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 انــــرفـــر وعـــكــش
 قال هللا تعالى

ِ َوَمن يَْشُكْر فَإِنهَما يَْشُكُر ِلنَْفِسِه  َوَمن َكفََر }  َولَقَْد آتَْينَا لُْقَماَن  اْلِحْكَمةَ أَِن اْشُكْر ّلِِله

َ َغنِيٌّ َحِميٌد{  فَإِنه َّللاه

من لم يشكر الناس  و انطالقا  من الحديث الرسول هللا صلى هللا عليه و سلم :

 "لم  يشكر هللا

و له  أسجد  سجود  الحامدين  فالحمد  هلل  على عظيم  فضله  وكثير  عطاءه  

الشاكرين  ألّن  وفقني  اإلتمام  هذا  العمل  المتواضع  و ألّن  حسن اآلداب 

 المشرف     الدكتور أحيالتحية و يوجب  إبداء الشكر و

   "الدين رمحمد كريم  نو "

شكره أ، و هلمالذي  أخذت  منه مثلما  أخذت  من ع  أخالقهتواضعه  و سمو 

هذا  العمل، عبر  دعمه و  النجازعلى مقدمه  لي  من يد المساعدة و العون  

التي  ما فتئ يمدني  بها  عبر   إرشاداتهشجيعه  لي من  خالل  توجيهاته  وت

 أستاذيمختلف  مراحل  هذا  العمل   فخالص  شكري  و عرفاني  لك  

 للجنة المناقشة الكرام و األفاضل. يفوتني ان أتقدم بالشكر الجزيل كما ال

 



 ب
 

 داء  ــــاإله
 قال هللا  تعالى :

 } قل  ربي  زدني علما { 

فضله  فيسر  لنا  السبل   وابلالحمد  هلل  الذي  أمطر  علينا  من  

بلوغ  المقصد  جميل  أن يقطف  المرء  ثمرة  جهده  و  إلىووفقنا  

يهدي خاتمة  مشواره  التي قيل فيها  الجنة  تحت  أقدام  األمهات   

أعذب  كلمة  ينطق  بها اللسان والدتي    إلىمرفأ  األمان  الحنان   إلى

 الغالية

ي سخر  لي  كل  الوسائل  الدراسة  و والدي  العزيز  الكريم  الذ إلى

في عمرها  إلى   النجاح  المادية  و المعنوية  اللهم  أحفظهما  و اطل

السلسلة  التي  ال تكتمل  حلقاتها  إال بوجدهم  مجتمعين  العقد الثمين  و

 األعزاء  إخوتي

و إخفاقات  و   المرتقسمنا  الحلو و  التي دربي    ترفيقا إلى

 ازمين  على تكملت مشوارنا  الدراسي  بعزم  و ثباتالنجاحات  ع

 كل من  اتسعت  له ذاكرتي  و لم تتسع  له  مذكرتي .  إلى

 نوفة  حياة 

 



 ج
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يعتبر النظام الالمركزي من أهم األنظمة  الديمقراطية  في مجال التسيير و  
الحديثة  ، وقد اتبعت الجزائر أسلوب الالمركزية  يمثل  مظهرا من مظاهر  الدولة 

 اإلقليمية  في اإلدارة  المحلية  منذ الفجر االستقالل .

وتعد البلدية من أهم تطبيقات   النظرية الالمركزية  اإلدارية ،كونها  تمثل   
       التعبير عن الديمقراطية من خالل المشاركة الشعبية في التسيير المحلي، كما تعتبر     
فضاء واسع يتم فيه تشجيع و اتخاذ المبادرات و األعمال  المحلية من اجل بالحاجيات 
األساسية ذات األولوية المباشرة و تحقيق األهداف الوطنية المتمثلة في التنمية االقتصادية 

 و االجتماعية و الثقافية و إدارة الخدمات العمومية الجوارية .

ليمية األساسية األولى في بنيان الدولة و لكونها كذلك و البلدية  هي الوحدة اإلق
يجب توفر اإليرادات و الموارد  المالية  الكافية  من أجل التكفل التام  و الالزم  بكل 
صالحياتها المخولة لها بمقتضى القوانين  ، وكذا توفر اإلطار البشري الكفء القادر 

 على تسيير هذه الموارد المالية .

ألساس نصها المشرع الجزائري بالنص عليها في مختلف الوثائق  و على هذا ا
 السياسية أهمها :

 23، دستور 1976، دستور نوفمبر  1963الدساتير الجزائري : دستور سبتمبر  
 . 2016، و دستور  2008نوفمبر  16و دستور  1989فيفري 
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 المواثيق الجزائرية :

الميثاق  1976جويلية  5المؤرخ في  76/57الصادر  بأمر   الميثاق الوطني : -
و بموجب قوانين أساسا  1986فيفري  9المؤرخ في  86/22الوطني الصادر بمرسوم رقم 

 في :

 المتضمن  قانون البلدية  . 1967جانفي  18المؤرخ في  67/24األمر رقم  -
 بلدية .المتضمن قانون ال 1990افريل  07المؤرخ في  90/08قانون رقم   -
 المتضمن قانون البادية. 2011جوان  22المؤرخ في  11/10قانون رقم   -

 و كذا التشريعات أخرى أهمها : 

المتضمن القانون العضوي المتعلق  06/03/1997المؤرخ في  97/07األمر رقم  -
 بقانون االنتخابات .

يتعلق بنظام  2012جانفي  12المؤرخ في  12/01قانون عضوي رقم   -
 االنتخابات .

اإلداري المحلي  حقيقة ثابتة في األنظمة العالمية وهو ارتباط  قائم  مإن التنظي
على مستوين أحدهما عضوي و األثر وظيفي  ، وبما أنه يتعذر على الحكومة  بتسيير 

ومة بتسيير أقاليمها بنفسها  و االطالع على تقنية أقاليمها بنفسها و االطالع على الحك
أوضاعها و تلبية حاجيات أفراد هذه اإلقليم من خالل أجهزة مركزية  تجهل دقيقة الواقع 
المحلي  فإن الحكومة تعتمد إلى إيجاد آليات تمكنها من تلبية حاجيات األفراد محليا من 

أطر و تنظيمات ال تؤثر على كيان خالل اشتراكهم في تسيير أقاليمهم بأنفسهم  ضمن 
 الدولة الواحدة.
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تتمثل هذه األطر في الغالب الجمع بين عنصر منتخب كممثل للشعب المجالس 
المحلية المنتخبة  و عنصر آخر ممثل لإلدارة ) أجهزة إدارية معينة ( ، يشكل هذا التزاوج 

و يبقى نجاح و تجسيد  بينهما المفهوم العضوي للجماعات المحلية أو اإلدارية المحلية
توافق هذين  العنصرين و تجاوز أي خالف بينهما  ئبرنامج التنمية المحلية مرهونا بمباد

 في قيادة اإلدارة المحلية .

إّن من مميزات التنظيم اإلداري المحلي أنه يكرس مبدأ  مشاركة األفراد في إدارة 
الديمقراطية أال و هيا  شؤونهم المحلية و بهذه الصفة يكون قد جسد صورة من صور

صورة ممارسة حقهم في االنتخاب و اختيار من المترشحين ما يناسبهم ويعبرون عن 
احتياجاتهم في إطار القوانين المنظمة للعمليات االنتخابية و هامش الحرية المتروك لهم 

 في أن يفصحوا عما يتعلق بمصيرهم التنموي.

بهامش واسع من حرية تسير مصالحها  أيضا البلدية هي تتمتع بسلطة أخذ القرار
مع إخضاعها إلى رقابة  مؤسسة بموجب القانون و األنظمة تهدف أساسا إلى ضمان 
احترام القانون و حماية المصلحة العامة ، تنشيط و تنسيق أعمال البلدية ، ومن أجل بلوغ 
اريعها األهداف األساسية  في تسيير فعال و مؤهل للشؤون اإلدارية للبلدية و لمش

ولمحيطها العمراني مع تحسين نوعية الخدمة المقدمة للمواطنين ينبغي لمسيرها أن يسهروا 
 لضمان أحسن تكفل بالقضايا التالية:

فيما يخص التسيير المالي هذا الطرح له استقاللية على ميزانية البلدية باعتبارها  
ز  للتنمية على مستوى إقليم موردها المحلية و الخارجية تشكل قاعدة مالية و نقطة ارتكا
تلك المتعلقة بالحالة المدنية  صالبلدية ، ضمان مسك سليم لكل السجالت و على الخصو 

و الجرد و الصفقات و المحاسبة فيما يخص تسيير المشاريع : التقييد بإجراءات إبرام 
 دة .الصفقات و االتفاقيات التقييد بالمعيار المتعلقة باآلجال و بالتكلفة و بالجو 
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 إشكالية البحث : 

إيمانا مني بأن عمل الباحث هو نفسه  تذليل للصعاب و الخروج بنتائج واقتراحات 
بشأن  موضوع  البحث بدء  بمنظور اإلشكالية  التي  يدور  حولها  البحث  و هي :  
ما هي أهم  األحكام المؤطرة  لنشاط البلدية  ؟  و ما هو  الدور  الذي  تلعبه  في 

 ة  اإلقليمية ؟التنمي

كما يستدعي هذا الموضوع  طرح  جملة  من التساؤالت  الفرعية  نذكر أهمها  على  
 النحو التالي :

إذا كانت  البلدية  تقوم  على  هيئتين  أساسيتين  ، فما  هي  الصالحيات  الممنوحة   -
 لها ؟.

يتها في  ممارسة  انطالق من أن  البلدية هي قاعدة الالمركزية و فما مدى  استقالل -
 مهامها  في ظل  وجود  األجهزة  الرقابية ؟

 ما المقصود بميزانية  البلدية و ما هو  عملها ؟ وما هو  محتوى تسير شؤون  البلدية؟ -

 أسباب  اختيار الموضوع : -

 لعل من أهم  األسباب التي  دفعتني إلى اختيار  هذا الموضوع  للدراسة .

من أهم  ركائز  الديمقراطية اإلدارية  الفعلية  باعتبارها  حلقة  كون  البلدية  تعد  -
 وصل  بين  اإلدارة  و المواطن.

معالجة  واقع  البلدية  وما يدور حولها  من تساؤالت  وانشغاالت  حول  طبيعة  المهام  
 المسندة  إليها.

 محاولة  معرفة  الدور المنوط  بالبلدية  في تسير شؤونها. -
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 أهمية البحث :

تتجلى  أهمية  دراسة الموضوع  التي تعالجه  و هذا  نابع  من أهمية الدور الذي 
تلعبه البلدية  و ذلك  باعتبارها تساهم  إلى جانب  الدولة في تنفيذ  السياسة العامة 
،وتنفيذ  خطط و برامج التهيئة  ، كون  البلدية  قاعدة  الالمركزية  وعلى  احتكاك  دائم  

 .   مالمواطنين  األمر  الذي  يجعلها  أدرى باحتياجاتهب

 تهدف هذه الدراسة إلى النقاط التالية : أهداف  البحث :

معرفة النظام القانوني للبلدية و الدور الذي تلعبه الجهات  الوصية في الرقابة على  -
 البلدية .

جل قيامها بدوره التنموي بيان اآلليات و اإلمكانيات المتاحة و المتوفرة للبلدية من ا -
 المحلي .

 صعوبات البحث :

 لكل بحث صعوبات ال يكاد يسلم منها أي باحث ومن أهم هذه الصعوبات : 

 ندرة  الدراسات القانونية المتعلقة بموضوع البلدية . -
 شمولية الموضوع و عمقه مما يصعب حصره في فصلين . -
تحديد عدد أوراق المذكرة أدى إلى  محاولة تقليص الموضوع و األفكار بالرغم   -

 من أن هذا الموضوع خص و قابل للبحث .
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 منهجية البحث  

وحتى يؤتي هذا البحث ثماره المرجوة فقد تم االعتماد في هذه الدراسة على منهج 
لمواضيع لكونهم يسمحون الوصفي التحليلي باعتبارهم مناهج عملية مالئمة لمثل هذه  ا
 بإعطاء صورة شاملة عن هذا الموضوع و الجوانب المحيطة به .

 خطة البحث : 

لإللمام هذا الموضوع  قمت بتقسيم عملي هذا إلى : فصلين  خصص الفصل  
األول للحديث عن التنظيم اإلداري للبلدية و ذلك  وفق مبحثين  : المبحث األول بعنوان 

ل فيه تعريف البلدية و خصائصها كمطلب أول و تطورها التاريخي  مفهوم البلدية لتناو 
كمطلب ثاني . أما المبحث الثاني : فجاء بعنوان هيئات البلدية ، هو اآلخر  تقسيمه  
الى مطلبين األول منهما أتناول فيه المجلس الشعبي البلدي أما الثاني فيتضمن رئيس 

 المجلس الشعبي البلدي.

الثاني تناولت فيه الرقابة اإلدارية للبلدية و تسييرها وفق مبحثين أما الفصل 
المبحث األول أتناول فيه الرقابة اإلدارية على البلدية ، قسمناه بدوره إلى مطلبين المطلب 
األول تطرقنا إلى الرقابة اإلدارية على أعضاء المجلس الشعبي البلدي أما المطلب الثاني 

جلس الشعبي البلدي ، وفي المبحث الثاني تطرقنا إلى تسيير الرقابة على األعمال الم
شؤون البلدية  في المطلب األول تكلمنا عن التسيير المالي و موارد البلدية و في المطلب 

 الثاني تحدثنا عن تسير برامج التهيئة و التنمية البلدية .

راحات و في األخير أنهيت هذا العمل المتواضع بخاتمة ضمنتها نتائج و اقت
وحلول و توصيات إحساسا مني أن دراسة حول البلدية له أهميته في التنمية المحلية 

 المستدامة لألجيال القادمة  و هي اهتمام و قضية الجميع. 
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الجزائكككككر الخليكككككة األولكككككى األساسكككككية للجماعكككككات المحليكككككة  نظكككككرا تشككككككل البلديكككككة فكككككي 
للككككككككدور الهككككككككام الككككككككذي تلعبككككككككه كموقككككككككع احتكككككككككاك بككككككككين اإلدارة و المككككككككواطن ، فهككككككككي تجسككككككككد 

 الصورة الالمركزية اإلدارية إذ يشترك في تسييرها جميع المواطنين .

وعرفكككككككت البلديكككككككة عكككككككدة تطكككككككورات منكككككككذ االحكككككككتالل إلكككككككى يومنكككككككا هكككككككذا فلقكككككككد  أولكككككككى   
رع الجزائكككككككري االهتمكككككككام بتشكككككككريع البلديكككككككة بموجكككككككب بعككككككك  القكككككككوانين التكككككككي عرفتهكككككككا المشككككككك

 المنظومة القانونية.

وقصككككككد إثككككككراء هككككككذا الفصككككككل قسككككككمته إلككككككى مبحثككككككين:  المبحككككككث األول أتنككككككاول فيككككككه مفهككككككوم 
البلديككككككككة كمطلككككككككب أول و المطلككككككككب الثككككككككاني التطككككككككور التككككككككاريخي، المبحككككككككث الثككككككككاني جككككككككاء 

آخكككككككر مطلبكككككككين األول منكككككككه أتنكككككككاول فيكككككككه مجلكككككككس بعنكككككككوان هيئكككككككات البلديكككككككة قسكككككككمته هكككككككو 
 الشعبي البلدي أما الثاني فيحتوي على  رئيس مجلس الشعبي البلدي
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 المبحث األول : مفهوم البلدية :

تمثكككككل البلديكككككة الوحكككككدة األساسكككككية للحككككككم و اإلدارة فكككككي الجزائكككككر و تشككككككل الوسكككككيط 
تعلككككككق األمككككككر بالخدمككككككة العموميككككككة وتنفككككككذ بككككككين المككككككواطن و اإلدارة المركزيككككككة ، خاصككككككة إذا 

السياسككككككات العامككككككة للدولككككككة ،ومككككككن هككككككذا المنطلككككككق فهككككككي تتميككككككز بخصككككككائص تجسككككككد مككككككن 
 خالله الالمركزية المبنية على مصالح محلية متميزة عن المصالح الوطنية .

 المطلب األول :تعريف البلدية و خصائصها :

 فرع األول: تعريف البلدية في الدستور  

لقكككككد تضكككككمنت مختلكككككف الدسكككككاتير فكككككي الجزائكككككر اإلشكككككارة للبلديكككككة باعتبارهكككككا قاعككككككدة   
إلككككككككى التعككككككككديل  1989مككككككككرور إلككككككككى دسككككككككتور  1963 1الالمركزيككككككككة وهككككككككذا بككككككككدأ بدسككككككككتور

 1963نكككككككوه دسكككككككتور  2016إلكككككككى غايككككككة التعكككككككديل الدسكككككككتور األخيككككككر  1996 2الدسككككككتوري 
إلككككى البلديككككة بقولككككه  ز الدولككككة الجزائريككككة دولككككة موحككككدة ، منظمككككة علككككى منككككه  9فككككي المككككادة 

شكككككككل جماعككككككات إقليميككككككة و إداريككككككة و اقتصككككككادية و اجتماعيككككككة و البلديككككككة هككككككي الجماعككككككة 
 1976اإلقليميكككككككككة و اإلداريكككككككككة االقتصكككككككككادية  واالجتماعيكككككككككة القاعديكككككككككةز، وأيضكككككككككا دسكككككككككتور 

المجموعككككككات اإلقليميككككككة    ز 36المجموعككككككات اإلقليميككككككة  36فقككككككد قككككككال ذكرهككككككا فككككككي المككككككادة 
هككككككككي الواليكككككككككة و البلديككككككككة  ز  وحيكككككككككث نصككككككككت المكككككككككادة منككككككككه علكككككككككى أّن البلديككككككككة  ز  هكككككككككي 

 المؤسسة  القاعدة للدولة ز.

أشكككككار إليهكككككا بكككككأّن الجماعكككككة اإلقليميكككككة  للدولكككككة  1989أمكككككا بالنسكككككبة  إلكككككى دسكككككتور   
منكككككه نصكككككت فقكككككرة  15هكككككي الواليكككككة و البلديكككككة  هكككككي الجماعكككككة اإلقليميكككككة زو أيضكككككا المكككككادة 

                                                           

 .1963سبتمبر  10الصادر في  64ج.ر.ع  1963الجزائر لسنة دستور  - 1
 .76المتضمن الدستور الجزائري ،ج.ر.ع.  7/12/1996المؤرخ في  96/438المرسوم الرئاسي رقم  - 2
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 15علككككككى أّن البلديككككككة هككككككي الجماعككككككة القاعديككككككة و نفككككككس التعريككككككف نصككككككت عليككككككه المككككككادة 
  1996من دستور  2فقرة 

منككككككه األشككككككخاص االعتباريككككككة هككككككي الدولككككككة و الواليككككككة و البلديككككككة  و أيضككككككا  1 49الماااااااد  
 .2016فبراير  7نص الدستور 

 ة :: الجماعات  اإلقليمية للدولة هي البلدية و الوالي 16الماد  

 البلدية هي الجماعة القاعدية 

:يمثكككككل المجلكككككس المنتخكككككب قاعكككككدة الالمركزيكككككة و مككككككان مشكككككاركة المكككككوطنين  17المااااااد   
 في تسيير الشؤون العمومية .

 الفرع الثاني :  البلدية في القانون  

البلديككككككككة هككككككككي وحككككككككدة أو هيئككككككككة إداريككككككككة المركزيككككككككة إقليميككككككككة  محليككككككككة فككككككككي النظككككككككام   
ل هكككككككككي الجهكككككككككاز أو الخليكككككككككة التنظيميكككككككككة األساسكككككككككية و القاعديكككككككككة اإلداري الجزائكككككككككري ، بككككككككك

سياسككككككككيا و إداريككككككككا ، و اجتماعيككككككككا و ثقافيككككككككا ، البلديككككككككة الجماعككككككككات اإلقليميككككككككة السياسككككككككية 
 .2واإلدارية و االقتصادية و االجتماعية و الثقافية و األساسية 

وقكككككككككد عرفكككككككككت أيضكككككككككا البلديكككككككككة هكككككككككي الجماعكككككككككة اإلقليميكككككككككة القاعديكككككككككة فكككككككككي اإلدارة   
مكككككؤرخ فكككككي  90/08مكككككن دسكككككتور و تخضكككككع لقكككككانون رقكككككم  15محليكككككة كمكككككا تشكككككير مكككككادة ال
و ال شكككككككككك أن التعريكككككككككف األول يعككككككككككس الوظكككككككككائف المثيكككككككككرة  للبلديكككككككككة   3 11/04/1990

 22المككككككؤرخ فككككككي  11/10ومهامهككككككا المتنوعككككككة الفلسككككككفية االشككككككتراكية  ،أمككككككا القككككككانون رقككككككم 
                                                           

 .78المتضمن للقانون المدني ، ج، ر، ع ،  26/09/1975الصادر بتاريخ  75/85من األمر  49المادة  - 1
ون اإلداري النظكام اإلداري ، الجكزء األول ، الطبعكة الثالثكة ، ديكوان المطبوعكات ، المطبوعكات عمكار عوابكدي ، القكان- 2

 . 279،ص 2005الجامعية ،الجزائر ، 
  .157،ص 2002محمد الصغير بعلي ، الوجيز في المنازعات اإلدارية ، دار العلوم للنشر و التوزيع  ، عنابة ،  -3
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األولككككى  منكككككه بككككأّن ز البلديكككككة  المتعلككككق بالبلديكككككة فقككككد عرفهككككا بموجكككككب المككككادة 2011جككككوان 
ز هكككككككي الجماعكككككككة اإلقليميكككككككة القاعديكككككككة للدولكككككككة و تتمتكككككككع بالشخصكككككككية المعنويكككككككة و الذمكككككككة 

.بإضكككككككافة إلكككككككى نكككككككص المكككككككادة  الثانيكككككككة  مكككككككن نفكككككككس القكككككككانون حيكككككككث 1الماليكككككككة المسكككككككتقلة ز
نصكككككككككت علكككككككككى ز أّن البلديكككككككككة هكككككككككي القاعكككككككككدة اإلقليميكككككككككة الالمركزيكككككككككة و مككككككككككان لممارسكككككككككة 

 .2إطار مشاركة المواطن في تسير الشؤون العمومية المواطنة و تشكل 

مكككككككن خكككككككالل هكككككككذه المكككككككادة نجكككككككد بكككككككأن المشكككككككرع يرسكككككككي قاعكككككككدة أن البلديكككككككة مرككككككككز 
أساسكككككي لممارسكككككة الديمقراطيكككككة بمشكككككاركة المكككككواطن فكككككي تسكككككيير شكككككؤونه العموميكككككة  بنفسكككككه 

 عبر المجلس المنتخب.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 ، المتعلق بالبلدية 22/06/2011المؤرخ في  11/10المادة الثانية من قانون  رقم  - 1
 .1976الجزائري ، الصادر  الدستور  من 7نظر المادة أ - 2
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 فرع الثالث : نظام البلدية في النظام اإلداري الجزائري 

يمتككككككاز نظككككككام البلككككككدي الجزائككككككري بمجموعككككككة مككككككن المزايككككككا الخاصككككككة و الخصككككككائص   
 و المميزات الذاتية الخاصة به أهمها ما يلي :

أن البلديكككككة  هكككككي وحكككككدة أو جماعكككككة أو هيئكككككة إداريكككككة المركزيكككككة إقليميكككككة  جغرافيكككككة  أوال : 
 وحدة إدارية المركزية فنية أو موضوعية مصلحيه . و ليست مؤسسة أو

أّن نظكككككككام البلديكككككككة فكككككككي نظكككككككام اإلداري الجزائكككككككري  هكككككككي صكككككككورة وحيكككككككدة وفريكككككككدة  ثانياااااااا:
لالمركزيكككككككة اإلداريكككككككة المطلقكككككككة ، حيكككككككث أن جميكككككككع أعضكككككككائها و جميكككككككع أعضكككككككاء هيئكككككككات 

يوجكككككد  ولجكككككان تسكككككيرها و إدارتهكككككا يكككككتم اختيكككككارهم بواسكككككطة االنتخكككككاب العكككككام المباشكككككر و ال
مككككككككن بيككككككككنهم أي عضككككككككويتهم تعينككككككككه أو تكلفككككككككه ، كمككككككككا أن البلديككككككككة  فككككككككي النظككككككككام اإلداري 
الجزائككككككري تعتمككككككد أساسككككككا علككككككى مواردهككككككا الذاتيككككككة فككككككي تلبيككككككة و تغطيككككككة نفقككككككات حاجككككككات 

 سكانها.

تجكككككوز و تملكككككك  البلديكككككة فكككككي النظكككككام اإلداريكككككة الجزائكككككري اختصاصكككككات ووظكككككائف    ثالثاااااا:
و اجتماعيكككككة و ثقافيكككككة واسكككككعة جكككككدا بالقيكككككاس إلكككككى نظكككككام سياسكككككية و إداريكككككة و اقتصكككككادية 

 . 1البلديات في النظم اإلدارية  المقارنة 

أن نظككككككام الوصككككككاية السياسككككككية و اإلداريككككككة علككككككى البلديككككككة دقيككككككق  و بحكككككككم شككككككديد  رابعااااااا:
فهكككككككككككذا أن كككككككككككل االختصاصككككككككككات المقككككككككككررة  للبلديككككككككككة و كافككككككككككة الشككككككككككروط و اإلجككككككككككراءات  

ووفقكككككككا لهكككككككا وشكككككككامال لتسكككككككير البلديكككككككة  اي نطاقاتهكككككككواألحككككككككام التكككككككي يجكككككككدب أن تعمكككككككل فككككككك
 . 2وإدارتها  محددة على سبيل الحصر تحديدا دقيقا وواضحا 

                                                           

 .281-280عمار عوابدي ، نفس المرجع ، ص  - 1
 .11/10من قانون  البلدية   7المادة  - 2
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مكككككن ق . البلديكككككة   6االسككككم و اإلقلكككككيم و مقككككر رئيسكككككي ، لقككككد نكككككص المشككككرع فكككككي المككككادة  -
 على أّن لكل البلدية اسم و إقليم و مقرر رئيسي . 11/10رقم 

و ككككككككذا مقرهكككككككا الرئيسكككككككي أو تحويلكككككككه   1لبلديكككككككة  علكككككككى أن يمككككككككن أن تغييكككككككر اسكككككككم ا  
شكككككريطة أن يككككككون ذلكككككك مرسكككككوم رئاسكككككي بنكككككاء علكككككى تقريكككككر وزيكككككر الداخليكككككة و هكككككذا بعكككككد  
أخكككككككذ رأي الكككككككوالي  ومداولكككككككة المجلكككككككس الشكككككككعبي البلكككككككدي المعنكككككككي بكككككككذلك  و يحكككككككدد إقلكككككككيم 

و ذلككككككك باتخككككككاذ كافككككككة  2البلديككككككة عككككككن طريككككككق معككككككالم  تفصككككككلها عككككككن البلككككككديات المجككككككاورة 
جككككككراءات التقنيككككككة و الماديككككككة  وهككككككي  محككككككددة عككككككن طريككككككق التنظككككككيم  كمككككككا انككككككه يمكككككككن اإل

إلكككككى  بلديكككككة  أخكككككرى شكككككريطة  3للبلديكككككة أو أكثكككككر أو جكككككزء مكككككن البلديكككككة أو أكثكككككر أن يضكككككم 
آن يكككككون ذلككككك بمرسككككوم رئاسككككي بنككككاء علككككى تقريككككر الككككوزير المكلككككف بالداخليككككة و هككككذا بعككككد 
أخكككككككككذ رأي الكككككككككوالي  و رأي المجلكككككككككس الشكككككككككعبي ألكككككككككوالئي  ومداولكككككككككة المجكككككككككالس الشكككككككككعبية 
البلديككككككككة المعينككككككككة و فككككككككي هككككككككذه الحالككككككككة تحككككككككول جميككككككككع حقككككككككوق و التزامككككككككات البلديككككككككة أو 

 التي ضمت إليها . البلديات إلى البلدية

المتمثلككككككة  4الشخصككككككية المعنويككككككة وتتميككككككز البلديككككككة كككككككذلك بالشخصككككككية االعتباريككككككة  
فككككككي مجموعككككككة مككككككن األفككككككراد و مجموعككككككة مككككككن األمككككككوال تتكككككككاثف و تتعككككككاون لتككككككدقيق غايككككككة 
محككككككككددة بموجككككككككب اكتسككككككككاب الشخصككككككككية القانونيككككككككة التككككككككي تمكككككككككن البلديككككككككة مككككككككن اكتسككككككككاب 

 الحقوق و تحمل االلتزامات .

                                                           

 .11/10من قانون البلدية  8المادة  - 1
 .11/10من قانون البلدية  9ادة الم - 2
 .29، ص  ، د.س.ن المعارف دارالجنائية  لألشخاص المعنوية ، إبراهيم علي صالح ، المسؤولية  - 3
احمككد محيككو ، محاضككرات  فككي المؤسسككات اإلداريككة ، الطبعككة الخامسككة ، ديككوان ، المطبوعككات  الجامعيككة ، الجزائككر  -4
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و هكككككي مجمكككككوع مكككككا للبلديكككككة مكككككن حقكككككوق و مكككككا عليهكككككا مكككككن التزامكككككات  مالياااااة :الذماااااة ال
 .1مالية الحاضرة و المستقبلة

 المطلب الثاني : التطور التاريخي في البلدية 

بكككككالعودة للحقكككككائق التاريخيكككككة للبلديكككككة نجكككككد أنهكككككا وجكككككدت منكككككذ االسكككككتعمار الفرنسكككككي   
ريكككككككة النشكككككككأة  و بعكككككككد فنقكككككككول أنهكككككككا مؤسسكككككككة إقليميكككككككة  مكككككككن إنشكككككككاء فرنسكككككككي و لكككككككيس جزائ

اسكككككترجاع السكككككيادة الوطنيكككككة  للدولكككككة الجزائريكككككة أخكككككذ النظكككككام  القكككككانوني  للبلديكككككة  بتطكككككوير 
المتعلككككككق بتنظيمهككككككا  و سككككككيرها و شككككككهد  مككككككرحلتين أساسككككككيتين و همككككككا مرحلككككككة  االحككككككتالل 

 و مرحلة  االستقالل  و هذا  ما سنحاول  التفصيل  فيه أكثر في هذا المطلب.

 الحتالل : عرف نوعين من البلديات .أوال : مرحلة ا 

مكككككككا يسكككككككمى تشكككككككمل المؤسسكككككككات المحليكككككككة  الكولونياليكككككككة  البلاااااااديات اللولونيالياااااااة : -أ 
البلكككككككككديات عكككككككككرف ثكككككككككال  مراحككككككككككل         بالبلكككككككككديات الكاملكككككككككة الصكككككككككالحيات ان تنظكككككككككيم هكككككككككذه 

 ه :في تطور 

علككككككككى  ء( بعككككككككد سككككككككقوط العاصككككككككمة و االسككككككككتيال1833 – 1830اللجككككككككان البلديككككككككة )  -1
اإلداريكككككككة  الرسكككككككمية للدولكككككككة مكككككككن طكككككككرف  جكككككككيش االحكككككككتالل ، طرحكككككككت قضكككككككية  تسكككككككيير 
مدينككككككة  الجزائككككككر فككككككي أول األمككككككر ،أمككككككا قيككككككادة  هككككككذا الجككككككيش التككككككي قككككككررت تكككككككوين لجنككككككة 
 بلديكككككككة ، تتككككككككألف  مككككككككن اليهكككككككود  و بعكككككككك  أعيككككككككان المدينكككككككة ، وترأسككككككككها أحمككككككككد بوضككككككككربة 

  تديكككككككن وتكككككككاجر  عكككككككاش مكككككككدة بمرسكككككككيليا ، وليسكككككككن لهكككككككا  اختصاصكككككككا الكككككككذي هكككككككو رجكككككككل
 محددة  و لم تنشأ  و تعمل وفقا  لنص قانوني  أو تنظيمي .

