
 
 

              

 زارة التعليــم العالـي والبحـث العلمـيو
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique              

 

 

 

 

 جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم
 ...........    المرجع:        العلوم السياسية                   كلية الحقوق و 

 العلوم السياسية     قسم
 

 مذكرة نهاية الدراسة لنيل شهادة الماستر
 

 

 

العلوم السياسيةميدان الحقوق و   
      إدارة محليةالتخصص:                                   .العلوم السياسية الشعبة:  

 إشراف األستاذ)ة(:تحت                 الطالب)ة(:              من إعداد 
 د.محمد حسان دواجي                                          زحاف نعيمة  

 أعضاء لجنة المناقشة
رئيساعبد القادر           يعباس األستاذ)ة(    
 مشرفا مقررامحمد حسان دواجي         األستاذ)ة(  
مناقشابوجعفة رشيدة               األستاذ)ة(    

 
 2020/2021السنة الجامعية: 

12/07/2021المناقشة : تاريخ   

والوصايا االدارية الرقابة   

المنتخبة المجالس أعمال على المركزية  



  

 

 

 

 

 احلمد هللا من قبل ومن بعد
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 الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على أشرف المرسلين 

أهدي ثمرة جهدي إلى من قال فيهما هللا عزوجل " وأخفض لهما جناح الذل من -

 كما ربياني صغيراً  الرحمة وقل ربي، إرحمهما

إلى مشعات حياتي أغلى إال عزاء وإخوتي وأخواتي إلى كل من لم يبخل علي في -

 إتمام وإنجاز هذا العمل المتواضع

ومن لم نستطع ذكره في هذا المقام فإنه يبقى  محفوظا في ذاكرة 

 األيام

  





 مقدمة

 
 

إن تعدد وظائف الدولة وتوسع وتشعب التزاماهتا اجتاه رعاايها وكثرة أعباءها أمر 
يرجع إىل تعدد متطلبات العصر األمر الذي أدى هبا إىل تبين آليات لتخفيف العبئ على 

وهذا األمر ال يتحقق إال عن طريق توزيع الوظيفة اإلدارية بني السلطة املركزية  إدارهتا املركزية,
والذي يعرف بنظام الالمركزية الذي يعد أسلوب من أساليب التنظيم  احمللية, والسلطات

، وذلك بتبنيه من قبل معظم دول العامل، اإلداري حيث أصبح هذا النظام حيمل صيغة عاملية
واجلزائر كغريها من الدول أخذت هبذا النظام أي نظام الالمركزية وعملت على حتقيق إدارة 

وقد كان ذلك عرب مراحل بدأ من تطبيق نظام الالمركزية  ريات العصر,حملية تتماشى على متغ
 منذ االستقالل إىل يومنا هذا . 

أي تركيز وحصر كل ، فيقصد ابلالمركزية اإلدارية حصر كل الوظيفة يف يد األجهزة الوظيفية
صات حبيث هلا كافة الصالحيات واالختصا، األعمال الوظيفية اإلدارية يف يد السلطة العليا

 وال يبث يف شأن من شؤوهنا دون الرجوع إليها. 
أما املقصود ابلألمركزية منذ اإلدارية هي توزيع الوظيفية اإلدارية الدولة بني اجهزة املركزية  -

أي إسناد جزء من الوظيفة اإلدارية إىل هيئات إقليمية تباشر ، والسلطات الألمركزية اإلقليمية
 يف حدود نطاق إقليمها . هذا القسط من الوظيفة العامة 

من أجل ، تعتمد اجلزائر يف تنظيمها اإلداري على املزج بني املركزية والالمركزية         
فأسست تنظيمات مركزية ضرورية للمحافظة على ، الوصول إىل تنظيم إداري حيقق أهدافه

ابلشخصية  يف حيث تشرك الالمركزية الوحدات اإلدارية املتمتعة، متاسك الدولة ووحدهتا
 املعنوية غي ممارسة وظيفتها اإلدارية يف حدود معينة . 

فأقام تطور وظائف الدولة وإستحالة قيام السلطة املركزية جبميع املهام على املستوى     
اإلحتياجات واألولوايت األمر الذي أدى لضرورة ترك املبادرة  الوطين يف ظل إختالف

 للهيئات احمللية . 



 مقدمة

 ب
 

.واليت تعترب من أهم ، وعليه تتمثل هذه اهليئات اإلقليمية احمللية يف الوالية والبلدية      
إبعتبارمها  مهزة وصل يف النظام اجلزائري بني اإلدارة املركزية  األجهزة اإلدارية الألمركزية

 وما يتعني يف جمال دراستنا وحثنا هذا هو إستقاللية هذه اهليئات. ، والألمركزية
إن إستقالل اهليئات احمللية هو إستقالل أصيل مستمد من القانون له مفهوم واسع وحيمل     

ليتحدد مضمونه مبجال إستعماله ويرتبط مضمونه ابجلماعات احمللية إنطالقا من ، عدة معان
إقتصادية يف إطار  وإجتماعية, وهي عالقة ثنائية قانونية إدارية,، خالفاهتا ابجلهة الوصية

فاإلستقاللية ، فهي إذن إستقاللية نسبية أو من خصصة األهداف املسطرة هلا، دولةوحدة ال
حق للجماعات احمللية يف إختاذ القرارات والقيام ابملبادرة احمللية للقيام إبختصاصاهتا احملددة 
يف القوانني والتنظيمات حتت إشراف وتوجيه السلطة الوصية اليت تشكل نوعا نت الرقابة 

او مايصطلح عليه السلطة الوصية اإلدارية اليت تعترب عغنصرا من عناصر تكون  اإلدارية,
 الألمركزية ذاهتا فال يتصور قيام الألمركزية بدون وصاية والوصاية بدون المركزية . 

وللرقابة دور يف التنمية واإلصالح اإلداري يف الدولة وضرورة العمل بشفافية عند التعامل      
يف قضية الرقابة حيث أصبحت إحدى األسس املتنمية اليت جيب أن تقوم عليها الدولة 

 الدميقرطية احلديثة املستقلة. 
االت اإلقتصادية واإلدارية كما يتمثل دور اجملالس املنتخبة يف حتقيق التنمية لتطوير اجمل     

واإلنتقال هبا إىل أفضل حال وبذلك تعمل على حتقيق وتوفري  واإلجتماعية والثقافية والبدئية
احلاجات احمللية والسعي مبشاركة املواطنني يف رسم سياسات اجملتمع إبعداد خمططات 

ر سلبا على أدائها تتمثل للتنمية,إال أن اجملالس املنتخبة تواجه عراقيل جتد من خمططاهتا وتؤث
هذه العراقيل أساسا يف عالقتها ابلسلطة املركزية ويف الرقابة على امليزانية وعلى خطط التنمية 

 واملشاريع ويف حمدودية التمويل احمللي . 
 
 



 مقدمة
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 إشكالية الدراسة:
إن تركيز الدراسة على التنظيم اإلداري اجلزائري وعلى نظام الرقابة اليت تتوىل ممارستها السلطة 

أنواعها سواء كانت إدارية  املركزية على اجملالس احمللية وما يثريه هذا النوع من الرقابة إبختالف
 أمام إشكالية رئيسية مفادها :  ضعنامالية  من إشكاليات ي او ةيوصائ

 ىتإثري التسيري املركزي للمالية على عمليات التنمية احمللية ؟ ى مامد-
 وتتفرع هذه اإلشكالية مجلة من التساؤالت الفرعية أبرزها :

 ما املقصود ابلرقابة اإلدارية وما هي أهم مظاهرها وأنواعها ؟ -  
القانوين هلذه وماهي هياكلها واملرحل اليت مرت هبا النظام  تخبة,نما املقصود ابجملالس امل -  

 اجملالس ؟ 
 ما هي أهم صور الرقابة اإلدارية املمارسة على اجلماعات احمللية يف اجلزائر؟  -   
 ما مدى إنعكاس هذه الوصاية على فعالية اجملالس احمللية ؟ -  
 ما مدى أتثري الرقابة على امليزانية اجلماعات احمللية على عملية التنمية على املستوى احمللي؟ -  

 فرضيات الدراسة: 
 ويف حماولة اإلجابة عن اإلشكالية املطروحة ميكن صياغة مجلة من الفرضيات التالية:

كلما منح للهيئات احمللية صالحيات وإختصاصات أوسع يف رسم السياسات احمللية كلما -
 أعطاها ذلك إستقاللية أكثر يف تنفيذ قراراهتا . 

 رت املوارد املالية الذاتية لذا اجلماعات احمللية كلما قلت تبعتها للسلطة املركزية  كلما توف  -
 الرقابة على اجملالس احمللية يعرقل مسار أعماهلا  يد تشد -
 
 
 
 



 مقدمة
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 مربرات إختيار موضوع البحث: 
 من بني األسباب اليت دفعتين إىل إختيار هذا املوضوع : 

 دارية ومدى أتثريها على أعمال اجلماعات احمللية  حماولة الوقوف على حجم الرقابة اإل 
   الرغبة الشخصية يف دراسة األسباب احلقيقية اليت أدت إىل تعثر أداء اجملالس احمللية 
 ة والطبيعة هذه العالقة .زياجملالس احمللية ابإلدارة املرك حماولة البحث عن العالقة اليت تربط 
 لتعمق يف أهم العراقيل اليت تعيق تطور البلدايت والوالايت حماولة فهم مسار التنمية احمللية وا

 على حد سواء. 
  ابإلضافة إىل رغبتها يف تناول مواضيع ذات طابع علمي لطاملا شغلتنا كمواطنني وابحثني

 وهي أساليب حتسني أداء اجملالس احمللية والقضاء على سوء التسيري فيها سواء كان إداري أو مايل 
 أهداف الدراسة: 

 نسعى هذه الدراسة إىل حتقيق جمموعة من األهداف أمهها :
 . تسليط الضوء على موضوع الرقابة اإلدارية واجلماعات احمللية 
 الرقابة اإلدارية ، السعي لتحديدها إذا كانت هناك عالقة موجودة بني متغريين اإلثنني

 واجملالس احمللية املنتخبة . 
 ماعات احمللية على اجلزائر من خالل دراسة وحتليل القوانني السارية الوقوف على نظام اجل

 اليت تنظم كل من البلدية والوالية .
  توضح آليات الرقابة اإلدارية على اجملالس املنتخبة وجمال تطبيقاهتا على ضوء قانون البلدية

 والوالية احلايل. 
 ة من جهة والكشف عن مدى فعاليتها حتديد أهم اآلاثر املرتتبة على ممارسة الرقابة اإلداري

 على أداء اجملالس املنتخبة من جهة أخرى وكذلك عالقتها ابلتنمية احمللية.
 
 



 مقدمة
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 أمهية الدراسة: 
يكسي موضوع الرقابة اإلدارية والوصااي املركزية على أعمال اجملالس املنتخبة أمهية كبرية من الناحية 

 النظرية والتطبيقية
  من الناحية النظرية: جند أن موضوع تنظيم اإلدارة احمللية حظي إبهتمام كبري لدى

وذلك لقرهبا املباشر من األفراد احملليني الذي غالبا ما تسعى ، املختصني والباحثني واألكادمييني
هذه اجملالس حلل مشاكلهم وحتسني مستوى معيشتهم إبعتبار هذه األخرية حلقة وصل بني 

 جلهات املركزية إبعتبار اجلماعات احمللية عماد التنظيم اإلداري يف اجلزائر . املواطن وا
  من الناحية التطبيقية: تكمن أمهية املوضوع قيد الدراسة من اجلانب التطبيقي كون

حساسية وفاعلية يف التعبري  تعد من أهم وأكثر التنظيمات اإلجتماعية اجلماعات احمللية وهيئاهتا,
 الفعلي عن املشاركة الرمسية مع الدولة يف إحداث التنمية احمللية اليت تسعى إليها.  

 صعوابت الدراسة:
غري أن هذه األخرية كانت مبثابة الدافع لإلستمرارا ، أمر طبيعي أن يتعرض البحث لصعوابت

 حث : والبحث ومن اهم الصعوابت اليت واجهتين يف إعداد الب
  قلة املراجع والدراسات السابقة يف موضوع البحث خاصة من قبل الباحثني اجلزائريني, مما

 جعل هذه الدراسة تشوهبا الكثري من النقائص 
  صعوبة تناول املوضوع نظرا لتدخله وتناوله مواضيع وختصصات خمتلفة 
 نصوص الدستوريةتشتت وتشعب نصوص القانون اإلداري وتناثرها وتنوع جماالته بدءا ابل ،

القانونية والتنظيمية وصوال إىل القرارات الوزارية مما جيعل مهمة البحث فيها والتعمق فيها صعبة 
 للغاية . 
  مشولية املوضوع وعمقه مما صعب حصره يف عدة فصول ألنه موضوع قابل للبحث
 وخصب

 



 مقدمة

 و
 

 الدراسات السابقة:
وميكن االشارة اىل ان الدراسات السابقة حول املوضوع البحت قد مت تناوله كدراسة مستقلة يف 

على اجملالس الشعبية الرقابة الوصائية واترها رسالة ماجستري لالستاذ بن انصر بوطيب بعنوان "
خالهلا الباحث واليت تضمن دراسة الرقابة الوصاية على اجملالس البلدية واليت من  "البلدية يف اجلزائر

، عجلة التنمية على املستوى احمللي قإىل أن السلطة املركزية متارس رقابة مشددة لدرجة أهنا تعي
وكذلك مذكرة ماسرت أكادميي لطلبة أمري حيزية بعنوان "الرقابة الوصائية على اجلماعات احمللية يف 

الهلا إىل أن ممارسة هذه الرقابة والذي توصلت الباحثة من خ "ظل قانون البلدية والوالية اجلديدين
 عميور كذلك رسالة ماجستري للباحثة إبتسام  األجهزة,املتشددة يتناقض مع مبدأ إستقاللية هذه 

بعنوان "نظام الوصاية اإلدارية ودورها يف ديناميكية األقاليم "وقد تطرقت إىل دراسة الرقابة الوصاية 
ا وتوصلت الباحثة من خالهلا إىل ضرورة التخفيف من على اجملالس احمللية وأثرها على إستقالليته

مركزية وهو عقولة تتالئم مع منطق وفلسفة الالصرامة الوصاية اإلدارية وحتويلها إىل رقابة مشروعة وم
 ذات األمر الذي حاولنا الكشف والتحري عنه من خالل هذه الدراسة . 

 : املناهج املستخدمة
إن طبيعة الدراسة تفرض علينا االعتماد على املنهج الوصفي التحليلي من خالل دراسة نظرية 
الرقابة اإلدارية وأساليبها وآلياهتا على اجملالس املنتخبة وكذا وصف طبيعة الرقابة الوصائية الواردة 

قراء النصوص وبيان أهم يف النصوص القانونية املرتبطة بقانون البلدية والوالية احلاليني وحتليلها وإست
كما اعتمدان على املقارنة بني بعض صور الرقابة اإلدارية وذكر نقاط ،  اآلاثر املرتتبة عن هذه الرقابة

 التشابه واالختالف ابإلضافة إىل بعض النصوص يف اجملاالت اليت استدعت ذلك. 
 تقسيمات الدراسة: 

 فصلني,البحت اىل الية املطروحة فقد قسمنا والإلملام ابملوضوع قيد الدراسة واإلجابة عن اإلشك
 حبيث تضمن الفصل األول اإلطار املفاهيمي للدراسة والذي بدوره تضمن مبحثني أساسيني,



 مقدمة
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 اينالث واملبحث للرقابة االدارية والوصاية املركزية، حيث تناول املبحث األول اإلطار املفاهيمي
 . املفاهيمي للمجالس احمللية املنتخبة االيطار

 أما الفصل الثاين فقد خصصناه لدراسة أثر الرقابة اإلدارية على اجملالس احمللية املنتخبة,     
وقسمناه إىل مبحثني تناولنا يف املبحث األول الرقابة على اجمللس الشعيب البلدي واملبحث الثاين 

 تطرقنا فيه إىل الرقابة على اجمللس الشعيب الوالئي. 
تضمنت أهم النتائج املنتقاة من الدراسة مع ذكر توصيات هنيب أن أتخذ وإنتهت املذكرة خبامتة 

بعني االعتبار راجية كذلك أن أكون توفقت ولو ابلقدر اليسري يف إرساء ووضع لبنة ولو ضئيلة 
 ابلنسبة هلذا املوضوع يف نفس الوقت. 
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 :متهيد الفصل األول
تعترب اإلدارة إحدى الوظائف اإلدارية الرئيسية إذ البد من وجودها يف املنظمات واملؤسسات اليت -

 تسري حنو األهداف املسطرة والسعي إىل حتقيقها وكذلك لتحقيق اجلودة.
ووظيفة الرقابة اإلدارية ليست منفصلة عن ابقي الوظائف اإلدارية األخرى، على غرار الوظائف -

ية يف متابعة يف متابعة ط وتنظيم وتوجيه، بل هي مكملة هلا وهذا ملا هلا من أمهاألخرى من ختطي
اء األفراد، وحماولة كشف عن نقاط القوة والضعف وتصحيح اإلحنرافات واإلبتعاد عنها دوقياس أ

 وأتكيد على وصول املنظمة لألهداف املرسومة واملخططة لتحقيقها 
أما اجملالس املنتخبة املتمثلة يف اجمللس الشعيب البلدي واجمللس الشعيب الوالئي، متثل األساس -

للتسيري واإلدارة، وهي مرتبطة بذلك بني املواطن واإلدارة املركزية وهذا يف تنفيذ املشاريع املسطرة 
 ويف توفري اخلدمات املختلفة.

واجملالس املنتخبة حبيث من الرقابة اإلدارية   ماهية كلوعليه سوف نتطرق يف هذا الفصل إىل-
يتضمن املبحث األول ماهية الرقابة اإلدارية، يتكون من أربعة مطالب من مفهوم الرقابة اإلدارية 

 وخصائصها وأنواعها وأساليبها وأمهيتها وأهدافها ومن صور الرقابة اإلدارية ومقارنتها.
حمللية املنتخبة يتكون أيضا من أربعة مطالب من تعريف املبحث الثاين يتضمن ماهية اجملالس ا أما-

البلدية ومراحل تطورها وصالحيتها وهيئاهتا ومن تعريف ابلوالية ومراحل تطورها وصالحيتها 
  وهيئاهتا.
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 املبحث األول: ماهية الرقابة اإلدارية والوصااي املركزية
ة اإلدارية وذلك بسبب إتساع نشاط وتعترب الرقابة اإلدارية عنصر هام وأساسي من عناصر العملي

اإلدارة وتعدد أجهزهتا، فالرقابة تعمل على كشف أوجه القصور واإلحنرافات يف املنظمة اإلدارية  
 كما تعمل على كفالة النظام واإلستقرار داخل الوحدة اإلدارية.

 املطلب األول: مفهوم الرقابة اإلدارية وخصائصها:
للوقوف على مفهوم الرقابة اإلدارية البد من حتديد مفهوم الرقابة اإلدارية حمصورة من صور الرقابة 

 اثنيا.
 الفرع األول: تعريف الرقابة:

*تعددت تعاريف الرقابة وتنوعت أراء الفقهاء فيما بني املشتغلني ابلقانون اإلداري واملشتغلني بعلم 
حسب زاوية ختصصه إذ البد علينا التطرق إىل املفهوم حيث عرفها كل منهم ، اإلدارة العامة

 اللغوي واإلصطالحي للرقابة
فمن حيث مدلوهلا اللغوي تزخر اللغة العربية مبفاهيم متعددة للرقابة، فمن مشتقات الكلمة جنذ -

"راقب" وحتمل صفة "الرقيب" وهي من أمساء هللا احلسىن وتغين "احلافظ" الذي ال يغيب عنه 
ب القوم" هو احلارس أفراده أما "رقيب اجليش" فهو طليعهم الذي يرتصد خطوات شيء "ورقي

  1العدو
أما عن تعريف اإلصطالحي فقد إختلفت بني فقهاء القانون اإلداري وعلماء اإلدارة العامة  -

، حىت علماء اإلدارة العامة فليس من السهل تقدمي مفهوم موحدًا للرقابة من الناحية اإلصطالحية
أنفسهم إختلفوا فيما بينهم حيث عرفها كل واحد منهم حسب ختصصه وكذلك تعددت هذه 
األخرية من حيث آلياهتا، ومصادرها القانونية فكل نوع منها له مدلوله اإلصطالحي مثل الرقابة 

 الدستورية.

                                                           

 19،ص2014حممد سعيد بوسعدية، مدخل إىل دراسة قانون الرقابة اجلزائري، دار القصبة للنشر اجلزائر، -1 
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  1خر نظر إليها من منظور إدارة األعمالونفس الشيء الرقابة السياسية واملالية والبنكية والبعض اآل
ومع ذلك فمن املمكن إجياد تعريف وظيفي موحد وشامل ملختلف أنواع الرقابة وهو كالتايل: 
الرقابة وظيفة مؤسساتية يقررها القانون ومتارسها هيئة يتم إنشاؤها مبوجب قانون وأيضا تتمتع 

ها ضمان حسن تسيري مؤسسات الدولة يف ابلسلطة العمومية إبعتبارها تؤدي خدمة عمومية هدف
إطار إحرتام الدستور والقوانني، كما يتمتع موظفوها أي املراقبون حبماية قانونية قصد التصرف 

 2والعمل بكل حرية ولكن يف حدود القانون 
وعرفها هنري فيول: تنطوي الرقابة على التحقق عما إذ كان كل شيء حيدث طبقا للخطة -

مات الصادرة واملبادئ احملددة وأن غرضها هو إشارة إىل نقاط الضعف واألخطاء املوضوعة والتعلي
 3ويقصد معاجلتها ومنع تكرار حدوثها، وهي تطبق على كل األشياء والناس واألفعال

تقوم أساسا على التدقيق يف مجيع وسائل  (Censure blame  )أما عن مدلول الرقابة-
 ظروف احلرب حيث تصبح الظروف إستثنائية ختضع النشر وإعطاء الرتخيص هلا وخصوصا يف

خالهلا أخبار احلرب للمراقبة وميكن للدولة أن تصادر كل منشور ترى فيه ما يسيئ إىل قضية 
الدفاع عن الوطن، وكذلك الرقابة على املسارح العامة اليت ختضع للرتخيص من ققبل وزير الرتبية 

 وشروط تعليق الرخصة وسحبها
الل التعاريف السابقة أن الرقابة هلا معاين احلرس واإلشراف واحلفظ واألمانة ونستنتج من خ 

 واإلستطالع.
 الفرع الثاين: تعريف الرقابة اإلدارية:

مفهوم الرقابة اإلدارية كغريه من املفاهيم اإلدارية مل حيظى بتعريف جامع يتفق عليه الباحثون 
لسياسة  خصوصا حيث إعتمد كل منهم يف واملختصون يف جمال العلوم االجتماعية عموما وا

                                                           

الرقابة اإلدارية على اإلدارة والقانون اإلداري" دراسة تطبيقية مقارنة" ،دار الفكر اجلامعي، حممد حسني عبد العال، -1 
 72،ص2004اإلسكندرية،

 23حممد سعيد بوسعدية ، املرجع السابق ص-2 
 129، ص2008بشري العالق، مبادئ اإلدارة، دار البازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان ،-3 
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حتديد مفهوم الرقابة على اخللفية والبيئة الثقافية واإلجتماعية اليت ينتسب إليها وعليه هناك 
 تعريفات كثرية سوف نتطرق إىل البعض منها:

/عرفها جوري تريي: أبهنا قدرة املدير على التأثري على سلوك األفراد يف تنظيم معني حبيث حيقق 1
 1ا التأثري النتائج املستهدفة.هذ
/الرقابة اإلدارية هي متابعة األعمال أوال أبول للتعرف على مدى قدرهتا على تقومي اخلطأ الناتج 2

عن األعمال، وعادة من يقوم يف هذه املراقبة وحدات تكون داخل تنظيم الرقابة السابقة والالحقة 
 رة والتخطيط والتوجيه ألهنا من وظائفها.يف اإلادرة، والرقابة هي قسم ال ينفصل عن اإلدا

/هي وظيفة اليت تعىن بتنظيم وتوجيه اجلهود اخلاصة ابلعمل وفقا للخطة املوضوعية من أجتل 3
 1الوصول إىل حتقيق األهداف املرغوبة

/عرفها حممود عساف يف كتابه أصول اإلدارة أبهنا الوظيفة الرئيسية يف قياس أادء املرؤوسني 4
أجل التأكد من األهداف قد حتققت إن اخلطط قد وضعت موضع التنفيذ  وتصحيحه من

 2ابلطريقة الصحيحة.
/كما تعرف على أهنا تلك اليت متارس اإلدارة، ذاهتا على أعماهلا للتحقق من مدى مطابقتها 5

للقانون وأحساان تكون غاية رقابة اإلدارة ألعماهلا ليس فقط التحقق من مشروعيتها بل أيضا 
ق من مدى مالئمتها املصلحة العامة فكما ترى الرقابة اإلدارية هي رقابة ذاتية، فاإلدارة التحق

إلغائه  تراقي نفسها بنفسها هذه الرقابة هي إما أتكيد سالمة العمل وصحته إما سحب العمل، أو
 3تعديله نظراً لعدم مشروعيته أوعدم مالئمته. أو
" الرقابة اإلدارية أبهنا عملية تسعى إىل التأكد من ان األهداف عليش /ولقد عرف" حممد ماهر6

احملددة والسياسات املرسومة واخلطط والتعليمات املوجهة إمنا تنفذ بثقة وعناية وأن النتائج احملققة 

                                                           

 .16، ص2007، دار احلامة، عمان،1روان حممدين أمحد ، القيادة والرقابة واإلتصال اإلداري، طهين حممد عياصرة، م-1 
 .89،ص2012در البداية، انشرون وموزعون، عمان  1حممد حممود مصطفة الرقابة اإلدارية، ص-2 
 .78،ص2005، منشورات اجلبلي احلقوقية، لبنان،1حممد رفعت عبد الوهاب القضاء اإلداري،ط-3 
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تتوقعه اإلدارة وما تصبوا إليه والرقابة اإلدارية هي عملية مستمرة ومتجددة وتتم  تطابق متاما  ما
 1ا التحقق من األداء الفعلي يف حتقيق األهداف واملعايري بفرض التقومي الصحيح.مبقتضاه

/وعرفها فقهاء القانون اإلداري وعلى رأسهم األستاذ علي خاطر الشطناوي، أهنا سلطة رقابية 7
ميارسها شخص معنوي مركزي أوال مركزي على هيئات وأشخاص اهليئات الالمركزية وعلى أعمال، 

 2مركزي يهدف حتقيق املصلحة العامة أعضاء شخص ال
/ كما تكلمت كل الدساتري واملواثيق الوطنية والقوانني اجلزائرية عن فكرة املراقبة، على حساب 8

تكلم بشكل واضح  1976فنجد على سبيل املثال الدستور اجلزائري لسنة ، فكرة الرقابة اإلدارية
ملراقبة ضمان تسيري أجهزة الدولة يف نطاق أنه "تستهدف ا 184عن فكرة الرقابة يف نص املادة 

، هة 2016إحرتام امليثاق الوطين والدستور وقوانني البالد" كما أكد التعديل الدستوري لسنة 
منه على أن تقوم الدولة على مبادئ التنظيم الدميوقراطي والفصل بني  15اآلخر يف املادة 

اإليطار الذي يعترب فيه الشعب عن إرادته،  السلطات والعدالة االجتماعية، اجمللس املنتخب هو
 3ويراقب عمل السلطات العمومية 

نص على فكرة الرقابة وهذا  1976أما خبصوص املواثيق الوطنية فامليثاق الوطين اجلزائري لسنة -
ما نالحظه يف إحدى فقراته واليت تنص على أن الرقابة جيب أن متتد إىل تطبيق القوانني وتوجيهات 

تعليماهتا وتطبيقها تطبيقا حقيقيا والسهر على إحرتام حقوق اإلنضباط والشرعية وحتارب الدولة و 
 4البريوقراطية وشىت أنواع التباطؤ اإلداري 

                                                           
 .135،ص2001،مكتب الراشد للنشر، األردن،1علي عباس، الرقابة اإلدارية وأعمال ، ط-1
 .225، ص2008، دار وائل للنشر، األردن، 2علي خاطر الشنطاري، اإلدارة احمللية، ط-2 
ورية اجلزائرية الدميوقراطية ، اجلريدة الرمسية للجمه2016املتضمن التعديل الدستوري لسنة  2016مارس  06املؤرخ يف  01-16القانون رقم -3 

 .2016مارس  07، املؤرخة يف  14الشعبية، العدد 
. يتضمن نشر امليثاق الوطين، اجلريدة الرمسية 1946يوليو  5املؤرخ يف  57-76الصادر مبوجب األمر رقم  176امليثاق الوطين لسنة -4 

 .319ص  1976يوليو  30يف  61للجمهورية ج.د.ش العدد 
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الرقابة هي تلك الوظيفة اإلدارية اليت تقوم على املتابعة املستمرة والفحص الدقيق ملا ينجز من -
ا  ملاهو خمطط مسبقا وإختاذ اإلجراءات أعمال وما يتحقق من أهداف للتأكد من مطابقته

 الصحيحة كلما إقتضى األمر يف الوقت املناسب.
كما يقصد هبا تتبع ما مت إجنازه من أعمال وما حتقق من أهداف ومقارنته مبا ينبغي أن يتم أو -

يتحقق حسب اخلطة هي تلك العملية اإلدارية اليت تقوم بقياس الواقع الفعلي ابخلطة املوضوعة 
  1وعند وجود أي إحنراف تقوم بوضع اإلجراءات الالزمة من أجل الوصول إىل اهلدف احملدد

 من خالل التعريفات السابقة جند أن علماء اإلدارة أمجعوا على التعميمات التالية.ف
أن الرقابة اإلدارية هتتم بقياس األداء عن طريق مقارنته ابملعايري اليت مت وضعها يف اخلطة مث -

 تصحيح اإلحنراف
 أن الرقابة ليست وظيفة مستقلة، ومنفصلة عن الوظائف اإلدارية األخرى.-
 ع خطة وحتديد أهدافها شرطان أساسيان يصعب على املدير أن يقوم بعمله بدوهنا.إن وض-
 أن الرقابة يف منظمات األعمال وظيفة إدارية ضرورية لكل مستوى من التنظيم.-
أن الرقابة واجبة وضرورية جلميع األنشطة للتأكد التام من أن العمل يسري بدقة وحنو حتقيق -

 2األهداف املسطرة 
 لثالث: خصائص الرقابة اإلداريةالفرع ا

 إن للرقابة اإلدارية عدة خصائص نذكر منها:
: وهذا يعين أن تكون وسائل الرقابة الداخلية وخطواهتا قابلة للتغري والتبديل حسب املرونة-1

 ظروف العمل وما يطرأ من مستجدات يف املؤسسة أثناء املمارسة.
: وهذه اخلاصية مهمة يف جناح الرقابة حيث يشرتط أن تتناسب مع طبيعة العمل  املالئمة-2

املكلف به من قبل املؤسسة واليت تؤدي إىل إختالف يف اخلطط والربامج يف ضوء ظروف املؤسسة 
وأهدافها ومتويلها مثال نظام الرقابة يف املؤسسات الضخمة جيب أن يكون مناسبا لكي تتم 

                                                           

 69-68، ص2014دراسة الوراق للنشر التوزيع، األردن  1ر احلريري، اإلدارة احلديثة، طحممد سرو  -1 
 .91حممد حممود مصطفى املرجع السابق، ص-2 
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لني وعلى الوحدات اليت يعملون هبا العاملون يف املؤسسات الصغرية يكون نظام السيطرة على العام
 الرقابة سهل وبسيط يستوعب صغر املؤسسة وال يكون زائد عن احلاجة املطلوبة.

: وهي أن تكون الوسائل املستخدمة يف عملية الرقابة واضحة ومتنع الوقوع يف تناقض الوضوح-3
ة يف العمل وأن تعمل على حتديد هذه الوسائل بشكل يسمح جلميع وإزدواجية مع األجهزة املشاهب

األجهزة اخلاضعة للرقابة لإلملام هبا ألن اهلدف هو التوجيه واإلرشاد والتصحيح ليس النظر يف 
 1العيوب فقط 

بقلة التكاليف أي أنه أيخذ يف اعتباره   اجليد هو الذي ميتاز النظام الرقايبقلة التكاليف -4
القتصادية مبعىن أن يساوي النظام الرقايب تكلفته، فاهلدف األساسي من وجوده هو ضبط الناحية ا

 العمليات والنشاطات املختلفة يف املؤسسة للحد قدر اإلمكان من إهدار التكاليف.
: جيب أن يكون اجلهاز الرقايب يف املؤسسة دقيق وسريع يف حتديد األخطاء قبل حدوثها الدقة -5

جياد احللول بشكل مناسب، دون وجود عوائق تعيق حركة املؤسسة بشكل هذا يساعد على إ
 صحيح.

: تطبيق هذه اخلاصية على اجلهاز الرقايب يكون قائم جبميع أعماله مع اكتشاف للخطأ فعالة -6
 ومعاجلته حنو الصواب، فيكون اجلهاز الرقايب بذلك فعال حيقق الغاية اليت وضعها هلا.

