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  :مقدمة

أدى تطــور مفهــوم الدولــة الحديثــة النــاتج عــن زيــادة واجباتهــا وتنــوع خــدماتها إلــى انتقالهــا مــن 

دولة الحماية إلى دولة العناية ثم إلى دولة الرفاه، وقد ترتب عن هذا التطور الشامل لدور الدولة أن 

ـــاج لتسيي ـــى جميـــع جوانـــب الحيـــاة، يحت ـــد إل ــــأصـــبحت جهـــازا ضـــخما يمت ـــى الوسائــــــره إضافـــ ل ــــــة إل

  . البشرية، وسائل مالية تتمثل في أموالها التي تشكل ذمتها المالية سواء كانت منقولة أو عقارية

إن تمتع الدولة بذمة مالية مستقلة هو نتيجة أساسية لتمتعها بالشخصية المعنوية، حيـث تمتـد 

وحتـى المعنويــة، وقـد اســتقر األمــر هـذه الذمــة لتشـمل أشــكاال مختلفـة مــن األمــوال المنقولـة والعقاريــة 

  .أموال عمومية وأموال خاصة: على وجود نوعين من أموال الدولة

لعب الفقه دورا كبيرا في إيجاد معايير يمكن االستناد إليها للتفرقة بين نوعي األموال المملوكة 

ت لتحديــد حيــث ال تكــاد توجــد نظريــات فقهيــة اختلــف أصــحابها فيمــا بيــنهم كتلــك التــي جــاء ،للدولــة

ين الـدومين العـام والـدومين أو بـللتفرقة بـين مـال الدولـة العـام ومالهـا الخـاص، ومحدد معيار واضح 

  .الخاص

األوائـل فضـل السـبق فـي إبـراز اإلطـار العـام للتفرقـة بـين األمـوال  للفقهـاء الفرنسـيينكـان لقد  

ن ارئيسـيفقهيـان ن ااتجاهـحيـث بـرز  ،العامة واألموال الخاصة المملوكـة للدولـة والجماعـات المحليـة

 علــى اعتبــار ليســتقر األمــر فيمــا بعــد  1همــا مدرســة التوجــه الطبيعــي ومدرســة التوجــه التخصيصــي

ق ـــــق مرفـور مباشــرة أو عــن طريـــــــال الجمهــــام مــا خصــص مــن أمــوال الدولــة الستعمــــن العــــالدومي

بل التملك بطبيعتها الخاصة وتحوزها الدولة ام، أما الدومين الخاص فيشتمل على األموال التي تقـــع

  .بصفتها مالكة لها وتمثل ثمارها جزءا من إيرادات الدولة

                                                           

فــي حــين يعتبــر كــل مــن الفقهــاء  ،مــن أهــم رواد نظريــة التوجــه الطبيعــي Berthelemyوالفقيــه  Ducrocquيعتبــر كــل مــن الفقيــه  - 1

Duguit وJeze وHouriou وvaline  ،لمزيد من التفصيل حول المعايير الفقهية في تحديـد من أهم رواد نظرية التوجه التخصيصي

  :رأنظالمال العام 
DE LAUBADERE André, GAUDEMET Yves, traité de droit administratif, tome 02: droit 
administratif des biens, 11e édition, L.G.D.J, paris, France, 1998, pp 22-32.  
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إذا كانت األموال الخاصة للدولة ال تختلـف عـن األمـوال الخاصـة المملوكـة لألفـراد مـن حيـث 

، فـإن بغيـة اسـتثمارها واالسـتفادة مـن عائـداتها قابليتها ألن تكون محال لعدد من التصـرفات القانونيـة

   .ال مقابل له في القانون الخاص استثنائياألموال العامة تخضع لنظام قانوني 

يقصد بالمال عمومـا كـل مـا يمكـن تملكـه مـن جميـع األشـياء وجمعـه أمـوال وكـان فـي األصـل 

أمــا  ،1عيــانك مــن األطلــق علــى كــل مــا يقتنــى ويملــيطلــق علــى مــا يملــك مــن الــذهب والفضــة، ثــم أ

أقــر اإلسـالم فبـاختالف الزاويــة التـي ينظــر منهـا إليــه،  لــهتعـددت التعــاريف المقدمـة المـال العـام فقــد 

الملكية الجماعية واعترف بها بالنسبة لألشياء المشتركة التـي تسـتدعيها حاجـة األمـة، بـنفس الشـكل 

، وتبعـا لـذلك عـرف المـال العـام عنـد 2هالذي أقر به الملكيـة الفرديـة ووظفهـا لخدمـة المجتمـع ومنفعتـ

 بـهاالنتفـاع ويكـون لهـم حـق  ،ما تكـون ملكيتـه للنـاس جميعـا أو لمجموعـة مـنهم" فقهاء الشريعة بأنه

  . 3"لجميع أفراد األمة أو لجميع أفراد جماعة معينة

هــذا األخيــر  ،بالنســبة لفقهــاء القــانون فقــد اســتعملوا عــدة مصــطلحات للداللــة علــى المــال العــام

فقـد تعـددت  هيعتبر مـن المفـردات الهامـة فـي مجـال القـانون العـام، ونظـرا التسـاع مجـاالت اسـتخدام

تلـك األمـوال المملوكـة " ضيق بأنهبشكل عرف ف، ضيقا واتساعا وتباينتالتي قيلت بشأنه  التعريفات

  . 4"الجميعمخصصة الستعمال والللدولة أو أحد األشخاص العامة 

ذلـــك المـــال الـــذي تملكـــه الدولـــة أو أحـــد " موســـع بأنـــه بشـــكل  المـــال العـــام فـــي حـــين عـــرف

كما   5"األشخاص االعتبارية العامة والمخصص للمنفعة العامة سواء بطريق مباشر أو غير مباشر

كــل مــال مملــوك بصــورة قانونيــة مشــروعة للدولــة أو ألحــد أشخاصــها المعنويــة العامــة "  عــرف بأنــه 

                                                           

  .209، ص 1998، 04، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، العدد "زكاة المال العام" محمد عبد الغفار الشريف،  - 1
العـدد  جامعـة اإلمـارات العربيـة المتحـدة ، مجلـة الشـريعة والقـانون،"مفهـوم المـال العـام ونظـم حمايتـه" علي عبد اهللا صفو الـدليمي،  - 2

  . 119، ص 2004، 20
 1998 ،13العـدد ــــا، ة طنطـــــن، جامعـــــ، مجلـة روح القواني"من معالم النظام المـالي فـي اإلسـالم" سليمان عبد الهادي الطنطاوي،  - 3

 .91ص 
 1994، 03ق، جامعـة الكويـت، العـدد ، مجلـة الحقـو "ة فـي الكويـتـــــالنظـام القـانوني لألمـوال العام" محمد عبد المحسـن المقـاطع،  - 4

  .226ص 
، ص 2006محمد علي أحمد قطب، الموسوعة القانونية واألمنية في حماية المال العام، إيتراك للطباعـة والنشـر، القـاهرة، مصـر،  - 5

03.  



                                                                           مقدمة                                                                   آليات حماية المال العام في القانون الجزائري

 

3 

 

ة كانــت أو مرفقيــة، عقــارا كــان أو منقــوال، والــذي تــم تخصيصــه لنفــع عــام إمــا المتفرعــة عنهــا إقليميــ

قــــانوني أو الئحــــي، أو بقــــرار إداري، وٕامــــا بالترتيــــب علــــى الواقــــع العملــــي  بموجــــب نــــص تشــــريعي

   .1"الستخدامه بواسطة جماهير الخدمة العامة من المنتفعين به

وثيقا بالنظام السياسي في الدولة حيث يتسع إن النظام القانوني لألموال العامة مرتبط ارتباطا 

مجالها في الـدول االشـتراكية التـي تقـدس الملكيـة الجماعيـة ويضـيق فـي الـدول الرأسـمالية التـي تقـدم 

  .أمر ينطبق على التشريع الجزائري الملكية الفردية على الملكية العامة، وهو

وســع المشــرع مــن  2ك الوطنيــةالــذي يعتبــر أول قـانون لألمــال  16-84ففـي ظــل القــانون رقــم  

نطـاق األمــوال العامــة مــن خــالل تبنيــه لمبــدأ وحـدة األمــالك الوطنيــة، حيــث اعتبــر هــذه األخيــرة كــال 

السـاري  3 30-90متكامال ولـم يميـز بـين األمـالك العموميـة والخاصـة، لكـن وبصـدور القـانون رقـم 

ـــــــالمفع ــــــدوره بدستــ ــــــأثر ب ــــــذي ت ـــــــول وال ــــــذي جــــــاء 4 1989ور ــــــ ــــــاح  ال تتويجــــــا للتوجــــــه نحــــــو االنفت

ـــاالقتص ـــتبنــى المشــرع فكــرة ازدواجي ،اديـــــــــ ـــة األمــالك الوطنيــ ـــة حيــث ميـ ـــز بيــ ـــن األمــالك الوطنيـ ة ــ

ـــة الخاصــــة واألمــالك الوطنيــــالعمومي ة، وأخضــع كــل صــنف ألحكــام خاصــة بــه تــتالءم مــع طبيعتــه ـ

   .القانونية

شرع عادة بتقـديم تعريفـات لمختلـف المفـاهيم القانونيـة فإننـا على الرغم من عدم اختصاص الم

المتضـمن  58-75ضمن أحكـام األمـر رقـم  وذلك ،تقديم تعريف لألموال العامةل هنلمس محاولة من

تلـك العقـارات والمنقـوالت التـي هـي أموال الدولـة  أن منه 688حيث اعتبرت المادة  5القانون المدني

                                                           

 ات، القــاهرةــــــ، مجلــة الرقابــة الشــاملة، الجهــاز المركــزي للمحاسب"األمــوال العامــة فــي القــانون اإلداري" مصــطفى محمــود عفيفــي،  - 1

 .13، ص 1996، 127مصر، عدد 
ـــــــم -2 ـــــــانون رق ـــــــي  16-84ق ـــــــة، ج ر ج ج عـــــــدد 1984-06-30مـــــــؤرخ ف ـــــــانون األمـــــــالك الوطني ـــــــي27، يتضـــــــمن ق              ، صـــــــادر ف

 ).ملغى(، 03-07-1984
            ، صـــــــادر فـــــــي52، يتضـــــــمن قـــــــانون األمـــــــالك الوطنيـــــــة، ج ر ج ج عـــــــدد 1990-12-01مـــــــؤرخ فـــــــي  30-90قـــــــانون رقـــــــم  -3

 .، معدل ومتمم02-12-1990
ــــم 18-89، صـــادر بموجـــب مرســـوم رئاســـي رقـــم 1989دســـتور الجزائـــر لســـنة  -4   09عـــدد  ج ر ج ج، 1989-02-28ؤرخ فـــي ــ

  .، معدل ومتمم1989-03-01صادر في 
 1975-09-30ادر فـــي ـــــ، ص78ج ج عــدد  ون المـــدني، ج رـــــــ،  يتضـــمن القان1975-09-26مــؤرخ فـــي  58-75أمــر رقـــم  - 5

 .معدل ومتمم
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أو إلدارة أو لمؤسسـة عموميـة أو لهيئـة  ،قـانوني لمصـلحة عامـةتخصص بالفعل أو بمقتضى نـص 

أو لمؤسســـة اشـــتراكية أو لوحـــدة مســـيرة ذاتيـــا أو تعاونيـــة داخلـــة فـــي نطـــاق الثـــورة  ،لهـــا طـــابع إداري

   . الزراعية

المعــــدل والمــــتمم فقــــد عــــرف األمــــالك الوطنيــــة  30-90بالنســــبة لقــــانون األمــــالك الوطنيــــة 

الحقـــوق واألمـــالك اتهـــا، حيـــث اعتبرهـــا تلـــك األمـــالك التـــي تتكـــون مـــن العموميـــة انطالقـــا مـــن مكون

والموضوعة تحت تصرف الجمهـور المسـتعمل إمـا مباشـرة  ،المنقولة والعقارية التي يستعملها الجميع

شريطة أن تكيف في هذه الحالة بحكـم طبيعتهـا أو تهيئتهـا الخاصـة تكييفـا  ،وٕاما بواسطة مرفق عام

  . 1مطلقا أو أساسيا مع الهدف الخاص لهذا المرفق، إضافة إلى الثروات والموارد الطبيعية

المقدمـة للمـال العـام فإنهـا تشـترك فـي نقطـة أساسـية وهـي مـدى األهميـة  التعريفـاترغم تبـاين 

مـــوردا ثابتـــا ومســـتمرا يضـــمن اســـتمرارية الخدمـــة العموميـــة  حيـــث يعتبـــر ،التـــي يشـــكلها هـــذا األخيـــر

ــــلجمهـــور المـــواطنين، وهـــو مـــا يجع ــــل مسألــ ــــة حمايتــ ـــهــ ــــمـــن أولوي ه والحفـــاظ علي ــــات الجميــ  إدارةع ـ

تســييره إلــى أمــوال هميــة ســواء بالنســبة للدولــة ككيــان قــانوني يحتــاج لهــذه األرغــم ، إال أنــه و اـوشعبــ

ـــاره وســـيلته للعـــيش الكـــريم، المصـــادرمتعـــددة  ـــه كـــان ومـــازال محـــل ، أو بالنســـبة للمـــواطن باعتب فإن

، مــا يجعــل والسياســيةاعتــداءات متكــررة ومتزايــدة ومتطــورة بتطــور الحيــاة االقتصــادية واالجتماعيــة 

  .البحث عن أنجع الحلول لحمايته تحديا لجميع األطراف

العـام وتختلـف بـاختالف محلهـا والقـائمين بهـا، فقـد تتعدد صور ومظاهر االعتداء على المـال 

 كحيازتها سعيا إلى تملكها بالتقـادممتعددة الصور  تكون األمالك العمومية العقارية محال النتهاكات

كمـــا قـــد تكـــون األمـــالك ...وتشـــييد البنايـــات والمنشـــآت علـــى أجـــزاء مـــن األمـــالك العموميـــة العقاريـــة

ـــار الوطنيـــة المنقولـــة محـــل تبديـــد وٕاهـــد ار كالتالعـــب بالوثـــائق والمحاضـــر الرســـمية، واســـتخراج اآلث

  ...استخراج المواد والثروات الطبيعية دون أي ترخيص، و الوطنية دون رخصة والتصرف فيها

                                                           

  .، يتضمن قانون األمالك الوطنية، معدل ومتمم30-90من القانون رقم  12المادة  - 1
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بمنـأى عـن أيـادي العـابثين بهـا السـيما عنـدما  األمـوال العامـة السـائلة من جانب آخـر لـم تكـن

محال للتبديد واإلهدار من قبـل المكلفـين  تكون محال لصفقات عمومية مختلفة، حيث غالبا ما تكون

   . في األوجه المحددة لها قانونا تسييرها وصرفهابحفظها و 

أوجــه  متعــددة ومتشــعبة األمــر الــذي يقتضــي تعــدد وتشــعبصــور المســاس بالمــال العــام إذن ف

 مســعىوقائيــة تكــرس  وطــرق ذلك بــين آليــاتلــ المؤهلــةوالجهــات  انطاقهــ واخــتالف، تــهوآليــات حماي

تبيــان هادفــة إلــى المســاس بالمــال العــام، وبــين آليــات ردعيــة  تفــادياإلســتباقي الرامــي إلــى  المشــرع

    .كل اعتداء يتخذ من المال العام محال له والعقاب على مواطن الخلل وٕاصالحها

عـادة مـا وال العامة في القانون الجزائري يقتضي تحديد نطاقه بدقـة إذ األمحماية إن موضوع 

  :مصطلح األموال العامة للداللة على قسمين رئيسين يشكالن كال متكامال هما يستعمل

قسم يضم األمالك المنقولة المادية والمعنوية والعقارية التابعة للدولة أو الجماعات المحليـة  -

  .األموال السائلة أو النقدية، وهو ما يصطلح على تسميته باألمالك العموميةدون 

والتـــي قـــد تكـــون محـــال  قســـم يضـــم أمـــواال ســـائلة تســـخر لصـــالح الدولـــة وهيئاتهـــا العموميـــة -

  .وتمتاز بخصوصية مقارنة باألمالك العمومية لصفقات عمومية مختلفة،

مايـة األمـوال العامـة مـن جميـع جوانبـه أن ح تبعا لذلك يكون لزاما من أجل اإلحاطة بموضوع

علـى خـالف مـا تمـت مالحظتـه عنـد اإلطـالع علـى مختلـف الدراسـات  ،تشمل الدراسة كـال القسـمين

علـــى األمـــالك العموميـــة فقـــط ســـواء  تقتصـــر دراســـة إمـــا تكـــونوالتـــي  ،المنصـــبة علـــى المـــال العـــام

علـى األمـوال السـائلة  وٕاما تقتصـر، مصطلح األموال العامة أو األمالك العمومية في ذلك استعملت

    .فقط مع إضفاء مصطلح األموال العامة عليها بشكل مطلق رغم كونها تشكل فقط جزءا منها

انطالقـا  بأهميـة بالغـة فـي القـانون الجزائـري موضـوع آليـات حمايـة المـال العـام تحظى دراسـة

ووسيلتها األساسية  ،لكينونة الدولةمن أهمية المال العام بذاته باعتباره يشكل عصب الحياة بالنسبة 

فـــي الحفـــاظ علـــى وجودهـــا وتـــأمين العـــيش الكـــريم لمواطنيهـــا، فمـــن خاللـــه وبواســـطته يمكـــن تحقيـــق 

  .التنمية في مختلف مجاالت الحياة وتأمين الرفاهية لمختلف فئات الشعب
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بالنظر إلى كثـرة وتعـدد صـور االعتـداءات علـى األمـوال  كذلك موضوع الدراسة أهميته يستمد

سواء كانت اعتداءات علـى األمـالك العموميـة بحيازتهـا أو العامة والتي ما تفتأ تزداد يوما بعد يوم، 

اســتغاللها دون وجــه حــق، أو كانــت متعلقــة بــاألموال العامــة الســائلة التــي قــد تكــون محــال لصــفقات 

ما تكون مجاال خصبا ألشكال وصور متعددة من المتاجرة بالمـال العـام  غالبامومية، هذه األخيرة ع

وهو أمر  يستدعي البحث بجدية عن مواطن الخلل من خالل البحث عن اآلليـات والطـرق وٕاهداره، 

  .الكفيلة بوضع حد لهذه االعتداءات

ما يجـب أن يكـون وبـين مـا هـو  ينختالالت بالموضوع أهميته بالنظر إلى وجود إكما يستمد 

 تهااوعلـى الـرغم ممـا تسـعى إليـه الدولـة ممثلـة فـي سـلط ، حيث أن األمـوال العامـةمالحظ في الواقع

تقــاء وتكــريس أحســن الســبل والكيفيــات المالئمــة للحفــاظ إلــى ان وحتــى القضــائية التنفيذيــةالتشــريعية و 

دائمـــا مـــا تكـــون محـــال لإلهـــدار واالعتـــداء إمـــا مـــن طـــرف  علـــى األمـــوال العامـــة، فـــإن هـــذه األخيـــرة

المـوظفين العمــوميين المفتـرض فــيهم االلتـزام بحفظهــا واسـتعمالها فــي األوجـه المحــددة لهـا، وٕامــا مــن 

  . طرف األفراد الذين وجدت هذه األموال أصال لتحقيق منافع أساسية لهم

الجزائـري يعـود باألسـاس إلـى الرغبـة آليات حماية المال العـام فـي القـانون  اختيار موضوعإن 

، حيـث أن بـهنفي دراسة موضوع ملم بآليات حماية المال العام في التشـريع الجزائـري مـن جميـع جوا

بحثي المسبق في هذا الموضوع أوصلني إلـى غيـاب دراسـات تجمـع بـين األحكـام الحمائيـة المتعلقـة 

  .السائلة العامة باألمالك العمومية واألحكام المتعلقة باألموال

التـــأثير البـــالغ علـــى اختيـــاري لهـــذا  لظـــواهر التـــي أضـــحت مـــن يوميـــات الجزائـــريينكمـــا كـــان ل

أو  ،ال يكــاد يمــر يــوم دون فضــيحة متعلقــة بــاختالس أمــوال عامــة بماليــين الــدينارات إذ، الموضــوع

شـكل دافعـا وهـذا مـا ...اإلضـرار بهـاو  عليهـا االعتـداءبنهبهـا أو  مختلفـة اعتداء على أمالك عمومية

الجهـود المبذولـة للقضـاء أو علـى األقـل اإلنقـاص  ختياري لموضوع يتمحور حـول البحـث فـيال قويا

  .من هذه الظواهر
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فـي القــانون الجزائــري  األهميـة التــي يتمتـع بهــا موضــوع آليـات حمايــة المـال العــام إنطالقـا مــن

جــامع لآلليــات المكرســة لحمايــة بدايــة إلــى إثــراء المكتبــة القانونيــة ببحــث  تهــدف هــذه الدراســةفــإن 

  .األمالك العمومية واآلليات المكرسة لحماية األموال العامة السائلة

أهــم الجهــود المبذولــة واآلليــات المكرســة قانونــا  إلــى إبــراز كمــا تهــدف هــذه الدراســة باألســاس

مـواطن الخلـل تبيـان ، و سواء كانت آليات وقائية أو ردعيـةألجل توفير الحماية الالزمة للمال العام، 

مــن خــالل اســتقراء مختلــف النصــوص  ،واإلضــرار بــه إهــدار المــال العــامفــي ظــل انتشــار ظــواهر 

كــال متكــامال يكــرس إجــراءات  القانونيــة التــي تــم إصــدارها فــي هــذا الســياق والتــي تشــكل فــي ظاهرهــا

لــل وقائيــة تســعى إلــى ضــمان عــدم المســاس بالمــال العــام، وٕاجــراءات ردعيــة ترمــي إلــى إصــالح الخ

ومـــدى  ســـواء كـــان إداريـــا أو جزائيـــاالقضـــاء  دوروالعقـــاب علـــى المخالفـــة، إضـــافة إلـــى البحـــث فـــي 

  .في حماية المال العام مساهمته

تهـــدف هـــذه الدراســـة كـــذلك وبشـــكل غيـــر مـــألوف إلـــى الجمـــع بـــين اآلليـــات الوقائيـــة والردعيـــة 

ـــر القـــانون رقـــم  ـــة األمـــالك العموميـــة والتـــي يعتب  مرجعيـــةال 30-90المكرســـة قانونـــا وقضـــاء لحماي

لهـــا، واآلليـــات الحمائيـــة المكرســـة للحفـــاظ علـــى األمـــوال العامـــة الســـائلة محـــل الصـــفقات  األساســـية

اد ـــــــــة مـــــن الفســــــــق بالوقايـــــــالمتعل 01-06م ــــــــــون رقــــــــا بـــــين القانــــــــة والتـــــي تتـــــوزع أساســــــــالعمومي

الصـــفقات العموميـــة وتفويضـــات  المتضـــمن تنظـــيم 247-15، والمرســـوم الرئاســـي رقـــم 1هـــــــومكافحت

من جميع  ، وهو أمر يسهم في اإلحاطة بموضوع اآلليات الحمائية المقررة للمال العام2المرفق العام

  .جوانبه

ســعيا إلــى ضــمان اإللمــام بجميــع عناصــر الموضــوع والتعمــق فيــه وٕابــراز جوانبــه المختلفــة تــم 

مـن المنهج الوصـفي مختلفة ومتكاملة لالستفاضة في موضوع الدراسة بدايـة بـ مناهجاالعتماد على 

اســـتقراء النصـــوص  ألجـــلتقـــديم المفـــاهيم المختلفـــة المرتبطـــة بالموضـــوع، والمـــنهج التحليلـــي  أجـــل

                                                           

ــــم   - 1 ــــانون رق ــــه، ج ر ج ج عــــدد 2006-02-20مــــؤرخ فــــي  01-06ق ــــة مــــن الفســــاد ومكافحت ــــق بالوقاي       ، صــــادر فــــي14، يتعل

 .، معدل ومتمم08-03-2006
، يتضمن تنظيم الصفقات العمومـة وتفويضـات المرفـق العـام، ج ر ج ج 2015-09-16مؤرخ في  242-15مرسوم رئاسي رقم  - 2

   .2015-09-20، صادر في 50عدد 
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وتحليـل األحكـام التـي تضـمنتها، مـع االعتمـاد بدرجـة أقـل  القانونية المختلفة ذات العالقة بالموضوع

علــــى المــــنهج التــــاريخي ألجــــل استيضــــاح تطــــور النظــــام القــــانوني لألمــــوال العامــــة عمومــــا وتــــأثره 

  .باألوضاع السياسية واالقتصادية السائدة في الدولة

اآلليــات الكفيلــة بالحفــاظ علــى المــال العــام مــن أهــم التحــديات والمســائل تعتبــر مســألة إيجــاد 

نظـرا لحساسـيتها وارتباطهـا  ،العالقة التي أسالت الكثير مـن الحبـر وأخـذت الكثيـر مـن الوقـت والمـال

تها علـــى تقـــديم الخـــدمات بعنصـــر يعـــد عصـــب الحيـــاة ألي دولـــة حتـــى تحـــافظ علـــى وجودهـــا وقـــدر 

  .ونوعيتها الخدمات األدنى من جودة هذه، مع ضمان الحد لمواطنيها

هـو ملمـوس  حول العالقة بين الجهـود المبذولـة قانونـا ومـا إشكالية الدراسةتبعا لذلك تتمحور 