                                                           

، الطبعكة الثانيكة ، ديكوان  1962- 1516سسات المحلية في الجزائر الوالية ، البلدية  محمد العربي سعودي ، المؤ  -1
 .172-170،ص 02/2011المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، 
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(  تمككككككككت ترقيككككككككة  خمسككككككككة  تجمعككككككككات سكككككككككانية  1847-1834المجككككككككالس البلديككككككككة  )  -2
الكككككككى بلكككككككديات  و هكككككككي الجزائكككككككر ، وهكككككككران عنابكككككككة  ، بجايكككككككة ، مسكككككككتغانم فقكككككككد  تحصكككككككلت  

ظتككككه شككككريطة  مدنيككككة  و يتككككألف المجلككككس البلككككدي  مككككن رئككككيس  بلديككككة علككككى وضككككع  محاف
و مسكككككككككلمين  و يهكككككككككود ، ومستشكككككككككارين  بلكككككككككديتين مكككككككككن القوميكككككككككات  نومسكككككككككاعدين فرنسكككككككككيي

 .1الثال 

(  إّن األسككككككككاس القككككككككانوني  1845 – 1848اعتمككككككككاد النظككككككككام البلككككككككدي بنقككككككككائص  )   -3
 1866ديسكككككككككمبر  27لهكككككككككذه المرحلكككككككككة ، هكككككككككو المرسكككككككككوم  االمبراطكككككككككوري  المكككككككككؤرخ فكككككككككي  

المتضككككككككمن التنظككككككككيم البلككككككككدي  تككككككككم  إدخككككككككال تعككككككككديل  كبيككككككككر علككككككككى  نظككككككككام اإلدارة  فككككككككي 
الجزائكككككككر  فقككككككككد  بكككككككدأ االهتمككككككككام  بنظكككككككام  اإلدارة  غيككككككككر المباشكككككككرة و ترتككككككككب علكككككككى ذلككككككككك  

ل  التككككككككي حككككككككل تمحككككككككل المجككككككككالس البلديككككككككة  ووضككككككككعت شككككككككروط االعتمككككككككاد  علككككككككى القبائكككككككك
انتخكككككككاب رئكككككككيس الجماعكككككككة   ) القبيلكككككككة( أو األمكككككككين  بواسكككككككطة  ككككككككل مكككككككن يكككككككدفع ضكككككككريبة 

 الرأس ، تختص بالمسائل  اآلتية:

 تحديد ضريبة  الرأس . -أ

 الفصل في القضايا المدنية .  -ب

 تحديد الغرامات  في المخالفات الخلقية و الجنح. -ج

    االنتخابات  بالبلديات  اللاملة الصالحيات  :مبدأ  -4

رئيس  جككككككككاء قككككككككرار  مجككككككككالس البلديككككككككة  ، يككككككككتم  بواسككككككككطة  االنتخككككككككاب  ماعككككككككدا الكككككككك
المسكككككاعدين  يعينكككككون  مكككككن طكككككرف  اإلمبراطكككككور ووضكككككع  بعككككك  الشكككككروط فكككككي عضكككككو و 
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          الجزائككككككككككككري  المنتخككككككككككككب مككككككككككككن بينهككككككككككككا  أن يكككككككككككككون  مككككككككككككن كبككككككككككككار  المككككككككككككالك  العقككككككككككككارين  
 . 1من الجيش الفرنسي  ةلين على ميداليأو الحاص

 :  المؤسسات المحلية  الخاصة باألهالي -ب

أقكككككام  االحكككككتالل الفرنسكككككي علكككككى المسكككككتوى المحلكككككي  هيئكككككات  إداريكككككة  1844منكككككذ 
مسككككككيرة مككككككن طككككككرف ضككككككابط  االسككككككتعمار بهككككككدف تمويككككككل عرفككككككت  بالمكاتككككككب العربيككككككة ز .

 الجماهير .الجيش الفرنسي و السيطرة  على مقاومة  

وبعككككككككد االسككككككككتتباب النسككككككككبي للوضككككككككع بككككككككالجزائر عمككككككككدت السككككككككلطات  االسككككككككتعمارية  
 إلى تكييف  ومالئمة  التنظيم  البلدي  تبعا لألوضاع و المناطق .

،أصكككككبح التنظكككككيم البلكككككدي بكككككالجزائر يتميكككككز بوجكككككود ثالثكككككة أضكككككاف 1868وهككككككذا ،  ومنكككككذ  
 : 2من البلديات

 :  communes indigène :البلديات  األهلية :  -أ

عنكككككككدما يتعلكككككككق األمكككككككر بالوحكككككككدات اإلقليميكككككككة البلديكككككككة  التكككككككي  وضكككككككعت اإلداريكككككككة  
األهكككككككالي فإنهكككككككا تكييفهكككككككا بالمؤسسكككككككات يغكككككككدو و أقكككككككرب إدارة محليكككككككة  ، عسككككككككرية أكثكككككككر  

ووجككككد هككككذا الصككككف أصككككال  فككككي منككككاطق الجنككككوب ) الصككككحراء (  3ةمنهككككا مؤسسككككة بالبلديكككك
يتكككككولى و  1880يكككككة  فكككككي الشكككككمال الكككككى  غايكككككة ، وفكككككي بعككككك  األمكككككاكن  الصكككككعبة  و النائ

                                                           

بوعككككات الجامعككككة ، الجزائككككر  حسككككين مصككككطفى حسككككين  اإلدارة المحليككككة  المقارنككككة ، الطبعككككة  الثانيككككة ، ديككككوان  المط -1
 .133،ص 1982

،ص 2006محمككد الصكككغير بعلكككي ، دروس فكككي المؤسسكككات اإلداريككة ، منشكككورات  جامعكككة  بكككاجي مختكككار، عنابكككة ،  -2
104-105 . 
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تسكككككيرها الفعلكككككي رجكككككال الجكككككيش الفرنسكككككي  بمسكككككاعدة بعككككك  األعيكككككان  مكككككن األهكككككالي  تكككككم 
 تعيينهم  تحت تسميات مختلفة .

  ة ) الممتزجة (  :البلدية المختلط -ب

قككككد كانكككككت  تغطككككي الجكككككزاء  األكبككككر مكككككن اإلقلككككيم الجزائكككككري ، حيككككث وجكككككدت  فكككككي و 
) الفرنسكككككككي(  بالقسكككككككم الشكككككككمالي  مكككككككن    نيقكككككككل فيهكككككككا تواجكككككككه األوروبيكككككككيالمنكككككككاطق التكككككككي 

 الجزائر  ترتكز إدارة البلدية  المختلطة  على هيئتين  رئيسيتين  

 :   Administrerالمتصرف :  -1

الي العككككام مككككن حيككككث التعيككككين و الككككذي يخضككككع  للسككككلطة الرئاسككككية للحككككاكم أو الككككو  
 يه  و التأديب  .و ألترق

 :  اللجنة البلدية  -2

ويرأسكككككها المتصكككككرف  مكككككع عضكككككوية  عكككككدد مكككككن  األعضكككككاء  المسكككككتخدمين  مكككككن  
) األهككككككككالي ( الككككككككذين  يككككككككتم  تعييككككككككنهم مككككككككن السككككككككلطة  نبعكككككككك  الجزائككككككككرييو  نالفرنسككككككككيي

القككككائم أصككككال علككككى أسككككاس مجموعككككة بشككككرية   القبلككككي ادا إلككككى التنظككككيم الفرنسككككية  اسككككتن
المحاولككككككككة، وهككككككككي  نتيجككككككككة العمليككككككككة  ر تعتبككككككككر هككككككككذه ا)عككككككككدد خيمككككككككات (  هككككككككي  الككككككككدو 

 24التنظيميككككككة  لقككككككانون السككككككيناتوس كونسككككككلت فصككككككدر  قككككككرار مككككككن الحككككككاكم  بتككككككاريخ و 
ز عككككككككككديم التمثيككككككككككل  ر  مجلككككككككككس يسككككككككككمى بالجماعككككككككككةاليحككككككككككد  بالككككككككككدو  1871نككككككككككوفمبر 

 .1 الصالحياتو 

 communes de plan  : البلاااااديات  لات التصاااااارف  التااااااام ) العاملااااااة (  -ج

exercice   
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 نو قككككككككد أقيمككككككككت ، أساسككككككككا  فككككككككي أمككككككككاكن  ومنككككككككاطق التواجككككككككد المكثككككككككف لألوربيككككككككي   
)الفرنسككككككين( بالمككككككدن الكبككككككرى و المنككككككاطق السككككككاحلية  ، ولقككككككد  خضككككككعت  هككككككذه  البلككككككديات  

 184افريكككككل  5الصكككككادر فكككككي  code communalإلكككككى القكككككانون البلكككككدي  الفرنسكككككي 
 والذي ينشئ بالبلدية  هيئتين هما :

، وهكككو  جهكككاز منتخكككب  مكككن      conseil municipalالمجلااال البلااادي :  -1
، حسككككككككب  المراحككككككككل  و التطككككككككورات   نو الجزائككككككككريي نوروبيككككككككيطككككككككرف سكككككككككان البلديككككككككة  األ

  نالسياسكككككية  التكككككي عرفتهكككككا الجزائكككككر ، مكككككؤثرة بكككككذلك علكككككى الوضكككككع االنتخكككككابي  للجزائكككككريي
 . 1سواء  كناخبين ،أو منتخبين بنسب محدودة وله صالحيات متعددة 

 المجلس البلدي  من بين أعضائه . هينتخب  Lemaireالعمد  :  -2

(  دعمككككككككككككت 1954و بهككككككككككككدف قمككككككككككككع الجمككككككككككككاهير و مقاومككككككككككككة الثككككككككككككورة التحريريككككككككككككة  )  -
السككككككككلطات االسككككككككتعمارية الفرنسككككككككية الطككككككككابع العسكككككككككري للبلككككككككديات  بإحككككككككدا   : األقسككككككككام 

( فكككككككككي ميكككككككككدان  و هكككككككككي هيئكككككككككات تقكككككككككع تحكككككككككت سكككككككككلطة A.S.Uاإلداريكككككككككة  الحضكككككككككرية  ) 
 في إدارة  و تسيير البلديات. الجيش الفرنسي و تتحكم فعليا

  المرحلة االستقالل : -أ

إلككككككى  1962كمككككككا أشككككككرنا سككككككابقا  فككككككإّن النظككككككام  البلككككككدي  بعككككككد  االسككككككتقالل  مككككككن 
المتعلككككككق بالبلديككككككة مككككككر بفتككككككرتين مهمتككككككين أولهمككككككا  10-11غايككككككة صككككككدور القككككككانون  رقككككككم 

و ثانيكككككككة البلديكككككككة فكككككككي نظككككككككام  1989إلكككككككى  1962البلكككككككدي فكككككككي النظكككككككام األحكككككككادي مكككككككن 
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وسندرسكككككه أكثكككككر فكككككي هكككككذه   2011إلكككككى صكككككدور قكككككانون  البلديكككككة   1989التعدديكككككة  مكككككن 
 .1المرحلة 

تعرضككككككككككت البلديككككككككككة فككككككككككي هككككككككككذه المرحلككككككككككة لككككككككككنفس األزمككككككككككة التككككككككككي هككككككككككزت  بككككككككككاقي 
أرض   نالمؤسسككككككككككات علككككككككككى اخككككككككككتالف  أنواعهككككككككككا و هككككككككككذا بحكككككككككككم  مغككككككككككادرة  األوروبيككككككككككي

نكككككت  مشكككككلولة  عكككككن بلديكككككة كا 1500الكككككوطن  ، ولقكككككد أثبتكككككت الدراسكككككات  أن أكثكككككر  مكككككن 
العمكككككل  بحككككككم ظروفهكككككا الصكككككعبة  علكككككى مسكككككتوى المكككككالي و التقنكككككي  بكككككل و فكككككي البشكككككري 

 في بع  األحيان .

و لقكككككد  فكككككرض هكككككذا الموضكككككوع  علكككككى السكككككلطة  آنكككككذاك  أن تعمكككككل  علكككككى إنشكككككاء   
لجككككككان خاصككككككة لتتككككككولى مهمككككككة تسككككككيير شككككككؤون البلديككككككة ، يقودهككككككا  رئككككككيس عهككككككدت  إليككككككه  

لموازاة مككككع  ذلككككك بككككادرت السككككلطة إلككككى تخفككككي  عككككدد البلككككديات مهككككام رئككككيس البلديككككة أو بككككا
و هكككككككككذه مرحلكككككككككة  أطلقكككككككككت  عليهكككككككككا  مرحلكككككككككة  التجميكككككككككع  وأصكككككككككبح   676ليصكككككككككل إلكككككككككى 

 ألف ساكن . 180متوسط  عدد سكان البلدية  

بلديككككككككة   1535بعككككككككد أن وصككككككككل عككككككككدد البلككككككككديات أثنككككككككاء الفتككككككككرة االسككككككككتعمارية الككككككككى 
تهكككككا  و بسكككككط  نفوذهكككككا و تعزيكككككز  تواجكككككدها اصكككككطنعتها السكككككلطة  الفرنسكككككية  لغكككككرض هيمن

فككككككككي التككككككككراب الجزائككككككككري ، وبهككككككككدف مسككككككككاعدة  البلككككككككديات  علككككككككى القيككككككككام  بمهامهككككككككا  ثككككككككم  
(  C.C.A.S.Sإنشكككككاء لجكككككان  أخكككككرى تمثلكككككت فكككككي لجنكككككة  التكككككدخل  إلكككككى االقتصكككككادي  )

، و تظكككككم اللجنكككككة األولكككككى  ممثلكككككين  عكككككن السككككككان و تقنيكككككين و يتمثكككككل دورهكككككا فكككككي  تقكككككديم 
آراء  حكككككول  مشككككككروع الميزانيككككككة  ،أمككككككا المجلككككككس الثكككككاني  فقككككككد كككككككان  يضككككككم ممثلككككككين عككككككن 
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االتخكككككككاذ العكككككككام للعمكككككككال الجزائكككككككريين و ممثلكككككككين عكككككككن الحكككككككرب  و عكككككككن الجكككككككيش  وكانكككككككت  
 ة  المشاريع  المسيرة  ذاتيا.مهمة  األساسية  تتمثل في تنظيم و متعلق

فكككككي حقيقكككككة األمكككككر منكككككذ الوهلكككككة  األولكككككى ، ككككككان هنكككككاك اتجكككككاه يرمكككككي إلكككككى  جعكككككل 
البلديككككككة الخليككككككة األساسككككككية  فككككككي التنظككككككيم اإلداري المحلككككككي الجزائككككككري ،فككككككي هككككككذا اإلطككككككار 
وبغيككككة سككككد الفككككراغ  وترجمككككة  ذلككككك االهتمككككام ونتيجككككة عككككدم الككككتمكن مككككن إجككككراء  انتخابككككات 

 السلطات الحاكمة إجراءات انتقالية تمثلت أساسا في اآلتي: ،اتخذت1بلدية

تعكككككككوي  اختفكككككككاء السكككككككلطات العموميكككككككة المحليكككككككة البلديكككككككة بمنكككككككدوبات خاصكككككككة معنيكككككككة  -1
،ونشككككككير فككككككي هككككككذا 1962تحككككككل محككككككل المجككككككالس البلديككككككة الموروثككككككة ابتككككككداء مككككككن صككككككائفة 

سككككككتعمارية اإلطككككككار أن طريقككككككة المندوبككككككة الخاصككككككة ليسككككككت طريقككككككة جزائريككككككة،وإنما طريقككككككة ا
وتككككككم اعتمككككككاد  44وتحديككككككدا فككككككي مادتككككككه  1884تضككككككمنها القككككككانون البلككككككدي الفرنسككككككي سككككككنة 

،وبعككككدها تككككم 1956هككككذا األسككككلوب مككككن طككككرف السككككلطات االسككككتعمارية فككككي الجزائككككر سككككنة 
 .       2اعتماده

 1992عقككككككب توقيككككككف المسككككككار االنتخككككككابي فككككككي ينككككككايربشكككككككل بككككككارز فككككككي الجزائككككككر 
  3بعكككككد  حكككككل المجكككككالس الشكككككعبية  المنتخبكككككة تعكككككدديا وتعمكككككم علكككككى كامكككككل التكككككراب الكككككوطني  

حيككككككث يككككككتم تعيككككككين علككككككى رأس  كككككككل مندوبيككككككة  خاصككككككة  رئككككككيس يمككككككارس  اختصاصككككككات  
وسكككككلطات رئكككككيس البلديكككككة يسكككككاعد فكككككي أداء مهكككككام  نائكككككب الكككككرئيس  و ككككككذلك  فكككككي بعككككك  
األحيككككككان عككككككدد مككككككن ألمنككككككدوبي  يتككككككراوح  عككككككددهم  حسككككككب أهميككككككة  عككككككدد  سكككككككان البلديككككككة  

ب قكككككككككرارات صكككككككككادرة  عكككككككككن عمكككككككككال العكككككككككامالت ، طبقكككككككككا للقكككككككككانون رقكككككككككم ،يعنكككككككككون بموجككككككككك
                                                           

 .195،196ضياف ،نفس مرجع سابق صو عمار ب - 1
 .  168،169ص2001،مطبعة قالمة،سنةاإلداري لتنظيم ،ا اإلداري لباد ناصر،القانون -2
، الككدور التنمككوي للجماعككات المحليككة  فككي الجزائككر  علككى ضككوء التعدديككة السياسككية   الككدكتوراه سككعيدي ، شككيخ أطروحككة  -3

 .160، ص 2007-2006جامعة جياللي ، الياس، سيدي بلعباس سنة 
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الكككككككذي  مكككككككدد  العمكككككككل  بالتشكككككككريعات الفرنسكككككككية  31/12/1962المكككككككؤرخ فكككككككي   62/157
،غيككككككر انككككككه فككككككي حالككككككة المنككككككدوبات 1مككككككا عككككككدا مككككككا يتعككككككارض منهككككككا  مككككككع السككككككيادة الوطنيككككككة

نونككككككا  التنفيذيككككككة يككككككتم تعيككككككين  المنككككككدوب للبلككككككديات  فككككككي الحككككككاالت  المنصككككككوص  عليهككككككا قا
علككككككككى غككككككككرار تلككككككككك المتعلقككككككككة بحككككككككل المجككككككككالس الشككككككككعبي البلككككككككدي قبككككككككل تنظككككككككيم عمليككككككككة 
االنتخابكككككات المحليكككككة المتعلقكككككة بالبلكككككديات ، حيكككككث يتكككككولى  فكككككي بعككككك  الحكككككاالت ضكككككمان 
عمليكككككة تسكككككيير شكككككؤون البلديكككككة ، وتحضكككككر العمليكككككة االنتخابيكككككة مكككككن طكككككرف األمكككككين العكككككام 

مككككككن إطككككككارات  او مسككككككاعديه يكونككككككو للبلديككككككة وفككككككي بعكككككك  البلككككككديات يككككككتم  تعيككككككين  منككككككدوب 
الواليككككككككة   يعيككككككككنهم الككككككككوالي يتككككككككولى تسككككككككيير شككككككككؤون البلديككككككككة خككككككككالل المرحلككككككككة االنتخابيككككككككة  
الممهكككككككدة لعمليكككككككة االنتخابيكككككككة و تسكككككككتمر مهامهكككككككا الكككككككى غايكككككككة تنصكككككككيب هيئكككككككة المجكككككككالس 

 الشعبي البلدي المنتخب.

     نشككككككككككير أن صككككككككككالحيات المندوبيككككككككككة التنفيذيككككككككككة  تكككككككككككون علككككككككككى سككككككككككبيل  الحصككككككككككر      
)  مبنيككككككة (  فككككككي قككككككرار الككككككوالي المتضككككككمن تعسككككككين  أعضككككككاء المجلككككككس الشككككككعبي البلككككككدي           

 (ccp تطبيقككككككككككككككككا لككككككككككككككككنص المرسككككككككككككككككوم التنفيككككككككككككككككذي رقككككككككككككككككم  )المككككككككككككككككؤرخ فككككككككككككككككي             98/231
القاضككككككي بككككككأن يعككككككين  أعضككككككاء  المجلككككككس البلككككككدي المؤقككككككت بمككككككا فككككككيهم   12/1989/ 12

نتككككككدابهم قانونككككككا إذا كككككككانوا إجككككككراء و إال يككككككتم  الككككككرئيس يكككككككون بقككككككرار مككككككن الككككككوالي ، و يككككككتم ا
تكككككوظيفهم بصكككككفة تعاقديكككككة  ممكككككا يلقكككككي مسكككككؤولية  ثقيلكككككة  علكككككى عكككككاتق اإلدارة فكككككي اختيكككككار 
العناصككككر التككككي تشكككككل هككككذا المجلككككس مككككن أهككككم مككككا يميككككز هككككذه الفتككككرة أنهككككا أرسككككت أرضككككية 

 المكككككككؤرخ 24-67التنظكككككككيم اإلداري البلكككككككدي بكككككككالجزائر ، حيكككككككث صكككككككدر فيهكككككككا األمكككككككر رقكككككككم 
، المتعلككككككككككق بالبلديككككككككككة ،الككككككككككذي تضككككككككككمن الككككككككككنص علككككككككككى المجلككككككككككس  18/01/1967فككككككككككي 

الشكككككككعبي البلكككككككدي كجهكككككككاز مداولكككككككة بكككككككين األعضكككككككاء المنتخبكككككككين و اتبعكككككككة  بجهكككككككاز آخكككككككر 
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يشكككككرف علكككككى تنفيكككككذ  مكككككداوالت المجلكككككس الشكككككعبي البلكككككدي هكككككو المجلكككككس التنفيكككككذي البلكككككدي 
 وهو جهاز منبثق على مجلس ش.ب 

االقتصكككككككككككادي و التركيبكككككككككككة البشكككككككككككرية للمجتمكككككككككككع ونظكككككككككككرا التطكككككككككككور االجتمكككككككككككاعي و   
الجزائكككككككري و قصككككككككد مواكبكككككككه و مسككككككككايرة  هككككككككذا التطكككككككور الطبيعككككككككي للمجتمكككككككع كككككككككان لزمككككككككا 
إصكككككدار قكككككانون البلديكككككة فكككككي ثكككككوب جديكككككد ألنكككككه التعكككككديل األول و ككككككان  ذلكككككك  بمقتضكككككى 

و الككككككككذي تلتكككككككه المراسككككككككيم تطبيقيككككككككة 04/07/19811المكككككككؤرخ فككككككككي  81/09القكككككككانون رقككككككككم 
 81/09بمقتضكككككككى القكككككككانون رقكككككككم  الكككككككدور التنمكككككككوي للبلديكككككككة  و ذلكككككككك اخاللهكككككككتعكككككككزز مكككككككن 
و الكككككذي تلتكككككه مراسكككككيم تطبيقيكككككة تعكككككزز مكككككن خاللهكككككا الكككككدور  04/07/19812المكككككؤرخ فكككككي 

التنمكككككوي  للبلديكككككة و ذلكككككك بإعطائهكككككا ككككككل الصكككككالحيات  التنسكككككيق و تنظكككككيم عملهكككككا   مكككككع 
المكككككككواطن بكككككككاقي القطاعكككككككات  التكككككككي تتقكككككككاطع  معهكككككككا بشككككككككل عكككككككام فكككككككي تسكككككككيير شكككككككؤون  

وبكككككككاألخص فيمكككككككا يتعلكككككككق بإنجكككككككاز المشكككككككاريع التنمويكككككككة. فقلكككككككد توالكككككككت اإلصكككككككالحات فكككككككي 
قطككككككاع الجماعككككككات المحليككككككة لترقيتهككككككا للككككككدور المنككككككوط بهككككككا فككككككي مجككككككال التنميككككككة المحليككككككة  

المتعلككككككككككككق بككككككككككككالتنظيم  04/02/1984المككككككككككككؤرخ فككككككككككككي  09-84حيككككككككككككث صككككككككككككدر قككككككككككككانون 
و مكككككككرة أخكككككككرى توسكككككككعت   بلديكككككككة 1541اإلقليمكككككككي و الكككككككذي رفكككككككع عكككككككدد  البلكككككككديات إلكككككككى 

عمليككككككة إصككككككالح البلديككككككة لكككككككن  مككككككن منطلكككككككق دسككككككتوري حيككككككث انتقلككككككت البلديككككككة بموجكككككككب 
ومكككككن بلديكككككة أحاديكككككة الحكككككزب الواحكككككد إلكككككى بلديكككككة  ذات تعدديكككككة سياسكككككية   1989دسكككككتور 

، المتعلككككككق  07/04/1990المككككككؤرخ فككككككي  90/08و كككككككان ناتجككككككا فلككككككذالك صككككككدور قككككككانون 
ينككككككاير  18المككككككؤرخ فككككككي  67/24أحكككككككام األمككككككر  بالبلديككككككة ،و الككككككذي الغككككككي بصككككككفة نهائيككككككة

1967 . 
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و حككككككككاول المشككككككككرع مككككككككن خاللككككككككه ضككككككككمان االسككككككككتقرار للمجككككككككالس البلديككككككككة ومراعككككككككاة 
منكككككه عنكككككد التشككككككيل للجكككككان  24االنتمكككككاء السياسكككككي للمنتخبكككككين حسكككككب مكككككا فرضكككككته المكككككادة 

الدائمككككككة للمجلككككككس بمككككككا يعكككككككس المكونككككككات السياسككككككية لهككككككذا األخيككككككر ، لكنككككككه تسككككككبب مككككككن 
أخكككككرى فكككككي فكككككتح مجكككككال للصكككككراع السياسكككككي  داخكككككل المجلكككككس مكككككن خكككككالل تطبيكككككق جهكككككة  
التككككككي سككككككنت آليككككككة خلككككككع الصككككككفة  الرئاسككككككية  علككككككى رئككككككيس المجلككككككس الشككككككعبي  55المككككككادة 

البلكككككدي سكككككميت بسكككككحب الثقكككككة و اشكككككترطت ) ممارسكككككة  هكككككذا اآلليكككككة تكككككوافر نصكككككاب داخكككككل 
تبككككككاين  حككككككاالت المجلككككككس تقككككككدر بثلثككككككي أعضككككككائه ، و أّن  يكككككككون االقتككككككراح  علينككككككا بككككككدون 

سكككككحب الثقكككككة ، هكككككذا اإلجكككككراء  أثكككككر سكككككلبا علكككككى أداء العديكككككد مكككككن البلكككككديات التكككككي طبقكككككت 
لتعككككديل    90/08هككككذه اآلليككككة  و  تسككككبب فككككي تعطككككل دورهككككا التنمككككوي وخضككككع قككككانون رقككككم 

حيكككككككككث تكككككككككم بموجكككككككككب إتمكككككككككام    18/07/2005بتكككككككككاريخ  05/03واحكككككككككد تضكككككككككمنه األمكككككككككر 
الشكككككككعبي البلكككككككدي أمكككككككام مكككككككا عرفتكككككككه  و الخاصكككككككة بحكككككككاالت  حكككككككل المجلكككككككس  34المكككككككادة 

 .1و مقاطعات للدورات تبع  المجالس من اضطرابا

نالحكككك  مككككن خككككالل هككككذه المراحككككل التككككي مككككرت بهككككا البلديككككة بككككالرغم مككككن ايجابيككككات 
،إال أنككككككه تسككككككوده الكثيككككككر مككككككن النقككككككائص لككككككذلك جككككككاء  08/90التككككككي ميككككككزت قككككككانون رقككككككم 

ج ضكككككككمن إطكككككككار إصكككككككالح ليسكككككككد هكككككككذه النقكككككككائص ،إال أنكككككككه ينكككككككدر  11/10القكككككككانون  رقكككككككم 
الجماعككككات المحليككككة و المتمثلككككة فككككي إصككككالح هياكككككل الدولككككة ،لككككذا جككككاء لتكككككريس مشككككاركة 

 . 2المواطنين في الشؤون المحلية لتحقيق الديمقراطية
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 المبحث الثاني : هيئات البلدية 

( تنككككككاول a .p.cتتطلككككككب دراسككككككة النظككككككام القككككككانوني للمجلككككككس  الشككككككعبي البلككككككدي )  
 القواعد المتعلقة بتكوينه و سيره و أخيرا اختصاصاته  

 المطلب األول :  المجلل الشعبي البلدي  
 فرع األول : تشكيلة  
إّن البحككككككككث فككككككككي موضككككككككوع تكككككككككوين أو تشكككككككككيل م.ش.ي. يككككككككؤدي بالضككككككككرورة إلككككككككى   

النظكككككام االنتخكككككابي البلكككككدي اعتبكككككارا مكككككن أّن هكككككذا المجلكككككس هكككككو مجلكككككس منتخكككككب ز  دراسكككككة 
 : 1جعلت منه أحكام الدستور

 زاإلطار الذي يعبر فيه شعب عن إدارته و يراقب عمل السلطات العمومية ز -
كمكككككا اتخكككككذت زقاعكككككدة الالمركزيكككككة  و مككككككان مشكككككاركة المكككككواطنين فكككككي تسكككككير الشكككككؤون  - 

 العموميةز.
م االنتخكككككككابي البلكككككككدي ، البحكككككككث فكككككككي حملكككككككة مكككككككن القواعكككككككد القانونيكككككككة يطكككككككرح النظكككككككا  

تككككككككدور أساسككككككككا، حككككككككول المسككككككككائل الرئيسككككككككية اآلتيككككككككة  : الناخككككككككب و المنتخككككككككب و العمليككككككككة 
 2االنتخابية و المنازعات االنتخابية 

يمكككككككن القككككككول أن الناخككككككب هككككككو الشككككككخص المسككككككجل بالقائمككككككة االنتخابيككككككة  الناخااااااب :  -1
      شككككككخاص الككككككذي يحككككككق لهككككككم ممارسككككككة حككككككق التصككككككويت التككككككي تتضككككككمن أسككككككماء جميككككككع األ

                                                           

-52-51،ص 2013المحليككة  الجزائريككة ، دار العلككوم للنشككر و التوزيككع  عنابككة    اإلدارةمحمككد الصككغير بعلككي ،  -1
53. 
 من القانون البلدية . 37المادة  -2
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أو  االقتككككراع  بالبلديككككة و ذلككككك  نظككككرا  التككككوافر شككككروط معينككككة تمكككككن مككككن الحصككككول علككككى 
 .1بطاقة الناخب

 18المكككككؤرخ فكككككي  12/01مكككككن القكككككانون العضكككككوي رقكككككم  3و بكككككالرجوع إلكككككى المكككككادة   
، نجككككككككدها  المتعلككككككككق بنظككككككككام االنتخابككككككككات   2012جككككككككانفي   12الموافككككككككق  1433صككككككككفر 

تكككككنص علكككككى مكككككا يكككككأتي :ز يعكككككد ناخبكككككا ككككككل جزائكككككري و جزائريكككككة  بلككككك  مكككككن العمكككككر ثمانيكككككة 
عشككككر سككككنة كاملككككة يككككوم االقتككككراع و كككككان متمتعككككا بحقككككوق المدنيككككة و السياسككككية و لككككم يوجككككد 

 في إحدى حاالت فقدان األهلية المحددة في التشريع المعمول به ز.
 ما يأتي :و عليه  فإن شروط الناخب تتمثل أساسا ، في 

 سنة كاملة يوم االقتراع . 18أن يكون جزائري الجنسية و يبل  من العمر  -

أن يكككككككون متمتعككككككا بكافككككككة حقككككككوق المدنيككككككة و السياسككككككية و ال تنطبككككككق عليككككككه أيككككككة حالككككككة  - 
 . 2من الحاالت فقدان األهلية المحددة في التشريع المعمول به 

يحككككككرم الشككككككخص  مككككككن ممارسككككككة بعكككككك  حقوقككككككه المدنيككككككة )حككككككق الملكيككككككة  ، حككككككق 
القيكككككككام بكككككككبع  التصكككككككرفات المدنيكككككككة ( أو السياسكككككككية  ) حكككككككق الترشكككككككح ، حكككككككق االنتخكككككككاب 

  .3كعقوبة تبعية الرتكابه بع  الجرائم 

أّن يككككككون مسكككككجال فكككككي القائمكككككة االنتخابيكككككة بالبلديكككككة التكككككي يككككككون بهكككككا إقامتكككككه  ويسكككككتثنى  -
 ي القائمة االنتخابية كل من :من التسجيل ف

 السلك سلوكا مخالفا لمصالح الوطن أثناء الثورة التحريرية . -

                                                           

 ، من القانون االنتخابات .3،4،5المواد  -1
لتوزيككع   األولككى  الوسككام  العربككي  للنشككر و ن البلديككة  الجزائككري ، الطبعككة اعبككد الكككريم مككاروك ، المسككير فككي شككرح قككانو  -2

 .43،ص 2013عنابة ، 
 .56-54المحلية الجزائرية ،نفس المرجع ،ص  اإلدارةمحمد الصغير بعلي ،  -3
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 حكم عليه في جناية و لم يرد أالعتباره . -

حككككككم عليكككككه بعقوبكككككة الحكككككبس فكككككي الجكككككنح التكككككي يحككككككم فيهكككككا بالحرمكككككان  مكككككن ممارسكككككات  -
 حق االنتخاب .