يقصد به أن اليقتصر النظام الرقايب املستخدم على إكتشاف اإلحنرافات / التنبؤ ابملستقبل:  7
احلالية أو املتزامنة وإمنا يكون قادرًا على التنبؤ ابإلحنرافات يف وقت ميكن معه إختاذ اإلجراءات 

تها واإلستعداد هلا، ألن املدير الناجح هو الذي يسعى جاهدا لتطوير هالعالجية الالزمة ملواج
قايب وإمكانه من التنبؤ ابإلحنرافات بوقت يسمح له ابلقيام ابإلجراءات التصحيحية النظام الر 

 2الالزمة قبل حدوث املشكلة أو اإلحنراف

                                                           

، 2012دار اإلعصار العلمي للنشر والتوزيع عمان  1عبد الرزاق سامل الرحاحلة وانصر مجال خضور، مفاهيم حديثة يف الرقابة اإلدارية "  -1 
 .42ص

-72، ص 2008، دار اجملاهد للنشر والتوزيع، عمان 1معين حممود عياصرة، مروان حممد بين أمحد القيادة والرقابة واإلتصال اإلداري، ط -2 
73. 
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: النظام الرقايب الفعال هو الذي يتصف ابلسرعة يف إكتشاف اإلحنرافات قبل السرعة -8
مة والدقيقة اليت حيتاجها املدير حدوثها واإلبالغ عنها والسرعة يف توصيل املعلومات االزمة واملالئ

 ملعاجلة اإلحنرافات وتصحيحها قبل تفاقمها.
: ال تقتصر مهمة النظام الرقايب على إكتشاف اخلطأ فحسب، بل يف حتديد أسبابه التحليل-9

والعوامل والظروف اليت أدت إىل حدوثه وإقرتاح احلل املناسب والسبل الكفيلة اليت جيب إتباعها 
 فيه اثنية وحيلله وحيدد املسؤول عنه وأسبابه ونتائجه وكيفية عالجه.لعدم الوقوع 

: ويقصد هبا أن يستعد النظام الرقايب عن العوامل الشخصية عند قيامه بقياس املوضوعية -10
تقييم األداء  لتكون عملية احلكم وتقييم اإلجناز موضوعية وسليمة، هلذا جيب على األنظمة الرقابية 

ساعات العمل  ابملوضوعية واملعايري املوضوعية قد تكون معايري كمية مثل التكاليف، أوأن تتميز 
برامج  من التحسينات يف ، اتريخ اإلنتهاء من املعايري، كما قد تكون معايري نوعية مثل للوحدة، أو

 1اجلودة والنوعية
لنقاط اإلسرتاجتية أي أن النظام جيب أن يركز على العوامل وا الرتكيز على اإلسرتاجتية:-11

 2واألنشطة والعمليات واألحداث احلرجة واملعقدة اليت قد هتدد سالمة وأمن وممتلكات املؤسسة.
 :ومن بني اخلصائص اليت جيب أن تتوفر يف نظام الرقابة الفعال نذكر 

على التعاون الوثيق بني من يقوم ابلرقابة، ومن خيضع لعملية الرقابة حىت  : اإلعتمادالتعاون-
 تنجح العملية الرقابية.

: مجع املعلومات عن اخلطة ومعايري الرقابة واملعلومات من أجل عملية التنفيذ وعن اإلتصال -
 ين أن يتصل هبم.من جيمع هذه املعلومات من اآلخر  اإلحنرافات وعلى

تكامل نظام الرقابة مع ابقي األنظمة اإلدارية يف املؤسسة وخاصة مع نظام : أن يالتكامل-3
 التخطيط.

                                                           
 400، ص2007عمر وصفي عقيلي، اإلدارة املعاصرة التخطيط التنظيم الرقابة، د،د،ن عمان  1
 .107، ص1997ار زهران، عمان الصباح عبد الرمحان مبادئ اإلدارة الرقابية، د2 
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 1: توفري البياانت يف الوقت املناسب عند ظهور احلاجة إلستخدامها.املالئم التوقيت-4
 املطلب الثاين: أنواع الرقابة اإلدارية وأساليبها

 الفرع األول: أنواع الرقابة اإلدارية
 وتصنف الرقابة من حيث مصدرها إىل نوعني هوما مصدرها:أوال: من حيث 

: وتعين الرقابة اليت تعمل داخل إيطار البيئة اإلدارية وعلى مستوى الدائرة الرقابة الداخلية /1
الواحدة ومن األمثلة على ذلك وحدات الرقابة الداخلية املتخصصة على الدائرة اليت توجد هبا 

ية اليت ميارسها الرئيس على املرؤوسني على شكل قواعد وإجراءات وأيضا ما يعرف ابلرقابة اهلرم
 وتعليمات خاصة ابلعمل املعين 

يقصد هبا الرقابة اإلدارية من خالل أجهزة متنقلة خارج التنظيم وتعدد  /الرقابة اخلارجية:2
ن أهم اجلهات اخلارجية اليت تقوم ابلرقابة وذلك حبسب طبيعة النشاط اليت تقوم به املنظمة وم

اجلهات اليت تقوم هبذه الرقابة جهاز احملاسبة، حبيث يلعب مراقب احلساابت اخلارجي دوراً 
 ملحوظا فيها 

فيعد احلديث عن الرقابة من حيث زمن حدوثها نالحظ اثنيا: من حيث زمن حدوثها: 
 وقوعها يف ثالث أنواع هي:

 :وإكتشافه قبل حدوثه أي متابعة  هذا النوع يعمل على أساس التنبؤ ابخلطأ الرقابة الوقائية
العمل من قبل املدير أو الرئيس املباشر عن طريق حضوره ومتابعته للتنفيذ أوال أبول واإلطالع 
على سري العمل وال ينتظر حىت أتتيه املعلومات عن وقوع اخلطأ أو اإلحنراف والرقابة على 

 املدخالت أحد األمثلة عن الرقابة الوقائية.
 

                                                           

 197، ص2009، علم الكتب احلديث للنشر والتوزيع، عمان، 1نعيم ابراهيم الظاهر، أساس االدارة املبادئ والتطبيقات احلديثة، ط 1 
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 وهي الرقابة اليت تتم بعد إجناز العمل حبيث يقارن اإلجناز الفعلي مع األداء  ائية:الرقابة النه
املخطط وذلك ابلتعرف على األخطاء واإلحنرافات ومعرفة أسباهبا لتفادي حدوثها يف 

 1املستقبل
 اثلثا: من حيث تنظيمها:

 :هو ذلك النوع من الرقابة اإلدارية الذي بتم بصورة مفاجئة وبدون سابق من  الرقابة املفاجئة
أجل مراقبة العمل وضبطه دون إختاذ ترتيبات مسبقة من املدير أو رئيس املباشر قصد 

 اإلطمئنان على حسن سري العمل.
 :وهي اليت تنفذ كل فرتة زمنية أي حسب جدول زمين منتظم حيث يتم  الرقابة الدورية

 دها يوميا أو أسبوعيا أو شهراي أو سنواي.حتدي
 :وهي النشاطات الرقابية ذات السمة الدائمة واليت هتدف إىل حتقيق نوع من  الرقابة املستمرة

 2الرقابة اآلتية من ساعة إىل أخرى ومن يوم إىل آخر وطبيعة حياة منظمة
 وتصنف الرقابة وفق هذا املعيار ضمن ثالث أنواع: رابعاً: من حيث مستوايهتا اإلدارية:

 :يسعى هذا النوع من الرقابة إىل تقييم أداء األفراد العاملني ومعرفة  الرقابة على مستوى الفرد
 مستوى كفائتهم يف العمل وسلوكهم وذلك مبقارنة أدائهم مع املعاير اخلاصة بذلك.

 النوع إىل قياس وتقييم اإلجناز الفعلي : يهدف هذا الرقابة على مستوى الوحدة اإلدارية
إلدارة واحدة أو قسم من أقسامها ملعرفة مدى كفاءة أدائها ملهامها وحتقيق األهداف املطلوبة 

 منها.
 هو املستوى الثالث للرقابة يف منظمات األعمال الرقابة على مستوى املؤسسة ككل :

اءهتا يف حتقيق األهداف العامة اليت والغرض منه تقييم األداء الكلي للمؤسسة ومعرفة مدى كف

                                                           

، ذار 21، شقيق شاكر العملة، حممد عبد القادر مبادئ ومداخل اإلدارة ووظائفها يف القرن  زكرايء الدوري، جنم الغراوي بالل خلق السكارنة -1 
 264-263-262ص 2010البازوري للنشر والتوزيع، األردن، 

 . 225، ص 2013، دار زهران، عمان، 1حنان نصر هللا، هالة نصري، عيد عريج، مبادئ يف العلوم اإلدارية، ط -2
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تعمل من أجل حتقيقها ومن بني تلك األدوات الرقابية املستخدمة هلذا الغرض مثال نسب 
 1الرحبية ومقدار حصة املؤسسة يف السوق التجاري وقدرهتا التنافسية

 : من حيث املعايري: وتتضمن الرقابة على أساس اإلجراءات والنتائج.خامسا
 تقوم الرقابة على أساس القواعد واإلجراءات بقياس أساس اإلجراءات الرقابة على :

التصرفات اليت تصدر عن املنظمات العامة، ومطابقتها مبجموعة القوانني والقواعد والضوابط 
والطرق واإلجراءات ويركز هذا النوع من الرقابة على التصرفات اليت تصدر من وحدات اإلدارة 

 ا، وليس على ما حتققه هذه التصرفات من نتائج هنائية.العامة ومن العاملني فيه
 تقوم الرقابة على أساس النتائج بقياس النتائج النهائية اليت حتققها الرقابة على أساس النتائج :

 املنظمات العامة، وفق املعايري ميكن قياسها موضوعيا، فهذا النوع من الرقابة ال يتابع.
 تصنف الرقابة وفق هذا املعيار إىل نوعني:: من حيث نوعية اإلحنراف: و سادسا
 ويقصد هبا حتديد اإلحنرافات اإلجيابية ملعرفة أسباهبا وتدعيمها ومن مث اإلستفادة رقابة إجيابية :

 منها بشكل أكثر يف املستقبل.
 ويقصد هبا الكشف عن األخطاء واإلحنرافات السلبية وحتديد معرفة أسباهبا رقابة سلبية :

 2مل على تصحيحها فوراً  وإختاذ اإلجراءات ملنع تكرار حدوثها يف املستقبل.ومسبباهتا والع
 اإلدارية ) أدواهتا وسائلها(  الفرع الثاين: أساليب الرقابة

حاجات املؤسسة وتعدد ظروفها وجماالت نشاطها متعددة بذلك أدوات ووسائل الرقابة  تعدد
فكما ختتلف احلاجة إىل األنظمة الرقابة يف املشروعات كبرية احلجم إىل هذه األنظمة يف 

 املشروعات الصغرية 

                                                           

 .182علم اإلدارة، مرجع سابق، صعلي عباس، أساسيات -1 
 .107-100-99حممد حممود مصطفى، الرقابة اإلدارية، مرجع سابق ص -2 
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ئل ختتلف وسائل وأداوت الرقابة وفقا لإلختالف نوع وحجم النشاط وبعض األداوت أو الوسا-
ذات املهام احملددة وبعضها أداوت وسائل الرقابة  الصغرية  تستخدم يف حاالت املشروعات

 يستخدم يف أداء املنشأة الكلي فقط ويستخدم بعضها يف األنشطة املستخدمة.
 ومن اهم وأبسط أدوات ووسائل الراقبة اإلدارية:

مدى إتفاقه مع املستوى /املالحظة الشخصية: يتمكن عن طريقها حتديد مدى تقدم العمل و 1
املطلوب ومن مث تشجيع العاملني أو تصحيح الوضع أن مل تكن نتيجة مرضية املالحظة الشخصية 

 حتتاج إىل تواجد شخصي حىت يرى بعينه ما جيري.
 /من وسائل الرقابة الداخلية، التقارير وإرساهلا إىل رؤساء أو إبالغها يف التلفون.2
إستخدام األوامر الشفوية املكتوبة أو إتباع بعض إجراءات اهلياكل / من وسائل الرقابة ايضا: 3

 التنظمية املربوطة ابلنشاط املطلوب.
الغرض من إستخدام الوسائل السابقة هو تغيري سلوك األفراد ألن السلوك ةاإلنساين ابالقدر -

 الكايف فال فائدة من إستخدامها هلذه األداوت.
من هذه األداوت يف نظام التحفيز أو التأديب أو التاديب أو  هلذا قد يرتبط إستخدام أي أداة-

 أنظمة لتنمية العالقات اإلنسانية بني العاملني لدعم التغيري املطلوب
 فيما يلي شرح االثر األساليب السابقة إستخدامها :

حيث /أداة التقارير: تعترب من الوسائل الراقبية املعروفة يف كل املنظمات وإن كانت ختتلف من 1
الطول ومن حيث القصر واألهداف، وقد تقتصر بعض التقارير على كلمة واحدة أو كلمتني كما 

 قد تبلغ طول بعضهما إىل عشرات اجمللدات.
اهلدف من التقارير هو إعطاء املعلومات على األداء الكلي للمؤسسة يف فرتات زمنية خمتلفة إىل -

 وإعطاء معلومات ملخصة عن األنشطة. إعطاء املعلومات عن بعض النواحي.اإلسرتاجتية
املالحظات الشخصية: هذه املالحظات عند اإلنتاج الفعلي للسلع واخلدمات توجد بوجود -2

الرؤساء واملرؤوسني معا ومما يتيح الفرصة للتصحيح أثناء العملية اإلنتاجية ويتوقف على مهارة 



 الفصل األول                                                        اإليطار املفاهيمي للدراسة

14 
 

، إىل جانب السياسات اإلدارية العملاملديرين يف املؤسسة وعلى مستوى النظام السائد يف مكان 
 املنتجة.

وهذه املالحظة تقوم على مبساعدة العامل الذي أخطأ عن طريق مناقشة للوصول إىل حل الذي 
 1يؤدي إىل تطوير وحتسني األداء.

 املطلب الثالث: أمهية الرقابة وأهدافها.
 الفرع األول: أمهية الرقابة اإلدارية:

الوظائف للقائد اإلداري إذ بواسطتها يستطيع التحقق من مدى تنفيذ هذه الوظيفة من اهم 
األهداف املرسومة للمنظمة، أي أهنا وظيفة مراعة وكذلك وظيفة تعمل على إظهار نقط الضعف 

 وكشف األخطاء املوجودة ابلتنظيم حىت ميكن إصالحها والعمل على منع تكرارها.
توايت اإلدارية وليست مقصورة على اإلدارة  العليا فقط والرقابة وظيفة إدارية مطلوبة يف كل املس

وإن كانت ختتلف من موثع آلخر حسب إختالف السلطات املخولة للمديرين يف املنظمة، وتربز 
وتتلخص أهم نقاط أمهية الرقابة  2أمهية الرقابة يف صلتها الوثيقية مبا فيها مكوانت العملية اإلدارية 

 اإلدارية فيما يلي:
الرقابة لتشجيع اإلدارة على حتقيق األهداف: السبب يف ذلك أن الرقابة يربز فيها الوقوف  أوال:

على تنفيذ اخلطط وتقوم الرقابة يف الوقت املناسب إىل توجيه اإلدارة إىل ضرورة إختاذ القرارات 
 املناسبة من أجل تفادي أي خطأ يقع عند تنفيذ اخلطط.

ديل اخلطط والربامج: وذلك عن طريق النظر إىل الظروف التشغيل : الرقابة تساهم يف تغيري وتعاثنيا
 الفعلي أو النظر إىل العوامل اليت تؤثر بشكل مهم تطبيق اخلطط وتعديل اخلطط تكون عن طريق

حتديد اإلجراءات الالزمة لوضع األمور يف طريقها الصحيح قبل أن تكرب دائرة اإلحنراف بشكل ال 
 املرجوة .ميكن بعده من حتقيق اخلطط 

                                                           

 85.ص2012دار النهضة العربية، بريوت ،  1توفيق مجيل، مذكرات يف إدارة األعمال ، ط1 
 102-101حممد حممود مصطفى، مرجع سابق، صص 2 
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: الرقابة يف سري العمل: الرقابة تضمن لنا نتائج سليمة يف العمل ألهنا تقنع األجهزة املسؤولة اثلثا
على مدى ما حققته الوحدات اإلقتصادية أو القطاعات النوعية من أهداف إقتصادية وصناعية 

 وذلك كله عن طريق الرقابة الداخلية أو اخلارجية معا.
العدالة: العدالة املرجوة من الرقابة تكمن يف معرفة املقصرين من العاملني للعمال  :الرقابة حتققرابعا

الذين يبذلون جهد لرفع مستوى اخلطط اليت وضعتها اإلدارة والرقابة إذا متت من قبل األجهزة 
 املسؤولة فإن ذلك يوفر لنا إنتاجية سريعة بكلفة قليلة.

يف معرفة مستوى العمل:ألهنا تقوم بتوزيد املديرين متابعة  : الرقابة تنري الطريق أما اإلدارةخامسا
 15العمال سواء كان ذلك عن أسبوعيا أو شهراي.

: الرقابة فيها جتويد األداء وتصحيح األخطاء ومنع اإلحنرافات: ويتم ذلك عن طريق اجلودة سادسا
التنفيذية، وتقوم يف اإلنتاج أبقل تكلفة ومبستوى األسعار اليت وضعتها السلطة اإلدارية أو 

بتصحيح اخلطأ الذي يقع يف العملية اإلنتاجية عن طريق النظر إىل سرعة اإلنتاج وجودة السلع 
 أبقل وقت اي يف النهاية يشجع املسؤول على حتسني اإلنتاج.

التنسيق بني اجملموعة الواحدة: اليت تقوم على حتقيق أقصى نتائج سليمة وتنفيذ للخطط  سابعا:
سريع وشف مواطن الضياع بطريقة سريعة وذلك من خالل التنسيق الذي يتم عن بشكل سليم و 
 1طريق الرقابة .

 وتربز أمهية الراقبة اإلدارية لألسباب التالية:
 منع حدوث األخطاء-أ

 التأكد من حسن سري العمل. -ب
 تشجيع النجاح اإلداري -ج
 2عزيز إنتماء اإلفراد للمنظمة الشعور ابملسؤولية وت -إكتساب اخلربة وتطوير األداء. ه -د
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 :الفرع الثاين: أهداف الرقابة اإلدارية  
الرقابة اإلدارية، فهي تسعى بذلك لتحقيق مجلة من األهداف  نظرًا لألمهية البالغة اليت تعرفها

 وميكن تلخيص األهداف اليت حتققها لنا الرقابة اإلدارية مبا يلي:
 وسري العمل وفق خططه، وذلك مبراقبة النشاطات، وهي حمور الرقابة : محاية الصاحل العام-1

 والكشف عن االحنرافات واملخالفات وحتديد، وبراجمه يف شكل تكاملي حيدد األهداف املرجوة
 . املسؤولية اإلدارية

ذ واختا، حلماية الصاحل العام، توجيه القيادة اإلدارية أو السلطة املسؤولة إىل التدخل السريع -2
 .مايلزم من قرارات مناسبة لتصحيح األخطاء من أجل حتقيق األهداف

 أو تقليل االحنراف،حيتمل أن تكشف عن عملية الرقابة من عناصر وظيفية أسهمت يف منع  -3
 .1األخطاء، وهذا يؤدي إىل مكافأة هذه العناصر وحتفيزها معنواًي ومادايً 

 . عدم احرتام القانون الداخلي للنظام العام
 إكتشاف مستوى القيام ابلعمل اإلداري بشكل صحيح عن طريق كشف األخطاء وتصويبها.-
 .خمالفة التقارير و التعليمات -
 . ارتكاب جرمية من جرائم الوظيفة -
 كما هتدف إىل تدعيم التنظيم واحملافظة على املعنوايت بني العاملني -
 .شف عنها العملية الرقابيةفحص الشكاوى وإجراء حتقيقات يف املخالفات اليت تك -
 . كشف عيوب اإلجراءات اإلدارية و العملية و الفنية و املالية اليت أدت إىل عرقلة سري العمل -
 .التحقق من توافق من النتائج احملققة مع األهداف املسطرة -
 . الوصول إىل أكرب عدد من املعلومات اليت أساسها نستطيع تنظيم ومعرفة كيفية سري العمل -
 . أن يكون هناك أداًء خمططاً له -
 احملافظة على حقوق العاملني يف املؤسسة من أجل إبراز اجملتهد إىل الساحة اإلدارية.-

                                                           

 .95-94حممد حممود مصطفى، مرجع سابق ص -1 
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حتقيق نوع من النمطية او التوافق ابداء العاملني كما هو احلال يف دراسة الوقت واحلركة وإعداد   -
 جدول العمل 

 1وحتفيزهم.القيام بتوجيه أداء األفراد -
عمليات املختلفة يف داخل املؤسسة قد متت وفق األسس والقواعد واللوائح اليت أن الالتأكد من  -

 وضعت هلا جيب حتقيق األهداف التالية:
 احملافظة على أموال املؤسسة من السرقة أو اإلختالس أو الضياع.-
 لمؤسسة.إكتشاف أوجه اخلطأ والغش أو التالعب يف البياانت احملاسبية ل-
 ضمان تنفيذ السياسات اإلدارية عن طريق التنسيق والتعاون بني أقسام املؤسسة.-
 تنمية ورفع الكفاءة اإلنتاجية لعمل املؤسسة .-
 2تنمية ورفع الكفاءة اإلنتاجية لعمل املؤسسة.-
ومن اخلطأ االعتقاد أن األهداف الرقابة تنحصر يف كشف األخطاء متهيد املعاقبة املسؤولني -

عنها، وهذا، وهذا اإلعتقاد أن األهداف الرقابة تنحصر يف كشف األخطاء متهيدًا املعاقبة 
ى املسؤولني عنها، وهذا اإلعتقاد يبعث الرهبة يف نفوس العاملني من عملية الرقابة، وال يقوم عل

 أساس سليم فالرقابة هتدف إىل رفع الكفاءة اإلدارية وحتقيق الصاحل العام عن طريق 
 الوقوف على مدى حتقيق أهداف اإلدارة وما مت إجنازه من أعمال وما مل يتم وأسباب ذلك.-
 معرفة مشكالت اإلدارة لدراستها ووضع احللول املناسبة هلا. -
اء عن النفقات غري الضرورية ورد املبالغات إىل احلدود ختفيض التكاليف العمل العام ابإلستغن-

 3الالزمة 
ومن كل هذا ميكن القول أن اهلدف االساسي للرقابة اإلدارية هو حتقيق مصلحة اإلدارة بنفسها، 
عن طريق احملافظة على حسن سري املرافق العامة وكفالة تنفيذ القوانني واللوائح، إلتزم حدودها، 
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فني وكفاءهتم ومحاية حقوق وحرايت األفراد من إعتداء رجال اإلدارة أو وضمان نزاهة املوظ
 املسؤولني والعمل على حتقيق أهداف املؤسسة اليت وضعت من أجل تنفيذها.

كما أن من أهدافها الكشف عن مواطن الضعف أو اخللل يف سري عمل املؤسسة من أجل -
 1معاجلته أو وضع حّد له

 ثالثة أهداف رئيسة:وهتدف الرقابة عموميا إىل 
اهلدف اإلصالحي: يقوم على ركيزتني مها: تشخيص اإلحنراف أو اخلطأ ووصف العالج املالئم -

 أو احلل الناسب لتقومي هذه األخطاء.
إذ تسعى الرقابة حنو ترسيخ مبدأ الرعاية الكاملة ، اهلدف التشجيعي: يتمثل يف التحضري-

 ومعاقبة املقصرين يف واجباهتم.واملتساوية حلقوق ومزااي العاملني، 
اهلدف العقايب: ذلك عرب جتديد املسؤولية وحتديد جوانب اخللل احلاصل لتفادي التكرار ووقف -

 2ضياع اجلهد، لكن مع عدم التعسف والظلم ذلك من شأنه تضييع اهلدف اإلجيايب للرقابة
 املطلب الرابع: صور الرقابة اإلدارية  

حبسب التنظيم اإلداري إىل صورتني: تنظيمات إدارية مركزية، وتنظيمات  وتنقسم الرقابة اإلدارية
إدارية مركزية، تنظيمات إدارية ال مركزية حيث طبق مفهوم الرقابة اإلدارية الرائسية يف ألجهزة 
اإلدارية املركزية من خالل رقابة السلطة الرائسية فيها على أشخاص املرؤويسن وأعماهلم، يف حني 

الرقابة اإلدارية يف األجهزة اإلدارية الالمركزية، وذلك من خالل حتديد املشرع جلهة  يطيق مفهوم
 الوصاية املركزية واجلهة الالمركزية اخلاضعة لوصايتها.

 
 
 
 

                                                           

 .203سامي عارف ،مرجع سابق ص-1 
 430.431، ص 2003اثبت عبد الرمحان إدريس اإلدارة اإلسرتاجتية، دار اجلامعية، مصر -2 



 االطار املفاهيمي للدراسة                                                      الفصل االول

19 
 

 الفرع األول: الوصاية االدارية
ى ان احلديث عن الرقابة اإلدارية على األجهزة احلكومية يتطلب من البحث يف الرقابة اإلدارية عل

األجهزة احلكومية ذات اإلستقالل واملايل زما يعرف ابهليئات الالمركزية وتعرف الرقابة اإلدارية  
 1على األجهزة احلكومية ذات اإلستقالل اإلداري واملايل ابلوصاية اإلدارية

يرجع مصطلح الوصاية اإلدارية أساسا للقانون اخلاص حيث أخذهن مفهوم الوصي واملوصى -
فإعترب اإلدارة املركزية جلهة الوصاية( مبثابة الوصي، كما إعترب اإلدارة املركزية ، ون املدينعليه يف القان

 جلهة اخلاضعة للوصاية ( مبثابة املوصى عليه.
عرفها األستاذ انصر لباد " أن الرقابة الوصائية حتدث مبوجب القانون الذي حيدد شروط عملها  

 2شكال اليت ينص عليها القانون "فهي ال متارس إال يف احلاالت وفقا لأل
وترجيح املصلحة العامة العليا وهي ختتلف عن السلطة املركزية التسلسلية وتعطي احلق إببطال 

 3القرارات غري الشرعية كما متنح حق احللول حمل السلطة املختلفة أو العاجزة 
يقصد هبا أيضا جمموع السلطات اليت يقررها القانون لسلطة عليا على أشخاص اهليئات  كا

الالمركزية وأعماهلم بقصد محاية املصلحة العامة ومن هنا فإن نظام الوصاية أداة قانونية مبوجبها 
نضمن وحدة الدولة وذلك إبقامة عالقة قانونية دائمة ومستمرة بني األجهزة املستقلة والسلطة 
املركزية، كما أن نظام الوصاية يكفل للهيئات املستقبلة حقها يف إختاذ القرار ابلكيفية واحلدود اليت 

 4رمسها القانون
 خصائص الرقابة الوصائية:-2 

إن الصفة الرقابية للوصاية ال تكون إعماال لقاعدة أنه ال وصاية بنص وال رقابة وصائية فيما -1
الوصائية متتد من حيث جماهلا لكافة الوحدات الالمركزية حملية أو يتجاوز حدود النص، والرقابة 

                                                           

، دار الثقافة للنشر والتوزيع<، عمان 2دراسة حتليلة وتطبيقه ،ط-محدي سليمان القبيالت، الرقابة اإلدارية واملالية على اإلجهزة احلكومية-1 
 .62، ص2010،
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مرفقية، ويف جمال الالمركزية احمللية ختتلف تلك الرقابة من دولة إىل اخرى تبعًا إلختالف النظم 
 املعمول هبا يف تلك الدول.

رارات واألوامر القرارات واألوامر الصادرة عن السلطات املركزية يف إطار الوصاية اإلدارية هي ق-2
 وتعليمات غري ملزمة.

إن السلطة املركزية يف إطار الوصاية اإلدارية ليس هلا إال ان توافق على عمل اهليئات املركزية -3
مث أييت دور السلطة املركزية بعد ذلك ، ذلك أن اهليئات الالمركزية متلك احلق يف التصرف إبتداءاً 

 للتصديق على قراراهتا.
لصادرة من قبل هيئة الرقابة يف إطار الرقابة الوصائية قابلة ملختلف طرق الطعن إن القرارات ا-4

 سواء كان ابلتنظيم أو عن طريق اإللغاء أمام احملاكم اإلدارية.
الرقابة الوصائية هي رقابة هي رقابة خارجية نظرا لإلستغالل املراتفق العامة االمركزية املسمولة -5

 1رقابة عليها.ابلوصاية اإلدارية عن جهة ال
 :التمييز بني الوصاية اإلدارية واإلحنراف اإلداري-3
التمييز بني الوصاية اإلدارية والوصاية املدنية: فمن حيث الطبيعة ميكن القول أن الوصاية على -أ

تعاون يف حتقيق األعمال الصادرة عن القاصر، وأن إرادة الوصي ال تلبث  القاصر يفهم منها أهنا
ابإلضافة إىل قيم الوصي بتمثيل القاصر أو ، أن تنصهر يف إرادة القاصر إلحداث عمل واحد

رغم أن مصطلح الوصاية من أصل ومنشأ مدين، إال أنله يف اجملال اإلداري مفهوم  2مساعدته.
 عن مفهومه السائد يف القانون اخلاص خاص خيتلف إختالف كبرياً 

إن الوصاية املدنية تقرر يف القانون اخلاص لناقصي األهلية وهم املشمولني ابلوصاية، أما الوصاية -
اإلدارية فال يرجع تقريرها إىل نقص يف أهلية الشخص املركزي سواء كان على شكل إدارة حملية 

من القانون املدين تتمتع  49ينا وإستنادا للمادة أومرفق مستقل، ألن هذه اهليئات مجيعا كما رأ
بوجود قانوين مستقل عن الشخص املعنوي األم وهي الدولة، وهذا اإلستقالل ميكنها من صالحية 
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تسيري شؤوهنا بيدها دون رجوع للسلطة املركزية.بينما يف اجملال اإلداري فنحن أمام شخصني 
التصرف إبمسه وحسابه ابلكيفيات ويف اإلطار  قانونيني مستقلني ميلك كل واحد منهما سلطة

الذي حدده القانون، وال يتصرف شخص ابسم واملصلحة الشخص اآلخر ميارس الوصي يف جمال 
املدين أعماله ابسم وحلساب القاصر، طاملا كان انئبا قانونيا عنه بينما  يف الوصاية اإلدارية أيوي 

 عنوي املستقلالنائب املباشر مجيع األعمال ابسم الشخص امل
إن الوصاية يف اجملال املدين هتدف إىل محاية املال اخلاص هومال من كانت اهليته مفقودة بينما 

 1اهلدف من الوصاية يف النظام اإلداري هو محاية املال العام.
كما ان هدف الرقابة  خيتلف يف الوصاية على القاصر هتدف إىل محاية مصلحة القاصر وحده -

الشخصية، بينما الغرض من الوصاية اإلدارية على املؤسسات العامة يكون  وحتقيق مصاحله
 لتحقيق املصلحة العامة.

 اثنيا: التمييز بني الوصاية اإلدارية واإلحنراف اإلداري 
، حيث يقصد به " جمموعو من اإلجراءات اإلشراف خيتلف يف مفهومه عن مفهوم الرقابة الوصائية

اليت تباشرها السلطة املركزية على شخص اهليئات الالمركزية وعلى أعماهلا ويكون الغرض منها 
 2حتقيق وحدة القانون أو محاية املصاحل اليت تقوم الدولة برعايتها 

ا هلا من حقوق مرتتبة ومن خالل التعريف يتضح أن هذا النوع من الرقابة يتقرر للسلطة املركزية مب
على كوهنا املسؤولة على حسن سري وإنتظام املرافق العامة دون احلاجة إىل قانون يقرر هلا هذه 

 الرقابة.
ومنه جند أن الوصاية اإلدارية ال ختتلف عن اإلشراف اإلداري من حيث السند القانوين -

أيضا من حيث اهلدف املراد حتقيق  لكلمنهما فالرقابة الوصائية ال تقرر إال بنص قانوين وخيتلفان
 ومن حيث الوسائل املستعملة يف كل من الرقابتني.
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*السلطة إصدار دورايت وتوجيهات غري ملزمة: فسلطة إصدار التوجيهات غي إلزامية ال ميكن 
إعتبارها يف هذه احلالة سلطة رائسية ألننا يف صدد احلديث عن العالقة بني إدارة مركزية وإدارة 

ية حيث ال وجود للسلطة الرائسية هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن التوجيهات من المركز 
 1السلطة الرائسية تكون إلزامية

كما ال ميكن إعتبارها رقابة وصائية ألن إستقالل اجلماعات احمللية ال جييز توجيه األوامر إىل 
سلطة الرائسية فهي أيضا فهذا السلطة ليست من الرقابة الوصائية فليست من ال، اهليئات احمللية

وليس هلذه التوجيهات أي قوة إلزامية وقيمتها اإلستشارية  حبتة، وللهيئات ، إشراف اإلداري
الالمركزية أن أتخذ هبا أو ال تؤخذ هبا قرارها بعد ذلك صحيح، ولكن هذا القرار قد يتعرض 

سلطة الرقابة غري  2يها لإللغاء من السلطة الوصائية إذ كان القانون قد نص على وجوب عرضه عل
املقررة بنص قانوين أو الئحي، يرى بعض الفقهاء أن مثل هذه النصوص القانونية املقررة للرقابة ال 

 حتول للسلطة املركزية حقا
ألن هذه النصوص ال تنشئ رقابة وصائية وليس للسلطة املركزية ، حق على اهليئات الالمركزية

ال اهليئات احمللية وليس على هذه األخرية أي إلتزام يف مباشرة الوصاية على أي عمل من أعم
مواجهة السلطة املركزية ويعترب هذا الرأي منطقيا كونه الوصاية اإلدارية قيد على إستقاللية وحرية 
اهليئات الالمركزية يف إختاذ قراراهتا احمللية، والبد أنتكون الوصاية والوسائل اليت تستعمل يف هذا 

ذلك فإنه ال خيول للسلطة املركزية سوى إجراءات مادية من شأهنا متكينها من الشأن، وما عدا 
 توجيه بعض النصائح أو طلب لبعض البياانت مراعية يف ذلك الصاحل العام.