ترتقــي شــكال إلــى مصــاف  فــي الواقــع، ففــي الوقــت الــذي نجــد فيــه المشــرع قــد أصــدر ترســانة قانونيــة

إحاطــــة المــــال العــــام بالحمايــــة الالزمــــة، تتزايــــد فيــــه مظــــاهر حــــاول مــــن خاللهــــا  أحســــن القــــوانين،

آلليـات ل النظـام القـانوني يجعلنا نتساءل عـنبشكل مستمر ومتطور على هذا المال ما  االعتداءات

  ومدى نجاعتها في تحقيق ذلك؟ ؟لمال العاملحماية ا وقضاء المكرسة قانونا

إلجراءات اتبيان لعلى هذه اإلشكالية تقسيم الدراسة إلى بابين خصص األول  تقتضي اإلجابة

الـدور الوقـائي لـإلدارة خصـص األول لتوضـيح  الـذي قسـم إلـى فصـلينو  ،الوقائية لحماية المال العام

تـدخل هيئـات خارجيـة للوقايــة مـن إهـدار المــال أمـا الفصـل الثـاني فخصــص ل التـابع لهـا المـال العــام

  .العام

، والــذي قســم اءات الردعيــة لحمايــة المــال العــامإلجــر ا فقــد خصــص لتبيــانالبــاب الثــاني  أمــا 

ـــة القانونيـــة الالحقـــة علـــى المـــال العـــامبـــدوره إلـــى فصـــلين خصـــص األول لدراســـة  فـــي حـــين  الرقاب

  .لرقابة القضائية على المال العامخصص الثاني ل
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:البــــاب األول    

 اآلليات الوقائية لحماية المال العام
، فهـو تصـادية واالجتماعيـة لمختلـف الـدولال ينكر ذو عقل أهميـة المـال العـام فـي الحيـاة االق

يد الدولة ووسيلتها لتوفير الخدمات العامة للمواطنين الذين باتوا ال يكتفون بالخدمة فقط بل أصبحوا 

وجودتها، والذي ال يتأتى إال بتطوير الدولة وهيئاتها العمومية ألساليبها في تسيير يطالبون بنوعيتها 

  .الشأن العمومي

واطنين يقتضــــي ضــــرورة تــــوفر إن تســــيير الشــــؤون العامــــة وتلبيــــة االحتياجــــات المتزايــــدة للمــــ

لدولــة الالزمــة إضــافة إلــى اإلمكانيــات البشــرية، لــذلك يكــون مــن أولــى أولويــات ا الماديــة اتاإلمكانيــ

ومختلــف المؤسســات والهيئــات العموميــة العمــل علــى الحفــاظ علــى مواردهــا الماليــة مــن أي تبديــد أو 

  .إهدار

الوسيلة األساسية لدرء الخطر قبـل وقوعـه مـن خـالل البحـث عـن أسـبابه  تعتبر الوقاية عموما

البحـث عـن ودوافعه للتمكن مـن مواجهتـه وهـو أمـر ينطبـق تمامـا علـى األمـوال العامـة، حيـث يكـون 

هـــذه  األســـباب والظـــروف المشـــجعة علـــى إهـــدارعلـــى  تعتمـــد كأســـاس لهـــاإجـــراءات وطـــرق وقائيـــة 

التـي تضـطلع  السلطات العامة في مختلف الدول سواء تلكأهم التحديات الواقعة على  من ،األموال

فــي فتــرض لــذلك ي ،، أو التــي تســهر علــى حســن التنفيــذ أو المكلفــة بتطبيــق القــانونبمهمــة التشــريع

تهــدف إلــى الكشــف عــن مــواطن  ألنهــااإلجــراءات المتخــذة أن تكــون متطابقــة مــع الوقــائع المتــوفرة، 

  .الخلل بشكل يسمح بتفاديها مستقبال

حيــث  ،مــن جانــب آخــر تجســد فكــرة اتخــاذ تــدابير وقائيــة لحمايــة المــال العــام مبــدأ المشــروعية

الـذي يكـون المـال العـام و  القيـام بـهراد المأو النشاط  تهدف هذه اإلجراءات إلى ضمان تطابق العمل

  .السارية التشريعية والتنظيميةاألحكام محال له مع 

 بهـــا تختلـــف التـــدابير واآلليـــات الوقائيـــة المتخـــذة حمايـــة للمـــال العـــام بـــاختالف الجهـــة القائمـــة

ة فاألصـــل أن تلتـــزم كـــل هيئـــة تســـير أو تمتلــــك أمالكـــا أو أمـــواال عموميـــة بـــالتزام القواعـــد الحمائيــــ

، بالشــكل الــذي يســمح اإلســتباقية الهادفــة إلــى منــع وتفــادي وقــوع أي مســاس أو إخــالل بالمــال العــام
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الفصـل (سـواء كـان فـي مواجهـة اإلدارة نفسـها أو فـي مواجهـة الغيـر  ببقائه مخصصا للمنفعة العامة

  ).األول

المنـوط بهـا إمـا عمـدا أو قد تتقاعس اإلدارة التابع لها المال العام عن االلتزام بالدور الحمائي 

اإلدارات مـن جهـود للوقايـة هـذه عدم اإلكتفاء بما تبذلـه تقتضي أهمية المال العام  إهماال، لذلك فإن

ألجــل الوقايــة مــن أي إهــدار أو تبديــد للمــال  هيئــات خارجيــة إشــراكمــن أي مســاس بــه، بــل ضــرورة 

وقـات قبـل وقوعهـا، هـذه الهيئـات قـد األخطـاء والخر العام من خالل اتخاذ اإلجراءات الكفيلة بتجنـب 

ذات هيئــات قــد تكــون متخصصــة فقــط فــي الرقابــة علــى أوجــه وطــرق صــرف المــال العــام، أو  تكــون

الفصــل (منفـذا للتـدخل بشـكل وقـائي حمايـة للمـال العـام  لهـا اختصاصـات رقابيـة عامـة إال أنهـا تجـد

  ).  الثاني
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  :الفصل األول

  لإلدارة التابع لها المال العامالدور الوقائي 

تتمتـع بذمـة ماليـة  قانونيةإن الدولة وهيئاتها اإلقليمية باعتبارها أشخاصا معنوية لها شخصية 

ـــيدخ ،مســتقلة ـــكــم هائ هــال فــي نطاقـــ ـــل مــن األمــوال المختلفـــ ـــة منهــا مــا هــو منقــــــ ول ومنهــا مــا هــو ــ

يتصــف  ومنهــا مــا هــو مملــوك ملكيــة عامــة، فحتــىومنهــا مــا هــو مملــوك لهــا ملكيــة خاصــة عقــار، 

  .1اإلقليمية أن يكون مملوكا ألحد األشخاص المعنوية العامةبداية المال بصفة العمومية يجب 

يـــدخل ضـــمن الســـلم اإلداري لمختلـــف الـــدول إدارات عديـــدة منهـــا تلـــك المتمتعـــة بالشخصـــية 

أو غيـر مالكـة ألي  ألمـالك عموميـة مالكـة والتي قد تكـون ،المعنوية والتي تكون لها ميزانية خاصة

، ومنهــا غيــر المتمتعــة بالشخصــية المعنويــة وال الميزانيــة الخاصــة بهــا، و لــم يخولهــا القــانون أمــالك

  . حق تملك أمالك عمومية بل تكون مسيرة لها فقط

 وبين هذا وذاك تكون اإلدارة التابع لها الملك العمومي مسؤولة عن حمايته والحفاظ عليـه مـن

قواعد حمائية صـارمة مكرسـة أي مساس به من خالل منحه الصفة العمومية والتي تجعله خاضعا ل

، وهذا يكون بإدراج الملـك العمـومي فـي طائفـة األمـالك العموميـة الوطنيـة، والحفـاظ عليـه مـن اقانون

يـث حدارة ذاتهـا أو مـن طـرف األفـراد، أي تدهور قـد يلحقـه أو اعتـداء قـد يمسـه سـواء مـن طـرف اإل

ام ــــــــق اإلدارة التـــابع لهــا الملــك العمــومي القيــــــة يقــع علــى عاتــــــهــذه االلتزامــات التزامــات ذاتيتعتبــر 

  ).المبحث األول( اـــــــبه

تحتــاج مختلــف اإلدارات العموميــة إلــى أمــوال عموميــة ســائلة غالبــا مــا تكــون مــن جانــب آخــر 

محل صفقات عمومية، وهـي تحظـى بحمايـة صـارمة كونهـا الوسـيلة التـي تمكـن مـن تسـيير الشـؤون 

العامة، لذلك يتعين على هذه األخيرة أن تراعي الشروط القانونية واإلجـراءات الالزمـة إليصـال أكفـأ 

ى المناصـــب اإلداريـــة المطلـــوب شـــغلها، مـــن خـــالل مراعـــاة الضـــوابط القانونيـــة العناصـــر وأحقهـــا إلـــ

المرتبطة بالتوظيف والوظيفة العمومية، ومراعاة الشروط القانونية والشـكليات التـي يشـترطها القـانون 

فـي إجـراءات إبـرام مختلــف الصـفقات العموميـة التــي تكـون محـل نفقـات عموميــة والتـي تكـون ســابقة 

                                                           
1 - GAUDEMET Yves, traité de droit administratif, tom 02: droit administratif des biens, L.G.D.J 
l'extenso éditions, paris, France, 2014, p 37.   
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ـــرام الصـــفق ـــة الســـائلة إلب ـــى األمـــوال العمومي ـــإلدارة عل ـــة ل ـــة الذاتي ـــة، وهـــذا مـــا يجســـد الرقاب ة العمومي

  ).  المبحث الثاني( المخصصة لها

  :المبحث األول

  ألمالك العموميةلحماية المكرسة االلتزامات اإلدارية الذاتية 

رتبط بتبعيتـه إن التزام اإلدارة التابع لهـا الملـك العمـومي أو المخصـص لهـا بالحفـاظ عليـه ال يـ

لها بقدر مـا يكـون مرتبطـا بـدوره الهـادف إلـى تحقيـق المصـلحة العامـة، ألن أي تقصـير مـن جانبهـا 

  .1في حمايته والحفاظ عليه سيشكل انتقاصا من منافعه

يقصد بااللتزامات اإلدارية الذاتية تلك التدابير االحترازية التي تتخذها اإلدارة التابع لهـا الملـك 

 تستهدف من خاللها المحافظة على مجمـوع األمـالك العموميـة التابعـة لهـا وحمايتهـا العمومي والتي

ســعيا منهــا إلــى بقائهــا واســتمراريتها فــي تحقيــق  الغايــة المرجــوة  -إضــافة إلــى األمــالك الخاصــة  -

  . منها وهي تحقيق المصلحة العامة

ســواء كانــت مالكــة لــه أو  هــذا األخيــر مــن أجــل أن تســتغل اإلدارة التــابع لهــا الملــك العمــومي

مخصصــا لهــا فقــط، وســواء كــان مخصصــا لمرفــق عمــومي أو لالســتعمال المباشــر للجمهــور، ال بــد 

بداية أن يعتبر ملكا عموميا أي يحظى بصفة العمومية، وهذا ال يكون إال بموجب عمليات وتـدابير 

الملــك بصــفة العموميــة ، فــإن حظــي )المطلـب األول(  إداريـة تعــرف بــاإلدراج فــي األمــالك العموميــة

وقــع علــى عــاتق اإلدارة التــابع لهــا التــزام ذاتــي  لحمايتــه مــن أي تصــرف مخــالف للقــانون قــد يصــدر 

  ).المطلب الثاني(  عنها بذاتها أو عن الغير، ومن أي تدهور مادي قد يلحقه

  

  

  

  

  

  

                                                           
1 - MOYSAN Hervé, le droit  de  propriété des  personnes publiques, thèse  pour  le  doctorat  en  
droit, université Panthéon Assas, paris II, 1999, p 102. 
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  :المطلب األول

  األمالك العموميةالتدابير االحترازية الرامية إلى اإلدراج في 

العامــة التابعــة  مــوالاأليقصــد بــاإلدراج فــي األمــالك العموميــة إدخــال مــال معــين فــي طائفــة 

  .يصبح بالتالي متمتعا بنفس أوجه الحماية المقررة لألموال العامةف، للدولة وجماعاتها اإلقليمية

المتضمن قانون األمالك الوطنية والمرسـوم التنفيـذي  30 -90لقد وضح كل من القانون رقم 

 1العموميــة والخاصــة التابعــة للدولــةالمحــدد لشــروط وكيفيــات إدارة وتســيير األمــالك  427 -12 رقــم

ثالث طرق يتم بهـا إدراج ملـك مـا ضـمن األمـالك الوطنيـة العموميـة، والتـي تشـكل فـي نفـس الوقـت 

 تــدابير وقائيــة لتــوفير الحمايــة الالزمــة لــه باعتبــار هــذه الوســائل هــي التــي تجعــل الملــك ينتمــي إلــى

  . 2طائفة األمالك الوطنية العمومية

لقــد ميــز المشــرع بــين وســائل اإلدراج بــالنظر إلــى طبيعــة الملــك العمــومي إن كــان طبيعيــا أو 

أمــا الثــاني فيــتم بالتصــنيف ) الفــرع األول(ن الحــدودي، حيــث يــتم إدراج األول بوســيلة تعيــ3اصــطناعيا

  ).الفرع الثاني(يكون بإجراء التصفيفكأصل إال إذا تعلق األمر بالطرق العامة فإن إدراجها 

  :الفرع األول

  التدابير المتعلقة باألمالك الطبيعية

تتكون األمالك العمومية الطبيعية بفعل الطبيعة ونتاج حوادثها بحيـث لـم تتـدخل يـد اإلنسـان  

في تكوينها، وهي تكتسب صفة العمومية بحكم القانون حيث تكتفي الدولة بإدراجهـا ضـمن األمـالك 

معاينــة الســلطة المختصــة : لعموميــة الطبيعيــة عــن طريــق إجــراء تعيــين الحــدود، والــذي يقصــد بــها

                                                           

، يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير األمـالك العموميـة والخاصـة التابعـة 2012-12-16، مؤرخ في 427-12رقم مرسوم تنفيذي  -1

  .2012-12-19، صادر في 69للدولة، ج ر ج ج عدد 
  .427  -12من المرسوم التنفيذي رقم  02/ 03المادة  - 2

  .يتضمن قانون األمالك الوطنية، معدل ومتمم  30 -90من القانون رقم  28المادة  -  
ميـة، اعتبــرت خروجـا عـن القاعـة العامـة التـي تقضـي بـأن الملـك ال يكتســب صـفة العموميـة إال بإدراجـه فـي األمـالك الوطنيـة العمو  - 3

مالك تكتسب صـفة العموميـة بمجـرد تكوينهـا دون حاجـة إلـى من األطائفة  30-90 قانون األمالك الوطنيةمن  37 إلى 35المواد من 

 أي إجراء إداري الحق، ويتعلق األمر بالثروات الطبيعية الواقعة في التراب الوطني أو في المجاالت البحرية الخاضعة للسيادة الجزائرية

  ...لغابات واألراضي الغابية، كالمعادن والمناجم، الموارد المائية، ثروات الجرف القاري، اأو لسلطتها القضائية
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، و يطبــق بالنسـبة لألمـالك العموميــة البحريـة الطبيعيــة 1لحـدود األمـالك الوطنيــة العموميـة الطبيعيـة

  .واألمالك العمومية المائية الطبيعية

يعتبر القرار الصـادر عـن الجهـة اإلداريـة المختصـة والقاضـي بتعيـين حـدود األمـالك الوطنيـة 

ال تتقيد فيه سلطة اإلدارة إال بمقتضيات الصالح العام وسلبيات االنحراف  ،كاشفالعمومية ذو أثر 

بالســـلطة، فتســـتطيع بمقتضـــى ذلـــك رســـم حـــدود أموالهـــا العامـــة الحكميـــة عنـــد النقـــاط التـــي تـــرى أن 

  .2مقتضيات تحقيق النفع العام تستلزم مد الملكية العامة إليها

يقتصر إجراء تعيين الحدود باعتبـاره إجـراء كاشـفا ومحـددا لحـدود األمـالك العموميـة الطبيعيـة 

  ).ثانيا( واألمالك العمومية المائية الطبيعية) أوال(على األمالك العمومية البحرية الطبيعية

  العمومية البحرية الطبيعية تعيين حدود األمالك: أوال

تتم عملية تعيين الحدود التي تعتبر ذات طابع تصريحي وفق برنامج لتعيين حدود األمـالك   

، بالتشـــاور مـــع الســـلطات المحليـــة العموميـــة البحريـــة الطبيعيـــة يوضـــع مـــن طـــرف الـــوزير المخـــتص

  .يسهر على تطبيقهو 

رض بدايـة مـن حـد الشـاطئ الـذي األ ي تعتبر أمالكا عمومية من جهـةتقدر حدود البحر الت  

تبلغــه األمــواج فــي أعلــى مســتواها خــالل الســنة وفــي الظــروف الجويــة العاديــة، وبــذلك تعــد مســاحة 

  . 3جزءا ال يتجزأ من األمالك العمومية البحرية الطبيعية يها األمواجالشاطئ التي تغط

ة بـــين اإلدارة المكلفـــة بعـــد أن يـــتم تقـــدير هـــذه الحـــدود تجـــرى معاينـــة علنيـــة بمبـــادرة مشـــترك  

بالشؤون البحرية وٕادارة األشغال العمومية، وذلك عندما تصل األمواج إلى أعلى مسـتوى لهـا، تختـتم 

هذه المعاينة بمحضر معاينة، فإن انعدمت االعتراضات المعتبرة يثبت الـوالي المخـتص إقليميـا هـذه 

البحرية، ويتم تبليغه إلى مـدير أمـالك  المعاينة بقرار يتضمن ضبط الحدود البرية لألمالك العمومية

الدولــة المخــتص إقليميــا، أمــا إذا كانــت هنــاك اعتراضــات أدت إلــى انعــدام التراضــي مــع المجــاورين 

                                                           

    .  ، يتضمن قانون األمالك الوطنية، معدل ومتمم30 -90من القانون رقم  29المادة  -1
، كليــة الحقــوق، جامعــة رســالة دكتــوراهالمطيــري، الرقابــة البرلمانيــة علــى األمــوال العامــة، دراســة مقارنــة،  خالــد أعجمــي عبيــد جاســر -2

  .199، ص2015القاهرة، 
يحــدد شـــروط وكيفيــات إدارة وتســـيير األمـــالك العموميــة والخاصـــة التابعـــة  ،427  -12مـــن المرســوم التنفيـــذي رقـــم  02/ 8المــادة  -3

  .للدولة
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العموميين أو الخواص، تضبط الحدود بقرار وزاري مشـترك بـين الـوزير المعنـي أو الـوزراء المعنيـين 

  . 1والوزير المكلف بالمالية

ألمـــالك البحريـــة يحـــدد بدقـــة المســـاحات التـــي تعتبـــر جـــزءا مـــن األمـــالك إذن فتعيـــين حـــدود ا

وتخضع بذلك لألحكام الحمائية المقررة فـي قـانون األمـالك الوطنيـة والنصـوص  ،2الوطنية العمومية

    .التطبيقية له

  تعيين حدود األمالك العمومية المائية الطبيعية: ثانيا

والبحيــرات والمســتنقعات والســباخ والغــوط والطمــي تشــترك كــل مــن مجــاري الســواقي والوديــان 

والرواســب المرتبطــة بهـــا واألراضــي والنباتـــات الموجــودة فـــي حــدودها فـــي كونهــا جـــزء ال يتجــزأ مـــن 

تختلـف  4، إال أن عملية تحديد حدودها والتي تدرجها فعليا في األمـالك العموميـة3األمالك العمومية

 .5والجهة المصدرة لقرار تعيين حدودهمن عنصر إلى آخر حسب طبيعته ومكوناته 

                                                           

يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسـيير األمـالك العموميـة والخاصـة التابعـة ، 427  -12المرسوم التنفيذي رقم من  07، 06/ 8المادة  -1

   .للدولة
جــزءا ال  طــروح البحــر ومحاســره 427-12مــن المرســوم التنفيــذي رقــم  13، 12اعتبــرت المــادتين اإلشــارة إلــى أنــه واســتثناء تجــدر  -2

يتجزأ من األمالك الوطنية العموميـة علـى الـرغم مـن تواجـدها وراء أعلـى مسـتوى تبلغـه األمـواج، إال أنهـا قـد تجـرد مـن صـفتها العموميـة 

  . ن حركة األمواج، وتستعمل عندئذ ألغراض اقتصادية أو اجتماعيةعندما تستعاد من البحر وتعزل ع

 األرض التي تتكون من الطمي الذي يأتي به البحـر إلـى السـاحل، ويظهـر فـوق أعلـى مسـتوى تبلغـه األمـواج قطعطروح البحر يقصد ب 

  .ج تغمرها في أعلى مستواهاالقطع األرضية التي يتركها البحر مكشوفة لدى انحساره، ولم تبق األموا فهيالمحاسر  أما
    

  .يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير األمالك العمومية والخاصة التابعة للدولة ،427  -12من المرسوم التنفيذي رقم  01/ 16م  -3

-09-04، صـادر فـي 60، يتعلـق بالميـاه، ج ر ج ج عـدد 2005-08-04مـؤرخ فـي  12 -05من القـانون رقـم  04/02المادة  - 

  .معدل ومتمم، 2005
المتعلق بالمياه، المياه الجوفية بما في ذلك المياه المعترف بها كمياه المنبع والميـاه  12-05رقم  من القانون 04/01اعتبرت المادة  -4

ــاه الحمامــات،ال ــاه بمجــرد التأكــد مــن وجودهــا أو اكتشــافها خاصــة بعــ معدنيــة الطبيعيــة ومي د جــزءا مــن األمــالك العموميــة الطبيعيــة للمي

  .      االنتهاء من أشغال الحفر أو التنقيب، ودون حاجة إلى أي إجراء إداري آخر
شـروط وكيفيـات إدارة وتسـيير األمـالك العموميـة ، يحـدد 427-12مـن المرسـوم التنفيـذي رقـم 22، 21، 19، 18، 17حسب المواد  -5

  :ئية بالشكل التالي، يتم تحديد حدود عناصر األمالك الطبيعية الماوالخاصة التابعة للدولة

بالنسبة لمجاري السواقي والوديان فإن عملية تعيـين حـدودها تكـون بعـد معاينـة أعلـى مسـتوى تبلغـه الميـاه المتدفقـة تـدفقا قويـا دون أن  -

تصــل حــد الفيضــان خــالل الســنة فــي الظــروف الجويــة العاديــة، هــذه المعاينــة تــتم مــن خــالل تحقيــق إداري تقــوم بــه المصــالح التقنيــة 

  =                                            .المختصة في مجال الري وٕادارة أمالك الدولة، ويتم تسجيل مالحظات الغير وادعاءاته
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يعد الوزير المكلف بتسيير األمالك العمومية المائية الطبيعية جـردا لمرافـق هـذه األمـالك لكـل 

ويعــــد برنامجــــا ســــنويا لتعيــــين حــــدودها حســــب األولويــــات بالتشــــاور مــــع الســــلطات المحليــــة  ،واليــــة

  .1المختصة في هذا المجال

  :الفرع الثاني

  المتعلقة باألمالك االصطناعيةالتدابير 

إذا كانت األمالك العمومية الطبيعية تنشأ بفعل الطبيعـة فـإن األمـالك العموميـة االصـطناعية 

ال تنشـأ إال بتــدخل اإلنسـان فــي عمليـة إنشــائها، فهـي ال تتمتــع بصـفة العموميــة إال بـإجراء تصــفيفها 

، أو بـــإجراء )أوال(  لســـكك الحديديـــةإذا كانـــت تنـــدرج ضـــمن األمـــالك العموميـــة الخاصـــة بـــالطرق وا

  ).ثانيا(  تصنيفها بالنسبة لباقي األمالك العمومية االصطناعية

  

  

   

                                                                                                                                                                                     

يصـــدر الـــوالي قـــرار ضـــبط وتعيـــين حـــدود مجـــاري الســـواقي والوديـــان بنـــاء علـــى ملـــف معـــد لهـــذا الغـــرض، وذلـــك إذا لـــم توجـــد     = 

م ضـبط حـدود هـذه األمـالك بموجـب قـرار ضـات معتبـرة أدت إلـى عـدم التراضـي تـاعتراضات مـن طـرف المجـاورين، فـإن حصـلت اعترا

  .المالية أو الوزراء المعنيين اآلخرينمشترك بين الوزير المكلف بالري والوزير المكلف ب

بالنسبة لرقاق مجاري المياه ورقاق مجاري المياه الجافة يتم ضبط حدودها بقرار مـن الـوالي المخـتص إقليمـا وذلـك حسـب الخاصـيات  -

إذا تركت مجاري المياه الجهوية إذا كان منسوب سيالنها غير منتظم وكان أعلى مستوى المياه في السنة ال يبلغ حدود التدفق األقوى، ف

رقاقها وحفرت رقاقا جديدا فإن حدود هذه األخيرة تضبط بنفس الطريقة، وكذلك األمر بالنسـبة للرقـاق القـديم سـواء لـم تنضـب منـه الميـاه 

  .أو أصبح جافا

ريقــة التــي يــتم بهــا بالنســبة لطمــي مجــاري الميــاه ورواســبها عنــدما تكــون داخــل حــدود المجــاري، يــتم ضــبط وتعيــين حــدودها بــنفس الط -