 ار ،وفقا ألحكام ق.التجاري.بالنسبة للتج1أشهر إفالسه و لم يرد اعتباره  -

علكككككى مكككككا يكككككأتي  ز  مكككككن  11-84مكككككن ق. األسكككككرة رقكككككم  101تكككككنص المكككككادة   الحجكككككر -
بلكككككككك  سكككككككككن الرشكككككككككد  و هكككككككككو مجنكككككككككون ،أو معتكككككككككوه أو سكككككككككفيه ، أو طكككككككككرأت عليكككككككككه إحكككككككككدى 

إلككككككى  101الحككككككاالت المككككككذكورة بعككككككد رشككككككده يحجككككككر عليككككككه ز.و قككككككد تضككككككمنت المككككككواد مككككككن 
خاصكككككة  الضككككككمانات القضكككككائية  مكككككن حيككككككث  مكككككن قكككككانون األسكككككرة  أحكككككككام  الحجكككككز 108

 عليه . رحقوق المحجو 

لضكككككككرورات أمنيكككككككة  وفكككككككق إجكككككككراءات معينكككككككة التكككككككي تضكككككككمن حريكككككككات وحقكككككككوق  الحجاااااااز: 
األشكككككككخاص ، يمككككككككن  حجكككككككز شكككككككخص بصكككككككورة إداريكككككككة ) اعتقكككككككال اإلداري ( أو قضكككككككائية  

 ) الحبس االحتياطي(   مما ال يسمح له من مباشرة  حقه االنتخابي.

و علككككككككككى كككككككككككل فككككككككككإّن فقككككككككككدان أألهليككككككككككة االنتخابيككككككككككة  لككككككككككيس دائمككككككككككا  ،إذ يسككككككككككجل 
ين اسككككككتعادوا أهليككككككتهم االنتخابيككككككة أنفسككككككهم  فككككككي القككككككوائم االنتخابيككككككة  وفقككككككا األشككككككخاص الككككككذ

مكككككن هكككككذا القكككككانون اثكككككر إعكككككادة  االعتبكككككار لهكككككم أو رفكككككع الحجكككككز علكككككيهم أو بعكككككد  6للمكككككادة 
مكككككككن ق.  108مكككككككن ق االنتخكككككككاب و م  13إجكككككككراء  عفكككككككو شكككككككملهم   كمكككككككا تشكككككككير المكككككككادة 

 األسرة . 
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 ة :التسجيل بالقائمة االنتخابية بالبلدي - 

باإلضككككافة إلككككى تككككوافر الشككككروط الموضككككوعية  السككككابقة  يجككككب تككككوافر شككككرط شكككككلية آخككككر   
هكككككو التسكككككجيل  بالقائمكككككة  االنتخابيكككككة بالبلديكككككة  و الحصكككككول علكككككى بطاقكككككة الناخكككككب  حيكككككث 

 من ق االنتخابات على ما يأتي : 4تنص المادة 

تككككككككه   ال يصككككككككوت إال مككككككككن كككككككككان مسككككككككجال بالقائمككككككككة النككككككككاخبين بالبلديككككككككة التككككككككي بهككككككككا إقام -
 من القانون المدني .   36بمفهوم المادة

مككككن ق المككككدني التككككي تككككنص  36مككككا ورد بالمككككادة  domicile يقصككككد بككككالمواطن  -
علكككككككى أن ط  مكككككككوطن ككككككككل جزائكككككككري  هكككككككو المحكككككككل الكككككككذي يوجكككككككد فيكككككككه سككككككككناه الرئيسكككككككي   

 وعند عدم وجود سكني يقوم محل اإلقامة  العادي مقام المواطن .

 خص أكثر  من موطن واحد في نفس الوقت زو ال يجوز أن يكون للش  -

و اختيككككككككار المككككككككوطن مككككككككن الحقككككككككوق و الحريككككككككات األساسككككككككية  للفككككككككرد ، حيككككككككث تككككككككنص  - 
 ( من الدستور على انه :1) فقرة  44المادة 

ز يحككككككق لككككككككل مكككككككواطن يتمتككككككع بحقوقكككككككه المدنيكككككككة و السياسككككككية ،أّن يختكككككككار بحريكككككككة مكككككككوطن 
 إقامته ، و أن ينتقل عبر التراب الوطني ز.

مككككع ذلككككك فقككككد وردت عككككدة اسككككتثناءات علككككى قاعككككدة ارتبككككاط االنتخككككاب بككككالموطن تتعلككككق و 
 أساسا بحالة كل من :

 بالخارج . نالمقيمي نالجزائريي -1

الجككككككككككيش الككككككككككوطني الشككككككككككعبي و األمككككككككككن و أعضككككككككككاء الهيئككككككككككات النظاميككككككككككة  التاليككككككككككة : -2
الككككككوطني و الحمايكككككككة المدنيككككككة ، ومسكككككككتخدمي ، الجمككككككارك الوطنيكككككككة ، ومصككككككالح السكككككككجون 
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مكككككككن ق .  4ال تتكككككككوفر فكككككككيهم الشكككككككروط  المحكككككككددة بالمكككككككادة  ن، و الحكككككككرس البلكككككككدي  الكككككككذي
 4االنتخابكككككككات  حيكككككككث يمككككككككن لهكككككككؤالء فكككككككي حالكككككككة عكككككككدم تكككككككوافر شكككككككروط تطبيكككككككق المكككككككادة 

 التسجيل إما بك:

 بلدية مسقط رأسه . -

 أو بلدية آخر موطن لهم . -

 أو بلدية مسقط رأس أحد أصولهم . -

  (المترشح)المنتخب  -2

تككككككاد أنظمكككككة اإلدارة المحليكككككة فكككككي الدولكككككة المختلفكككككة تجمكككككع علكككككى وجكككككود نكككككوعين مكككككن   -
 األعضاء في المجالس المحلية .

   النااااوع الثااااانياألعضككككاء المنتخبككككين بواسككككطة سكككككان الوحككككدة اإلداريككككة و  النااااوع األول : 
 األعضاء المعنيين بواسطة الحكومة المركزية .

و يختلكككككف عكككككدد أعضكككككاء المجكككككالس المحليكككككة مكككككن مجلكككككس ألخكككككر بكككككاختالف عكككككدد  
حيككككككث فككككككي قككككككانون الملغككككككى يتحككككككدد األعضككككككاء تبعككككككا  لدرجككككككة   1سكككككككان الوحككككككدة اإلداريككككككة 

عضكككككككو حسككككككككب  33إلكككككككى  07الكثافكككككككة السككككككككانية للبلديكككككككة  و يتككككككككراوح عكككككككددهم مكككككككا بككككككككين 
 43-13يتككككككككراوح عككككككككدد األعضككككككككاء بككككككككين  10-11. و حسككككككككب قككككككككانون 2قككككككككاطني البلديككككككككة 

منتخبككككككا بلككككككديا يككككككتم انتخككككككابهم لمككككككدة خمككككككس سككككككنوات تمككككككدد وجوبيككككككا ، لككككككدى تطبيككككككق المككككككواد  
              93) فكككككككي حالكككككككة حصكككككككول المكككككككانع لكككككككرئيس الجمهوريكككككككة ك أوفاتكككككككه  أو اسكككككككتقالته (  و 90

                                                           

عبككد الككرزاق  إبككراهيم  الشككيخلي ، اإلدارة المحليككة ، الطبعككة األولككى ، دار المسككيرة للنشككر و التوزيككع  و الطباعكككة    - 1
 .87-86،ص  2001هك  1421عمان  ، 

 .195،ص  2009فريجة حسين ، شرح  القانون  اإلداري ، ديوان المطبوعات الجامعية  الجزائر  - 2



 التنظيم اإلداري للبلدية                       الفصل األول
 

29 
 

اح مكككككككن أعضكككككككاء القائمكككككككة يكككككككتم نجككككككك 1) حالكككككككة الحكككككككرب (  96) الحكككككككاالت االسكككككككتثنائية و 
 تناسبا مع عدد األصوات التي تحصلت عليها .

 الشروط   -

 12/01مكككككككككن ق االنتخابكككككككككات  رقكككككككككم  78: لقكككككككككد جكككككككككاءت م  الشاااااااااروط موضاااااااااوعية -أ
 محددة شروط الترشيح لعضوية م .ش.ب و كذا ألوالئي  حسب ما يلي :

 .2أن يكون بالغا ثالثة وعشرين سنة على األقل يوم  االقتراع  -

أن يثبككككككت أدائككككككه للخدمكككككككة الوطنيككككككة أو اإلعفكككككككاء منهككككككا :  وهككككككو شكككككككرط معمككككككول لشكككككككغل  -
 . أن يكون الجنسية الجزائرية .3الوظائف 

 أال يكون محكوما عليه في جنايات و الجنح . 

أال يكككككككون  محكومككككككا عليككككككه  بحكككككككم نهككككككائي بسككككككبب تهديككككككد النظككككككام العككككككام أو اإلخككككككالل  - 
 .4به 

 يشترط لقبول الترشيح  توافر ما يأتي:  الشروط الشكلية : -ب

ضكككككككككرورة اعتمكككككككككاد الترشكككككككككيح  مكككككككككن طكككككككككرف حكككككككككزب أو عكككككككككدة  أحكككككككككزاب بالنسكككككككككبة لقكككككككككوائم   
 األحزاب .

                                                           

 . 59- 58محمد الصغير بعلي ، اإلدارة المحلية الجزائر ، نفس المرجع ،ص  - 1
 .18-17، ص 2011عالء الدين عشي ، شرح قانون البلدية دار الهدى للطباعة و النشر و التوزيع ، الجزائر  - 2
ابكات  ،ج ر ، ع المتعلق بنظام االنتخ 2012جانفي  12المؤرخ في  12/01من القانون العضوي رقم   78المادة - 3
01 . 
 .61-60-59المحلية الجزائرية ،نفس المرجع ،  اإلدارةمحمد الصغير بعلي ،  -  4
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أو بموجكككككككب تكككككككدعيم شكككككككعبي بالنسكككككككبة لقكككككككوائم المسكككككككتقلين  ) األحكككككككرار (  ، يتمثكككككككل  فكككككككي  
ل تقككككككديم  قائمككككككة  تحتككككككوي علككككككى نسككككككبة معينككككككة مككككككن توقيعككككككات  النككككككاخبين بالبلديككككككة   ال تقكككككك

 .   % 5عن 

 االمتناع عن الترشيح في أكثر من قائمة واحدة عبر التراب الوطني . -

عككككككدم التشككككككريح فككككككي قائمككككككة واحككككككدة ألكثككككككر مككككككن مترشككككككحين ينتميككككككان إلككككككى أسككككككرة واحككككككدة  -
 سواء بالقرابة  و المصاهرة من الدرجة الثانية.

 الفئات المحرومة من الترشيح : -

مكككككككن الترشكككككككيح النتخكككككككاب المجكككككككالس لقكككككككد حكككككككرم المشكككككككرع مجموعكككككككة  مكككككككن الفئكككككككات 
المحليككككككة مككككككع أنهككككككا تتككككككوفر علككككككى كافككككككة الشككككككروط المطلوبككككككة  قانونككككككا ، وذلككككككك  العتبككككككارات 
تتعلكككككككق أساسكككككككا بنزاهكككككككة العمليكككككككة االنتخابيكككككككة  ،وعكككككككدم اسكككككككتغالل هكككككككذه الفئكككككككات لمناصكككككككبهم 

 .1القائم أو التي سبق أن تقلدوها وتتمثل  هذه الفئات في  الوالة   رؤساء الدوائر 

 اب العامون للواليات .الكت

 بالواليات  نالمدراء التنفيذيي  -

 القضاة  -

 أعضاء الجيش  الوطني الشعبي   -

 موظفون أسالك األمن .  -

 محاسبو  أموال  البلدية أو الوالية  بحسب الحالة.  -
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 مسؤولو المصالح  البلدية أو الوالية  بحسب الحالة .  -

ن حرمككككان  هككككذه الفئككككات  لككككيس مطلقككككا  وإنمككككا  غيككككر أّن مككككا يجككككدر التنبيككككه  إليككككه  أ
يتعلكككككككق بالعكككككككاملين المتمثلكككككككين فكككككككي العامكككككككل  الزمنكككككككي  بحيكككككككث ال يجكككككككوز لهكككككككذه  الفئكككككككات 
الترشكككككيح إال بعكككككد مكككككرور سكككككنة كاملكككككة علكككككى عملهكككككم بهكككككذا اإلقلكككككيم  أو العامكككككل المككككككاني إذ 
يجكككككككوز لهكككككككذه الفئكككككككات  الترشكككككككح  رغكككككككم  قيكككككككام  الصكككككككفة  لككككككككن  فكككككككي إقلكككككككيم غيكككككككر الكككككككذي  

 .1ارسون  فيه  وظائفهم يم

يقصكككككد بالعمليكككككة االنتخابيكككككة فكككككي مكككككدلولها الضكككككيق مجموعكككككة  ة االنتخابياااااة :ليااااامالع -3
 من اإلجراءات و التدابير و التصرفات  المتعلقة باالنتخابات  و بذلك  بدءا بك :

و هكككككككي عبكككككككارة عكككككككن قائمكككككككة يسكككككككجل بهكككككككا جميكككككككع النكككككككاخبين    القائماااااااة االنتخابياااااااة :-أ
 .2خابي بالبلدية مشكلة بذلك  ما يسمى  بالوعاء أو الهيئة أو الجسم االنت

 شروطها تتمثل في ما يلي:

التسككككككجيل فككككككي القككككككوائم االنتخابيككككككة واجككككككب علككككككى كككككككل مككككككواطن ومواطنككككككة تتككككككوفر فيهمككككككا  -
 الشروط المطلوبة قانونا.

 وجوب التسجيل في قائمة انتخابية واحدة األكثر. -

بالنسكككككككبة للجزائكككككككريين والجزائريكككككككات المقيمكككككككين فكككككككي الخكككككككارج والمسكككككككجلين لكككككككدى الممثليكككككككات 
 ية والقنصلية الجزائرية يحق لهم طلب تسجيلهم من:الدبلوماس

 بلدية مسقط رأس المعني.  -
 بلدية آخر موطن للمعني. -
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 بلدية مسقط رأس أحد أصول المعني. -
ويتككككولى داخككككل الكككككوطن إعككككداد و مراجعككككة القكككككوائم االنتخابيككككة فككككي ككككككل بلديككككة تحكككككت 

 1مراقبة لجنة إدارية انتخابية تتكون من:
 قاض. -
ل مككككككككن رئككككككككيس م.ش.ب.واألمككككككككين العككككككككام للبلديككككككككة ونككككككككاخبين اثنككككككككين مككككككككن وعضكككككككوية ككككككككك -

 البلدية،يعينهما رئيس اللجنة.

تحكككككتف  نسكككككخة مكككككن القائمكككككة االنتخابيكككككة بأمانكككككة اللجنكككككة اإلداريكككككة االنتخابيكككككة للبلديكككككة،كما -
 تودع نسخة منها بمقر الوالية،وأمانة ضبط المحكمة المختصة  إقليميا . 

 ة الشعبية الرقابة  توسيعها للرقاب -

كمككككككككككا يحككككككككككق لممثككككككككككل الحككككككككككزب بالبلديككككككككككة  الحصككككككككككول علككككككككككى نسككككككككككخة  مككككككككككن القائمككككككككككة  -
 .2االنتخابية

 االقتراع )التصويت(: -4

و هككككككو أخككككككر عمليككككككة يقككككككوم بهككككككا  المككككككواطن  ،وفيككككككه  يقككككككوم المككككككواطن بككككككإدالء برأيككككككه  
و اختيكككككار  ممثليكككككه ، عكككككن طريكككككق اختيكككككار قائمكككككة واحكككككدة مكككككن مجمكككككوع القكككككوائم المترشكككككحة  

فكككككككي ظكككككككرف  ووضكككككككعها داخكككككككل الصكككككككندوق الخكككككككاص بالتصكككككككويت و مكككككككن أهكككككككم   ابإدخالهككككككك
الضكككككمانات  التكككككي ضكككككمنها المشكككككرع لعمليكككككة التصكككككويت  هكككككي السكككككرية  إذا يقكككككوم المكككككواطن 

 .3بهذه العملية داخل معزل ال يستطيع  للغير االطالع على اختياره 
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و يككككككككدوم التصككككككككويت  يومككككككككا واحككككككككدا يحككككككككدد  بمرسككككككككوم رئاسككككككككي ، غيككككككككر أنككككككككه فككككككككي 
سككككككككاعة   72حككككككككاالت  اسككككككككتثنائية يككككككككرخص بقككككككككرار وزاري تقككككككككديم  افتتككككككككاح  االقتككككككككراع  ب  

 .1على األكثر

 الفرز و إعالن النتائج  -5

حسكككككككككبما نكككككككككص ز يبكككككككككدأ الفكككككككككرز فكككككككككورا  اختتكككككككككام  االقتكككككككككراع   48أجملتهكككككككككا المكككككككككادة  
 ويتواصل  دون  انقطاع إلى غاية  انتهائه  تماما ز

مكككككن الصكككككندوق ثكككككم  القيكككككام بعكككككدها  بحيكككككث   تبكككككدأ  عمليكككككة الفكككككرز بكككككإخراج األظرفكككككة 
يتسككككككككككاوى  عككككككككككدد  لألظرفككككككككككة  مككككككككككع عككككككككككدد النككككككككككاخبين  ،وكككككككككككل  األوراق الموجككككككككككودة فككككككككككي 

 .2الصندوق معبر عنها أصوات معبر عنها باستثناء األوراق  الملغاة

(  علككككككى األقككككككل مككككككن األصككككككوات المعبككككككرة  %7وكككككككل قائمككككككة لككككككم تحصككككككل  علككككككى  )   
زيككككككع المقاعككككككد ، ويككككككتم توزيككككككع المقاعككككككد  بالطريقككككككة عنهككككككا ال تؤخككككككذ  فككككككي الحسككككككاب عنككككككد تو 

 التالية :

يعتمككككككد  باألصككككككوات المعبككككككر عنهككككككا و ذلككككككك بطككككككرح عككككككدد األصككككككوات  الملغككككككاة  مككككككن  -1
 عدد األصوات المدلى بها .

يكككككككككتم  تحديككككككككككد المعامككككككككككل  االنتخكككككككككابي بقسككككككككككمة عككككككككككدد األصكككككككككوات المعبككككككككككرة  عنهككككككككككا    -2
  منقوصكككككا  منهكككككا  عكككككدد األصكككككوات التكككككي حصكككككلت عليهكككككا القكككككوائم التكككككي لكككككم تحقكككككق  نسكككككبة 

( علكككككككى عكككككككدد المقاعكككككككد المخصصكككككككة  و الكككككككرقم المحصكككككككل عليهكككككككا  هكككككككو المعامكككككككل 7%) 
 االنتخابي.
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قعكككككككد  القائمكككككككة  تعلكككككككن و بحسكككككككاب البكككككككاقي األقكككككككوى  يضكككككككاف مقعكككككككدا للقائمكككككككة أو م
النتككككككككائج  بتعليككككككككق  نسككككككككخة مككككككككن محضككككككككر الفككككككككرز داخككككككككل مكتككككككككب  التصككككككككويت  بحسككككككككب 

 .1من ق .ب  51/3النتائج  

 الفرع الثاني :  تسيير المجلل الشعبي البلدي :

يعقكككككككككد  المجلكككككككككس  دورات  عاديكككككككككة  كمكككككككككا يمككككككككككن  ان يجتمكككككككككع  فكككككككككي دورات  دورات :  -أ
 غير  عادية  و استثنائية  .

 5أن  ال تتعكككككككدى  مكككككككدة ككككككككال دورة  يجتمكككككككع م.ش.ب شكككككككهرين علكككككككى دياااااااة :دورات عا -
  2أيام

يجتمكككككككع  كلمكككككككا  اقتضكككككككت  شكككككككؤون البلديكككككككة  و ذلكككككككك  بطلكككككككب   دورات  اساااااااتثنائية  : -
و يجتمككككككككع م .ش.ب   3( أعضككككككككائه أو بطلكككككككب مككككككككن الككككككككوالي2/3مكككككككن  رئككككككككيس أو ثلثككككككككي) 

 .4بقوة القانون في ظروف استثنائية  مرتبطة  بخطر  و شيك  أو كارثة  كبرى 

 و لصحة عقد الدورة  يشترط  القانون البلدي  ما يأتي  : 

سكككككككككل االسكككككككككتدعاءات الكككككككككدورات  ، م.ش.ب مكككككككككن رئكككككككككيس وتكككككككككدون تر االساااااااااتدعا  :    -
 .5بسجل مداوالت البلدية 

                                                           

 .49-48 -47عبد الكريم ماروك ،  نفس المرجع ، ص  - 1
 ديةق . البل 16المادة  -2
 54عبد الكريم ماروك ، نفس المرجع ، ص  -3
 ق البلدية 18. المادة 4
 ق. البلدية 21. المادة 5



 التنظيم اإلداري للبلدية                       الفصل األول
 

35 
 

تسكككككلم  االسكككككتدعاءات مرفقكككككة بمشكككككروع جكككككدول األعمكككككال بواسكككككطة ظكككككرف محمكككككول 
أيككككام كاملككككة علككككى األقككككل قبككككل تككككاريخ انعقككككاد الككككدورة مككككا  10بمقككككر سكككككن أعضككككاء المجلككككس 

 قبل وصل االستالم .
يمكككككككن تخفككككككي  هككككككذه اآلجككككككال  فككككككي حالككككككة االسككككككتعجال علككككككى ان ال يقككككككل عككككككن يككككككوم   -

واحككككككد كامككككككل وفككككككي  هككككككذه حالككككككة  ، يتخككككككذ رئككككككيس ، م.ش.ب  التككككككدابير الالزمككككككة يسككككككتلم 
 . 1ق.ب (  21االستدعاءات ) المادة 

يلصككككككق مشككككككروع جككككككدول أعمككككككال االجتماعككككككات عنككككككد مككككككدخل قاعككككككة المككككككداوالت  و فككككككي  -
 األماكن المخصصة  ألعالم الجمهور بمجرد استدعاء أعضاء  م.ش.ب 

 .2يوافق م.ش.ب في جدول أعمال االجتماعات و يمكنه إدراج نقاط إضافية -

كمككككككاز ... يمكككككككن إدراج نقككككككاط إضككككككافية فككككككي جككككككدول األعمككككككال  بنككككككاء علككككككى طلككككككب 
المرسككككككككوم التنفيككككككككذي رقككككككككم  7لككككككككرئيس أو مككككككككن أغلبيككككككككة  أعضككككككككاء المجلككككككككس المككككككككادة مككككككككن ا
 .17/03/2013المؤرخ في  13/105

يشكككككككككككترط لصكككككككككككحة انعقكككككككككككاد الككككككككككككدورة حضكككككككككككور األغلبيكككككككككككة المطلقكككككككككككة لألعضككككككككككككاء  
الممارسككككككين  إلككككككى الككككككدورة  تعتبككككككر المككككككداوالت المتخككككككذة يعككككككد االسككككككتدعاء  الثككككككاني  بفككككككارق 

 مهما  كان عدد األعضاء الحاضرين .خمسة أيام كاملة على األقل صحيحة 

يكككككككككداول م.ش.ب. فكككككككككي كافككككككككة الشكككككككككؤون التكككككككككي تتكككككككككدخل فكككككككككي مجكككككككككال  الماااااااااداوالت : -ب
 اختصاص  و تحرر مداوالت و أشغال م.ش. ب باللغة العربية  وجوبا .

                                                           

 ق. البلدية 22المادة -1
،أثككر التعدديككة الحزبيككة  علككى البلديككة فككي الجزائككر ، مككذكرة ماجسككتير فككي القككانون العام،قسككم الحقككوق  إسككماعيللعبككادي  2

   36،ص .2005-2004بجامعة محمد خيضر بسكرة ،
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جلسكككككككككات م.ش ب علنيكككككككككة و تككككككككككون مفتوحكككككككككة  لمكككككككككواطني البلديكككككككككة و لككككككككككل  مكككككككككواطن   -
 معنى بموجب المداولة .  غير أنز  م.ش ب يداول في جلسة مغلقة من أجل :

 دراسة الحاالت التأديبية للمنتخبين . -
 . 1ق.ب 26دراسة المسائل المرتبطة بالحفاظ على النظام العامز  المادة   -
التككككككككي اتخكككككككذت فككككككككي جلسككككككككات علنيكككككككة فككككككككي األمككككككككاكن  المخصصككككككككة تعلكككككككق المككككككككداوالت  -

 .2للملصقات و إعالم الجمهور خالل الثمانية أيام  الموالية  لدخولها حيز  التنفيذ
تتخكككككذ المكككككداوالت باألغلبيكككككة البسكككككيطة  ألعضكككككاء الحاضكككككرين  و فكككككي حالكككككة  التصاااااويت : 

 .3تساوي  األصوات  يكون صوت الرئيس مرجحا 

تسكككككجل حسكككككب ترتيبهكككككا الزمنكككككي فكككككي سكككككجل خكككككاص مكككككرقم ومؤشكككككر  ز تحريكككككر المكككككداوالت و
 .4المحكمة المختص إقليميا ز سعليه من طرف رئي

توقكككككع هكككككذه المكككككداوالت أثنكككككاء الجلسكككككة  مكككككن جميكككككع األعضكككككاء الحاضكككككرين  عنكككككد  
التصكككككككككويت  و يكككككككككودع رئكككككككككيس م.ش.ب. المكككككككككداوالت  فكككككككككي اجكككككككككل  ثمانيكككككككككة  أيكككككككككام لكككككككككدى   

 ا .ق.ب(  . 55) م ... ز   مالوالي مقابل وصل  باالستال

يومككككككا  مككككككن تككككككاريخ   21تصككككككبح مككككككداوالت م.ش.ب. قابلككككككة للتنفيككككككذ بقككككككوة القككككككانون بعككككككد   -
إبكككككككككداءها بالواليكككككككككة  غيككككككككككر  انكككككككككه  ال تنفككككككككككذ اال بعكككككككككد المصكككككككككادقة عليهككككككككككا  مكككككككككن الككككككككككوالي  

 المداوالت المتضمنة ما يأتي :

 الحسابات .الميزانيات و  -أ

                                                           

  من ق. ، البلدية . 26المادة  -1
  من قانون البلدية . 30المادة  -2
  من قانون البلدية . 54المادة  -3
  بلدية .من قانون ال  55المادة  -4
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 األجنبية.الهبات و الوصايا قبول  -ب

 التوأمة. اتفاقيات  -ج

 .1التنازل عن األمالك العقارية  البلدية  -د

مكككككككن ق.ب. فكككككككإّن ال تنفكككككككذ  57أمكككككككا المكككككككداوالت المنصكككككككوص  عليهكككككككا فكككككككي المكككككككادة 
إال بعككككككد المصككككككادقة عليهككككككا مككككككن طككككككرف الككككككوالي و فككككككي حالككككككة عككككككدم إعككككككالن الككككككوالي عككككككن  

بالواليككككة فتعتبككككر هككككذه األخيككككرة  قككككراره خككككالل مككككدة ثالثككككين يومككككا ابتككككداء مككككن تككككاريخ إيككككداعها
 مصادق عليها.

 غير انه تبطل بقوة القانون  مداوالت م.ش.ب . -

 المتخذة خرقا للدستور و غير المطابقة للقوانين و التنظيمات . -

 التي تمس برموز الدولة و شعاراتها.  -

 غير المحررة باللغة العربية. -

يبطككككككل الككككككوالي المداولككككككة بقككككككرار غيككككككر أن المشككككككرع أجككككككاز لككككككرئيس م .ش.ب أن  يرفككككككع  -
إمكككككا إداريكككككا أو دعكككككوى قضكككككائية أمكككككام الجهكككككات المختصكككككة ضكككككد قكككككرار الكككككوالي الكككككذي يثبكككككت 

 .2بطالن أو رف  المصادقة على المداولة 
 
 

  : اللجانفرع الثالث
                                                           

 .57-56عبد الكريم ماروك ، نفس المرجع ، ص  -1
ضياف ، معكالم التسكيير شكؤون البلديكة ،دار الهكدى  للطباعكة والنشكر و التوزيكع  عكين مليلكة، الجزائكر و بعبد الوهاب  -2

 52،ص 
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، بموجكككككب  مداولكككككة ،ومكككككن  بكككككين  أعضكككككائه لجانكككككا دائمكككككة    أو  يشككككككل المجلكككككس 
 .1مؤقتة  لدراسة القضايا التي تهم البلدية 

 أوال : اللجان الدائمة 

و هككككككي لجككككككان تككككككدوم لفتككككككرة  العهككككككدة االنتخابيككككككة و تشكككككككل  مككككككن طككككككرف أعضككككككاء   
م.ش.ب بموجكككككككب مداولكككككككة  مصكككككككادق عليهكككككككا بأغلبيكككككككة  أعضكككككككاء  المجلكككككككس  بنكككككككاء علكككككككى  

لجككككككان تبعككككككا  06إلككككككى  03ن رئككككككيس ، ويتككككككراوح  عككككككدد اللجككككككان الدائمككككككة مككككككن اقتككككككراح  مكككككك
 لتعدد السكاني بالبلدية و تضطلع  تشكيل اللجان الدائمة  بالمسائل  التالية :

 االقتصاد و المالية و االستثمار. -

 الصحة و النظافة  وحماية البيئة   -

الصككككككككناعات التقليديككككككككة الككككككككري و الفالحككككككككة تهيئككككككككة  اإلقلككككككككيم و التعميككككككككر و السككككككككياحة و   -
 والصيد البحري .

 . 2الشؤون االجتماعية و الثقافية  و الرياضة و الشباب  -

و تنتخكككككب ككككككل لجنكككككة رئيسكككككا مكككككن بكككككين أعضكككككائها  ،وتعكككككد نظامهكككككا  الكككككداخلي  و تعكككككرض 
 على المجلس ش.ب للمصادقة عليه .

 3ئيس  م.ش.ب.وتجتمع  اللجنة باستدعاء من رئيسها و ذلك  بعد إعالم ر 

 

                                                           

 .53ماروك ، نفس المرجع ، ص  عبد الكريم - 1
 .10-11من قانون البلدية رقم  31المادة  - 2
 .32ء الدين عشي نفس المرجع ،ص عال - 3
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 اللجان  المؤقتة  : ثانيا

وهكككككككي تلكككككككك اللجكككككككان  التكككككككي يمككككككككن تشككككككككيلها  بصكككككككفة ظرفيكككككككة بمناسكككككككبة التحقيكككككككق    
مككككككن ق.ب. للمجلككككككس   33أو دراسككككككة  مسككككككألة لهككككككا طككككككابع  خككككككاص ، فقككككككد أتاحككككككت المككككككادة 

 ش.ب تشكيل لجان خاصة وفق إجراءات محددة  يمكن إجمالها  في : 

 لة المتضمنة تشكيل اللجنة .وجوب  المصادقة على مداو  -

 النص الصريح على أهداف و اللجنة  وتحديد وقت انتهاء مهامها . 