فال جيوز لسلطة الوصية أن تستخدم وسائل أخرى للرقابة غري تلك املقررة يف القانون، كما جيب 
 3ظل األشكال واإلجراءات املقررة يف القانون عليها أن تستخدم هذه الوسائل يف 
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 سلطة التأديب والتعيني:-
أن سلطة التعيني والتأديب ال يعتربان وسيلتني من وسائل الرقابة الوصاية إذ     يرى بعض الفقهاء

 كانت متارس يف احلاالت التالية:
، طريق السلطة املركزيةإذا نص املشرع على أن تعيني وأتديب هيئات الالمركزية ال يتم إال عن -

 على أساس أن هذه القرارات من شأهنا إهدار كل إستقالل وحرية للهيئات املركزية.
إذ كانت قرارات اهليئات الالمركزية اخلاصة ابلتعيني التأديب بعض أعضائها ختضع لتصديق من -

الوصاية اليت قبل السلطة املركزية فإن هذه القرارات تدخل ضمن القرارات اليت ختضع للرقابة 
متارسها السلطة املركزية على أعمال اهليئات الالمركزية وينتهي هذا الرأي إىل التعيني والتأديب ليس 
من وسائل الرقابة الوصائية بل من وسائل اإلشراف اإلداري، واحلقيقة أن التعيني يتعارض مع 

يق هذه األخرية إال أبسلوب الرقابة الوصائية اليت هي يف األساس سلطة رقابة الحقة والميكن حتق
 1اإلنتخاب.

 الفرع الثاين: الرقابة اإلدارية الرائسية.
 أوال: مفهوم الرقابة اإلدارية الرائسية.

الرقابة الرائسية هي جمموعة من املهام والصالحيات واالختصاصات املخولة قانوان لكل رئيس قصد 
اإلدارية بطريقة تنظيمية وعقالنية، من شاهنا أن جتعب هؤالء يرتبطون  مواجهة مرؤوسيه ومصاحلة

به برابطة تبعية واخلضوع يف إطار القانون والتنظيم، وهكذا جيد كل شخص طبيعي أو معنوي 
نفسه حتت رقابة سلطة رائسية وهكذا دواليك إىل غاية قمة التسلم الرائسي فلموظف العادي 

ة وهذا األخري خيضع لرقابة سلطة املدير الفرعي املركزي فاألمني خيضع لرقابة سلطة رئيس مصلح
العام للوزارة، فالوزير املعىن ابلقطاع وتقوم السلطة الرائسية مبراقبة مصاحلها ومرؤوسيها عن طريق 
توزيع الصالحيات وذلك ابختاذ كل أشكال النصوص التنظيمية كالقرارات واملقررات والتعليمات 
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اشري اليت يتم متابعتها قصد مراقبة مدى تنفيذها من عدمه ويكون ذلك متبوعا والتوجيهات واملن
 بعقوابت وتوبيخات إدارية مما يزيد الرقابة اإلدارية متانة ومتسكا.

كما ميلك صاحب السلطة الرائسية احلق يف إلغاء خمتلف أشكال التنظيمات أو تعديلها أو أتجيل 
واجب احرتام مبدأ توازي األشكال، وتشري إىل أن الرقابة  تنفيذها أو إيقاف العمل هبا مؤقتا مع

الرائسية متارس يف ظل النظام املركزي وعدم الرتكيز والالمركزية املصلحية، وهذا يعين أن الرقابة على 
 1اهليئات الالمركزية املنتخبة تتم عن طريق ممارسة الوصاية اإلدارية 

عماهلم وتتجلى رقابة الرئيس على شخص املرؤوس يف وختص الرقابة الرائسية كل من املرؤوسني وأ
تعيينه وترقيته ونقله وأتديبه وإهناء مهامه، غري أن هذه السلطة الرقابية اليت يتمتع هبا الرئيس، حماطة 
بضوابط قانونية ما دام املرؤوس حق التظلم أو الطعن قضائيا إذ شعر ابملساس يف حقوقه أ إساءة 

هنا إىل أن القانون األساسي العام للوظيفة العمومية حدد الضماانت  يف استعمال السلطة ونشري
واحلقوق األساسية املمنوحة للموظفني يف إطار أتدية مهامهم يف خدمة الدولة كما حدد هذا 
القانون للجان اليت تسمح للموظفني تسيري حياهتم املهنية، أما رقابة الرئيس على أعمال املرؤوس 

املتابعة والتعقيب والتصحيح وذلك عن طريق التعليمات واألوامر الشفهية منها فتتجلى يف التوجيه و 
والكتابية .إذ من واجب املرؤوس أن ينبه الرئيس عن األوامر غري الشرعية ويلعب دور املستشار 

 2القانوين 
ملة من اخلصائص تتميز الرقابة الرائسية جبخصائص الرقابة اإلدارية:  اثنيا: 

نقاط كالتايل:تتلخص يف ثالث   
در عن الرئيس الرقابة الرائسية رقابة إدارية: وهي تعىن أهنا تصدر عن جهة إدارية فهي تص-1

الرئيس  اإلداري يف شأن من الشؤون اإلدارية من أجل إحرتام املشروعية أو املالئمة حيث ميلك
.اختاذهااإلداري األعلى إلغاء قرارات مرؤوسيه وتعديلها واحللول حملهم يف   
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تمدة أساسا من القانون مس ااض الرقابة الرائسية أييت من أهنالرقابة الرائسية رقابة مفرتضة: وإفرت -2
هي إحدى أساليب للرئيس اإلداري يف أعماهلا فتقارير الكفاية و  والختياروتطبق بقوة القانون 

نية اليت تفرض لقانو يف ضوء النصوص ا واعتمادهاالرقابة الرائسية ختتص السلطة اإلدارية بوضعها 
 ذلك.

افة األعمال والتصرفات الرقابة الرائسية رقابة شاملة: ومشولية الرقابة الرائسية تعين أهنا متتد لك-3
واإلجراءات اليت  وليس هذا فحسب فهي متتد يف نطاق التصرف والعمل الواحد إىل كافة املراحل

هنا تشمل على ضافة إىل ذلك فإمير هبا كل منها حىت تتوفر له مقومات الصحة والسالمة وابإل
 املشروعية واملالئمة.1

 الفرع الثالث: مقارنة بني الرقابة اإلدارية الرائسية و الرقابة اإلدارية الوصائية
تستند الرقابة اإلدارية الرائسية إىل ما للرئيس اإلدارية من صالحيات و سلطات يف توجيه 

ختول الرئيس اإلداري سلطة الرقابة على مرؤوسيه، املرؤوسني و اإلشراف عليهم، فالسلطة الرائسية 
و على ما يصدر عنهم من أعمال يف إطار تدرج اهلرم اإلداري و تعرف الرقابة الرائسية أبهنا 
"السلطات اليت يباشرها الرئيس اإلداري جتاه مرؤوسيه التابعني له رائسيا و اليت ميكنه مبقتضاها 

ل أعماهلم فضال عن احللول حملهم يف العمل أحياان و ذلك إصدار األوامر إليهم و إلغاء و تعدي
مبقصد حتقيق التجانس يف احلكومة و محاية املصاحل اجلماعية الالزمة". أما الوصاية اإلدارية فهي 
الرقابة اليت متارسها الدولة أو السلطات املركزية على اهليئات العامة الالمركزية يف احلدود املقررة يف 

ني أن جمال تطبيق الوصاية اإلدارية التنظيمات الالمركزية سواء كانت إقليمية أو القانون، يف ح
مرفقية و من هنا نالحظ اختالف طريف كل من الرقابة اإلدارية لرائسة و الرقابة اإلدارية الوصائية، 

اخلاضعة فطريف األوىل مها اجلهة اليت متارس الرقابة و هي الرائسة اإلدارية العليا و الثاين اجلهات 
للرقابة الرائسية و هم املرؤوسون، أما يف الوصاية اإلدارية: فهما السلطة املركزية جهة الوصاية و أن  
كان ذلك ال مينع من وجود هيئات المركزية متلك حق الرقابة و الوصاية اإلدارية، و الثاين هو 
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عتبارية ذات استقالل اجلهة اخلاضعة للوصاية و هي اهليئات العامة الالمركزية و هي أشخاص ا
 1إداري و مايل.

 و ميكن إمجال مظاهر االختالف بني الرقابة اإلدارية و الرائسية و الوصاية اإلدارية فيما يلي :
.تعترب الوصاية اإلدارية استثناء على احلاصل العام، و هذا يعني أهنا ال تفرتض و ال ميكن 1 

على نصا قانوين يقررها صراحة و ال تعمل إال يف حدود هذا النص و أي خروج  ممارستها إال بناءا
على حدود النص يؤدي إىل بطالن عمل جهة الوصاية، ذلك أن افرتاض الوصاية اإلدارية دون 
نص قانوين يقررها صراحة قد يؤدي إىل عرقلة سري أعمال األجهزة الالمركزية و يهدم استقالليتها، 

 قاعدة: "أن ال وصاية بدون نص وال وصاية أزيد من النصوص".و كذلك تطبيقا ل
. ال متلك السلطات املركزية يف إطار الوصاية اإلدارية توجيه أوامر أو تعليمات ملزمة إىل اهليئات 2

الالمركزية اخلاضعة لوصايتها ذلك أن توجيه األوامر و واجب الطاعة من مسات التبعية اإلدارية و 
هذا ما ال يتفق مع االستقالل اإلداري و املايل الذي يعترب عنصرا أساسيا و التدرج الرائسي و 

 هاما من عناصر وجود اإلدارات الالمركزية
. من خصائص الرقابة اإلدارية الرائسية أن حيق للرئيس اإلداري توجيه مرؤوسيه و مراقبة أعماهلم 3

، وله عالوة على كل ذلك إيقاع العقوبة و تعديلها و إلغائها و احللول حملهم يف أداء أعماهلم أيضا
التأديبية املالئمة عليهم طبقا لألنظمة املعمول هبا، إال أن األمر خيتلف يف الوصاية اإلدارية ذلك أن 
اهليئات الالمركزية متلك احلق يف التصرف ابتداء مث أييت دور السلطة املركزية بعد ذلك للتصديق 

 ن فيها هذه القرارات خاضعة للتصديق.على قراراهتا يف احلاالت اليت تكو 
.إن اهليئات الالمركزية متارس أعماهلا بصفتها ممثلة لشخص معنوي عام مستقل مما يرتتب عليه 4

أن هذه األعمال تنسب إليها و تتحمل املسؤولية عنها رغم الوصاية أو الرقابة عليها من السلطة 
رات إدارية ختضع املركزية و من هنا فإن الرقابة اإلدارية اليت متارس من قبل هيئة الرقابة يف صورة قرا

ملختلف طرق الطعن سواء كان منها النظم ابلطرق اإلدارية أو عن طريق الطعن هبا ابإللغاء أمام 
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احملاكم اإلدارية. وعلى العكس يف إطار الرقابة الرائسية ال جيوز للمرؤوسني الطعن يف قرارات رائسية 
 أن الوصاية اإلدارية متثل رقابة خارجية متتاز الرقابة الرائسية أبهنا رقابة داخلية، يف حني1أتديبية 

 نظرا الستقالل املرافق العامة الالمركزية املشمولة ابلوصاية اإلدارية عن جهة الرقابة عليها
. متتاز الرقابة الرائسية ابلشمول و االستمرارية، يف حني أن الوصاية اإلدارية تتصف ابالحنسار و 6

 2اجلزئية و العرضية .
ئات الالمركزية تتطرق ابتداء ابعتبارها ممثلة لشخص معنوي مستقل فإن أعماهلا . مبا أن اهلي7

 3تنسب إليها و تتحمل املسؤولية عنها حىت لو أجرت السلطة املركزية رقابتها عليها. 
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 املبحث الثاين: مفاهيم حول اجملالس احمللية املنتخبة
 املطلب األول: مفهوم البلدية ومراحل تطورها 

اجلزائر يف تنظيمها اإلداري على أسلوب الالمركزية اإلدارية، و اليت تشكل البلدية نواهتا اعتمدت 
القاعدية، هذه األخرية مرت بعدة تغريات و تطورات مست مفهومها و كيفية إنشائها و حددت 
صالحياهتا، نتيجة تزايد الضغوط اجلماهريية املطالبة بتحقيق الدميقراطية الشعبية، و تضخم 

ف الدولة و تشعب مسؤولياهتا و ثقل أعباء التنمية و بروز حتمية املشاركة الشعبية يف تنفيذ وظائ
 برامج التنمية احمللية.

فعرفت اجلزائر عدة دساتري تطرقت إىل البلدية كهيئة إقليمية حملية جتسد أسلوب التنظيم الالمركزي 
 اإلداري، و تشرك املواطنني يف تسيري شؤوهنم احمللية.

سن املشرع اجلزائري عدة نصوص قانونية متعلقة ابلبلدية، حسب الظروف السياسية و كما 
 االقتصادية و االجتماعية السائدة يف كل فرتة.

كما أن للعامل التارخيي دور ابرز يف التطور الذي عرفته البلدية، و الذي أثرت فيه الظروف اليت 
 ة ما بعد االستقالل. مرت هبا البالد خالل احلقبة االستعمارية و حىت فرت 

 الفرع األول: مفهوم البلدية.
إن كلمة بلدية مشتقة من كلمة بلدة أو جزء من البلد، و هذا األخري يقصد به كل مكان يف 

 األرض عامرا كان أم خاليا.
لقد اختلفت اآلراء حول تعريف البلدية فالبعض يعرفها على أهنا هيئة حملية ذات حدود معلومة و 

ألصغر يف التنظيم اإلداري على مستوى الوالية، و البعض اآلخر عرفها على أهنا هي اجلزء ا
 القاعدة األساسية يف التقسيم اإلداري اجلزائري.

لقد تغري تعريف البلدية من دستور إىل آخر و من قانون إىل آخر، وسيظهر هذا التغيري خالل 
 التعريفات اليت سنتطرق هلا.
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 : أوال: تعريف البلدية
فدستور  1976مث دستور سنة  1963ت اجلزائر عدة دساتري انطالقا من دستور سنة عرف

، حيث تطرقت هذه الدساتري إىل البلدية كخلية أساسية 1996وصوال إىل دستور سنة  1989
 يف اجلماعات احمللية و اختلفت النصوص التعريفية هلا.

منه على: تتكون  09ة حيث نصت املاد 1963سبتمرب  10املؤرخ يف  1963دستور سنة -
اجلمهورية من جمموعات إدارية يتوىل القانون حتديد مداها و اختصاصها . و تعترب البلدية أساسا 

 .  1اجملموعة الرتابية و االقتصادية و االجتماعية
منه على:  36حيث نصت املادة  1976نوفمرب  22املؤرخ يف  1976دستور سنة -

والبلدية. البلدية هي اجملموعة اإلقليمية السياسية واإلدارية  "اجملموعات اإلقليمية هي الوالية
 .2واالقتصادية واالجتماعية والثقافية يف القاعدة"

منهعلى: "اجلماعات  15حيث نصت املادة  1989فيفري  23املؤرخ يف  1989دستور سنة -
 .  3اإلقليمية للدولة هي الواليق و البلدية، البلدية هي اجلماعة القاعدية

منه على  15حيث نصت املادة  1996ديسمرب  07املؤرخ يف  1996دستور سنة -
 .4"اجلماعات اإلقليمية للدولة هي الوالية و البلدية، البلدية هي اجلماعة القاعدية"

إن املقصود ابإلقليمية هي أنه لكل بلدية إقليم يبني حدودها اجلغرافية وتراهبا واليت هلا الصالحيات 
 الهلا داخل احلدود املخصصة هلا.الكاملة يف إستغ

كما تعددت القوانني املنظمة للبلدية، وإختلف مفهومها فيها حسب الظروف السياسية 
 واإلقتصادية و اإلجتماعية اليت ميزت كل فرتة جاء فيها كل قانون. 

                                                           

 1963لسنة  64. اجلريدة الرمسية عدد 1963سبتمرب  10. املؤرخ يف 1963دستور اجلزائر لسنة  1 
 1976.نوفمرب 24الصادرة يف  94. اجلريدة الرمسية عدد 1976نوفمرب  22املؤرخ يف  1976دستور اجلزائر لسنة 2

 1989.مارس 01الصادرة يف  09. اجلريدة الرمسية عدد 1989فيفري  23. املؤرخ يف 9891دستور اجلزائر لسنة 3 

 1996ديسمرب  08الصادرة يف  76. اجلريدة الرمسية عدد 1996ديسمرب  07املؤرخ يف  1996دستور اجلزائر لسنة 4 
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حيث عرف البلدية : " هي اجلماعة  1967جانفي  18املؤرخ يف 24-67قانون البلدية رقم -
. وال شك أن هذا  1ية السياسية و اإلدارية و اإلقتصادية و اإلجتماعية و الثقافية األساسيةاإلقليم

 التعريف يعكس الوظائف العديدة للبلدية يف ظل الفلسفة اإلشرتاكية آنذاك .
منه:  01حيث عرف البلدية يف املادة  1990 أفريل 07املؤرخ يف  08-90قانون البلدية رقم -

" هي اجلماعة اإلقليمية األساسية و تتمتع ابلشخصية املعنوية واإلستقالل املايل، و حتدث مبوجب 
. أي أن البلدية هي الوحدة الالمركزية األساسية إبعتبارها مرفقا عموميا، فقد منحها  2القانون

لية أي أهنا تتمتع إبستقالل مايل الذي هو من خصائص القانون الشخصية املعنوية و الذمة املا
 الشخصية املعنوية. 

: 01حيث عرف البلدية يف املادة  2011 جويلية 22املؤرخ يف  10-11قانون البلدية رقم -
"هي اجلماعة اإلقليمية القاعدية للدولة و تتمتع ابلشخصية املعنوية و الذمة املالية املستقلة و 

 3حتدث مبوجب القانون.
و إبعتبار أن البلدية تشكل اإلطار املؤسسايت ملمارسة الدميقراطية احمللية فقد نص نفس القانون 

القاعدة اإلقليمية لالمركزية و مكان ممارسة املواطنة و تشكل طار مشاركة  على : " البلدية هي
 .  4املواطن يف تسيري الشؤون العمومية

من القانون  01: تنشأ البلدية مبوجب القانون، و ذلك ما نصت عليه املادة اثنيا: انشاء البلدية
اعدية للدولة، و تتمتع ابلشخصية املتعلق ابلبلدية صراحة البلدية هي اجلماعة اإلقليمية الق 1110

 املعنوية و الذمة املالية املستقلة، و حتدث مبوجب القانون ."
وللبلدية إقليم جغرايف معني وهلا مساحة وحدود معينة، ويقطن هبا عدد معني من السكان. 
وختتلف هذه املعايري من بلدية إىل أخرى، ويعود اإلختالف إىل جمموعة من العوامل الطبيعية 

                                                           

 الصادرة بنفس التاريخ 06 . املتعلق ابلبلدية. اجلريدة الرمسية عدد1967جانفي  18املؤرخ يف 24/67القانون1 
 الصادرة بنفس التاريخ 15. املتعلق ابلبلدية. اجلريدة الرمسية عدد 1990أفريل  07املؤرخ يف  08-90القانون 2
 .2011جويلية  03الصادرة يف  37. املتعلق ابلبلدية. اجلريدة الرمسية عدد 2011جويلية  22املؤرخ يف  10 -11القانون 3
 . املتعلق ابلبلدية.10-11القانون من  02املادة 4
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واإلجتماعية. ابإلضافة إىل أن البلدية جيب أن مييزها إسم ومقر رئيسي، وذلك ما نصت عليه 
 من نفس القانون: البلدية إسم وإقليم ومقر رئيسي ." 06املادة 

 الفرع الثاين: التطور التارخيي للبلدية.
ما ويف بلد ما، فهو يتغري إن البلدية إبعتبارها مرفقا عاما يتأثر دائما ابأليديولوجية السائدة يف فرتة 

إذا يتغري املكان و الزمان، و تنطبق هذه املالحظة على اجلزائر، سواء إعتربان املرحلة اإلستعمارية أو 
 .1اليت بعد اإلستقالل

من هذا املنطلق جند أن البلدية منذ إحتالل اجلزائر، عرفت عدة تغريات، سواء تعلق األمر 
هيئاهتا وذلك ما سنتطرق له من خالل وضعيتها يف مرحلة  بتسميتها أو بنظام تسيريها وحىت

 اإلستعمار، و وضعيتها بعد اإلستقالل إىل يومنا هذا.
 أوال: مرحلة االستعمار.

منذ إحتالل اجلزائر على يد املستعمر الفرنسي، عرف التنظيم اإلداري بصفة عامة والتنظيم البلدي 
م السائد آنذاك، هو ربط النظام اإلداري اجلزائري بصفة خاصة عدة مراحل، حبيث أن اإلجتاه العا

)املستعمرة بنظام مركزي قوي، ال يرتك جماال فيها للنظام الالمركزي ابلظهور إال على نطاق ضيق 
جدا، حيث جند أن املؤسسة العسكرية الفرنسية كان هلا حضور قوي أمام اإلدارة املدنية و ذلك 

. وعليه أستعملت البلدية آنذاك كأداة لتحقيق مآرب لوجود مناطق خاضعة للسلطة العسكرية 
 اإلستعمار و وسيلة للوصول إىل أهدافه وهو توسيع اإلستعمار و تنظيمه.

كما إعتمد املستعمر الفرنسي على تقسيم البالد إىل أقاليم مدنية وأخرى عسكرية هتدف إىل قهر 
م أقام 1844القوة العسكريةومنذ عام  اجلزائريني وجتريدهم من أمالكهم لفائدة املعمرين إبستعمال

اإلحتالل الفرنسي على املستوى احمللي هيئات إدارية عرفت ابملكاتب العربية، مسرية من طرف 
ضباط اإلستعمار هبدف متويل اجليش الفرنسي والسيطرة مقاومة اجلماهري، وكانت هذه املكاتب 

                                                           
 .3، ص1995ترمجة رحال بن اعمر و رحال موالي إدريس. ديوان املطبوعات اجلامعية سنة  -حممد أمني بوسامح. املرفق العام يف اجلزائر 1
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الضرائب والعدل و إحصاء السكان و تؤدي أساسا دورا قمعيا يتمثل يف حفظ النظام و إستيفاء 
 املخابرات .

وبعد اإلستتباب النسيب للوضع ابجلزائر عمدت السلطات اإلستعمارية إىل تكييف ومالئمة التنظيم 
م أصبح التنظيم البلدي ابجلزائر يتميز بوجود ثالث 1868البلدي تبعا لألوضاع واملناطق، فمنذ 

 أصناف من البلدايت: 
 ية:يف البلدايت األهل

لقد أقيمت يف املناطق اآلهلة ابلسكان اجلزائريني واليت يشرف على إدارهتا أعوان احلاكم العام، 
حيث ليس لسكاهنا أي دور يف إدارهتا أو تسيريها، وترتكز خاصة يف مناطق اجلنوب الصحراء(، 

 1 م.1880ويف بعض املناطق الصعبة والنائية يف الشمال إىل غاية 
فسميت ، حماوالت من طرف السلطات االستعمارية لتنظيم بلدايت األهايلوقد جرت عدة 

ابلدوار، حبيث قسمت القبيلة إىل دواوير اليت اعتربت أوىل احملاوالت التنظيمية البلدية، فعلق أحد 
بلدية  -( وقد مت التعيني القانوين حتت تعبري الدوار D. Benkezouhchoubanالكتاب )

فس الوقت هيئة للتمثيل والتنفيذ، ولكن ومع األسف ليس هلا أي شبه جبماعة اليت هي يف ن -
ابجلماعة التقليدية ". مث ظهرت البلدية يف ثوب الفرع، ألهنا تعترب فرع إداري للوحدة العسكرية 

 املتواجدة مبقر اإلقليم العسكري.
طين واليت تقع يف : وهي البلدايت املشكلة من العنصر األورويب والعنصر الو البلدايت املختلطة -

وحيكم  اجلنوب أين يقل العنصر األورويب واجملالس البلدية هبا، وال ينتخب الرئيس بل يتم تعيينه،
البلدايت  م، وقد أنشأ يف مكان تلك 1937فيفري  8إنشاء هذه البلدايت القانون الصادر يف 

 2ألوروبيون وحدهمعدة مراكز رئيسية انتزعت من إختصاصات القيادة، وأصبحت تدار بواسطة ا
 وتتكفل بتسيري البلدايت املختلطة هيتان مها:

                                                           
 36. ص2004حممد الصغري بعلي . قانون اإلدارة احمللية دار العلوم والنشر والتوزيع : اجلزائر .1
 36. ص  1984املؤسسة الوطنية للكتاب. اجلزائر  2د اإلدارة املركزية يف املؤسسات اإلدارية الطبعة على زغدو 2 
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: ويعترب العنصر الفعال يف البلدية وهو موظف من اإلدارة اإلستعمارية، املتصرف اإلداري - 
 . 1 جيمع كل الصالحيات يف يده ويساعده موظفون جزائريون خاضعون لإلدارة الفرنسية )القواد(

 1933/04/26سنوات مرسوم  6: تتكون من أعضاء فرنسيون منتخبون ملدة اللجنة البلدية -
 . %1من طرف الفرنسيني ونسبة متثيل اجلزائريني هي 

 :بلدايت كاملة الصالحيات-
وتعرف أيضا ابلبلدايت ذات التصرف التام، وتوجد أساسا يف أماكن ومناطق التواجد املكثف 

وكانت هذه البلدايت تدار من طرف جملس بلدي ، حليةلألوروبيني ابملدن الكربى واملناطق السا
ولقد خضعت هذه البلدايت إىل ، ورئيسه، اللذان ينتخبان من طرف السكان احملليني ابلبلدية

 م، والذي ينشئ ابلبلدية هيئتني مها: 1884أفريل  5القانون الفرنسي الصادر يف 
ة لتأطري املدنيني وتنظيمهم، يتكون من : وهو اهليئة اليت أنشأهتا قيادة الثور  اجمللس البلدي-

أعضاء يرمسون بواسطة اإلنتخاب، وألول مرة يعطى للجزائريني حق الرتشح واإلنتخاب، على أن 
ال تتجاوز نسبتهم الثلث، كما ال يستطيع اجلزائري أن يكون رئيس بلدية أو أحد مساعدي رئيس 

انونيا، و أصبحت مركز متثيل مزدوج البلدية. إن البلدايت الكاملة الصالحيات، قد تدعمت ق
 .2للمصاحل احمللية والسلطة املركزية

: ينتخبه اجمللس البلدي من بني أعضائه، ويهدف إىل قمع اجلماهري ومقاومة الثورة العمدة -
 التحريرية، كما دعمت السلطات اإلستعمارية الطابع العسكري للبلدايت إبحداث:

  املناطق الريفية. يف S.A.Sاألقسام اإلدارية اخلاصة -
 يف املدن . S.A.Uاألقسام اإلدارية احلضرية  -

 وهي هيئات تقع حتت سلطة اجليش الفرنسي وتتحكم فعليا يف إدارته وتسيريه .
(: لقد عانت اجلزائر بعد اإلستقالل مباشرة من حالة الفراغ 1962)بعد  اثنيا:مرحلة االستقالل

إضافة إىل العجز ، ائرية القادرة على تسيري الشؤون اإلداريةاإلداري نتيجة إلنعدام اإلطارات اجلز 
                                                           

 136عمار بوضياف، الوجيز يف القانون اإلداريي دار رحيانة :اجلزائر.دون سنة.ص1
 19ت اجلامعية صالوالية ديوان املطبوعا -حممد العريب سعودي املؤسسات املركزية واحمللية يف اجلزائر البندية 2
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املايل، الشيء الذي أدى إىل اإلسراع يف وضع حلول عاجلة لإلصالح اإلداري الشامل، حيث 
حاول جملس الثورة إعطاء قيمة حقيقية للبلدية كمؤسسة وحتديد مبادئها األساسية، وذلك من 

 م أجهزهتا لتسهيل عملية إدارهتا وتسيريها .خالل تقليص عدد البلدايت وإعادة تنظي
 م(:1967م إىل 1962)من  املرحلة االنتقالية -
لقد تعرضت البلدية بعد اإلستقالل إىل نفس األزمة اليت تعرضت هلا كل املؤسسات األخرى،  ۔

، مت تعيني ومن أجل سد الفراغ الذي تركته اهلجرة اجلماعية لإلطارات األوروبية عقب اإلستقالل
جلان خاصة يرأسها رئيس، يقوم بدور رئيس البلدية يف إنتظار إعداد قانون بلدي جديد، كما 

حيث مت دمج البلدايت بعد ، عرفت هذه املرحلة أهم إجراء متثل يف اإلصالح اإلقليمي للبلدايت
م. 1963ماي  16بلدية فقط يف  676م إىل 1962بلدية سنة  1500أن كان عددها 

ذه املرحلة مبرحلة التجميع. كما مت إنشاء جلان أخرى لتدعيم البلدايت يف اجملال وعرفت ه
 1واإلجتماعي: اإلقتصادي

 ، واإلجتماعي جلنة التدخل اإلقتصادي - 
 .2اجمللس البلدي للتنشيط اإلقتصادي - 

 : مرحلة التفكري يف إنشاء قانون البلدية -
كان اهلام للبلدية وشكل املرجعية األساسية يف م رمسيا وعلنيا امل1963سبتمرب  10کرس دستور 

إصدار قانون بلدي جديد يتناسب مع الظروف اإلجتماعية و اإلقتصادية والسياسية اليت عرفتها 
اجلزائر خالل تلك الفرتة، حيث أعترب البلدية قاعدة التنظيم السياسي واالقتصادي واإلجتماعي يف 

  3 البالد.
 1967جانفي  18م، جاء املرسوم 1965جوان  19فبعد التغيري السياسي الذي حصل يف 

الذي إشتمل على ميثاق البلدايت وتوضيح دور اجملالس البلدية. ونتيجة لبعض األخطاء اليت 
                                                           

 136أمحد حميو. حماضرات يف املؤسسات اإلدارية. ترمجة حممد عرب صاصيال. ديوان املطبوعات اجلامعية اجلزائر ، ص1
 11عبيد خلضر. التنظيم اإلداري للجماعات احمللية. ديوان املطبوعات اجلامعية: اجلزائر. دون سنة. ص 2
 312.ص1989رة اجلزائرية. املؤسسة الوطنية للكتاب: اجلزائر. أمحد بوضياف. اهلينات اإلستشارية يف اإلدا3
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م واليت جنم عنها بعض القصور يف دور اجملالس الشعبية 1967وردت يف قانون البلدية لسنة 
إال أن املبادئ األساسية ، م1981سلطات آنذاك إجراء بعض التعديالت سنة البلدية، حاولت ال

لذلك القانون بقيت على حاهلا، وهي قيام التنظيم البلدي على ثالث هيئات هي اجمللس الشعيب 
 .1البلدي ورئيسه واجمللس التنفيذي

لذي م وا1989: هذه املرحلة كرسها دستور م1990سنة  08-90مرحلة قانون البلدية  -
أقر بتجسيد مبادئ الدميقراطية والسماح ابلتعددية احلزبية، وابلتايل فالقانون القدمي مل يكن يف 
املستوى التغريات اليت عرفتها الساحة السياسية، فتم إلغاء إحتكار احلزب الواحد للمجالس 

بناء النظام اإلداري الشعبية البلدية، وأعترب قانون البلدية اجلديد حماولة من السلطات العليا إلعادة 
 . 2احمللي على أسس دميقراطية وتعددية وال مركزية إدارية

هيئات البلدية  هو إلغاء اجمللس التنفيذي للبلدية و إقتصار 08-90فأهم تغيري جاء به القانون 
 على اجمللس الشعيب ورئيسه.

: عرف هذا القانون أمهية ابلغة من السلطات  م2011سنة  10-11مرحلة قانون البلدية -
من خالل اإلصالحات اليت  08-90العليا يف البالد اليت حاولت سد نقائص القانون السابق 

مشلت اجلماعات احمللية وإصالح هياكل الدولة، وزايدة مشاركة املواطنني يف تسيري الشؤون احمللية 
لقطاعات كما ساهم هذا القانون يف زايدة متثيل املرأة اإلقليمية اليت تتناسب و إحتياجاهتم يف كل ا

 يف اجملالس الشعبية البلدية وترقية حقوقها
 .املطلب الثاين: هيئات البلدية

ملا هلا من دور فعال  3يت ملشاركة املواطنني يف التسيريعرف املشرع اجلزائري البلدية، ابإلطار املؤسسا
سكان املقيمني هبا، ولتحقيق ذلك وجب تنظيمها يف جتسيد طموحات و متطلبات و حاجيات ال

                                                           

 136أمحد حميو. حماضرات يف املؤسسات اإلدارية. املرجع السابق ، ص1 
 أفريل -جانفي  VI.1اجمللد  16حممد إبراهيم صالح. واقع ممثلون و متثيالت احمللية ابجلزائر. ترمجة داود حممد. جملة إنسانيات. وهران. العدد2 

 .5. ص 2002

 40، ص2011عالء الدين عشي، شرح قانون البلدية. دار اهلدى للطباعة و النشر و التوزيع: اجلزائر. 3 
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ب: التتوفر البلدية على هيئة  10-11من القانون  15و هيكلتها، و هذا ما نصت عليه املادة 
مداولة و هي اجمللس الشعيب البلدي وهيئة تنفيذية يرأسها رئيس اجمللس الشعيب البلدي". الث 

  الفرع األول: اجمللس الشعيب البلدي.
لس بشكل عام على أنه: "مجاعة منتخبة أو هيئة تشكل جهازا إستشاراي أو تشريعيا، يعرف اجمل

كما يعف أيضا على أنه :" إجتماع عدد ،  1إلختاذ القرارات يف املسائل اليت تدخل يف إختصاصاهتا
من األفراد تنظمهم مصلحة واحدة أو عمل واحد يدعون لتداول الرأي و إصدار القرارات و القيام 

، و يتضح هنا أن هذا التعريف ال يركز على مسألة اإلنتخاب بل يؤكد على املصلحة 2ة معينةمبهم
 الواحدة و العمل املشرتك الذي جيمعهم وإختاذ القرار بشأنه.