، وتصـبح بـذلك جـزءا مـن 427 -12مـن المرسـوم التنفيـذي رقـم  17تحديد حدود مجاري السواقي والوديان المنصوص عليها في المادة 

   .مالك العمومية المائية الطبيعية فإنها تكون ملكا للمالك المجاورينتتواجد خارج األ أما تلك التي األمالك العمومية،

حيـرات والمسـتنقعات والسـباخ والغـوط فـإن ضـبط حـدودها يكـون بقـرار مـن الـوالي أو الـوالة المختصـين إقليميـا، علـى أسـاس بالنسبة للب -

أعلى مستوى تبلغه المياه التي يمكن أن تضاف إليها القطع األرضية المجـاورة التـي يقـدر عمقهـا حسـب خاصـيات الجهـة المعنيـة وتبعـا 

  . د إجراء تحقيق إداري تقوم به المصالح التقنية المختصة في مجال الري وٕادارة أمالك الدولةلحقوق الغير، وهذا ال يتخذ إال بع

يحــدد شــروط وكيفيــات إدارة وتســيير األمــالك العموميــة والخاصــة التابعــة  ،427  -12المرســوم التنفيــذي رقــم مــن  03/ 16المــادة  -1

  .للدولة



 الدور الوقائي لإلدارة التابع لها المال العام                                                الفصل األول -اب األولالب  

 

17 

 

  كوسيلة لإلدراج ضمن األمالك العمومية في مجال الطرق 1إجراء التصفيف: أوال

التصــنيف هــو الوســيلة القانونيــة التــي يــتم بهــا  30 -90لقــد اعتبــر قــانون األمــالك الوطنيــة 

وضبط حـدود األمـالك العموميـة االصـطناعية فـي مجـال الطـرق، أي تحديـد الحـدود الفاصـلة تحديد 

بين الطرق العمومية والملكيات المجـاورة، وينـدرج ضـمن األمـالك العموميـة االصـطناعية فـي مجـال 

  .2الطرق الوطنية والطرق السريعة ومرافقها، والمنشآت الفنية :الطرق

  :مرحلتينيتم إعداد التصفيف على 

إعــداد المخطــط العــام للتصــفيف وهــو مخطــط عــام لــه طــابع تخصيصــي  :المرحلــة األولــى -

  .يحدد حدود أحد الطرق أو مجموعة من الطرق

إعـــداد التصـــفيف الفـــردي وهـــو الـــذي يبـــين الحـــدود الفاصـــلة بـــين حـــدود  :المرحلـــة الثانيـــة -

  .3الطريق العمومي وحدود المالك المجاورين، ويكون له طابع تصريحي

تختلف عملية التصفيف أو تعيـين حـدود األمـالك العموميـة فـي مجـال الطـرق حسـب المنطقـة 

  : التي يوجد فيها الطريق

لعمرانيــة حســب القواعــد المحــددة فــي التصــميم العــام يــتم إعــداد التصــفيف فــي التجمعــات ا -

للتصــفيف والــذي يكــون إجباريــا فــي هــذه التجمعــات، أو عــن طريــق أدوات التهيئــة والتعميــر الموافــق 

  .4عليها

                                                           

لـــى وســـيلة تعيـــين الحـــدود بالنســـبة لطـــرق للداللـــة ع" االصـــطفاف"الوطنيـــة تســـمية مالك المتعلـــق بـــاأل 30 -90حمـــل القـــانون رقـــم  -1

ة والخاصــة التابعـة للدولــة، تبنــي يـشــروط وكيفيـات إدارة األمــالك العموملالمحـدد  427 -12المواصـالت، إال أن المرســوم التنفيـذي رقــم 

  .للداللة على نفس المعنى" التصفيف"تسمية 
  .تضمن قانون األمالك الوطنية، معدل ومتممي 30 -90رقم  من القانون 02/ 30المادة  -2

يحــدد شــروط وكيفيــات إدارة وتســيير األمــالك العموميــة والخاصــة التابعــة ، 427 -12مــن المرســوم التنفيــذي رقــم  29، 25المــادتين  - 

  .للدولة

  .، يتضمن قانون األمالك الوطنية، معدل ومتمم30 -90من القانون رقم  02/ 30المادة  3-
در ا، صـ52عـدد ر ج ج تعلـق بالتهيئـة والتعميـر، ج ي، 1990 -12 -01، مؤرخ فـي 29 -90من القانون رقم  11عرفت المادة  -4

، معـــدل ومـــتمم، أدوات التهيئـــة والتعميـــر بأنهـــا تلـــك األدوات التـــي تحـــدد التوجهـــات األساســـية لتهيئـــة األراضـــي 1990 -12 -02فـــي 

التــي تســمح مــن جهــة بترشــيد اســتعمال المســاحات والمحافظــة علــى النشــاطات ا تحــدد الشــروط وتضــبط قواعــد التعميــر وتوقعاتــه، كمــ

الفالحيــة وحمايــة المســاحات الحساســة والمواقــع والمنــاظر، ومــن جهــة أخــرى تعيــين األراضــي المخصصــة للنشــاطات االقتصــادية وذات 

 ـاكني مجــال التجهيــزات الجماعيــة والخــدمات والنشــاطات والمســالمنفعــة العامــة، والبنايــات الموجهــة لالحتياجــات الحاليــة والمســتقبلية فــ

  . وتحدد أيضا شروط التهيئة والبناء للوقاية من األخطار الطبيعية والتكنولوجية
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ــــيـــتم إعـــداد التصـــفيف فـــي المنـــاطق الريفي - ــــة أو الجبليـــة حســـب المقـــاييس التقنيــ ة المحـــددة ـ

ون حدود الطرق متطابقة مع الحدود المحددة في التصميم الـذي قانونا، وفي هذه الحالة يجب أن تك

  .1اتبع في إنجاز الطريق ومرافقه

ـــار بالنســـبة للطريـــق محـــل التصـــفيف، وبالنســـبة للملكيـــات   يترتـــب علـــى إجـــراء التصـــفيف آث

 :المجاورة

يترتب على إجراء التصفيف إدماج أجزاء وقطع أرضـية ضـمن األمـالك العموميـة الخاصـة  -

ـــالطرق ـــات الداخلـــة فـــي حـــدود الطريـــق المزمـــع إنجـــازه فـــي ب ، وهـــي القطـــع األرضـــية وأجـــزاء الملكي

التصــــميم، وذلــــك إذا توقــــع التصــــميم العــــام للتصــــفيف أو أدوات التهيئــــة والتعميــــر توســــيع الطريــــق 

  .الموجود أو تعديله أو شق طريق جديد

لتصــفيف ونظــرا لطابعــه بالنســبة للملكيــات الخاصــة المجــاورة، فــإن إجــراء التصــميم العــام ل -

التحديدي، فإنـه يرتـب ارتفـاق االبتعـاد عـن الطريـق أو عـدم البنـاء، أمـا إجـراء التصـفيف المقـرر فـي 

أدوات التهيئــة والتعميــر فإنــه يرتــب فقــط ارتفــاق االبتعــاد عــن الطريــق، ويقــع علــى عــاتق الســلطات 

  .2المختصة السهر على اتخاذ جميع التدابير الالزمة لهذا الغرض

وفي جميع األحوال، يحتفظ المالك الخواص المعرضة أراضيهم للتصفيف بكامل ملكيتهم لهـا 

حتى تقتنى منهم أو تنزع منهم، وتندرج هـذه الملكيـات فـي الميـدان العمـومي الخـاص بمجـال الطـرق 

 بمجــرد إبــرام عقـــد البيــع أو بعـــد تبليــغ قـــرار نــزع الملكيــة، أمـــا إذا كانــت هـــذه الملكيــات أو العقـــارات

مبنية، فإن لمالك هذه العقـارات الـذي مسـه التصـفيف وبمجـرد الموافقـة علـى أدوات التهيئـة والتعميـر 

ونشرها من طرف اإلدارة المختصة، أن يطلب إما تبادل العقـارات بالنسـبة للعقـارات التـي يلتـزم فيهـا 

  .3يض عادلباالبتعاد عن الطريق، وٕاما نزع ملكية المساحات التي يشملها التصفيف مقابل تعو 

الـــذي يحـــدد شـــروط إدارة األمـــالك  427 -12مـــن جانـــب آخـــر جعـــل المرســـوم التنفيـــذي رقـــم 

عـن طريـق يـتم العمومية والخاصة التابعة للدولة، تحديد األمـالك العموميـة التابعـة للسـكك الحديديـة 

                                                           

يحــدد شــروط وكيفيــات إدارة وتســيير األمــالك العموميــة والخاصــة التابعــة ، 427 -12مــن المرســوم التنفيــذي رقــم  02/ 27المــادة  1-

  .للدولة
  .427 -12من المرسوم التنفيذي رقم  31لمادة ا -2

   .427 -12من المرسوم التنفيذي رقم  33، 32 المادتين 3-
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لوزراء التصفيف كذلك، والذي يوافق عليه بمرسوم فيما يخص األشغال الكبرى، وبقرار مشترك بين ا

المكلفين بالنقل واألشغال العموميـة والداخليـة والماليـة إذا كـان التصـفيف يشـمل أكثـر مـن واليـة، أمـا 

إذا كــان التصـــفيف واقعــا فـــي واليــة واحـــدة، فـــإن قــرار التصـــفيف يتخــذ مـــن طــرف الـــوالي المخـــتص 

  .1إقليميا

  ةإجراء التصنيف كوسيلة لإلدراج في األمالك العمومية االصطناعي: ثانيا

عرف قانون األمالك الوطنية التصنيف بأنه عمل السلطة المختصة الذي يضفي على الملـك 

  . 2المنقول أو العقار طابع األمالك الوطنية العمومية االصطناعية

I- ن إلتمـــام عمليــــة يلقــــد أورد قـــانون األمـــالك الوطنيـــة شــــرطين أساســـي: شـــروط التصـــنيف

  :العموميةتصنيف األمالك ضمن األمالك الوطنية 

فيشترط أن تسـبق عمليـة تصـنيف الملـك العمـومي تملـك  :التملك السابق للملك العمومي -1

هــذا األخيــر مــن طــرف الدولــة أو إحــدى جماعاتهــا اإلقليميــة، إمــا بمقتضــى حــق ســابق أو بــامتالك 

  .لغرض التصنيف حسب طرق القانون العام أو عن طريق نزع الملكية للمنفعة العمومية

هــذا الشـــرط وجــود مرحلــة تســـبق عمليــة التصــنيف وهـــي تملــك الدولــة أو إحـــدى  إذن يقتضــي

  :عن طريق هالجماعات اإلقليمية للملك المعني مسبقا، أو تملكها للمال بغرض تصنيف

المتضمن قانون األمالك الوطنية االقتنـاء بأنـه تلـك  30 -90القانون رقم  عرف :االقتناء -أ

التي تضم بمقتضاها األمالك إلى األمالك الوطنية، ويتم بعقـد قـانوني الوسيلة القانونية أو التعاقدية 

  . 3وفق ما يتطلبه القانون

يقصــد بالتبــادل مبادلــة أمــالك عقاريــة تابعــة لألمــالك الوطنيــة الخاصــة بــأمالك  :التبــادل -ب

كــان ، ويــتم اتخــاذ قــرار التبــادل إمــا مــن طــرف الــوزير المكلــف بالماليــة إذا 4عقاريــة يملكهــا الخــواص

                                                           

   .يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير األمالك العمومية والخاصة التابعة للدولة، 427 -12وم التنفيذي رقم من المرس 36المادة  1-

  . ، يتضمن قانون األمالك الوطنية، معدل ومتمم30-90القانون رقم من  31المادة  2-
    .30-90من القانون رقم  26المادة  -3
المعــدل والمـتمم عمليــات تبـادل األمــالك العقاريـة التابعــة للدولـة أو الجماعــات اإلقليميــة  30 -90لقـد أجــاز قـانون األمــالك الوطنيـة  -4

تبـادل بـين المصـالح العموميـة ال يشـكل نقـال للملكيـة، بـل مجـرد ال ، إال أنعقاريـة تابعـة للخـواصبين المصالح العمومية، أو مـع أمـالك 

  .427 -12من المرسوم التنفيذي رقم  88تغيير مزدوج في التخصيص خاضع ألحكام المادة 
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بعـد ) رئـيس المجلـس الشـعبي البلـدي أو الـوالي(العقار مملوكا للدولة، أو ممثل الجماعـات اإلقليميـة 

  . 1مداوالت المجلس المعني إذا كان مملوكا إلحدى هذه الجماعات

يترتب عن قـرارات التبـادل انـدراج الملـك ضـمن األمـالك الوطنيـة الخاصـة ليـتم تصـنيفه الحقـا 

  .وطنية العموميةويدرج ضمن األمالك ال

هي عقد يبرم مابين األحياء بموجبه يتصرف الواهب فـي مالـه دون عـوض وبنيـة  :الهبة -ج

، وبمقتضـــى هـــذا العقـــد يمكـــن أن ينتقـــل ملـــك مـــا مـــن ملكيـــة شـــخص مـــن أشـــخاص القـــانون 2التبـــرع

أخـذ الخاص إلى الملكية الخاصة للدولة أو إحدى جماعاتها اإلقليميـة رضـائيا وبـدون مقابـل، وهـي ت

  . 3عدة صور كالتبرعات والهدايا واإلعانات  والمساعدات

المتعلــق بالبلديــة والقــانون  104 -11والقــانون رقــم  30 -90حســب قــانون األمــالك الوطنيــة 

يجــوز للدولــة والبلديــة والواليــة تلقــي الهبــات طبقــا للشــروط المحــددة  5المتعلــق بالواليــة 07 -12رقــم 

، على أن تندرج هذه الهبات ضمن األمالك الوطنيـة الخاصـة للدولـة قانونا والتنظيمات المعمول بها

      .، ليتم تصنيفها وتندرج بذلك ضمن األمالك الوطنية العموميةأو الوالية أو البلدية

ــة -د ــة مــن أجــل المنفعــة العمومي ــزع الملكي يعتبــر نــزع الملكيــة للمنفعــة العموميــة أســلوبا  :ن

 11 -91استثنائيا إلدراج الملك ضمن األمالك الوطنية، وقد عرفتـه المـادة الثانيـة مـن القـانون رقـم 

بأنــه طريقــة اســتثنائية الكتســاب أمــالك أو  6المحــدد للقواعــد المتعلقــة بنــزع الملكيــة للمنفعــة العموميــة

أدى انتهاج كل الوسائل األخـرى إلـى نتيجـة سـلبية بعـد اسـتيفاء الدولـة حقوق عقارية، وال يتم إال إذا 

  .أو إحدى جماعاتها اإلقليمية للشروط واإلجراءات المطلوبة عند نزع الملكية الخاصة

                                                           

  .، يتضمن قانون األمالك الوطنية، معدل ومتمم30-90من القانون رقم  95، 92المادة  -1
العقــود التــي تقــع علــى الملكيــة، دار إحيــاء التــراث : الوســيط فــي شــرح القــانون المــدني، الجــزء الخــامس الــرزاق أحمــد الســنهوري،عبــد  -2

  .05العربي، بيروت، لبنان، د س ن، ص 

  .، يتضمن قانون األمالك الوطنية، معدل ومتمم30 -90من القانون رقم  41، 40، 39المواد  3-
-07-03، صــادر فــي 37، يتعلــق بالبلديــة، ج ر ج ج عــدد 2011-06-22مــؤرخ فــي  10-11رقــم  قــانونمــن ال 159المــادة  -4

2011.   

-02-29، صــادر فــي 12، يتعلــق بالواليــة، ج ر ج ج عــدد 2012-02-21مــؤرخ فــي  07-12مــن القــانون رقــم  117المــادة  5-

2012.  
 21عــدد  ج ر ج جنــزع الملكيــة للمنفعــة العموميــة، ، يحــدد القواعــد المتعلقــة ب1991 -04 -27مــؤرخ فــي  11 -91قــانون رقــم  -6

  .، معدل ومتمم1991-05-08صادر في 
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يصــدر قــرار نــزع الملكيــة ويبلــغ إلــى المنــزوع منــه وكــذلك إلــى المســتفيد، وبمجــرد صــدور هــذا 

له، ويلتـزم تبعـا لـذلك بعـدم القيـام بـأي تصـرف بقصـد زيـادة  القرار يفقد صاحب العقار صفته كمالك

فإنــه يتمتــع بصــالحية ) الدولــة أو الجماعـة اإلقليميــة(قيمـة التعــويض، أمــا المســتفيد مـن نــزع الملكيــة 

، إال أنـه ومـن 1دخول العقارات المنزوعة ملكيتها من أجـل إجـراء العمليـات الفنيـة والمسـاحية الالزمـة

العيوب التي يمكن أن يتضمنها العقار المنزوع ملكيته ألن نزع الملكية هو  جانب آخر يتحمل وحده

، ويدخل بذلك 2تحويل غير إرادي للملكية تنتفي معه أية ضمانات من طرف المالك األصلي للعقار

العقــار ضــمن األمــالك الوطنيــة الخاصــة للدولــة أو الجماعــة اإلقليميــة ليــتم تصــنيفه وٕادراجــه ضــمن 

  .الوطنية أو المحلية يةاألمالك العموم

قـانون األمـالك الوطنيـة شـرطا آخـر  المتضـمن 30 -90أورد القانون رقم  :تهيئة العقار -2

إذا كان الملك المراد تصنيفه عقارا وهو تهيئـة العقـار، ويقصـد بـذلك تأهيلـه للوظيفـة المخصـص لهـا 

رط فـإن المشـرع أكـد أن حتى يكون متوافقا مع الغرض الذي سيصنف ألجله، ونظرا ألهمية هذا الش

إال بعد  -ولو تم تصنيفها -العقارات التي يتم اقتناؤها ال تكون جزءا من األمالك الوطنية العمومية 

  .3تهيئتها

 II- تختلف الجهة التي تصدر قرار التصنيف بـالنظر إلـى ملكيـة الملـك : إجراءات التصنيف

إلــى األمــالك الوطنيــة الخاصــة للدولــة ويــراد المــراد تصــنيفه، فــإذا كــان العقــار المــراد تصــنيفه ينتمــي 

تصنيفه ضمن األمالك الوطنية العموميـة التابعـة لهـا، يتخـذ قـرار التصـنيف الـوزير المكلـف بالماليـة 

 اح اإلدارة المعنيـةبنـاء علـى اقتـر  ،أو الوالي المختص إقليميا كل فيمـا يخصـه وفـي إطـار صـالحياته

وبعـــد استشـــارة مســـؤول إدارة األمـــالك الوطنيـــة المختصـــة إقليميـــا أو بنـــاء علـــى اقتـــراح هـــذا األخيـــر 

    .4واستشارة المصلحة المعنية قانونا، إال إذا نص القانون على خالف ذلك

                                                           

 ةـــــمجلــة مركــز بحــوث الشرط، "عليهــا ســلطة اإلدارة فــي نــزع الملكيــة للمنفعــة العامــة وحــدود الرقابــة القضــائية"ســمير محمــود قطــب،  -1

   .389 ، ص1999 مصر، ،16العدد 
، كلية الحقوق، جامعـة رسالة دكتوراه واإلجراءات،المفهوم : أجل المنفعة العامة في القانون الجزائريزغداوي محمد، نزع الملكية من  -2

  .385، ص 1998قسنطينة، 

  .، يتضمن قانون األمالك الوطنية، معدل ومتمم30-90من القانون رقم  03/ 31المادة  3-

يحــدد شــروط وكيفيــات إدارة وتســيير األمــالك العموميــة والخاصــة التابعــة  ،427  -12المرســوم التنفيــذي رقــم  مــن 01/ 04المــادة  4-

  .للدولة
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إذا كــان العقــار تابعــا إلــى األمــالك الوطنيــة العموميــة أو الخاصــة للجماعــة المحليــة بلديــة أمــا 

فـإن تصـنيفه فـي األمـالك الوطنيـة العموميـة التابعـة للدولـة يـتم بقـرار تتخـذه السـلطة  كانت أو واليـة،

بعـــد استشـــارة المجلـــس الشـــعبي المنتخـــب ) رئـــيس المجلـــس الشـــعبي البلـــدي أو الـــوالي(ة ــــــالمختص

ويثبـــت إدراج العقـــار فـــي األمـــالك العموميـــة للدولـــة بمحضـــر تعـــده إدارة األمـــالك الوطنيـــة  ،1مســـبقا

  .ممثلي اإلدارة أو اإلدارات المعنيةبمشاركة 

كذلك يمكن تصـنيف األمـالك الوطنيـة الخاصـة التابعـة للدولـة فـي األمـالك الوطنيـة العموميـة 

التابعــة للواليــة أو البلديــة ضــمن الشــروط التـــي يــنص عليهــا القــانون، إال أن هــذه الحالــة  تضـــمنها 

ـــم يشـــر إليهـــا المرســـوم الت ـــة فقـــط ول ـــم قـــانون األمـــالك الوطني ـــذي رق المحـــدد لشـــروط  427 -12نفي

  . 2وكيفيات إدارة وتسيير األمالك العمومية والخاصة التابعة للدولة

يكــون التصــنيف فــي األمــالك العموميــة التابعــة للدولــة مجانــا أو بمقابــل تبعــا لكــون المصــلحة 

فـإن المتخلية عنه تمسك أو ال تمسك محاسبتها حسب الشكل التجاري، فإن تقرر تعويض عن ذلك 

الشـــروط الماليـــة لهـــذه العمليـــة تحـــددها إدارة األمـــالك الوطنيـــة المختصـــة إقليميـــا أو حســـب الشـــروط 

    .3المالية المحددة في التشريع المعمول به وقوانين المالية

إذن يعتبـــر اإلدراج ضـــمن األمـــالك العموميـــة التابعـــة للدولـــة أو الجماعـــات اإلقليميـــة اإلجـــراء 

ي صفة العمومية على ملك ما، إال أنه وٕان كان يضبط حدود األمـالك األساسي واألولي الذي يضف

لــك المعنــي بالنســبة العموميــة بالنســبة إلجرائــي تعيــين الحــدود والتصــفيف، ويمــنح صــفة العموميــة للم

إلجــراء التصــنيف، فإنــه ال يعتبــر كافيــا إذ أنــه ال يشــكل بذاتــه حمايــة للملــك العمــومي مــن تعــديات 

ادا أو مؤسسات، بل يمنح هذا الملك صفة العمومية فقط، وهو أمر يلـزم اإلدارة الغير سواء كانوا أفر 

  . التابع لها الملك العمومي عدم االكتفاء به وتدعيمه بإجراءات أكثر حزما وذات طابع حمائي

  

  
                                                           

يحــدد شــروط وكيفيــات إدارة وتســيير األمــالك العموميــة والخاصــة التابعــة ، 427  -12المرســوم التنفيــذي رقــم مــن  02/ 04المــادة  -1

   .للدولة

  .نية، معدل ومتمم، يتضمن قانون األمالك الوط30-90من القانون رقم  34المادة  - 

  .30-90من القانون رقم  02/ 34ادة الم 2-
  .يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير األمالك العمومية والخاصة التابعة للدولة ،427  -12المرسوم التنفيذي رقم من  05المادة  -3
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  :المطلب الثاني

  العموميةالتدابير االحترازية الرامية إلى الحفاظ على األمالك 

اإلدارة علـى ممتلكاتهـا سـواء العقاريـة منهـا أو المنقولـة والموضـوعة تحـت من أجل أن تحـافظ 

التعرف على هذه األمـوال ورصـد حركتهـا مـن خـالل جردهـا فـي سـجالت  بداية تصرفها وجب عليها

خاصــة بــذلك، إضــافة إلــى التزامهــا بالحفــاظ عليهــا ومراقبــة اســتعمالها لضــمان بقائهــا مؤديــة الغــرض 

الفــرع ( ق المنفعــة العموميــة، هــذا االلتــزام يكــون فــي مواجهــة اإلدارة نفســهااألساســي منهــا وهــو تحقيــ

  ).الفرع الثاني( وفي مواجهة الغير سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو معنويين) األول

  :الفرع األول

  االلتزام الذاتي لإلدارة بالحفاظ على األمالك العمومية

األمــالك الوطنيــة العموميــة، مجموعــة التصــرفات يقصــد بــااللتزام الــذاتي لــإلدارة بالحفــاظ علــى 

التـي ألـزم قـانون األمـالك الوطنيـة والنصـوص التطبيقيـة لـه اإلدارة المالكـة أو المخصـص لهـا الملــك 

ســعيا منــه إلــى التعــرف علــى حركــة الملــك ســواء كــان عقــارا أو منقــوال ووضــعه  ،العمــومي القيــام بهــا

، أو االمتنـــاع عـــن القيـــام بتصـــرفات قانونيـــة )ثانيـــا(لـــه  وضـــمانا لالســـتغالل األمثـــل) أوال(القـــانوني 

  .)ثالثا( حماية للملك العمومي وضمانا لعدم انقطاعه عن الغرض المخصص له أصال

  جرد األمالك العمومية: أوال

ة ـــــــيقصــــد بــــالجرد ذلــــك اإلجــــراء الوصــــفي والتقــــويمي الــــذي ينصــــب علــــى األمــــالك العقاري 

ان حماية األمالك الوطنية والحرص على استعمالها وفقا لألهداف والذي يهدف إلى ضم ،ةــوالمنقول