وتبقكككككككى القواعكككككككد تحككككككككم هكككككككذه اللجكككككككان الخاصكككككككة نفسكككككككها بالنسكككككككبة للجكككككككان العاديكككككككة   
بحيكككككث يكككككتم اختيكككككار رئيسكككككها مكككككن بكككككين أعضكككككائها ،وجكككككواز اسكككككتعانة هكككككذه  اللجكككككان  بكككككأي  
شخصككككككية محليككككككة  فككككككي المسككككككائل التككككككي تتطلككككككب قككككككدرا معينككككككا مككككككن الخبككككككرة فككككككي المجككككككاالت 

 .1المتخصصة 

 . ديفرع الرابع : صالحيات  المجلل الشعبي البل

تشككككككككمل صككككككككالحيات و االختصاصككككككككات الموكلككككككككة للهيئككككككككات المحليككككككككة ، وخاصككككككككة   
البلديككككككة  فككككككي مختلككككككف المجككككككاالت  السياسككككككية  و االقتصككككككادية  و االجتماعيككككككة و الثقافيككككككة  
و الرياضككككككككككية و هككككككككككي صككككككككككالحيات التككككككككككي مارسككككككككككها  م.ش.ب. مككككككككككن خككككككككككالل مككككككككككداوالت  

 المجاالت الرئيسية التالية

                                                           

 .32عالء الدين عيشي ، نفس المرجع ،ص  - 1
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حيكككككث تعكككككد البلديكككككة مخططهكككككا التنمكككككوي و تبكككككادر و تشكككككجيع ككككككل  التهيئاااااة و التنمياااااة : 
إجكككككككراء مكككككككن شكككككككأنه تطكككككككوير األنشكككككككطة االقتصكككككككادية ، مكككككككع المحافظكككككككة علكككككككى بيئكككككككة فككككككككي 

 .  1مختلف أبعادها و مجاالتها 

 والتجهيز  ةالتعمير و الهياكل القاعدي-2

االطككككككككالع علككككككككى مخططككككككككات  إنشككككككككاء  و تحديككككككككد الشككككككككوارع و الطككككككككرق و غيرهككككككككا مككككككككن  -
 .2تحتية ذات العالقة البنية ال

 التأكد من احترام  تخصيصات األراضي  و قواعد استعمالها . -

السكككككككهر علكككككككى المراقبكككككككة  الدائمكككككككة  لمطابقكككككككة عمليكككككككات البنكككككككاء ذات العالقكككككككة  ببككككككككرامج  -
 التجهيز و السكن .

 السهر على احترام األحكام في مجال مكافحة السكنات الهشة .  -

 عية.المحافظة على المواقع الطبي -

 .3حماية الطابع الجمالي و المعماري  - 

 في مجال التربية و الحماية االجتماعية و النشاطات الثقافية -3

إقامككككككة مؤسسككككككات التعلككككككيم األساسككككككي و المعاهككككككدات  ، ومراكككككككز  التككككككدريب  و المراكككككككز   
 .4التعليمية  المختلفة  

                                                           

 .82محمد الصغير بعلي ، اإلدارة المحلية  الجزائرية  ، نفس المرجع ، ص  - 1
،ص 2013، بيكروت ،  األدبيكةالالمركزية  االقليمية  مكتبة زين  الحقوقيكة و  اإلدارةاحمد الشمري ،  إبراهيمعامر  - 2
466-467 . 

 .50عبد الكريم ماروك ، نفس المرجع ، ص  - 3
  467احمد الشمري ، نفس المرجع ، ص  إبراهيمعامر  -  4
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 كما تعمل على توفير النقل المدرسي في المناطق المعزولة . 
 في مجال النظافة وحفظ الصحة  و الطرقات : -4

تتكفككككككل البلديككككككة  بحفكككككك  الصككككككحة و المحافظككككككة علككككككى النظافككككككة العموميككككككة خاصككككككة   
بالنسكككككككبة  للميكككككككاه  الصكككككككالحة للشكككككككرب و الميكككككككاه القكككككككدرة و النفايكككككككات  و نظافكككككككة األغذيكككككككة  

 . 1ةواألماكن العمومي
 دراسة  أفضل أساليب تنظيف الشوارع و الطرق العامة و الشواطئ. -
دراسكككككة األنظمكككككة التكككككي تكفكككككل النظافكككككة العامكككككة  و حمايكككككة البيئكككككة  مكككككن التلكككككو  و جمكككككع   -

 .2النفايات و كيفية التخلص منها  و إعادة تدوريها 
 مكافحة نقالت األمراض المعدية .

إضككككككافة إلككككككى التكفككككككل بإنشككككككاء و توسككككككيع  وصككككككيانة المسككككككاحة  الخضككككككراء والعمككككككل   
و المسكككككاهمة فكككككي اسكككككتعمالها األمثكككككل باإلضكككككافة  علكككككى حمايكككككة التربكككككة  و المكككككوارد المائيكككككة

التابعككككككككة لشككككككككبكة الطرقككككككككات  المتواجككككككككدة  3إلككككككككى صككككككككيانة الطرقككككككككات و أشككككككككارت  المككككككككرور  
 داخل إقليمها .

 في مجال التربية و الحماية االجتماعية  و النشطات الثقافية : -5
بككككككأن تقككككككوم البلديككككككة  11/10مككككككن القككككككانون  122أعطككككككى المشككككككرع بموجككككككب المككككككادة 

بإنجكككككككاز مؤسسكككككككات  التعلكككككككيم االبتكككككككدائي طبقكككككككا للخريطكككككككة المدرسكككككككية و ضكككككككمان صكككككككيانتها  
تسكككككككير المطكككككككاعم المدرسكككككككة و السكككككككهر علكككككككى الضكككككككمان و تكككككككوفير وسكككككككائل نقكككككككل و  انجكككككككاز 

 : إضافة إلى4التالميذ و التأكد من ذلك 
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الموجهكككككة بترقيكككككة تفكككككتح الطفولكككككة الصكككككغرى و الرياضكككككة وحكككككدائق  اتخكككككاذ كافكككككة التكككككدابير - 
 األطفال و التعليم التحضيري  و التعليم الثقافي  و الفني .

از  الهياككككككل القاعديكككككة  البلديكككككة الجواريكككككة  الموجهكككككة للنشكككككاطات المسكككككاهمة  فكككككي انجككككك  -1
الرياضكككككة و الشكككككباب و الثقافكككككة  و التسكككككلية  التكككككي يمكنهكككككا االسكككككتفادة  مكككككن المسكككككاهمة 

والرياضككككككة   بللهياكككككككل و األجهككككككزة  المكلفككككككة بالشككككككبا 1الدولككككككة فككككككي تقككككككديم مسككككككاعدتها 
 والتسلية .

المعكككككوزة  و تنظكككككيم  التكفكككككل  بهكككككا فكككككي إطكككككار حصكككككر الفئكككككات المحرومكككككة  أو هيئكككككة  أو  -
السياسكككككككككككككات  العموميكككككككككككككة  الوطنيكككككككككككككة المقكككككككككككككررة فكككككككككككككي مجكككككككككككككال التضكككككككككككككامن  و الحمايكككككككككككككة 

 .ةاالجتماعي
 تشجيع عمليات التمهين و استحدا  مناصب الشغل .  -
المسككككككككاهمة فكككككككككي صكككككككككيانة المسكككككككككاجد و المكككككككككدارس القرآنيكككككككككة  المتواجكككككككككدة علكككككككككى ترابهكككككككككا   -

 كات الخاصة  بالعبادة.وضمان المحافظة على الممتل
 ناتخكككككككاذ ككككككككل تكككككككدابير فكككككككي التوسكككككككيع  قكككككككدرتها السكككككككياحية وتشكككككككجيع المتعكككككككاملين المعنيكككككككي-

 استغاللها .
 في مجال المالي و االقتصادي : -6
 حصيلة الجباية . -
 ممتلكاتها. لمدا خي -
 أمالك البلدية. لمدا خي - 
 اإلعانات و المخصصات . -
 . اناتج الهبات و الوصاي -
 القروض .-
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 ناتج  مقابل الخدمات الخاصة التي تؤديها البلدية . -
 نتائج  حق االمتياز  للفضاءات العمومية بما فيها الفضاءات االشهارية. -
 النتائج  المحصل مقابل مختلفة الخدمات. 

و فكككككي إطكككككار المشكككككاريع  االسكككككتثمار  فكككككإّن أي مشكككككروع  مكككككن هكككككذا النكككككوع  يخضكككككع  
إلكككككى الكككككرأي  المسكككككبق  للمجلكككككس  الشكككككعبي  البلكككككدي  وتقكككككوم  البلديكككككة  بككككككل  مبكككككادرة  مكككككن 
شككككككككأنه تطكككككككوير  األنشكككككككطة  االقتصكككككككادية  المسكككككككطرة  فكككككككي برنامجهكككككككا  التنمكككككككوي و ككككككككذلك  

 .1في إطار  تشجيع  المتعاملين االقتصاديين 
 لمطلب الثاني : رئيل المجلل الشعبي البلدي ا
يعتبكككككر رئكككككيس م.ش.ب أهكككككم  هيئكككككة فكككككي تسكككككير البلديكككككة  نظكككككرا لحساسكككككية  منصكككككب    

و كونككككككككه  هيئككككككككة  وصككككككككل  بككككككككين  م.ش.ب  و الواليككككككككة  مككككككككن جهككككككككة  و المسككككككككؤول  األول  
 للبلدية  و يمثل الهيئة التنفيذية بها من جهة أخرى .

بلديككككككككككة و التككككككككككي كككككككككككان آخرهككككككككككا  القككككككككككانون  رقككككككككككم  فتعكككككككككدد  القككككككككككوانين  المتعلقككككككككككة بال
تتماشككككككككككككى مككككككككككككع المعطيككككككككككككات     تو اختصاصككككككككككككا تالككككككككككككذي جككككككككككككاء بصككككككككككككالحيا 11/10

السياسكككككككية و االقتصكككككككادية و االجتماعيكككككككة  الجديكككككككدة  السكككككككائدة  فكككككككي البلكككككككد ، وهكككككككذا  مككككككككا 
انعكككككككس  بككككككدوره  علككككككى طريقككككككة اختيككككككار  و تنصككككككيب  رئككككككيس  م.ش.ب  و اختصاصككككككاته 

 هاء مهامه .و سلطاته  و كيفية انت
 الفرع األول :  تنصيب المجلل الشعبي البلدي :

ط تعيككككككككين  رئككككككككيس م.ش.ب  ضككككككككمن  ق.ب لقكككككككد حككككككككدد المشككككككككرع الجزائككككككككري شككككككككرو   
مككككككككككككككن ق. االنتخابككككككككككككككات   80و م  65و64تنصككككككككككككككيب  م.ش . ب بككككككككككككككنص المككككككككككككككادتين  و 

 وفق شروط التالية :

 
                                                           

  .15،ص 2013أحسن بن شيخ  آ  ملويا ن نظام المسؤولية في القانون اإلداري الجزائر ،  -1



 التنظيم اإلداري للبلدية                       الفصل األول
 

44 
 

 الناخبين  .أن يكون متصدر للقائمة  الفائز  بأغلبية  أصوات  -

يعلكككككن   وفكككككي حالكككككة  حصكككككول  قكككككائمتين  أو أكثكككككر علكككككى نفكككككس  عكككككدد  األصكككككوات   
رئيسكككككككا  المجلكككككككس الشكككككككعبي البلكككككككدي المرشكككككككح أو المرشكككككككحة  األصكككككككغر  سكككككككنا مكككككككن  بكككككككين 

 . 1األعضاء  

و المالحككككككك   أن المشكككككككرع  الجزائكككككككري  غفكككككككي هكككككككاتين  المكككككككادتين  ككككككككان أكثكككككككر  تحديكككككككدا   
القكككككانون  القكككككديم  ،إال أنكككككه  تكككككرك  نوعكككككان  مكككككن برنكككككة  لرئاسكككككة  م.ش.ب مقا هفكككككي  إسكككككناد

الغمكككككوض  فكككككي حالكككككة  عكككككدم  حصكككككول  أي  قائمكككككة  علكككككى األغلبيكككككة  المطلقكككككة  و ذلكككككك  
 12مككككككن ق. العضككككككوي  رقككككككم  80نص المككككككادة  مككككككا أدى  بككككككه إلككككككى  اسككككككتدراك  األمككككككر بكككككك

 .2المتعلق باالنتخابات  01/

ة  إلعككككككالن  النتككككككائج   المواليكككككك  15األيككككككام   و التككككككي نصككككككت علككككككى ز فككككككي غضككككككون  
رئيسككككككككا  لككككككككه للعهككككككككدة االنتخابيككككككككة   ب مككككككككن بككككككككين  أعضككككككككائه االنتخابككككككككات  ينتخككككككككب م.ش

 .3يقدم المترشح االنتخاباتو 

رئككككككككيس م.ش.ب القائمككككككككة  الحككككككككائزة  علككككككككى األغلبيككككككككة  المطلقككككككككة للمقاعككككككككد و فككككككككي 
حالككككككة  عككككككدم  حصككككككول  أي قائمككككككة  علككككككى  األغلبيككككككة المطلقككككككة للمقاعككككككد  يمكككككككن  للقككككككوائم  

علكككككككى األقكككككككل  مكككككككن المقاعكككككككد تقكككككككديم  مرشكككككككح  و فكككككككي حالكككككككة عكككككككدم  %35ائزة علكككككككى الحككككككك
حصككككككككول أي قائمككككككككة  علككككككككى األغلبيككككككككة  المطلقككككككككة  للمقاعككككككككد ، يمكككككككككن  القككككككككوائم  الحككككككككائز  

علكككككى األقكككككل مكككككن المقاعكككككد  تقكككككديم  مرشكككككح   و فكككككي حالكككككة  عكككككدم  حصكككككول    %3علكككككى 
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علكككككككى األقكككككككل مككككككككن المقاعكككككككد يمككككككككن  جمككككككككع القكككككككوائم  تقككككككككديم   % 35أيكككككككة قائمكككككككة  علككككككككى 
 مرشح.

، المترشككككككككح   الشككككككككعبي البلككككككككدي و يعلككككككككن رئيسككككككككا  للمجلككككككككس  يكككككككككون االنتخككككككككاب سككككككككريا -
 الذي حصل  على األغلبية المطلقة  لألصوات .

م حصككككككول  أي  مترشككككككح علككككككى الغالبيككككككة المطلقككككككة  لألصككككككوات  و فككككككي حالككككككة  عككككككد
ان  بكككككين  ثككككك بكككككين  المترشكككككحين الحكككككائزين علكككككى المرتبكككككة  األولكككككى و الثانيكككككة  ، يجكككككري دور

صكككككككككل ة ،  يعلكككككككككن  فكككككككككائز  المترشكككككككككح  المتحسكككككككككاعة الموليككككككككك 48األول و الثككككككككاني خكككككككككالل 
 . 1على أغلبية األصوات

و فعليكككككككة  م.ش.ب بصكككككككفة  دائمكككككككةتجكككككككدر اإلشكككككككارة إلكككككككى وجكككككككوب إقامكككككككة  رئكككككككيس   
 بكككككككإقليم البلديكككككككة و ذلكككككككك لتسكككككككهيل تواصكككككككله مكككككككع سككككككككان  البلديكككككككة  والتكفكككككككل بانشكككككككغاالتهم

تنصكككككككيب   عكككككككن مصكككككككادرهم بأحسكككككككن صكككككككورة و إلضكككككككفاء  صكككككككيغة الرسكككككككمية و اإلعكككككككالنو 
 ومنكككككككدرئكككككككيس م.ش.ب.  يكككككككتم  ذلكككككككك عكككككككن طريكككككككق اإللصكككككككاق بمقكككككككر البلديكككككككة و ملحقاتهكككككككا 

ل رسككككككمي بحضككككككور  كككككككل أعضككككككاء م.ش.ب  يرأسككككككه و مككككككن خككككككالل أيضككككككا  حفكككككك  اوبياتهكككككك
 يوما و التي  تلي إعالن  النتائج .  15الوالي أو ممثله   خالل 

ولمسكككككككاعدة  رئكككككككيس م.ش.ب. فكككككككي أحكككككككد  مهامكككككككه  حكككككككدد المشكككككككرع عكككككككدد النكككككككواب  
نكككككككواب  بحسكككككككب  المقاعكككككككد الممنوحكككككككة   6الكككككككذين  يعملكككككككون  الكككككككى جكككككككانبين  بنكككككككائين  إلكككككككى 

لسكككككككككاني  ويككككككككتم  إخطككككككككار  بككككككككاقي األعضككككككككاء  بمهككككككككام  لكككككككككل  بلديككككككككة  وفقككككككككا  لتعككككككككدادها ا
 .2النواب الجدد  و المصادقة  عليهم 
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 فرع الثاني :  صالحيات  رئيس المجلس الشعبي البلدي 

يتمتكككككع رئكككككيس المجلكككككس الشكككككعبي البلكككككدي  بكككككازدواج  الكككككوظيفي  يتصكككككرف  أحيانكككككا  
باسككككككككم البلديككككككككة و أحيانككككككككا باسككككككككم الدولككككككككة تحككككككككت  سككككككككلطة  الككككككككوالي ،ولهككككككككذا  نجككككككككد هككككككككذه  
الصكككككككككككالحيات واسكككككككككككعة و متشكككككككككككعبة بكككككككككككاختالف المجكككككككككككاالت  و يمككككككككككككن  إجمكككككككككككال هكككككككككككذه 

 الصالحيات في :

 ة  بصفته ممثال للبلدية .صالحيات بصفته  ممثال للدولة ) تنفيذية( صالحي 

 صالحياته بصفته  ممثال  للدولة.:أوال 

ي  بمجموعكككككككة  كبيكككككككرة  مكككككككن صكككككككالحيات يتمتكككككككع رئكككككككيس المجلكككككككس الشكككككككعبي البلكككككككد
 . للدولة  و التي  يمكن  حصرها   التي تعود  أساساوالمهام  و 

 في مجال ضبط  الحالة المدنية : -

نون  الحالككككككة المدنيككككككة مككككككن هككككككم لقككككككد بينككككككت المككككككادتين األولككككككى  و الثانيككككككة  مككككككن قككككككا 
األشكككككخاص  اللكككككذين يعتبكككككرون  كضكككككباط  الحالكككككة المدنيكككككة ، حيكككككث اضكككككفتا  علكككككى رئكككككيس 
المجلككككككس الشككككككعبي البلككككككدي  صككككككفة ضككككككابط  الحالككككككة المدنيككككككة  وهككككككي  صككككككفة  يتمتككككككع بهككككككا 
بقككككوة  القكككككانون  وذلككككك بمجكككككرد  تنصككككيبه   كمكككككا أعطككككى  قكككككانون البلديككككة  لكككككرئيس المجلكككككس 

ابط الحالكككككككككة المدنيكككككككككة  و بهكككككككككذه الصكككككككككفة  يقكككككككككوم  بجميكككككككككع  الشكككككككككعبي البلكككككككككدي صكككككككككفة ضككككككككك
 .1العقود
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المتعلقككككككة بالحالككككككة  المدنيككككككة  تحككككككت  رقابككككككة  النائككككككب  العككككككام  المخككككككتص إقليميككككككا  
.إال أن  تزايكككككككككد المشكككككككككاكل  اليوميكككككككككة  واسكككككككككتحالة أن يباشكككككككككر بنفسكككككككككه  مهامكككككككككه  ضكككككككككابط  1

القكككككككانون أن  يفكككككككوض هكككككككذه  الحالكككككككة  المدنيكككككككة  وككككككككذلك  بالنسكككككككبة  لنكككككككواب  فقكككككككد  خولكككككككه 
المهككككككككام  إلككككككككى مككككككككوظفين  يختككككككككارهم  مككككككككن بككككككككين  مككككككككوظفي  البلديككككككككة  الككككككككدائمين  و ذلككككككككك  

 تحت رقابته  ومسؤوليتين  وتمثل  هذه  صالحيات  فيما يلي :

تلقككككككي  التصككككككريح  بالواليككككككات  و تسككككككجيلها فككككككي سككككككجالت الحالككككككة  المدنيككككككة المعككككككدة   -1
 لذلك .

 .2األحكام  القانون  تحرير و تسجيل عقود الزواج  وفقا  -2

 في مجال  الضبط  القضائي  -

يتمتكككككككع رئكككككككيس المجلكككككككس  الشكككككككعبي البلكككككككدي  بصكككككككفته ضكككككككابط  شكككككككرطة القضكككككككائية    
بحيككككككث  تعتبككككككر هككككككذه  الصككككككلة مككككككن اختصككككككاص و كككككككالء و ضككككككباط الضككككككبطية القضككككككائية 
العككككككككاملين  تحككككككككت  سككككككككلطة  النائككككككككب  العككككككككام  للجمهوريككككككككة ، الككككككككذين يتربطككككككككون  مباشككككككككرة 

ل  و قككككككانون  اإلجككككككراءات الجزائيككككككة ، حيككككككث حككككككدد  األشككككككخاص المخككككككولين بككككككوزير  العككككككد
للممارسككككككة  هككككككذه  المهككككككام و هككككككم  ضككككككابط الككككككدرك  ،صككككككف  الضككككككباط  وعناصككككككر الككككككدرك 

مفتشككككككوا األمككككككن  الككككككوطني ورؤسككككككاء المجككككككالس   مفككككككوض  الشككككككرطة  ، ضككككككابط  الشككككككرطة 
 . البلدية

 

  
                                                           

          1995عبكككد العزيكككز  سكككعد  ، نظكككام الحالكككة  المدنيكككة  فكككي الجزائكككر ، دار هومكككة  للنشكككر  و التوزيكككع  الجزائكككر   - 1
 .54ص 
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 في مجال الضبط اإلداري :  -

ط اإلداري  مكككككككككككن أهكككككككككككم االختصاصكككككككككككات  التكككككككككككي  تعتبكككككككككككر اختصاصكككككككككككات الضكككككككككككب 
المجلكككككككس الشكككككككعبي البلكككككككدي ، وقكككككككد  يسكككككككتعين بسكككككككلك  الشكككككككرطة  البلديكككككككة  يتناولهكككككككا رئكككككككيس

كمكككككككككا  يمككككككككككن لكككككككككه عنكككككككككد  الضكككككككككرورة تسكككككككككخير  قكككككككككوات  الشكككككككككرطة  و الكككككككككدرك  الكككككككككوطني 
ف المختصكككككككة  إقليميكككككككا، كمكككككككا  يقكككككككوم  رئكككككككيس المجلكككككككس الشكككككككعبي  البلكككككككدي  تحكككككككت  إشكككككككرا

الككككككوالي  بتبليكككككك   و تنفيككككككذ القككككككوانين  و التنظيمككككككات علككككككى إقلككككككيم البلديككككككة و السككككككهر علككككككى 
افككككككككة   العموميككككككككة  باإلضككككككككافة  إلككككككككى السككككككككهر  علككككككككى حسككككككككن  ظالنظككككككككام و السكككككككككينة و الن

 تدابير  االحتياطية و الوقاية  و التدخل  في مجال اإلسعاف .

حقكككككككوق و حريكككككككات  كمكككككككا يكلكككككككف رئكككككككيس المجلكككككككس الشكككككككعبي البلكككككككدي فكككككككي إطكككككككار  احتكككككككرام 
 المواطنين  بالخصوص  على :

 السهر على ألمحافظته على النظام العام  و أمن األشخاص و الممتلكات  . -

التأككككككد مكككككن الحفكككككاظ علكككككى  النظكككككام  العكككككام فكككككي ككككككل اإلمككككككان العموميكككككة  التكككككي يجكككككري   -
فيهككككككككا  تجمككككككككع  األشككككككككخاص و معاقبككككككككة كككككككككل مككككككككن مككككككككس  السكككككككككينة  العموميككككككككة  و كككككككككل 

 تي  من شأنها  اإلخالل  بها.األعمال  ال

 تنظيم ضبطية  الطرقات  المتواجدة  على  إقليمية  . -

الطككككككككرق  و ضككككككككمان  سككككككككهولة  سككككككككير  الشككككككككوارع  و  السككككككككهر  علككككككككى نظافككككككككة العمككككككككارات -
 العمومية .

 المنتقلكككككككة اتخككككككاذ االحتياطكككككككات و التككككككدابير  الالزمكككككككة  لمكافحككككككة  األمكككككككراض المعديككككككة و -
 الوقاية منها .
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 1المؤذية  الضارة  تد الحيوانامنع  تشر  -

ضككككككمان ضككككككبطية  الجنككككككائز  و المقككككككابر طبقككككككا  للعككككككادات  و حسككككككب مختلككككككف  الشككككككعائر  
ي  بصكككككككفة  الئقكككككككة دون تميكككككككز  الدينيكككككككة و العمكككككككل فكككككككورا علكككككككى دفكككككككن ككككككككل شكككككككخص متكككككككوف

 ين  و المعتقد .للد

 كما أقر المشرع  لرئيس المجلس بتسليم رخص البناء  و الهدم  و التجزئة .  -

وجكككككوب موافقكككككة  رئكككككيس المجلكككككس الشكككككعبي البلكككككدي  علكككككى إنشكككككاء  أي مشكككككروع يتحمكككككل   -
األضكككككرار  بالبيئكككككة و الصكككككحة  العموميكككككة  علكككككى اإلقلكككككيم البلديكككككة  ، كمكككككا  تتكككككولى البلديكككككة  
التأكككككككد مككككككن احتككككككرام تخصيصككككككات  األراضككككككي و قواعككككككد  اسككككككتعمالها  و احتككككككرام األحكككككككام 

 .2لقانونية في مجال مكافحة  السكنات الهيئة  غير ا

 ممثال للبلدية  بصفتهثانيا : صالحياته 

لمككككككا كانككككككت البلديككككككة تتمتككككككع  بالخصككككككية المعنويككككككة و تحتككككككاج  إلككككككى مككككككن  يعبككككككر  عككككككن 
إرادتهككككككا  فقككككككد  اسككككككند القككككككانون البلككككككدي  مهمككككككة تمثليهككككككا  إلككككككى رئككككككيس المجلككككككس الشككككككعبي  

 البلدي  ، حيث يتكفل بممارسة الصالحيات األساسية التالية :

يمثكككككككل الكككككككرئيس البلديكككككككة  فكككككككي ككككككككل أعمكككككككال  الحيكككككككاة المدنيكككككككة  و اإلداريكككككككة  : لالتمثيااااااا -أ
 وكل التظاهرات الرسمية .

                                                           

 .1996عات الجامعية ، جامعة  الجزائر ، ، ديوان المطبو  اإلداريةأحمد محيو، محاضرات  في المؤسسات  - 1
مسكككعود شكككيهوب ، اختصكككاص الهيئكككة  التنفيذيكككة  للجماعكككات المحليكككة ، مجلكككة الفككككر  البرلمكككاني  ظ، العكككدد الثكككاني   -2

 .19-18،ص 2003مارس   ،والجزائر 
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ثلهكككككككا أمكككككككام الجهكككككككات القضكككككككائية  ، وفكككككككي  حالكككككككة تعكككككككارض مصكككككككلحة  الكككككككرئيس  كمكككككككا يم -
البلديككككككة مككككككع مصككككككلحة  البلديككككككة  ،ويقككككككوم  المجلككككككس بتعيككككككين  احككككككد األعضككككككاء  ، لتمثيككككككل 

 احد األعضاء لتمثيل البلدية. 84في التقاضي و التعاقد ، كما  تشير المادة 

ل  المجلككككككككككس  و أشككككككككككغا يتككككككككككولى الككككككككككرئيس إدارة  اجتماعككككككككككات رئاسااااااااااة المجلاااااااااال : -ب
الشكككككككعبي  البلكككككككدي مكككككككن حيكككككككث : التحضكككككككير للكككككككدورات ، و الكككككككدعوة  لالنعقكككككككاد  ، ورئاسكككككككة  

 من ق.ب. 79الجلسات  كما هو  وارد  بالمادة  

حيكككككث  يتكفكككككل  الكككككرئيس   إدار   أماااااوال البلدياااااة  و المحافظاااااة  علااااا  حقوقهاااااا  : -ج
 : 1تحت  مراقبة  المجلس  خاصة  بما يلي

يكككككككككة  و األمكككككككككر  بصكككككككككرف النفقكككككككككات  ومتابعكككككككككة  تطكككككككككور  ماليكككككككككة  إرادة  مكككككككككداخل البلد  -
البلديكككككككة   القيكككككككام  بككككككككل  األعمكككككككال  القانونيكككككككة  المتعلقكككككككة بكككككككأمالك  البلديكككككككة مكككككككن حيكككككككث  

 اكتسابها  واستعمالها  و استغاللها  و التصرف  فيها  والمحافظة  عليها .

مرسكككككوم  الرئاسكككككي مكككككن ال 7إبكككككرام صكككككفقات البلديكككككة  ومراقبكككككة تنفيكككككذها  ، طبقكككككا للمكككككادة  -
، المتضككككككمن  تنظككككككيم  الصككككككفقات العموميككككككة   2010المككككككؤرخ فككككككي يوليككككككو   10/236رقككككككم 

 ، والمعدل  و المتمم.