ومن بني أهم اجملالس على املستوى احمللي يف اجلزائر اجمللس الشعيب البلدي" الذي يعرفه أحد 
املنتخب الذي ميثل اإلدارة الرئيسية للبلدية ويعترب األسلوب األمثل الباحثني على أنه : "اجلهاز 

  3للقيادة اجلماعية، كما يعترب أقدر األجهزة عن التعبري عن املطالب احمللية
لقد جعل الدستور اجلزائري من اجمللس الشعيب البلدي اإلطار القانوين الذي يعرب فيه الشعب عن 

مومية، كما جعله قاعدة الالمركزية ومكان مشاركة املواطنني يف إرادته و يراقب عمل السلطات الع
بتنظيم كيفية عمل اجمللس وجلانه  املتعلق ابلبلدية 10-11تسيري الشؤون العمومية، فقام القانون

 2012جانفي  12ونظام مداوالته، وترك مسألة تكوينه وإنتخابه للقانون العضوي الصادر يف 
 .املتعلق بنظام اإلنتخاابت

 :تشكيل اجمللس الشعيب البلدي -
يتشكل اجمللس الشعيب البلدي من عدة أعضاء منتخبني أي الناجحني من القوائم املرتشحة، حبيث 
يتم جناح عدد من أعضاء القائمة تناسبا مع عدد األصوات اليت حتصلت عليها، وإعتمد املشرع 

                                                           
 200، ص1993أمحد زكي بدوي. معجم مصطلحات العلوم اإلجتماعية. مكتبة لبنان. بريوت: لبنان. 1
 35، ص1995اإلسكندرية: ج م ع.  حممد علي حممد و آخرون. قاموس علم اإلجتماع. دار املعرفة اجلامعية،2
 55، ص1982. املطبوعات اجلامعية: اجلزائر. 2حسني مصطفي حسني اإلدارة احمللية املقارنة الطبعة 3
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، 1أعضاء اجمللس الشعيب البلدياجلزائري على معيار التعداد السكاين للبلدايت ل حتديد عدد 
مبمارسة وظائفه طيلة العهدة احملددة  2ويقوم اجمللس املنتخب بطريقة اإلقرتاع النسيب على القائمة 

سنوات، غري أن العهدة النيابية اجلارية ميكن متديدها يف احلاالت اإلستثنائية واحلصار  05 ب
 والعدوان.

زاد يف تشكيلة اجملالس الشعبية املنتخبة  01-12اجلديد جتدر اإلشارة إىل أن قانون اإلنتخاابت 
بغية السماح بتمثيل اإلجتاهات السياسية املختلفة و يوفر العدد الكايف العضوية اللجان املختلفة 

 مي حيقق ربط اجلمهور ابجمللس احمللي. 

 صالحيات اجمللس الشعيب البلدي. -
ة للمجلس الشعيب البلدي بطبيعة الظروف يرتبط مدى إتساع الصالحيات واإلختصاصات املوكل
 السياسية واإلقتصادية واإلجتماعية السائدة يف البالد.

يتوىل اجمللس الشعيب البلدي إدارة الشؤون العامة للبلدية من خالل مداوالته يف خمتلف امليادين 
املتعلقة حبياة املواطنني يف إقليم البلدية، فهو ميثل أبناء املنطقة احمللية يف جتسيد هذه اإلنشغاالت 

 والطموحات.
إدارة وهتيئة اإلقليم والتنمية ويساهم اجمللس الشعيب البلدي بصفة خاصة إىل جانب الدولة يف 

 .3اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية واألمن وكذلك احلفاظ على اإلطار املعيشي للمواطنني وحتسينه
جيد أن إختصاصات اجمللس الشعيب البلدي جاءت مطلقة  10-11فاملتمعن يف قانون البلدية 

 . 4لتنظيمية املختلفةوعامة كما وردت متناثرة على أطراف املنظومة التشريعية وا
 سنحاول حصر أهم إختصاصات وصالحيات اجمللس الشعيب البلدي يف اجملاالت التالية:

 
 

                                                           

 ، املتعلق بنظام االنتخاابت 25/08/2012املؤرخ يف  10-16من القانون العضوي رقم  79املادة 1 
 ، املتعلق بنظام االنتخاابت25/08/2012املؤرخ يف  10-16 من القانون العضوي رقم 65املادة 2 
 املتعلق ابلبلدية 10-11من القانون  03املادة 3 
  78. ص 2010عادل بوعمران البلدية يف التشريع اجلزائري. دار اهلدى للنشر و التوزيع: عني مليلة: اجلزائر. 4
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 :أوال: التهيئة والتنمية 
من املهام األساسية للمجلس الشعيب البلدي إعداد برامج السنوية و املتعددة السنوات املوافقة ملدة 

متاشيا مع الصالحيات املخولة له قانوان، ويف إطار عهدته، و يصادق عليها ويسهر على تنفيذها 
 لإلقليم وكذلك املخططات التوجيهية القطاعية.  1املخطط الوطين للتهيئة والتنمية املستدامة

كما يشارك اجمللس الشعيب البلدي يف إجراءات إعداد عمليات هتيئة اإلقليم والتنمية املستدامة من   
عمرانية على الصعيد احمللي، واملشاريع القطاعية املتعلقة حبماية خالل وضع املخططات التنموية وال

. كما أعطى املشرع للمجلس الشعيب البلدي حق املبادرة 2األراضي الفالحية واملساحات اخلضراء
أو عمل ما من شأنه التحفيز وبعث تنمية نشاطات إقتصادية تتماشى مع طاقات البلدية 

 3.خمططها التنمويو 
هلذا الغرض يتخذ اجمللس كافة التدابري اليت من شأهنا تشجيع املتعاملني اإلقتصاديني وتشجيع 

 اإلستثمار وترقيته خاصة يف جماالت الصحة والسكن والشغل .
: يلعب اجمللس الشعيب البلدي دورا هاما يف مراقبة اثنيا: التعمري واهلياكل القاعدية والتجهيز 

قواعد إستعماهلا والسهر على املراقبة الدائمة ملطابقة عمليات البناء  إحرتام ختصيصات األراضي و
وذلك إبشرتاط ، 4ذات العالقة بربامج التجهيز والسكن ومكافحة البناايت اهلشة غري القانونية

املوافقة املسبقة للمجلس الشعيب البلدي على إنشاء أي مشروع على تراب البلدية يتضمن خماطر 
 ابلعمل على:  6إضافة إىل محاية الرتاث العمراين، 5ابلبيئةمن شأهنا اإلضرار 

 احملافظة على املواقع الطبيعية واآلاثر نظرا لقيمتها التارخيية واجلمالية.  -
 محاية الطابع اجلمايل واملعماري وإنتهاج أمناط سكنية متجانسة يف التجمعات السكنية.-

                                                           
 املتعلق ابلبلدية. 10-11من القانون  108املادة 1
 املتعلق ابلبلدية. 10-11من القانون  110و  109ني املادت2
 املتعلق ابلبلدية 10-11من القانون  111املادة 3
 املتعلق ابلبلدية 10-11من القانون  114املادة 4
 املتعلق ابلبلدية 10-11من القانون  115املادة 5
 املتعلق ابلبلدية 10-11من القانون  116املادة 6
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والتجهيزات والتجمعات السكنية والشوارع إضافة إىل وجوب قيامها بتسمية كافة املنشآت 
 1والفضاءات املتواجدة داخل إقليم البلدية.

كما تساهم إىل جانب الدولة يف التحضري واإلحتفال ابألعياد الوطنية السيما منها تلك املتعلقة   
  2ابلثورة التحريرية.

لبلدية إبجناز مؤسسات : تقوم ااثلثا: جمال الرتبية واحلماية اإلجتماعية والنشاطات الثقافية
التعليم اإلبتدائي طبقا للخريطة املدرسية الوطنية وتعمل على صيانتها كما تعمل على توفري النقل 
املدرسي وإجناز وتسيري املطاعم املدرسية والعمل على تشجيع وترقية النشاطات التعليمية واملدرسية 

 يف حدود إمكانياهتا.
ياكل املكلفة ابلشباب و الثقافة و الرايضة و التسلية و كل كما تساهم يف تقدمي املساعدات لله

تدبري يرمي إىل توسيع قدراهتا السياحية و تشجيع املتعاملني املعنيني إبستغالهلا من خالل الشهر 
على تطبيق القوانني و األنظمة الرامية إىل تقدم السياحة و هلا يف سبيل حتقيق ذلك أن حتدث كل 

يكون هلا طابع سياحي، كما تتخذ اإلجراءات الالزمة للمحافظة على املعامل  هيئة ذات منفعة حملية
 . 3السياحية واملناطق التارخيية واألاثر

وتشجيع ترقية احلركة اجلمعوية يف ميادين الشباب و الثقافة و الرايضة و التسلية وثقافة النظافة 
 ي اإلحتياجات اخلاصة.والصحة ومساعدة الفئات اإلجتماعية احملرومة السيما منها ذو 

املتعلق ابلبلدية يف نص  10-11: جاء قانون البلدية رابعا: النظافة وحفظ الصحة و الطرقات
 على أن مهام البلدية األساسية يف جمال الصحة و النظافة العمومية و الطرقات: 123مادته 

توزيع املياه الصاحلة للشرب وصرف معاجلة املياه القذرة والنفاايت اجلامدة احلضرية، كما يتعني 
عليها مكافحة األمراض املعدية واألوبئة ومكافحة نواقلها، واحلفاظ على صحة األغذية ومكافحة 

                                                           

 املتعلق ابلبلدية 10-11من القانون  120املادة 1 
 املتعلق ابلبلدية 10-11من القانون  120املادة 2 
كرة. حسني فرجية. الرشادة اإلدارية و دورها يف تنمية اإلدارة احمللية. جملة اإلجتهاد القضائي. كلية احلقوق و العلوم السياسية. جامعة بس3 

 89، 2010. أفريل 06العدد
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دة داخل التلوث، ابإلضافة إىل صيانة الطرقات وإشارات املرور التابعة لشبكة الطرقات املتواج
 إقليمها. 

 .الفرع الثالث: جلان اجمللس الشعيب البلدي
قد فرض القانون للمجلس الشعيب البلدي حق تشكيل جلان من بني أعضائه املنتخبني ملساعدته 
يف أداء مهامه ومعاجلة أي أمر من األمور املعروضة عليه يف اإلدارة أو اإلعداد أو التحضري أو 

اللجان عن طريق املداولة وجيب أن تتضمن تشكيلتها على متثيل نسيب ، ويتم تنصيب هذه 1التنفيذ
، و فور تنصيبها يتم إختيار رئيسها من بني 2يعكس الرتكيبة السياسية للمجلس الشعيب البلدي

 3 أعضائها.
وجتتمع بناءا على إستدعاء من رئيسها بعد إعالم رئيس اجمللس الشعيب البلدي، و ميكن اللجوء 

ة أبي شخص يستطيع حبكم إختصاصه تقدمي معلومات مفيدة األشغال اللجنة. إىل اإلستعان
 اللجان نوعان دائمة ومؤقتة

ويرتاوح عددها من  10-11من القانون  31: وهي املذكورة بنص املادة أوال: اللجان الدائمة 
 اجلان ابلنظر للتعداد السكاين ابلبلدية، وتسهر على املسائل التالية: 06إىل  03

 اإلقتصاد واملالية واإلستثمار .  - 
 الصحة والنظافة ومحاية البيئة. -
 هتيئة اإلقليم والتعمري والسياحة والصناعات التقليدية.  -
 الري والفالحة والصيد البحري.  -
 الشؤون اإلجتماعية والثقافية والرايضية والشباب. -

                                                           
 .304. ص 1993دون دار نشر. 3لس احمللية و أثرها على كفايتها يف اإلدارة احمللية، الطبعة .خالد مسارة الزغيب. تشكيل اجلا1
 املتعلق ابلبلدية 10-11من القانون  35املادة 2
 املتعلق ابلبلدية  10-11من القانون  36املادة 3
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يام مبهام حيددها اجمللس كالتحقيق يف أمر : وهي جلان ينشئها اجمللس تتوىل القاثنيا: اللجان املؤقتة
 1معني خيص مؤسسة البلدية أو بتجاوزات يف إحدى املصاحل التابعة للبلدية.

وعلى الرغم من أمهية اللجان يف كوهنا أدوات يتم مبوجبها حتقيق قاعدة توزيع العمل والتخصص 
أعماهلا ذات طبيعة إستشارية وتوفري اجلهد و الوقت لألعضاء وتوزيع جمال املشاركة، إال أن جل 

 وقتية فهي إستثنائية للمجلس وغري ملزمة فبإمكانه العمل مبا توصلت إليه كما إبمكانه رفضه.
وعليه فهي ال تعدو أن تكون إال جمرد جهات إستشارية وفقا ملبدأ التنظيم اإلداري وهو كل ما 

 2أتخذ به جل النظم اإلدارية
 لشعيب البلديالفرع الرابع: سري عمل اجمللس ا

يتوىل اجمللس الشعيب البلدي ممارسة املهام املوكلة إليه، مبوجب النظام التداويل، أي أن كافة أعماله 
ال تكون إال مبوجب مداوالت، وال يوجد جمال للعمل الفردي، كما تتم هذه املداوالت أبسلوب 

والتقصي ومجع  دميقراطي حديث إذ ختضع مجيع القرارات قبل صدورها إىل عمليات البحث
 البياانت.

 وحيكم نظام مداوالت اجمللس الشعيب البلدي العديد من القواعد أمهها:
(. وال تتعدى مدة  02جيتمع اجمللس الشعيب البلدي يف دورة عادية كل شهرين ) أوال: الدورات:

أي ستة دورات عادية يف السنة، و ميكن له أن جيتمع يف دورة غري  3( أايم05كل دورة مخسة )
ثلثي أعضائه أو بطلب من  2/3عادية كلما إقتضت شؤون البلدية ذلك، بطلب من رئيسه أو 

 4الوايل.
املتعلق ابلبلدية زاد يف عدد الدورات العادية إىل  10-11جتدر اإلشارة إىل أن القانون اجلديد 

دورات، مرة كل ثالث أشهر.  04عكس القانون القدمي الذي حددها بدورات يف السنة  06

                                                           
 034أمحد بوضياف، اهليئات األساسية  االستشارية يف االدارة اجلزائرية، مرجع سابق، ص1
 158حسني مصطفى حسني، االدارة احمللية املقارنة، مرجع سابق، ص2
 املتعلق ابلبلدية. 10-11من القانون  16املادة 3 
 املتعلق ابلبلدية. 10-11من القانون  17املادة 4
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ويعقد اجمللس دوراته مبقر البلدية إال يف حالة قاهرة معلنة حتول دون ذلك، فيمكنه أن جيتمع يف 
مكان آخر من إقليم البلدية، كما ميكنه أن جيتمع يف مكان آخر خارج إقليم البلدية يعينه الوايل 

 .1اجمللس الشعيب البلديرئيس  بعد إستشارة
إن أول مسألة يبدأ هبا مداوالت اجمللس الشعيب ال بلدي هي مشروع جدول  اثنيا: املداوالت:

، والقاعدة أن جتري املداوالت وحترر ابللغة العربية 2أعماهلا الذي يكون ابلتشاور مع اهليئة التنفيذية
وتكون مقبولة مبوافقة األغلبية البسيطة لألعضاء احلاضرين، ويف حالة تساوي األصوات يعترب 
صوت الرئيس مرجحا. ال تصح إجتماعات اجمللس الشعيب البلدي إال حبضور األغلبية املطلقة 

لشعيب البلدي بعد اإلستدعاء األول لعدم إكتمال ألعضائه املمارسني، إذ مل جيتمع اجمللس ا
( مخسة أايم على 05النصاب القانوين، تعترب املداوالت املتخذة بعد اإلستدعاء الثاين بفارق )

 .3صحيحة مهما كان عدد األعضاء احلاضرين األقل،
لس تكون علنية وتكريسا ملبدأ الدميقراطية والشفافية وجتسيدا ملبدأ الرقابة الشعبية، فإن جلسات اجمل

ة احلاالت إال يف حاليت . دراس ،4ومفتوحة ملواطين البلدية ولكل مواطن معين مبوضوع املداولة
 دراسة املسائل املرتبطة ابحلفاظ على النظام العام.التأديبية للمنتخبني. 

إطار الصالحيات املمنوحة لرئيس اجمللس الشعيب البلدي، سلطة ضبط نظام املداوالت  ويف
طرد أي شخص غري  واحملافظة على النظام داخل اجللسة، حيث أجاز املشرع اجلزائري للرئيس

 منتخب يعرقل سري املناقشة يف اجللسة وهذا بعد إنذاره.
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 املطلب الثاين: رئيس اجمللس الشعيب البلدي.
عترب رئيس اجمللس الشعيب البلدي أهم هيئة يف تسيري الوالية، نظرا حلساسية منصبه و گونه حلقة ي

وصل بني اجمللس الشعيب البلدي والوالية من جهة، واملسؤول األول للبلدية و ميثل اهليئة التنفيذية 
 به من جهة أخرى.

، الذي جاء بصالحيات 10-11فتعدد القوانني املتعلقة ابلبلدية واليت كان آخرها القانون
واإلجتماعية اجلديدة السائدة يف  وإختصاصات تتماشى مع املعطيات السياسية واإلقتصادية

إنعكس بدوره على طريقة إختيار وتنصيب رئيس اجمللس الشعيب البلدي  البالد، وهذا ما
 وإختصاصاته وسلطاته وكيفية إهناء مهامه.

 . األول: تنصيب رئيس اجمللس الشعيب البلدي الفرع
لقد حدد املشرع اجلزائري شروط تعيني رئيس اجمللس الشعيب البلدي ضمن قانون البلدية، و 

 ، و تتمثل هذه الشروط يف:65و  64تنصيب اجمللس الشعيب البلدي بنص املادتني 
 أن يكون متصدر القائمة الفائزة أبغلبية أصوات الناخبني. -
حالة حصول قائمتني أو أكثر على نفس عدد األصوات، يعلن رئيسا للمجلس الشعيب  يف -

 البلدي املرشح أو املرشحة األصغر سنا من بني األعضاء.
كان أكثر حتديدا يف إسناده   10-11واملالحظة أن املشرع يف هاتني املادتني من قانون البلدية  

القدمي، إال أنه ترك نوعا من الغموض يف حالة عدم رائسة اجمللس الشعيب البلدي مقارنة ابلقانون 
من  80حصول أي قائمة على األغلبية املطلقة، و ذلك ما أدى به إىل إستدراك األمر بنص املادة 

املتعلق ابإلنتخاابت واليت نصت على: "يف غضون األايم اخلمسة عشر  01-12القانون العضوي 
ينتخب اجمللس الشعيب البلدي من بني أعضائه، رئيسا له ( املوالية إلعالن نتائج اإلنتخاابت، 15)

ويقدم املرتشح إلنتخاب رئيس اجمللس الشعيب البلدي من القائمة احلائزة على ، للعهدة اإلنتخابية
األغلبية املطلقة للمقاعد، ويف حالة عدم حصول أي قائمة على األغلبية املطلقة للمقاعد، ميكن 

  ابملائة على األقل من املقاعد تقدمي مرشح.للقوائم احلائزة مخسة وثالثني
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ويف حالة عدم حصول أي قائمة على مخسة و ثالثني ابملائة، ميكن جلميع القوائم تقدمي مرشح، 
ويكون اإلنتخاب سراي و يعلن رئيسا املرتشح الذي حيصل على األغلبية املطلقة لألصوات، ويف 

لألصوات بني املرتشحني احلائزين على املرتبة  حالة عدم حصول أي مرتشح على األغلبية املطلقة
( ساعة املوالية، ويعلن فائزا املتحصل 48األوىل و الثانية، جيري دور اثن خالل الثماين واألربعني )

 على أغلبية األصوات ....
جتدر اإلشارة إىل وجوب إقامة رئيس اجمللس الشعيب البلدي بصفة دائمة وفعلية مبقر البلدية وذلك 

، وإلضفاء 1يل تواصله مع سكان البلدية والتكفل إبنشغاالهتم ومصاحلهم أبحسن صورةلتسه
صبغة الرمسية و اإلعالن علة تنصيب رئيس اجمللس الشعيب البلدي يتم ذلك عن طريق اإللصاق 
مبقر البلدية و ملحقاهتا ومندوبياهتا، ومن خالل أيضا حفل رمسي حبضور كل أعضاء اجمللس 

 الشعيب البلدي.
وملساعدة رئيس اجمللس الشعيب البلدي يف أداء املهام املنوطة له، حدد املشرع عدد النواب الذين 

( نواب، حبسب املقاعد املمنوحة لكل بلدية وفقا 06( إىل ستة )02) يعملون إىل جانبه بنائبني
 2لتعدادها السكاين، و يتم إخطار ابقي األعضاء مبهام النواب اجلدد واملصادقة عليهم. 

 الفرع الثاين: صالحيات رئيس اجمللس الشعيب البلدي.
إن جممل اإلختصاصات اليت ميارسها رئيس اجمللس الشعيب البلدي، تسري يف إجتاهني أساسيني، 
ففي اإلجتاه األول ميارس إختصاصاته و صالح ايته بوصفه ممثال للمجموعة احمللية اليت هي البلدية 

طة الوصاية اإلدارية، أما اإلجتاه الثاين يف مارس إختصاصاته وسكاهنا ويكون خاضع مبوجبها السل
بوصفه ممثال للدولة، أي ممثل البلدية کهيئة المركزية قاعدية متثل سلطة لعدم الرتكيز اإلداري 
ويكون حينها خاضعا لسلطة الرائسة اليت ميارسها عليه رؤساؤه يف السلم اإلداري بدءا ابلوايل إىل 

وهلذا جند صالحيات رئيس اجمللس الشعيب البلدي واسعة ومتشعبة إبختالف الوزراء املعنيني. 
 اجملاالت.
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 .أوال: صالحياته بصفته ممثال للدولة 
يتمتع رئيس اجمللس الشعيب البلدي هبذه الصفة، مبجموعة كبرية من الصالحيات واملهام واليت  

 تعود أساسا للدولة واليت ميكن حصرها يف:
 :احلالة املدنية يف جمال ضبط -1
لقد بينت املاداتن األوىل والثانية من قانون احلالة املدنية من هم األشخاص الذين يعتربون كضابط  

احلالة املدنية، حيث أضفتا على رئيس اجمللس الشعيب البلدي صفة ضابط احلالة املدنية وهي صفة 
 يتمتع هبا بقوة القانون، وذلك مبجرد تنصيبه .

لرئيس اجمللس الشعيب البلدي صفة ضابط احلالة املدنية وهبذه  10-11البلدية  كما أعطى قانون
 . 1الصفة يقوم جبميع العقود املتعلقة ابحلالة املدنية حتت رقابة النائب العام املختص إقليميا

إال أن تزايد املشاكل اليومية و إستحالة أن يباشر بنفسه مهام ضابط احلالة املدنية وكذلك ابلنسبة 
نوابه، فقد خول له القانون أن يفوض هذه املهام إىل موظفني خيتارهم من بني موظفي البلدية ل

 ، وتتمثل صالحياته يف هذا اجملال يف:2الدائمني وذلك حتت رقابته ومسؤوليته
 إستقبال التصرحيات ابلوالدة والزواج والوفيات.  -
 تدوين كل العقود واألحكام يف سجالت احلالة املدنية.-
 إعداد و تسليم كل العقود املتعلقة ابلتصرحيات املذكورة أعاله. -
 التصديق على كل توقيع يقوم به أي مواطن أمامهم مبوجب تقدمي وثيقة هوية.  -
 التصديق ابملطابقة على كل نسخة وثيقة بتقدمي النسخة األصلية منها . -

الوايل وإىل النائب العام املختص مع املالحظة أن القرار املتضمن التفويض ابإلمضاء يرسل إىل 
 إقليميا.
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 : يف جمال الضبط القضائي-2
يتمتع رئيس اجمللس الشعيب البلدي بصفة ضابط الشرطة القضائية، حبيث تعترب هذه الصفة من 

وكالء وضباط الضابطة القضائية العاملني حتت سلطة النائب العام للجمهورية، الذين  إختصاص
يرتبطون مباشرة بوزير العدل وقانون اإلجراءات اجلزائية، حيث حدد األشخاص املخولني ملمارسة 
هذه املهام و هم ضباط الدرك، صف الضباط وعناصر الدرك، مفوض الشرطة، ضابط الشرطة، 

 .1لوطين ورؤساء اجملالس البلدية مفتشو األمن ا
 :يف جمال الضبط اإلداري -3

تعترب إختصاصات الضبط اإلداري من أهم اإلختصاصات اليت يتوالها رئيس اجمللس الشعيب 
البلدي، وقد يستعني بسلك الشرطة البلدية، كما ميكن له عند الضرورة تسخري قوات الشرطة أو 

يقوم رئيس اجمللس الشعيب البلدي حتت إشراف الوايل بتبليغ الدرك الوطين املختصة إقليميا، كما 
وتنفيذ القوانني والتنظيمات على إقليم البلدية والسهر على النظام والسكينة والنظافة العمومية 

 ابإلضافة إىل السهر على حسن تنفيذ التدابري اإلحتياطية والوقاية والتدخل يف جمال اإلسعاف.
ابخلصوص  2عيب البلدي يف إطار إحرتام حقوق وحرايت املواطننيكما يكلف رئيس اجمللس الش

 على:
 السهر على احملافظة على النظام العام و أمن األشخاص و املمتلكات. -
التأكد من احلفاظ على النظام العام يف كل األماكن العمومية اليت جيري فيها جتمع األشخاص،  - 

 األعمال اليت من شأهنا اإلخالل هبا.و معاقبة كل مساس ابلسكينة العمومية و كل 
 تنظيم ضبطية الطرقات املتواجدة على إقليم البلدية.-
 السهر على محاية الرتاث التارخيي والثقايف ورموز ثورة التحرير الوطين.-
 السهر على نظافة العمارات وضمان سهولة السري يف الشوارع والطرق العمومية.-

 زمة ملكافحة األمراض املعدية واملتنقلة والوقاية منها .اإلحتياطات والتدابري الال إختاذ
                                                           

 456أمحد حميو. حماضرات يف املؤسسات اإلدارية. مرجع سابق. ص1
 املتعلق ابلبلدية. 10-11من القانون  94املادة 2



 االطار املفاهيمي للدراسة                                                      الفصل االول

47 
 

 منع تشرد احليواانت املؤذية والضارة. -
 ضمان ضبطية اجلنائز واملقابر طبقا للعادات وحسب خمتلف الشعائر الدينية، والعمل- 

 فورا على دفن كل شخص متويف بصفة الئقة دون متييز للدين أو املعتقد .
 كما أقر املشرع الرئيس اجمللس بتسليم رخص البناء واهلدم والتجزئة .  

 .اثنيا:صالحياته بصفته ممثال للبلدية
إبعتبار أن البلدية تتمتع ابلشخصية املعنوية، فرئيس اجمللس الشعيب البلدي هو أنسب شخص 

شريفية والتظاهرات الرمسية. لتمثيلها، يف كل أعمال احلياة املدنية و اإلدارية، و يف مجيع املراسيم الت
كما ميثلها أمام اجلهات القضائية يف حالة تعارض مصاحل رئيس اجمللس الشعيب البلدي مع صاحل 

 1البلدية، أين يعني اجمللس أحد أعضائه لتمثيل البلدية سواء أمام القضاء أو يف إبرام العقود .
تماعات اجمللس البلدي من حيث ويتوىل رئيس اجمللس الشعيب البلدي إدارة مجيع أعمال وإج

التحضري للدورات والدعوة لإلنعقاد وضبط تسيري اجللسات، كنا يسهر على حسن سري مجيع 
 ، ابإلضافة إىل اإلعالن عن مداوالت وأشغال اجمللس .2املصاحل واملؤسسات العمومية البلدية

لس الشعيب البدي حتت مراقبة أما يف جمال احملافظة على أموال البلدية وحقوقها، فيقوم رئيس اجمل 
 اجمللس مبايلي:

 التقاضي إبسم البلدية وحلساهبا . -
 إدارة مداخيل البلدية واألمر بصرف النفقات ومتابعة تطور مالية البلدية . -
 إبرام عقود إقتناء األمالك واملعامالت والصفقات واإلجيارات و قبول اهلبات والوصااي.  - 
 القيام مبناقصات أشغال البلدية ومراقبة حسن تنفيذها.  -
 إختاذ كل القرارات املوقفة للتقادم واإلسقاط.  -
 ممارسة كل احلقوق على األمالك العقارية و املنقولة اليت متلكها البلدية مبا يف ذلك حق الشفعة. -
 إختاذ التدابري املتعلقة بشبكة الطرق البلدية. -
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 افظة على األرشيف. السهر على احمل -
 إختاذ املبادرات لتطوير مداخيل البلدية.  -

 الفرع الثالث: إهناء مهام رئيس اجمللس الشعيب البلدي.
إن حاالت إهناء مهام رئيس اجمللس الشعيب البلدي حمددة على سبيل احلصر يف قانون البلدية، 

العهدة اإلنتخابية املقدرة ب فهناك حاالت تسري أحكامها على مجيع أعضاء اجمللس وهي إنتهاء 
 اإلقصاء، و التخلي و الوفاة.، سنوات، اإلستقالة 05

 .أوال: اإلستقالة
وتتمثل يف التعبري الصريح من رئيس اجمللس الشعيب البلدي كتابة عن رغبته يف اإلستقالة من رائسة 

، 1اولة ترسل إليهاجمللس الشعيب البلدي، و يقدمها أمام أعضاء اجمللس و ختطر السلطة مبوجب مد
 ويسري األثر القانوين لإلستقالة اليت تصبح سارية املفعول مبجرد إرسال حمضر املداولة للوايل.

 . اثنيا: اإلقصاء
و هو املرحلة الثانية اليت تكون بعد قرار التوقيف، و هذا يعين أن قرار اإلقصاء وجب أن يسبقه 

من قانون البلدية جاء بصيغة األمر خماطبا الوايل الذي وجب  43قرار توقيف، إذ أن نص املادة 
جنحة أن يتخذ قرار التوقيف يف حق العضو املنتخب الذي تعرض ملتابعة قضائية بسبب جناية أو 

هلا صلة ابملال العام أو ألسباب خملة ابلشرف أو كان حمل تدابري قضائية ال متكنه من اإلستمرار يف 
ممارسة عهدته اإلنتخابية بصفة صحيحة، إىل غاية صدور حكم هنائي من اجلهة القضائية 

ائية ويثبت املختصة. و ابلتايل يقصي بقوة القانون، كل منتخب يف اجمللس كان حمل إدانة جزائية هن
 .  2الوايل ذلك اإلقصاء مبوجب قرار

  اثلثا: التخلي:
وهو الصورة الضمنية لإلستقالة، حبيث يكون سلوك رئيس اجمللس الشعيب البلدي معربا عن ختليه 
عن منصبه، أي ال يكون بصورة صرحية و يكون التخلي إما بوضع رئيس اجمللس الشعيب البلدي 

                                                           
 لدية.املتعلق ابلب 10-11من القانون  40املادة 1
 املتعلق ابلبلدية. 10-11من القانون  44املادة 2 
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من  10-11من القانون  73جراءات املنصوص عليها يف املادةإستقالته، ولكن دون إتباع اإل
: "يعد متخليا عن املنصب رئيس اجمللس 74دعوة اجمللس لإلجتماع، و هذا ما نصت عليه املادة 

 أعاله لتقدمي استقالته أمامه.... 73الشعيب البلدي املستقيل الذي مل جيمع اجمللس طبقا للمادة 
الغياب غري املربر ألكثر من شهر واحد، و ذلك ما نصت عليه املادة و إما يكون التخلي بسبب 

من نفس القانون : "يعترب يف حال ختل عن املنصب، الغياب غري املربر لرئيس اجمللس الشعيب  75
 البلدي ألكثر من شهر و يعلن ذلك من طرف اجمللس الشعيب البلدي....

إثبات التخلي من طرف وايل الوالية يف آجال عشرة و يتم إثبات الغياب )يف احلالتني(، و ابلتايل 
 ( يوما يف احلالة الثانية.40( أايم ابلنسبة للحالة األوىل و أربعني )10)

 رابعا: الوفاة
من القانون اجلديد للبلدية،  41و  40وهي مسألة طبيعية متس كل شخص، وقد نصت املادتني 

اإلنتخابية تلقائيا، ويقرها اجمللس الشعيب  على أنه تزول صفة املنتخب ابلوفاة وتنتهي عهدته
البلدي مبوجب مداولة خيطر هبا الوايل وجواب، كما يتم إستخالف املنتخب املتوىف يف أجل ال 

 يتجاوز الشهر ابملرتشح الذي يلي آخر منتخب من نفس القائمة بقرار من الوايل .
 املطلب الثالث: الوالية ومراحل تطورها

 الوالية يف الدساتري اجلزائرية وبعض القوانني مفهوم األول: الفرع
اعتمد التنظيم اجلزائري يف تسيري الشؤون اإلدارية على اإلدارة احمللية متمثلة يف الوالية والبلدية 
حيث سعى املشرع للرقي والتنظيم اإلداري ملواكبة التغريات اليت تشهدها أقاليم الوطن فالوالية هي 

 للتنمية احمللية. الركيزة والنواة األساسية
 أوال: يف الدساتري اجلزائرية

: تتكون اجلمهورية من جمموعات إدارية يتوىل قانون حتديد مهامها 09م مادة 1963دستور -
 1 واختصاصها.