  .  المسطرة لها

 سـواء كانـت دولـة أو جماعـة إقليميـةإن جـرد األمـالك الوطنيـة التـزام يقـع علـى اإلدارة المالكـة 

وكــذلك المصــالح والهيئــات المخصــص لهــا الملــك العمــومي، حيــث يــتم إعــداد جــرد ألمــالك الدولــة 

وٕاعداد جرد ألمالك الجماعات اإلقليمية انطالقا مـن مجموعـة جـرودات مفصـلة فـي أحكـام المرسـوم 

 ، بعـد ذلـك يـتم إعـداد الجـرد العـام لألمـالك1 المتعلق بجرد األمالك الوطنية 455-91التنفيذي رقم 

                                                           

مـالك الوطنيـة، ج ر ج ج عـدد ، يتعلـق بجـرد األ1991-11-23مـؤرخ فـي  455 -91التنفيـذي رقـممـن المرسـوم  06 ،05المـواد  1-

  .1991-11-24، صادر في 60
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الوطنية المتكون انطالقا من جرد أمالك الدولة وجرد أمالك الجماعات اإلقليميـة وضـبطه باسـتمرار 

  .حسب الشروط واألشكال المحددة قانونا

يحظى االلتزام بجرد األمالك الوطنية بأهمية بالغـة لـيس كـالتزام فـي حـد ذاتـه بـل بـالنظر إلـى 

لملــك العمــومي ومراقبـــة حركتــه داخـــل اإلدارة الغايــة التــي يســـعى إلــى تحقيقهــا وهـــي حســن متابعـــة ا

الواحــدة أو بــين مختلــف اإلدارات، كمــا يســمح بمراقبــة مــدى تطــابق تخصيصــه الفعلــي مــع الغــرض 

والهـــدف المرجـــو منـــه مـــن خـــالل مراجعـــة ســـجل الجـــرد، هـــذا األخيـــر يعتبـــر بمثابـــة مســـك حســـابي 

  .لألمالك الوطنية مما يساعد على متابعتها

I- ــةجــرد األمــالك ال ــة العقاري المتعلــق  455 -91لقــد اشــترط المرســوم التنفيــذي رقــم : وطني

لتابعــة بجــرد األمــالك الوطنيــة علــى الهيئــات والمصــالح والمؤسســات العموميــة ذات الطــابع اإلداري ا

أن تقوم بجرد وصفي تقويمي  ،سواء كانت تتمتع باالستقالل المالي أم ال للدولة والجماعات المحلية

التي خصصت لها من طرف مديرية أمالك الدولة، كما يمتد  -وحتى الخاصة –للعقارات العمومية 

  .هذا االلتزام إلى المؤسسات العمومية المسيرة على الشكل التجاري بالنسبة لألمالك المخصصة لها

ميـة وسـيلة لمراقبـة ومتابعـة حركـة يعتبر جرد األمـالك العقاريـة التابعـة لألمـالك الوطنيـة العمو 

األمــالك العقاريــة بســبب المعــامالت العقاريــة المختلفــة الــواردة عليهــا، كمــا يســهل اإلطــالع ومعرفــة 

  .محتوى الذمة العقارية التابعة لألمالك الوطنية

  :تتم عملية جرد األمالك الوطنية العقارية على مرحلتين 

إعـداد البطاقـة التعريفيـة للعقـار التـابع  :)طاقة العقاريةالب(إعداد البطاقة التعريفية للعقار -1

لألمالك الوطنية العمومية هو التزام يقع على عـاتق كـل مصـلحة أو هيئـة أو مؤسسـة عموميـة ذات 

طابع إداري أو ذات طابع صناعي وتجاري في حال وجودها بالنسبة للعقارات المخصصة لها، وقد 

اد الـــذي يحـــدد نمـــوذج بطاقـــة التعريـــف لعقـــارات األمـــالك عـــرف القـــرار الصـــادر عـــن وزارة االقتصـــ

 يشترط إعداد بطاقـة عقاريـة بشـأنه ، العقار الذيفي مادته الثانية 1الوطنية ويضبط كيفيات إعدادها

كل ملكية عقارية ذات أرضية واحدة مكونـة مـن مبنـى واحـد أو أكثـر أو مـن محـالت وملحقـات  بأنه

                                                           

بطاقــة التعريــف لعقــارات األمــالك الوطنيــة ويضــبط يحــدد نمــوذج  ،1992 -02 -04عــن وزارة االقتصــاد مــؤرخ فــي  صــادر قــرار -1

  .1992 -04-08صادر في  ،26عدد  ج ج ، ج ركيفيات إعدادها
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وتكون وحدة عقارية متميزة تابعة لمالـك واحـد أو أكثـر وتكـون محـل حيـازة مـن  ،مبنية أو غير مبنية

  .مصلحة واحدة

تشــتمل البطاقــة التعريفيــة للعقــار علــى معلومــات تتعلــق بالمصــلحة المالكــة أو المخصــص لهــا 

  : العقار، ومعلومات متعلقة بالعقار

  .تسمية المؤسسة -

  .ه المؤسسةمرجع النص القانوني أو السند الذي أنشأ هذ -

  ).دولة، والية، بلدية(الجماعة العمومية التي تنتمي إليها  -

مــن حيــث كونــه مبنــي أو غيــر مبنــي، وموقعــه الجغرافــي : نوعيــة العقــار وموقعــه ومحتــواه -

  ....ومعالمه وحدوده 

  ...)نزع ملكية، هبة ( من حيث مصدر ملكية العقار : أصل الملكية ونوعية الحقوق -

  .العينية الواردة عليه إن وجدتونوعية الحقوق 

 .1المعتمدة عند إعداد البطاقة التعريفيةر قيمة العقا -

تحـــتفظ المصـــلحة التـــي أعـــدت البطاقـــة التعريفيـــة للعقـــار المخصـــص لهـــا بنســـخة عـــن هـــذه   

  :البطاقة، أما النسخ األخرى فتجمع حسب البلديات ثم يرسلها مسؤول المصلحة حسب الحالة إلى

الدولـــــة فـــــي الواليـــــة إذا تعلـــــق األمـــــر بالعقـــــارات التـــــي تحوزهـــــا الهيئـــــات  مصـــــلحة أمـــــالك -

  .والمؤسسات العمومية التابعة للدولة

المؤسســـات العموميـــة التابعــــة و الـــوالي إذا تعلـــق األمـــر بالعقــــارات التـــي تحوزهـــا المصــــالح  -

  .للوالية

المصالح والمؤسسات رئيس المجلس الشعبي البلدي إذا تعلق األمر بالعقارات التي تحوزها  -

  .2العمومية التابعة للبلدية

بعــد أن تقــوم المصــالح المخصــص لهــا العقــار بإعــداد البطاقــة  :شــهادة تســجيل العقــار -2

التعريفيـة لـه ، تقـوم إدارة أمـالك الدولـة باسـتغالل هــذه البطاقـات وذلـك بـالتحقق مـن تـدوينها بالشــكل 

موذج بطاقة التعريف لعقارات األمالك الوطنية، فإن الصحيح وفق النموذج المرفق بالقرار المحدد لن
                                                           

   .بجرد األمالك الوطنية ، يتعلق455-91من المرسوم التنفيذي رقم  10، 09المواد  -1

  .من القرار الوزاري المحدد لنموذج بطاقة التعريف لعقارات األمالك الوطنية وضبط كيفيات إعدادها 04المادة  2-
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كانت هناك معلومات ناقصة تـدعو المصـالح المعنيـة لتكملـة الـنقص وقـد تقـوم بالتحقيقـات الميدانيـة 

  .إن اقتضى األمر

بعد ترقيم العقارات تعد إدارة أمالك الدولة لكل عقار تم جرده شهادة التسجيل في الجـدول     

الذي يبين كيفيات تطبيق أحكام  03-01طنية وفق النموذج المرفق بالمنشور رقم العام لألمالك الو 

، وتوضح هذه الشهادة بأن العقار المعني ملـك للدولـة أو 20031من قانون المالية لسنة  83المادة 

الواليــة أو البلديــة، ثــم تســلمها إلــى المصــلحة المســيرة لــه لتمكينهــا مــن صــرف نفقــات صــيانة وتــرميم 

  . المخصص لهاالعقار 

II-  يـــتم إعـــداد جـــرد األمـــالك المنقولـــة تحـــت المســـؤولية  :المنقولـــة العموميـــةجـــرد األمـــالك

الشخصـــية المباشـــرة لألعـــوان العمـــوميين المخـــولين قانونـــا ليتولـــوا فـــي إطـــار وظـــائفهم إدارة الوســـائل 

تســجيل األمــالك ، حيــث يــتم 2العامــة وتســييرها حســب القواعــد اإلداريــة وقواعــد المحاســبة العموميــة

المنقولة تحت رقم متميز ويوصف وصفا دقيقا وكـامال يمكـن التعـرف عليـه فيمـا بعـد، كمـا يجـب أن 

يثبــت فيــه الــرقم الــذي مــنح  إيــاه، وتــدون بعــد ذلــك فــي ســجل جــرد يكــون مطابقــا للنمــوذج المحــدد 

  .والمعمول به

وزهــا اإلدارة المعنيــة فهــو إن جـرد األمــالك المنقولــة يبــين بأمانـة تســجيل هــذه األمــالك التـي تح

يمكن من اإلطالع في أي وقت على محتوى األمالك المنقولة التي تحوزها واالسـتعمال المخصـص 

لها، كما يبين حركاتها والبيانات التي تتعلق بإصالحها وتحطيمها أو فقـدانها ألجـل ذلـك فهـو يتمتـع 

  . 3بقوة اإلثبات في ميدان الرقابة

 455-91لقـد بـين المرسـوم التنفيـذي رقـم  :قولـة الخاضـعة للجـردالمن العموميـةاألمالك  -1

سـواء  المصـالح والمؤسسـاتكيفية إعداد الجرد بالنسبة لمختلف المنقوالت الموضوعة تحت تصـرف 

كانت مالكة لها أو مسيرة لها، حيث أن جميع المعدات واألشياء المنقولة بما في ذلك الماشية الحية 

  .توافق مع النموذج المحدد قانوناييجب أن تدون في سجل جرد 

                                                           

، مجموعـة 2003مـن قـانون الماليـة لسـنة  83، يبـين كيفيـات تطبيـق المـادة 2003-02-03مـؤرخ فـي  03-01منشور وزاري رقم  -1

  .68، ص 2003الصادرة عن المديرية العامة لألمالك الوطنية لسنة النصوص 
  .، يتعلق بجرد األمالك الوطنية455-91من المرسوم التنفيذي رقم  18المادة  -2

   .455-91من المرسوم التنفيذي رقم  01/ 24، 17المادة  3 -
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لكتـب ومجموعـات المؤلفـات التـي تشـتريها المصـالح اإلداريـة وتصـنفها فـي مكتباتهـا ل بالنسـبة 

تحـــت المســـؤولية  -، هـــذا الســـجل يثبـــت"ســـجل جـــرد خـــاص"أو يحوزهـــا موظفوهـــا فإنهـــا تســـجل فـــي 

والمراجـع التـي تمكـن مـن تسلم المؤلف ووجـوده الفعلـي مـع البيانـات  -الشخصية للعون الذي يمسكه

أمــا الســيارات ذاتيــة الحركــة ...، كاســم المؤلــف وعنــوان الكتــاب وســنة النشــر 1التعــرف عليــه ومراقبتــه

فإنها تعتبر وحدة كلية وتسجل في سجل الجرد تحت رقم واحد، كما تسجل قطع الغيار التي تقتنيهـا 

  . 2اإلدارة المعنية

ة حـــائزة لهـــذه ـــــمصلحعـــاتق كـــل إذا كـــان جـــرد األمـــالك الوطنيـــة المنقولـــة التـــزام يقـــع علـــى 

   : األمالك، فإن هناك منقوالت تكون غير خاضعة للجرد ويتعلق األمر بـ

األشــياء القابلــة لالســتهالك باالســتعمال األول، وهــي تلــك األشــياء التــي ال يمكــن اســتعمالها  -

المحروقات والزيوت  ،الورق، والمواد الغذائية والمواد المخبرية: خصوصإال مرة واحدة ومنها على ال

  .3وأنواع الوقود

األشــياء غيــر القابلــة لالســتهالك باالســتعمال األول والتــي ال تتجــاوز قيمــة شــرائها الوحدويــة  -

تحيينه ، وما يالحظ على هذا المبلغ أنه لم يتم 4د ج 300مبلغا يحدده الوزير المكلف بالمالية وهو 

  .1992منذ سنة 

يشترط أن تسجل وتدون المنقوالت فـي سـجل  :تحيين سجالت الجرد وفحص المجرودات -2

جـرد يكــون مطابقــا للنمــوذج المحـدد قانونــا علــى أن يحمــل كـل ملــك رقمــا خاصــا بـه يميــزه عــن بــاقي 

ن المنقــوالت، فــإن تلــف أو فقــد أو ســرق أو اتضــح أنــه غيــر صــالح لالســتعمال وجــب أن يشــطب مــ

الجــــرد، وفــــي هــــذه الحالــــة يجــــب  أن يقتــــرح إلغــــاء اســــتعماله طبقــــا للتنظــــيم المعمــــول بــــه أو يعــــاد 

تخصيصه، من جانب آخر يجب أن تكون هذه المعدات واألشياء التالفة أو المفقودة موضوع تقريـر 

  .5أو محضر يبين ظروف الفقدان أو التلف أو السرقة

                                                           

  .، يتعلق بجرد األمالك الوطنية455-91من المرسوم التنفيذي رقم  23، 20المادة  -1

    .455-91من المرسوم التنفيذي رقم  24المادة  2-

  .455-91من المرسوم التنفيذي رقم  21، 20المادة  3-
 لالســتهالكة ، يحــدد مبلــغ قيمــة الشــراء لألشــياء غيــر القابلــ1992-02-01قــرار صــادر عــن الــوزير المكلــف باالقتصــاد مــؤرخ فــي  -4

  .1992-05-31، صادر في 41باالستعمال األولي وال للجرد، ج ر ج ج عدد 
  .يتعلق بجرد األمالك الوطنية، 455-91من المرسوم التنفيذي رقم  26، 25المادة  -5
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المخصصة لهـم هـذه األمـالك المنقولـة التـزام من جانب آخر يقع على عاتق رؤساء المصالح 

وقــت القيــام بــالجرد أو وقــت إصــالحه وفــي نهايــة كــل : تفحــص المجــرودات فــي أوقــات محــددة وهــي

أو مسـك سـجل الجـرد أو عنـد مغادرتـه، وفـي / سنة، ولدى انتقال العـون المسـؤول المكلـف بالعتـاد و

ـــــ تأشـــــيرة المســـــؤول الســـــلمي بعـــــد فحصـــــه ة ال يتســـــلم العـــــون المســـــؤول المهـــــام إال بعـــــد ـهـــــذه الحال

إجـــراءات لـــو تـــم  وهـــي، 1للمجـــرودات، ألن هـــذه التأشـــيرة تمثـــل بـــراءة ذمـــة العـــون المســـؤول المغـــادر

احترامهـا فعـال وتطبيقهـا وفـق نصــوص القـانون، فإنهـا تسـمح بتكــريس النزاهـة وتحمـل المسـؤولية فــي 

   .تغير المهام داخل مختلف اإلداراتحال 

فـي معرفـة الذمـة  حول إجراء الجرد عمومـا أنـه إجـراء ورغـم أهميتـه البالغـةما يمكن مالحظته 

العقارية والمنقولة لمختلف الهيئات المالكة والمسيرة لألمالك العمومية، ورصده لحركـة هـذه األمـالك 

عــادة  مختلــف اإلدارات ، إال أنبالتأكــد مــن الوجـود الفعلــي للملــك المجــرود إضـافة إلــى كونــه يســمح 

بــاألمالك التــي تحوزهــا أو  الــالزم وتتقــاعس عــن القيــام بإعــداد الجــرد المتعلــق االهتمــام يــهمــاال تول

  .تسيرها

تســـوية الوضـــعية القانونيـــة علـــى الهيئـــات العموميـــة مختلـــف إجبـــار  وســـعيا إلـــى ألجـــل ذلـــك 

اشــترط  ،متلكاتهــا للســماح بجردهــا وتســجيها فــي الجــدول العــام للعقــارات التابعــة لألمــالك الوطنيــةمل

مــن  83يبــين كيفيــات تطبيــق المــادة ، 2003-02-03مــؤرخ فــي  03-01وزاري رقــم الــالمنشــور 

يسـمح حتى  ضرورة حيازة العقار المراد ترميمه وصيانته لشهادة تسجيل ،2003قانون المالية لسنة 

 ، حيـث يمتنـع المراقـب المـالي عـن مـنح تأشـيرة صـرفاألمر بصـرف نفقـات هـذا التـرميم لهذه الهيئة

   .النفقة بمجرد غياب شهادة تسجيل العقار المعني بالنفقة

إال أنــه ونظــرا لخصوصــية بعــض العقــارات والتــي تمتــاز ببعــد اجتمــاعي كالمــدارس االبتدائيــة 

ونظــرا الرتبــاط نفقــات ترميمهــا وصــيانتها بحيــازة المصــالح المســيرة لهــا ...والمســاجد وقاعــات العــالج

عليهــا، ســمحت المديريــة العامــة لألمــالك الوطنيــة مــن خــالل  علــى شــهادة تســجيل للعقــارات المبنيــة

بشكل مؤقت للمديريات الوالئية بمنح شـهادات  20152-09-08الصادرة في  08445المذكرة رقم 

                                                           

  .، يتعلق بجرد األمالك الوطنية455-91رقم من المرسوم التنفيذي  28المادة  -1
، تتعلـق بتسـجيل الممتلكـات فـي الجـدول العـام للعقـارات التابعـة لألمـالك الوطنيـة 2015-09-08مؤرخـة فـي   08445مـذكرة رقـم  -2

  .72، ص 2015مجموعة النصوص الصادرة عن المديرية العامة لألمالك الوطنية لسنة 
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تســـجيل مؤقتـــة للعقـــارات المعنيـــة ألجـــل الـــتمكن مـــن صـــرف نفقـــات تـــرميم العقـــارات المـــذكورة أعـــاله 

  .2015-12-31صالحة إلى غاية 

وســعيا إلــى الســماح  لمديريــة العامــة لألمــالك الوطنيــة،لإلجــراءات المتخــذة مــن طــرف اتكملــة  

مــن صــرف النفقــات  2003مــن قــانون الماليــة لســنة  83لمختلــف المصــالح المعنيــة بتطبيــق المــادة 

المتعلقة بصيانة وترميم العقارات التي تشغلها دون تبرير لدى المراقب المالي لعـدم  ،المخصصة لها

 18-15القــانون رقــم مــن  46المــادة  مكنــتفــي الجــدول العــام لعقــارات األمــالك الوطنيــة، تســجيلها 

ــــالمتضـــمن قان ــــون الماليــ ــــة لسنـــ ــــوخالف 20161ة ـــ ــــام المــــــا ألحكــ ـــة لسنــــــة  83ادة ـ ـــانون المالي مـــن ق

تـي تشـغلها اآلمرين بالصرف التكفل بالنفقات المتعلقة بأشـغال الصـيانة وٕاصـالح المبـاني ال ،2003

ـــــــمؤسس ـــــــة أو إدارات أو هيئـ ـــــــات أو مؤسســــــات ذات طابــ ـــــــع إداري تابعـ ـــــــة للدولـ ـــــــاعـــة أو للجمـــ ات ـ

دون تقـديم شـهادة تسـجيل المبنـى المعنـي فـي الجـدول العـام لألمـالك الوطنيـة التـي تقـدمها  ،ةــالمحلي

  .2017-12-31إلى غاية  تسري هذه األحكامو  ،مصالح أمالك الدولة المختصة إقليميا

  صيانة األمالك العمومية: ثانيا

خصوصا مـن أهميـة كبيـرة، تكفلـت  العموميةتماشيا مع ما لألموال العامة عموما، واألمالك   

  .األنظمة والتشريعات القانونية بحمايتها وحفظ عناصرها ضمانا الستمرارية وظائفها

اسـتعماال رشـيدا سـواء كـان مـن طـرف  فاألصل أن اسـتعمال األمـالك الوطنيـة يجـب أن يكـون

اإلدارة المخصص لها الملك العام أو من طرف األفراد، فإن حصل وتضررت ألي سبب كان، وقـع 

  .على اإلدارة االلتزام بصيانتها وترميمها وحفظها

I- تلتــزم اإلدارة بصــيانة األمــالك العموميــة المخصصــة لهــا أو : المقصــود بــااللتزام بالصــيانة

كنتيجة للقول بملكيتها لها أو تخصيصها لها، وهـذا االلتـزام مـن أهـم الخصـائص المميـزة  المالكة لها

للنظام القـانوني لألمـوال العامـة والـذي ال يوجـد لـه مثيـل فـي القـانون الخـاص، حيـث ال يلـزم القـانون 

  .2المالك بصيانة أمالكه

                                                           

-12-31، صـادر فـي 72، ج ر ج ج عـدد 2016، يتضـمن قـانون الماليـة لسـنة 2015-12-30ؤرخ فـي مـ 18-15قانون رقم  -1

2015.  

 رســالة دكتــوراه، كليــة الحقــوقفــي الجمهوريــة اليمنيــة، دراســة مقارنــة،  الحمايــة القانونيــة لألمــوال العامــةمحمــد محمــد أحمــد الــدروبي،  2-

  . 494ص  ،2011 ،جامعة عين شمس
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يقصـــد بصـــيانة األمـــالك الوطنيـــة العموميـــة، تلـــك اإلجـــراءات التـــي تتخـــذها اإلدارة المختصـــة 

 امـن أي اعتـداء قــد تتعـرض لــه، ورد أي خطـر قـد يهــدد اسـتمرار تخصيصــه األمـوال العامــةلحمايـة 

  .1للمنفعة العامة

زام المعــدل والمــتمم نجــد أنــه نــص علــى االلتــ 30 -90بــالرجوع إلــى قــانون األمــالك الوطنيــة 

بالصــيانة فــي إطــار الســهر علــى حمايــة األمــالك الوطنيــة العموميــة، وكــذلك المرســوم التنفيــذي رقــم 

  .2المحدد لشروط وكيفيات إدارة وتسيير األمالك العمومية والخاصة التابعة للدولة 427 -12

وهـي  والعلة واضحة من تقرير االلتزام بالصيانة الملقـى علـى عـاتق اإلدارة المالكـة أو المسـيرة

حمايــة الملــك العــام، حيــث يقتضــي واجــب الصــيانة الحفــاظ علــى الملــك العــام مــن األضــرار التــي قــد 

يتعرض لها، سواء مـن طـرف السـلطة اإلداريـة ذاتهـا ممثلـة فـي موظفيهـا، وذلـك عنـد إهمـالهم القيـام 

أو بواجــب صــيانة عناصــر األمــالك الوطنيــة العموميــة التــي يصــيبها التلــف نتيجــة لمــرور الوقــت، 

، أو نتيجة استعمال األفراد للملك العام سواء كان استعماال عاديا أو اسـتعماال 3بسوء استخدامهم لها

غيــر رشــيد، مــن جانــب آخــر تســهر اإلدارة علــى صــيانة األمــالك العموميــة لتجنــب الوقــوع فــي دائــرة 

مالك العمومية المسؤولية، ودفع التعويضات عن األضرار التي قد تصيب األفراد عند استعمالهم لأل

  .4والناتجة عن سوء حالتها نتيجة إهمال صيانتها

II- ــــالصيان: يأخـــذ االلتـــزام بصـــيانة األمـــالك العموميـــة شـــكلين أساســـين: أنـــواع الصـــيانة ة ـــ

ة، خاصـة ــــــال الصيانــــة بأعمـــة الملزمـــة اإلداريـــر إلـى الجهــة، وذلك بالنظـــة العاديـــــــالكبرى والصيان

اإلدارة : إذا كـــان الملـــك العمـــومي الـــوطني مخصصـــا لمرفـــق عـــام وذلـــك لوجـــود إدارتـــين عمـــوميتين

المالكـــة، واإلدارة المخصـــص لهـــا الملـــك العـــام، أمـــا إذا كـــان الملـــك مخصصـــا لالســـتعمال المباشـــر 

                                                           

    .493، ص سابقمرجع محمد محمد أحمد الدروبي،  -1
  .األمالك الوطنية، معدل ومتممتضمن قانون ي ،30 -90من القانون رقم  67المادة  -2

  .حدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير األمالك العمومية والخاصة التابعة للدولةي ،427 -12من المرسوم التنفيذي رقم  186المادة  - 

 46لوظيفـة العموميـة، ج ر ج ج عــدد ، يتضـمن القـانون األساسـي العـام ل2006-07-15مـؤرخ فـي ال 03 -06اعتبـر األمـر رقـم  3-

المؤسسـة أو فـي أضـرار جسـمية بتجهيـزات وأمـالك تسـبب الموظـف العمـومي عمـدا منـه  181 دةفـي المـا، 2006-07-16صادر في 

مــن الدرجــة الرابعــة تترتــب عليــه عقوبــات تأديبيــة مــن خطــأ تأديبيــا  العموميــة التــي مــن شــأنها اإلخــالل بالســير الحســن للمؤسســة، اإلدارة

  .سريح الموظف العموميالدرجة الرابعة قد تصل إلى حد ت

  .98، ص2005النموذجية في جرائم المال العام، دون دار نشر، القاهرة، مصر،  الموسوعة سالم،  محمد رفيق 4-
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محافظــة للجمهــور، فــإن الجهــة اإلداريــة المالكــة للملــك العــام هــي الملزمــة وحــدها بواجــب الصــيانة وال

  .1على الملك العام وتطويره

قبل التطرق إلى أنواع الصيانة تجدر اإلشارة إلى أن الفقه انقسـم بشـأن تحديـد الجهـة اإلداريـة 

التي يقع على عاتقها واجب صـيانة الملـك العمـومي إذا كـان األخيـر مخصصـا لمرفـق عمـومي إلـى 

   :ثالث اتجاهات

يــرى هــذا االتجــاه أنــه فــي جميــع األحــوال يكــون االلتــزام بصــيانة وٕاصــالح  :االتجــاه األول -

الملــك العمــومي علــى عــاتق الشــخص اإلداري الــذي يتــولى إدارة المرفــق العــام ولــيس الجهــة المالكــة 

  .2للملك، ما لم يوجد نص تشريعي أو اتفاق يخالف ذلك

لك العمـومي هـي وحـدها مـن تتحمـل يرى هذا االتجاه أن اإلدارة المالكة للم :االتجاه الثاني -

ال الجهــة المالكــة وفــي حالــة إهمــ ،االلتــزام بصــيانة هــذا األخيــر مــا لــم يوجــد اتفــاق علــى خــالف ذلــك

وهـو االتجـاه الـذي ذهـب إليـه مجلـس  ،ينتقل االلتـزام إلـى الجهـة التـي تتـولى اإلدارة ألعمال الصيانة

  .3الدولة الفرنسي

ـــــــــــــع    تقر عليه، حيث يرى هذا االتجاه أن عبء الصيانةوهو الرأي المس :االتجاه الثالث - يق

على عاتق اإلدارة المالكة والمسيرة معا، بحيث تتوزع تكاليف اإلصالح ونفقات الصـيانة بينهمـا، مـا 

ـــ، وهــو االتج4لــم يوجــد نــص أو اتفــاق يلــزم الجهــة المالكــة بتحمــل عــبء صــيانة الملــك العمــومي اه ــ

دل والمـتمم، والتـي ـــــة المعــــون األمـالك الوطنيــــمـن قان 67ادة ـــــري في المـــاه المشرع الجزائــذي تبنــال

وتفرضــه القواعــد القانونيــة الخاصــة  ،ة العموميــةـة األمــالك الوطنيـــــــااللتــزام بصيان"..... تــنص علــى

  ......". الجماعة العمومية المالكة، وكذلك المصلحة المسيرةأو  الهيئةالتي تخضع لها 

ميز المشرع الجزائري بين نوعين من الصيانة، وألزم كل جهة إدارية سواء كانت مالكة أو  لقد

  :مسيرة للملك العمومي بمباشرة نوع محدد من الصيانة

                                                           

 1983القــاهرة، مصــر  ،الطبعــة األولــى، مطبعــة خطــاب ،دراســة مقارنــة ،للمــال العــام يمحمــد فــاروق عبــد الحميــد، المركــز القــانون 1-

  .210ص
  .97، ص1994كلية الحقوق، جامعة القاهرة،  رسالة دكتوراه،م، الحماية الجنائية للمال العام، رفيق محمد سال -2

3  - AUBY Jean- Marie , DUCOS Ader, droit administratif, 4eme édition, DALLOZ, paris, France, 1986 
p 553. 