توظيككككككككككف مسككككككككككتخدمي  فككككككككككي البلديككككككككككة  و اإلشككككككككككراف  علككككككككككى  تسككككككككككيريهم  ، ممارسككككككككككة  -
 من ق.ب . 125السلطة  الرئاسة  عليهم  حيث  تنص المادة  

 البلدية  على مجلس  ، ثم  القيام  متابعة  تنفيذها .إعداد  واقتراح  ميزانية  -

                                                           

حمايككة  البيئكة ، دار هومككة  للطباعككة  و النشكر و التوزيككع  ، الجزائككر   يأحمككد لكحكل ، دور الجماعككات المحليككة  فك - 1
 .93،ص 2014
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والمؤسسككككككككات البلديككككككككة  بمتابعتهككككككككا  السككككككككهر  علككككككككى وضككككككككعية  المصككككككككالح  و المرافككككككككق   -
 .1مراقبتها  وممارسة  الوصاية  عليها و 

 فرع الثالث :  انتها  مهام رئيل المجلل الشعبي البلدي  

بلكككككدي محكككككددة  علكككككى سكككككبيل حكككككاالت  انتهكككككاء مهكككككام رئكككككيس المجلكككككس الشكككككعبي ال إن
مهكككككككككا  علكككككككككى جميكككككككككع  أعضكككككككككاء  فهنكككككككككاك حكككككككككاالت تسكككككككككري  أحكا الحصكككككككككر  فكككككككككي ق.ب 

المجلكككككس  و هكككككي انتهكككككاء العهكككككدة المقكككككدرة بخمكككككس  سكككككنوات االسكككككتقالة  التخلكككككي  اإلقالكككككة 
وهكككككككي  ، الوفكككككككاة و اإلقصكككككككاء وهنكككككككاك حالكككككككة وحيكككككككدة  تخكككككككص رئكككككككيس المجلكككككككس البلكككككككدي  

 إلى هذه النقاط  التالية :حب الثقة  و سوف  يتم  التطرق حالة  س

 نهاية  العهد    -1

وعليكككككه فكككككإّن  مهكككككام   2و يقصكككككد بهكككككا  نهايكككككة مكككككدة  خمكككككس سكككككنوات المقكككككررة قانونكككككا   
رئكككككككيس المجلكككككككس الشكككككككعبي البلكككككككدي تنتهكككككككي  بعكككككككد إجكككككككراء  االنتخابكككككككات التاليكككككككة  للعهكككككككدة  

أيككككككام  أي إلككككككى غايككككككة تنصككككككيب المجلككككككس الشككككككعبي البلككككككدي  8النيابككككككة  و فككككككي غصككككككون  
ة  لككككككرئيس المجلككككككس الشككككككعبي البلككككككدي الجديككككككد  ، غيككككككر انككككككه اسككككككتثناء فككككككإن العهككككككدة النيابكككككك

 65مكككككن  المكككككادة  03قائيكككككا حسكككككب  مكككككا تضكككككمنته الفقكككككرة  بكككككاقي  األعضكككككاء قكككككد تمكككككدد تلو 
المتعلككككككككككككككق  10-16المتضككككككككككككككمن القكككككككككككككانون العضككككككككككككككوي رقكككككككككككككم . 97/07مكككككككككككككن األمكككككككككككككر  

باالنتخابكككككات  و ككككككذلك  فكككككي حالكككككة  تطبيكككككق التكككككدابير  المنصكككككوص عليهكككككا  فكككككي الدسكككككتور 
و هككككككي حالككككككة حصككككككول مككككككانع لككككككرئيس الجمهوريككككككة  أو وفاتككككككه  أو اسككككككتقالة و فككككككي هككككككذه 3

العهككككككدة النيابككككككة لككككككرئيس المجلككككككس البلككككككدي وبككككككاقي األعضككككككاء تمككككككدد تلقائيككككككا  الحالككككككة  فككككككإنّ 
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           104حتككككككككى يشككككككككرع  رئككككككككيس الجمهوريككككككككة  الجديككككككككد بممارسككككككككة  مهامككككككككه  حسككككككككب المككككككككادة 
 .2016من دستور   107-110-

تور  السككككككابق  سككككككللد 93وفككككككي حالككككككة الظككككككروف  االسككككككتثنائية وهككككككذا  عمككككككال  بالمككككككادة 
المسككككككاس  يككككككة فككككككي حالككككككة  الظككككككروف االسككككككتثنائية  كحالككككككةالجمهور  الككككككذكر  يجككككككوز لككككككرئيس

بالمؤسسكككككككككات  الدسكككككككككتورية  أو مسكككككككككاس بسكككككككككالمة  التكككككككككراب  الكككككككككوطني أن يمكككككككككدد العهكككككككككدة 
 و باقي األعضاء تلقيائيا . النيابية لرئيس المجلس الشعبي البلدي

المجلكككككس  أمكككككا إذا كانكككككت الكككككبالد فكككككي حالكككككة  حكككككرب فكككككإن  العهكككككدة النيابيكككككة  لكككككرئيس  
 دي و باقي األعضاء  تمدد  تلقائيا .الشعبي البل

تنتهكككككي  مهكككككام رئكككككيس المجلكككككس الشكككككعبي البلكككككدي فكككككي حالكككككة وفاتكككككه و يكككككتم  الوفاااااا   : -2
ون  شكككككككهر مكككككككن  وفاتكككككككه و يقكككككككوم ضكككككككه  بمنتخكككككككب مكككككككن قائمتكككككككه و ذلكككككككك فكككككككي غضكككككككتعوي

أعضكككككككاء قائمكككككككة  الكككككككرئيس المتكككككككوفى بانتخكككككككاب رئكككككككيس جديكككككككد  للمجلكككككككس الشكككككككعبي البلكككككككدي 
 المحددة  في قانون  البلدية.وفقا للكيفيات 

 االستقالة  : -3

وتتمثككككل فككككي تعبيككككر رئككككيس المجلككككس الشككككعبي البلككككدي صككككراحة  وكتابككككة عككككن رغبتككككه 
لكككككككرئيس المجلككككككس الشكككككككعبي البلككككككدي  كامكككككككل  1فككككككي التخلككككككي إراديكككككككا عككككككن رئاسكككككككة المجلككككككس

الحريككككككككككة فككككككككككي تقككككككككككديم  اسككككككككككتقالته  مككككككككككن رئاسككككككككككة  م.ش.ب  شككككككككككريطة  دعككككككككككوة المجلككككككككككس 
ه اسكككككككتقالته عكككككككن طريكككككككق مداولكككككككة ترسكككككككل للكككككككوالي  وتصكككككككبح  هكككككككذه تكككككككتثبلالجتمكككككككاع بغيكككككككة 
مككككككككن الككككككككوالي ، وتلصككككككككق المداولككككككككة  اابتككككككككداء مككككككككن تككككككككاريخ اسككككككككتالمهم سككككككككارية  المفعككككككككول

 المتضمنة  تثبيت استقالة  رئيس م.ش.ب بمقر البلدية .
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إذا اسككككككتقال رئككككككيس المجلككككككس الشككككككعبي البلككككككدي و لككككككم  يجمككككككع  المجلككككككس التخلااااااي :  -4
اسككككككتقالة بمداولككككككة  يعتبككككككر متخليككككككا  عككككككن منصككككككبه كككككككرئيس للمجلككككككس، وفككككككي هككككككذه لتثبيككككككت 

 40الحالكككككة  يكككككتم  إثبكككككات تخلكككككي  رئكككككيس المجلكككككس الشكككككعبي عكككككن منصكككككب  بغيابكككككه  لمكككككدة 
 قبحضككككككور الككككككوالي أو ممككككككثال عنككككككه و تلصككككككللمجلككككككس  يككككككوم و هككككككذا فككككككي دورة  اسككككككتثنائية

لككككككدي بمقككككككر البلديككككككة لككككككس الشككككككعبي البالمداولككككككة المتضككككككمنة  تثبيككككككت  اسككككككتقالة رئككككككيس المج
يعككككككد كككككككذلك فككككككي حالككككككة تخككككككل عككككككن المنصككككككب الغيككككككاب الغيككككككر مبككككككرر لككككككرئيس المجلككككككس و 

يومككككككككا  فككككككككي جلسككككككككة  40الشككككككككعبي البلككككككككدي ألكثككككككككر  مككككككككن شككككككككهر غيككككككككر انككككككككه إذا انقضككككككككى 
اسكككككتثنائية يقكككككوم  الكككككوالي بجمعكككككة  اإلثبكككككات هكككككذا الغيكككككاب و يكككككتم تعكككككوي  رئكككككيس المجلكككككس 

مككككككن ق.  80وص عليهككككككا فككككككي مككككككادة الشككككككعبي البلككككككدي وفقككككككا لشككككككروط و األشكككككككال المنصكككككك
 .1 12/01االنتخابات رقم 

 الطرق غير العادية  النتها  مهام  رئيل المجلل الشعبي البلدي  -4

 اإلقصا  : -أ

وهكككككو المرحلكككككة الثانيكككككة  التكككككي تككككككون بعكككككد قكككككرار  التوقيكككككف ،وهكككككذا  يعنكككككي أن قكككككرار   
انون البلديكككككة  مكككككن قككككك 43اإلقصكككككاء وجكككككب أن يسكككككبقه  قكككككرار توقيكككككف  ،إذ أن  نكككككص المكككككادة 

أن يتخككككذ قككككرار التوقيككككف فككككي  ا والككككي الواليككككة  الككككذي وجككككباألمككككر مخاطبككككجككككاء  بصككككيغة  
حككككككق العضككككككو المنتخككككككب الككككككذي تعككككككرض لمتابعككككككة جزائيككككككة  بسككككككبب  جريمككككككة لهككككككا عالقككككككة  

كككككان  محككككل تككككدابير قضككككائية تحككككول بينككككه  بالمككككال العككككام  أو أسككككباب  مخلككككة  بالشككككرف أو
 ( .و ممارسة  مهامها ) الحبس المؤقت
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إقصكككككككائه النهكككككككائي فككككككور صكككككككدور  حكككككككم أو قكككككككرار  نهكككككككائي قككككككرار  ووجككككككب إصكككككككدار
 .1( 44يقتضى بإدانته  في إحدى هذه  الجرائم  ) المادة 

 حل المجلل الشعبي البلدي : -ب

تنتهككككككككي  مهككككككككام رئككككككككيس المجلككككككككس الشككككككككعبي البلككككككككدي  و بككككككككاقي  األعضككككككككاء  فككككككككي  
عبي البلكككككدي بكاملكككككه وفكككككق  الحكككككاالت  التكككككي يحكككككل  و يحكككككدد فيهكككككا المجلكككككس الشككككك  2حكككككاالت
 التالية :

 في حالة خرق أحكام  الدستورية  -

 في حالة إلغاء انتخاب  جميع  أعضاء  المجلس .  -

 نصف عدد األعضاء  .لمنتخبين اقل من عندما يصبح عدد ا  -

فكككككككككي حالكككككككككة االسكككككككككتقالة  الجماعيكككككككككة ألعضكككككككككاء المجلكككككككككس أو فكككككككككي حالكككككككككة  وجكككككككككود 
اخكككككتالف خطيكككككر بكككككين أعضكككككاء المجلكككككس  يحكككككول دون السكككككير العكككككادي لهيئكككككات  البلديكككككة 3

نه  أن تشككككككل مصكككككدر  االخكككككتالف  فكككككي علكككككى المجلكككككس  مكككككن شكككككأعنكككككدما يككككككون  اإلبقكككككاء 
 .4التسيير أو في  اإلدارة أو يمس  بمصالح  المواطن  و سكينته 
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و في األخير  نستخلص حرص  المشرع  الجزائري من خالل وضعه  
لنص القانون على تحديد  صالحيات  رئيس  المجلس الشعبي  البلدي و كيفية 

البلدية  بما يراعي  بالدرجة األولى  انتخابه ، وكذا طريقة تسيير  شؤون  
مصالح المواطنين  و تجنب  حدو  حاالت  االنسداد  من  خالل  وضع  
آليات  قانونية  جديدة  و منح  الوالي  لوالية  حق  التدخل  إلنهاء  وضعيات  
االنسداد ،خاصة  إذ أرتبط الوضع  بتعطيل  برامج  التنمية  في سياق  تجسيد  

 سة  الديمقراطية و التسيير  الجواري .مبدأ  الممار 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل الثاني                    الرقابة اإلدارية و تسييرها
 

56 
 

 

ال يعنكككي اسكككتقالل الجماعكككات المحليكككة و تمتعهكككا بالشخصكككية  المعنويكككة  ال تخضكككع  
االسككتقالل بعككد نتيجككة  مككن النتككائج إشككراف  مككن طككرف السككلطة المركزيككة و  ألي  رقابككة أو

ألنكه يتعلكق بالوظيفكة  التنفيذيكة  التي تترتب علكى ثبكوت  الشخصكية القانونيكة ، وهكو  جزئكي
ي ألّن هكككذه  الجماعكككات المحليكككة  تخضكككع فكككي ممارسكككتها  الوظكككائف  للرقابكككة  بفقكككط  و نسككك

 لكككدي ككيكككانعلكككى المجلكككس الشكككعبي البوتجسكككيد  الرقابكككة علكككى البلديكككة  مكككن خكككالل الرقابكككة 
سكككنتناول  بالدراسكككة فكككي هكككذا   وأيضكككا،  أعضكككائهو الرقابكككة  علكككى   أعضكككائهالرقابكككة علكككى و 

الفصككككل  اإلجككككراءات و التقنيككككات  المطبقككككة  فككككي تسككككيير شككككؤون البلديككككة  عديككككدة و تتطلككككب  
  إلككىعليككه سككيتم  التطككرق  فيمككا يلككي مختلفككة  ت دراسككتها  المعمقككة كفككاءات ذات  تخصصككا

ة مسكيري البلديكة  و منهكا علكى وميكة  مباشكرة و يل انشغاال يواجهه  بصكفالقضايا التي تشك
صككوص مككا يتعلككق  المواضككيع  التاليككة : تسككير الماليككة  و المحاسككبة   مككن حيككث تسككير الخ

البلديكككة  وتسكككير بكككرامج  التهيئكككة  الميزانيكككة  و ترشكككيد اسكككتعمال المكككال العكككام ، تسكككير مكككوارد 
ي انجككاز  الصككفقات العموميككة.و عليككه قسككمنا هككذا الفصككل التنميككة  و العنايككة  المطلوبككة  فككو 
علكككى البلديكككة  ،أمكككا المبحكككث الثكككاني :   اإلداريكككة: الرقابكككة   األولمبحثكككين : المبحكككث  إلكككى

 تسيير شؤون البلدية.
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 الرقابة اإلدارية على البلدية :  األولالمبحث 

 المجلس الشعبي البلدي  أعضاءعلى   اإلدارية: الرقابة   األولالمطلب 

المجلس الشعبي البلدي ،أصحاب الفئكة   أعضاءيجب التميز بين موظفي  البلدية و   
م.ش.ب  يخضكككعون  أعضكككاء أمكككايخضكككعون  للسكككلطة  الرئاسكككية لكككرئيس م.ش.ب   األولكككى
تمارس علكيهم مكن طكرف السكلطة الوصكية ) الواليكة (  و تتجلكى فكي التوقيكف   إداريةلرقابة 
  اإلقصاء  اإلقالة

 : التوقيف :األولالفرع  

يقصككككد بككككالتوقيف تجميككككد العضككككوية فككككي م.ش.ب. بصككككورة مؤقتككككة فككككي حالككككة  وجككككود  
 11/10من ق. ب  رقكم   43متابعة  قضائية ضد  العضو  المنتخب  ، حيث نصت  م 

نصكككت علكككى انكككه يكككتم  التوقيكككف  بقكككرار مكككن الكككوالي  ككككل منتخكككب تعكككرض لمتابعكككة قضكككائية  
محكل   ككان ومخلكة  بالشكرف   ألسكبابا أوجنحة لها صلة   بالمال العكام   أوبسبب جناية 

فكي ممارسككة  عهدتكه  االنتخابيككة بصكفة  صككحيحة  االسككتمرارتكدابير قضكائية  ال تمكنككه مكن 
و فكي حالكة  صكدور حككم  1نهائي مكن الجهكة القضكائية المختصكة ز  حكمور غاية صد إلى

 نهائي بالبراءة  يستأنف  المنتخب  تلقائيا  وفوريا  ممارسة  مهامه االنتخابية.

و الحاالت  التي تقتضكي  األسبابالمشرع  عدد   أنستنتج  من خالل هذا النص ن  
مكافحكككة االسكككتغالل الغيكككر مشكككروع  للمنصكككب و اسكككتعماله  إلكككىجكككزاء التوقيكككف سكككعيا منكككه 

و هكي  أرككانعلى عدة  ذا التوقيفهالبد أن يقوم  أشكالهو مكافحة كل  ألغراض شخصية
 معينة  :  إجراءاتشكل  و   وإتباعالسبب و االختصاص و المحل ، 
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 أوال :  من حيث السبب و االختصاص  :

           الحكككككالتين  اآلتكككككين   إحكككككدى إلكككككىالسكككككبب القكككككانوني لتوقيكككككف المنتخكككككب البلكككككدي يعكككككود   
تنصككيب الجريمككة  علككى المككال   أن، علككى  1جنحككة  أوالمتابعككة الجزائيككة  بسككبب جنايككة  -1

 العام أو الشرف .

التكككككدبير القضكككككائي الكككككذي يحكككككول دون مواصكككككلة  العضكككككو لمهامكككككه االنتخابيكككككة  بصكككككورة   -2
 .2الخ  ..........صحيحة  مثل  الوضع تحت الرقابة القضائية

 ثانيا :  من حيث المحل : 

 إلككىقككرار تجميككد العضككوية مؤقككت  و يسككري هككذا التجميككد منككذ صككدور القككرار ينطككوي 
تعككود لككه   براءتككه تقضككائية  المختصككة  فككإن  ثبتككغايككة صككدور الحكككم النهككائي مككن الجهككة  ال

 ماساواها . أوالصفة  بقوة القانون دون الحاجة إلثبات ذلك  بمداولة  

  اإلجراءاتثالثا: من حيث الشكل و 

يلكزم  الكوالي  إجكراءمكن ق .ب أي شككل لقكرار التوقيكف ، و ألي  43لم تورد المادة   
أن  التوقيكف  يككون بقكرار  دون بكالقول بك  بكل اكتفكت  قكرار التوقيكف إصكدارعند   باتخاذها
 راءاتاإلجككككككفقكككككد قامككككككت بإلغككككككاء الشكككككككل  و   و بككككككذلك  أخككككككرى أي شكككككككليات  إلككككككىالتطكككككرق 

 11/10المشككرع  فككي قككانون رقككم   إلغككاءفككإن  90/09المنصككوص عليهككا فككي ق . الواليككة  
ألجككككراء  اسككككتطالع  راي  م . ش. ب  قبككككل اتخككككاذ قككككرار التوقيككككف ال يككككؤثر  مككككن الناحيككككة 
العلميكككة  علكككى اسكككتقاللية البلديكككة  ، ككككون راي  المجلكككس ككككان استشكككاريا فقكككط ، وذلكككك ألن 

ر إداري وهككذا مككن يتضككمنها أي قككرا  أنسككبب القككرار مككن الشكككليات الجوهريككة التككي يجككب  
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 إمكانيكةبكالمجلس الشكعبي البلكدي  مكن جهكة و اجل  المحافظة على حقوق العضو المنتخب 
 .1تعسف السلطة  الوصية في ممارسة سلطاته من جهة  أخرى 

يسكككعى قكككرار التوقيكككف مكككن حيكككث الهكككدف الحفكككاظ علكككى نزاهكككة و مصكككداقية  التمثيكككل  
طة  ممكككا يجعلكككه لمعييبكككا بكككاالنحراف بالسكككالشكككعبي  المكافحكككة الفسكككاد و حزبيكككة ،فإنكككه يككككون 

 .2باطال 

  :اإلقالةالفرع الثاني  

المجكالس البلككدي   األعضككاءمكن آليككات  الرقابكة  وتفككرض  علكى  آليككة  الكةاإلقتعتبكر  
المجلكككس  الشكككعبي البلكككدي  بصكككفة منفكككردة  ككككل واحكككد  أعضكككاء  ممهكككا  إنهكككاء،ويقصككد بهكككا  

مككن القككانون  31علككى حككدى  و تجريككدهم مككن العضككوية  فككي المجلككس ، وقككد نصككت المككادة 
ز يصكككرح الكككوالي قكككرار  بإقالكككة  ككككل عضكككو فكككي المجلكككس الشكككعبي  أنالملغكككى علكككى  90/08

حالككة  مكن حككاالت    ريكهتعت أوالبلكدي  تبكين  بعككد انتخابكه  انككه غيكر قابككل لالنتخكاب  قككانون 
ئيكا  مكن ز يعتبكر مسكتقال تلقا 11/10الي للبلديكة  من القانون  الحك 45زأما المادة  3التنافي 

بكككدون  عكككذر مقبكككول  ألكثكككر مكككن ثكككال  دورات عاديكككة  غيكككبم.ش.ب ككككل عضكككو منتخكككب ت
حضكككور  إلكككى خكككالل نفكككس السكككنة ز  وبنكككاءا  علكككى ذلكككك  يكككتم  اسكككتدعاء  المنتخكككب  البلكككدي

و الدفاع عكن نفسكه ، وفكي حالكة  تخلكف  عكن الحضكور يككون   هغيابجلسة  لسماع تبرير 
و يحظكر الكوالي  يعلكن المجلكس ذلكك حضكوريا  ، كمكا  القرار الصادر  عن المجلس البلدي 

الجهكة  الوصكية نسكتنتج مكن خكالل   باعتبكارالوالي   إلى  اإلقالةالقرار   إصداربه و يعود 
 اإلقالككة إجككراءالمشككرع  فككي القككانون القككديم  حككدد حككاالت التككي تقتضككي  أنلهككذين القككانونين  

رض التعككا أوة لالنتخككاب  أو فككي  حالككة  مككن حككاالت  التنككافي  يككفككي حالككة عككدم القابل:وهككي 
                                                           

 .103،ص 2004عادل بو عمران ، البلدية في الجزائر ، دار الهدى ، عين  مليلة ،  1
 .134المحلية  الجزائرية ،نفس مرجع ، ص  اإلدارةمحمد الصغير بعلي  - 2
 .  90/08من القانون رقم  31المادة  - 3
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الذي يخضع  له المنتخكب  فكي عمليكة االنتخكاب  فكي قكانون الجديكد  األساسيطبقا للقانون 
الملغككى وحككدده فككي حالككة   90/08فككي سككبب واحككد عكككس القككانون   اإلقالككةحصككر  أسككباب 
الحفاظ على فعاليكة  إلىيهدف   اإلقالةقرار  أنمن هنا  نستخلص   غيب.واحدة  و هي الت
 جانب ضمان  مبدأ المشروعية  ىإلالمجلس    واستقاللية

 الفرع الثالث: اإلقصاء 

يقصككد باإلقصككاء  إسككقاط العضككوية  عككن المنتخككب  و يكككون ذلككك فككي حالككة  واحككدة  
مككككن ق.ب ز  44و هكككي اإلدانكككة الجزائيككككة النهائيكككة  مككككن طكككرف القضكككاء  حيككككث  تكككنص  م 

 إدانككةيقضككي بقككوة القككانون  مككن المجلككس ، كككل  عضككو مجلككس  شككعبي  بلككدي كككان محككل 
 اإلقصكاءأو يككون  1بموجب قكرار   اإلقصاءهذا    بتثبيتجزائية  نهائية  ز و يقوم  الوالي 

مككككن االسككككتمرار فككككي  هألسككككباب مخلككككة  بالشككككرف أو كككككان  محككككل تككككدابير  قضككككائية  ال تمكنكككك
 األركككانيجككب  تككوفر   اإلقصككاءممارسككة  عهدتككه  االنتخابيككة  و عليككه  فإنككه لصككحة  قككرار 

 التالية :

 أوال : من حيث السبب  و االختصاص 

العضو  بحكم  جزائي حسكب مكا  إدانة إلىالعضوية   إسقاطو  اإلقصاءيعود سبب 
تقككرر بقكرار  نهككائي ،و هكو مككا  إليهكاالمشككار  اإلدانكة إلككىيجككدر  االنتبكاه  و 2 43ورد  فكي م
تككككون القكككرارات الصكككادرة  أنبكككل   لإلقصكككاءال تكككؤدي  باإلدانكككةاالبتدائيكككة  األحككككام أنيعنكككي 

يتماشكككى  فعكككال مكككع احكككد  أككككدهالمشكككرع  فكككي هكككذا الصكككدد ألّن  مكككا   أصكككابنهائيكككة  ، وقكككد 
 المتمثل في قرينة  البراءة. اإلجرائيةالشرعية   األركان

 االختصاص فانه يعود االختصاص  الوالي  كجهة وصية   من حيث أما

                                                           

 .234،ص  2011ري ، مطبعة  عمار قرفي ، سنة الجزائ اإلداري قصير مزياني فريدة ، مبادئ  القانون  - 1
 المتعلق بالبلدية . 11/10من القانون  44-43المادتين  - 2
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 ثانيا  من حيث المحل

بصورة دائمكة و نهائيكة  كمكا هكو  العضويةو زوال صفة  هو فقدان  اإلقصاءمحل    
 من ق.ب ز  40االستقالة ز م  أوالوضع في حالة  الوفاة  

المرشككح  الككذي  يلككي   مباشككرة اسككتخالف العضككو المقضككي ب اإلقصككاء ويترتككب عككن 
 آخر منتخب من نفس القائمة  بقرار من الوالي  في اجل ال يتجاوز شهر  واحد .

 :اإلجراءاتث الشكل و ثالثا:  من حي 

م .ش.ب    إعكككككالنهكككككو  90/08.ب الجكككككوهري و الرئيسكككككي فكككككي ق  اإلجكككككراءات إن
 . اإلجراءلم ينص على مثل  هذا  11/10في حين أن قانون    اءلإلقص

تكمكن فكي  90/08وعليه  فكان صكالحيات السكلطة  الوصكية علكى ضكوء قكانون رقكم 
بالمشككككرع الجزائككككري   إدارةمالحظككككة اإلجككككراءات وتجسككككيدها قانونيككككا بقككككرار والئككككي ممككككا يؤكككككد 

يككككون   دور  أنلتقلكككيص تكككدخل السكككلطة الوصكككية فكككي شكككؤون  البلديكككة  فكككأراد بكككذلك المشكككرع 
و اعتبككار  كبيككرين للبلديككة  عككن طريككق  تحريرهككا   الوصكاية  محككدودة  و ذلككك إلعطككاء مكانككة

لس  تككككون  العالقكككة  بكككين  المجككككا أنالمشكككرع أراد  أن  اية ، كمكككئمكككن قيكككود الرقابكككة  الوصكككا
 و الخضوع . التبعيةالوصائية  مبنية  على الحوار  على المنتخبة المحلية و السلطة و 

القكانون سكتمر  فكي ظكل هذه  الوضعية  أي دور  الوصاية المحدودة  لم  ي أنغير 
طة  الوصكككاية صكككالحيتها  لتقليديكككة  بممارسكككة  الرقابكككة علكككى حيكككث اسكككتعادة  السكككل 11/10
م.ش.ب  بكرأي األخكذدون   اإلقصكاءالتوقيكف و  إجكراءاتالبلدية  من خالل  اتخاذ   أجهزة
مصكداقية  الحفاظ علكى سكمعه  ونزاهكة  و  إلىيسعى    اإلقصاءقرار  إنهنا نستخلص  منو 

 .1التمثيل  الشعبي 
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 المجلس الشعبي البلدي   أعمالالمطلب الثاني : الرقابة  على 

يكة جسد في رقابة والي الوالتت إداريةالشعبي البلدي لرقابة تخضع مداوالت المجلس  
المصككادقة الصككريحة   أوالككذي يتمتككع بسككلطة  واسككعة سككواء فككي حالككة المصككادقة  الضككمنية  

الكبطالن النسكبي و هكذا طبعكا فكي حكدود  مارسكته نصكوص قكانون  أوالبطالن  المطلكق   أو
 1البلدية  

 المجلس   أعمالكال  الرقابة  شالفرع األول أ 

 عل  مداوالت  المجلل الشعبي  البلدي   المصادقةأوال:   

لمصكككادقة الصكككريحة  علكككى  مكككداوالت  المجلكككس الشكككعبي البلكككدي  و المصكككادقة  اهنكككاك 
 الضمنية .

 على مداوالت المجلس  الشعبي  البلدي : المصادقة الصريحة -1

مككن ق.ب ضككرورة  57بعكك   المككداوالت اشككترط المشككرع فككي المككادة  األهميككةنظككرا  
 لتنفيذها و تتعلق هذه المداوالت بك: عليها  حة المصادقة صرا

 الحسابات .الميزانيات و  -

 . األجنبية االوصايقبول الهبات و  -

 اتفاقية التوأمة. -

 العقارية البلدية. األمالكالتنازل عن  -
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المكككداوالت   إيكككداعيومكككا ابتكككداء مكككن تكككاريخ  30لكككم يعلكككن الكككوالي  قكككراراه  خكككالل  إذاغيكككر انكككه 
بالواليكككككة  تعتبكككككر هكككككذه  األخيكككككرة مصكككككادقا  عليهكككككا و تتحكككككول المصكككككادقة  الصكككككريحة  إلكككككى 

 .1المصادقة  الضمنية 

 على مداوالت المجلس الشعبي البلدي المصادقة الضمنية : -2

مكن ق.ب و تمثكل  هكذه  المكداوالت   56المكادة  هي الصورة المنصوص عليها في و   
  57لمسككائل  المكككررة  ضككمن المككادة يكككون موضككوعها مككن ا ال فككي كافككة  المككداوالت  التككي

مكن اتخاذهكا   أيكام ثمانيكةرف ظك الكوالي فكي إلكىبحيث حرص المشرع  على وجكوب تبليغهكا  
   إيداعهايوما من  21وتدخل  حيز التنفيذ بقوة  القانون بعد  

ون  دالقيكككد الزمنكككي الواجكككب   باسكككتيفاءادقة  ضكككمنية مكككن الكككوالي صكككم  يعتبكككروهكككو مكككا  
الكبطالن فكي هكذه  الحالكة  نسكبيا  و لكيس بقكوة  القكانون  عن بطالنها  ،كمكا  يعتبكر  إعالنه

 . 2 األجلص بعد هذا خوي يوما   21متى اكتشفه خالل مدة   للوالي ،إثارته

 (  اإللغا ثانيا :  البطالن )  

تزيككككل قككككرار  صككككادر عككككن   أنيمكككككن  بمقتضككككاه مككككن  جهككككة  الوصككككية   إجككككراءهككككو  
المجكككالس الشكككعبية  المنتخبكككة  لمخالفتهكككا  فقاعكككدة  قانونيكككة  أو لمساسكككها  لمصكككلحة  عامكككة 

 وهذا  التدخل  يأخذ صورتان  هما :

 البطالن المطلق : -1

منكه و ذلكك  59المكادة  أوردتهكاحيث تعتبر باطلة  بحكم وبقوة القانون المكداوالت  التكي  
 : اآلتية  األسبابألحد 
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 مخالفة  القانون  : -أ

و يقصد بالقانون هنا معنى واسكعا  يشكمل ككال مكن  الدسكتور القكانون الصكادر  عكن 
رئاسككية  و التنفيذيككة  القككرارات  العامككة ) المراسككيم ال اإلدارةالصككادر  عككن  مالتنظككيالبرلمككان ، 

 الوزارية التنظيمية ..

هككذا السككبب لككبطالن المجلككس الشككعبي البلككدي إنمككا يهككدف  الككى احتككرام مبككدأ  إقككرارو 
 المشروعية وضمان تدرج القواعد  القانونية في الدولة . 

 المداوالت التي تمس  رموز الدولة و شعاراتها  -ب

اللغكة الرسكمية للدولكة  طبقكا  للمكادة   باعتبارهكاالمداوالت  المحررة بغير اللغة العربيكة  - ج
 1من الدستور  3

و قكككد خكككول القكككانون البلكككدي للكككوالي التصكككريح بكككبطالن البلديكككة  بموجكككب  قكككرار  دون  
 يبقى بطال.  باطلعلى  بنىمعينة ، كقاعدة عامة ، ألن ما أجالالتقيد  بمواعيد و 

   اإلداري :  دعما  لنزاهة التمثيل الشعبي و ترسكيخا  لشكفافية  العمكل   النسبي البطالن -2
بالنسكبة للمكداوالت التكي يشكارك   لإلبطكالانون  البلدي علكى القابليكة من الق 60المادة  ننص

 أومن المجلس  بما فيهم الرئيس لهم مصلحة  فيها  بصكفة شخصكية   أعضاءفي اتخاذها 
 .2كوكالء  أوالدرجة الرابعة   إلىفروعهم   أو مأصوله أو  زدواجهمالبالنسبة  

وقكككد مكككنح المشكككرع للبلديكككة فكككي مواجهكككة  سكككلطة الرقابكككة  المسكككلطة  عليكككه  مكككن قبكككل    
 اإلداري لم ظتعككن طريككق الكك  ةالككوالي  جككواز الطعككن  فككي القككرار المتضككمن  بطككالن  المداولكك

                                                           

 .69،ص 2012، دار العلوم ، عنابة ، الجزائر ،  اإللغاءمحمد الصغير بعلي ، دعوى  - 1
 .139ص ،المحلية الجزائرية ، نفس المرجع  اإلدارةمحمد الصغير بعلي ،  - 2
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للككوالي باعتبككاره السككلطة  مصككدرة القككرار  او قككد يكككون رئيسككا   هوالئيككا  يوجكك أمككاالككذي يكككون 
 وزير المكلف بالداخلية. إلى

في  اإللغاء،  ينشر  دعوى  اإلداريةالطعن القضائي المحاكم  إلىاللجوء  أجازكما 
 .1اإلداريةالمدنية  و  اإلجراءاتاألوضاع المقررة ف قانون  و   لإلجراءاتهذا القرار وفقا 

 ول ثالثا:  الحل

تعتبككككر سككككلطة الحلككككول مككككن اخطككككر  السككككلطات المخولككككة لسككككلطة  الوصككككاية  تجككككاه  
الوحككدات  الالمركزيككة ، ممككا  اسككتدعى تقيككده  بشككروط تكفككل  و تضككمن  اسككتقالل الهيئككات  

 :في ما يلي أساساالالمركزية ، وهو ما يمثل ، 

 الحلول اإلداري : -1

سككلطة الككوالي فككي  142- 101-100بموجككب المككواد   11/10أقككر قككانون البلديككة  
الحلول محل رؤساء البلديات  ، هكذه الحالكة ينفكرد بهكا  قكانون  البلديكة ، دون قكانون الواليكة 
حيككث تظهككر سككلطة الككوالي التقديريككة فككي التككدخل محككل رئككيس البلديككة ، حسككب نككص المككادة 

و النظافكككككة    األمكككككنالمتعلقكككككة بالحفكككككاظ علكككككى  إلجكككككراءاتاو اتخكككككاذ  جميكككككع التكككككدابير   100
  هككككدفهاالسكككككينة  العموميككككة و ديمومككككة المرفككككق العككككام  كصككككورة جديككككدة مككككن صككككور الحلككككول و 

ضككككمان  االسككككتقرار و اسككككتمرار تقككككديم  الخككككدمات  للمككككواطنين السككككيما المتعلقككككة بالعمليككككات  
 االنتخابية و الخدمة  الوطنية و الحالة المدنية .