                                                           
 .74متضمنا دستور جزائري، جريدة رمسية، عدد  1996/12/7املؤرخ يف  38 - 96مرسوم رائسي  1
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منه "اجلماعات اإلقليمية  36م: ذكرها يف املادة 1976/ 11/22م املؤرخ يف1976دستور  -
 .1للدولة هي الوالية والبلدية

م، فقد 1989فيفري 28ه املوافق ل  1409رجب  22م املؤرخ يف 1989ابلنسبة لدستور  أما
أشار إليها بقوله " اجلماعات اإلقليمية للدولة هي الوالية، البلدية" وهذا ما أبقا عليه تعديل 

 1996/12/72م املؤرخ يف 1996
 لدولة هي الوالية البلدية.االعتبارية ل األشخاص 1فقرة  49كما أشار القانون املدين يف املادة 
 اثنيا: يف القوانني املتعلقة ابلوالية

هي مجاعة عمومية  " الوالية 01م مادة 1969ماي  23املؤرخ يف  38 - 69عرفت يف األمر 
" وعرفها القانون رقم  3إدارية للدولة إقليمية ذات شخصية معنوية واستقالل مايل وتشكل مقاطعة

هي مجاعة عمومية إقليمية تتمتع بشخصية معنوية  ، الوالية1990 أفريل 7املؤرخ يف  09 - 90
 4إدارية للدولة. واستعمال مايل وتشكل مقاطعة
 21ه املوافق ل 1433ربيع األول عام 28املؤرخ يف  07 -12أما ابلنسبة للقانون اجلديد رقم 

ابلشخصية  مجاعة إقليمية للدولة تتمتع خاص" الوالية هي م فقد خصها بتعريف2012فيفري 
اإلدارية غري ممركزة للدولة وتشكل هبذه الصفة فضاء  املعنوية وذمة مالية مستقلة وهي أيضا الدائرة

 التضامنية والتشاورية بني اجلماعات اإلقليمية والدولة ". لتنفيذ السياسات العمومية
والثقافية ومحاية البيئة وكذا  تساهم مع الدولة يف إدارة وهتيئة اإلقليم والتنمية االقتصادية واالجتماعية

املخولة هلا  يف كل جماالت اإلختصاص محاية وترقية وحتسني اإلطار املعيشي للمواطنني، وتتدخل
 . 5وللشعب وحتدث مبوجب قانون مبوجب القانون، شعارها هو ابلشعب

                                                           
 .78متضمن قانون مدين، جريدة رمسية، عدد  1975/09/26صادر بتاريخ  58 - 75من أمر  49مادة  1
 1963سبتمرب  10الصادرة يف  64رمسية عدد، جريدة 1963دستور اجلزائر لسنة 2
 49م، املتعلق ابلوالية، اجلريدة الرمسية، العدد1969ماي  23مؤرخ يف  38 - 69أمر رقم  3
 15، املتعلق ابلوالية، اجلريدة الرمسية، العدد1990ماي  07مؤرخ يف  09 - 90أمر رقم 4 
، املتعلق ابلوالية، اجلريدة 2012نوفمرب  21، املوافق لـ1433ربيع االول  28رخ يف املتعلق ابلوالية، املؤ  07 - 12من قانون  1نص املادة  5

 16،ص12الرمسية، العدد
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 الثاين: مراحل تطور الوالية "حملة اترخيية " الفرع
عليه اآلن وتتمثل هاتني  يف تطورها إىل الوصول إىل ما هي وقد مرت الوالية مبرحلتني أساسني

 املرحلتني اليت مر هبا التنظيم الوالئي ابجلزائر:
 مرحلة االستعمار. -
 مرحلة االستقالل.-
 مرحلة اإلستعمار -1

لقد أنبين التنظيم اإلداري الثورة على مبدأ القيادة اجلماعية وعدم السماح ألي شخص أن ينفرد 
ابختاذ القرارات معربية تؤثر يف تغيري جمرى األمور وهلذا فإن إسرتاتيجية الثورة من الناحية التنظيمية 

جماهدون أهم  قامت على أساس إنشاء جملس الوالية الذي يعترب قمة التنظيم والقيادة يسريه
مستوايت حمرتمة من التعليم والتكوين السياسي ويعمل حتت اإلشراف املباشر للقائد العام للوالية 
وهو عبارة عن هيئة للدراسات والتنظيم ووضع التصورات ومجيع املعلومات الواردة وحتليلها 

سية للبالد ابملعلومات واإلستفادة منها قبل وأثناء اختاذ القرارات احلامسة وتزويد القيادة السيا
واملعطيات من خالل التقارير املرسلة إليها للتعرف امليداين على وضعية الثورة من حيث النجاحات 

 1والصعوابت واملعوقات إلختاذ القرارات املناسبة حول مستقبل الثورة.
 مرحلة االستقالل -

على مستوى التنظيم  عمدت السلطات العامة بعد االستقالل إىل اختاذ مجلة من اإلجراءات
الوالئي العماالت متثلت يف دعم مركز وسلطات عامل العمالة )الوايل( من جهة وضمان قدر معني 

 من التمثيل الشعيب.
 
 
 

                                                           
 .29حممد العريب سعودي، املرجع السابق، ص 1
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 الفرتة األوىل -
تضم ممثلني  C.D.L.E.Sمت إحداث جلان عمالية ) جهوية ( لتدخل االقتصادي واالجتماعي 

عن املصاحل اإلدارية وممثلني عن السكان يعينهم عامل العمالة ) الوايل( الذي تؤول إليه رائسة 
 اللجنة.

واحلقيقة أن تلك اللجان يف حالة قيامها مل يكن هلا سوى دور استشاري ابملصادقة على ما يقدم 
حيوز قانوان وفال سلطات  هلا من مشاريع وقرارات من طرف عامل العمالة ) الوايل( الذي كان

 1 واختصاصات واسعة ملواجهة الوضعية العامة السائدة ابلبالد آنذاك.
 املرحلة الثانية -

م مت استخالف اللجنة السابقة مبجلس جهوي )وايل 1967وبعد االنتخاابت البلدية األوىل لسنة 
والذي كان يتشكل من مجيع رؤساء اجملالس الشعبية  A.D.E.Sأو والئي( اقتصادي واجتماعي 

 البلدية ابلعمالة مع إضافة ممثل عن كل من:
 احلزب، النقابة واجليش.

وعلى الرغم من دور هذا اجمللس يف االقرتاح ومناقشة املشاكل االقتصادية واالجتماعية ابلعمالة 
يرأس هذه اهليئة الوالئية حيث ينتخب فقد كان جمرد هيئة استشارية وإذا كان عامل العمالة مل يعد 

الرئيس من بني رؤساء اجملالس الشعبية البلدية فقد بقي حائزة األوسع السلطات ابعتباره ممثال 
إعداد وتنفيذ  vacants biensللدولة والعمالة يف خمتلف اجملاالت وامليادين، األمالك الشاغرة 

 2امليزانية، احلفاظ على النظام العام...إخل.
م واملتضمن 1969ماي  23املؤرخ يف  38/69د ظل هذا الوضع قائما إىل حني صدور األمر وق

القانون الوالية وهو النص الذي يبقى مشكال املصدر التارخيي للتنظيم الوالئي ابجلزائر على الرغم 
أجهزة  من أتثره ابلنموذج الفرنسي يف هذا اجملال. طبقا هلذا األمر قام التنظيم الوالئي على ثالثة

 أساسية:
                                                           

 وما يليها . 114حممد الصغري بعلي، املرجع السابق، ص 1
  116حممد الصغري بعلي، املرجع السابق، ص 2 
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 اجمللس الشعيب الوالئي: هو هيئة منتخبة على غرار اجمللس الشعيب البلدي. -1
اجمللس التنفيذي للوالية: ويتشكل حتت سلطة الوايل من مديري ومسؤويل مصاحل الدولة  -

 املكلفني مبختلف أقسام النشاط يف إقليم الوالية " املديرايت ".
ولة يف الوالية ومندوب احلكومة هبا ويعني من طرف رئيس وهو حائز سلطة الد الوايل: -2

 الدولة.
منه على اعتبار الوالية  36م هلذه الوحدة اإلدارية حينما نص يف املادة 1976وقد اهتم دستور 

هيئة أو جمموعة إقليمية جبانب البلدية إال أن تغيري املعطيات السياسية واالقتصادية خاصة بعد 
م أدى إىل تعديل أحكام القانون الوالئي من انحيتني أساسيتني: 1979 املؤمتر الرابع للحزب

: توسيع صالحيات واختصاصات اجمللس الشعيب الوالئي يف العديد من امليادين حيث األوىل
اليت جتعل  76أصبح للمجلس وظيفة " مراقبة " على مستوى إقليم الوالية جتسيد األحكام دستور 

 .1منه وسيلة للرقابة الشعبية
: تدعيم وأتكيد الطابع السياسي هلذه اهليئة سواء من حيث تشكيلها، إذ أصبحت الثانية

النصوص األساسية للحزب ويف ظل نظام األحادية السياسية تشرتط اإلخنراط واالنضمام للحزب 
 ابلنسبة لكل من رشح لعضوية هذا اجمللس وابقي املنتخبة. 

تسريها: وذلك من خالل أتسيس هيئة مشرتكة بني اجلهاز السياسي )حمافظة احلزب( واجلهاز 
 اإلداري على مستوى الوالية، وهو جملس التنسيق الوالئي.

 م:1969 - 1962املرحلة االنتقالية -
فظ ورثت اجلزائر غداة اإلستقالل بنية إدارية فرنسية متثلت يف اجمللس العام كهيئة مداولة واحملا

ابعتباره جهة تنفيذية وعرفت احملافظات مرحلة صعبة حبكم هجره األوروبيون غري أن اإلطار 
م الذي مد العمل  1962/12/31القانوين ظل اثبتا على حاله بسبب صدور القانون املشهور 

ابلنصوص الفرنسية وفرضت هذه احلالة تعزيز سلطة احملافظ وأنشأت بعض املؤسسات االستشارية  

                                                           

 118رجع السابق، ص حممد الصغري بعلي، امل1 
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ن اجلهوية للتدخل االقتصادي واالجتماعي وذلك بناء على طلب املكتب السياسي جلبهة كاللجا
 التحرير الوطين واملالحظة أن هذه اجملالس ضمت ممثلني عن السكان غري أهنم كانوا معنيني من

احملافظ ومل تكن متلك سلطة التداول غري أن الدراسات أثبتت أن هذه اجملالس مل تنصب يف  قبل
 1أغلب املناطق.

 ضرورة اإلصالح:
هناك عدة عوامل كثرية دفعت السلطة إىل اإلسراع يف إصالح نظام الوالية إبصدار قانون هلا ولقد 

 شجع على ذلك تضافر عوامل عديدة نذكر منها:
م مها فرض على املشرع إمتام املهمة إبصدار قانون للوالية 1967البلدية سنة  صدور قانون -1

 ليكتمل به النظام القانوين لإلدارة احمللية يف اجلزائر.
من الناحية السياسية اتضح جبالء املنحىن اإليدولوجي للدولة وهو ما فرض القيام إبصالح يف  -2

 لة وهنجها السياسي.جمال قانون الوالية يتماشى مع الدولة املستق
إن الفراغ الذي عاشقه الوالية من حيث املنظومة القانونية رغم صدور نصوص بني الفرتة  -3 

واألخرى فرض على املشرع أن يعجل ابإلصالح ليضع حدا لنصوص املرحلة االنتقالية وليعلن 
ة لقانون الوالية رمسيا عن النظام القانوين للوالية خاصة بعد أن ثبت عدم تطبيق النصوص السابق

 )النصوص االنتقالية( يف كثري من املناطق كما أشران إىل ذلك سابقا.
إن فكرة الدولة املستقلة فرضت مسألة انفصاهلا قانونيا عن فرنسا بعد ثبت وتعزز اإلنفصال  -4

ع السياسي فال يصح أبدا لالفتخار بوجود دولة مستقلة مث القول فيما بعد بتبعيتها قانوان للتشري
 .2الفرنسي فكان صدور قانون الوالية حملل مظهرا من مظاهر االستقالل القانوين

 
 
 

                                                           
 .146م، ص2010عمار بوضياف، التنظيم اإلداري يف اجلزائريني النظرية والتطبيق، جسور للنشر والتوزيع، طبعة األوىل، 1
 .145عمار بوضياف، التنظيم اإلداري يف اجلزائريني النظرية والتطبيق، املرجع السابق، ص2 
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 املطلب الرابع: صالحيات وهيئات الوالية )اجمللس الشعيب الوالئي(:
 الفرع االول: صالحيات الوالية 

اختصاصات يف إطار الصالحيات املخولة للوالية مبوجب القوانني  ميارس اجمللس الشعيب الوالئي
 1والتنظيمات و يتداول يف اجملاالت التالية:

 التنمية االقتصادية: -1
يعد اجمللس الشعيب الوالئي خمطط التنمية على املدى املتوسط يبني األهداف والربامج والوسائل 

امج البلدية للتنمية ويعتمد هذا املخطط يف إطار املعبأة من الدولة يف إطار مشاريع الدولة والرب 
 للرتقية و العمل من اجل التنمية االقتصادية واالجتماعية للوالية.

ينشأ على مستوى كل والية بنك معلومات جيمع كل الدراسات واملعلومات واإلحصائيات 
سنواي يبني النتائج احملصل االقتصادية واالجتماعية والبيئية املتعلقة ابلوالية و تعد الوالية جدوال 

 عليها يف كل القطاعات ومعدالت منو كل قطاع.
أعاله يقوم اجمللس الشعيب الوالئي مبا أييت: حيدد املناطق  80يف إطار املخطط املذكور يف املادة 

الصناعة اليت سيتم إنشاؤها ويساهم يف إعادة أتهيل املناطق الصناعية و مناطق النشاط يف إطار 
 الوطنية إلعادة التأهيل ويبد رأيه يف ذلك.الربامج 

 يسهل استفادة املتعاملني مع العقار االقتصادي. -
 .2يسهل وشجع متويل االستثمارات يف الوالية-
 الفالحة والري: -2 

وترقية األراضي  يبادر اجمللس الشعيب الوالئي ويضع حيز التنفيذ كل عمل يف جمال محاية وتوسيع
الفالحية والتهيئة والتجهيز الريفي كما يبادر اجمللس الشعيب الوالئي ابالتصال مع املصاحل التقنية، 

 بكل األعمال املوجهة إىل تنمية ومحاية األمالك الغابية يف جمال التشجري ومحاية الرتبة وإصالحها.

                                                           
 يةاملتعلق ابلوال 07-12من قانون رقم  77املادة 1
 املتعلق ابلوالية 12-07من قانون رقم  82املادة 2 
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عنية، يف تطوير كل أعمال الوقاية يساهم اجمللس الشعيب الوالئي ابالتصال مع املصاحل امل -
 1.ومكافحة األوبئة يف جمال الصحة احليوانية والنباتية

 اهلياكل القاعدية االقتصادية -3
يبادر اجمللس الشعيب الوالئي ابألعمال املرتبطة أبشغال هتيئة الطرق واملسالك الوالئية وصيانتها  -

 2واحلفاظ عليها
التصال مع املصاحل التقنية ابألعمال املتعلقة برتقية وتنمية هياكل يبادر اجمللس الشعيب الوالئي اب -

 استقبال االستثمارات.
 كما يبادر بكل عمل يرمي إىل تشجيع التنمية الريفية وال سيما يف جمال الكهرابء وفك العزلة  -
 النشاط االجتماعي والثقايف والسكن: -4

ترقية التشغيل. يتوىل اجمللس الشعيب الوالئي يشجع اجمللس الشعيب الوالئي أو يساهم يف برامج 
 إجناز جتهيزات الصحة اليت تتجاوز إمكانيات البلدايت ويسهر على تطبيق تدابري الوقاية الصحية.

 يساهم اجمللس الشعيب الوالئي ابلتنسيق مع البلدايت يف كل نشاط اجتماعي يهدف إىل:
 تنفيذ الربانمج الوطين للتحكم يف النمو الدميغرايف. - 
 محاية األم والطفل. - 
 مساعدة الطفولة. -
 مساعدة املسنني واألشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة. -
 .مساعدة األشخاص يف وضع صعب واحملتاجني -
 .3التكفل ابملشردين واملختلني عقليا -

 الفرع الثاين: هيئات الوالية
 هيئتان مها:للوالية 

                                                           

 املتعلق ابلوالية 12-07من قانون رقم  86املادة 1 
 املتعلق ابلوالية 12-07من قانون رقم  88املادة 2 
 املتعلق ابلوالية  07-12من قانون رقم  96املادة 3
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 اجمللس الشعيب الوالئي. -
 .1الوايل - 

 أوال: اجمللس الشعيب الوالئي:
إن اجمللس الشعيب الوالئي هو جهاز مداولة على مستوى الوالية ويعترب األسلوب األمثل للقيادة  -

 اجلماعية اليت مبوجبها ميارس سكان اإلقليم حقهم يف تسيري شؤوهنم. 
والئي من جمموعة من املنتخبني مت اختارهم من قبل سكان الوالية من ويتشكل اجمللس الشعب ال -

 2بني املرشحني املقرتحني من قبل األحزاب أو املرشحني األحرار.
عضوا، على أن تكون كل دائرة انتخابية ممثلة بعضو على  55و  35ويرتاوح عدد أعضائه بني  -

 3األقل. 
جمللس الشعيب الوالئي يف إطار قانوين عن طريق يعمل ا نظام سري اجمللس الشعيب الوالئي: -

املداوالت وحتت رائسة رئيس اجمللس الشعيب الوالئي، والدراسة هذا التنظيم سنتطرق إىل دورات 
 اجمللس ومداوالته واللجان اليت يشكلها.

 دورات اجمللس الشعيب الوالئي: -1
( 4املتعلق ابلوالية، يعقد اجمللس الشعيب الوالئي أربع ) 07-12من قانون  14طبقا للمادة 

 ( وما على األكثر.15دورات عادية يف السنة، مدة كل دورة منها مخسة عشر )
 تنعقد هذه الدورات وجواب خالل أشهر مارس، ويونيو وسبتمرب وديسمرب وال ميكن مجعها. -
 يب الوالئي أن جيمع يف دورة غر عادية بطلب من رئيسه أو ثلثكما ميكن للمجلس الشع  -
 أعضائه أو بطلب من الوايل.  3/1
 4ختتم الدورة غر العادية ابستنفاد جدول أعماهلا. -

                                                           

 09ص  ،املتعلق ابلوالة، املرجع السابق 07-12من قانون رقم  26املادة 1 
 .145عمار بوضياف، التنظيم اإلداري يف اجلزائريني النظرية و التطبيق، املرجع السابق، ص 2
 .118حممد الصغري بعلي، قانون االدارة احمللة اجلزائرية، املرجع السابق، ص 3 
 10ص  ،املتعلق ابلوالية، املرجع السابق 07-12من قانون رقم  17املادة 4
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 ولكي تكون دورات اجمللس صحيحة جيب توافر الشروط اآلتية: -
الوالئي إىل أعضاء اجمللس يرسل الرئيس االستدعاء الدورات اجمللس الشعيب  االستدعاء: -أ 

الشعيب الوالئي كتابيا وعن طريق الربد االلكرتوين و تكون مرفقة جبداول األعمال وتسلم هلم يف 
( أايم كاملة على األقل من االجتماع وميكن 10مقر سكناهم مقابل وصل استالم قبل عشرة )

 امل.تقليص هذه اآلجال يف حالة االستعجال، على أال يقل عن يوم واحد ک
 ويف هذه احلالة يتخذ رئيس اجمللس الشعيب الوالئي كل التدابر الالزمة لتسليم االستدعاءات.

: حيدد جدول أعمال الدورة و اتريخ انعقادها مبشاركة الوايل بعد مشاورة ب. جدول األعمال
أعضاء املكتب، ويلصق جدول أعمال الدورة فور استدعاء أعضاء اجمللس الشعيب الوالئي عند 
مدخل قاعة املداوالت ويف أماكن اإللصاق املخصصة إلعالم اجلمهور وال سيما االلكرتونية منها 

  1.ويف مقر الوالية والبلدايت التابعة هلا
املتعلق ابلوالية ال تصح  07/12 من قانون رقم 19: طبقا للمادة األغلبية املطلقة -ج

املطلقة ألعضائه املمارسني وإذا مل جيتمع  اجتماعات اجمللس الشعيب الوالئي إال حبضور األغلبية
اجمللس الشعيب الوالئي بعد االستدعاء األول لعدم اكتمال النصاب القانوين، فان املداوالت 

( أايم كاملة على األقل، تكون صحيحة مهما يكن 5املتخذة بعد االستدعاء الثاين بفارق مخسة )
الوالئي الذي حصل له مانع حلضور اجللسة  عدد األعضاء احلاضرين. ميكن عضو اجمللس الشعيب

أو الدورة أن يوكل كتابيا أحد األعضاء من اختياره، يصوت نيابة عنه. وتقدم الوكالة إىل مكتب 
 . 2دورة واحدةو الدورة، وال تصح إال جللسة أ

خالل دوراته مداوالت و  جري اجمللس الشعيب الوالئي مداوالت اجمللس الشعيب الوالئي: -2
 ختضع إىل القواعد التالية:

                                                           

 10فس القانون، صمن ن 18-16املادتني  1 
 10من نفس القانون، ص 21-20املادتني 2 
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املتعلق ابلوالية تكون جلسات اجمللس  07/12من قانون رقم  26: حسب املادة العلنية -أ 
الشعيب الوالئي علنية، و ميكن أن يقرر اجمللس الشعيب الوالئي التداول يف جلسة مغلقة يف احلالتني 

 اآلتيتني: 
 التكنولوجية.الكوارث الطبيعية أو  -
 . 1يبية للمنتخبنيدراسة احلاالت التأد -

يف الشؤون اليت تدخل يف جمال اختصاصه ابستثناء  يتداول اجمللس الشعيب الوالئي ب. التصويت:
احلاالت املنصوص عليها يف القانون، وتتخذ املداوالت ابألغلبية البسيطة ألعضاء اجمللس الشعيب 
احلاضرين أو املمثلني عند التصويت. ويف حالة تساوي األصوات يكون صوت الرئيس مرجحا 

س سجل خاص مرقم و مؤشر عله من رئي وحترر املداوالت وتسجل حسب ترتيبها الزمين يف
احملكمة املختص إقليميا، وتوقع هذه املداوالت وجواب أثناء اجللسة من مجيع األعضاء احلاضرين أو 

( أايم من رئيس اجمللس 8املمثلني عند التصويت ويرسل مستخلص من املداولة يف أجل مثانية )
  2 .ئي اىل الوايل مقابل وصل إستالمالشعيب الوال

: جتري مداوالت و أشغال اجمللس الشعيب الوالئي بلغة وطنية، وحترر ابللغة العربية اللغة العربية ۔ج
 .3املتعلق ابلوالية 07-12من قانون  25حسب املادة 

: يشكل اجمللس الشعيب الوالئي من بني أعضائه جلاان دائمة للمسائل التابعة اجملال اللجان -3 
 وال سيما املتعلقة مبا أييت: إختصاصه

 الرتبية والتعليم العايل والتكوين املهين. -
 االقتصاد واملالة. -
 الصحة والنظافة ومحاية البيئة. -
 االتصال وتكنولوجيات اإلعالم. -

                                                           
 11ص  ،املتعلق ابلوالية، املرجع السابق 07-12من قانون رقم  26املادة 1
 13ص  ،املتعلق ابلوالية، املرجع السابق 52-51املادتني  2
 11ص  ،املتعلق ابلوالية، املرجع السابق 07-12من قانون رقم  25املادة 3 
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 هتيئة اإلقليم والنقل. -
 التعمري والسكن. -

 الري والفالحة والغاابت والصيد البحري والسياحة
 الشؤون االجتماعية والثقافية والشؤون البيئية والوقف والرايضة والشباب. - 
 التنمية احمللية، التجهيز واالستثمار والتشغيل. -

 .1وميكنه أيضا تشكيل جلان خاصة لدراسة كل املسائل األخرى اليت هتم الوالية
لبية املطلقة األعضاء تشكل اللجان الدائمة أو اخلاصة عن طريق مداولة يصادق عليها ابألغ -

اجمللس الشعيب الوالئي بناء على إقرتاح من رئيسه أو األغلبية املطلقة األعضائه، وجيب أن يضمن 
 تشكيل هذه اللجان متثال نسبيا يعكس الرتكيبة السياسية للمجلس الشعيب الوالئي.

 يرأس كل جلنة عضو من اجمللس الشعيب الوالئي منتخب من طرفها. - 
 2وايل:اثنيا: ال

إن النصوص القانونية والتنظيمية وعلى الرغم من كثرهتا و تنوعها إال أهنا مل تضع تعريف حمددا  -
من القانون  92ملنصب الوايل، لكن هذا ال يعين خلوها متاما من اإلشارة إليه فقد جاء يف املادة 

توى الوالية"، املتعلق ابلوالية أبن" الوايل هو ممثل الدولة و مندوب احلكومة يف مس 09-90رقم 
 2012فرباير  21املؤرخ يف 07/12من قانون الوالية رقم  110وهو نفس ما ذهبت إليه املادة 

 3.الوايل ممثل الدولة على مستوى الوالية و هو مفوض احلكومة"حيث نصت على 
الذي حيدد أحكام القانون األساسي  230/90من املرسوم التنفيذي رقم  04كما عرفته املادة   

ابملناصب والوظائف العليا يف االدارة احمللية املعدل واملتمم أبن الوايل هو ممثل الدولة  اخلاص
ومندوب احلكومة يف الوالية، كما مت تعريف الوايل ابنه جهاز لعدم الرتكيز اإلداري، و ابنه الواسطة 

لوالية و امليدان ابلوالية، احلتمية بني اإلدارة احمللية و السلطة املركزية و انه حلل القانون و امليدان اب

                                                           

 11ص  ،املتعلق ابلوالية، املرجع السابق 07-12من قانون رقم  33املادة 1 
 85، ص2012عالء الدين حسين، مدخل القانون اإلداري، دار اهلدی، اجلزائر،2
 19ص  ،املتعلق ابلوالية، املرجع السابق 07-12من قانون رقم  110املادة 3 
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يعني  1996من دستور  78و عميد الوساطة بني خمتلف املؤسسات و األطراف. و طبقا للمادة 
 . 1الوايل مبرسوم رائسي بناءا على تقرير من وزير الداخلية"

على ان يعني الوالة من بني الكتاب  230/90من املرسوم التنفيذي رقم  13و تنص املادة  -
من خارج هاذين السلكني. و ابعتبار منصب الوايل من  5رؤساء الدوائر، و ميكن العامون، 

 املناصب السامية يف الدولة فانه خيضع جملموعة من الشروط العامة و اخلاصة تتمثل يف:
من قانون الوظيفة العمومية الشروط  75: لقد حدد املشرع من خالل املادة الشروط العامة -1 

 لتحاق مبنصب من املناصب و اليت تتمثل فيما يلي:العامة املطلوبة لال
تعد اجلنسية الرابطة القانونية و السياسية بني الفرد والدولة اليت ينتمي اليها  اجلنسية اجلزائرية: -

وقد اقرت أغلب التشريعات الوظيفية وجوب متتع املرتشح للوظيفة جبنسية الدولة، ومل يفرق املشرع 
 2ة املطلوبة يف شغل هذه الوظائف بني اجلنسية األصلية واملكتسبةاجلزائري ابلنسبة للجنسي

: و حمتوي هذا الشرط أن يكون الفرد متمتعا بكافة التمتع ابحلقوق املدنية و اخللق احلسن -
  3احلقوق السياسية و املدنية و ان يكون حسن السرية

يكون ابلغ سن الرشد على األقل : يشرتط يف املرتشح للوظيفة العامة إن السن و اللياقة البدنية -
سنة( مع مراعاة متطلبات خصوصية السلك و الوظيفة املراد االلتحاق هبا، هذا  18)سن 

 ابإلضافة إىل شرط اللياقة البدنية و املؤهالت الصحية.
تشرتط القوانني اخلاصة ابلتوظيف على املرشح للوظيفة العامة أن يبني مركزه  اخلدمة الوطنية: -

ة الوطنية و ذلك بتقدمي شهادة تدل على أدائها أو عدم أدائها أو إعفائه منها أو انه من اخلدم
 4موضوع حتت الطلب للخدمة

                                                           

 .260لسابق، ص عمار بوضياف، الوجيز يف القانون االداري، املرجع ا1 
 219-208عالء الدين عشي، مدخل القانون االداري، املرجع السابق، ص2
 219عالء الدين عشي، املرجع السابق، ص3 
 املتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العمومية  2006ييولو  15املؤرخ يف  03-06من االمر  75املادة 4 
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: لقد ميز املشرع بني الوظائف العادية و الوظائف العليا يف الدولة من الشروط اخلاصة -2 
الوظيفة العمومية، و يف من قانون  18إىل  10خالل كيفيات االلتحاق، وذلك مبوجب املواد من 

ظل غياب التنظيم اجلديد املتعلق ابلوظائف العليا، نرجع لنصوص التنظيمات السابقة على قانون 
فإىل جانب العامة السابق  الوظيفة العامة االستنباط الشروط اخلاصة ابلوظائف العليا يف الدولة
توفر شروط اخرى خاصة و  ذكرها و اليت جيب توفرها يف الشخص املرشح ملنصب الوايل، جيب

 تتمثل يف:
: يعترب هذان الشرطان من البديهيات يف إطار الوظيفة العامة و ذلك نظرا الكفاءة و النزاهة -

للمهمة اخلاصة امللقاة على عاتق املوظف السامي فالشخص املرشح ملنصب وايل ال بد أن يثبت 
 توافر هذه الشروط فيه.

: مبعىن وجوب حيازته على شهادة علمية جامعية على دارياملستوى العلمي و التكوين اإل -
اخلربة يف اجملال الوظيفي:  -األقل، أو تكوينا يسمح له مبمارسة املهام اإلدارية يف الوظائف العليا. 

إضافة إىل شرط التكوين العلمي و املهين فقد أضاف املشرع اجلزائري شرطا يتعلق ابملمارسة يف 
 لعمومية.املؤسسات أو اإلدارات ا

: إن إهناء املهام قد يكون إما نتيجة أسباب قانونية أو أسباب أتديبية أو انتهاء مهام الوايل -
 بسبب الفصل اإلداري يعترب الطريق التأدييب.

 األسباب القانونية النتهاء مهام الوايل: -1 
عات سنا قصوى ال ميكن ملتويل الوظيفة البقاء يف اخلدمة دائما بل حددت التشري التقاعد: -أ

الوظيفة عن طريق التقاعد والذي يعد إجراء من قبل اإلدارة  كهويل الوظيفة، وجب عند بلوغها تر ملت
 تتخذه أليا أو بناءا على طلب متول الوظيفة إلهناء عالقته الوظيفية.

تعد الوفاة سبب طبيعيا يف انتهاء مهام أي شاغل للوظيفة فالعالقة الوظيفية اليت   ب. الوفاة: 
 كانت قائمة تنتهي مبجرد وفاة صاحبها.
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و هي سبب من اسباب انتهاء املهام و يقصد هبا ترك املوظف السامي وظيفته  االستقالة: -ج
ري عن رغبة املوظف السامي العليا إبرادته واختياره دون أي ضغط عليه و هي تصرف اداري و تعب

 ترك اخلدمة 
 2006يوليو  15املؤرخ يف  03-06االنتهاء التأدييب ملهام الوايل: لقد جاء يف األمر الرائسي  -

منه ابن كل ختل عن  160املتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العمومية حسب نص املادة 
خمالفة مبناسبة أو أثناء أتديته املهام، يعد  وكل خطأ أو، الواجبات املهنية، أو مساس ابالنضباط

 خطأ مهين يعرض صاحبه أي املوظف السامي لعقوبة أتديبية.
 : يعرف الفصل غري أتدييب أبنه: الفصل اإلداري بغري الطريق التأدييب

سبب من األسباب اليت تؤدي إىل انتهاء عالقة املوظف ابلوظيفة العامة و تنتهي ابلتايل عالقته  -
لطة اإلدارية للدولة كما تؤدي إىل قطع عالقة املوظف ابلوظيفة العامة بسبب عدم الصالحية ابلس

الالزمة لضمان حسن سري الوظيفة العامة دون أن يكون املوظف قد ارتكب خطأ اتدييب 
 يستوجب توقيع العقوبة التأديبية عليه. 

 صالحيات الوايل: -
 أ. صالحيات الوايل بصفته ممثال للوالية: 
ميثل الوايل يف مجيع أعمال احلياة املدنية واإلدارية حسب األشكال و الشروط املنصوص عليها  -

 يف القوانني والتنظيمات املعمول هبا.
ويؤدي ابسم الوالية طبقا ألحكام هذا القانون كل أعمال إدارة األمالك و احلقوق اليت تتكون  -

 1 الئي بذلك.منها ممتلكات الوالية ويبلغ اجمللس الشعيب الو 
 ميثل الوايل الوالية أمام القضاء. -
 يعد الوايل مشروع امليزانية ويتوىل تنفيذها بعد مصادقة اجمللس الشعيب عليها وهو األمر بصرفها.  -

                                                           
 .19املتعلق ابلوالية، املرجع السابق، ص  07-12 من قانون رقم 105املادة 1
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يسهر الوايل على وضع املصاحل الوالئية و مؤسساهتا العمومية و حسن سريها و يتوىل تنشيط  -
ومراقبة نشطاها طبقا للتشريع و التنظيم املعمول هبما. . كما يسهر الوايل على نشر مداوالت 

 اجمللس الشعيب الوالئي و تنفيذها.
ويقدم الوايل عند افتتاح كل دورة عادية تقريرا عن تنفيذ املداوالت املتخذة خالل الدورات 

 1السابقة، ويطلع اجمللس الشعيب الوالئي سنواي على نشاط القطاعات غري املمركزة ابلوالية
 صالحيات الوايل بصفته ممثال للدولة: ۔ب
نشاط كزة للدولة املكلفة مبختلف قطاعات الينشط الوايل وينسق ويراقب نشاط املصاحل غري املمر  -

 :2يف الوالية، غري انه يستثنی
 العمل الرتبوي والتنظيم يف جمال الرتبية و التوين و التعليم العايل و البحث العلمي. -
 وعاء الضرائب وحتصيلها. -
 الرقابة املالية. -
 إدارة اجلمارك.  -
 مفتشية العمل.  -
  مفتشية الوظيفة العمومية -
 املصاحل اليت يتجاوز نشاطها ابلنظر إىل طبيعته و خصوصيته إقليم الوالية.  -
يسهر الوايل على تنفيذ القوانني و التنظيمات و على احرتام رموز الدولة و شعاراهتا على إقليم  -

 الوالية
كينة الوايل مسؤول على احملافظة على النظام و األمن و السالمة والس يف جمال الضبط اإلداري:

 3العمومية

                                                           

 .19من نفس القانون، املرجع السابق، ص  108املادة 1 
 .19املتعلق ابلوالية، املرجع السابق، ص  07-12من قانون رقم  111املادة 2 
 .19من نفس القانون ، ص  114املادة 3 
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الذي حيدد صالحيات الوايل ميدان األمن  373-83من املرسوم رقم  05وقد نصت املادة 
على انه: " توضع لدى الوايل يف اطار القوانني و التنظيمات املعمول 1واحملافظة على النظام العام 

 اآلتية: هبا، ملمارسة سلطاته يف ميدان حفظ النظام العام و األمن يف الوالية املصاحل
 * مصاحل األمن الوطين. 