   .211،  صمرجع سابقمحمد فاروق عبد الحميد،  -4
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  التزام يقع على عاتق اإلدارة المالكة للملك العمومي: الصيانة الكبرى -1

إلـــى التـــزام اإلدارة المالكـــة منـــه  67فـــي المـــادة  30 -90لقـــد أشـــار قـــانون األمـــالك الوطنيـــة 

وكـــذلك األمـــر " اإلصـــالحات الكبـــرى"بالصـــيانة الكبـــرى لألمـــالك الوطنيـــة العموميـــة، تحـــت مســـمى 

المحدد لشروط وكيفيات إدارة األمالك العمومية والخاصة  427 -12بالنسبة للمرسوم التنفيذي رقم 

يين لــم يوضــحا المقصــود بالصــيانة منــه، إال أن كــال النصــين القــانون 80التابعــة للدولــة فــي المــادة 

  .الكبرى أو اإلصالحات الكبرى

في ظل غياب تعريف تشريعي لإلصالحات الكبرى، حاول الفقه إعطاء تعريـف لإلصـالحات 

الكبــرى بأنهــا تلــك العمليــات التــي تســتهدف تغييــر األجــزاء التالفــة مــن الملــك العمــومي أو المراجعــة 

التغييـــرات الضـــرورية لتوافـــق بـــين عنصـــر الملـــك العمـــومي الشـــاملة ألجزائـــه، والمصـــحوبة بـــإجراء 

والتطور الفني المعاصر، أي تلك العمليـات التـي تتضـمن تجديـدا جزئيـا لعنصـر الملـك العمـومي أو 

تغييـــرا دوريـــا لـــبعض أجزائـــه بمـــا يضـــمن احتفاظـــه بقيمتـــه الماديـــة أو زيادتهـــا فـــي حـــال انـــدماج أيـــة 

  .1لحديثتركيبات تجعله يساير التقدم التقني ا

مــن التعريــف الســابق يتضــح أن الصــيانة الكبــرى هــي تلــك الصــيانة التــي تــرد علــى العناصــر 

ـــك العمـــومي ـــك العمـــومي وتجعلـــه متناســـبا مـــع  ،األساســـية للمل والتـــي مـــن شـــأنها أن تجـــدد فـــي المل

  . التطورات الحاصلة

ن اإلدارة بمــا أن الصــيانة الكبــرى تتضــمن تغييــرات أساســية وجوهريــة فــي الملــك العمــومي فــإ

قـد تكـون الدولـة أو الواليـة  واإلدارة المالكـة للملـك العمـومي المالكة هي التي تتوالها وتتحمل نفقاتها،

  :أو البلدية

إدارة أمالك الدولة أن تسهر علـى الرقابـة الدائمـة علـى  30 -90ألزم قانون األمالك الوطنية 

بعــة للدولــة، مــن جانبــه ألزمهــا المرســوم التا -وكــذلك الخاصــة -اســتعمال األمــالك الوطنيــة العموميــة

المحدد لشروط وكيفيـات إدارة وتسـيير األمـالك العموميـة والخاصـة التابعـة  427 -12التنفيذي رقم 

بالســهر علــى رقابــة ظــروف اســتعمال األمــالك الوطنيــة العموميــة العقاريــة والمنقولــة التابعــة  ،للدولــة

                                                           

  .494الدروبي، مرجع سابق، ص محمد محمد أحمد  -1
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، ففـي مجـال 1المباشـر للجمهـور أو لمرفـق عـام لالسـتعمالمخصصـة للدولة وصيانتها، سواء كانـت 

الطرق مثال يتولى وزير األشغال العمومية اإلشـراف علـى أعمـال صـيانة الطـرق عـن طريـق مديريـة 

  :تتولى" مديرية استغالل الطرق وصيانتها"موضوعة تحت سلطته هي 

  .وتنفيذهاإعداد السياسة المتعلقة بصيانة الهياكل األساسية للطرق السريعة وتقيميها  -

  .2تحضير التصاميم الرئيسية لصيانة الطرق الوطنية والطرق السريعة -

المحـــدد للقواعـــد  06 -98كـــذلك فـــي مجـــال الهياكـــل األساســـية المطاريـــة، فـــإن القـــانون رقـــم 

العامــة المتعلقــة بــالطيران المــدني ألــزم الدولــة بالتكفــل بمصــاريف صــيانة المنشــآت الموجهــة لضــمان 

  .3لجوية في المحطة الجويةمراقبة المالحة ا

ألـزم هـذه األخيـرة بــأن  07 -12بالنسـبة لألمـالك العموميـة التابعـة للواليـة، فـإن قـانون الواليـة 

تتولى صيانة األمالك التابعة لهـا والحفـاظ عليهـا وتثمينهـا، كمـا ألـزم نفـس القـانون المجلـس الشـعبي 

رق والمســـالك الوالئيـــة وصـــيانتها والحفـــاظ الـــوالئي بالمبـــادرة باألعمـــال المرتبطـــة بأشـــغال تهيئـــة الطـــ

عليهــا، وكــذلك صــيانة مؤسســات التربيــة والتكــوين المهنــي التابعــة للواليــة والمحافظــة عليهــا وتجديــد 

  .4تجهيزاتها

ألزم كال مـن  المتعلق بالبلدية 10 -11ون رقم أما األمالك العمومية التابعة للبلدية، فإن القان

المجلــس الشــعبي البلــدي بالســهر علــى المحافظــة وصــيانة األمــالك المجلــس الشــعبي البلــدي ورئــيس 

العموميــــة البلديــــة، فــــرئيس المجلــــس الشــــعبي البلــــدي ملتــــزم باعتبــــاره ممــــثال للبلديــــة بالقيــــام بجميــــع 

  .5التصرفات الخاصة بالمحافظة على األمالك والحقوق المكونة للممتلكات البلدية

                                                           

  .تضمن قانون األمالك الوطنية، معدل ومتممي ،30 -90من القانون رقم  134المادة  1-

حــدد شــروط وكيفيــات إدارة وتســيير األمــالك العموميــة والخاصــة التابعــة ي، 427 -12مــن المرســوم التنفيــذي رقــم  02/ 186المــادة  - 

  .للدولة

تضـــمن تنظـــيم اإلدارة المركزيـــة فــــي وزارة ي، 2000 -10 -25مـــؤرخ فـــي  328 -2000فيـــذي رقـــم مـــن المرســـوم التن 03المـــادة  2-

  .2000 -10 -25، صادر في 36عدد  ج ج األشغال العمومية، ج ر

العامــة المتعلقــة بــالطيران المــدني، ج ر ج ج  لقواعــداحــدد ي، 1998 -06 -27مــؤرخ فــي  06 -98مــن القــانون رقــم  50المــادة  3-

  . ، معدل ومتمم1998-06-28ر في ، صاد48عدد
  .الواليةب يتعلق، 07 -12من القانون رقم  92، 88، 06 المواد -4

  .، يتعلق بالبلدية10 -11من القانون رقم  82المادة  5-
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ألزمه بالمبادرة بكل العمليات المرتبطة بتهيئة الهياكل أما المجلس الشعبي البلدي فإن القانون 

ـــة بتســـييرها  ـــات المتعلق ـــة، وكـــذا العملي والتجهيـــزات الخاصـــة بالشـــبكات التابعـــة الختصاصـــات البلدي

وصيانتها، والمساهمة في صيانة المساجد والمـدارس القرآنيـة المتواجـدة علـى تـراب البلديـة، وصـيانة 

  .1المقابر، والطرقات البلدية

  التزام يقع على عاتق اإلدارة المخصص لها الملك العمومي: الصيانة العادية -2

إذا كــان الملــك العمــومي مخصصــا لمرفــق عمــومي فــإن هــذا األخيــر يتقاســم مســؤولية الحفــاظ 

عليه وصيانته مع اإلدارة المالكة له، وهذا أمر منطقي، ألن اإلدارة المخصص لها المرفـق هـي مـن 

مرافقه وتستفيد من مزاياه، فيكون مقابال لذلك التزامها بأن تصونه ألجل ضمان  تستعمله هو أو أحد

  .استمراريته في أداء الغرض المحدد له

تستمد اإلدارة المخصص لها الملك العمومي أو المسيرة له التزامها بصيانة األخير من المـادة 

مـــن  05/ 80ك المـــادة المتضـــمن قـــانون األمـــالك الوطنيـــة، وكـــذل 30 -90مـــن القـــانون رقـــم  67

المحدد لشروط وكيفيـات إدارة تسـيير األمـالك العموميـة والخاصـة  427 -12المرسوم التنفيذي رقم 

  .التابعة للدولة

أكثر من ذلـك إذا تسـببت المصـلحة أو اإلدارة المخصـص لهـا الملـك العمـومي فـي فقـدان هـذا 

مالكــة، هــذه األخيــرة تبقــى فــي جميــع األخيــر أو إتالفــه تحملــت مســؤولية ذلــك فــي مواجهــة اإلدارة ال

  .2األحوال ملتزمة بمراقبة استعمال الملك العمومي محل التخصيص

فالصيانة العادية هي تلك الصـيانة التـي ال تـرد علـى عنصـر جـوهري فـي الملـك العمـومي وال 

تتضـــمن تجديـــدا لـــه، وتتحمـــل نفقاتهـــا اإلدارة المخصـــص لهـــا كنفقـــات عاديـــة تـــدخل ضـــمن التســـيير 

دي للملــك، وهـــذا األمــر ينطبـــق أيضــا علــى األمـــالك العموميــة المخصصـــة للمرافــق العامـــة إذا العــا

  .كانت هذه األخيرة تسير من طرف أشخاص من القانون الخاص

فإن كان المرفق مسيرا عن طريق عقد امتياز، يقع على الملتـزم واجـب الحفـاظ علـى األمـالك 

لغاية والغرض الذي أوجدت ألجله، فمثال في مجال التي يسيرها، وصيانتها من أجل ضمان آدائها ل

                                                           

   .، يتعلق بالبلدية10 -11من القانون رقم  123، 167 ،122، 118المواد   -1
حــدد شــروط وكيفيــات تســيير وٕادارة األمــالك العموميــة والخاصــة التابعــة ي، 427 -12مــن المرســوم التنفيــذي رقــم  06/ 80المــادة  -2

  .للدولة
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الخـــدمات الجويـــة أورد الملحـــق المتعلـــق بـــدفتر الشـــروط النمـــوذجي الخـــاص بمـــنح امتيـــاز اســـتغالل 

المحـدد لشـروط  43 -2000الخدمات الجوية للنقل العمـومي، والـذي ألحـق بالمرسـوم التنفيـذي رقـم 

قــع علــى صــاحب االمتيــاز، حيــث ألــزم هــذا األخيــر التزامــات ت 1اســتغالل الخــدمات الجويــة وكيفياتــه

بالســهر علــى أن يتــوفر مســتخدموه المكلفــون بالصــيانة علــى المتطلبــات والمــؤهالت التنظيميــة التــي 

ـــــتحكمهــــم، كم ــــــــا ألزمـ ـــــــمؤسسه بتكليــــف ـ ـــــة معتمــــدة مــــن قبـ ـــــل السلطــــ ـــــةة مانحــ ـــــاالمتي ـ ـــــاز بصيانـ ة ـــ

شـــهادات صـــالحية مالحـــة الطـــائرات التـــي يســـتخدمها وذلـــك فـــي  ه، والحفـــاظ علـــى صـــحةــــــطائرات

  .منه 13و 08المادتين 

III- تلتزم كـل مـن اإلدارة المالكـة واإلدارة المسـيرة للملـك العمـومي بصـيانة : وسائل الصيانة

هـــذا األخيـــر والحفـــاظ عليـــه ألجـــل ضـــمان قدرتـــه علـــى تحقيـــق الغـــرض الـــذي خصـــص لـــه تحقيقـــا 

عمال وسـواء كـان مخصصـا مباشـرة السـت ان الملـك طبيعيـا أو اصـطناعيا،كـ للمصلحة العامة، سواء

  :ولها في سبيل ذلك إتباع عدة وسائل الجمهور أو مخصصا لمرفق عام

المعـدل والمـتمم فـي  30 -90لقد كرس قـانون األمـالك الوطنيـة : إصدار قواعد تنظيمية -1

ي يعتبــر عنصــرا مــن عناصــر نظــام إطــار حمايــة األمــالك الوطنيــة العموميــة نظــام المحافظــة، والــذ

األمالك الوطنية يسـتهدف ضـمان المحافظـة علـى األمـالك الوطنيـة العموميـة بموجـب تشـريع مالئـم 

  .2والذي يكون مرفقا بعقوبات جزائية

في سبيل المحافظة على األمالك الوطنية العمومية، خول القانون السـلطة اإلداريـة المختصـة 

للملـك العمـومي صـالحية سـن قواعـد تنظيميـة ضـبطية تسـتهدف حمايـة سواء كانت مالكة أو مسيرة 

هذا األخير، وضمان عدم تعرضـه لالعتـداء أو اإلهمـال نتيجـة سـوء اسـتعماله مـن طـرف األفـراد أو 

، واإلدارة بإصــدارها لهــذه اللــوائح التنظيميــة تضــع قواعــد عامــة 3نتيجــة وضــع اليــد عليــه بنيــة التملــك

  . النشاط الفردي في سبيل الحفاظ على األمالك الوطنية العمومية ومجردة تقيد بها بعض أوجه

                                                           

عـدد  ج ج يحـدد شـروط اسـتغالل الخـدمات الجويـة وكيفياتـه، ج ر ،2000 – 02 -21مؤرخ في  43 -2000مرسوم تنفيذي رقم  1-

  .2000 -03 -01صادر في ، 08
  .تضمن قانون األمالك الوطنية، معدل ومتممي، 30 -90من القانون رقم  01/ 68المادة  -2

  .30 -90من القانون رقم  02/ 68دة الما 3-
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تلتـــزم اإلدارة العامـــة كأصـــل بالحفـــاظ علـــى الملـــك : المباشـــرة الماديـــة ألشـــغال الصـــيانة -2

العمــومي ممــا قــد يتعــرض لــه مــن مخــاطر، فــإن حصــل ووقــع لــه ضــرر أو تلــف نتيجــة طــول مــدة 

أو بتدخل من األفـراد، فـإن اإلدارة  في موظفيهاممثلة رة استعماله أو بسوء تسيير أو إهمال من اإلدا

ــــــالمالك ــــــة أو المسيــ ــــــب أن تبـيجـــــ رةـ ــــــادر إلـــــى إصـ ــــــــــالح هـــــذا الضـــــرر أو التلـــــف وصيانــــ ــــــة المـ لك ـ

  :ي، وهذا يكون بأسلوبينـــــالعموم

في هذا األسلوب تقوم اإلدارة المالكة أو المسـيرة بالقيـام بأعمـال الصـيانة  :األسلوب األول - 

  .1بنفسها عن طريق عمالها ووسائلها

إن لجوء اإلدارة إلـى هـذا األسـلوب يكـون بشـكل محتشـم وذلـك فـي حالـة االسـتعجال أو عنـدما 

  .يكون الضرر الذي لحق بالملك العمومي غير جسيم

وب التعاقدي واألكثر شيوعا، حيث تلجأ اإلدارة في هـذه الحالـة وهو األسل :األسلوب الثاني -

إلــى إبــرام صــفقة عموميــة غالبــا مــا تأخــذ شــكل صــفقة أشــغال، هــذه األخيــرة عرفهــا تنظــيم الصــفقات 

بأنها تلك التي تشمل بناء أو تجديد أو صيانة أو تأهيل أو تهيئة أو ترميم أو  247 -15العمومية 

  .2شأة ماإصالح أو تدعيم أو هدم من

بغـــض النظـــر عـــن األســـلوب الـــذي تتبعـــه اإلدارة فـــي صـــيانة أمالكهـــا العموميـــة، فإنهـــا تكـــون 

ملتزمــــة أن تخصــــص فــــي ميزانيتهــــا ضــــمن قســــم التســــيير بابــــا للنفقــــات المتعلقــــة بصــــيانة األمــــالك 

يـة ، وهـذا إذا كانـت متمتعـة بالشخصـية المعنويـة ولهـا ميزان3العمومية، سواء كانت منقولة أو عقاريـة

خاصــة، أمــا إن كانـــت غيــر متمتعـــة بالشخصــية المعنويـــة فــإن هـــذه النفقــات تـــدرج ضــمن الميزانيـــة 

  .العامة للدولة

ف الهيئــة المالكــة أو المســيرة صــيانة األمــالك العموميــة ســواء مــن طــر  نظــرا ألهميــة وضــرورة

إخـالل هـذه األخيـرة بواجـب الصـيانة والــذي يترتـب عنـه ضـرر للغيـر سـببا فـي حـق هــذا  لهـا، اعتبـر

                                                           

، كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية، جامعــة ماجســتير، النظــام القــانوني لألمــوال العامــة فــي التشــريع الجزائــري، مــذكرة بــاديس بــومزبر 1-

  .106ص ، 2012، 2011قسنطينة،  ،منتورياإلخوة 
   .ة وتفويضات المرفق العاميالصفقات العموم تنظيمتضمن ي، 247 -15من المرسوم الرئاسي رقم  04/ 29المادة  -2

المتعلــق بالبلديــة، نجــده كــرس التــزام البلديــة بــإدراج نفقــات صــيانة األمــالك التابعــة لهــا وكــذلك  10 -11قــانون رقــم البــالرجوع إلــى  3-

  .منه 198قات في باب نفقات التسيير، وذلك في المادة الطر 
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والتــي لــم تكــن  ،األخيــر اللجــوء إلــى القضــاء اإلداري للمطالبــة بــالتعويض عــن األضــرار التــي لحقتــه

  .1لتصيبه لوال إخالل اإلدارة المعنية بواجب صيانتها ألمالكها

  العموميةعدم جواز التصرف في األمالك : ثالثا

تعتبر هذه القاعدة من أهم النتائج المترتبة عن التمتع بصفة العمومية التي تثبـت للملـك العـام 

من جهة، وأهم االلتزامات الواقعة على اإلدارة المخصص لها أو المالكة له من جهة أخرى، ويقصد 

تـي مـن شـأنها أن حظر كل التصرفات الواقعـة عليـه وال: العام الملكبقاعدة عدم جواز التصرف في 

  .2...للمنفعة العامة، كالبيع أو الهبة، أو الوصية أو الرهن هتؤدي إلى إنهاء تخصيص

ومبدأ عـدم جـواز التصـرف فـي المـال العـام يكـون الزمـا للقـول بتخصيصـه للمنفعـة العامـة، إذ 

  .3بدونه ال يتحقق االنتفاع بأموال الدولة العامة

المخصصة للمنفعة العموميـة أساسـه  العمومية األمالكي يستمد التزام اإلدارة بعدم التصرف ف

المتضــمن  58 -75مــن األمــر رقــم  689القــانوني مــن قواعــد القــانون المــدني، حيــث تــنص المــادة 

، ليعيـد ..."ال يجوز التصرف في أمـوال الدولـة، أو حجزهـا، أو تملكهـا بالتقـادم" القانون المدني على

 04األمـالك الوطنيـة التأكيـد علـى هـذا االلتـزام فـي المـادتين المتضمن قانون  30 -90القانون رقم 

  .منه 66و

I- لقـد قـدمت عـدة تبريـرات اللتـزام اإلدارة : مبررات عدم جواز التصرف في األمالك العمومية

  :بعدم التصرف في األمالك العمومية المالكة لها أو المخصصة لها، نذكر منها

تجعلها غير قابلة للتصرف، حيث أنها تتميز بعدم قابليتهـا طبيعة األمالك العمومية بذاتها  -

  .للتملك الخاص، كما أنها تخرج بطبيعتها عن نطاق التعامل التجاري

والتـي يجـوز  -اختالف األمالك العموميـة عـن األمـوال واألمـالك الخاصـة المملوكـة لألفـراد -

نفعة العامة هي المعيار المميز حيث أنها تكون مخصصة للمنفعة العامة، ففكرة الم -التصرف فيها

                                                           

  .100، ص 2009، 09، مجلة مجلس الدولة، عدد 2008-01-30صادر عن مجلس الدولة بتاريخ  036230قرار رقم  -1

  .386، صمرجع سابقأحمد الدروبي،  محمد محمد 2-
  .90ص ،2002القاهرة، مصر، ، جرائم األموال العامة، دار النهضة المصرية، أحمد عبد اللطيف -3
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بين النوعين، ألجل ذلك يكون منع التصرف في األمـالك الوطنيـة العموميـة عائـد إلـى مـا قـد يسـببه 

  1.هذا التصرف من مساس بتخصيصه للمنفعة العامة

فإجــازة التصــرف فــي هــذه األمــالك يــؤدي إلــى انتقــال ملكيتهــا مــن اإلدارة إلــى ذمــة الغيــر مــا 

ع تخصيصها للمنفعة العامة، وحتى وٕان لم يؤدي التصرف إلى نقل الملكية، كعقود يؤدي إلى انقطا

  .2اإليجار، فإن ذلك يؤدي إلى حبس المال عن أغراضه في تحقيق النفع العام

مــا يميــز التصــرفات المدنيــة عمومــا هــو تمتعهــا بطــابع الثبــات واالســتقرار، فــإن انتقــل مــال  -

، وبالتـالي ال "الحيازة في المنقـول سـند الملكيـة"يستفيد من قاعدة منقول إلى شخص حسن النية فإنه 

ـــــيج ـــــوز اســــترداد هــــذا المــ ـــــال، إال أن هــــذا الوضــــع القانــ ـــــوني ال يالئــــم طبيعـ ـــــة األمــــالك العموميـ ة ـ

تجعـل  من حيث كونها مرصودة لتحقيق المنفعة العامة ة، حيث أن طبيعة األمالك العموميةــالمنقول

التصرفات الواردة عليها تمتاز بصـفة التأقيـت، وهـذا األمـر لـه مـا يبـرره إذ أن التصـرفات المؤقتـة ال 

  .3تعرقل االنتفاع العام بهذا الملك أو تحد من سلطة اإلدارة عليه

II- إن األمـــالك المخصصـــة : نطـــاق قاعـــدة عـــدم جـــواز التصـــرف فـــي األمـــالك العموميـــة