من ق.ب جاء عاما عندما نص امتناع رئيس البلدية عكن  101نص المادة   فإّن  
 األجكككلى القكككوانين باتخكككاذ مكككا يكككراه مناسكككبا بعكككد انقضكككاء ضكككاتخكككاذ القكككرارات الموكلكككة لكككه بمقت

و يالح  على نكص انكه جكاء عامكا ، حيكث يجكوز للكوالي الحلكول محكل  األعذارالمحدد في 
                                                           

 .11/10البلدية  من قانون  100المادة   1
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اتخككاذ القككرارات  امتنككع عككن أوعككن  أداء مهامككه   األخيككررئككيس البلديككة  اذا  تقككاعس  هككذا 
 .1لتنفيذ القوانين و التنظيمات 

 الحلول المالي : -2

ة فكككككي الجانكككككب المكككككالي هكككككي النفقكككككات االلزاميكككككة  و اعكككككادة  التكككككوازن  الصكككككور الغالبككككك 
بعككد  ميكةاإللزاألدراج المصكاريف للميزانيكة  المحليكة حيكث تتككدخل السكلطة  الوصكية  بنفسككها 

تنبيككه السككلطة المحليككة الككى ذلككك ، وتخككول النصككوص القانونيككة المتعلقككة بالبلديككة للككوالي حككق 
مككن  186-183 -102منصككوص عليهككا فككي المككواد ال األحكككاماالجككراءات و  قككفالتككدخل و 

و ضككمان التصككويت عليهككا قككانون البلديككة و التككي تهككدف فككي معظمهككا  الككى ضككبط الميزانيككة 
نتيجككة  اضككطرابات التككي قككد يعرفهككا  م.ش.ب الككذي يحككول دون التصككويت علككى الميزانيككة و 

الككى ان  102يحكق للكوالي التككدخل لضكمان مصككادقة عليهكا  وتنفيككذها  وذلكك حسككب  المكادة 
تتجلكككى فكككي  186المشكككرع لكككم يمكككنح  سكككلطة مطلقكككة للكككوالي بكككل بشكككروط كمكككا حددتكككه المكككادة 

ضككرورة  اسككتدعاء م.ش.ب فككي دورة  عاديككة  للمصككادقة علككى الميزانيككة بعككد تطبيككق احكككام 
بالميزانيكككة  األوليكككة  و فكككي حالكككة  عكككدم  توصكككل هكككذه  األمكككرو عنكككدما يتعلكككق   185المكككادة 
 على ميزانية  يضبطها  الوالي  نهائيا .  المصادقة إلىالدورة  

لككم  تككنص علككى   إذا أوال يمكككن المصككادقة  علككى الميزانيككة إذا لككم تكككن  متوازنككة   
مجككددا    ضككتأفمداولككة  ثانيككة  فككي حالككة  مككا  إلككى  إخضككاعها، يككتم    اإلجباريككةالنفقككات  

و بعككد   اإلجباريككةعككن تصككويت  علككى ميزانيككة  غيككر متوازنككة  و لككم تككنص  علككى النفقككات  
 .2اعذار  ش.ب يتدخل الوالي تلقائيا لضبط  الميزانية

 
                                                           

 .11/10القانون البلدية من  101المادة  - 1
 11/10من القانون رقم  183المادة  - 2
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 الفرع الثاني : الرقابة على المجلس الشعبي البلدي كهيئة 

اليكا و هكي على المجلس الشعبي البلدي  في صورة  واحكدة  ح اإلداريةتمثل الرقابة 
قانونيكككا مكككع بقكككاء  تكككهزالإبمهامكككه  إنهكككاءالمجلكككس المنتخكككب و  إقالكككةاجكككراء الحكككل الكككذي يعنكككي 

 الشخصية  المعنوية لهيئات المحلية  القائمة   

 آلية للرقابة  عل  المجلل الشعبي البلدي :  الحل كأوال

ان السكككلطة حكككل المجلكككس الشكككعبي البلكككدي ليسكككت  مطلقكككة  لككككن وضكككع لهكككا المشكككرع 
هكذه  الشككروط  إجمكالآلليكة  الحكل و يمكككن   األعمككالمجموعكة مكن الشككروط وجكب ان تقكوم 

 في :

 الدستور. األحكامحالة خرق  -

 المجلس . أعضاءانتخاب جميع   إلغاءحالة   -

 لس المج ألعضاءحالة  االستقالة  الجماعية  - 

فككي التسككيير   إثباتهككاعلككى المجلككس مصككدر  اخككتالالت خطيككرة  تككم   اإلبقككاءعنككدما يكككون  -
 المساس  بمصالح المواطنين  وطمائنينتهم . تهمن  طبيع أوالبلدي  

 أحككاماقكل  مكن االغلبيكة  المطلقكة  بكالرغم  مكن تطبيكق   نعندما يصبح  عدد المنتخبي  -
 االستخالف .

م.ش.ب تعيككق السككير العككادي لهيئككات  البلديككة   أعضككاءفككي حالككة خالفككات  خطيككرة  بككين  - 
 يوجهه الوالي للمجلس دون االستجابة له.  أعذار، وبعد 
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 .1 اتجزئته  أوضمنها  أوماج  بلديات في حالة اند  -

          ثنائية تحككككككول دون  تنصككككككيب  المجلككككككس المنتخككككككب  . اسككككككتفككككككي حالككككككة حككككككدو  ظككككككروف  -
 الرقابة بضمانات  تتمثل في  المشرع  الجزائري هذا الشكل من أحاطة  : مالحظ

ل  فككي تقككديم  تقريككر مككن طريككق وزيككر الداخليككة  ) كجهككة وصككية (  ،اتخككاذ  مرسككوم الحكك -
 عقد برئاسة  الجمهورية   ناجتماع  مجلس الوزراء  الم

 حل المجلل الشعبي البلدي  أساب  -1 

علككككى سككككلطته الجهككككة الوصككككية  فككككي حككككل  المجلككككس  نككككص  المشككككرع صككككراحة   لقككككد 
تبنهكا المشكرع   إذاالتي تمتلكها الجهة الوصية  البلدي و هي  من اخطر الوسائل   الشعبي

 الجزائري في كل القوانين البلدية السابقة .

التكي   األسكبابتحديكد  و حصكر الحكاالت و  إلكى 11/10وقد عمد القانون البلديكة    
جالس الشكعبية البلديكة و لكذلك حرصكا  علكى محافظكة  علكى اسكتقرار  يجب أن تحل فيها الم

المشككككرع قككككد  وسككككع مككككن نطككككاق الرقابككككة  وذلككككك  أنالمجككككالس الشككككعبية البلديككككة و المالحكككك   
 .2بتوسيعه  ألسباب  حل م .ش.ب 

 الجهة المختصة بالحل  -2
وجكب مرسكوم رئاسكي و هكذا  مكا نصكت عليكه  م  حكل المجلكس الشكعبي البلكدي ، بميت  

لشكعبي البلكدي و تجديكده  بموجكب على أنه ز يتم  حل المجلس ا 11/10المادة  من قانون 
 3بناء على تقرير الوزير المكلف بالداخلية يسوم رئاسمر 
 

                                                           

 . 54-53عالء الدين  عيشي ، نفس المرجع ، ص  - 1
 .54-53عالء الدين عيشي ، نفس المرجع ، ص  - 2
  11/10قانون  البلدية  من 47المادة  - 3
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 أثار حل المجلل الشعبي البلدي  -
التكي  أيكامعشكرة  10يترتب علكى حكل المجلكس الشكعبي البلكدي تعيكين  الكوالي خكالل   

متصكرفا  و مسكاعدين  عنكد االقتضكاء توككل  لهكم مهمكة  تسكير شكؤون  1تلي حل المجلكس 
 البلدية .
 6 أقصككاهالمنحككل فككي اجككل  2ديككد  المجلككس الشككعبي البلككدي جثككم تجككري انتخابككات  ت  

تجديكككد  المجلكككس  انتخابكككات إجكككراءابتكككداء مكككن تكككاريخ الحكككل.غير انكككه ال يمككككن  أشكككهرسكككتة 
للعهككدة االنتخابيككة  و عهككدة  المجلككس الشككعبي  األخيككرةالشككعبي البلككدي المنحككل خككالل السككنة 

و بمجكككرد تنصككيب المجلككس الشكككعبي  3البلككدي  الجديككد هككي المكككدة  المتبقيككة  للتجديككد العككام 
 . 4انون  مهام المتصرف و مساعديه البلدي  الجديد تنتهي بقوة الق

 :  اإليقافثانيا:  
  اإليقككافعمككل المجلككس الشككعبي البلككدي لمككدة معينككة ، حيككث يكككون هككذه  إبطككالهككو 

مككن  قككانون   112لمككادة  القككرار مسككبب بحسككب  ا مككن طككرف وزيككر الداخليككة  و يكككون هككذا
67/245. 
 شروط اإليقاف  -1
 إذلإليقاف  شروط  محددة  بموجكب القكانون  و لصكحة يجكب  تكوفر  شكرطين  هكامين   -

 هما  :

                                                           

 10-11قانون  البلدة   من 48المادة  - 1
 11/10البلدية من قانون  49المادة  -.2
 .11/10من قانون البلدية  50المادة   3
 . 81عبد الكريم ماروك ، نفس المرجع ، ص  -  4
 .67/24من قانون  112المادة  - 5
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المشرع  لكم يحكدد هكذه الحكاالت  االسكتعجالية التكي  أن إال استعجاليهضرورة وجود حالة  -
 اإليقكككافالمجلككس الشكككعبي البلكككدي إال انكككه اشككترط ان يككككون قكككراره  إيقكككافيككتم  مكككن خاللهكككا  

 مسبب من طرف وزير  الداخلية  .
حككل م .ش.ب  أمككايجككب بعككد مككرور هككذه المككدة  إذابشككهر ،  اإليقككافالمشككرع  مككدة  حككدد -
 السماح له بمزاولة  مهامه المنوطة  به  أماو 
 المجلل الشعبي البلدي   اإليقاف أثار -2

المشككرع  الجزائككري لككم يحككدد صككور التككي يجككب لتوقيككف عمككل  المجلككس الشككعبي  إن 
و لضكمان اسكتقاللية البلديكة    اإليقكافالبلدي مما منح الحق لسلطة الوصية في تقدير اجل 

و القكككانون  90/08فكككي قكككانون    اإليقكككافاسكككتغنى  المشكككرع  علكككى الرقابكككة كوحككدة محليكككة ، 
المككؤرخ  فككي  92/44علككق بككإعالن  حالككة الطككوارئ  إال أنككه  أصككدر المرسككوم المت 11/10
 1104/1992المكككككككؤرخ فكككككككي   92/149، وككككككككذا  المرسكككككككوم التنفيكككككككذي   1992/ 09/02

 م.ش.ب . أعضاءالمتعلق بتوقيف 
عككككات المحليككككة   و مككككنح او الوالئيكككة  إلعككككادة  فككككرص  سككككيطرته  و هيمنتكككه  علككككى الجم

 .1رئيس الحكومة  آنذاك   إلى اإليقافصالحيات 
 

 

 

 

                                                           

على المجلس  الشعبية  في الجزائر ، مذكرة  ماستر  مدرسة دكتواره   وأثرهابوطيب بن ناصر  الرقابة الوصائية   - 1
 .81، 2009/2010الحقوق و العلوم  السياسية ، جامعة ،جامعة قاصدي  مرباح  ورقلة ، تحوالت الدولة  كلية  ، 
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 المبحث الثاني : تسيير شؤون البلدية 

 :  التسيير المالي  و موارد  البلدية  األولالمطلب 

صكككالحياتها المتعلقكككة بالتسكككيير  المكككالي  و المحاسكككبة ، للبلديكككة  عالقكككات   إطكككارفكككي   
عكدة  تحكمهكا    أخكرى مع  وصايتها  من جهة  ومع المصالح المالية  للدولة و من جهكة  

اآلجكككال  ية  و بالحسكككا  اإلجكككراءاتو   األحككككامت نصكككوص قانونيكككة  و تنظيميكككة  التكككي ضكككبط
 البلدية .و تنفيذ ميزانية  إعدادالمطبقة  في 

 : ميزانية  البلدية  األولفرع 

 اإلراداتلقد عرفت  ميزانية  البلدية بأنها :ز  ميزانيكة البلديكة هكي جكدول  تقكديرات   
يسكمح  بسكير المصكالح البلديكة    إدارةو النفقات السنوية  للبلدية و هكي عقكدت  تكرخيص و 

 ق.ب (   176) المادة  1و تنفيذ برنامجها للتجهيز و االستثمار 

 تحضير ميزانية البلدية : :أوال

فهكككذه  الطبيعكككة  القانونيكككة  تخكككول  لهكككا  ماليكككة  2باعتبكككار البلديكككة  شكككخص معنكككوي   
 مستقلة و ميزانية خاصة بها  هي  من تعدها  و هي من تصويت عليها.

 

 

 

                                                           

 من قانون البلدية . 176المادة  - 1
 . 11/10من القانون رقم  1المادة  - 2
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 ميزانية البلدية : حالمبادر  باقترا -1

ش.ب م.إن  المشككككرع الجزائككككري مككككنح صككككالحية إعككككداد  اقتككككراح الميزانيككككة  لككككرئيس ، 
عبارة عن اقتراحات مسكتقبلية تتعلكق بتسكيير البلديكة هو من يعد الميزانية األولية التي هي ف1

 في السنة الموالية .
يقتككككرح  رئككككيس م .ش.ب أغلفككككه ماليككككة  مخصصككككة لتسككككيير  البلديككككة و تجهيزهككككا  و انجككككاز 
المشككككاريع تسككككمى النفقككككات و تحككككدد هككككذه النفقككككات علككككى أسككككاليب إيككككرادات البلديككككة  لتكككككون  

في تحضير الميزانية  كفاءات بشكرية األمكين   الميزانية متوازنة و يساعد  رئيس  م .ش.ب
الح فهككككم  مككككن  يحككككدد  دون المتطلبككككات الماليككككة  وهككككم  مككككن صككككالعككككام للبلديككككة ورؤسككككاء  الم

 يصغون  مشروع الميزانية وفقا  للمخطط الحسابي.
 ميزانية البلدية  إعداد -2

ليككككات  و المراحككككل  التككككي يمككككر بهككككا مشككككروع الميزانيككككة  مجموعككككة العم إعككككداديقصككككد    
 .2الميزانية حتى يصبح  قابال للتنفيذ 

            مشكككروع الميزانيكككة  إعكككدادالعكككام  للبلديكككة  ، تحكككت  سكككلطة  رئكككيس  م.ش.ب  األمكككينيتكككولى  
 .ق.ب(  /180) المادة  

قواعكد ال يسكهر  علكى احتكرام أنالعكام للبلديكة   األمكينينبغكي  علكى   اإلطارفي هذه   
 التالية:

                                                           

 11/10من القانون رقم  180المادة  - 1
 . 11/10من القانون رقم  180المادة - 2
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العناصكر   أسكاستبرير التقديرات  المقترحكة  فكي الميزانيكة  حيكث  يكتم  حسكابها  علكى   -1
 . اإليراداتالقاعدية الضرورية لتقديم  النفقات و 

  اإلجباريكككككةترتيكككككب تقكككككديرات  النفقكككككات  بالمكككككادة  و المصكككككلحة  مكككككع  تصكككككنيفات  بكككككين  -2
 الضرورية واالختيارية .و 

مثككككال  عقككككود   ةقيقككككمعطيككككات ح أسككككاستكككككون تقككككديرات اإليككككرادات  مبنيككككة  علككككى  أن  -3
 (   إداري محددة  ) مثال  تقيم   يةأو  تقدير  اإليجار

وضع حد ألخذ نفقات الهياكل  الممولة مكن الميزانيكة الدولكة  علكى عكاتق  ميزانيكة   - 4
 ق ، المحاسبة العمومية (  08البلدية  ) المادة 

بعكككين  األخكككذو الحفكككالت العموميكككة  مكككع  األعيكككادالتكفكككل بصكككفة  معقولكككة بنفقكككات  - 5
 االعتبار قدرات البلدية .

التشككريعية   األحكككام إطككارلجمعيككات  فككي للمؤسسككات و مختلككف ا  اإلعانككاتتمككنح  - 6
 و التنظيمية  المعمول بها .

 يحتوي دفتر المالحظات على المعلومات التالية :   أنينبغي  - 7

 رقم المادة . -

 عنوان المادة  -

 .األخير اإلداري االعتماد  المحقق في الحساب  -

 . األخيرة  اإلضافيةاالعتماد المفتوح في الميزانية   -

 االعتماد  المقترح  بالميزانية  المقبلة  قيد  التحضر . -
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ملخص المالحظات  المسكجلة فكي البطاقكات التقنيكة مكع ذككر أسكباب  زيكادة  او نقصكان   -
 . 1االعتمادات  المقترحة بالنسبة  لكل مادة  

  األولية الميزانية  -أ

قبككل تقككدير النفقككات و االيككرادات  يطلككع رئككيس م.ش.ب علككى سلسككلة  مككن  وثككائق  
الميزانيككة  األوليككة  لسككنة  الماليككة  السككابقة وضككعية  اجككور  المككوظفين  ، وضككعية  القسككط  

 الممنوحكككة  ، اسكككتعمال التجهيكككزات الجديكككدة   اإلعانكككاتالسكككنوي  لالفتراضكككات  ، وضكككعية  
 .2الية السنة الم  دءفهي تعد قبل  ب

ويقكوم  رئككيس م.س.ب بالتقككدير فكرع التسككيير  و التجهيككزات  ومقارنكة  نفقككات قسككمي   
 و التجهيز أي  مقارنة  النفقات  و اإليرادات . رالتسيي

  اإلضافيةالميزانية  -ب

التكككي تبكككين ككككل  اإلداري نتكككائج الحسكككاب  إلكككىان الكككرئيس م. ش.ب. بعكككد الوصكككول  
و التكي   هكاإتباعة و بين وضكعية  البكرامج الواجكب العماليات المنجزة خالل السنة المنصرم

تضككمن  الميزانيككة اإلضككافية  الككربط بككين سككنة  إذا اإلضككافيةسككيتم  تصككحيحها فككي الميزانيككة  
 .3و تضبط و تصحح  توقعات الميزانية األولية    أخرى مالية و 

 

 

                                                           

  68-67المرجع ، ص ضياف ، نفس و بعبد الوهاب  - 1 
 .11/10من القانون رقم  177المادة  - 2
الحقوق و العلوم على ميزانية  الجماعات المحلية  ،مذكرة ماجستير في قانون  معهد  سعاد طببي ، الرقابة - 3

 .11ص  2002ة بن عكنون  ، ، جامع اإلدارية
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 انية  البلدية التصويت  عل  ميز  -3

           الميزانيككككة تعككككرض علككككى م.ش.ب  علككككى شكككككل دفتككككر  تقككككديم  الميزانيككككة  إعككككداد بعككككد
 . أساسيناذ يحتوي  هذا الدفتر  على جدولين 

 المفتوحة لمواجهة  النفقات .  اتاالعتماد:  يتضمن   جدول النفقات 

المخصصككككة  لتغطيككككة  النفقككككات  و ترفككككق  بهككككذه  اإليككككراداتيتضككككمن  : اإليااااراداتجاااادول 
ي الميزانيككككة الميزانيكككة ككككراس المالحظككككات الكككذي يتضكككمن ملخككككص  حسكككب ترتيكككب المككككواد فككك

 االقتراحات  المسجلة في هذه الميزانية .  أسبابتفصل حول كل اعتماد  وطبيعته و و 

م ثككالجوانككب   معتمككدة  مراعككي  فككي كككل يقككوم المجلككس الشككعبي البلككدي بدراسككتها  دراسككة  إذا
يصكككوت  عليهكككا  بابكككا و بابكككا  و مكككادة  مكككادة بالنسكككبة  لنفقكككات  و إيكككرادات  قسكككم  التسكككيير 

 11/101من قانون  182حسب المادة 

التككوازي   أسككاسأمككا بالنسككبة لقسككم التجهيككز و االسككتثمار  يكككون مككادة  و بككالبرامج علككى 
المجلكس  الشكعبي البلكدي   أيضكا، ويقكوم   األبكوابو النفقات  في مختلكف    اإليراداتبين 

و نفقككككات ثككككم يقككككوم   اإليككككراداتبفحككككص و مناقشككككة االعتمككككادات المقترحككككة فككككي الميزانيككككة مككككن 
اضككككرين فككككي مشككككروع بكتابككككة تقريككككره ومداولككككة  التككككي تتضككككمن آراء  أعضككككائه اآلخككككرين  الح

وم بالتصكككويت علككى الميزانيكككة ، وبالتككالي ال يجكككوز يالت  إّن وجككدا ثكككم  يقككالميزانيككة مككن تعكككد
الككككى بككككاب أخككككر ألنهككككا  مككككن  سككككاعديه تحويككككل االعتمككككادات  مككككن بككككابلككككرئيس م.ش.ب و م

اختصكككاص  المجلكككس  إال بموافقتكككه فيصكككوت م.ش.ب علكككى الميزانيكككة بصكككفة  الزاميكككة علكككى 
بالنسككككبة  اسككككاس التككككوازن  و حككككددت تككككواريخ التصككككويت  علككككى الوثككككائق الماليككككة  للبلديككككة ، ف

سكككبق  تاكتكككوبر  مكككن السكككنة  التكككي  31للميزانيكككة األوليكككة يجكككب التصكككويت عليهكككا الزاميكككا قبكككل 

                                                           

 . 11/10من القانون رقم  182المادة  - 1
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جككوان مككن  السككنة الماليككة   15سككنة  تنفيككذها امككا الميزانيككة االضككافية يصككوت  عليهككا  قبككل  
 1التي تطبق فيها  

 المصادقة عل  ميزانية البلدية : -4

إمككا الككدائرة فككي البلككديات التككي 2الميزانيككة للمصككادقة عليهككا الككى السككلطة الوصككية  متقككد
زيكد عكدد سككانها عكن ي،أو الواليكة  فكي البلكديات التكي  نسكمة50.000يقل عدد سكانها عكن 

ة  بمداولككككة المجلككككس و التقريككككر الخككككاص  مة  ، تكككككون هككككذه  الميزانيككككة  مرفقككككنسكككك 50.000
حظككات الككذي يحتككوي توضككيح محتككوى كككل مككادة فيقككوم  الككوالي بتقككديم الميزانيككة  و دفتككر المال
بعد مراجعتها ودراسته  و التحقيق ما اذا كانت متوازنة ،أمكا  اذا  بالمصادقة  على الميزانية

رفضتها السلطة الوصية  ألسباب  تتعلق بعدم  توازن الميزانية  فينبغي عرضكها مكن جديكد  
لكككي رفضككها مكككن اجكككل  تحقيكككق توازنهكككا  و علككى مجلكككس خكككالل الخمسكككة عشككر يومكككا  التكككي ت

بالتكككالي  توسكككويتها خكككالل ايكككام  فكككإذا  افتكككراض ان المجلكككس  بعكككد قكككراءة ثانيكككة  لكككم يسكككتجيب  
المالحظات السلطة الوصية ، فان هذه  االخيرة تقوم باألعذار م.ش.ب و تقوم هكي نفسكها 

 .3بتوسية الميزانية 

اشككككرة دون ان يسككككتطيع م.ش.ب ان تحقككككق  توازنهككككا بصككككورة مب بككككإجراءاتثككككم تقككككوم 
 الطعن في قرارا السلطة الوطنية 

                                                           

 . 108يشي ، المرجع السابق ، ص عالء الدين الذين ع - 1
 ، المتعلقة بالبلدية  . 11/10من القانون رقم  183المادة  - 2
 . 109ع ، ص عالء الدين عيشي ، نفس المرج  - 3
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صككوت المجلككس علككى ميزانيككة البلديككة  ضككمن  الشككروط المنصككوص عليهككا فككي   وإذا  
فإنهكا  تضكبط تلقائيكا مكن طكرف   األعكذارالتكي تلكي تكاريخ  أيكام 8خالل  اجكل  183المادة 
 .1الوالي 

 

 تنفيذ ميزانية البلدية  -5

وى ميزانيكة الكى تكحمراحل  الميزانية ألنها تخكرج م  أهمان مرحلة تنفيذ الميزانية  من 
المكلفكككون  بتنفيكككذ ميزانيكككة  البلديكككة ،حيكككث يشكككرف عليهكككا  األعكككوانعكككن طريكككق  دحيكككز الوجكككو 
مسككتقالن عككن بعضككهما الكبع  يتمثككل فككي اآلمككرون بالصكرف وهككو مكلككف بالحفككاظ  نجهكازا
بالصككرف الخككاص   األمككرالبلديككة و تحريككر  ، تسككير ايككرادت إدارتهككالديككة  و الب أمككوالعلككى 

 القضاء . أمامبالنفقات تمثيل البلديات 

 

 المتعلقة بانقطاع التقادم او سقوط االجل القانوني  . اإلجراءاتالقيام بكل  -

 حوالت الدفع .و   منح سندات  المداخيل -

 بتحرير  حالة  متخلفات االيرادات و النفقات .كما يقوم كل سنة  مالية  ،  -

 .2ة نتهيب االداري للسنة المالية  الميقوم باعداد الحسا -

                                                           

في التسيير ، دار الصبة  للنشر رحماني اموال البلديات ، الجزائرية ،  االحتالل العجز التحكم ، جيد الشريف  - 1
 . 102،ص  2003الجزائر ، الجزائر ، 

2- Séminaire SurLa Gestion Financière des collectivités locales, organisé les 27 et  27 
juin 2009, www, mf, dz/site internet )leichier/sémimair-cocx( fr.vue le 08/04/2019 à 
17h30mn. 
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لهككم صككفة تحصككيل االيككرادات  1باإلضككافة إلككى  جهككاز ثككاني هككم المحاسككبون العموميككون  -
دارة دفع النفقات  البلدية  المنصوص عليها  فكي القكوانين  و اللكوائح  التنظيميكة  مكؤهال ألو 

 .وحيازة و حف  االموال القيم المالية للبلدية  وهو ملزم بما يلي 

القيام تحت مسؤوليته بكل االجراءا الضرورية لتحصيل االيرادات  و الهكدايا  و المكوارد   -
 . األخرى 

 القيام باإلعانات  و المتابعات  الضرورية ضد المدننين المتأخرين  عن التسديد. -

 الصرف بانتهاء آجال اإليجارات  .رين بمتنبيه  اآل -

 منع سقوط حقوق البلدية بالتقادم  -

 تسجيل او تحديد االمتيازات  أو  الرهون  - 

 تنفيذ  نفقات  البلدية  :أوال 

 و هما . أساسيتينتمر عملية تنفيذ نفقات البلدية بمرحلتين  

  إذابالصكرف  و هكو رئكيس  م.ش.ب  األمرهي من  اختصاص     : اإلداريةالمرحلة  -أ
 تمر هذه المرحلة بثال  فترات  تتمثل في :

وهو ما يطلق عليه النفقة  و هو تصرف  بمقتضاه  تنشكئ البلديكة  االلتزام  بالنفقة  :  -1
 .2 71/84التزاما ينشئ عبء  و تكاليف  وهذا طبقا لما نص  عليه  المرسوم  

 بالنسبة للبلدية فان االقتراح االلتزام بدفع النفقة ينتج في الواقع  ما يلي:

 . عقد صفقة اشغال او تموين اقتناء  ، عقارات ، ايجارات  -
                                                           

 .113ص  ،شريف رحماني ، نفس المرجع -1
 المتعلق بالقائمة االسمية  لنفقات  البلدية و ايرادتها 1984مارس  17المؤرخ  في  71/84المرسوم التنفيذي  رقم  - 2
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 و قانون  .أقاعدة  تنظيمية   -

 اجور الموظفين و تعويضات. -

 حصص  ومساهمات  على حساب البلدية  -

من قانون المحاسبة العمومية تنص على انه ز يعد  االلتزام  االجكراء  19أما المادة 
و بالتكالي  هكذا الكدين قكد يككون مصكدره التكزام  إرادي 1نشكوء الكدين  إثبكاتالذي يكتم بموجكب 

شكراء  هو التصرف القانوني الذي ينشأ التزاما  عليها  مثل : اإلداري أو ال إرادي :فااللتزام 
ازم للبلديككة ... الككخ. أمككا  االلتككزام لككإلداري  قككد ينشككأ عككن طريككق االرتبككاط نتيجككة معككدات ولككو 

تسككبب سككيارة  تابعككة للبلديككة   واقعككة معينككة  يترتككب عليككه التككزام  البلديككة  بإنفككاق مبلكك  مككا مثككل
 مواطن  هنا  ينشأ التزام  بالنفقة  نتيجة  هذه الواقعة   إصابةفي 

مكككن قكككانون  20نصكككت  المكككادة  إذابتحديكككد  النفقكككة  أيضكككاو يطلكككق عليهكككا  التصااافية : -2
المحاسككبة العموميككة  ، تسككمح  التصككفية  بككالتحقيق علككى اسككاس الوثككائق الحسككابية و تحديككد 

 .2المبل  الصحيح  للنفقات  العمومية 

فالتصككفية  مككن خككالل المككادة  هككي  تحديككد  المبلكك  الككذي تلتككزم البلديككة بدفعككة نتيجككة 
بها  فال يمكن صرف النفقة إال بعكد التحقيكق مكن اداء الخدمكة الفعليكة  النفقة السابق االلتزام

الشروط االلتزام بالنفقات و بالتكالي ال تكدفع البلديكة النفقكة  األداءمن طرف الدائن  ومطابقة 
مح بالتأكككد مككن الخدمككة الفعليككة  للمسككتفيد إال بعككد انجككازه للخدمككة فعليككا ومنككه فالتصككنيف تسكك

                                                           

 .90/21القانون  من 19المادة  -1
 .90/21من القانون   20المادة  - 2
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الخطكي لألمكر  بالصكرف  اإلقكرارق القابل للدفع فهكي تتمثكل عمليكا فكي تحديد المبل   الدقيو 
 .1النفقة  إثباتعلى سند 

 بصرف النفقة : األمر -3

 أمككربموجككب يتلقككى المجككالس الككدموي   إداري بالككدفع المتمثككل فككي قككرارا   األمككروهككو 
مكن  قكانون  21و تصكفية  و هكذا طبقكا لكنص المكادة   مااللتكزابدفع النفقة التكي كانكت محكل 
بالككككدفع  شكككككل الحوالككككة  التككككي تنطبككككق عليهككككا  كككككل   اآلمككككرالمحاسككككبة  العموميككككة  ، ويتخككككذ 

وتتضمن الدورة العماليكة وتتمثكل فكي مرحلكة  دفكع .2المعلومات الميزانية  التي تخص النفقة 
الوثكككائق المدعمكككة هويكككة  الكككدائن  النفقكككة  التكككي تنظكككف عليهكككا ورقكككم المكككادة المرتبطكككة بهكككا و

 موضوع النفقة  وتاريخ  االنجاز .