 * مصاحل الدرك الوطين.
و تعمل هذه املصاحل على رفع تقارير دورية أي الوايل تبني فيها الوضعية العامة يف الوالية و هذا 

من  115و هذا ما ذهبت اليه املادة  373-83من ذات املرسوم التنفيذي  09طبقا للمادة 
 2ابلوالية.املتعلق  07-12القانون رقم 

 يف جمال الضبط القضائي:
، إذ 3من قانون اإلجراءات اجلزائية 28قد خول املشرع الوايل سلطة ضبط القضائي مبوجب املادة 

يقوم بنفسه مبوجب ذلك اختاذ ميع اإلجراءات الضرورية إلثبات اجلناايت واجلنح املرتكبة ضد أمن 
عليه أن يبلغ وكيل اجلمهورية و يقدم له مجيع الدولة، و إذا قام ابستعمال هذا احلق فانه جيب 

 األشخاص املضبوطني و األشياء احملجوزة.

                                                           
صالحيات الوايل يف ميدان األمن و احملافظة على النظام العام، جريدة رمسية  ، حيدد1983ماي  28مؤرخ يف  373-03املرسوم الرائسي رقم 1

 19املتعلق ابلوالية،ص  07-12من قانون رقم  115. : املادة 1983ماي  31الصادرة يف  22عدد 
 .19املتعلق ابلوالية ، ص  07-12من قانون رقم  115املادة 2
 48املتضمن قانون اإلجراءات اجلزائية ، اجلريدة الرمسية، العدد 1966ونيو  08املؤرخ يف  155-66من األمر رقم  28املادة 3 
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 خالصة الفصل األول: 
إن أهم ما توصلنا إليه من خالل هذا الفصل أن عملية الرقابة تعترب آخر مرحلة من مرحل العملية 

 شى واخلطط املسطرة .اإلدارية وتعمل على اكتشاف األخطاء واالحنرافات مث تصحيحها مبا يتما
وعليه فالرقابة هي نظام كغريه من األنظمة هلا مدخالت وخمرجات وتغذية عكسية فمداخالهتا 
تتمثل يف حمصالت ونتائج العمل واألداء وخمرجاهتا تتمثل يف تعديل الفجوة واالحنراف وتقومي 

التعديالت اخلطط لألداء أما التغذية العكسية هي خمتلف النماذج أو املعايري اجلديدة أو  اخلطأ,
إذ  ، احلايل واملستقبلي إذ كانت هناك أخطاء أثناء أتدية املهام واالستمرار يف نفس كيفية األداء

 كان هناك تطابق بني األداء املخطط له واألداء احلقيقي الفعلي.
ومراحل  وتوصلنا أيضا إىل التعرف على اجملالس احمللية املنتخبة من والية وبلدية من حيث النشأة

إعتبارها هذه األخرية مهزة  تشكيلها وتطورها من مرحلة إىل أخرى والصالحيات املخولة هلا بل
 وصل بني املواطن واجلهات املركزية.
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 الفصل الثاين
أثر الرقابة اإلدارية على اجملالس احمللية 
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 متهيد الفصل الثاين: 
تعترب اجملالس احمللية املنتخبة أحد أهم مؤسسات تفعيل الدميقراطية احمللية من خالل حتفيز األفراد 
احملليني على املسامهة أو املشاركة يف العمل أو املهام احلوارية اليت هتدف أساسا إىل إنعاش التنمية 

وايل ورئيس الدائرة واملنتخبني احمللية املستدامة ويتور اإلتصال حول وجود مسؤولني تعينهم الدولة كال
السكان احملليني وهؤالء السكان يطالبون دائما املنتخبني ابإلسكان والتعليم والصحة وخمتلف 

 املرافق واملنتخبني جيدون أنفسهم مكبلني بنظام الوصاية اليت متارس عليهم. 
هيئات المركزية فهذا ال يعين إعفائها  إبستقالل اجملالس احمللية املنتخبة إبعتبارها ورغم اإلعرتاف-

 بل البد من الرقابة عليها من قبل السلطة املختصة   من مقص الرقيب,
وحيث متارس السلطة املركزية رقابة إدارية على البلدية )املبحث األول ( وأتخذ عدة صور والرقابة 

  وعلى اجمللس كهيئة.اإلدارية على الوالية ) املبحث الثاين ( وعلى أعضاء وأعماال جمللسني
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 املبحث األول: الرقابة على اجمللس الشعيب البلدي
 املطلب األول: الرقابة على أعضاء اجمللس الشعيب البلدي

إن هذا النوع من الرقابة يثري من حيث األصل إشكاالت على املستوى العملي خاصة إذا أخذان 
غري أن هذا ال يعين إعفاء فئة املنتخبني و عدم  بعني االعتبار استقاللية اجمللس البلدي املنتخب .

بل إن هؤالء كأشخاص خيضعون األنواع من الرقابة حددها القانون كما ختضع ، خضوعهم للرقابة
 أعماهلم و ختضع هيئاهتم أيضا .

وإن عدم االعرتاف هبذه الرقابة حتت حجة االستقاللية أمر من شأنه أن يبعدان أكثر عن النظام 
، ومن املفيد التذكري أن خضوع البلدية للرقابة ال يصطدم و فكرة متتعها ابلشخصية الالمركزي

يضمن سالمة أعمال اجمللس  املعنوية، فالرقابة هي صمام األمان وبواسطتها حيفظ مبدأاملشروعية و
 1البلدي.

 : اإلقالةالفرع األول
ها و املتمثل يف حصول مانع إال أنه أشار إىل سبب، حىت و إن كان املشرع مل يشر إليها صراحة

قانوين حيث ميكن للوصاية يف هذه احلالة إقالة أي عضو تبني مثال بعد انتخابه أنه غري قابل 
من قانون البلدية  45لالنتخاب قانوان أو تعرتيه حالة من حاالت التنايف. و لقد نصت املادة 

عضو منتخب تغيب بدون  :" يعترب مستقيال تلقائيا من اجمللس الشعيب البلدي، كل 11-10
 ( دورات عادية خالل نفس السنة.03عذر مقبول ألكثر من ثالث )

   2يف حالة ختلف املنتخب عن حضور جلسة السماع رغم صحة التبليغ يعترب قرار اجمللس حضوراي
 يعلن الغياب من طرف اجمللس الشعيب البلدي بعد مساع املنتخب املعين، و خيطر الوايل بذاك ".  

 الفرع الثاين: اإليقاف
: " يوقف بقرار من الوايل كل منتخب تعرض  2011من قانون البلدية لسنة  43نصت املادة 

ملتابعة قضائية بسبب جناية أو جنحة هلا صلة ابملال العام أو ألسباب خملة ابلشرف أو كان حمل 
                                                           

 . 284، 283،ص2012عمار بوضياف، شرح قانون البلدية، جسور للنشر و التوزيع، الطبعة الثانية اجلزائر ،1 
 ، مرجع سابق.10-11من قانون البلدية  45املادة 2
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ة صحيحة، إىل غاية صدور تدابري قضائية ال متكنه من االستمرار يف ممارسة عهدته االنتخابية بصف
 .1حكم هنائي من اجلهة القضائية املختصة

 املنتخب تلقائيا و فوراي ممارسة مهامه يف حالة صدور حكم هنائي ابلرباءة، يستأنف االنتخابية .
من هذا النص نستنتج أن سبب اإليقاف أو جتديد العضوية أو املتابعة اجلزائية واليت حدد املشرع 

ق جبناية أو جنحة هلا صلة ابملال العام كان يتعلق األمر جبرمية اختالس أموال وصفها كوهنا تتعل
كون املنتخب مثال مسريا يف مؤسسة عمومية أو إدارة عامة أو ألسباب تتعلق ابلشرف أو  ،  عمومية

كان املنتخب عرضة لتدابري قضائية كأن تعرض إلجراء احلبس املؤقت. فهنا ال يتصور متتعه 
وبعنوان حبس مؤقت. ويظل التوقيف مستمرا إىل ، ابية و هو داخل املؤسسة العقابيةابلصفة االنتخ

غاية صدور حكم هنائي ابلرباءة . فان حتققت هذه األخرية فمن حق املنتخب التحاق فورا 
ابجمللس البلدي وممارسة مهامه، ومن الطبيعي أن يسلم لرئيس اجمللس البلدي القرار النهائي الذي 

 2وضع اجلديدة.ء إداري و وثيقة إثبات الكإجرا  يثبت براعته
املعدلة أنه مل يرد فيها عبارة قرار مسبب كمثيلتها  10/11من قانون 43ونسجل على نص املادة 

ولقد أحسن املشرع صنعا يف هذه املادة عندما اشرتط  08/90من قانون 32عن نص املادة 
ذلك أن ، ثر عميق على املستوى القانوينتسيب القرار من جانب الوايل ملا هلذه الضمانة من أ

التسبيب ميكن اجلهة اإلدارية أو اجلهة القضائية املختصة أو أعضاء اجمللس أو املعين ذاته من معرفة 
 3األسباب اليت من أجلها أصدر الوايل قرار إيقاف عضو معني .

كان القرار من وزير   آذا  وبثالثة أشهر، وقد مت حتديد مدة التوقيف بشهر إذا كان القرار من الوايل
الداخلية ومل يشر إطالقا إىل عملية استشارة اجمللس الشعيب البلدي على خالف قانون البلدية 

الذي جيعل املدة مستمرة إىل غاية صدور احلكم القضائي ) عدم حتديد املدة ( ونص  80/90

                                                           
 ملرجع السابق .ا 10/11من قانون البلدية 43 - 45املواد  1
 . 285عمار بوضياف، شرح قانون البلدية،مرجع سابق ، ص2
 .92،ص2005العبادي إمساعيل، أثر التعددية احلزبية على البلدية يف اجلزائر رسالة ماجستري ، جامعة حممد خيضر بسكرة3
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القانونية يف اختاذ القرار من قبل على استشارة اجمللس الشعيب البلدي ابلرغم من عدم الزاميتها 
 الوايل.

جيب أن يكون الغرض من قرار التوقيف هو احلفاظ على نزاهة و مصداقية التمثيل الشعيب أما إذا  
كان يهدف إىل انتقام أو حتقيق أغراض سياسية و حزبية فانه يكون معيبا ابالحنراف ابلسلطة مما 

 1 جيعله ابطال.
 الفرع الثالث: اإلقصاء 

من قانون البلدية: يقصي بقوة القانون من اجمللس، كل عضو جملس شعيب بلدي   44قا للمادة وف
أعاله . يثبت الوايل هذا اإلقصاء  43كان حمل إدانة جزائية هنائية لألسباب املذكورة يف املادة 

 .2مبوجب قرار 
قا القانون يعود السبب الوحيد لإلقصاء على إدانة جزائية يتعرض هلا املنتخب البلدي طب

 اإلجراءات اجلزائية.
وابلتايل يعود االختصاص إىل الوايل كجهة وصاية، كما أنه ال خيتلف حمل اإلقصاء عن حمل 
موضوع اإلقالة التماثل األثر املباشر و احلال املرتتب عنهما وهو فقدان وزوال صفة العضوية بصورة 

ملقصى ابملرتشح الوارد يف نفس القائمة دائمة وهنائية، كما يرتتب عن اإلقصاء استخالف العضو ا
 مباشرة بعد املنتخب األخري منها .

ويستلزم قبل صدور القرار حتريك اجمللس و إعالنه يف جلسة مغلقة عن هذا اإلقصاء وهو إجراء 
وجويب جيب على الوايل احرتامه قبل إصداره للقرار. فالغاية إلسقاط عضوية العضو املدان مراعاة 

 3لس.مصداقية اجمل

                                                           
 .97حممد الصغري بعلي، قانون اإلدارة احمللية،ص 1
 ، مرجع سابق.10-11من قانون البلدية  44املادة 2 
 .98حممد الصغري بعلي، قانون اإلدارة احمللية،ص 3 



 أثر الرقابة اإلدارية على اجملالس احمللية املنتخبة                           الفصل الثاين

72 
 

وقد مت حتديد ، ويعد اإلقصاء امتدادا وتكملة لعملية اإليقاف يف حالة أتكيد االهتام واإلدانة
فإن  24-67صالحية الوايل يف مالحظة هذا اإلجراء وجتسيده قانوان بقرار على خالف األمر 

 العزل يكون للسلطة الوصائية ومبوجب مرسوم .
 90 /80من قانون 33مل تعدل يف املادة  10-11من القانون  44أن اإلقصاء يف املادة  ونرى

إال من حيث املعين ابستبدال يقصي هنائيا من اجمللس ب يقصي بقوة القانون هنائيا االستقامة 
 املعىن.

إسقاط كلي  فإهنما يؤداين إىل نفس النتيجة املتمثلة يف، إذا أمعنا النظر يف كل من اإلقالة واإلقصاء
غري أهنما خيتلفان من حيث أن اإلقصاء إجراء أتدييب وعقايب ، وهنائي لعضوية املنتخب يف اجمللس

 .1إبقرار عقوية جزائية مما حيول دون بقاء العضو يف اجمللس
 1990من قانون البلدية السنة  33من الناحية اإلجرائية فقد أوجب املشرع وابلربط مع املادة 

صراحة أن اجمللس البلدي هو من يعلن هذا اإلقصاء ومل يشر النص اجلديد  جندها قد أشارت
 لذلك.
 الثاين: الرقابة على أعمال اجمللس الشعيب البلدي: املطلب

 كجهة وصية فإن الوايل يقوم ابلعديد من أنواع الرقابة على أعمال البلدية حيث تتوىل هذه اجلهة
مع القوانني والنصوص، أو إلغاءها يف حالة خمالفتها  الوصية املصادقة على املداوالت إذا اتفقت

إمكانية حلول سلطات الوصية حمل البلدايت يف حال إمهاهلا أو عجزها عن قيام  للقانون مع
 وهذا ما حناول أن نثبته يف هذا املطلب.، 2املصلحة العامة أبعمال تقتضيها متطلبات

 األول: التصديق )املصادقة على أعمال اجمللس الشعيب البلدي: الفرع
يعرف التصديق على أنه": العمل القانوين الصادر من السلطة الوصائية، واليت تقرر مبقتضاه أن 

الصادر من اهليئة الالمركزية، ال خيالف القانون وال يتعارض مع املصلحة العامة وانه جيوز  القرار
 تنفيذه ."

                                                           

 .101حممد الصغري بعلي، قانون اإلدارة احمللية،ص 1 
 64، ص2010ورقلة،  بوطيب بن انصر، الرقابة الوصائية وأثرها على اجملالس الشعبية البلدية يف اجلزائر، مذكرة ماجستري، كلية احلقوق، جامعة2 
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إذن هو": القرار اإلداري الذي يصدر عن سلطة الوصاية والذي يعطي القرار الصادر فالتصديق 
الالمركزية فعاليته القانونية املطابقة للقانون واتفاقه مع املصلحة العامة وتراقب سلطة  عن السلطة

املعروض عليها أي خرق للقانون، كما تراقب مالءمته يف عدم تعارضه مع  الوصاية شرعية القرار
 اليت اختذ فيها. لصاحل العام وتوافقه مع الظروفا

 إن القانون اجلزائري خيضع بعض القرارات الصادرة عن اجملالس البلدية لوصاية التصديق من جانب
السلطة املركزية إذ أن هذه القرارات ال تكون قابلة للتنفيذ إال بعد التصديق عليها. وقد يكون 

 .1عليه القانون او ضمنيا حبسب ما نص التصديق صرحيا
 املصادقة الصرحية على أعمال اجمللس الشعيب البلدي: -1

من القانون البلدي ضرورة املصادقة صراحة  57نظرا ألمهية بعض املداوالت، تشرتط املادة 
 )كتابيا(عليها لتنفيذها، وتتعلق هذه املداوالت ابملواضيع اآلتية:

 امليزانيات واحلساابت. -
 اهلبات والوصااي األجنبية.  قبول -
 اتفاقيات التوأمة. -
 . 2التنازل عن األمالك العقارية البلدية -

يوما من  30من قانون البلدية وهي  58كما أن هذه املصادقة ختضع ملهلة حمددة قانوان يف املادة 
املادة إىل إيداع حمضر املداولة لدى الوالية، واملالحظ أن املشرع عمد من خالل هذه  اتريخ

املصادقة الصرحية وما قد ينجر عنه من تباطؤ وتعطيل للنشاط اإلداري، حيث  التخفيف من شدة
خالل هذه املدة انقلبت املصادقة الصرحية إىل مصادقة ضمنية، وهو ما  أنه إذا مل يصدر الوايل قراره

 30مىت انتهت مهلة  57يعين أن املداولة تنفذ ولو خصت أحد املواضيع املشار إليها يف املادة 
 يوم.

                                                           
، 137، مذكرة ليسانس أكادميي، كلية احلقوق حممد الصغري بعلي، املرجع السابق، ص10-11شهري کرميش، استقاللية البلدية يف ظل القانون 1

138. 
 .137،138حممد الصغري بعلي، قانون اإلدارة احمللية،ص 2 



 أثر الرقابة اإلدارية على اجملالس احمللية املنتخبة                           الفصل الثاين

74 
 

 املصادقة الضمنية على أعمال اجمللس الشعيب البلدي: - 2
منه على مبدأ عام تعترب مبقتضاه مداوالت اجمللس  56لقد نص القانون البلدي طبقا للمادة 

يوما ابتداء من اتريخ إيداعها لدى الوالية فيما  21البلدي انفذة وسارية املفعول بعد مرور  الشعيب
وتكون املصادقة ضمنية متی  57املداوالت املستثناة قانوان كما سبق وأشران إليها يف املادة  عدا

مضت فرتة زمنية دون إقرارها من قبل اإلدارة املركزية، وهنا يعترب القرار ضمين ابملصادقة وجيب أن 
انوان وقوات املدة اجلهة املختصة كتابيا خالل املدة احملددة ق يكون قرار الرفض مسببا وأن يبلغ إىل

 القانونية يكون مبثابة مصادقة.
فاملصادقة عمل إداري منفصل عن العمل الالمركزي املشمول ابملصادقة ومتلك جهة الرقابة 

ه دون أن تعدل يف قرارات أو مداوالت اجملالس الشعبية ماملصادقة على القرار أو ض الوصائية
 1البلدية.
 الثاين: إلغاء )البطالن( أعمال اجمللس الشعيب البلدي: الفرع

على خالف التصديق فاإلبطال أو )اإللغاء( هو التقنية أو اإلجراء الذي ميكن جلهة الوصاية 
اإلستثنائية احملددة قانوان قرارا صادرا عن جهة ال مركزية ألنه ه سلطات تزيل مبقتضی اإلدارية أن

املصلحة العامة، وعليه فإنه ال جيوز جلهة الوصاية إلغاء قرار هلذه ميس  خيالف قاعدة قانونية او
عدم اتفاقه مع مصلحة فردية أو جمرد عدم اتفاقه مع  اهليئة مبجرد إضراره مبصلحة فردية أو جمرد

مصلحة ذاتية تتوالها اهليئة املذكورة وإال كان ذلك مساسا مببدأ استقاللية اهليئة الالمركزية وأهلية 
 , والبطالن أيخذ صوراتن اما بطالن مطلق او بطالن نسيب:2شؤوان احمللية بنفسها تصرف يف

 :البطالن املطلق ألعمال اجمللس الشعيب البلدي -1
من قانون البلدية: تبطل بقوة القانون مداوالت اجمللس الشعيب البلدي، مبا يعين  59نصت املادة 

 القانوين وذلك ألحد األسباب اآلتية:املداولة تلد ميتة وال أثر هلا على الصعيد  أن
 

                                                           

 110، ص2013دينامكية االقاليم، ماجستري يف القانون العام، كلية احلقوق، جامعة قسنطينة، ابتسام عميور، نظام الوصاية االدارية ودورها يف 1 
 22شهري کرميش، املرجع السابق، ص2 
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 خمالفة القانون: -أ
 ويقصد ابلقانون هنا معىن واسعا، يشمل كال من: الدستور، القانون )الصادر عن الربملان(، التنظيم

 الصادر عن اإلدارة العامة(: املراسيم الرائسية والتنفيذية، القرارات الوزارية التنظيمية...
ن مداوالت اجمللس الشعيب البلدي إمنا يهدف إىل احرتام مبدأ املشروعية وإقرار هذا السبب لبطال

 املشروعية . وضمان مبدأ
 املداوالت اليت متس رموز الدولة وشعاراهتا -ب
 من الدستور . 3املداوالت احملررة بغري اللغة العربية ابعتبارها اللغة الرمسية للدولة، طبقا للمادة  -ج

يل التصريح ببطالن املداولة مبوجب قرار دون التقيد مبواعيد وآجال للواوقد خول القانون البلدي 
 1كقاعدة عامة، الن ما بين على ابطل يبقى ابطال.  معينة

عليه فيظل القانون  لكنه ابملقابل مل يشرتط ايضا على الوايل تسبيب قراره بعدما كان منصوص
لس أو لرئيسه يف التوجه إىل وهو ما سيشكل ابلتأكيد صعوبة ألعضاء اجمل، 08/90السابق

الوايل، وذلك لغياب التسبيب أو التعليل الذي ميكنهم من معرفة سبب  القضاء ملخاصمة قرار
البطالن، السيما ابلنسبة ملداوالت اليت تتخذ خرقا للقوانني والتنظيمات. حيث تعترب بذلك )خرقا 

لتقديرية يف ذلك للوايل حول ما إذا  لسلطة ا القوانني والتنظيمات عامة وغري حمددة بدقة، لتبقىا
جهة أخرى ايضا يشكل للقاضي  كانت تلك املداوالت تشكل خرقا أم ال، هذا من جهة، ومن

 . 2اإلداري صعوبة يف ممارسة الرقابة على ذلك القرار
 البطالن النسيب ألعمال اجمللس الشعيب البلدي: - 2 

تكون مداوالت اجمللس الشعيب البلدي قابلة  10-11من القانون  60ابلرجوع إىل نص املادة 
إذا كانت يف موضوعها متس مصلحة شخصية تتعلق أبعضاء اجمللس الشعيب مبا فيهم  لإلبطال

رئيس اجمللس وهذا للحرص على شفافية العمل اإلداري ودعما لنزاهة التمثيل وحتقيقا للصاحل العام 
أو أصوهلم أو فروعهم إىل الدرجة الرابعة أو سواء تعلقت املصلحة األعضاء أنفسهم أو أبزواجهم 

                                                           
 .139،138حممد الصغري بعلي، قانون اإلدارة احمللية،ص 1
 .25شهري کرميش، املرجع السابق, ص 2 
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النوع من املداوالت مبوجب قرار من الوايل معلل  "، حيث يثبت إبطال هذا1حىت کوکالء عنهم
(الذي كان حيدد ذلك بشهر واحد من 80دون التقيد مبدة معينة، خالفا للقانون السابق )املادة 

 الزمين. ال لعدم االختصاصاتريخ إيداعها لدى الوالية، وإال كان قراره ابط
وجيوز لرئيس اجمللس أن يطعن يف قرارات الوايل إداراي )تظلم إداري(، أو قضائيا يف قرارات الوايل 
املتعلقة إبلغاء مداوالته، وذلك برفع دعوى اإللغاء أمام احملكمة اإلدارية املختصة إقليميا، طبقا 

 2لغاء.لقانون اإلجراءات املدنية وذلك عن طريق دعوى اإل
 الفرع الثالث: احللول حمل اجمللس الشعيب البلدي:

يقصد به أن حتل سلطة الرقابة حمل رئيس اجمللس الشعيب البلدي لتنفيذ بعض اإللتزامات القانونية 
اليت مل يقم مبا لتجنب اإلمهال واحلفاظ على املصلحة العامة احمللية، ويعد احللول أخطر أنواع الرقابة 

ل اجملالس الشعبية البلدية حيث حيل الوايل حمل اجمللس يف إصدار القرارات نيابة واستقال على حرية
اجلهات الوصية طبقا لإلجراءات اليت حيددها القانون سيما منها ما جاءت به  عنه، ويكون تدخل

قانون البلدية، وألن احللول يعد إجراء استثنائيا جيب أن يتوفر على 102-101-100املواد 
 مايلي:

 ود نصوج -
 صريح يوجب على اجمللس أو اهليئة القيام بعمل معني .

 قانوان ويكون امتناع عنه عمل غري املشروع. أن تكون اهليئة الالمركزية ملزمة ابلتصرف -
أن تقوم سلطة الرقابة إبنذار اهليئة الالمركزية قبل احللول ومنحها مهلة حمددة فإن رفضت  -

رضيت إبجراء احللول واملساس ابستقالهلا وتتحمل املسؤولية عن يدل على أهنا  االستجابة فهذا
 وسلطة حلول للوايل أتخذ شكالن: حلول إداري وحلول مايل. 3احللول األضرار النامجة عن عملية

 احللول اإلداري حمل اجمللس الشعيب البلدي: -1
                                                           

 .29، ص2013والوالية اجلديدين، مذكرة ماسرت أكادميي، كلية احلقوق، جامعة ورقلة، حيزية امري، اجلماعات احمللية يف ظل قانون البلدية 1 
 139حممد الصغري بعلي، نفس املرجع، ص2
 112ابتسام عمور ، املرجع السابق، ص 3 
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 حمل رؤساء سلطة الوايل يف احللول142،102،100مبوجب املواد 10/11أقر قانون البلدية 
البلدايت، هذه احلالة ينفرد هبا قانون البلدية دون قانون الوالية حيث تظهر سلطة الوايل التقديرية 

واختاذ مجيع التدابري اإلجراءات املتعلقة  100حمل رئيس البلدية حسب نص املادة  يف التدخل
كصورة جديدة من صور والنظافة والسكنية العمومية ودميومة املرفق العام   ابحلفاظ على األمن

واستمرار تقدمي اخلدمات للمواطنني السيما املتعلقة ابلعمليات  احللول هدفها ضمان االستقرار
 1االنتخابية، واخلدمة الوطنية، واحلالة املدنية .

تنظم حلول الوايل حمل رئيس البلدية ابلنسبة للقواعد الضبط اإلداري فإن  100وإذا كانت املادة 
على امتناع ورئيس البلدية عن اختاذ  من القانون البلدي جاء عاما عندما نص 101نص املادة

القوانني ابختاذ ما يراه مناسبا بعد انقضاء األجل احملدد يف اإلعذار،  القرارات املوكلة له مبقتضی
حيث جيوز للوايل احللول حمل رئيس البلدية إذا تقاعس هذا  ويالحظ على النص أنه جاء عاما

ولصحة ، الالزمة لتنفيذ القوانني والتنظيمات أداء مهامه أو امتنع عن اختاذ القرارات األخري عن
 الرئيس البلدية للقيام مبا مفروض احللول البد أن يسبقه إعذار من الوايل حيدد فيه األجل املمنوح

ي من قانون البلدية إىل صورة أخرى منصور احللول اإلدار  142عليه قانوان، ويشري نص املادة 
والواثئق  تتمثل يف سلطة الوايل يف إصدار أمر ابإليداع التلقائي للواثئق اخلاصة يف أرشيف الوالية

 . 2اليت تكتسي أمهية خاصة من انحية القيام ابإلجراءات الكفيلة ابحملافظة عليها
 احللول املايل: - 2

 ن للميزانية احمللية، حيث تتدخلالصورة الغالبة يف اجلانب املايل هي النفقات اإللزامية وإعادة التواز 
السلطة الوصية بنفسها إلدراج املصاريف اإللزامية بعد تنبيه السلطة احمللية إىل ذلك، وختول 
النصوص القانونية املتعلقة ابلبلدية للوايل حق التدخل وفق اإلجراءات واألحكام املنصوص عليها 

ف معظمها إىل ضبط امليزانية وضمان من قانون البلدية، واليت حتد 186و 102،183يف املواد
نتيجة اإلختالالت قد يعرفها اجمللس الشعيب  102التصويت عليها، وحيق للوايل استنادا إىل املادة 

                                                           
 36حيزية امرية املرجع السابق، ص 1
 12، ص2004وق، ورقلة، جنيب لربي، الرقابة على اجلماعات احمللية، مذكرة ماسرت أكادميي، كلية احلق2 
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البلدي الذي حيول دون تصويت على امليزانية التدخل وضمان املصادقة عليها وتنفيذها، إال أن 
تتمثل يف ضرورة استدعاء اجمللس الشعيب 186املشرع قيد سلطة الوايل بشروط حددهتا املادة 

إذا تعلق األمر  185البلدي يف دورة غري عادية للمصادقة على امليزانية، وبعد تطبيق أحكام املادة 
ابمليزانية األولية، وحىت ال تبقى األمور معلقة يف حال عدم التوصل إىل املصادقة على ميزانيات 

 1التدخل الوايل وتطبيقها هنائيا.
إىل حلول حمل اجمللس الشعيب البلدي يف حالة  183متتد سلطة الوايل حسب نص املادة كما 

تصويته على ميزانية مل تنص على النفقات اإلجبارية، يتم إخضاعها إىل مداولة اثنية يف حالة ما 
أفضت لرددا عن تصويت على ميزانية غري متوازنة ومل تنص على النفقات اإلجبارية، وبعد إعذار 

 . 2لس الشعيب البلدي يتدخل الوايل تلقائيا لضبط امليزانيةاجمل
وتكون إبهناء حياهتما إمياءا قانونيا ويتمثل يف حلهاوحتريد أعضائها من الصفة  الرقابة على اهليئة:

 03-05من قانون البلدية املتممة هي األخرى مبوجب األمر  34اليت حيملوهنا، وطبقا للمادة 
 حيل اجمللس البلدي يف احلاالت التالية: 2005يوليو  18املؤرخ يف 

 . عندما يصبح عدد املنتخبني أقل من نصف عدد األعضاء وبعد تطبيق أحكام االستخالف1
وهذه حالة طبيعية كما رأينا فال يتصور أن يستمر اجمللس الشعيب البلدي يف عقد جلساته ودوراته 

مبوجبها سيفصل فيما عرض عليه، وال  وقد. فقد نصف أعضائه كما فقد األداة القانونية اليت
يكون ذلك إال بعد اللجوء للقوائم االحتياطية وحبسب العارض الذي يصيب العضو املمارس 
)وفاة، إقصاء، استقالة( فإذا حتقق هذا املانع ابدر الوايل إىل إعداد تقريره وحييله لوزير الداخلية 

 الستصدار مرسوم احلل.والذي بدوره يعد تقريره وحييله على جملس الوزراء 
. يف حالة االستقالة اجلماعية: وهنا ميكننا أن نتصور أن يبادر مجيع أعضاء اجمللس أاي كانت 2

تياراهتم السياسية وانتماءاهتم إىل تقدمي طلب يفصحون فيه ع ن رغبتهم يف التخلي عن عضوية 

                                                           
 36حيزية امري، املرجع السابق، ص1
 13جنيب لربي، املرجع السابق، ص2 
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ي جهة االستقالة اجلماعية. اجمللس، فإن مت ذلك تعني حل اجمللس مع اإلشارة أن النص مل حيدد أل
 وما شكلها وهل هي عبارة عن طلب واحد أو كل عضو حيرر طلب استقالته بصفة فردية.

. يف حالة وجود اختالف خطري بني أعضاء اجمللس الشعيب البلدي الذي حيول دون السري 3
 العادي هليئات البلدية: .

أن تتحد رؤيتهم السياسة يف كافة إن االختالف بني أعضاء اجمللس أمر طبيعي، فال يتصور 
املسائل اليت تعرض على اجمللس، غري أن االختالف إذا بلغ درجة من اخلطورة واجلسامة حبيث 
يؤدي إىل عرقلة السري احلسن هليئات البلدية فتعطل مثال مصلحة من مصاحلها تعني يف مثل هذه 

البلدية وهو ما سينعكس سلبا احلاالت حل اجمللس ألن القول خبالف ذلك يعين تعطيل مصاحل 
 على اجلمهور.

 واملالحظ أن مجيع هذه احلاالت املذكورة متاثل احلاالت الواردة يف قانون. 
يف حالة ضم بلدايت لبعضها أو بتجزئته: وهذه حالة وردت فقط يف قانون البلدية وال جند هلا -4

ايت غري اثبت و مستقر، فألسباب مثيال يف قانون الوالية، وهي أيضا حالة طبيعية ألن عدد البلد
موضوعية قد يلجأ املشرع إىل رفع عدد البلدايت أو اإلنقاص منها. ومن مث قد تضم بلدية إىل 
أخرى وهو ما يعين حل اجمللسني معا، فال يتصور أن تدار شؤون البلدية يف حالة الضم . جملس 

يضا أن تدار البلدية اجلديدة مبجلسني بلدية دون أخرى من البلديتني املعنيتني ابلضم، وال يتصور أ
 إذن ال مفر يف مثل هذه احلاالت من اللجوء للحل و انتخاب جملس بلدي جديد.