متنوعة، وكذلك التصرفات التي يمكـن أن تـرد علـى هـذه األمـالك، لـذلك لمختلف اإلدارات العمومية 

  :يكون من األهمية  تحديد مجال انطباق التزام اإلدارة بعدم التصرف في األمالك العمومية

 األمـالك الوطنيـة العموميـة تتكـون :نطاق االلتزام من حيث طبيعة الملـك محـل التصـرف -1

والموضوعة تحـت تصـرف الجمهـور  ،قارية التي يستعملها الجميعمن الحقوق واألمالك المنقولة والع

  .4المستعمل إما مباشرة وٕاما بواسطة مرفق عام

إذن فقد أسبغ المشرع صفة العمومية علـى األمـالك المنقولـة والعقاريـة علـى حـد سـواء، فلـذلك 

ا ينصـرف إلـى يكون التزام اإلدارة بعـدم التصـرف فـي األمـالك العامـة المالكـة لهـا أو المخصصـة لهـ

  .األمالك العقارية والمنقولة

                                                           

  .79رفيق محمد سالم، الموسوعة النموذجية في جرائم المال العام، مرجع سابق، ص 1- 

  .2009النظرية العامة للقانون اإلداري، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، مصر، ، محمد رفعت عبد الوهاب 2-

 ـــرة، مصـرالوضـعي واإلسـالمي، دراسـة مقارنـة، دار النهضـة العربيـة، القاه، حرمة المال العام فـي التشـريعين محمد عوض رضوان 3-

  .43، ص 2011

  .تمممتضمن قانون األمالك الوطنية، معدل و ي، 30 -90من القانون رقم  12المادة  4-
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بالرجوع إلى أحكـام القـانون : نطاق االلتزام بعدم التصرف من حيث نوع األمالك الوطنية -2

ى خــالف األمــالك الوطنيــة نجــد أن المشــرع وعلــ ،المتضــمن قــانون األمــالك الوطنيــة 30 -90رقــم 

تغيـــر موقـــف المشــــــرع بشـــأنها عنـــد  فقـــد ،أجـــاز التصـــرف فـــي األمـــالك الوطنيـــة الخاصـــة العموميـــة

ـــون األمــالك الوطنيــة سنـــة  ـــل قانــــــ التصــرف فــي األمــالك  جــواز صــراحة كــرسحيــث  20081تعديــــ

  .2الخاصةالوطنية 

يمتـد التـزام اإلدارة بعـدم التصـرف  :نطاق االلتزام بعدم التصرف مـن حيـث نـوع التصـرف -3

القانونية الناقلة  لها ليشمل جميع أشكال التصرفات في األمالك العمومية المخصصة لها أو المالكة

التصــرفات القانونيــة التــي ترمــي إلــى االنتفــاع بالملــك العمــومي كعقــود  أمــاللملكيــة كــالبيع أو الهبــة، 

  .3بناء على رخصة أو عقدلعمومية فإنها يمكن أن ترد على األمالك ااإليجار، 

III- ــة ــزام بعــدم التصــرف فــي األمــالك العمومي ــى االلت ــواردة عل إن التــزام : االســتثناءات ال

لــيس  فهــواإلدارة بعــدم التصــرف فــي األمــالك العموميــة ال يشــكل فــي حقيقتــه إال قيــدا علــى اإلدارة 

بــــل تــــرد عليــــه اســــتثناءات، حيــــث يمكــــن لــــإلدارة القيــــام بمجموعــــة تصــــرفات دون أن  لــــقالتــــزام مط

  :يتعارض ذلك مع أهداف وغايات الملك العام

 إن التصـرفات): تحويل التسـيير(التصرفات المبرمة ما بين األشخاص المعنوية العامة  -1

األخيـــر هـــي تلـــك التصـــرفات التـــي يحظـــر علـــى اإلدارة التـــابع لهـــا الملـــك العـــام توقيعهـــا علـــى هـــذا 

الخاضــعة لتنظــيم القــانون المــدني والتــي تجــرده مــن صــفة العموميــة، إال أن اإلدارة التــابع لهــا الملــك 

العام قد توقع عليه تصرفات إدارية، كـأن تتنـازل الدولـة لغيرهـا مـن األشـخاص المعنويـة العامـة عـن 

مــي لصــالح الدولــة عــن ملــك مــن جــزء مــن أموالهــا، أو العكــس أي يتنــازل شــخص معنــوي عــام إقلي

، وهـــذه التصـــرفات أجازهـــا قـــانون األمـــالك الوطنيـــة تحـــت تســـمية 4األمـــالك العموميـــة التـــي يملكهـــا

                                                           

نون والمتضـمن قـا 1990-12-01المـؤرخ فـي  30-90، يعـدل ويـتمم القـانون رقـم 2008-07-20مـؤرخ قـي  14-08قانون رقم  -1

  .2008-08-03، صادر في 44األمالك الوطنية، ج ر ج ج عدد 
  .، يتضمن قانون األمالك الوطنية، معدل ومتمم30-90من القانون رقم  04المادة  -2
  .حدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير األمالك العمومية والخاصة التابعة للدولة، ي427-12من المرسوم التنفيذي رقم  60المادة  -3

 03، العــدد 17الســنة جامعــة الكويــــت، ، مجلــة الحقــوق، "النظــام القــانوني لألمــوال العامــة فــي القــانون الســوري"محمــد ســعيد فرهــود،  4-

  .289، ص1993
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، حيث اعتبره من قبيل أعمال اإلدارة والتسيير التي تبقي المال في طائفة األمالك 1"تحويل التسيير"

حول لتحقيق غاية أخـرى لكـن دائمـا فـي العمومية، فهو إن كان يؤدي وظيفة معينة، فإنه يمكن أن ي

    .2إطار أهداف المصلحة العامة

العـام وال  الملـكأن هـذه األخيـرة تالئـم طبيعـة  فـيالعلة من إجازة مثل هذه التصـرفات، تكمن  

 الجماعــات المحليــةمملوكــا للدولــة أو إلحــدى  الملــكتتعــارض مــع تخصيصــه للنفــع العــام، فــإن كــان 

فإن ذلك ال يؤثر على وظيفته األساسية وهي تحقيق المنفعة العامة ألن الهيئات السابقة الذكر كلها 

  .3أشخاص معنوية عامة

إن التصــرفات : التصــرفات الواقعــة علــى المــال العــام بعــد تجريــده مــن صــفة العموميــة -2

األمالك العمومية، ال يمكن القانونية المنظمة من طرف قواعد القانون المدني والتي ال تالئم طبيعة 

توقيعهــا عليهــا مــا دامــت هــذه األخيــرة محتفظــة بصــفتها العموميــة، فــإن تجــردت منهــا فإنهــا تــدخل 

يـة وبالتـالي جـاز ضمن األمالك الخاصة التابعة للدولة أو إحدى األشـخاص المعنويـة العامـة اإلقليم

  .4ئذالتصرف فيها عند

فتها العموميـة بإلغـاء تصــنيفها، وهـو ذلـك اإلجــراء تتجـرد األمـالك العموميــة الوطنيـة مـن صــ  

، وتلجـأ السـلطة 5خاصةالالذي يجرد الملك من طابع األمالك العمومية وينزله إلى األمالك الوطنية 

اإلداريــة المالكــة أو المخصـــص لهــا الملـــك العمــومي إلــى إلغـــاء تصــنيفه، إذا فقـــد طبيعتــه ووظيفتـــه 

اف األمــالك الوطنيــة، ويترتــب علــى ذلــك، إلحــاق الملــك اللتــين تبــرران إدراجــه فــي صــنف مــن أصــن

                                                           

  .تضمن قانون األمالك الوطنية، معدل ومتممي، 30-90من القانون رقم  73المادة  1-
  .95، ص2002للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،  ههومار ، نظرية المال العام، داعمر يحياوي -2
يتم تسليم العقـارات التابعـة لألمـالك العموميـة الوطنيـة للدولـة والتـي تغيـرت وجهـة اسـتعمالها قصـد تحويـل تسـييرها بموجـب قـرار مـن  -3

عـة المحليـة المسـتفيدة تعويضـا أو الوالي المختص، واألصل أن يكون هذا التحويل بدون مقابـل إال أنـه قـد يقتضـي األمـر أن تـدفع الجما

حدد شروط وكيفيـات ، ي427-12من المرسوم التنفيذي رقم  07مقاصة، وتتولى إدارة األمالك الوطنية تقويم العملية ماليا، انظر المادة 

  .إدارة وتسيير األمالك العمومية والخاصة التابعة للدولة

  .93 -92أحمد عبد اللطيف، مرجع سابق، ص 4-
  . معدل ومتمميتضمن قانون األمالك الوطنية، ، 30 -90من القانون رقم  31 المادة -5

  .حدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير األمالك العمومية والخاصة التابعة للدولةي ،427 -12من المرسوم التنفيذي رقم  06المادة  - 
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الذي ألغي تصنيفه باألمالك الوطنية الخاصة التابعـة للدولـة أو الواليـة أو البلديـة التـي كانـت تحـوزه 

  .1أول األمر، وتثبت عملية التسليم بمحضر

د إن اســتعمال الجمهــور للملــك العــام عمومــا قـــ :االســتعمال الخــاص لألمــالك العموميــة -4

يكــون اســتعماال جماعيــا، والــذي يقصــد بــه أن يكــون االنتفــاع بهــذا المــال انتفاعــا متســاويا وبالشــكل 

الــذي يتفــق والمنفعــة التــي أعــد لهــا هــذا المــال، بحيــث ال يحــول اســتعمال بعضــهم لــه دون اســتعمال 

  . 2اآلخرين، وهو بهذه الصفة يدخل ضمن الحريات الشخصية المحمية قانونا

لملــك العــام محــل شــغل خــاص والــذي يقصــد بــه قصــر حــق االنتفــاع بالمــال يمكــن أن يكــون ا

على فرد أو عدد محدود مـن األفـراد، فـإن كـان اسـتعماله متفقـا والغـرض المخصـص لـه الملـك العـام 

أصال وصـف االسـتعمال عندئـذ بأنـه اسـتعمال خـاص عـادي، وٕان كـان هـذا االسـتعمال ال يتفـق مـع 

  .اعتبر استعماال خاصا غير عادي ،الغرض األصلي الذي أعد له الملك

مــا يميــز االســتعمال أو الشــغل الخــاص لألمـــالك العموميــة باعتبــاره مــن التصــرفات اإلداريـــة 

الواردة على هـذه األخيـرة، أنـه يتميـز بالتأقيـت والقابليـة للتغيـر والتبـديل كلمـا دعـت المصـلحة العامـة 

وجبــه يسـتفيد شــخص طبيعـي أو معنــوي ذلـك، حيـث يجــوز لـإلدارة فســخ العقـد أو التــرخيص الـذي بم

من الشغل الخاص، أو تعديله كلما قدرت أن من شأن هذا الشغل أن يعرقل تخصـيص الملـك العـام 

  .3للمنفعة العامة، وهذا على خالف التصرفات المدنية التي تمتاز بالثبات واالستقرار

IV- لمــا كــان الملــك العــام  :نتــائج اإلخــالل بــااللتزام بعــدم التصــرف فــي األمــالك العموميــة

ــــق  ــــق عمــــومي أو عــــن طري ــــق تخصيصــــه لخدمــــة مرف مخصصــــا للمنفعــــة العامــــة ســــواء عــــن طري

تخصيصه الستعمال للجمهور، كان ال بد من حمايته من خالل حظر التصـرف فيـه مـادام محتفظـا 

عـن  بصفته العمومية، فإن خالفت اإلدارة التابع لها الملك هـذه القاعـدة وتصـرفت فيـه تصـرفا خارجـا

التصـــرفات التـــي يجـــوز لهـــا إجراؤهـــا، اعتبـــر تصـــرفها تصـــرفا بـــاطال، كمـــا ال يســـتفيد مـــن تصـــرفت 

  :لصالحه اإلدارة من القواعد الحمائية المقررة في القانون المدني

                                                           

  .وتسيير األمالك العمومية والخاصة التابعة للدولة يحدد شروط وكيفيات إدارة ،427 -12من المرسوم التنفيذي رقم  72المادة  1-
2- KHALFOUNE Tahar, domaine public en droit Algérien, édition l’harmattan, paris, France, 2004, pp 
462, 463.   

  .93، صسابقأحمد عبد اللطيف، مرجع  3-
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إذا كـان فقهـاء القـانون : البطالن كجزاء لمخالفة االلتـزام بعـدم التصـرف فـي الملـك العـام -1

 ثـار االخـتالف فـإنن التصـرفات المدنيـة التـي تـرد علـى المـال العـام، اإلداري قد أجمعـوا علـى بطـال

 .بينهم حول طبيعة هذا البطالن إن كان مطلقا أو نسبيا

، أن الـــبطالن المترتـــب علـــى مخالفـــة اإلدارة لاللتـــزام الملقـــى علـــى 1فتـــرى طائفـــة مـــن الفقهـــاء

المخصصـة لهـا هـو بطـالن نسـبي مقـرر عاتقها بعدم التصرف في األموال العمومية المالكـة لهـا أو 

ـــه، وفـــي المقابـــل ال يحـــق للمتصـــرف إليـــه أن يحـــتج  لمصـــلحة اإلدارة، فلهـــا وحـــدها حـــق التمســـك ب

  .2ببطالن التصرف للتحلل من التزاماته

، أن بطـالن مثـل هـذه التصـرفات التـي تجريهـا اإلدارة هـو 3في حين يرى اتجاه آخر مـن الفقـه

از التصــرف فــي المــال العــام يســتند إلــى النظــام العــام فــي الدولــة بطــالن مطلــق، ألن مبــدأ عــدم جــو 

  .4وشرع لحماية المنفعة العامة المخصص لها المال العام وليس لحماية الدولة أو إداراتها المختلفة

ويترتـب علــى هــذا القــول أن لكــل ذي مصــلحة أن يتمســك بــالبطالن ســواء كانــت اإلدارة التــابع 

  .5العام أو المتصرف إليه الملكلها 

ـــالباحث فــي ظــل غيــاب موقــف واضــح مــن المشــرع الجزائــري فــإن الــرأي الثــاني هــو  تــرى أنة ـ

ــــاألكثـــر حزم ــــا وتحقيقـ ــــا للحمايــ العـــام، ألن إبقـــاء حـــق المطالبـــة بإبطـــال التصـــرف  للملـــكة المرجـــوة ـ

 األمالكوبين األفراد للتصرف في  لإلدارة قد يفتح مجاال للتالعبات فيما بين موظفي اإلدارة المعنية

وٕاضفاء طابع شرعي على تصرفها في الملـك ، كما قد يسمح لإلدارة بالتحايل على القانون العمومية

ـــــام  ـــــمــــن خــــالل السمالعـــ ـــــاح لهــ ـــــا بإجــــازة الحقـ ـــــوالتــــي تعتب -ة ـ ـــــر مـ ـــــن نتـ ـــــائج الــــبطالن النسبــ  -يــ

  .بعد إجراء التصرف وٕالغاء تصنيفه العموميةتجريده من صفته ب وذلك ،رفــللتص

                                                           

 داروق عبـــد الحميـــــــــ، جعفـــر أنـــس قاســـم، فالـــدكتور محمـــد زهيـــر جرانـــة محمـــد الطمـــاوي، الـــدكتور ســـليمان: علـــى رأس هـــذا االتجـــاه 1-

RIVERO, DEBEYRE.  
  .408محمد محمد أحمد الدروبي، مرجع سابق، ص -2

 -AUBY Jean، محمد علـي أحمـد قطـب محمد علي عرفة، إبراهيم عبد العزيز شيحا، محمد رفعت عبد الوهاب: تبنى هذا الرأي 3-

Marie , DE LAUBADER André.  
  .686محمد رفعت عبد الوهاب، مرجع سابق، ص -4

  .292، 291محمد سعيد فرهود، مرجع سابق، ص ص  5-
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مـن المبـادئ : عدم التمسك بالحيازة كسـبب لتملـك المتصـرف إليـه للملـك العـام المنقـول -2

ـــه حســـن الني ه لهـــذا ـة يســـتفيد مـــن حيازتــــــــالعامـــة التـــي تحكـــم التصـــرفات المدنيـــة أن المتصـــرف إلي

ك حمايـة للحـائز الـذي تلقـى المنقـول مـن وذلـ ح حيازتـه هـذه بمثابـة سـند للملكيـةتصـبحيث المنقول، 

  .1غير مالكه في مواجهة دعوى االستحقاق التي يرفعها عليه المالك الحقيقي

بالنسبة لألمالك العمومية المنقولة التي تتصـرف فيهـا اإلدارة المالكـة لهـا أو المخصصـة لهـا  

يمكنه االستناد إلى أي قاعدة مـن مخالفة بذلك االلتزام القانوني الواقع عليها، فإن المتصرف إليه ال 

ــــقواع ــــد القانـ ــــون المـــدني كقاعـــدة الحيـــازة فـــي المنقـــول ســـند الملكيـ ــــة لـــدفع المطالبـ ة باســـترداد الملـــك ـ

ام، حيــث يمكــن لهــا أن تســترده فــي أي وقــت، والســبب فــي ذلــك أن إعمــال هــذه القاعــدة يفتــرض ـــــالع

من ذمة إلى أخرى، وهو ما ال يتفق مع مميزات خرى و المال وتداوله من يد إلى أبداية جواز انتقال 

  .2األمالك العمومية

  :الفرع الثاني

  التزام اإلدارة بالحفاظ على األمالك العمومية في مواجهة الغير

األمالك الوطنية العمومية هـي تلـك األمـالك الوطنيـة المخصصـة مباشـرة السـتعمال الجمهـور 

أو تلـــك المخصصـــة لمرافـــق ...لحـــدائق وشـــواطئ البحـــاركالســـاحات العموميـــة والطرقـــات العامـــة وا

والتـــي يرتادهـــا األفـــراد لالســـتفادة مـــن ...عموميـــة كالمبـــاني اإلداريـــة المختلفـــة والمطـــارات والمـــوانئ

  .الخدمات العامة التي تقدمها

إذن فــاألمالك العموميــة وجــدت أصــال لتحقيــق النفــع لمجمــوع المــواطنين وهــو مــا يجعلهــم فــي 

ع هــذه األمــالك ومــع اإلدارات التابعــة لهــا، وهــو أمــر يــؤدي ال محالــة إلــى وقــوع احتكــاك مســتمر مــ

  ).أوال(  اعتداءات عليها يقع على عاتق اإلدارة التابع لها الملك العمومي حماية هذا األخير منها

من جانب آخر  تباشر اإلدارة تصرفات قانونية مختلفة تعاقدية أو غير تعاقدية تجعلها مدينـة 

مـن القـانون العـام أو الخـاص، رغـم ذلـك ورغـم إمكانيـة تقاعسـها عـن الوفـاء بالتزاماتهـا ال ألشخاص 

  ).ثانيا(  يجوز للغير الدائن الحجز على ملك من أمالكها العمومية وفاء لهذه الديون

  
                                                           

  .479رمضان أبو السعود، مرجع سابق، ص  - 1
    .91أحمد عبد اللطيف، مرجع سابق، ص -2
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  اكتساب األمالك العمومية بالتقادم عدم جواز: أوال

لعام بين قاعـدتي عـدم جـواز التصـرف فـي على الرغم من تباين درجة الحماية الالزمة للمال ا

وهـــي ضـــمان  ،المـــال العـــام وعـــدم جـــواز اكتســـابه بالتقـــادم فإنهمـــا يشـــتركان فـــي العلـــة مـــن وجودهمـــا

استمرار تخصيص المال العام للمنفعة العامة، وذلك بالحرص على عدم انتقـال ملكيتـه مـن شـخص 

  . من القانون العام إلى األفراد

I-  يقصـد بتملـك  :العام بالتقادم وأساسها القانوني الملك اكتساب عدم جوازمضمون قاعدة

المال بالتقادم أو ما يعرف بالتقادم المكسب، ذلك السبب من أسباب كسب الملكية القائم على حيازة 

ممتدة لفترة من الزمن يحددها القانون، أو تلك الوسيلة التي يتمكن بمقتضاها الحـائز الـذي اسـتمرت 

  . 1مدة معينة أن يتمسك بكسب هذا الحقحيازته لحق معين 

ــــــبإسق ـــــةــ ـــــى األمـــــالك العمومي ـــــف عل ــــــات  اط هـــــذا التعري ـــــة أو إحـــــدى الجماعــ المملوكـــــة للدول

ـــة ، يتبــين أنــه يجــوز لألفــراد اكتســاب ملكيــة هــذه األمــالك بالتقــادم أي بحيازتهــا ووضــع اليــد اإلقليميـــ

منطـق األمـور ألن ذلـك يتعـارض مـع تخصـيص  عليها لمدة معينـة حيـازة هادئـة، وهـذا أمـر ال يقبلـه

، فإذا ما تم فعال وضع اليد عليه لمدة طويلة فإن ذلك ال يـؤدي بـأي 2الملك العمومي للمنفعة العامة

، كما 3حال إلى اكتساب ملكية هذا الملك مادام وضع اليد عليه قد تم بعد تخصيصه للمنفعة العامة

بــول دعــوى وضــع اليــد ألنهــا حمايــة عارضــة وال تحميهــا أن حيــازة الملــك العمــومي ال تصــلح ســببا لق

  . 4دعاوى وضع اليد

إن أهمية قاعدة عدم جواز اكتساب األمالك العموميـة بالتقـادم عمليـا تفـوق أهميـة قاعـدة عـدم 

جواز التصرف فيها وقاعدة عدم جواز الحجز عليها، ذلك أن اإلدارة نادرا مـا تتصـرف فـي األمـالك 

وكــذلك ينــذر أن يقــوم دائــن الشــخص اإلداري بحجــز أمــوال هــذا األخيــر ألن  ،العموميــة بــالبيع مــثال

أمـا األفـراد فغالبـا مـا  ،هنـاك حلـوال قانونيـة تضـمن عـدم إهـدار حقـوق دائنـي الشـخص المعنـوي العـام

                                                           

 2007الجديـدة، اإلسـكندرية، مصـر،  ، الوجيز في الحقـوق العينيـة األصـلية، أحكامهـا ومصـادرها، دار الجامعـةرمضان أبو السعود -1

  . 326ص 
  .687محمد رفعت عبد الوهاب، مرجع سابق، ص -2
  .465ص محمد محمد أحمد الدروبي، مرجع سابق،   -3
  .218-213محمد فاروق عبد الحميد، مرجع سابق، ص -4
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تكثر اعتداءاتهم عمدا أو خطأ على عنصـر مـن عناصـر األمـالك العموميـة بوضـع اليـد عليـه لمـدة 

  . 1لكيته إعماال ألحكام التقادم المكسب طويلة ثم اإلدعاء بم

وضـع اليـد علـى األمـوال العامـة مهمـا "قضت محكمة النقض المصـرية فـي حكـم لهـا بـأن  وقد

، وهو نفس االتجاه الـذي 2"طالت مدته ال يكسب الملكية ما لم يقع بعد زوال صفة المال العام عنها

 ع الفرنســــيـــــــالتشريكهــــذه القاعــــدة  مختلــــف التشــــريعات المقارنــــة حيــــث كرســــت أغلــــب الــــدول تبنتــــه

   .3...المصري، اليمني، السوري

المتضــمن  58-75فــي الجزائــر تبنــى المشــرع صــراحة هــذه القاعــدة ضــمن أحكــام األمــر رقــم 

، حيـــث أكـــد أن 4القـــانون المـــدني بدايـــة، ثـــم أعـــاد تجســـيدها عنـــد إصـــداره لقـــانون األمـــالك الوطنيـــة

 عدداألمالك العمومية تخضع لمبدأ عدم القابلية الكتسابها بالتقادم، كما أيد القضاء هذا التوجه في 

  .5من القرارات الصادرة عنه

 -II إن قاعدة عـدم جـواز تملـك المـال : العام بالتقادم عدم جواز اكتساب الملكنطاق قاعدة

ألمــالك العموميــة وضــمان تخصيصــها لة القانونيــة هــرا مــن مظــاهر الحمايــالعــام بالتقــادم تشــكل مظ

  : للمنفعة العامة، ألجل ذلك يكون من األهمية بما كان تحديد نطاق إعمالها من جوانب مختلفة

: بالتقادم مـن حيـث طبيعـة الملـك العمـومي األمالك العمومية عدم جواز اكتسابنطاق  -1

ــــتســـري قاعـــدة عـــدم ج ــــواز تملـــك األمـــالك العموميــ ــــادم علـــى العقـبالتقـــة ـ ارات والمنقـــوالت علـــى حـــد ــ

واء، وبالتــالي يمنــع االحتجــاج بقاعــدة الحيــازة فــي المنقــول ســند الملكيــة الكتســاب ملكيــة منقــوالت ـــــس

شــخص معنــوي عــام، وأكثــر مــن ذلــك يمكــن لهــذا األخيــر اســترداده ممــن أصــبح فــي حوزتــه دون أن 

                                                           

  .148ص مرجع سابق، نوفل علي الصفو، -1
  .184طعن رقم ، 17/01/1974بجلسة  المصرية حكم محكمة النقض -2
  . من القانون المدني السوري 926، 90المادتين و من القانون المدني اليمني،  118المادة من القانون المدني المصري،  87ة الماد -3

Article 52 de  code général de la propriété des personnes publiques Français. 
  .القانون المدني، معدل ومتمم، يتضمن 58-75من األمر رقم  689المادة  -4