 

 المرحلة المحاسبية : -ب

سكككب اختصكككاص المحاسكككب البلكككدي بصكككفة محا ان المرحلكككة  المحاسكككبية هكككي  مكككن 
عمكككومي للبلديكككة  و تمكككر بمرحلكككة  واحكككدة و هكككي دفكككع  مبلككك   النفقكككة  للكككدائن ، والمحاسكككب 

 وتتمثل في مرحلة  دفع النفقة   البلدي هو امين خزينة البلدية 

مككن القككانون  رقككم   22دة المرحلككة  المحاسككب  مككن خككالل  المككاوقككد تككم الككنص علككى   
 .3يتم  بواسطة  إجراءين العمومي وهو دال إبراءاء  الذي  يتم  بموجبه  جر يعد اال 90/21

                                                           

 ، مذكرة  تخرج  المدرسة  الوطنية  لإلدارة  الجزائرالوالية بين التحضير المتابعة دين ميزانية محمد مسعو  - 1
 .16،ص 2006

 . 90/21من قانون المحاسبة  العمومية   21المادة   - 2
 تعلق بالمحاسبة العمومية ، الم 1990أوت   15الموافق  1411محرم   24المؤرخ في  90/21القانون   -  3
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ابكككككراء الكككككدين العمكككككومي أي سكككككقوط حكككككق المكككككدين علكككككى البلديكككككة  ، غيكككككر ان مهمكككككة    
مر بالصرف  بل تتعداها بممارسكة  سكنة نكوع  واأ ال تقتصر على تنفيذ   محاسب العموميال

 :من  الرقابة القانونية  على النفقة  و لذلك  يجب عليه التأكد  من 

 صفة اآلمر بالصرف  أو المفوض له . - 

 مطابقة   العملية  للقوانين  المعمول بها . 

 شرعية عمليات  تصفية  النفقات . 

 وفر االعتمادات .ت 

 تبرير اداء الخدمة . 

 الها  و لم تكن  محل معارضة .جالديون  لم تسقط  آ 

 للدفع . اإلجرائيالطابع 

و بعككد مراقبككة  هككذه العناصككر يمكككن  للمحاسككب العمككومي  ان يقككوم بتحريككر  حوالككة الككدفع  
ئككدة و الشككخص فيصككب مبلكك  النفقككة  فككي الحسككاب البريككدي او البنكككي او حوالككة بريديككة  الفا

 . 1المستحق لمبل  النفقة

مكن قكانون المحاسكبة   22فكي المكادة  يةالنص على  هذه المرحلكة  المحاسكب وقد  تم 
الككككدين    إبككككراءالككككذي  يككككتم  بموجككككب   اإلجككككراءبنصككككها  علككككى أنككككه  يعككككد  الككككدفع  2العموميككككة 

العمكككومي الواقكككع  فكككي ذمكككة  اإلدارة  وتعكككد هكككذه  المرحلكككة المحاسكككبة  بالغكككة  األهميكككة  لكككذا  
                                                           

، يحدد آجال دفع النفقات  1993ري فيف 6الموافق  1413شعبان  14في  المؤرخ 93/46المرسوم التنفيذي رقم  - 1
 9قبول القيم  المنعدمة  الجريدة الرسمية عدد   إجراءاتو البيانات   التنفيذية  و   باإليراداتو تحصيل  األوامر  

، شهادة  ماجستير قسم قانون عام  قويدر الواحد محمد ، دور الرقابة المالية  على ميزانية البلدية  ، مذكرة  لنيل - 2
 .32، ص 2017كلية  الحقوق و العلوم السياسية  ، جامعة  عبد الحميد بن باديس ، سنة  
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صكحتها  نونيكة  النفقكة  و فالمحاسب  العمومي ليس  ملزما بالدفع  إال بعد  ما  يدقق  في قا
و كضكككككمانة ضكككككد  ارتككككككاب  أي مخالفكككككة  ماليكككككة  او تحايكككككل  تكككككم  الفصكككككل  فكككككي عمليكككككات  

المجسككد  فككي المراحككل  الككثال  األولككى و العمككل المحاسككبي  ين  العمككل اإلداري النفقككات  بكك
، لككذا  أوكككل  االختصككاص المحاسككبي لموظككف  مسككتقل  عككن   األخيككرةالمجسككد فككي المرحلككة 

 . اإلداري بالصرف و عن الجهة  القائمة  باالختصاص   األمر

 ثانيا: تنفيذ إيرادات  البلدية  : 

و المرحلككككة   اإلداريككككةو همككككا  المرحلككككة  أساسككككيتينالبلديككككة وفككككق مككككرحلتين  إيككككراداتتنفككككذ 
 ة .يالمحاسب

 :  تمر هذه المرحلة بخطوتين:  اإلثبات  و التصفية  اإلداريةالمرحلة  -1

 اإلثبككككاتمككككن قككككانون المحاسككككبة العموميككككة ز يعككككد   16حسككككب نككككص المككككادة  : اإلثبااااات  -أ
يتعلق بنشكأة  الحقكوق  فاإلثبات1الذي يتم بموجب تكريس حق الدائن  العمومي ز اإلجراءات

ومعاينتها و يكون  علكى  عكاتق ادارة البلديكة وتكتم  عكن طريكق اجكراء االثبكات و مكن خكالل  
 البلدية .المادة اعاله  فالدائن  العمومي هو 

يل و هكذه العمليكة حصكن المسكتحق للبلديكة و القابكل لتهي تحديد مبل   الكدي التصفية : -ب
مككن اختصككاص اآلمككر  بالصككرف   اإلثبككات أيضككاهككي مككن  اختصككاص اآلمككر  بالصككرف و 
ونجككد أن إثبككات  2مككن قككانون  المحاسككبة  العموميككة  23وهككذا طبقككا لمككا نصككت  عليككه المككادة 

في وقت  واحكد    إجراؤهماوتصفية  ايرادات البلدية هما  عمليتان  متكاملتان  و غالبا يتم  
 تحديد  اإليرادات     معهما  تحت  عبارةو هذا ما يج

                                                           

 .90/21نون  من قا 16المادة  - 1
 .21-90من قانون  23المادة  - 2
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 ة  :يحاسبالمرحلة الم  -2

 1يكككتم  بموجكككب ابكككراء  الكككدين  العمكككومي    اإلجكككراءتتمثكككل  فكككي التحصكككيل  و هكككو  
فيقككوم  المحاسككب  العمككومي  بمراقبككة  شككرعية العمليككة  لتحصككيل المبلكك  المحككدد فككي السككند  
باسكككتثناء  اإليكككرادات  التكككي  يمككككن  للمجكككالس  تحصكككيلها  دون  ارسكككال  السكككند  و يتعلكككق  
األمر  بااليرادات  التي  تدفع  نقدا مثل  : الهبات   و التحصيل هو عمليكة محاسكبة يقكوم  

العمكككومي المتمثكككل فكككي المحاسكككب البلكككدي ،  فبعكككد  وصكككول سكككند  التحصكككيل  بهكككا المحاسكككب 
مككككن  ان هككككذه  السككككند  مككككرخص  لككككه بموجككككب  القككككانون  و االنظمككككة    يتحقككككقالككككى مكتبككككة 

للتحصيل   ثم  يقكوم   بتسكجيل هكذا السكند و يلتكزم بمتابعكة  السكندات  و المكداخيل و جمكع 
 .سندات  االيرادات  والتسويات  ة  الغاءاتالمبال  التي ترجع الى البلديات و يراقب صح

 ثالثا:  فتر   تنفيذ ميزانية  البلدية :

ديسككمبر  مككن  نفككس  السككنة  مككع  31غايككة   إلككىتنفككذ  الميزانيككة مككن الفككاتح  جككانفي   
مككارس مككن السككنة التاليككة بالنسككبة  15أجككل  اضككافي  يمتككد  الككى السككنة  المواليككة  الككى غايككة 

للعمليكككات التصكككفية و االمكككر بصكككرف خكككاص بنفقكككات  تناسكككب خكككدمات تكككم تقكككديمها خكككالل 
 31ايكككةالسكككنة، وككككذا  بالنسكككبة إلصكككدار  سكككندات  ايكككرادات تناسكككب حقكككوق  مكتسكككبة الكككى غ

الت  الصككادرة و بالنسككبة  لتغطيككة  امككارس مككن  السككنة  التاليككة  بالنسككبة  لعمليككات دفككع الحككو 
 . 2سندات  المداخيل  المحررة

 

 

                                                           

 . 90/21من قانون  18المادة   - 1
 .11/10من قانون  187المادة  2
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 الفرع الثاني :  تسيير  موارد  البلدية  

ز  البلدية مسؤولة عن تسيير مواردها المالية الخاصة  بها  ، وهكي  مسكؤولة  أيضكا  عكن  
 1/ ق.ب ( 169ز ) المادة  تعبئة  مواردها 

مكن قكانون  البلديكة  تشككل  الممتلككات   170و من ضمن  مواردهكا  المكذكورة  فكي المكادة  
 و الرسوم  اهم  الموارد  الخاصة  بالبلدية  التي ينبغي  تعبئتها  و تثمينها .

 أوال : تسيير الممتللات البلدية 

كككككات  البلديككككة  تكمككككن فككككي احتككككرام  ر حسككككن  لمتتلاهككككم االجككككراءات التككككي تضككككمنت تسككككي إن 
 المتعلقة:االجراءات 

 مسك الجرد. -

 إيجار ممتلكات البلدية  . -

 متابعة  تحميل نتائجها  ومداخليها . -

 التأمينات القانونية . -

 جرد ممتللات البلدية : -أ

 جرد المنقوالت  -1

المنقكوالت  محكددة   إن االشكال  و الشروط و الكيفيات  المتعلقة بمسك سكجل جكرد  
و المتعلككق بجككرد  23/11/1991المككؤرخ فككي  91/455بموجككب  المرسككوم  التنفيككذي رقككم  

                                                           

 من قانون البلدية . 169المادة  - 1



 الفصل الثاني                    الرقابة اإلدارية و تسييرها
 

85 
 

وزارة    1وتعليمككككة 21/07/1987األمككككالك  الوطنيككككة و قككككرار وزارة  الماليككككة  المككككؤرخ فككككي  
و فكككي إطكككار  هكككذه  األحككككام  علكككى البلديكككة  01/12/1992بتكككاريخ   889االقتصكككاد  رقكككم 
 السهر على :

 مسك سجل جرد المنقوالت . - 

 مسك بطاقة جرد المنقوالت . -

 .2التنفيذ بإجراءات خروج األشياء  من  الجرد  - 

 .  األشياءالكشف على وجود  -

 عند وضع  الجرد  ألول مرة . -

 في نهاية  كل سنة .  -

 عند تغير الشخص المكلف بالعتاد  أو بالجرد. -

 المصلحة  المكلف بالوسائل  العامة.عند تغير  رئيس  -

 مسك الجرد  الخاص المتعلق . -

 . األولالقابلة  لالستهالك  بمجرد استعمالها    باألشياء -

 01/02/1992ة الماليككككككة  بتكككككككاريخ  دج ) قكككككككرار  وزار  300و التككككككي  ال يفكككككككوق مبلغهككككككا   
 د  االسككتعمال  األولبلكك  قيمككة  شككراء  األشككياء  غيككر قابلككة  لالسككتهالك  بمجككر مالمحككددة لو 
 غير قابلة  للجرد(.و 

                                                           
 و في إطار  هذه  األحكام  على البلدية. 01/12/1992بتاريخ   889تعليمة وزارة  االقتصاد  رقم   - 1
 .94ضياف ، المرجع  ، ص و ب عبد الوهاب ، -2
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 بالكتب .

 الك.هستتفعيل إجراءات العتاد المحال على اال -

 االمتناع  على إعارة المنقوالت. -

 جرد العقارات: -2

مكن المرسكوم  التنفيكذي   16في انتظار صدور النموذج المنصوص عليه فكي المكادة 
          يسككككتوجب العمككككل بككككالنموذج الككككوارد فككككي التعليمككككة  23/11/19911المككككؤرخ فككككي  91-455
 (C1   الملحق )  الخاص  بجرد العقارات . 29المتعلقة  بالعمليات المالية  للبلديات 

 ي السهر  على القيام بالعمليات  التالية :ينبغ ماالحتكاهذه  إطارو في 

 مسك  سجل جرد العقارات  - 

 مسك بطاقة تعريف العقارات -

 تخص هذه البطاقات كل العقارات ملك  للبلدية  و يتم  مسكها  طبقا  ألحكام  :و  

 المتعلق ببطاقة تعريف العقارات . 04/02/1992قرار وزارة  المالية  المؤرخ في   -

 .2لوزارة المالية  03/02/2003بتاريخ   1التعليمية رقم  -

 

 

 
                                                           

 الوطنية . األمالكالمتعلق بجرد  23/11/1991المؤرخ في  91/455المرسوم التنفيذي رقم  - 1
 .95/96ضياف ، نفس المرجع ، ص و عبد الوهاب ب - 2
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 :التاليةمسك ملف للل عقار  يحتوي  عل   الوثائق   -

 نسخة  من  عقد الملكية. - 

 خطة  الموقع  و الكتلة. -

 ص .يإذا كان  العقار  مؤجرا  أو قرار  التخص  اإليجارنسخة  من عقد  -

 بطاقة تعريف العقار. -

 :و قرار التخصيص اإليجارالمسك الجيد  لعقد   -

 التالية :  األجراءحصر  محتوى ممتلكات  البلدية  التي  تتكون من  -

 كات ، مرافق عامة ( .بالممتلكات  غير المنتجة  ) ش - 

 الممتلكات المنتجة و المتمثلة في :  

 الساكنات . -
 المحالت. -
 . األسواق -
 و المذبح البلدي .-
 .1حظيرة الحجز -
 
 
 

                                                           

، يتضمن قانون 2017ديسمبر سنة  27الموافق لك  1439ربيع الثاني عام  8المؤرخ في  17/11قانون رقم  - 1
 .2018المالية لسنة 
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 ممتللات البلدية  إيجارشروط  - 
المتعلقكة و  27/03/1982( المؤرخكة فكي p1تعليمية وزارة  الداخليكة ) عمال بأحكام 

االجكراءات    إطكاربتسيير ممتلكات الجماعات المحلية  فإن تسير هكذه  الممتلككات يكتم فكي 
 1التالية :
يكتسككككككي التنككككككازل علككككككى األمككككككالك العقاريككككككة  التابعككككككة  للجمعيككككككات  المحليككككككة  الطككككككابع   -1

االستثنائي في حالة  الضرورة القصوى وعندما يعود  بفائدة  معتبرة  على البلدية وقد جمكد 
المككككؤرخ  فككككي  81/01القككككانون  رقككككم    ألغككككاهالككككذي  2001صككككدور قككككانون الماليككككة  لسككككنة  

ار ظكككتنفكككي ا تنكككازل  علكككى أمكككالك الدولكككة المعكككدل و المكككتمم و المتعلقكككة  بال 07/02/1981
الواردة فكي قكانون الماليكة  412صدور النص التنظيمي الذي  يحدد كيفيات  تطبيق  المادة 

 2001لسنة 

الكككراء ويككتم علككى اسككاس المككزاد العلنككي أو بالتراضككي فقككط  فككي حلككة ايجككار  محككاالت  ذات  
 ية ) البريد و الموصالت مثال(.  طابع  مهني أو سكني لصالح ادارة عموم

م لتككداول دفككي حالككة ايجككار ملككك  بلككدي ، علككى رئككيس المجلككس الشككعبي البلككدي ان  يقكك -3
 المجلس الشعبي البلدي الملف التالي:

الدولكة  السكعر االفتتكاحي    أمالك)  تحدد  مصالح    لألماكنوضع و صفي و تقديري  -
 .  3/ق ب ( 191طبقا  للمادة 

 ائدة  و االقتصادية  المنتظرة  من هذه  المعاملة .فتقرير يبين  قيمة العقار  و ال - 

                                                           

 .96ضياف ، نفس المرجع ، صو عبد الوهاب ب - 1
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مشككروع عقككد  او دفتككر شككروط حسككب مككا اذا كككان  عقككد االيجككار سككيبرم  بالتراضككي أو  - 
تصككادق عليككه اللجنككة  البلديككة  للمناقصككة  بككالمزاد  العلنككي  مككع االشككارة  ان دفتككر  الشككروط 

 ق ب ( ./191طبقا  )للمادة 

بمبلك   و بمكدة  و تذكر العقد أو  بدفتر الشروط كل المعلومات المتعلقة  بتعيين  العقار  -4
 و بشروط تسديد  االيجار ومراجعاته  ، وبالتزامات الطرفين  و بالضمان و شروط الفسخ.

ضكر  يتضكمن جميكع  المالحظكات  ،  و يوقعكه  جميكع  يحرر  بشأن كل مناقصة مح  -5
 .1ق.ب ( 192اعضاء  اللجنة البلدية  للمناقصة )  المادة 

 ق.ب(  . 149يصادق المجلس الشعبي البلدي على محضر المناقصة  )  المادة   -6

  يرسككل محضككر المناقصككة مرفككق بملككف اإليجككار و المداولككة و المتعلقككة بهمككا إلككى الككوالي -7
 .2/ ق.ب( 194)  المادة 

 يوضع  محضر لوصف العقار قبل تسليم  المفاتيح . -8

 ثانيا : متابعة  تحصيل  مدا خيل  أمالك  البلدية 

مكككن اجكككل  إعطكككاء مصكككداقية  كاملكككة  للحسكككابات  المتعلقكككة  بمكككداخيل  البلديكككة  يكككتم  
قوالت  و العتكاد  علكى النقل  الصحيح  في حسابات البلدية  لمبال  تأجير العقارات  و المن

 مستوى  المادة الخاصة بهما .

 

 

                                                           

 من قانون البلدية . 192المادة  - 1
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 ينبغي :  األوليةالميزانية   -1

االمتنككاع عككن المبالغككة  أو التقليككل  بخصككوص  مبلكك   حقككوق  االيجككار  التككي سككتدون بهككا  
 التقيد بالوضع الحقيقي للعقارات  المؤجرة  كما  اظهرت  العقود  المبرمة  .

القيككام  باصككدار  سككندات  االيككرادات  بخصككوص  مبلكك   حقككوق  االيجككار التككي سككتدون    -
 لعقارات  المؤجرة كما اظهرته العقود المبرمة .بها و التقيد بالوضع  الحقيقي ل

القيام باصكدار سكندات االيكرادات  بخصكوص االرادات  التكي  تطكابق  الحقكوق المكتسكبة   -
في بداية  السنة  المالية حيث :ز  يصدر  اآلمرون  بالصرف  او أمر اإليرادات  المتعلقة  

فكككي اجكككل  أقصكككاه ثالثكككون   بتحصكككيل ديكككون  خارجكككة عكككن الضكككرائب  و األمكككالك الوطنيكككة
المكككككككككؤرخ فكككككككككي  93/46المرسكككككككككوم التنفيكككككككككذي رقكككككككككم   6.يومكككككككككا مكككككككككن اثباتهكككككككككا  المكككككككككادة  30
06/02/1993. 

عليككه و فككي حالككة رفكك   رمؤشكك 12السككهر علككى ان يعيككد امككين خزينككة البلديككة الملحككق  -
الكذي  تكذكر  فيكه   10يجب ان يتم ذلك في اآلجكال المعمكول  بهكا و بموجكب  الملحكق رقكم 

 الرف  ومراجع النصوص التي اعتمد عليها.  أسباب  كل

حكدد مبلغهكا  التكي   اإليكراداتتدون فيه  فكي خانكة  مكا ينتظكر انجكازه   : 39الملحق    -2
و تعتبككر  هككذه الحالككة  وضككع  اسككتثنائي يجككب  ان  إيككرادسككند    صككدرااو لككم يترتككب عليهككا  

 نعة .مبررات مق تكون له

 يجب  السهر عل  : اإلداري الحساب   -3

مبنيككة  علككى وثككائق مؤسسككة  األخيككرةتكككون التحديككدات مسككاوية للتقككديرات ألّن  هككذه   أن -
 كل تغير لذلك  يجب  تبريره .و 
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 تكون االنجازات مساوية  للتحديدات  و كل فارق يجب  تبريره  . أن - 

 .391الملحق   أظهرهيدون فيه الباقي لالنجاز الذي  أن -

 : اإلضافيةالميزانية  -4

 تبرير التغيرات  المدخلة  فيها  بالزيادة  أو بالنقصان  . -

 الحساب االداري . أظهرهان يدون فيها  الباقي لالنجاز الذي -

تسهر  البلدية  على  االنجكاز الكدائم  للوضكعية الشكهرية  لتحصكيل  االيجكار مؤشكرة مكن  -
 طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي و امين  خزينة  البلدية .

لوضككعية الشككهرية علككى المصككلحة  المكلفككة بالممتلكككات  ان تبلكك   لمصككلحة المنازعككات  ا -
 لإليجار المستحق من اجل  تفعيل  المتابعات .

 اكتتاب التأمينات: -أ

 عمال بأحكام : 

المتعلكككككق بإلزاميكككككة  التكككككأمين  علكككككى  30/01/1974المكككككؤرخ فكككككي  15-74رقكككككم  األمكككككر -
 . األضرارالسيارات و ينظم  التعوي   عن 

 أمينات.و المتعلق بالت 25/01/2007المؤرخ في  95/07رقم  األمر -

و المتعلكككككق بإلزاميكككككة  التكككككأمين  علكككككى 26/08/2003المكككككؤرخ فكككككي  12/03رقكككككم  األمكككككر -
 .1الكوار  الطبيعية  و بتعوي  الضحايا
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و المتعلكق  بإعكداد قائمكة   30/10/1995المؤرخ في  95/338المرسوم التنفيذي  رقم   -
 .2عماليات التأمين  و حصرها

ن المتعلقككة اطككار هككذه  االحكككام  عقككود  التككأمييتعككين  علككى البلديككة ان  تكتتككب  فككي 
ظيكرة السكيارات (  وبحمايكة  االفكراد  و الموجكودين بمرقراتهكا ، ومكن  حبممتلكاتها عقارات و 

 اجل ذلك  يتم  وضع  دفتر شروط يحتوي على المعطيات التالية :

بمصككالح   قائمككة  أضككاف  التأمينككات  المككراد االسككتفادة  منهككا  حيككث يمكككن  االسككتعانة  -1
 الحماية  المدنية .

التعريكككككف الخكككككاص بككككككل أضكككككاف المخكككككاطر و كيفيكككككة التعكككككوي  وحقكككككوق  وواجبكككككات   -2
 .نالطرفي

 وضع جدول تأمين  لكل  عقار مع اخذ  بعين  االعتبار ما يلي : -3

 .3أضاف التأمين  المراد ضمانها    -4

لمختصككككين  لمصككككالح  القيمككككة الماليككككة  للعقككككار  حيككككث  يمكككككن  االسككككتعانة  بككككالتقنين ا
  مالتقيككككيامككككالك الدولككككة و السكككككن و التجهيككككزات العموميككككة و البنككككاء و التعميككككر لوضككككع  هككككذا 

النسبي مع االشارة  ان  التقيم  المطلوب يخكص التكأمين  و لكيس  التنكازل  و عليكه  يمككن  
 لمصالح  امالك  الدولة  بالتعاون  و مع  المصالح التقنية  للدولة وضع  تقيم  اداري (.

 تسير الرسوم : -ب

                                                                                                                                                                                

 بتعوي  و  الطبيعية الكوار  على  التأمين  بإلزامية المتعلق و26/08/2003 في المؤرخ 12/03 رقم األمر - 1
 .الضحايا

 وحصرها  التأمين عماليات  قائمة بإعداد  المتعلق و 30/10/1995 في المؤرخ 95/338  رقم  التنفيذي المرسوم -2
 .99-98ضياف ، نفس المرجع ، ص و عبد الوهاب  ب - 3
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  تشكل الرسوم مصدر  مهم من  مكوارد  البلديكة  حيكث  يجكب  تعبئتهكا  و مكن  هكذه  
 تي :أي كر  على  الخصوص  ماالرسوم  نذ

 .1من قانون  المالية (  11الرسم  رفع  القمامة  المنزلية )  مادة  -

 .2من قانون  المالية ( 55الرسم  الخاص  على  رف   العقارات  )  مادة  - 

قكككانون  57و  56الرسكككم الخكككاص علكككى اإلعالنكككات و الصكككفائح  المهنيكككة )ى المكككادتين   -
 ( . المالية

قككانون  الماليككة   /117الرسككم علككى النشككاطات الملونككة او الخطيككرة علككى البيئككة  ) المككادة   -
-204-203-202و المكككواد  2000قكككانون  الماليكككة  لسكككنة  54و المكككادة  1992لسكككنة  
 .3( 2002قانون المالية لسنة    -205

 الرسم على التطهير . -

 الرسم  العقاري . -

 الشغل  الجزئي من  الملك العمومي.الرسم  على االستعمال  او  -
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 المطلب الثاني :  تسير برامج  التهيئة و التنمية البلدية : 

فككي إطككار عمليككة  تسككير برامجهككا المتعلقككة  بالتهيئككة و التنميككة  علككى البلديككة  التقيككد    
بككاإلجراءات  الخاصككة  بتسككجيل  العمليككات  و متابعككة  انجازهككا مككن جهككة و إعطككاء عنايككة  

 خاصة  للهياكل  المتدخلة  في عملية  إبرام صفقة بلدية من  أخرى 

 ات  و متابعة  انجازها تسجيل  العملي  إجرا ات:   األولالفرع 

 مصادر التمويل : -أ

عكككد  المجلكككس الشكككعبي البلكككدي برامجكككه  السكككنوية  و المتعكككددة  السكككنوات و الموافقكككة  ي
لمككدة  عهدتككه  و يصككادق  عليهككا  و يسككهر  علككى  تنفيككذها  تماشككيا  الصككالحيات المخولككة  

التنميككة المسككتدامة  لالقلككيم  و كككذا  لككه قككانون  ، وفككي اطككار  المخطككط  الككوطني للتهيئككة  و 
 المخططات التوجيهية القطاعية .

يكككون اختيككار العمليككات  التككي تنجككز فككي اطككار  المخطككط  البلككدي  للتنميككة  صككالحيات   -
 .1ق.ب(  107المجلس  الشعبي البلدي :ز ) المادة 

روط المتعلكق بشك 09/08/1973المكؤرخ فكي  136-73عمالء بأحكام المرسوم  رقم   -2
تسككير و تنفيككذ مخططككات  البلديككة  الخاصككة  بالتنميككة  تمككول  العماليككات المبرمجككة  ضككمن 

 هذه  المخططات في اطار .

 ق.ب (. 179الموارد  الخاصة  للبلدية ) المادة   - 
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 136-73االعتمادات المخصصة من طرف الدولة  طبقا  ألحكام  المرسوم رقم  رقكم   -
 ق.ب(. 173ية و الوالية ) المادة المؤرخ في و مساهمات  ميزان

 و مساهمات الصندوق المشترك للجماعات المحلية.  إعانات -

 .1ق.ب( 174اللجوء إلى القرض النجاز مشاريع منتجة  للمداخيل )  المادة  -

 مساعدات مؤقتة للخزينة. -

 شروط تسجيل العمليات التنموية : -ب

 13/07/1998المككككككؤرخ فككككككي  98/277م طبقككككككا ألحكككككككام المرسككككككوم التنفيككككككذي  رقكككككك
المتعلككككق بنفقككككات الدولككككة  للتجهيككككز المعككككدل و المككككتمم  و ال يمكككككن ان تعككككرض  للتسككككجيل و 

بمدونكة نفقكات التجهيككز العمكومي للبلديككة  فكي إطكار  المخطككط البلكدي للتنميككة إلكى المشككاريع 
أو العمليات التي بلغت  النضج  الكافي  يسمح  بكاالنطالق فكي انجازهكا خكالل السكنة  مكع 

ة أخككككككككرى  بأحككككككككككام  القككككككككرار  الكككككككككوزاري المشككككككككترك  المكككككككككؤرخ ضككككككككرورة التقيكككككككككد مككككككككن  جهككككككككك
المحككككككدد  لمعككككككايير تخصككككككص مككككككوارد الميزانيككككككة للمشككككككاريع و البككككككرامج   21/02/2013فككككككي

 المقترحة بعنوان  مخططات  البلدية  للتنمية.

شكككككككروع  المطلكككككككوب تسكككككككجيله  الوثكككككككائق ب ان يشكككككككمل ، الملكككككككف التقنكككككككي للملكككككككذلك  يجككككككك - 
 المعلومات التالية:و 

 قام عليها البناء.سي وفر األرض التيتوثيقة إثبات  -

 الدراسات  و العناصر  التي تثبت  جدوى  المشروع . -

 تقويم  المكلفة على أساس النتائج الدراسات . -
                                                           

 من قانون البلدية. 174المادة  - 1
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 آجال االنجاز و الدفع.-

نتككككائج المناقصككككات أو االستشككككارات  المتعلقككككة  بالعمليككككة  المعنيككككة طبقككككا ألحكككككام قككككانون  -
 .   1الصفقات

 التخضير و تنفيذ صفقة عمومية لألشغال : إجرا ات -ج

اعككككداد و ابككككرام  و تنفيككككذ  صككككفقة  عموميككككة  لألشككككغال ) علككككى سككككبيل  المثككككال(  إن 
حككددة  بموجككب  قككانون  الصككفقات) المرسككوم الرئاسككي  رقككم  تخضككع إلجككراءات   و آجككال  م

الصكككفقات العموميكككة  المعكككدل نظكككيم و المتضكككمن ت 07/10/2010المكككؤرخ فكككي   10/236
 المتمم  (  نلخصها  فيما يأتي :و 

 مرحلة  التحضير : -1 

 تنطلق هذه المرحلة  بمجرد  تسجيل  أي عملية  على  اثر : 

      اسكككتالم  مقكككرر  التسكككجيل  فكككي حالكككة  تمويكككل  فكككي اطكككار  المخطكككط  البلكككدي  للتنميكككة   - 
 .لية  او اعانة  من الوالية او  مساهمة  الصندوق المشترك للجماعات المح

مكككككن البلديكككككة  أو مصكككككادقة  الوصكككككاية  علكككككى ميزانيكككككة البلديكككككة  فكككككي حالكككككة  تمويكككككل ذاتكككككي  -
يفتككككرض أن األرضككككية  قككككد تككككم  اقتناؤهككككا و ان  دراسككككة األرضككككية  قككككد تككككم  انجازهككككا  و ان و 

 .رخصة البناء  قد تم الحصول عليها
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 ة :التالي  باإلجراءاتوعلى البلدية  القيام  

دفتككر الشككروط الخككاص بهككذه العمليككة و الحصككول علككى تأشككيرة  لجنككة  الصككفقات   إعككداد -1
 .1.ق الصفقات (  132مختصة  )  المادة 

 ق. الصفقات (   49-46-45نشر  االعالن  عن المناقصة  ) الموارد   -2

 ا.ق الصفقات (. 50تدوين عملية سحب دفاتر الشروط  )المادة  -3

           تسككككككجيل العككككككروض بالسككككككجل الخككككككاص فككككككي اآلجككككككال المحككككككددة  لتحضككككككير  العككككككروض  -4
 2/ ق الصفقات  (  122و  50) المادتين 

       122و  50القيكككام بفكككتح  األظرفكككة  فكككي اليكككوم  و السكككاعة  و المقكككررين )  المكككادتين   -5
 / ق صفقات  (. 123و 

/ ق  125و  122المككككككككادتين  ) القيكككككككام  بتقيكككككككيم العكككككككروض فككككككككي اآلجكككككككال المحكككككككددة   -6
 (  الصفقات

 .3/ ق الصفقات  (  125و 49نشر إعالن المنح  المؤقت للصفقة  ) المادتين   -7

مكككع احتكككرام   معالجكككة الطعكككون  اذا وجكككدت  مكككن طكككرف لجنكككة  الصكككفقات  المختصكككة   -8
 ق صفقات ( .//114االجال المحددة )  المادة 

 

                                                           

 من قانون الصفقات  . 132المادة  - 1
 من قانون الصفقات  . 122و  50المادتين   - 2
 . من قانون الصفقات  .125و  49المادتين   - 3
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عرض مشكروع الصكفقة علكى لجنكة الصكفقات  المختصكة مكع احتكرام اآلجكال  المحكددة    -9
 1/ق ، الصفقات  ( 114) المادة 

الحكككرس علكككى ان تمكككنح او تكككرف  تأشكككيرة  لجنكككة الصكككفقات  المختصكككة فكككي اآلجكككال  -10
 / ق صفقات (. 141المحددة  )  المادة 

 / ق.ب(. 82/194لمادتين مصادقة  المجلس الشعبي  البلدي  على الصفقة ) ا -11

 ايداع المداولة و الصفقة لدى الوالي للمصادقة . -12

            المصككككككككككادقة  علككككككككككى صككككككككككفقة مككككككككككن طككككككككككرف  رئككككككككككيس المجلككككككككككس الشككككككككككعبي البلككككككككككدي               -13
 .2/ ق صفقات(   8)  المادة  

 19ق الصككككفقات المككككادة   /6إخضككككاع الصككككفقة لتأشككككيرة  المراقككككب المككككالي) المككككادة    -14
 قانون المحاسبة العمومية(.