. عندما يكون اإلبقاء على اجمللس من شأنه أن يشكل مصدرا لالحتالل يف التسيري ويف اإلدارة 5
قانون الوالية اليت تؤكد أن  احمللية أو ميس مبصاحل املواطن وسكينته وهي نفس احلالة الواردة يف

 .1اجمللس البلدي هنا صار مصدر ضرر للمنطقة ال مصدر نفع لذا وجب حله
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أحسن املشرع يف قانون البلدية حينما عدد على سبيل احلصر حاالت احلل حىت ال يرتك أي  ولقد
جمال لالجتهاد والتفسري الواسع للنص، مث أنه أحسن أيضا حينما فرض اختاذ مرسوم احلل على 

 مستوى جملس الوزراء مبا له من خطورة كبرية.
من قانون البلدية يتم حل اجمللس الشعيب البلدي  35أداة احلل: كأصل متام و تطبيقا للمادة 

مبوجب املرسوم رائسي يتخذ يف جملس الوزراء بناء على تقرير من وزير الداخلية وهو ما ترمجه 
املتضمن حل جمالس شعبية بلدية بكل  2005يوليو  20املؤرخ يف  254-02املرسوم الرائسي 

 ييت جباية و تيزي وزو على سبيل املثال. من وال
املذكور، وحبكم  44-92غري أن وضع حالة الطوارئ مكن احلكومة، ومبوجب املرسوم الرائسي 

الوضع الغري عادي آنذاك من حل جمالس منتخبة بلدية مبوجب مرسوم تنفيذي .من ذلك املرسوم 
 63 - 95رسوم التنفيذي رقم ، وكذلك امل1992أبريل  11بتاريخ  142 -92التنفيذي رقم 

 .1995يوليو  22املؤرخ يف 
أايم  10وإذا مت صدور مرسوم احلل البحر عن ذلك تشكيل جملس مؤقت يعينه الوايل خالل 

 .1التالية للحل
و تقتصر سلطات اجمللس املؤقت على األعمال اجلارية وعلى القرارات التحفظية املستعجلة واليت 

البلدية ومحايتها. وحتري انتخاابت جديدة على مستوى املنطقة خالل تكفل احملافظة على أمالك 
 أشهر بغرض تشكيل اجمللس اجلديد وفقا للقواعد السابق بياهنا. 6

و ابجمللس املؤقت يتميز اجمللس البلدي عن الوالئي إذ أن حل حملس شعيب والئي ال يستلزم إنشاء 
ل اجمللس الوالئي اجلديد وهو ما أشارت إليه جملس مؤقت بل ال بد من إجراء االنتخاابت التشكي

 من قانون الوالية. 45املادة 
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 الرقابة على أموال البلدايت وأثرها على اجملالس الشعبية البلدية :املطلب الرابع
ختضع اجملالس الشعبية البلدية إىل جانب الرقابة على األشخاص واللجان والرقابة على اهليئات 

املالية واملوارد وهذه األخرية تعد أساس احلياة ابلنسبة العالقة اجلهات املركزية الرقابة على املوارد 
ابلبلدايت فكلما اعتمدت البلدايت على مواردها الذاتية يف متويل ميزانيتها كلما زادت مساحة 

وهلا استقالليتها على السلطة املركزية. وتعد املوارد املالية من أهم املواضيع اليت تكثر التساؤالت ح
فما هي مصادر متويل البلدايت يف اجلزائر وماهي اجلهات اليت تتوىل ممارسة الرقابة عليها وما أثر  

 1كل ذلك على اداء اجملالس الشعبية البلدية.
 الفرع األول: الرقابة على املوارد البشرية

ختضع املوارد املالية للبلدايت إىل رقابة متعددة من قبل اجلهات الوصية واليت تتمثل يف الوايل أو من 
قبل جلس احملابة أو املفتشية العامة للمالية وهذا النوع من الرقابة غالبا ما يكون بعداي وابستثناء 

ىل ممارسة الرقابة على امليزانية من الرقابة الوصائية اليت ميارسها الوايل، سنحاول تبيني جلهات اليت تتو 
 قبل اجلهات الوصية

 الرقابة على امليزانية من قبل اجلهات الوصية )الوايل( أوال:
ختضع البلدية الرقابة الوايل أثناء وضع امليزانية وعند تنفيذها متارس هذه الرقابة صورتني: إما ابإللغاء 

... حبيث جند أن الوايل ميارس رقابة مالية 42، 155، 156أو احللول وهذا ما نصت عليه املواد 
على أموال البلدايت، فاملداوالت اليت تتناول امليزانيات واحلساابت أو أحداث مصاحل ومؤسسات 
عمومية بلدية فإهنا تتطلب احلصول على املوافقة من قبل الوايل، وال ميكن للبلدية الشروع يف تنفيذ 

ن قبل الوايل أي أن الوايل له احلق يف ممارسة الرقابة الوصائية ميزانيتها إال بعد املصادقة عليها م
وبصورة قبلية على أموال اجملالس الشعبية البلدية وله احلق يف إلغاء النفقات واإليرادات الغري قانونية 

 2بقرار معلل.
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اليت أعطت للوايل  156، 154، 155كما أن الوايل ميارس احلق يف احللول وفقا لنص املواد 
طة التدخل وإدراج النفقات اإلجبارية اليت مل يوصت عليها اجمللس الشعيب البلدي، وهذا سل

 أنه يف حالة تصويت اجمللس08/90من القانون 155، وقد نصت املادة 154تضمنته املادة 
يوما اليت تلي استالمها فإن أعاد  15على ميزانية غري متوازنة فإن الوايل يرجعها إىل البلدية خالل 

لس التصويت عليها فإن الوايل يتدخل تلقائيا ويعمل على ضبط توازن ميزانية البلدية وقد حول اجمل
للواي احلق يف التدخل يف حالة تبني أن هناك 08/90من القانون 156قانون البلدية يف مادته 

يتوىل هذه عجزا أثناء تنفيذ امليزانية مل يتخذ اجمللس الشعيب البلدي أي إجراءات ضرورية فإن الوايل 
 اإلجراءات المتصاص العجز يف مدى سنتني متتالتني أو أكثر.

وعليه فإن الوايل يباشر الرقابة القبلية للموارد املالية للبلدايت ويتوىل مباشرة الرقابة البعدية كل من 
 . جملس احملاسبة واملفتشية العامة للمالية وهذا ما سندرسه يف النقطة الثانية والثالثة

 قابة جملس احملاسبةاثنيا: ر 
 على جملس احملاسبة ما يلي: 1976جاء يف امليثاق الوطين لسنة 

يتصدر هذه املؤسسات جملس احملاسبة الذي يراقب أوج انفاق األموال العمومية واستعمال ومحاية 
ألموال الدولة يف التسيب والتالعب واالختالس ويسهر على حسن التسيري واالستعمال األمثل 

نتاج اجلماعية من خالل املتابعة الدقيقة والتحري الكامل على احلساابت وتدقيقها لوسائل اال
والشك أن هذه املهمة النبيلة اليت يضطلع عليها جملس احملاسبة تستوجب الدقة يف اختيار قضاته 
وحماسبية من بني ذوي االختصاص والكفاءة والنزاهة وااللتزام مببادئ الثورة كما يتوجب محايتهم 

وعليه فإن جملس احملاسبة يكلف ابلرقابة البعدية ألموال الدولة  الضغوط املادية واملعنوية من
واجلماعات االقليمية واملرافق العمومية ويعد هذا اجمللس تقريرا سنواي مث يرفعه إىل رئيس اجلمهورية 

وحبسب . 1989من دستور  60وحيدد القانون تنظيم جملس احملاسبة هذا ما نصت عليه املادة 
فإن جملس احملاسبة هو الذي يتوىل مراقبة احلساابت اإلدارية 08/90نونامن الق 176نص املادة 

ويراجعها يقوم بتصفية حساابت البلدية حيث خيصص اجمللس يف كل سنة جزءا من تقريره لتسيري 
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لتبليغ وله البلدايت وذلك على أساس الواثئق املقدمة إليه، وعن طريق الزايدات املفاجئة أو بعد ا
 احلق يف االطالع والتحري.

ويتوىل جملس احملاسبة مهمة تبليغ رئيس اجمللس الشعيب البلدي مبالحظاته حول إدارته وتسيريه 
وتقارير الزايدات امليدانية والغرف اجلهوية للمحاسبة اليت بدورها على احملاسب البلدي متارس رقابة 

 1التسيري واحلساابت اإلدارية البلدية.
 53/80 اثلثا: رقابة املفتشية العامة للمالية أنشأت املفتشية العامة للمالية مبوجب املرسوم

 وهي عبارة عن هيئة إدارية تتوىل ممارسة الرقابة الالحقة على ما يلي: 1980مارس  01املؤرخ يف 
 الالمركزية. تراقب التسيري املايل واحلسايب يف مصاحل الدولة واجلماعات العمومية -1
 املؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري.  -2
 املؤسسات االشرتاكية ووحدهتا وفروعها واخلدمات االجتماعية -3
 وميكن أن تشمل رقابة املفتشية العامة للمالية وحيدد برانجما للعمل خالل الشهر -4 

ة العامة للمالية األول من كل سنة، وتبلغ املفتشية جمللس احملاسبة تقريرها السنوي وعليه فاملفتشي
 متارس رقابتها على البلدايت وفقا لربانمج دوري وعادة ما يكون يف بداية السنة املالية.

 الفرع الثاين: أثر الرقابة على أموال البلدايت يف اجملالس الشعبية البلدية
للبلدايت، نظرا لقلة وضعف املداخيل واإليرادات اجلبائية اليت تعد من أهم املوارد املالية ابلنسبة 

جعل ميزانيات هذه األخرية يف حالة عجز دائم، خاصة مع تطور أعباء البلدايت والتوزيع غري 
املوضوعي الذي تعتمده الدولة يف تقسيم اإليرادات اجلبائية وهذا ما جعل البلدايت يف الغالب ما 

نية واإليرادات الواجب تكون من قبل اجلهات املركزية أو تتوىل اجلهات املركزية حتديد الشروط القانو 
اتباعها بغية االستفادة من هذه املساعدات هو احلق يف اإلشراف والتوجيه وهذا ما ميس بفكرة 

فإن كانت املوارد  حرية البلدايت يف تسيري شؤوهنا احمللية، ويوصف ابالستقاللية اجلماعات احمللية
ة مشاريعها تقوم على ما توجه اجلهات املالية اليت تعتمد عليها البلدايت يف حتقيق تنميتها وإدار 
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املركزية من مساعدات مالية، فإن ذلك يفتح الباب أمام التدخل الواسع للجهات املركزية يف 
الشؤون احمللي، أين تصبح الدولة صاحية القرار يف حتديد واختيار املشاريع واحلاجيات التنموية 

لوصااي، بل انتهاء الوصاية احلقيقية ألن لسكان اجملالس الشعبية البلدية وهذا صورة من صور ا
مجيع اإلعاانت البلدايت تشهد على وجود توجيه هلذه اإلعاانت وفقا ملا خيدم سياسة الدولة 

املساعدات ألهنا من الناحية الواقعية زادت من تبعية  ومصاحلها وهذا ما يثبت عدم حيادية هذه
اق على فكرة استقاللية اجملالس الشعبية البلدايت للجهات املركزية و عملت على تضييق اخلن

البلدية ألن املشرع جعل اجلهات املركزية والوايل هم املسؤولني عن تنفيذ ومراقبة املخططات التنموية 
للمجالس الشعبية البلدية مما حيول البلدية إىل جهة تنفيذ فقطكما أن اشرتاط بعض اإلجراءات 

شأنه أن حيوهلا إىل وسيلة من وسائل التدخل يف  والشروط لالستفادة من بعض املساعدات من
األنشطة التنموية ومثال ذلك الرقابة اليت متارسها اجلهات التنفيذية على املشاريع والتقارير الدورية 
اليت تلتزم رئيس اجمللس الشعيب البلدي أبرساهلا إىل اجلهات الوصية واليت تتضمن نسب استهالك 

 .1املشاريع أو حتديد أوجه الصرف االعتماد املايل، وسبب اجناز
وهذا ما يعكس يف األخري التواجد املستمر إلرادة اجلهات املركزية أثناء تنفيذ املشاريع التنموية على 
املستوايت احمللية، وهذا ما جيعل اجلماعات احمللية يف اجلزائر أتخذ صور علم الرتكيز اإلداري 

لى املشرع اجلزائري التخلي على هذا النوع من الوصاية ويبعدها عن فكرة الالمركزية اإلدارية، وع
 لصاحل السلطات احمللية ما هو احلال يف النظام القانوين للجماعات احمللية.

وإىل جانب الرقابة املالية جند الرقابة السياسية وهذان النوعني من الرقابة مل جند هلا ما يدل عليهما 
 تثنب وجوده هذين النوعني من الرقابة. يف قانون البلدية لكن املمارسة الفعلية

واإلدارة احمللية من بني أهم األجهزة األكثر أتثرا ابلنظام السياسي يف البالد وقد أتثرت البلدية 
اجلزائرية منذ االستقالل ابلتيارات السائدة يف البالد حيث عرفت يف فرتة احلزب الواحد هيمنة  

ن التزكية من كاملة للجهات السياسية على اجملالس الشعبية، فكان أعضاء هذه اجملالس ال يستوفو 

                                                           
 .165ص  164أبو طيب بن انصر، املرجع السابق، ص 1
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احلزب وتراجع هذا النوع من الوصاية بعد تبين التعددية احلزبية يف اجلزائر، فأصبح النظام السياسي 
كنت مشكلة من احزاب   1990ميلي براجمه السياسية ألن أغلب البلدايت اليت أعقبت انتخاابت 

السياسية وتراجعت حينها معارضة للنظام السياسي ومتكنت البلدايمتن حتقيق استقاللية من الناحية 
أين عادت  1999الرقابة الوصائية بصورة عامة واستمرت هذه االستقاللية للبلدايت إىل غاية 

الوصاية اجلمهورية والذي مت اعتماده من قبل حزب جبهة التحرير الوطين، مما أفضى عليه الطابع 
لنوع من الوصاية الذي ستتسع السياسي وهذا ما ميس ابستقاللية اجملالس الشعبية البلدية وهذا ا

مساحته يوما بعد يوم من شأنه أن يهدد فكرة استقاللية اجلهات الالمركزية وجيعله جمرد أداة 
 لتحقيق برامج واهداف النظام السياسي على املستوى احمللي.
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 الرقابة على اجمللس الشعيب الوالئياملبحث الثاين:
 ثالث صور تتمثل يف: الشعيب الوالئي وتظهر يف لسالسلطة املركزية وصايتها على اجمل متارس

 الرقابة على األشخاص) األعضاء(.-
 الرقابة على األعمال. -
 الرقابة على اجمللس -

 املطلب األول: الرقابة على أعضاء اجمللس
االنتخاب حيث جعلها بني  أعضاء اهليئات اإلقليمية أبسلوب لقد إتبع املشرع اجلزائري يف إختيار

ألن  التعيني ال يتحلى مببدأ االستقالل االنتخاب والتعيني ابلنسبة للوالة ابلرغم من أنأسلوب 
 أن الرقابة تكون يف البداية على أعضاء اجمللس صالحيات هذه اهليئة تكون حمدودة ولذلك جند

فهي  مداوالت حترك كل املشاريع املنتظرة من قبل املواطنني وابلتايل الشعيب الوالئي ابعتباره هيئة
 1الوسائل اليت متتلكها السلطة املركزية يف مواجهة اجمللس. تعد من أخطر

صفة املنتخب  قانونية حددها املشرع بقوله: " تزول وال تكون هذه الرقابة إال بوجود نصوص
حصول مانع قانوين ويقر اجمللس  الشعيب الوالئي يف حالة الوفاة أو االستقالة أو اإلقصاء أو ابجمللس
الوالئي ذلك مبوجب مداولة خيطر الوايل بذلك، ويثبت فقدان صفة املنتخب مبوجب قرار  الشعيب

من الوزير املكلف ابلداخلية، ميكن أن يكون قرار الوزير املكلف ابلداخلية املثبت لفقدان صفة 
الشعيب الوالئي الذين خيضعون إىل  جملس الدولة ولذلك جند أعضاء اجمللس طعن أماماملنتخب عمل

 إدارية وصائية متارس عليهم من طرف وزير الداخلية وأتخذ يف الواقع الصور اآلتية: ابةرق
 .2التوقيف، اإلقصاء، املانع القانوين

 التوقيف الفرع األول: 
ووفق إجراءات  هو جتسيد العضوية بصفة مؤقتة وذلك بسبب من األسباب اليت حددها القانون

الشعيب الوالئي، كل منتخب  مبوجب مداولة اجمللس يوقفحددهتا النصوص القانونية، " ميكن أن 
                                                           

 .149م، ص 2009اإلداري وتطبيقاته، اجلزائر، دار اهلدى،  عالء الدين عشي، املبادئ العامة للقانون اإلداري، التنظيم1
 متعلق ابلوالية 07-12من القانون  40املادة 2 
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صلة ابملال العام أو األسباب املخلة ابلشرف  يكون حمل متابعة قضائية بسبب جناية أو جنحة هلا
بصفة صحيحة، ميكن التوقيف مبوجب قرار معلل من الوزير  وال متكنه من متابعة عهدته االنتخابية

احلكم النهائي من اجلهة القضائية املختصة من خالل املادة جند  املكلف ابلداخلية إىل غاية صدور
 1السبب الوحيد لتوقيف العضو املنتخب من اجمللس الشعيب يف املتابعة اجلزائية. أن

 يشرتط لصحة قرار التوقيف أن يكون على األركان التالية:
القضائية  تابعةالسبب القانوين لتوقيف املنتخب الوالئي يقتصر على امل من حيث السبب: -

بسبب جناية أو جنحة على شرط أن تنصل اجلرمية على املال أو الشرف،أن يرتتب عليها حيلولة 
 دون مواصلة العضو ملهامه االنتخابية بصورة صحيحة.

وصية على  يعود إعالن قرار توقيف العضو إىل وزير الداخلية كجهة من حيث االختصاص: - 
 2أن يكون ذلك القرار معلال.

التوقيف، وهو  : حيتمل حمل التوقيف يف األثر أو النتيجة املباشرة واإلحالة لقرارمن حيث احملل-
 حمددة ومدة التوقيف تعطيل عضوية املنتخب، أي عدم متكينه من أداء مهامه كمنتخب لفرتة

 املختصة.هنائي من اجلهة القضائية  مؤقتة تبدأ من اتريخ صدور قرار الوزير وتنتهي بصدور قرار
 من حيث اهلدف، الشكل واإلجراءات: من حيث الشكل جيب أن يكون القرار مسببا -

وتسهيال لإلثبات يف  أبن يتضمن ذكر سبب التوقيف) املتابعة اجلزائية( حفاظا على حقوق العضو
 حالة الطعن القضائي.

 : وجوب إجراء مداولة اجمللس الشعيب الوالئي.من حيث اإلجراء -
أما إذا كان  يسعى للحفاظ على نزاهة ومصداقية التمثيل الشعيب هلدف أو الغاية:من حيث ا -

ابلسلطة، مما جيعله  يهدف إىل االنتقام أو حتقيق أغراض سياسية فإنه يكون معيب ابإلحنراف
 3ابطال وغري مشروع.

                                                           
 متعلق ابلوالية 07-12من القانون  54املادة  1
 .195حممد صغري بعلي، املرجع السابق، ص 2
 117، ص2012جلزائر،حممد صغري بعلي، الوالية يف القانون اجلزائري، دار العلوم للنشر والتوزيع، ا3 
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 : اإلقصاءالثاين الفرع
والنهائي للعضوية على  اإلسقاط الكلياإلقصاء بسبب عفوية جزائية )إقصاء عقايب( واإلقصاء هو 

 ألدائه جزائية، حسب بيان املشرع بقوله: العضو الذي تفرض
هنائية هلا عالقة  الشعيب الوالئي كل منتخب كان حمل إدانة جزئية "يقصي بقوة القانون من اجمللس

مبوجب  الشعيب الوالئية ذلك طائلة عدم القابلية االنتخاب، ويقر اجمللس بعهدته، تضعه حتت
املكلف ابلداخلية ولصحته جيب توفر الشروط  مداولة ويثبت هذا اإلقصاء مبوجب قرار من الوزير

 1التالية:
هو السبب الوحيد لإلقصاء إىل إدانة جزائية هنائية هلا عالقة بعهدته طبقا  من حيث السبب: -

 لقانون اإلجراءات اجلزائية متنعه حتت طائلة عدم القابلية لالنتخاب.
 حيث االختصاص: يعود االختصاص للجهة الوصية ) وزير الداخلية(. من
احلال يف وفاة  هو زوال وفقدان صفة العضوية بصورة دائمة وهنائية كما هو من حيث احملل: -

 املنتخب الوالئي أو استقالته أو انتهاء املدة االنتخابية.
مباشرة بعد  د يف نفس القائمةكما يرتتب على اإلقصاء استخالف العضو املقصی ابملرشح الوار 

 .2املنتخب األخري منها خالل شهر واحد
الوالئي ذلك  الشعيب يتبني أنه يقر اجمللس من حيث شكل اإلجراءات، ومن خالل النص -

 مبوجب مداولة وخيطر الوايل بذلك ".
 3التمثيل الشعيب يسعى قرار اإلقصاء للحفاظ على مسعة ونزاهة ومصداقية من حيث اهلدف: -
 
 
 

                                                           
 ، املتعلق ابلوالية07-12من قانون  46املادة  1
 من نفس القانون  2الفقرة  41املادة 2 
 من نفس القانون 44املادة 3 
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 اإلقصاء بسبب عدم قابلية االنتخاب أو التنافية: -2
طائلة عدم قابلية  يقصي بقوة القانون كل منتخب ابجمللس الشعيب الوالئي يثبت أنه يوجد حتت

الشعيب الوالئي ذلك مبوجب  عليها قانوان، ويقر اجمللس لالنتخاب أو يف حالة تنايف منصوص
 مبوجب قرار. ابلداخلية هذا اإلقصاء مداولة ويثبت الوزير املكلف

 يشرتط لصحة قرار اخلاص ابإلقصاء إىل وجود املنتخب الوالئي إما:
 يف حالة من حاالت عدم االنتخاب. -
 يف حالة من حاالت التنايف أو التعارض. - 

 املانع القانوين: : الفرع الثالث
القانون اإلداري أي توضيح  ا فقهاءهذه احلالة غامضة وغري حمددة مل حيددها مشرع ومل يقدم بشأهن

سوى أنه ما ورد يف قانون االنتخاب بشأن األشخاص الذين يدخلون يف حاالت علم قابلية 
لالنتخاب أو حاالت التعارض أو احملكوم عليهم هنائيا فإن ذلك يؤدب لفقدان صفة املنتخب 

 1الوالئي. 
 املطلب الثاين: الرقابة على األعمال

جهزة احمللية ال تتحقق من وجهة نظر املشرع مبجرد االنتخاب بل ينبغي أن إن دميقراطية األ
تستكمل مببدأ آخر وهو حرية اجملالس احمللية يف ممارسة أعماهلا اإلجيابية عن طريق املداوالت اليت 
تتخذ مبوافقة أغلبية األعضاء واليت أخضعها املشرع إىل رقابة التصديق يف حال مطابقتها للقوانني 

يث ميكن للجهات ح والتنظيمات أو حمل احلل تكون حمل إلغاء إذا كانت خمالفة للقواننيأو 
يف حالة إمهاله وعجزه عن القيام أبعمال تقتضيها متطلبات املصلحة  الوصية احللول بدل اجمللس

 .العامة
 
 

                                                           
 متعلق ابالنتخاابت. 01-12من القانون العضوي  83املادة  1
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 الفرع األول: التصديق
خالل مباشرهتا  املداوالت من ضمن اختصاصها عن طريق تعاجل اجملالس احمللية الشؤون اليت تدخل

العمل هبا يف كل  للشؤون اليت تدخل يف جمال اختصاصها كآلية للتسيري احمللي، واليت جيري
احمللية عن طريق سلطة  الدورات، إذ تعمل سلطة الوصاية على إقرار العمل الذي ستقوم به اجملالس

 التصديق.
 أوال: تعريف التصديق

الرقابة  الرقابة اليت تباشرها السلطة التنفيذية، كما يعد أكثر أنواعيعد هذا النوع من أهم أنواع 
اللقانون أو   استعماال، وتقع رقابة السلطة التنفيذية على أعمال اجمللس سواء كان العمل خمالف

 كان غري مالئم.
يكون القرار  فالتصديق هو العمل القانوين الصادر من السلطة الوصائية والذي يقضي بوجوب أن

 .1املصلحة العامة وأنه جيوز تنفيذهصادر من اهليئة الالمركزية ال خيالف القانون وال يتعارض مع ال
عمال معينا صادرا  التصديق أنه "اإلجراء الذي مبقتضاه جيوز جلهة الوصاية أن تقرر أبن كما يعرف

عدم خمالفته  للتنفيذ على أساس من جهة إدارية المركزية ميكن أن يوضع موضع التنفيذ، أي قابال
 2أي قاعدة قانونية أو املساس ابملصلحة العامة"

الالمركزية  والرأي الراجح أن التصديق عمل إداري منفصل عن العمل اإلداري الصادر عن اهليئة
النفاذ قرار اهليئة  فهو ال يندرج يف العمل األخري حىت ولو نص القانون على أنه شرط ضروري

ألنه ال يرتب ضررا يف  قبل التصديق عليه ال يكون قابال للطعن فيه الالمركزية، كذلك فإن القرار
 .3احلال

 

                                                           
 169مصر، دون اتريخ، صعادل حممود محدي، االجتاهات املعاصرة يف نظم االدارة احمللية، مطابع نيل، 1
معة عبد الصديق شيخ، االستقالل املايل للجماعات احمللية بني احلاجات الفعلية والتطورات الضرورية، أطروحة دكتوراه يف القانون العام، جا2 

 234، ص 2011-2010اجلزائر، يوسف بن خدة، 
 170عادل حممود محدي، مرجع سابق، ص3 
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 أنواع التصديق:اثنيا
الالمركزية  التصديق ال يكون جزئيا، فال جيوز للسلطة الوصية أن توافق على جزء من قرار اهليئة

اليتجزأ، كما ال جيوز  املوافقة على اجلزء الباقي، ألن ذلك يعد تعديال لقرار اهليئة، فالقرار وترفض
لسلطة الوصاية أن تضيف شيئا على القرار كما ال جيوز أن تعلق موافقتها على حتقق شرط واقف 

 أو فاسخ ألن التصديق حتت شرط ال يعين يف حقيقته إال الرفض. 
 والتصديق نوعان:

 . التصديق الضمين1
 .1عليها املعروض لعمل أو القرارالتصديق الضمين يكون عندما تلتزم السلطة الوصية الصمت إزاء ا

إذا مضت فرتة  على اعتبار قرارات اهليئة الالمركزية انفذة القانون فيكون التصديق ضمنيا إذا نص
معينة دون إقرارها، وتعترب مداوالت اجمللس الشعيب الوالئي املصادق عليها ضمنيا انفذة ما مل 

، وهذه املدة حددها 2ء دوره يف اجمللسانتها يوما من اتريخ 15يطلب الوايل إلغائها خالل 
على أنه قبول وموافقة على  يفسر موقف سلطة اإلشراف القانون، وانتهاء هذه املدة كفيل أبن

ر الضمين نفس آاثر القرار عليها، هذا وقد اعتربت احملكمة العليا، القرا العمل أو القرار املعروض
 3 .الصريح

 21بعد مضي  ت اجمللس الشعيب الوالئي انفذة بقوة القانونفالقاعدة العامة تقضي ابعتبار مداوال
واليت يقصد هبا أن حيدد املشرع  ، وهذا ما يسمى ابملصادقة الضمنية،4يوما من إيداعها ابلوالية

أو التصديق على القرار،  املختصة ابلوصاية إقرار التصرف عادة مدة معينة جيب خالهلا على اجلهة

                                                           
 169عادل حممود محدي، مرجع سابق، ص1
  07-12من قانون الوالية  57املادة 2
 .44، ص 2007طاهري حسني، القانون اإلداري واملؤسسات اإلدارية، دار اخللدونية للنشر والتوزيع، اجلزائر، الطبعة األوىل، 3
 07-12من قانون الوالية  57املادة 4
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دون اعرتاض منها يكون مبثابة داللة ضمنية من جهة الرقابة إبقرار هذا  حبيث إذا انتهت املدة
 . 1التصرف أو املوافقة الضمنية على القرار

 . التصديق الصريح2
قرار تفصح فيه  التصديق الصريح يكون عندما تلجأ السلطة املركزية أو جهة الوصاية إىل إصدار

 .2عة هلا وصائياصراحة عن تزكيتها للقرار الصادر عن اجلهة التاب
يتعني على  القانون صراحة على وجوب التصديق، حبيث فيكون التصديق صرحيا عندما ينص

 السلطة الوصية إصدار قرارها سواء ابلقبول أو الرفض.
إال بعد  من قانون الوالية املصادقة الصرحية إذ نصت على اال تنفذ 55فقد تضمنت املادة 

(مداوالت اجمللس الشعيب 02عليها يف أجل أقصاه شهران )ابلداخلية  مصادقة الوزير املكلف
 واملتضمنة ما يلي:

 امليزانيات واحلساابت -
 عن العقار واقتنائه وتبادله التنازل -
 اتفاقيات التوأمة، التنازل عن األمالك العقارية -
 . 3اهلبات والوصااي األجنبية" -

املداوالت للمصادقة  ضرورة خضوع هذهوجتسد هذه املادة التصديق الصريح، ومن خالل ذلك 
الوصائية حبيث ضيقت وإىل حد كبري 4سواء الضمنية أو الصرحية واليت توحي ابتساع جمال الرقابة

من سلطة اجملالس احمللية املنتخبة؛ وجند ذلك واضحا خاصة عندما ال تكتسب هذه القرارات قوهتا 
ة وليس من اتريخ صدورها وإمضاءها من طرف رئيس انتهاء املدة القانوني القانونية الكاملة إال بعد

التدخل  الشعيب الوالئي، وهذا ما يوحي بوجود ختوف لدى السلطة الوصية من فتح ابب اجمللس
                                                           

حممد عبد العال، الرقابة السياسية والقضائية على أعمال اإلدارة احمللية دراسة مقارنة، دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع، مصر،  حممد الديداموين1 
 184، ص2011دون طبعة، 

 .40عمار بوضياف، التنظيم اإلداري يف اجلزائر بني النظرية والتطبيق، مرجع سابق، ص 2 
 07-12من قانون الوالية  55املادة 3
 .41عمار بوضياف، التنظيم اإلداري يف اجلزائر بني النظرية والتطبيق، املرجع السابق، ص 4
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احمللية ومنحها سلطات واسعة يف اختاذ القرارات،أي أن اإلدارة املركزية ال تزال  والتقرير أمام اجملالس
اختاذ القرار كاملة مما يعين قصورها الذي يتعارض  ن تويل سلطةترى أن اجلماعات احمللية عاجزة ع

 مع منحها اإلستقاللية الكاملة .
بتفادي اخلطأ  وعليه فالتصديق إذن هو تلك الوسيلة الوقائية اليت تسبق تنفيذ القرار واليت تسمح

ها يف آن اإلدارة واملتعامل مع الذي قد يؤدي تنفيذه إىل تسبيب ضرر للغري، فهي وسيلة حتمي
 1واحد من تنفيذ القرارات املخالفة للقانون.

 الفرع الثاين: رقابة اإللغاء )البطالن(
تتجه السلطة الوصية يف إعمال رقابتها للعديد من الوسائل لعل أمهها القيام إبلغاء قرارات اجملالس 

 07-12يف حاالت نص عيها القانون 
 أوال: تعريف اإللغاء

حيدث اصطدام بني  غري املشروعة الصادرة عن اهليئات احمللية، فحىت ال القراراتاإللغاء هو إبطال 
اجلهاز املركزي واجلهاز احمللي عادة ما جند القانون يتدخل حلصر حاالت معينة يتمكن مبوجبها 

 .2اجلهاز املركزي من إلغاء قرارات مت اختاذها على املستوى احمللي وكانت مشوية بعيب يف املشروعية
الالمركزية  إللغاء وسيلة الحقة ألن سلطة الوصاية ال تتدخل إال بعد صدور القرار من اهليئةفا

القرار الصادر من  فتلغيه لكونه خمالف للقانون أو متعارض مع الصاحل العام، فال جيوز أن يكون
يغري من سلطة الوصاية ابإللغاء إال بسيطا وجمردا، وال يكون مقرتان بشرط فاسخ أو واقف، وال أن 

. 3 ”قرار اهليئة الالمركزية فليس هلذه السلطة إال أن تصدر قرارا ابإللغاء أو متتنع عن إصداره
فاإللغاء إذن هو أحد الوسائل الوقائية اليت من شأهنا إهناء آاثر قرار صادر عن هيئة المركزية من 

                                                           
 .07-12من قانون الوالية  55املادة 1
 
 .40عمار بوضياف، التنظيم اإلداري يف اجلزائر بني النظرية والتطبيق، مرجع سابق، ص 2
 .177عادل حممود محدي، مرجع سابق، ص 3



 أثر الرقابة اإلدارية على اجملالس احمللية املنتخبة                           الفصل الثاين

94 
 

حلاالت احملددة قانوان طرف جهة الوصاية وذلك ملخالفة القانون، وال يتم هذا اإللغاء إال يف ا
 احمللي ابطلة بطالان مطلقا أو نسبيا. وميكن أن تكون مداوالت اجمللس

 اثنيا: أنواع البطالن
 . البطالن املطلق1
من  53هة الوصية إبطال القرارات أو املداوالت اليت تعترب ابطلة بطالان مطلقا حيثأوردهتا املادة اجل

 :07-12قانون الوالية 
 املداوالت املتخذة خرقا للدستور وير املطابقة للقوانني والتنظيمات. -
 املداوالت اليت متس برموز الدولة وشعاراهتا . -
 املداوالت غري احملررة ابلغة العربية. -
 املداوالت اليت تتناول موضوعا ال يدخل ضمن اختصاصات اجمللس الشعيب -

 الوالئي.
 .1اجمللس الشعيب الوالئي املداوالت املتخذة خارج مقر  -

 وعليه يتم اإللغاء هبذه الصورة إلحدى األسباب التالية:
 أ. عدم االختصاص

الوالئي إذا ما كانت  الشعيب حيث تعترب غري قانونية وابطلة مجيع املداوالت اليت يتخذها اجمللس
 عي.نطاقها اإلقليمي أو املوضو  متجاوزة أو خارجة عن صالحياته واختصاصاته من حيث

 ب. خمالفة للقانون
 ويقصد ابلقانون هنا معناه الواسع، ويشمل كال من الدستور، القانون والتنظيم.