  .ومتمم معدليتضمن قانون األمالك الوطنية، ، 30-90من القانون رقم  66، 04المادتين  - 
ولمـا ثبـت مـن التقريـر المحـرر مـن طـرف مصـالح أمـالك الدولـة خـالل سـنة " ...جاء في أحد القرارات الصادرة عن المحكمة العليـا  -5

ع عليهـا التـي تبلـغ مسـاحتها هكتـارين ملـك للدولـة، فإنـه ال يمكـن الحصـول علـى ملكيتهـا عـن طريـق أن القطعـة األرضـية المتنـاز  1988

  ."لمكسبالتقادم ا

  .43، ص 01، عدد 1992، المجلة القضائية لسنة 1990-10-21مؤرخ في  73271قرار رقم  :أنظر
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، كـأن يكـون الملـك العمـومي المنقـول 1ن كان حسن النيـةيترتب عليه أي التزام بدفع الثمن للحائز وإ 

قد ضاع أو سرق ثم اشتراه شخص حسن النيـة، والعلـة فـي ذلـك أن قاعـدة الحيـازة فـي المنقـول سـند 

الملكيــة تفتــرض جــواز تــداول األمــوال المنقولــة وانتقالهــا مــن ذمــة إلــى أخــرى إضــافة إلــى حســن نيــة 

  . 3حكام الخاصة باألمالك العمومية وهذا ال يتفق بأي حال مع األ ،2الحائز

أمــا العقــارات فــاألمر فيهــا بــين، فــال يجــوز لمــن حــاز عقــارا مملوكــا للدولــة أو إحــدى إداراتهــا  

ســوءا كــان عالمــا بصــفته العموميــة أم ال، لمــدة طويلــة ولــو أقــام بنــاء عليــه أن يطلــب تملكــه مهمــا 

  . 4طالت مدة وضع اليد عليه

التـابع للدولـة ألمالك العمومية بالتقادم من حيث نـوع الملـك ا اكتساب عدم جوازنطاق  -2

إن نطــاق إعمــال قاعــدة عــدم جــواز تملــك األمــالك العموميــة بالتقــادم مــن : أو الجماعــات اإلقليميــة

حيـــث نوعهـــا تتســـع وتضـــيق تبعـــا الخـــتالف التشـــريعات المقارنـــة وتبـــاين مواقفهـــا مـــن حيـــث امتـــداد 

 األمـــالكالعموميـــة المملوكـــة للدولـــة أو جماعاتهـــا اإلقليميـــة إلـــى  القواعـــد الحمائيـــة المقـــررة لألمـــالك

   .الخاصة المملوكة لها من عدمه

بالنســبة للمشــرع الجزائــري فــإن تكريســه لقاعــدة عــدم جــواز اكتســاب األمــالك العموميــة بالتقــادم 

 689المـادة جاء شامال لألمالك الخاصة المملوكة للدولة والجماعات اإلقليمية، و ذلك في كل مـن 

المـدني ، وكـذلك المشـرع 30-90من قـانون األمـالك الوطنيـة  04من القانون المدني وكذلك المادة 

    .، أما المشرع الفرنسي فقد قصر هذه القاعدة على األمالك العامة دون الخاصة5المصري

III-  إذا كـان إقـرار : العـام بالتقـادم الملـك اكتسـاب عـدم جـوازاآلثـار المترتبـة علـى قاعـدة

قاعــدة عــدم جــواز اكتســاب األمــالك العموميــة بالتقــادم يهــدف إلــى وضــع حــد  لالعتــداءات المتكــررة 

                                                           

   .474ص  مرجع سابق، الدروبي،محمد محمد أحمد  -1
   .، يتضمن القانون المدني، معدل ومتمم58-75 رقم مراأل من 835المادة  -2
    .103صمرجع سابق،  عبد اللطيف،أحمد  -3
  .98ص مرجع سابق، ،اعمر يحياوي -4
وال يجــوز تملــك األمــوال الخاصــة "...علــى  1948-07-16، الصــادر فــي 1948لســنة  131مــن القــانون رقــم  970تــنص المــادة  -5

   www.jp.gov.eg: ، انظر"بالتقادم...المملوكة للدولة أو لألشخاص اإلعتبارية العامة
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لألفــراد، فــإن هــذا المبــدأ يمتــد أيضــا إلــى جميــع األســباب القانونيــة األخــرى التــي قــد تــؤدي إلــى تملــك 

  .1األمالك العمومية رغما عن اإلدارة

قاعــدة عــدم جــواز تملــك األمــالك العموميــة بالتقــادم وتأسيســا علــى ذلــك يترتــب علــى إعمــال 

  :النتائج التالية

عــدم انتقــال ملكيــة األمــالك العموميــة إلــى األفــراد مهمــا طالــت مــدة وضــع اليــد، ويكــون  -1

مـن أيـدي حائزيهـا وفـي أي  األمـالكللشخص المعنوي العام فـي هـذه الحالـة الحـق فـي اسـترداد هـذه 

  . وقت

تصــاق كســبب لكســب ملكيــة المــال العــام، وااللتصــاق أو االتصــال عــدم ســريان قاعــدة االل -2

هو اتحاد يحدث بين شيئين مملوكين لمالكين مختلفين دون اتفـاق  2سواء كان طبيعيا أو اصطناعيا

  . 3بينهما على هذا اإلتحاد، بحيث يتعذر فصلهما دون تلف

بعـد االتحـاد ملكيـة  هـذه الحالـة هـي وجـوب امـتالك المـالكين للشـيءمثل القاعدة عند حصول 

شائعة، إال أن أغلب التشريعات والعتبارات اقتصادية أجازوا قاعدة أخرى تحقـق فكـرة العدالـة، وهـي 

وهــو التوجــه الــذي  ،4إســناد ملكيــة هــذا الشــيء للمالــك األصــلي علــى أن يعــوض مالــك الشــيء التــابع

  . من القانون المدني 891-878كرسه المشرع في المواد 

تطبـق هـذه القاعـدة إذا التصـق ملـك عمـومي يمكـن أن مثار في هذه النقطة هل لكن السؤال ال

  قليل األهمية مع ملك خاص أكثر أهمية؟ 

إن تطبيـق هــذه القاعـدة علــى األمـالك العموميــة مـن شــأنه القضـاء علــى أي شـكل مــن أشــكال 

و عقـار مملـوك الحماية المقـررة لألمـالك العموميـة لمجـرد كـون هـذه األخيـرة أقـل أهميـة مـن منقـول أ

                                                           

  .143، ص1992 ،01عدد، المجلة القضائية 1990-10-21مؤرخ في  73271قرار رقم  -1
بتـراكم الطمـي أو بانكشـاف مجـرى النهـر : االلتصاق الطبيعي هو ذلك االتصال الذي يؤدي إلى زيادة رقعـة األرض بفعـل الميـاه إمـا -2

إثــر تحــول الميــاه عنــه أو بانحصــار ميــاه البحــر أو البحيــرات عــن أجــزاء األرض، أمــا االتصــال الصــناعي بالعقــار فيــؤدي إلــى انــدماج 

محمــد وحيــد الــدين : انظــر. اجا تامــا وصــيرورتها عقــارات بطبيعتهــا شــأنها فــي ذلــك شــأن العقــار الــذي تتصــل بــهالمنقــوالت بالعقــار انــدم

  .113، ص1999األردن، عمان، سوار، شرح القانون المدني، الحقوق العينية األصلية، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، 
  .84، صالمرجع نفسه -3
    .202ص  ،مرجع سابق ،أبو السعود رمضان -4
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لألفـــراد التصـــق بـــه طبيعيـــا أو صـــناعيا، ألجـــل ذلـــك فـــإن هـــذه القاعـــدة تســـتبعد مـــن التطبيـــق علـــى 

  .  األمالك العمومية ألن هذه األخيرة ال تفقد صفتها العامة مهما صغرت قيمتها

يقصد بعقد الشهرة  والذي هو عقـد : األمالك العمومية جواز إعداد عقد شهرة علىعدم  -3

محــرر رســمي يعــد مــن قبــل الموثــق طبقــا لألشــكال "العقــود التصــريحية المعــدة أمــام الموثــق بأنــه مـن 

القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه يتضمن إشهار الملكيـة علـى أسـاس  التقـادم المكسـب بنـاءا 

  .1"على تصريح طالب العقد

ة العقاريـة لألمــالك جـل تطهيــر الوضـعيأمـن  قـد تبنـى المشـرع الجزائــري هـذا النـوع مــن العقـودل

ن مـا يقـارب أالسـيما و  ،التي لم تتم فيها بعد عملية المسـح العـام لألراضـي وتأسـيس السـجل العقـاري

ثلثـــي الملكيـــة العقاريـــة فـــي الجزائـــر ليســـت لهـــا ســـندات ملكيـــة مكتوبـــة، وانتقـــال ملكيـــة أراضـــي قـــرى 

ـــديات بأكملهـــا مـــن جيـــل      المرســـوم رقـــم  صـــدارتـــم إألجـــل ذلـــك  2 لـــى جيـــل عـــن طريـــق الحيـــازةإوبل

الــــذي يســــن إجــــراء إثبــــات التقــــادم المكســــب وٕاعــــداد عقــــد الشــــهرة المتضــــمن االعتــــراف  83-352

  .ليقوم بتسوية هذه الوضعيات 3بالملكية

  : عداد عقد الشهرة عدة شروط يمكن تلخيصها فيما يليإل 352-83رقم اشترط المرسوم 

مـن قبـل  إلثبـات ملكيتـهيشترط في العقار المراد إعداد عقد الشهرة : شروط خاصة بالعقار -أ

  :معينة تتمثل في اشروط ،الحائز له أو من يمثله قانونا إن كان شخصا معنويا

أال يكـــون العقـــار قـــد خضـــع  أي :أن يكـــون العقـــار واقعـــا فـــي بلديـــة غيـــر ممســـوحة -1-أ

ن أل ،4م وتأســــيس الســــجل العقــــاريالمتضــــمن إعــــداد المســــح العــــا 74-75إلجــــراءات األمــــر رقــــم 

                                                           

ــــهومـــه للطباعدار حمـــدي باشـــا عمـــر، حمايـــة الملكيـــة العقاريـــة الخاصـــة، الطبعـــة الســـابعة،  -1 ــــوالنشـــر والتوزي ةــ  2009ع، الجزائـــر، ــ

  .32ص
  .18، 17ص ص، 2004، الجزائر، ه للطباعة والنشر والتوزيعمحررات شهر الحيازة، دار هوم ،عمرحمدي باشا  -2
 االعتــراف، يســن إجــراء إلثبــات التقــادم المكســب وٕاعــداد عقــد الشــهرة المتضــمن 1983-05-21مــؤرخ فــي 352-83مرســوم رقــم  -3

    ). ملغى(، 1983-05-24، صادر في 21بالملكية، ج ر ج ج عدد 
در فـي ، صـا92، يتضمن مسـح األراضـي وتأسـيس السـجل العقـاري، ج ر ج ج عـدد 1975-11-12مؤرخ في  74-75أمر رقم  -4

18-11-1975.  
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الحائزين لعقارات ببلديات خضعت للمسح العام يحصلون فـي نهايـة العمليـة علـى سـند رسـمي يثبـت 

  .1الملكية يتمثل في الدفتر العقاري

أو  اتوثيقيــ كــأن يكــون عقــدا :أال تكــون ملكيــة طالــب عقــد الشــهرة ثابتــة بســند رســمي -2-أ

ثابتـة  ألن الملكيـة فـي هـذه الحـاالت تكـون ،بالمحافظـة العقاريـة امشـهر  اقضـائي اأو حكمـ اإداريـ اعقد

  .2بسند ملكية أصلي له الحجية الكاملة في مواجهة الكافة

السابق الذكر في مادته األولى  352-83لقد أورد المرسوم رقم  :شروط متعلقة بالحيازة -ب

وال متنــازع عليهــا وعالنيــة شــروطا تتعلــق بالحيــازة، وهــي أن تكــون األخيــرة مســتمرة، غيــر منقطعــة 

على احترامه في عدد  القضاء روهو أمر سه ،وليست مشوبة بأي لبس طبقا ألحكام القانون المدني

  . 3من قراراته

لـب عقـد الشـهرة أن يقـدم إلـى الموثـق االحـائز ط فـييشـترط  :شروط متعلقة بمدة الحيازة -ج

مـن القـانون المـدني أي لمــدة  827تصـريحا شـرفيا يؤكـد حيازتـه للعقـار المعنـي حيـازة تطـابق المـادة 

   .4 )الحقوق الميراثية( سنة 33أو ) التقادم القصير(سنوات  10أو ) التقادم الطويل(سنة  15

أن يكــون العقــار مــن  يســتلزم بدايــة طلــب إعــداد عقــد الشــهرة يتبــين أن شــروطال باســتقراء هــذه

       .المعنوية اإلقليميةحد األشخاص أأي المملوكة لألفراد وليس للدولة أو  ،العقارات الخاصة

الــذي يســن إجــراء إثبــات التقــادم المكســب وٕاعــداد  352-83المرســوم رقــم  يلــزمأكثــر مــن ذلــك 

إلعــداد عقــد شــهرة علــى عقــار  اعقــد الشــهرة المتضــمن االعتــراف بالملكيــة الموثــق الــذي يتلقــى طلبــ

للبلديــة أن يخطــر كتابيــا كــل مــن رئــيس المجلــس الشــعبي البلــدي  -وقبــل تحريــره لهــذا العقــد –معــين 

فـي محـل  اجـل إعطـاء رأيهمـأواليـة التـابع لهـا العقـار، مـن بال ومدير أمـالك الدولـةالعقار،  االتابع له

هــذا العقــار قــد أدمــج فــي صــندوق  يكــن هـذا العقــار مــن األحكــام التشــريعية والتنظيميــة الســيما إذا لـم

                                                           

ه للطباعـة ، دار هومـالسادسـةعبد الحفيظ، إثبات الملكية العقارية والحقوق العينية العقارية فـي التشـريع الجزائـري، الطبعـة بن عبيدة  -1

  .103ص، 2009، الجزائر، والنشر والتوزيع
  .23، ص، مرجع سابق، محررات شهر الحيازةعمر باشاحمدي  -2
  .16ص، 1989 ،04عدد  قضائيةالمجلة ال، 1985-01-09مؤرخ في  32-677قرار رقم  -3
  .، يتضمن القانون المدني، معدل ومتمم58-75 رقم ، من األمر829، 828، 827: المواد -4
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، وعلـى 1نـه تـابع ألمـالك الدولـة بصـفة عامـةأالثورة الزراعية أو في االحتياطات العقاريـة البلديـة أو 

وبعــد قيامهمــا بالتحريــات الالزمــة حــول  ومــدير أمــالك الدولــة بالواليــةلــدي رئــيس المجلــس الشــعبي الب

أشــهر مــن تــاريخ االلتمــاس  04العقــار محــل اإلخطــار، أن يبــديا رأيهمــا كتابيــا للموثــق  خــالل أجــل 

  . 3، ليتبين فيما بعد موقف الموثق من قيامه بإعداد عقد الشهرة من عدمه2الموجه لهما

نظــرا التســاع رقعــة : علــى ملــك مــن األمــالك العموميــة حيــازةشــهادة  جــواز إعــدادعــدم  -4

المشــرع عــن طريــق  ألجــ ،ممســوحة وبحثــا عــن تطهيــر الملكيــة العقاريــة فــي الجزائــرالاألراضــي غيــر 

 عقــــارات إلــــى دفــــع المــــواطنين الــــذين يحــــوزون 4المتضــــمن التوجيــــه العقــــاري 25-90القــــانون رقــــم 

 شـــهادة الحيـــازة المســـح الحصـــول علـــى ســـند حيـــازي يســـمى بالمنـــاطق التـــي لـــم تشـــملها بعـــد عمليـــة

certificat de possession  تسـلم لهـم مـن طـرف رئـيس المجلـس الشـعبي البلـدي الكـائن بـدائرة ،

  . 5اختصاصه العقار محل الطلب

ر إداري يكتسـي طابعـا رســميا يثبـت للحـائز حــق الحيـازة علـى العقــار ر شـهادة الحيـازة هـي مقــ 

ال ترقـى إلـى سـند الملكيـة ولكـن  الشـهادةمحل الشهادة بعد إتمـام إجـراءات تسـجيلها وٕاشـهارها، وهـذه 

يمكــن أن تكــون ســندا قويــا الكتســاب الملكيــة عــن طريــق التقــادم المكســب وفــق اإلجــراءات القانونيــة 

  . 6زمةالال

وقـد تعــرض  ،الحيـازة وكغيرهــا مـن الوثـائق اإلداريــة تسـتلزم إلعـدادها شــروطا معينـةإن شـهادة 

 254-91وكـذلك المرسـوم التنفيـذي  رقـم  المتضـمن التوجيـه العقـاري 25-90كل مـن القـانون رقـم 

  : لى هذه الشروط والتي يمكن إيجازها فيإ 7المتضمن كيفيات إعداد شهادة الحيازة وتسليمها

                                                           

، بالملكيـة افاالعتـر يسن إجراء إلثبات التقـادم المكسـب وٕاعـداد عقـد الشـهرة المتضـمن ، الذي 352-83 رقم من المرسوم 03المادة  -1

  ).ملغى(
  . 352-83 رقم من المرسوم 06المادة  -2
  .105، 104ص مرجع سابق، ص ،عبد الحفيظ بن عبيدة -3
، 1990-11-18، صــادر فـــي 49ج ج عـــدد  ، يتضــمن التوجيـــه العقــاري، ج ر1990-11-18مــؤرخ فـــي  25-90قــانون رقـــم  -4

  .معدل ومتمم
  .109ص مرجع سابق، ، محررات شهر الحيازة،عمر حمدي باشا -5
  .133ص مرجع سابق، عبد الحفيظ بن عبيدة، -6
، يحـدد  كيفيـات إعـداد شـهادة الحيــازة وتسـليمها، المحدثـة بموجـب المــادة 1991-07-27مـؤرخ فــي  254-91مرسـوم تنفيـذي رقـم  -7

-31، صــادر فــي 36عــدد ج ر ج ج  ،والمتضــمن التوجيــه العقـاري 1990نــوفمبر سـنة  18المـؤرخ فــي  25-90مـن القــانون رقــم 39

07-1991.  
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ـــة  -أ ـــازةشـــروط متعلق ـــار محـــل الحي يشـــترط فـــي العقـــار محـــل طلـــب شـــهادة الحيـــازة : بالعق

  : مجموعة من الشروط

وبالتــالي تســتبعد مــن مجــال شــهادة الحيــازة األمــالك  :أن يكــون مملوكــا ملكيــة خاصــة -1-أ

واألمــالك الوطنيــة العامــة والخاصــة التابعــة للدولــة أو إحــدى األشــخاص المعنويــة  ،العقاريــة الوقفيــة

  . العامة

ن المسـح هـو تصـفية نهائيـة للعقـارات وال أل: أن يقع العقار في منطقة غير ممسـوحة -2-أ

  .1إجرائه يتصور تسليم شهادة حيازة بعد

ال تسلم بصدد األراضي التي  فشهادة الحيازة :أن ال يحوز العقار على أي سند ملكية -3-أ

   .لها عقود تثبت ملكيتها حتى ولو كانت في منطقة غير ممسوحة

حتى يصح طلب الحصول على شهادة حيازة لعقار ما يجب  :شروط متعلقة بوضع اليد -ب

وذلك بالسيطرة الفعلية للحائز على العقار بنيـة الظهـور بمظهـر  ،صحيحةو أن تكون حيازته قانونية 

 وأإخفــاء  وأن تكــون هادئــة علنيــة مســتمرة ال يشــوبها إكــراه أن تكــون خاليــة مــن العيــوب بــأالمالــك، و 

  .لبس

ـــة بالمـــدة -ج ـــذي رقـــم لقـــد اشـــترط  :شـــروط متعلق ـــم لمـــا  اوخالفـــ 254-91المرســـوم التنفي ت

جـل تحسـين أتيسـيرا علـى المـواطنين المعنيـين مـن  ،قلأفي الحصول على عقد الشهرة مدة  اشتراطه

  . 2قيمة أمالكهم، وهذه المدة هي سنة كاملة

أو إحدى جماعاتها ال  للدولةرض مملوكة أل ماشخص  حيازةن إإذن وتأسيسا على ما سبق ف

بـاقي الشـروط، فـإن منحـت لـه  حتـى وٕان تـوافرت تعطيه الحق في طلب الحصول على شهادة حيازة

ون، وهـو كأنها لـم تكـن ألنهـا تخـالف نصـا صـريحا فـي القـان ةالشهادة رغم ذلك اعتبرت باطلة والغي

تى كان من المقرر قانونا أنه م" التوجه الذي تبناه قضاء مجلس الدولة حيث قضى هذا األخير بأنه

                                                           

  . ، معدل ومتمم، يتضمن التوجيه العقاري25-90 القانون رقم من 39المادة  -1

  .، يحدد  كيفيات إعداد شهادة الحيازة وتسليمها254-91تنفيذي رقم المرسوم المن  02/02المادة  -  
  .254-91تنفيذي رقم المرسوم من ال 02/02المادة  -2
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ال يجــوز التصــرف فــي األراضــي التابعــة ألمــالك الدولــة أو حجزهــا أو تملكهــا بالتقــادم، فــإن شــهادة 

  .1"الحيازة المحررة لصالح شخص طبيعي على عقار مملوك للدولة تعد باطلة لعدم مشروعيتها

  الحجز على األمالك العمومية عدم جواز: ثانيا

اللتزام بعــــد صـــدور حكــــم أو قــــرار قضـــائي واجــــب التنفيـــذ يخــــــول للطــــرف إن عـــدم الوفــــاء بـــا

المحكوم له الحق في إتباع إجراءات التنفيذ الجبري المقررة في القواعد العامة فـي قـانون اإلجـراءات 

المدنيــة واإلداريــة، حيــث يحــق لــه كأصــل أن يقــوم بــإجراء حجــز علــى منقــوالت وعقــارات المحكـــوم 

  .2ضده

ك اإلجــراء الـذي يـتم بمقتضــاه وضـع مــــال المـدين تحـت يـد القضـــاء تمهيـدا يقصد بـالحجز ذلـ

لبيعـه واستيفاء الدائـن حقه من ثمن البيع من خالل بيع األمــوال المحجوزة بالمزاد العلني وسداد حق 

إال أن هـــذا اإلجـــراء ال يجــــد لـــه صـــدى فـــي مجـــال األمـــالك العموميـــة ألن هـــذه  3الــدائن مـــن ثمنهـــا،

  .األخيرة محمية قانونا بقاعدة هامة وهي قاعدة عدم جواز الحجــز على األمالك العامة

لطالما شكلت قاعدة عدم جواز الحجز على األمـالك العموميـة مبـدءا يحمـي هـذه األخيـرة مـن 

م جواز توقيــــع أي حجز على األمالك الوطنية العمومية وفـاء لديـــن ويقصد بها عد، أي تنفيذ عليها

، وتعتبــر هــذه القاعــدة  نتيجــة منطقيــــة لقاعــدة تســبقها 4مســتحق للغيــر علــى الدولــة أو إحــدى إداراتهــا

ــــي األمـــالك العموميـــة، ذلـــك أن الحجـــز عليهـــا ينتهـــي بـــالبيع  ــــرف فـ وهـــي قاعـــدة عـــدم جـــواز التصــــ

  . ع من أنواع التصرفاتالجبري، وهو نو 

بـالنظر إلـى أهميــــــة قاعـــــدة عـدم جـواز الحجــز علـى األمـالك العموميـة انطالقـا مـن المبــررات 

فقــد كرسها المشرع في عدد من النصوص القانونيـة المتفرقـة ويتعلـق األمـر  ،الجادة التي تقوم عليها

ـــ 58-75مـــن األمـــر رقـــم  689بالمـــادة  ــــن القانــــــ مـــن  04إضـــافة إلـــى المـــادة  ـون المـــدني،المتضمـــ

 09-08المتضــــمن قــــانون األمــــالك الوطنيــــة، وأخيــــرا كرسهـــــا القــــانون رقــــم  30-90القــــانون رقــــم 

                                                           

  .150 -148، ص ص 2012، 10، مجلة مجلس الدولة، عدد 2009-10-29مؤرخ في  049447قرار رقم  -1

    .99، ص مرجع سابق يحياوي اعمر، 2 -
 2006مطبوعـات الجامعيـة، الجزائـر، محمد حسنين، طرق التنفيذ في قانون اإلجراءات المدنية الجزائري، الطبعة الخامسة، ديوان ال -3

  .09ص 
    .690، ص مرجع سابقمحمد رفعت عبد الوهاب،  -4
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والتــي أكـدت علــى عـدم جــواز  636/01فــي المـــــادة  1المتضـمن قــانون اإلجـراءات المدنيـــــة واإلداريـة

ـــة أو  ـــوال العامــة المملوكــة للدولـ ـــة أو للمؤسســــات العموميــــــة الحجــز علــى األمــ ـــات اإلقليميـــ للجماعـــ

  .ذات الصبغــــة اإلداريــــة

I-  إن الحـديث عـن الحجـز علـى : الحجـز علـى األمـالك العموميـة عدم جوازمبررات قاعدة

يفتــرض بدايـــــــــة أن تكــــــون هــذه األخيــرة مدينـــــة  ،الدولــة أو أحــد األشــخاص المعنويــة العامــة أمــالك