 تبلي  الصفقة  للمتعامل المتعاقد . -15

 ::  مرحلة التنفيذفرع الثاني

  11/1964/ 21للقككرار الككوزاري  المككؤرخ  فككي  12تبليكك  آمككر بدايككة  األشككغال ) المككادة   -
(  للمتعامككل  المتعاقككد  مككع CCAG المصككادق  علككى  دفتككر الشككروط  اإلداريككة العامككة  / 
 الحرس على احترام األحكام  المتعلقة  باآلجال  لتجنب:

 ق الصفقات (./65تحين  األسعار ) المادة   -

                                                           

 من قانون الصفقات . 114المادة  - 1
 من قانون  الصفقات . 8المادة  - 2
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/ق  165تقككديم الصككفقة مككن  جديككد للجنككة الصككفقات  المختصككة  قصككد الدراسككة المككادة   -
 (. الصفقات 

 اتفاقية  متابعة  مكتب الدراسات .  إبرام -

 متابعة  مع  مؤسسة المراقبة  التقنية  للبيانات. إبرام -

 المعنية  األطرافمحضر  فتح الورشة  بحضور كل  إعداد -

ابتككداء مككن  األشككغاللتنفيككذ    يالزمنككم  المتعامككل  المتعاقككد  الجككدول دالسككهر علككى ان يقكك -
 . 1(C.CA.G)  2الفقرة  12تاريخ تبليغه  بالتوقيع على صفقة  المنصوص في المادة 

المحددة  في عرض المتعامل المتعاقكد   اآلجالحسب    األشغالمتابعة  مخطط انجاز  -
 .زة  مع المعايير  المتفق  عليهاالمنج  األشغالو كذلك  السهر  على مطابقة  

 تعاقدية  بخصوص :ال باآلجالالتقيد  -

صرف الدفعات  على الحساب  للمتعامل  المتعاقد لتفادي  دفع  فوائكد التكأخير ) المكادة   -
 ق الصفقات(. /89

فكككرض عقوبكككات  ماليككككة  علكككى  المتعامكككل  المتعاقككككد فكككي حالكككة  عككككدم  تنفيكككذه اللتزاماتككككه   -
 ق صفقات(./90و  9التعاقدية  او تنفيذها غير المطابق ) المادتين 

المحككددة  )  المككادة  اآلجككالالتعاقديككة فككي   بالتزاماتككه  ليفككي أعككذار توجيككه للمتعامككل المتعاقككد
 .2/ق الصفقات (   112

                                                           

 .104-103ضياف ، نفس المرجع ، ص و عبد الوهاب ب - 1
 من قانون الصفقات . 112المادة  - 2
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/ق. الصككككككككفقات (  و التأمينككككككككات   97-75-51وضككككككككع الضككككككككمانات الماليككككككككة ) المككككككككواد  -
 ي القانوني المدني (.المدنية المهنية و الضمان  العشر ) المسؤولية   اإلجبارية

             المتعلقككككككككة  بتسككككككككوية النزاعككككككككات التككككككككي تطككككككككرأ  عنككككككككد تنفيككككككككذ الصككككككككفقة      األحكككككككككامتككككككككرام اح -
 /ق الصفقات(  144و  115) المادتين 

 تسديد  وضعيات  المتعامل  المتعاقد . -

 (CCAG/46محضر  االستالم  المؤقت  في اآلجال )  المادة    إعداد -

 (.CCAG / 47)  المادة   الاآلجمحضر االستالم النهائي في  إعداد -

من طرف المصلحة المتعاقد  عند التسليم النهائي للمشكروع  ، التقريكر  اتقينكي  إعداد -28
     عكككن ظكككروف و انجكككاز المشكككروع و كلفتكككه  اإلجماليكككة  مقارنكككة  بالهكككدف  المسكككطر  أصكككال 

 . 1ق الصفقات (/127) المادة 

يسككككهر علككككى ان  يككككتم انجككككاز  كككككل  يجككككب علككككى رئككككيس المجلككككس الشككككعبي  البلككككدي  ان  -
فكككي االجكككال المحكككددة  وبكككدون  28الكككى النقطكككة   1االعمكككال  المشكككار  اليهكككا مكككن  النقطكككة 

 تأجير.

 المتدخلون  في إبرام  صفقات البلدية : -

 التالية: األطرافة  يتطلب انجاز العمليات التنموية  للبلدية تدخل نيالمع األطراف 

 مصلحة المتعاقدة ) البلدية صاحبة العملية (. -

 المتعامل المتعاقد المقاول و المكلف بإنجاز العملية (.-

                                                           

 الصفقات .من قانون  127المادة  - 1
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 مكتب الدراسات . -

 المصلحة التقنية المختصة  للدولة. -

 الرقابة  التقنية المختصة. -

 المصالح المالية للدولة) المراقب المالي و امين خزينة البلدية ( . -

 البلدية : اإلداريةالمصالح  -1

مصلحة  الصفقات للبلدية  المكلفة  بإعداد الصفقة ومتابعة  كل مراحل  انجازها  ومسكك  
 ملف كامل للمشروع مع ضمان التصنيف التام  مع مصلحتي  المالية و التقنية .

بالتنسككككيق مككككع المصككككلحة  لإلشككككغالالتقنيككككة للبلديككككة المكلفككككة بالمتابعككككة التقنيككككة  المصككككلحة  -
 التقنية المختصة للدولة.

 المصلحة المالية للبلدية المكلفة بمعالجة الجوانب المالية للصفقة . -

 اللجان البلدية  المختصة : -2

بالصكفقات العموميكة  حدد  قانون الصفقات العمومية كيفية  إنشكاء اللجكان البلديكة  المعينكة 
 وصالحيتها.

 لجنة فتح االظرفة  -1

االطرفككككة لككككدى كككككل مصككككلحة  ز تحككككد  فككككي اطككككار الرقابككككة الداخليككككة ، لجنككككة دائمككككة  لفككككتح 
 .زمتعاقدة



 الفصل الثاني                    الرقابة اإلدارية و تسييرها
 

102 
 

 .1يحدد مسؤول المصلحة المتعاقدة  بموجب مقرر ، تشكيلة  اللجنة المذكورة -

/ق الصكفقات  ز  121القانونيكة و التنظيميكة المعمكول بهكا ز ) المكادة   اإلجكراءات إطارفي 
 تتمثل  مهمة لجنة  فتح االظرفة  فيما يلي :

 صحة تسجيل  العروض على  سجل خاص . تثبيت - 

 ات  المحتملة  .خفيضو التتوضيح محتوى و مبال   المقترحات   -

 رض .تعد وصفا مفصال  للوثائق  التي يتكون  منها كل ع -

اللجنكككة الحاضكككرين  أعضكككاءيوقعكككه   جميكككع  الكككذي أثنكككاء انعقكككاد الجلسكككة رحضكككالمتحكككرر  -
 .2اللجنة  أعضاءالمحتملة و المقدمة من قبل  ظاتالتحفيتضمن و 

اسكككتكمال  عروضككهم  التقنيكككة  بالوثكككائق   يكككاابكتدعككوة المتعهكككدين  عنكككد االقتضككاء ، 
الناقصكككة  المطلوبكككة  ،  باسكككتثناء التصكككريح  باالكتتكككاب و كفالكككة  التعهكككد  ، عنكككدما  يككككون  

( ايككام  10و العككرض   التقنككي بحضككر المعنككي ، فككي اجككل اقصككاه عشككر ) منصوصككا عليهككا
 تحت  طائلة   رف  عروضهم من قبل لجنة تقييم العروض.

ح  االظرفككة ، عنككد  االقتضككاء  ، محضككر بعككدم جككدوى العمليككة  يوقعككه  تحككرر لجنككة  فككت -
سكككتالم عكككرض واحكككد او فكككي حالكككة  عكككدم اسكككتالم أي الحاضكككرون ، عنكككد مكككا يكككتم ا األعضكككاء

 .3/ق الصفقات ( 122عرض ز ) المادة  

 

                                                           

 من قانون الصفقات . 121المادة  - 1
 7المعككككككككدل و المككككككككتمم  المرسككككككككوم الرئاسككككككككي  2012ينككككككككار  18المككككككككؤرخ فككككككككي  32/ 12مرسككككككككوم الرئاسككككككككي رقككككككككم   -2

 اكتوبر المتضمن صفقات العمومية .
 من قانون الصفقات . 122المادة  -3
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 روض علجنة تقييم  ال -2

تتولى  هكذه اللجنكة ز تحد  لدى كل مصلحة  متعاقدة لجنة دائمة لتقيم العروض و   
أعضكككاؤه بقكككرار مكككن  مسكككؤول المصكككلحة المتعاقكككدة  و التكككي تتككككون مكككن أعضكككاء   عكككينالتكككي ي

مكككككؤهلين يختكككككارون نظكككككرا ألكفكككككاءتهم ، تحليكككككل العكككككروض  والبكككككدائل و األسكككككعار االختياريكككككة 
االقتكككراح أو  إبكككرازاعكككاله ، عنكككد االقتضكككاء ، مكككن  اجكككل 11المنصكككوص عليهكككا  فكككي المكككادة 

 .1(ق/ الصفقات  125....ز ) المادة المتعاقدة  التي ينبغي تقديمها للمصلحة االقتراحات 

 فقات :صاللجنة البلدية لل -3

  القبيلكككككةز  تحكككككد  لكككككدى ككككككل مصكككككلحة متعاقكككككدة اللجنكككككة للصكككككفقات  تكلكككككف بالرقابكككككة 
-146و  136للصفقات العمومية فكي حكدود و مسكتويات االختصكاص المحكدد فكي المكواد 

 من ق . الصفقات . 147-148

/ق الصكفقات ز  128ز ) المكادة أعضكائهارئيسها بمجرد  تعيكين   اللجنةهذه  بينص
تتكككون اللجنككة البلديككة للصككفقات المختصككة بدراسككة  مشككاريع الصككفقات التككي تبرمهككا البلديككة 

 من :، أعاله 136دود المستويات المنصوص عليها في المادة ضمن  ح

 الشعبي البلدي او ممثله  ، رئيسا. المجلسرئيس  -

 ممثل المصلحة المتعاقدة. -

 ( يمثالن المجلس الشعبي البلدي )  يعينان  بموجب مداولة(.2) اثنينمنتخبين  -

 نية و المصلحة المحاسبة.( عن وزير مكلف بالمالية ) مصلحة الميزا2) اثنين ممثلين -

  ./ق الصفقات  (  137المصلحة التقنية المعينة بالخدمة ز  ) المادة ممثل  -
                                                           

 من قانون الصفقات . 125المادة  -1
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ز تتككولى الكتابككة الدائمككة للجنككة الموضككوعة تحككت سككلطة رئككيس اللجنككة القيككام بمجمككوع المهككام 
 . 1/ق الصفقات (  169التي يقتضيها عملها ...ز ) المادة 

البلديكككة للصكككفقات النظكككام الكككداخلي النمكككوذجي فكككي موضكككوع المرسكككوم تعتمكككد اللجنكككة   
المتضكككككمن الموافقكككككة  علكككككى النظكككككام   16/03/2001المكككككؤرخ فكككككي  11/118التنفيكككككذي رقكككككم 

 الداخلي النموذجي  للجنة الصفقات العمومية .

 

 على المصلحة  المتعاقدة أّن  تعد في بداية كل سنة مالية : بمالحظة :  يج 

 أوالمؤسسكات  أسكماءلصفقات المبرمكة خكالل السكنة الماليكة السكابقة  و ككذا  قائمة بكل ا -
 تجمعات المؤسسات  المستفيدة منها.

المالية المعينكة الكذي البرنامج التقديري للمشاريع التي يتعين االنطالق فيها خالل السنة   -
ب ان تنشككر عككدل إذا اقتضككى األمككر ذلككك ، أثنككاء  نفككس السككنة  الماليككة  و يجككييمكككن  ان  

فككي النشككرة الرسككمية لصككفقات المتعامككل العمككومي  او فككي  إجباريككاالمعلومككات السككالفة الككذكر 
 الموقع  االلكتروني للمصلحة  المتعاقدة.

يعد في شأن  عمليات التجهيز العمومي للدولة عقكد يثبكت فيكه انتهكاء  البرنكامج او  
  ل المتبعككككة  فككككي تسككككجيلها المشككككروع و يترتككككب عليككككه اقفككككال العمليككككات حسككككب نفككككس االشكككككا

وتطبق هذه االحكام ، بقوة القانون  ، على الحاالت الناجمة عكن التوقيكف النهكائي لالنجكاز 
 ألي سبب آخر .

تككتم سككنويا اعككادة النظككر فككي المشككاريع و البككرامج بمناسككبة االشككغال التحضككرية  لمشككاريع  -
لم يتم الشروع فكي  انجازهكا خكالل قوانين المالية و في هذا االطار يتم اقفال المشاريع التي 

                                                           

 القانون الصفقات .من  169المادة  - 1
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بتفريككدها مككن طككرف السككلطة المكلفككة  بتسككجيلها ، بمقككرر مككن طككرف  السككنة الماليككة الخاصككة
 الوزير المكلف بالميزانية ، بعد موافقة الحكومة .

فككي اطككار االجككراءات المتعلقككة بإنجككاز المشككاريع  العموميككة يجككب اعطككاء عنايككة خاصككة  -
 للمعالم التالية : 

 نطالق في اجراءات  منح المشاريع مجرد الحصول على تسجيلها .اال -

التقيكككد الصكككارم برزنامكككة تنفيكككذ االشكككغال مكككع ضكككرورة اخكككذ ككككل التكككدابير الالزمكككة فكككي حالكككة  -
 تسجيل عجزا أو تقصير في وتيرة االلشغال.

 ان يكون استهالك االعتمادات  موازيا بالنسبة االنجاز المادي للمشرع . -

ير الالزمككة  مككن اجككل غلككق كككل المشككاريع بمجككرد تسككلمها بهككدف تطهيككر مدونككة  اخككذ التككداب -
 .1برامج البلدية 
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و من خالل  ما سبق  يتبين لنا  بأّن  استقاللية  البلديكة  ليسكت  مطلقكة     
وإنما نسبيه فهي  خاضعة للسلطة  المركزية  فالبلدية أقرب  إلى  عكدم  التركيكز  
اإلداري  فهكككككككي  مجكككككككرد  أداة  فكككككككي يكككككككد  السكككككككلطة  المركزيكككككككة نكككككككرى  أن هكككككككذه  
اإلصكككككالحات  ذات  بمثابكككككة  تأهيكككككل إداري  و سياسكككككي  و اقتصكككككادي  لكككككإلدارة 

اسكتعدادا  للمتغيكرات  المحلية  و باألخص على مستوى  البلدية ، لجعلها  أكثر  
المسكككتقبلية  هكككذا  مكككن جهكككة  و مكككن جهكككة أخرى،إشكككراك  المكككواطن  إلكككى جانكككب  
اإلدارة المحليكككة  فكككي تسكككيير ومراقبكككة  شكككؤون  المحليكككة عكككن طريكككق ممثليكككه  فكككي  
المجلككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككس الشككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككعبي  البلككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككدي  و رئيسككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككه .
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البلديككككككة هككككككي جماعككككككة محليككككككة المركزيككككككة  تتمتككككككع بالشخصككككككية  المعنويككككككة  و الذمككككككة  
وسكككككككائل ماديكككككككة  عليهكككككككا الماليكككككككة المسكككككككتقلة  و لكككككككذلك  فلهكككككككا  مكككككككوارد  بشكككككككرية  و ماليكككككككة و 

فعاليكككككة  مكككككن اجكككككل  بلكككككوغ  االهكككككداف  التكككككي اسسكككككت  مكككككن اجلهكككككا  و لضكككككمان  باسكككككتعمالها 
أفضكككككككككل  تسكككككككككير  لشكككككككككؤون البلديكككككككككة  ، علكككككككككى  رئكككككككككيس المجلكككككككككس  الشكككككككككعبي  البلكككككككككدي ان 

ن اجككككككككل  ممارسككككككككة  كاملككككككككة  ه  مككككككككيككككككككبعزيمككككككككة  سياسككككككككة  قو   يتخلككككككككى  بالدرجككككككككة األولككككككككى
البلديكككككككككة علكككككككككى الخصكككككككككوص و القكككككككككوانين و االنظمكككككككككة   كمكككككككككا  حكككككككككددها  قكككككككككانون   تهلسكككككككككلط

لكككككى عمومكككككا  و ينبغكككككي عليكككككه ايضكككككا  ان  يسكككككيرها بالتعكككككاون مكككككع  االمكككككين العكككككام للبلديكككككة ع
و صكككككككرامة و انضكككككككباط و ان يطبكككككككق  مبكككككككااللتزاهامهكككككككا ان يقكككككككوم ككككككككل اعكككككككوان البلديكككككككة  بم

 المعنيكككككون علكككككى المناصكككككب العليكككككا بكككككإدارة البلديكككككة  االحككككككام  القانونيكككككة والتنظيميكككككة بصكككككفة
بقكككككة لإلجكككككراءات  االداريكككككة  المعمكككككول بهكككككا  اجيكككككدة خكككككالل ادائهكككككم لمهكككككاهم مكككككن حيكككككث المط

 من حيث احترام اآلجال المقررة .

البلديككككككككة أداة فعالككككككككة تسككككككككمح  رةإداو يشكككككككككل تأسككككككككيس الرقابككككككككة الداخليككككككككة  علككككككككى مسككككككككتوى 
علكككككى ككككككل تكككككأخر  او مماطلكككككة ن البلكككككدي بكككككاالطالع  فكككككي الحكككككيلكككككرئيس المجلكككككس الشكككككعبي 

ؤون البلديكككككة  و فكككككي تسكككككليم  شكككككاو تقيكككككد او خكككككرق لإلجكككككراءات يحكككككد   فكككككي اطكككككار  تسكككككيير 
يح كككككككككل حصككككككككالتككككككككدابير  االسككككككككتعجالية لت يأخككككككككذو للمككككككككوطنين  اإلدارةالوثككككككككائق و العقككككككككود  
 هذه الحاالت .

المكككككككككككؤرخ فكككككككككككي  11/10للبلديكككككككككككة  بإصكككككككككككدار القكككككككككككانون رقكككككككككككم  إصكككككككككككالحاتفبعكككككككككككد تبنكككككككككككي 
المتعلككككككق بالبلديككككككة  هككككككذه القككككككانون حككككككاول  المشككككككرع مككككككن خككككككالل تصككككككحيح   22/06/2011

بعكككككك  القواعككككككد القانونيككككككة  التككككككي كانككككككت  سككككككببا مباشككككككر أو غيككككككر مباشككككككر  فككككككي  حككككككدو   
أو التحككككككككديثات  التككككككككوترات و االسككككككككندات داخككككككككل  البلديككككككككة   فقككككككككد  مسككككككككت  االصككككككككالحات 

الحاليككككككككة للقككككككككانون  جميككككككككع  عناصككككككككر لتسككككككككير بالدرجككككككككة االولككككككككى ، عككككككككن  طريككككككككق مككككككككواد  
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مسككككككككككائل  التككككككككككي لهككككككككككا عالقككككككككككة  قانونيككككككككككة  و آليككككككككككات  عمليككككككككككة  فككككككككككي تطبيككككككككككق  بعكككككككككك  ال
 .بالمواطن

 فقد شمل االصالح عدة جوانب نذكر اهمها  حسب ما يلي :

 مبدأ المواطنة و مشاركة المواطن في التسير. -

 .القليم و التنمية  االجتماعية  واالقتصاديةمة البلدية في ادارة و تهيئة  امساه -

 توفر المالية للبلدية  للتكفل باالعباء . -

 اضافة  هيئة  جديدة  تساهم  في تسير  البلدية  ينشطها  االمين  العام. -

اعطكككككككككاء مرونكككككككككة كبيكككككككككرة وتكيكككككككككف دورات المجلكككككككككس الشكككككككككعبي البلكككككككككدي وفكككككككككق ظكككككككككروف   -
 .البلدية 

 توسيع لجان مجلس البلدي حسب التزايد المستمر لحاجات المواطنين . -

توسككككككككيع وتفصككككككككيل مجككككككككال الرقابككككككككة علككككككككى االشككككككككخاص  و علككككككككى االعمككككككككال  و علككككككككى   -
 الهيئة .

 اضافة احكام في اختيار و كيفيات تنصب رئيس المجلس الشعبي البلدي  . -

 ممتلكات  وموارد  البلدية .تفصل االحكام المتعلقة  بالمالية و بجرد   -

 البلدية . األمالكتخصص فصل كامل   -

 تعزيز  برامج التهيئة  و التنمية . -
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و مككككككككن خككككككككالل لالنجككككككككازات التككككككككي شككككككككملت  الجوانككككككككب الحساسككككككككة  التككككككككي لهككككككككا  عالقككككككككة   
مباشككككككككرة بكككككككككالمواطن  او التككككككككي تنظكككككككككيم  بعكككككككك  حاجتكككككككككه  االجتماعيككككككككة  و تفعيكككككككككل هكككككككككذه 

سكككككككير هيئكككككككات  وهياككككككككل  البلديكككككككة    القواعكككككككد  سيسكككككككمح  بكككككككدون  شكككككككك  بضكككككككمان فعاليكككككككة
 بتحسين اإلطار المعيشي للموطن  .و 
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 أوال :المراجع العامة 

إبراهيم علي صالح ،المسؤولية الجنائية لألشخاص المعنوية،دار المعارف ،دون  .1
 سنة  نشر 

أحمد  لكحل دور  للجماعات  المحلية  في حماية  البيئة،دار هومة  للطباعة   .2
 .2014للنشر والتوزيع ،الجزائر 

محاضرات  في مؤسسات  اإلدارية  ، ترجمة محمد  عرب أحمد محيو   .3
 .1996صاصيال،ديوان  المطبوعات  الجامعية  ،  جامعة  الجزائر، 

في المؤسسات  اإلدارية،الطبعة  الخامسة ،ديوان   تأحمد محيو، محاضرا .4
 .2006المطبوعات  الجامعية  ، الجزائر 

ةالثالثة ،ديوان  المطبوعات  حسن مصطفى حسين، اإلدارة المحلية المقارنة،الطبع .5
 .1982الجامعية، الجزائر 

عبد  الرزاق ابراهيم الشيخلي،اإلدارة  المحلية ،الطبعة  األولى  دار  المسيرة للنشر   .6
 .2001والتوزيع و الطباعة عمان ،

عبد العزيز  سعد ، نظام الحالة  المدنية في الجزائر ، دار هومة  للنشر  و  .7
 .1995التوزيع الجزائر  

عمار بوضياف،التنظيم  اإلداري  في الجزائر  بين  النظرية  و التطبيق ، الطبعة   .8
 .2010األولى  ،جسور  للنشر و التوزيع  ، الجزائر 

عمار عوابدي القانون اإلداري  النظام اإلداري ، الجزء األول ،طبعة ثالثة،ديوان   .9
 .2005المطبوعات  الجامعية الجزائري 
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لقانون  اإلداري ، ديوان  المطبوعات  الجامعية ، فريحةحسين، شرح  ا .10
 .2009ديوان  المطبوعات  الجامعية  الجزائر  

قصير مزياني  فريدة  مبادئ القانون اإلداري الجزائري، المطبعة ،عمار  .11
 .2001قرفي سنة 

 ..2001لباد ناصر  القانون اإلداري التنظيم اإلداري ،مطبعة  قالمة،  .12
يا ،نظام  المسؤولية  في القانون اإلداري ، لحسن  بن شيخ آ   ملو  .13

 .2013الجزائري  ،
محمد  الصغير  بعلي ،دروس في مؤسسات  اإلدارية  ، منشورات  جامعة   .14

 .2006باجي  مختار  عنابة،  
محمد  الصغير  بعلي، اإلدارة المحلية  الجزائرية  ، دار العلوم  للنشر  و  .15

 .2013التوزيع  عنابة 
علي  ، الوجيز  في المنازعات  اإلدارية  ، دار العلوم  محمد  الصغير ب .16

 .2006للنشر و التوزيع  عنابة 
 .2012محمد الصغير بعلي ،دعوى اإللغاء  ،دار العلوم،عنابة   .17
محمد العربي  سعودي،المؤسسات  المحلية  في الجزائر الوالية   .18

 .2011البلدية،الطبعة الثالثة، ديوان المطبوعات  الجامعية 

 الخاصة : يا:  المراجعثان

 .2004عادل  بوعمران  البلدية  في الجزائر ، دار الهدى ، عين  مليلة  .1
الشريف رحماني  ،أموال البلديات  الجزائرية، االعتالل  ، العجز  التحكم   .2

 .2003الجيد  في التسيير ،دار  القصبة  للنشر الجزائرية 
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الالمركزية  اإلقليمية مكتبة  زين  عامر إبراهيم  احمد  الشمري ، اإلدارة   .3
 .2013الحقوقية و األدبية  ، بيروت  

عبد  الوهاب بوضياف ،معالم  التسيير شؤون  البلدية ، دار الهدى   .4
 .2014للطباعة  والنشر  والتوزيع  ،عين  مليلة ، الجزائر 

عبد الكريم ماروك ، الميسر في شرح قانون  البلدية  الجزائري ،  الطبعة  .5
 .2013ولى الوسام العربي ، للنشر و التوزيع  ،عنابة، األ

عالء الدين  عشي  ، شرح  القانون  البلدية، دار  الهدى  للطباعة و  .6
 .2011النشر  والتوزيع الجزائر 

، جسور  للنشر  والتوزيع  6عمار بمضياف ،شرح  قانون  البلدية،ج .7
 .2012الجزائر،

 و االطروحات : :  المذكراتثالثا

بوطيب بن ناصرن الرقابة الوصائية وأثرها على المجالس الشعبية في الجزائر  .1
مذكرة ماجستير مدرسة دكتوراه  تحوالت الدولة ، كلية الحقوق  والعلوم ، جامعة 

 .2010-2009قاصدي مرباح  ورقلة  
ذكرة  لعبادي إسماعيل ،إثر التعديدية الحزبية على البلدية  في الجزائر، م - .2

ماستر  في القانون  العام بجامعة   محمد  خيضر بسكرة ، قسم  الحقوق 
2004-2005. 

سعيدي  شيخ  أطروحة دكتوراه ، الدور التنموي للجماعات  المحلية،  في جزائر  .3
، الجامعة  جياللي اليابس ، سيدي بلعباس سنة   ةعلى ضوء  التعددية  السياسي

2006-2007. 
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لدية في التنمية  المحلية، رسالة  ماستر،  قسم  الحقوق  صابي  فؤاد، دور الب .4
-2016كلية  الحقوق  و العلوم السياسة، جامعة عبد  الحميد  بن  باديس ،

2017. 
قويدر الواحد محمد، دور الرقابة المالية على ميزانية البلدية، رسالة ماستر قسم  .5

عبد  الحميد  بن باديس القانون العام، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة  
2016-2017. 

شرقي صالح، البلدية و دور ها في التنمية المحلية ، رسالة ماستر، قسم  قانون  .6
-2015عام،كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة  عبد  الحميد  بن  باديس

2016. 

 المجالت المتخصصة:: رابعا-

التنفيذية  للجماعات  المحلية  ، مجلة  مسعود  شيهوب ، اختصاصات  الهيئة   -1
 .  19-18الفكر  البرلماني  ، العدد  الثاني ، الجزائر ، مارس ص 

 :النصوص  التنظيمية النصوص التشريعية و رابعا :

 الدساتير : -أ

 .64، الجريدة  الرسمية العدد ،  1963دستور   .1
 ، الجريدة  الرسمية . 1976دستور   .2
 .64الرسمية  ، العدد  ، الجريدة1989دستور   .3
 .64، الجريدة الرسمية، العدد  1996دستور  .4
 .64، الجريدة الرسمية  العدد  2016دستور  .5

 القوانين :  ب/ 
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المتعلق بنظام   2012جانفي   12المؤرخ  في  12/01القانون  العضوي  رقم  .1
 .2012لسنة  01االنتخابات   الجريدة  الرسمية  العدد 

، المتعلق  بالمحاسبة  1990أوت   21، المؤرخ  في  90/21القانون  رقم  - .2
 .1990لسنة   35العمومية  الجريدة  الرسمية  ، العدد  

، المتعلق  بالبلدية ، 1990افريل   07المؤرخ في  90/08القانون  رقم  - .3
 .) ملغى(1990لسنة   15الجريدة  الرسمية  العدد  

المتعلق بالبلدية  ، الجريدة    2011 يونيو 22المؤرخ  11/10القانون  رقم   - .4
 .2011لسنة  37الرسمية  العدد  

ديسمبر  27الموافق  لك  1439ربيع  الثاني   8المؤرخ في  17/11القانون رقم   .5
 .2018لسنة  76المتعلق بالمالية  العدد  2017

المتضمن  القانون  البلدية   1967جانفي    18المؤرخ في   67/24األمر  رقم   .6
 ) ملغى( .1967لسنة   06ريدة الرسمية  العدد الج

المتضمن  القانون  المدني  ،  26/09/1975الصادر بتاريخ   75/58األمر   .7
 .78الجريدة   الرسمية العدد  

المتعلق بإلزامية  التأمين  على   26/08/2003المؤرخ في  12/03األمررقم   .8
 الكوار   الطبيعية  و  بتعوي   الضحايا .

 :ص التنظيميةالنصو  -ج

a.   المتضمن   7/12/1996المؤرخ  96/438المرسوم  الرئاسي رقم
 .76الدستور  الجزائري ، الجريدة  الرسمية العدد 

b.   و  07/10/2010المؤرخ في   236-10المرسوم الرئاسي  رقم
 المتضمن  تنظيم  الصفقات  العمومية  المعدل  و المتمم .
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المتضمن    2010أكتوبر   7المؤرخ في   236-10المرسوم  الرئاسي رقم   - .2
 تنظيم  صفقات  العمومية المعدل والمتمم .

a.  المعدل   2012يناير  18المؤرخ في  32-12المرسوم الرئاسي  رقم
 والمتمم 

b.  المتضمن  2010أكتوبر  7المؤرخ في  236 – 10المرسوم الرئاسي  رقم
 15/247سوم الرئاسي رقم للمر  المعدل  والمتممتنظيم الصفقات العمومية 

، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تخصيصات 16/09/2015المؤرخ: 
 المرفق العام.

c.  المتعلق بالقائمة   1984مارس   17المؤرخ في   71/84المرسوم  رقم
 األسمية  لنفقات  البلدية  و ايرادتها  .

d.  و يحدد صالحيات  الوالية  12/1996/ 26المؤرخ في  81/85المرسوم
البلدية  واختصاصاتها  في قطاع المنشأة  األساسية القاعدية، الجريدة 

 .1996لسنة  52الرسمية العدد 
e.   المتعلق  23/11/1991المؤرخ في  455 /91المرسوم  التنفيذي رقم

 بجرد  األمالك الوطنية .
يحدد  أحال  1993فيفري   6المؤرخ في   46-93المرسوم  التنفيذي  رقم   - .3

نفقات  و تحصيل  األوامرباإليرادات و البيانات  التنفيذية   و إجراءات  دفع   ال
 . 9قبول  القيم   المنعدمة   الجريدة   الرسمية  العدد 

و المتعلق  بإعداد   30/10/1995المؤرخ في  95/338المرسوم  التنفيذي رقم  .4
 بقائمة  عمليات  التأمين و حصرها.

 اريةالتعليمات  الرئاسية  و الوز  -د 
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وفي إطار هذه  األحكام   01/12/1992بتاريخ   889االقتصاد رقم   تعليمة  وزارة -1
 ) سابقة(على البلدية 

 مواقع  االللترونية:خامسا:

- Séminaire SurLa Gestion Financière des collectivités locales, 
organisé les 27 et  27 juin 2009, www, mf, dz/site internet 
)leichier/sémimair-cocx( fr.vue le 08/04/2019 à 17h30mn. 
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