مبدأ املشروعية  وإقرار هذا السبب لبطالن مداوالت اجمللس الشعيب الوالئي إمنا يهدف إىل احرتام
 لقانون.مبدأ سيادة ا وضمان تدرج القواعد القانونية يف الدولة وضماان وسعيا لتجسيد

 

                                                           
 123.ي، الوالية يف القانون اإلداري اجلزائري، مرجع سابق، صحممد الصغري بعل1
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 ج. خمالفة الشكل واإلجراءات
حيث تعترب ابطلة بطالان مطلقا املداوالت اليت جتري خارج الدورات العادية واالستثنائية 
واالجتماعات واجللسات القانونية اليت يعقدها اجمللس خارج مقره، أو غري احملررة ابللغة العربية. 

 .1اإلدارية املختصة إقليميا وإلقرار البطالن يرفع الوايل دعوى أمام احملكمة
 البطالن النسيب. 2

من قانون الوالية  56سعيا لشفافية ونزاهة العمل اإلداري ومصداقية التمثيل الشعيب نصت املادة 
 على أنه ميكن أن تلغي املداوالت اليت يكون فيها أحد أعضاء اجمللس الشعيب الوالئي 12-07

ويف هذه احلاالت ميكن للوايل أن ، 2معين بقضية موضوع املداولة إما ابمسه الشخصي أو كوكيل
الشعيب الوالئي اليت اختذت خالهلا  اليت تلي اختتام دورة اجمللس يوما 15يثري بطالن املداولة خالل 

له مصلحة يف ميكن املطالبة هبا من قبل كل منتخب أو مكلف ابلضريبة يف الوالية و  املداولة كما
يوما من إلصاق املداولة من خالل طلب برسالة موصى عليها إىل الوايل مقابل  15ذلك خالل 

 وصل استالم. ويرفع الوايل دعوى أمام احملكمة اإلدارية قصد اإلقرار ببطالن هذه املداوالت.
ن البطال أن 09-90املتضمن قانون الوالية والقانون  38-69وما يالحظ من خالل األمر 

الداخلية، وهذا ما كان يشكل  عنه مبوجب قرار مسبب صادر من وزير املطلق أو النسيب كان يعلن
خالل استغالل األبطال يف قمع كل  قبل السلطة الوصية من ننوعا من الوصاية املشددة م

-12املداوالت والقرارات اليت تتخذها اجلماعات احمللية، إال أنه من خالل قانون الوالية اجلديد 
للسلطة القضائية بعد إخطارها من طرف الوايل، أي أن جمال الرقابة  أسندت سلطة اإلبطال 07

 السلطة أعمال اإلدارة يفتح أمام احملكمة اإلدارية اليت يشتكي لديها من طرف القضائية على
 السلطة القضائية هي احمللية على اعتبار أن الوصية، وهذا من شأنه بعث االرتياح لدى اجملالس

 جهة حيادية ومستقلة عن اإلدارة وعن ضغوطها
 

                                                           

 200حممد الصغري بعلي، القانون االداري: التنظيم االداري، مرجع سابق، ص1 
 07-12من قانون الوالية  56املادة 2 
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 الفرع الثالث: احللول
خالل مدة  احللول وسيلة من وسائل الرقابة حيث تكون اإلدارة احمللية مكلفة ابلقيام أبعمال معينة

ختاذلت اإلدارة  حمددة، وذلك تنفيذا لسياسة العامة للدولة أو فرض القانون القيام هبا ومع ذلك
املشروع احمللي،  هبا ففي مثل هذه احلالة أمكن للسلطة الوصية القيام بتنفيذ أو تنظيمعن القيام 

على األعمال السلبية أو  وهو يف األصل من اختصاص اهليئات احمللية، وهذا ما يطلق عليه الرقابة
. فهو بذلك أحد الوسائل الرقابية ذات الصفة االستثنائية اليت متارسها 1احللول يف االختصاص

 اإلدارة املركزية يف مباشرة عمل من األعمال املوكلة للهيئة احمللية.
مل تقم عن  ويقصد ابحللول قيام اجلهة الوصية مقام اجلهة الالمركزية يف تنفيذ التزاماهتا القانونية اليت

التسيري املباشر  قصد أو عجز أو إمهال رغم إخطارها مسبقا من جانب السلطة الوصية أو هو
 لية من قبل السلطة املركزية.للشؤون احمل

السلطة الوصية  ويعترب احللول أخطر إجراء إذ يسمح استثنائيا ووفق إجراءات حمددة قانوان أبن حتل
ممثلة يف وزير الداخلية حمل اجلماعات اإلقليمية اجمللس الشعيب الوالئي(، وهنا جند خرقا خطريا 

يت تقتضي أن اهليئات الالمركزية تعمل بداءة وال للقاعدة األساسية لالمركزية التنظيم اإلداري ال
تتدخل اجلهات الوصية إال الحقا طبقا لإلجراءات اليت حيددها القانون. وإذ كانت سلطة احللول 

يف نظام الوصاية  -2من اخلصائص األساسية اليت متيز سلطة الرائسة فقد يسمح هبا استثنائيا
 12-07من قانون الوالية 169و  168اإلدارية كما ورد يف املادتني 

بسبب  من قانون الوالية نصت على أنه "عندما ال يصوت على مشروع امليزانية 168فاملادة 
يف  الشعيب الوالئي الشعيب الوالئي، فإن الوايل يقوم استثناء ابستدعاء اجمللس اختالل داخل اجمللس

الفرتة القانونية  دورة غري عادية للمصادقة عليه، غري أن هذه الدورة ال تعقد إال إذا جتاوزت
 أعاله.  167للمصادقة على مشروع امليزانية وبعد تطبيق أحكام املادة 

                                                           
 187حممد الديداموين، مرجع سابق، ص 1
 154، ص 2013نشر والتوزيع، عنابة، اجلزائر، حممد الصغري بعلي، اإلدارة احمللية اجلزائرية، دار العلوم لل2
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 عدم توصل هذه الدورة إىل املصادقة على مشروع امليزانية، يبلغ الوايل الوزير املكلف ويف حالة
  1الذي يتخذ التدابري املالئمة لضبطهاابلداخلية 

املادة  2من قانون الوالية على أنه "عندما يظهر تنفيذ الوالية عجزا فيه 169كما نصت املادة 
فيجب على اجمللس الشعيب الوالئي اختاذ التدابري الالزمة 07-12من قانون الوالية  168

ضافية للسنة املوالية، إذا مل تتخذ اجمللس التوازن الصارم للميزانية اإل هذا العجز، وضمان المتصاص
ابملالية  ابلداخلية والوزير املكلف التصحيحية الضرورية، يتوىل الوزير املكلف الشعيب الوالئي التدابري

 .2اإلذن من ابمتصاص العجز على مدى سنتني أو عدة سنوات مالية" الذين ميكنهم
عجزها  امليزانية لدى إعدادها، وامتصاصوسلطة حلول وزير الداخلية تنصب على ضبط توازن 

 أتثري كبري لدى التنفيذ يف حالة عدم قيام اجمللس بذلك. وابلرغم من ذلك جند أن هذه الوسيلة هلا
وتطبيقا ملبدأ املالئمة  على ممارسة استقاللية للجماعات احمللية عند أدائها ملهامها، فاإلدارة احمللية

املناسبة لذلك، وعليه  خل من عدمه ووقت تدخلها والكيفيةعلى تقدير ضرورة التد هي األقدر
فإن تدخل السلطة الوصية للحلول حمل هذه اهليئات يعترب خرقا هلذا املبدأ ضف إىل ذلك ما قد 

إجبارها على التدخل أو احللول حملها  ينجر عن عرقلة السلطة الوصية للجماعات احمللية من خالل
 3يف ذلك.

 الرقابة على اهليئة:املطلب الثالث: 
إن الرقابة على اهليئة تتمثل يف إمكانية حل اجمللس الشعيب الوالئي ابلكيفية واإلجراءات اليت 

من  44حددها القانون. واحلل إجراء خطري يعكس خطورة السبب الداعي له. ورجوعا للمادة 
املتمم لقانون الوالية  2005يوليو  18املؤرخ يف 05-04قانون الوالية املعدلة مبوجب األمر رقم: 

 : 4. والذي مجع كل حاالت احلل كما يلي1990لسنة 

                                                           

 07-12من قانون الوالية  168املادة 1 
 07-12من قانون الوالية  169املادة 2 
 155حممد الصغري بعلي، اإلدارة احمللية اجلزائرية، مرجع سابق، ص 3 
 80، ص2012، جسور للنشر والتوزيع، اجلزائر، 1عمار بوضياف، شرح قانون الوالية، ط4 
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 يف حالة إلغاء مائي النتخاب مجيع أعضاء اجمللس الشعيب الوالئي . -1
حالة استقالة مجاعية جلميع أعضاء اجمللس وهذا سبب معقول فطاملا عرب مجيع أعضاء  يف -2

 اجمللس عن رغبتهم يف التخلي عن العضوية وجب حل اجمللس وحتديده.
عندما يصبح عدد املنتخبني أقل من النصف حىت بعد تطبيق أحكام االستخالف وهذه حالة -3

 ة قانونية أساسية يف التداول.بدورها معقولة النعدام األغلبية وهي أدا
يف حالة اختالف خطري بني أعضاء اجمللس : وهو أمر طبيعي ألن اجمللس ليس جماال أو  -4

 مكاان للصراع املعلن واملعرقل السري احلسن ألعماله. 
وان كان االختالف بني أعضاء اجمللس أمر وارد، غري أنه ال ينبغي أن يرقى إىل خالف يؤثر سلبا 

املداولة. فان ثبت ذلك كان اجمللس عرضة للحل. وهنا يفرتض يف هذه احلالة أن يبادر  على هيئة
الوايل إىل حترير تقرير يف املوضوع يطلع فيه وزير الداخلية حبقيقة اخلالف ونطاقه وآاثره ليتوىل وزير 

 احلل وره حترير تقرير يف املوضوع يعرضه أمام جملس الوزراء بغرض استصدار مرسومدداخلية بال
عندما يكون اإلبقاء على اجمللس من شأنه أن يشكل مصدرا لالختالل يف التسيري ويف اإلدارة  -5

املذكور  2005احمللية أو ميس مبصاحل املواد وسكينته. وهذه حالة مت استحداثها موجب تعديل 
على املساس  نظرا ملا عرفته بعد املناطق من الوطن من صراعات بني املنتخبني واملعينني مما أسفر

 مبصداقية اإلدارة احمللية ومصاحل املواطن.
الية يتم حل اجمللس الشعيب الوالئي مبوجب مرسوم يتخذ و من قانون ال 45: وفقا للمادة أداة احلل

يف جملس الوزراء ويؤخذ على النص املذكور عدم حتديده الطبيعة املرسوم أداة احلل )رائسي أو 
كان ضمنا أشار إىل ذلك خاصة عند ذكر جملس الوزراء. مما يعين أنه رائسي وليس   تنفيذي(. وإن

حني حصر حاالت احلل أوال واثنيا عندما أوجب إصدار  تنفيذي. وقد أحسن املشرع صنعا
مرسوم رائسي يقضي حبل اجمللس واثلثا عند فرض أيضا اإلعالن عن اتريخ االنتخاب يف املنطقة 

جرد اإلعالن عن احلل. وجتدر اإلشارة أن مدة حياة اجمللس املنتخب اجلديد أو املناطق املعينة مب



 أثر الرقابة اإلدارية على اجملالس احمللية املنتخبة                          الثاين الفصل

99 
 

فقط للفرتة املتبقية من حياة اجمللس األول. وهذا حىت ال يعرف نظام االنتخاابت والتجديد  تكون
 العام للمجالس خلال كبريا.

املتضمن  1992فرباير  9ؤرخ يف امل 44-92من املرسوم الرائسي  8 غري أنه ورجوعا للمادة
مكنت احلكومة من تعليق نشاط اجملالس املنتخبة أو حلها بقوهلا  جندهاإعالن حالة الطوارئ 

عندما يعطل العمل الشرعي للسلطات العمومية أو يعرقل بتصرفات عائقة مثبتة أو معارضة تعلنها 
من شأهنا تعليق جمالس حملية أو هيئات تنفيذية بلدية تتخذ احلكومة عند االقتضاء التدابري اليت 

نشاطها أو حلها " وهي املادة اليت نتج عنها ظهور الكثري من املراسيم التنفيذية املتضمنة حل 
 . 1اجملالس املنتخبة

 مليزانية الوالية ضبط اجملال املايل الرابع: املطلب
أثناء تنفيذها  لوالية هدفها يف حتقيق التنمية احمللية جيب أن تراعي احملافظة على سالمة املالية البلوغ

 مليزانيتها وذلك ابحث عن جمموعة من املبادئ والضوابط تتمثل يف ضبط ميزانية الوالية.
 إصالح ميزانية الوالية الفرع األول:

ضرورية وأساسية للقيام ابلتنمية احمللية وذلك عن  وهي ، تعترب امليزانية الوالية أداة تنموية حملية
ولكي تقوم ميزانية الوالية أبدائها بطريقة صحيحة ومشروعة وبصفة انجحة,  ، طريق موادها املالية

 جيب أن ختضع ملبدأ التوازن بني النفقات واالدارات
 حتقيق التوازن مليزانية الوالية-1

يف توازن امليزانية وذلك راجع إىل أسباب تتمثل يف تواجه الوالية صعوابت كبرية يف التحكم 
وهذا ما يؤثر سلبا ، الضغوط االتفاقية الذي تقابله اخنفاض يف املدخرات اخلاصة واالدارات الضريبة

على التنمية احمللية والقضاء على هذا العائق ومن أجل احلفاظ على التوازن املايل جيب إتباع تدابري 
 تنمية يف شىت اجملاالت:لعقلنة األموال لتحقيق 

 
                                                           

 83-82عمار بوضياف، مرجع سابق، ص1 
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 ترشيد النفقات:-2 
يقصد به اختاذ جمموعة من التدابري من أجل حتقيق األهداف احملددة وذلك ابستخدامها على 
أحسن وجه دون إساءة استعماهلا أو تبذيرها يف غري املصلحة املقررة هلا، والعمل على أتهيلها 

عية وجودة للسلع واخلدمات، وهذا ما يؤدي إىل بتحقيق املنفعة العامة ابقل املصاريف وأبعلى نو 
 .1رفع املردودية النفقة 

 2تثمني االدارات:-3
التحقيق الغرض واملبتغى املنشود يف جتسيد التنمية احمللية جيب تزويد ميزانية الوالية مبوارد مالية 

العمل على وذلك عن طريق ، والعمل على تنويعها وتطويرها لسد احتياجات الطلب االجتماعي
استغالل العقالين ملختلف امالك الوالية ملا هلا من مدخول وربح يعود على ميزانية الوالية حيث 

وااتحة الفرص التوظيف رؤوس األموال والقيام مبشاريع ، متثل ارادات هامة لتغطية خمتلف النفقات
ملناخ املناسب استثمارية من اجل زايدة الدخل والرفع من قيمة االرادات عن طريق هتيئة ا

والعمل على تثمينها ابعتبار السياحة مصدر للتمويل ، لالستثمار، االهتمام ابجملال السياحي
الذايت، العمل على تطوير القدرات الفنية واالقتصادية للمشروعات اليت تقوم هبا الوالية واعداد 

 .دراسات فنية هلا إصالح املنظومة اجلباية
خاصة تلك ، ستقاللية وهذا ما أدى إىل انعدام حرية أخذ القراراتتتميز مالية الوالية بعدم اال

وفتح اجملال للتدخل املركزي الذي أصبح يشغل مكانة األصل بعدما كان جمرد ، املتعلقة ابلتنمية
استثناء يف حاالت خاصة وقد كلف الوالية مثنا ابهظا ادى اىل زعزعة جوهر الالمركزية ن وعليه 

تسببها اختالالت النظام اجلبائي واليت تتمثل يف الالمركزية املفرطة والتهرب ونظرا للخطورة اليت 
للوالية أصبح ، وعليه فان ترشيدها واصالح املنظومة اجلباية، الضرييب وعدم فعالية النظام اجلبائي

أمر حتمي من اجل القضاء على العجز التبعية اللذان تتخبط فيهمان إذ البد من حل الصالحها 

                                                           

 38، ص2006عمر محاد آيودوح، ترشيد االنفاق العام وعجز ميزانية الدولة، الدار اجلامعية، مصر،  1 
ى حياة بن مساعيل ، وسيلة سييت " دراسة حالة زائر ودول النامية " ، دراسة مقدمة يف إطار امللتقى الدول حول سياسات التمويل وأثرها عل2

 80فيفري ص 22قتصادايت واملؤسسات ، املنعقدة جبامعة حممد خيضر ، بسكرة ، اال
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اللتان أدات اىل استنزاف اخلزينة ، عصرنة اجلباية احمللية، ومكافحة الغش والتهرب الضرييب عن طريق
 .واملداخيل

 عصرنة النظام اجلبائي احمللي الفرع الثاين:
، ميكن للمنظومة املالية احمللية أن تقضي على تعقيداهتا عن طريق اسرتاتيجية شاملة وموضوعية

ة للوالية وأتسيس ضرائب جديدة حيث آن على الدول وذلك بتعديل نسب الضرائب املخصص
التنازل عن بعض الضرائب كانت تستحوذ عليها لصاحل الوالية وجيب تدعيمه مبا أرجع نسب 

جبائي نظام إرساء مع ، الضرائب والرسوم املخصصة للوالية وذلك بزايدة رفعها اىل املستوى بسيط
ري اإلداري بني السلطات املركزية يف الدولة واهليئات اجلباية نظام اعداد يف والية املطلوب اجلزائ

فالالمركزية ال تعين تنازل الدولة ، االدارية املنتخبة اليت تباشر مهامها حتت رقابة هذه السلطة
وابتعادها عن مهامها وصالحيتها على املستوى احمللي بل اهلدف منها هو السماح ابلرتكيز على 

مبهامها وسيادهتا الوطنية وعليه تقوم الدولة بتحويل بعض من مسؤوليتها والتكفل أبكثر قوة 
والغرض ، صالحيتها اىل هيئات ادارية اجلماعات اإلقليمية تكون هذه اهليئات مستقلة عنها قانوان

منها هو تقريب املواطن من االدارة وتسهيل توصيل احتياجات بطريقة سريعني فاجلماعات احمللية 
فهي تعبري ، لدولة وتعترب من اهليئات االساسية للتنظيم االداري للدولةجزء ال يتجزأ من اقليم ا

مصغرة عن الدولة وابلتايل أضحت  جغرايف حمدد اقليميا جتمع سكاين حمدد عدداي ووحدة ادارية
الالمركزية ال تعد جمرد نظام التوزيع الوظائف بني السلطة املركزية واحمللية بل هي وسيلة لتحقيق 

لية تتمثل اجلماعات االقليمية يف اجلزائر يف كل من الوالية والبلدية وقد خصها املشرع التنمية احمل
وقانون الوالية اجلزائري بقوانني خاصة هبا من خالل تشريع قانون البلدية ويعتب ران األساس 
القانوين يف اعمال وجتسيد خمتلف املهام والصالحيات املنطوق هبا مبوجب حيث أنه ال ميكن 

أي سياسة ال مركزية مستقلة واثبتة بدون الكفاءات البشرية والضرائب هي اليت حتدد اجلهة  تثمني
املختصة يف النظر يف جرمية الغش الضريبية إن املشرع اجلزائري من أجل قمع جرمية الغش والتهرب 

ؤولية الضرييب ومكافحتها اقر هلا عقوابت جزائية وجباية سواء للفاعل او الشريك كما انه اقر مس
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على ما  22بنصه يف املادة  1993الشخص املعنوي وهذا يعترب كضمانة كما اشار اليه دستور
يلي " كل املواطنني متساوون يف أداء الضريبة وجيب على كل واحد أن يشارك يف متويل التكاليف 

 . 1العمومية حسب قدرته الضرييب
 مكافحة ظاهرة الغش والتهرب الضرييبالفرع الثالث: 

ظاهرة الغش والتهرب الضرييب معوقا أساسيا للتنمية االقتصادية وابلتايل تؤثر على التنمية  تشكل
االجتماعية حيث ال ميكن اشباع حاجات املواطنني املتزايدة، ونظرا خلطورة هااتن الظاهراتن جيب 

نني مع نشر الثقافة اجلباية لدى املواط وذلك عن طريق، االعتماد على إجراءات صارمة ملكافحتها
التنمية القيم األخالقية أمر ضروري ذلك الن العالقة الضريبة من شأهنا أن تنقل الفرد من حالة 

ابلتايل إبراز حقه يف املراقبة واملسائلة ألنه هدره يؤثر على ، الرعاية إىل املسامهة فيصبح معنيا
، أسأل، ملال العاممصاحلهم مباشرة وذلك تطبيقا للشعار " أان مساهم ابلضريبة فاان معين اب

أشارك " هلدا فالثقافة اجلباية ، أحاسب، وأشاركك مساها ابلضريبة فأان معين ابملال العام، أحاسب
الراشدة يف كل مكان ويف كل وقت هو ما حيول هذه الثقافة اىل قيم أخالقية واىل مبادئ أساسية 

ابلعالقات اإلنسانية عن طريق  لتأسس احلكم الراشد وذلك ابتباع سيادة اعالمية رشيدة واالهتمام
تصرفات املوظفني ابإلدارة الضريبة اجتاه املكلفني الرقابة على ترشيحات املعنيني أبداء الضريبة : 
لقد خول املشرع لإلدارة الضريبة سلطات واسعة لتأكد من التصرحيات ومكافحة الغش والتهرب 

وحق اجراءات حتقيق ، حق التفتيش، نيةحق معاينة اجملاالت امله، الضرييب عن طريق حق االطالع
معمق يف الوضعية اجلباية الشاملة متابعة جرمية الغش والتهرب الضرييب وفرض عقوابت مالية 
صارمة وتعترب هذه اجلرمية خاصة نظار العالقة القائمة بني املكلف ابلضريبة وادارة الضرائب وهلا 

وهي إجراءات االلتزام وجند احملاسب ، اقمرحلة األوىل لإلنف خاصية حتريكك الدعوى لإلدارة
العمومي يقوم أيضا برقابة التأشرية اليت مينحها ألفضل ابقاء جهاز واحد لرقابة مالية القبلية وجهاز 

                                                           
 122عبدو بودرابلة حممد عبدو ، املرجع السابق ص 1
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لرقابة مالية بعدية و هذا من اجل احلفاظ على مالية الوالية و قدرهتا على حتقيق التنمية احمللية 
 1نوعي حمل التوازن الكمياملنشودة و بدالك حيل التوازن ال

و جيب تفعيل دور الرقايب جملالس احملاسبة و توسيعه من خالل خلق غرف والئية تتكفل بتشديد 
الرقابة على املالية اجمللية على أن يكون أعوان هذه الغرف من اخلارج الوالية ويتم استبداهلم كل 

 2ثالثة سنوات ملصداقية أكثر
  

                                                           
م التسيري دارسي مسعود السياسة املالية و دورها يف حتقيق التوازن االقتصادي" رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه كلية العلوم االقتصادية و علو 1

 418ص  2005معة اجلزائر جا
 28، ص2001طبييب سعاد "الرقابية على امليزانية احمللية "مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف القانون فرع ادارة مالية كلية احلقوق جامعة، 2
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 خالصة الفصل الثاين: 
أهم ما توصلنا إليه من خالل هذا الفصل هو أن املشرع اجلزائري قد مس نوعا ما ابستقالل إن 

وذلك من خالل تطبيق رقابة إدارية مشددة على كل من البلدية والوالية حيث ، اهليئات الالمركزية
كما ،  مست هذه الرقابة األعضاء املنتخبني للمجالس احمللية منفردين وجممعني يف شكل جمالس

عدت الرقابة اإلدارية إىل إمهال هاته اجملالس لعماهلا ومن كانت السلطة الوصائية متواجدة دائمة ت
وهو األمر الذي يؤدي يف كثري من األحيان إىل ، ومتخلة يف كل جماالت عمل السلطات احمللية

 عدم قدرة اجلماعات احمللية على مباشرة إختصاصاهتا أو تنفيذ براجمها حمليا. 
وبرغم كل هذه السياسات املوجهة هلذه الرقابة إال أن أمر وجودها البد منه السيما يف           

الدول النامية اليت تفتقر معظم أنظمتها إىل الدميقراطية األمر الذي حيتم وجود هذه الرقابة سعيا هبا 
 للقضاء على الفساد اإلداري واملايل الذي تعاين منه أغلب هذه الدول . 

ومما سبق نرى ضرورة تفادي املشرع اجلزائري التشديد أكثر يف هذه الرقابة من أجل         
 الوصول إىل ال مركزية حقيقية الصورية والوصول إىل تطبيق مبادئ الديقراطية.
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إن أهم ما توصلنا إليه من خالل هذه الدراسة هو أن املشرع اجلزائري قد تعدى نوعا  
إدارية مشددة على كل من وذلك من خالل تطبيق رقابة ، ما على استقاللية اهليئات الالمركزية

منفردين أو ، حيث مست هذه الرقابة األعضاء املنتحبني يف اجملالس احمللية، الوالية والبلدية
ومن مث كانت السلطة ، كما تعدت الرقابة أيضا يف حالة إمهال هاته اجملالس لعملها،  جمتمعني

اجلماعات احمللية على مباشرة وهو األمر الذي يؤدي يف كثري من األحيان إىل عدم قدرة ، احمللية
 اختصاصاهتا أو تنفيذ براجمها حمليا . 

إن وسائل الرقابة املعتمدة من طرف السلطة املركزية يف مراقبة اجلماعات  احمللية تتناقض واملبدأ      
األساسي الذي تقوم عليه الالمركزية وهو اإلستقالل احمللي  إذ يعترب املعيار احلقيقي الذي ميكن 

خالله أن حتظى اجلماعات احمللية بسلطة حقيقية متكنها من أن تكون فاعال أساسيا يف من 
 النهوض أبعباء التنمية احمللية . 

إذ يتضح من دراسة قانون البلدية والوالية احلاليني أن نظام الرقابة الوصائية يسري حنو تعزيز      
من خالل التدخل املستمر للسلطات املركزية الرتكيز اإلداري على حساب إستقاللية اهليئات احمللية 

خاصة يف ما يتعلق بتعزيز سلطة الوايل على ، يف خمتلف نواحي احلياة القانونية للجماعات احمللية
مما يؤكد نية املشرع يف اإلبقاء على اهليئات احمللية حتت ، حساب حرية وإستقاللية اجملالس احمللية

يدل على أن السلطة املركزية ستتخلى عنه يف املستقبل  مع عدم وجود أي نؤشر، جمهر الرقابة
 القريب. 

املؤرخ يف  12/07وقانون الوالية  22/6/2011املؤرخ يف  10/11من خالل قانون البلدية /
فإن املشرع إهتم ابلتنمية احمللية يف مجبع جماالهتا إجتماعية وثقافية وإقتصادية  21/02/2012

قل نوعا ما حركة هذه التنمية تشديد الرقابة الوصائية عليها عر إال أن مشكلة ، وفنية وإدارية
ضافة إىل حمدودية التمويل احمللي والرقابة الصارمة على ميزانية اجلماعات وكان من أهم أسباب ابإل

 تراجع التنمية على املستوى احمللي . 
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ماعات إال ان هلا وقد الحظنا وعلى الرغم من شدة هذه الرقابة وأتثريها على سري هذه اجل     
دور ابلغ األمهية ويتضح من خالل تدخل السلطات العليا من حني إىل آخر لتصبح عمل هذه 

هذا من اجلانب اإلداري من خالل آليات هذه الرقابة سواء كانت على األشخاص ، اجلماعات
املشرع اما عن اجلانب املايل ف، منفردين أو جمتمعني أو الرقابة على األعمال هذه اجلماعات

اجلزائري أقر مجلة من التدابري الوقائية من الفساد املايل منها الرقابة القبلية للمراقب املايل ورقابته 
هتدف إىل منع إرتكاب املخالفات املالية اليت يقع فيها معدوا امليزانية وكذلك احملاسب العمومي 

يكون قد تبىن سياسة وقائية من الفساد وأن املشرع اجلزائري إبقراره هذه األليات والتدابري الوقائية 
 املايل وكذلك إرساء مبادئ إلحداث تنمية حملية . 

 ومن النتائج املتوصل إليها: 
  أن الرقابة اإلدارية هلا دور كبري يف ضبط عمل هذه اجلماعات والكشف عن االحنرافات

 احلاصلة على الرغم من شدهتا . 
 على تصحيح ونرشيد عمل هذه اجلماعات من  إن تطبيق آليات الرقابة اإلدارية يساعد

 أجل النهوض وحتقيق التنمية احمللية واليت من أسباهبا جناح العمل اإلداري وخلوه من العيوب 
  إن الرقابة اليت تفرضها اجلهات املركزية على أعمال أشخاص وهيئات اجملالس املنتخبة هي

 الس.رقابة متشددة إىل درجة ذوابن فكرة إستقاللية هذه اجمل
  دارية ومالية حتول دون القيام مبهامها ‘إن اجلماعات احمللية يف اجلزائر تعاين من معوقات

 ومن أهم هذه املعوقات طغيان املركزية إختاذ القرارات. 
 ومن بني أهم التوصيات واإلقرتاحات نذكر :  

 ذات الطابع احمللي حىت متنح  ضرورة تبين معيار واضح يف ما يتعلق ابلإلختصاصات
 اجلماعات احمللية حرية أكرب يف تصريف شؤوهنا احمللية. 

  ختفيف الرقابة الوصائية على أعمال اجملالس املنتخبة حبيث تتمكن من إختاذ قراراهتا دون
 ىل السلطة املركزية  إاللجوء 
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  ض ابلتنمية . ضرورة توفري املوارد املالية الكافية واإلطار البشري املؤهل النهو 
  جيب إعادة النظر كذلك يف النظام االنتخايب حبيث يسمح بتشكيل جمالس منتخبة قائمة

 على معايري تضمن حسن التسيري احمللي وأداء املهام بفعالية أكثر. 
  قيام رؤساء اجملالس مبحاربة تبذير املال والبحث عن املوارد جديدة ملصاحلهم والسهر على

 االستعمال األمثل والعقالين لإلمكانيات املالية . 
  زايدة يف عدد أعضاء األجهزة الرقابية للمالية للتخفيف الضغط عليها وقيامها بدورها على

 أكمل وجه . 
 لتتولد فيهم رغبة املشاركة لتسيري شؤون احمللية ليصل هبم  ضرورة رفع الوعي لدى املواطنني

الوعي والنضج إىل الفرتة على إختيار الشخص املناسب ووضعه يف الكيان املناسب لتغلب على 
املشاكل اليت تعرقل سري اجملتمع احمللي ألن الغرض من اإلدارة احمللية هو تعزيز أمناط اإلتصال بني 

 اإلدارة واملواطن. 
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 ملخص املذكرة: 

حسب ما  يقصد ابلرقابة اإلدارية على اجملالس احمللية املنتخبة الرقابة املمارسة على اجمللسني البلدي والوالئي,
املؤرخ يف  12/07وقانون الوالية  22/06/2011املؤرخ يف  11/10نص عليه قانون البلدية 

وقد تضمنا هاذين القانونني مجلة من اإلجراءات واآلليات اليت تتم مبوجبها الرقابة اإلدارية  , 21/02/2012
وهو األمر الذي مييزها على األنواع األخرى من الرقابة ,وذلك على إعتبار هذه الرقابة متس كل من أعضاء 

اجمللس الشعيب البلدي والوالئي وعلى اهليئة ككل ويتمثل دور اجملالس املنتخبة يف حتقيق التنمية عن وأعمال 
طريق رسم سياسة اجملتمع إبعداد خمططات حملية للتنمية "أال أهنا تواجه عراقيل من بينها عالقتها ابلسلطة 

 التمويل احمللي . املركزية والرقابة الصارمة على ميزانية اجملالس وكذلك يف حمدودية 
 الكلمات املفتاحية: 

 الرقابة على األعمال . –اجملالس املنتخبة  –الرقابة اإلدارية 

Note Summary: 

Administrative control over the elected local councils means the control 

exercised over the municipal and state councils, as stipulated in the Municipal 

Law 11/10 of 22/06/2011 and the State Law 12/07 of 02/21/2012.  

These two laws included a number of procedures And the mechanisms by 

which administrative oversight is carried out, which is what distinguishes it 

from other types of oversight, given that this oversight affects both the 

members and works of the municipal and state people’s council and the 

authority as a whole. However, it faces obstacles, including its relationship 

with the central authority and strict control over the councils' budget, as well 

as the limited local funding. 

key words : 

Administrative control - elected councils - business oversight. 