لشـــخص طبيعـــي أو معنـــــــوي مـــن القانـــــــون الخـــاص وقصـــرت فـــي الوفـــــــــاء بدينهــــــــــا، والســـبب فـــي 

مديونيـــــــــة الدولــــــــــة أو إحــــدى اإلدارات العامــــة التابعــــة لهــــا قــــد يكــــون عقــــد قــــرض عـــــــــــام أو بســــبب 

غيـر  ال أو التوريـــــد أو ألي سـبب آخـرــــود األشغـــــــود اإلداريــــــة كعقــرى من العقــواع أخـــبأن التزامهــــــا

، ففــي كــــــل الحــاالت مــن حــق الــدائن أن يحصــل علــى مستحقاتـــــــه بــالطريق القضــائي ولــيس تعاقــدي

     :عن طريـــــق الحجز ثم التنفيذ على هذه األموال، وذلك للمبررات التالية

األصل في نظــــام الحجز هو إجبار المديـــــن علـى الوفـــــاء بديونـه  :الدولة مالءةافتراض  -1

نظـــرا للشـــك فـــي ذمتــــــه الماليـــة أو بســـبب إعســـاره،  وهــــــذا مـــا ال يصلــــــح قولـــه بالنسبــــة للدولـــــة أو 

ـــر  ـــا، ألن هــذه األخيــ ـــة لهـ ـــة التابعــ ـــة العامــ ـــاص المعنويـ ـــا المــالءة والقــدرة علــــى األشخــ ة يفتــرض فيهــــ

  . 2الوفاء بجميع ديونها والتزاماتها المالية أيا كانت قيمتها دون ضغط أو إكراه

ينتهـي الحجـز الجبـري : تعارض الحجز مع فكـرة تخصـيص الملـك العـام للمنفعـة العامـة -2

محـــــل الحجــز، هــذا التصــرف إن وقــع كمـــــا هــو معــروف فــي القواعــد العامـــــة  بــالبيع الجبــري للمــــــال 

فعال فإنه ينقل ملكيــــة الملك العمومي من الدولــــة أو إحدى الجماعات اإلقليمية إلى الدائنيــــن، وهـذا 

مـــا يتعارض مـع فكـرة تخصيصـها للمنفعـة العامـة ويهـدر قيمتهـا السـيما إذا كـان الـدائن شخصـا مـن 

  .لمصلحة العامة أولى من تحقيق مصلحة الدائن، فتكون حماية ا3أشخاص القانون الخاص

                                                           

-23، صـادر فـي 21، يتضمن قانون اإلجراءات المدنية واإلداريـة، ج ر ج ج عـدد 2008-02-25مؤرخ في 09-08قانون رقم  -1

04-2008.  
  .146، ص 2004، 20، عدد 01، مجلد الرافدين للحقوق، "التعريف بأموال الدولة العامة" نوفل علي الصفو،  - 2
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ونظرا ألن العلــــة مـن تقريـر قاعـدة عـدم جـواز الحجـز علـى األمـالك العموميـة هـي المحافظــة 

على المــال العـــام بما يضـمن بقـاء واستمرارــية تخصيصـه للمنفعـة العامـة، فـإن تطبيـق هـذه القاعـدة 

  . بقاء صفتــــــه العموميــة مرتبط ببقاء تخصيصه للمنفعـة العامــة أي

إن الدولـــة وٕاداراتهـا المختلفــــة هـي أشـخاص معنويـــة عامــــة  :بهيبـة الدولـة اإلخـاللعدم  -3

تتمتــع بامتيــازات السلطـــة العامــة باعتبارهــا تســهر فــي كــل تصــرفاتها علــى تحقيــق المصلحـــــة العامـــة 

خاص ألجـل ذلـك يكـون لزامـا عليهـــا عنـد قيامهــــا للجمهور، وهذا ما يميزهــا عن أشخاص القانــون ال

بمختلف التصرفـات أن تكـون مثـــاال لألمانـــة ومحـل ثقـــة مـن كــــل المتعـاملين معهـا، وذلـك بحرصـها 

علــى آداء وتنفيــذ كــل التزاماتهـــــا حتــى ال تكــون موضــع شــك مــا يجعــل دائنيهــا فــي غنــى عــن اللجــوء 

  . 1إلى أساليب التنفيذ الجبري

ـــــة التــــي  إن ـــــات الماليـــ ـــــا عــــن تنفيــــذ الواجبـ ـــــا بامتناعهـ ـــــا بالتزاماتهـــــ ـــــة أو إداراتهـــ أخلــــت الدولـــــ

التزمــــــت بهـــــا فــإن ذلــك يمــس بالثقـــــــة المفترضــة فيهــا وبالتــالي يخــل بهيبـــــة الدولـــــة، ألن األصــل فــي 

،  فعلـى فـرض أن الحجـز علـى أموالهـا 2التزاماتـههذه األخيرة أنهــــا مدين شريف قادر على الوفـــــاء ب

جائز فإن ذلك ينزلها إلى مرتبة الفرد العادي وهذا األمر لن يبقـي مـن هيبــــة الدولـة شـيئا، أكثـر مـن 

  .ذلك سيعرضها ويعرض مؤسساتها إلى خطر اإلفالس

مــن أهـــــم تعــد قاعـــــدة حســن ســير المرافــــــق العامـــــة  :المرافــق العامــة ســيرحســن ضــمان  -4

القواعـــد التـــي تحكـــم ســـير المرافــــــق العامــــــة ســـواء كانـــت إداريــــــة أو اقتصاديــــــة، وتســـتند إلـــى حيويـــة 

ومــدى جســامة األضــرار التــي تصــيب الدولــة واألفــراد  العامــة وأهميــة الخــدمات التــي تؤديهــا المرافــق

تبعـا لـذلك يكـون لزامـا علـى جراء توقـف مرفـق مـا أو تعطلـه لفتـرة وجيـزة نتيجـة الحجـز عليـه مـثال، و 

السـلطة اإلداريـة أن تعمــل فـي كــل وقـت علــى ضـمان دوام سـير المرافــــق العامـة وٕاال فإنهــا تكـون قــد 

  .3أخلت بواجباتها إزاء األفراد

II-  إن أهميــــة قاعــــدة عـدم : على األمـالك العموميـة عدم جواز الحجزنطاق تطبيق قاعدة

العموميــة جعلــت جـــــل التشــريعات المقارنـــــة تتبناهــــا مــن أجــل إضــفاء جــواز الحجــز علــى األمــالك 

                                                           

  .431محمد محمد أحمد الدروبي، مرجع سابق، ص  -1
  .30، ص 2008مروك نصر الدين، طرق التنفيذ في المواد المدنية، الطبعة الثانية، دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،  -2
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الحمايــة الالزمة على أموالها العامة، إال أن نطـاق تطبيقهـا يختلـف مـن دولـة إلـى أخـرى ومـن نظـام 

  :قانوني إلى آخر

ــة الملــك العمــومي -1 ــق القاعــدة مــن حيــث طبيع : األمــالك العموميــة نوعــان: نطــاق تطبي

ة عقاريـــة وأمـــالك عمومية منقولــــة، وال يختلـف األمــــر بالنسبــــة للنـوعين حيـث ســـاوت أمالك عمومي

جـــل التشريعــات المقارنـــة بينهمــا من حيث خضوعهما لقاعــدة عدم جواز الحجز عليهمـــا، ألن كون 

  . 1لعامةالمـــال العــام منقوال ال ينقص من قيمته وصفته طالما هو مخصص للمنفعة ا

المتعلـــق بــاألمالك الوطنيــــة فــإن نيـــــة المشــــرع فــي  30-90بــالرجوع إلــى أحكـــــام القانـــــون رقــم 

عــدم التمييــز بــين األمــالك الوطنيــة العقاريــة والمنقولــة واضــحة، حيــث ســاوى بــين األمــالك والحقــوق 

 . 2لملكية الوطنيةلكونان ملعقارية في اعتبارهما المنقولة واألمالك ا

لـم : التابعـة للدولـة والجماعـات اإلقليميـةنطاق تطبيق القاعدة من حيث نوعي األمالك  -3

يـورد المشــرع نصــا صــريحا فــي القــانون المــدني يميـز بــين األمــوال العامــة المملوكــة للدولــة أو إحــدى 

ـــــادة  ـــــة، فقــــد نصــــت المــــ ـــــا الخاصـــ ـــــة وبيـــــن أموالهــ ـــــات اإلقليميـــ ال يجــــوز " منــــه علــــى 689الجماعــ

بمـــا يفيـــد أن نيـــــــة المشـــرع اتجهــــــــت إلـــى كليهمـــــــا دون ..." التصـــرف فـــي أمـــــــوال الدولـــــــة أو حجزهـــا

إال فيمــا  الحجــز عليهــا، حيــث حظــر األخيــر فــي قانــــــون األمــالك الوطنيــــةاألمـــــــر  وكــذلكتمييــز، 

  . 3يتعلق بالمساهمات المخصصة للمؤسسات العمومية االقتصادية

 III-  علـى الـرغم : الحجـز علـى األمـالك العموميـةعـدم جـواز اآلثار المترتبـة علـى قاعـدة

من كون قاعــدة عدم جواز الحجـز علـى األمـالك العموميـة متفرعـة عـن قاعـدة عـدم جـواز التصـرف 

إال أنهــا تشكــــــل ضمانـــــــة جديـــــــة لألمــالك العموميــة مقارنـــــة بقاعــدة عــدم جــواز  األمــالك،فــي تلــك 

التصرف في األموال العامة، وذلك بالنظر إلى اآلثار الهامة المترتبة عن إعمالها  كما أنها تنطبـق 

األمـر الـذي  على كافة الديون المترتبة على ذمة الدولة أو هيئاتها، وموجهة إلـى كافــة الـدائنين وهـو

                                                           
1 - GONOD Pascale et autres, traité de droit administratif, tome 02, éditions Dalloz, paris, France 
2001, p 305.   

 

  .، يتضمن قانون األمالك الوطنية، معدل ومتمم30-90من القانون رقم  02المادة  -2
  .30-90من القانون رقم  04المادة  -3
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يستدعي ضرورة إيجاد حلول قانونية لضـمان حقـوق دائنـي األشـخاص المعنويـة العامـة وعـدم تهـرب 

  .هذه األخيرة من التزاماتها المالية

يمكـن إيجـاز أهـم هـذه  :الحجـز علـى األمـالك العموميـة عـدم جـوازنتائج إعمـال قاعـدة  -1

  :النتائج في النقاط التالية

ـــد  :للحجــز علــى عنصــر مــن عناصــر الملــك العــام الطلبــات المقدمــة رفــض -أ فبمجــرد تأكــ

المحضر القضائي المكلف بعمليـــة الحجز ثم التنفيــذ الجبــري مـن عموميـــــة الملـك المطلـوب الحجـز 

  .1عليه يمتنع عن السير في مثل هذه اإلجراءات

مبلــغ مــالي هــو محــــل ديــن وتبعــــــا لــذلك ال يجــوز لمــن حصـــــل علــى حكــم يلــزم الدولـــــة بتأديــــة 

مترتب عليهــا ألي سبب كان أن يحجز على عنصر مـن عناصـر األمـالك العموميـة ويطلـب بيعهـا 

  .   2استيفاء للمبلغ المحكوم به

إذا كـــــان منطــق األمـــــور : عــدم جــواز ترتيــب حقــوق عينيــة تبعيــة علــى الملــك العــام -ب

فـإن نفـس  ،العـــمومية مـن خـالل حظــــر الحجـز عليهـا يقتضي إسبـــاغ حمايــــة خاصــة على األمـالك

المنطق يقتضـي عـدم إقـدام اإلدارة علـى إثقـــــالها بحقــــوق عينيــــة تبعيــــة ضمانــــا لديونهـــا، والعلـة فـي 

ذلك أن هذه الحقوق العينية تتقرر لضمـــان الوفاء بالديـــون فإن لم يتحقق الوفـــاء يحق للدائـــن طلـب 

ــــع الجبـــري للمـــال المرهــون واســـتيفاء دينـــه باألولويــة علـــى الـــدائنين اآلخــرين، وهـــذه هـــي النتيجـــة البي

  .3الضارة التي أريد تفاديها بإقرار عدم قابلية المال العام للحجز

ترتيـب حقـوق عينيـة  4 2008 استثناء أجاز المشرع عنـد تعـديل قـانون األمـالك الوطنيـة سـنة

وفــق  ،علــى مالحــق األمــالك العموميــة محــل رخــص الشــغل الخــاصتبعيــة علــى المنشــآت المقامــة 

المتضـمن قـانون  30-90مـن القـانون رقـم  05مكـرر  69مكرر إلى  69شروط حددتها المواد من 

   .األمالك الوطنية

                                                           

  .734، مرجع سابق، ص دمحمد فاروق عبد الحمي -1
  .298محمد سعيد فرهود، مرجع سابق، ص  -2
  .45، 44 ص ، صمرجع سابقمحمد عوض رضوان،  -3
قـانون ، والمتضـمن 1990-12-01المـؤرخ فـي  30-90، يعدل ويتمم القانون رقـم 2008-07-20مؤرخ في  14-08قانون رقم  -4

  .2008-08-03، صادر في 44األمالك الوطنية، ج ر ج ج عدد 
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نظرا ألن الحكمـة مـن تقريـر مبـدأ عـدم : مصير حقوق دائني األشخاص المعنوية العامة -2

مية هـو حمايــــة هـذه األخيـرة وضـمان بقائهــــا فـي حـوزة األشخـــاص جواز الحجز على األمالك العمو 

المعنويــة العامــــة وعـــدم تعطيــــل االنتفاع بهــــا، فإن هذا المبدأ يعتبر مـن النظــــام العـــــام يترتـب علـى 

   1.مخالفتــــه بطالن إجراءات التنفيذ بطالنا مطلقا ال تصححه اإلجازة الالحقة

ــــام العـــــام قـــدرة القاضـــي علـــى القضـــــاء بـــبطالن  كمـــــــا يترتـــب علـــى تعلـــق هـــذه القاعــــــدة بالنظـــ

اإلجـراءات المخالفــــة لهــا مــن تلقـاء نفســه، كمــا يجــوز لكــل ذي مصلحـــة التمســك بــه وفــي أي مرحلــة 

اف ، وقــــد أيــــد القضـــــــاء المصــــــري ممــــثال فــــي محكمـــــــة االســــتئن 2كانــــت عليهــــا إجــــراءات الدعـــــــــوى

حيـث جـاء فـي مضـمون  1978-02-07المختلطـــــة هذا الموقف وذلك فـــي حكـــم صــــادر بتاريـــــخ 

ـــة هــو حجــز " القــرار إن الحجــز علــى أمــوال الحكومــة العامــة التــي يجريــه دائــن قيــد دينــه فــي الميزانيـ

  .3"باطل بطالنا مطلقا

لمـدني وقـانون اإلجـراءات المدنيـة في الجزائر كرس كل من قانون األمـالك الوطنيـة والقـانون ا

عدم جواز إتباع أي إجراء من إجراءات الحجز من طرف أحد دائني الدولـــة الحائز علـى  ،واإلدارية

ـــــة يلزمهــــا بــــذلك علــــى عنصــــر م ـــــة التنفيذيـــ ـــــقــــرار قضــــائي ممهــــور بالصيغــ ـــــن عنـــ  األمــــالكاصر ـــ

ل البعــد عــن إجــراءات الحجــز المعروفــة ، ألجــل ذلــك تصــدى المشــرع ووضــع حــال بعيــدا كــالعموميــة

فيما بين األفراد وذلك حمايـــة لحقــــوق دائنـي الدولــــة مـن الضـياع مـن جهـــة وحمايـة األمـوال العامــــة 

ــــانون رقـــم  ــــام القـــ ــــق  02-91مـــن التصـــرف فيهـــا جبـــرا مـــن جهــــة أخـــرى، وذلـــك ضـــمن أحكــ المتعلـــ

المتضمـــــن قانــــــون اإلجــراءات  09-08والقانـــــون رقــم  4لقضــــــاءباألحكـــــــام الخاصـــــة بــبعض أحكــام ا

  :المدنية واإلدارية حيث ميز القانون السابق الذكر بين حالتين بالنظر إلى الجهة الدائنة

                                                           

  .298محمد سعيد فرهود، مرجع سابق، ص  -1
  .608، 607، ص 2006ابراهيم عبد العزيز شيحا، األموال العامة، مكتبة الكتب العربية، اإلسكندرية، مصر،  -2
ابراهيم عبد العزيـز : ، نقال عن108الرسمية المختلطة، ص  ، المجموعة1978-02-07حكم محكمة اإلستئناف المختلطة بتاريخ  -3

  .607مرجع سابق، ص شيحا، 
 02عــدد  ر ج ج ج، يحــدد القواعـد الخاصــة المطبقـة علــى بعـض أحكــام القضـاء، 1991-01-08مــؤرخ فـي  02-91قـانون رقـم  -4

  .1991-01-09في  صادر
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إذا كان الدائــــن المستفيد من حكـم قضـائي واجـب التنفيــــذ جماعــــة محليــــة أو  :الحـــالة األولى

فإنها تحصل على مستحقاتها المالية من خـالل تقـديم عريضـة  ،ميــة ذات طابــع إداريمؤسســـة عمو 

  :مكتوبة إلى خزينة الوالية لمقر الهيئة المدينة مرفقة بوثائق تتمثل في

  .نسخة تنفيذية عن الحكم القضائي -

 04 كل الوثائق التي تثبت بأن كل المساعي لتنفيذ الحكم المـذكور بقيـت دون نتيجـة طيلـة -

 .أشهر

يأمر أمين خزينــة الواليـــة في هذه الحالـــة وبعـد فحـص الملـف تلقائيـــــا بسـحب مبلـغ الـدين مـن 

خــالل مــدة أقصــاها شــهرين ابتــداء مــن يــوم  ،حسابــــات الهيئــــة المحكــوم عليهــا لصــالح الهيئــة الدائنــة

  .1إيداع العريضة

إذا كان الدائن خاضعا للقانون الخاص فيحق له الحصـول علـى مبلـغ الـديون  :الحــالة الثانية

موطنــه  وذلــك بتقــديم عريضــة مكتوبــة ألمــين الخزينــة بالواليــة التــي يقــع فيهــا ،لــدى الخزينــة العموميــة

  :وتكون مرفقة بــ

  .نسخة تنفيذية عن الحكم المتضمن إلزام الهيئة المحكوم عليها بالوفاء بديونها -

الوثائــــق التـي تثبــت أن إجـراءات التنفـــيذ عـن طريــــق القضـــاء بقيـت طيلـة شــهرين دون كـل  -

 .الملف لدى القائم بالتنفيذ إيداعمن تاريخ  نتيجــة ابتداء

بناء على الملف المقــدم من الدائــن أو الدائنيـــن يسدد أميـــن خزينــة الوالية للطالب أو الطالبين 

  .أشهر 03النهائي في أجل ال يتجاوز مبلغ الحكم القضائي 

فــي المقابــل تحــل الخزينــة العموميــة بحكــم القــانون محــل األشــخاص الــذين يســتعملون اإلجــراء 

المذكــــــور سابقــــــا، حيــــث يقــــــــــوم أمــــين الخزينــــــــة تلقائيــــــــا بســــحب أو العمـــــــل علــــى ســــحب جــــزء مــــن 

ضـمانا السـترداد المبــالغ التــي سددتهـــا  ،ينـــة المعنيـــة باألمـــــــرحسابـــــات أو ميزانيـــــات الهيئــــــات المد

  .2الخزينة

  

  
                                                           

  .عد الخاصة المطبقة على بعض أحكام القضاءيحدد القوا، 02-91من القانون رقم  04، 03، 02المواد  - 1
  .02-91من القانون رقم  10إلى  05 المواد من - 2
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  :المبحث الثاني

  االلتزامات اإلدارية الذاتية لحماية األموال العامة السائلة

لقــد ترتــب عــن التطـــــور الشــامل لــدور الدولـــة أن أصــبحت هــذه األخيــرة جهـــازا ضــخما، يحتــاج 

الهادف إلى تحقيق النفع العـام مـوظفين عمـوميين وأمـواال ضـرورية لنشـاطه تتصـف لمباشرة نشاطــه 

  .بصفة العمومية

إن إسباغ صفة العمومية على األموال المخصصـة للمرافـق العامـة يقتضـي إخضـاعها لقواعـد 

حمائيــة ال نظيــر لهــا فــي القــانون الخــاص، بدايــة بإتبــاع إجــراءات وشــكليات مشــترطة قانونــا مرتبطــة 

ة التوظيف، والذي يعتبر نقطـة البدايـة فـي الحيـاة الوظيفيـة لضـمان اختيـار العناصـر المناسـبة بعملي

لشـــغل الوظـــائف العامـــة، وشـــكليات مرتبطـــة بســـير الوظيفـــة العموميـــة تشـــكل التزامـــات علـــى عـــاتق 

  ).المطلب األول( الموظف العمومي خالل مساره المهني 

األفــراد المختلفــة التــي تشــهد تطــورا وتغيــرا مســتمرا لقــد وجــدت اإلدارة العامــة لتلبيــة احتياجــات 

يجــب أن يواكبــه تطــور فــي النشــاطات اإلداريــة المختلفــة، هــذه النشــاطات تمارســها الدولــة و إداراتهــا 

المختلفــة بأســاليب تلعــب فيهــا إرادتهــا المنفــردة الــدور الحاســم مــن خــالل القــرارات اإلداريــة الصــادرة 

اقـــدات مختلفـــة لتلبيـــة االحتياجـــات العامـــة عـــن طريـــق إبرامهـــا عنهـــا، أو عـــن طريـــق دخولهـــا فـــي تع

  .لصفقات عمومية

ـــغ  ـــه إنفـــاق جـــزء مـــن المـــال العـــام يعـــادل قيمـــة مبل نظـــرا ألن كـــل إبـــرام لصـــفقة عموميـــة يقابل

الصفقة، كـان ال بـد مـن حـرص مختلـف النصـوص القانونيـة سـواء كانـت تشـريعية أو تنظيميـة علـى 

ترام إجراءات إبرام هذه الصفقات بالشكل الذي يكفل ترشيد اإلنفاق العام إلزام المصالح المتعاقدة باح

من جهة، والتوصل للتعاقد مع أحسن المتعهدين ضمانا للتنفيذ األمثل للصفقات العموميـة مـن جهـة 

  ). المطلب الثاني( أخرى 
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  :المطلب األول

  االلتزامات اإلدارية المرتبطة بالتوظيف والوظيفة العمومية

تعتبـــر عمليـــة التوظيـــف مـــن أهـــم أنشـــطة المصـــالح اإلداريـــة ألنهـــا تهـــدف إلـــى تـــوفير أفضـــل 

العناصــــر مــــن ذوي الكفــــاءات والمــــؤهالت، وتحقيــــق أكبــــر قــــدر مــــن التوافــــق بــــين متطلبــــات اإلدارة 

  .وخصائص كل فرد

إن التوظيف وٕان كـان يحقـق أهـدافا اجتماعيـة واقتصـادية مختلفـة فإنـه يحمـل الخزينـة العامـة  

أعبــاء ماليــة كبيــرة، لــذلك كــان ال بــد مــن إحاطتــه بضــوابط تحكمــه بدايــة باتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة 

، والــذي يشــكل بدايــة المســار المهنــي )الفــرع األول( المرتبطــة بعمليــة التعيــين فــي الوظــائف العامــة 

تحكــم للموظــف العمــومي، حيــث يكــون هــذا األخيــر ملتزمــا خاللــه بــاحترام النصــوص القانونيــة التــي 

الوظيفة العمومية، وأن يتجنـب القيـام بالتصـرفات التـي قـد تـؤدي إلـى سـوء تسـيير أو إهـدار لألمـوال 

العامــة التــي ترصــد لــإلدارة التــي ينتمــي إليهــا ألجــل تقــديم خــدمات عامــة لجمهــور المــواطنين، ويقــع 

  ). الفرع الثاني( على عاتق اإلدارات العمومية المستخدمة السهر على اتخاذ التدابير الكفيلة بذلك 

  :الفرع األول

  تدابير حماية المال العام عند تعيين الموظف العمومي

يمر التوظيف بمراحل متعددة وتتخلله إجراءات مختلفة، فهو عملية متسلسلة تتقيد فيها اإلدارة 

تشـكل التزامـات علـى  ،الراغبة في توظيف موظفين جدد بشكليات ال مقابل لهـا فـي القطـاع الخـاص

  ). أوال( مخالفتها بطالن اإلجراء على رتب تعاتقها ي

يترتــب علـــى شـــغل موظـــف عمـــومي لوظيفـــة عموميــة شـــغل منصـــب مـــالي يتناســـب مـــع رتبـــة 

وصنف الموظف، لذلك ألزم القانون الموظفين العموميين باإلفصـاح عـن ذممهـم الماليـة عنـد تـوليهم 

عنــد كــل زيــادة معتبــرة فــي هــذه الذمــة أو عنــد نهايــة الوظيفــة أو  الوظيفــة أو العهــدة االنتخابيــة، أو

  .)ثانيا( العهدة  من خالل إجراء التصريح بالممتلكات
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  احترام مبادئ وٕاجراءات التوظيف: أوال

يعـــرف التوظيـــف بأنـــه ذلـــك النشـــاط الـــذي يقتضـــي اإلعـــالن عـــن الوظـــائف الشـــاغرة وترغيـــب 

، فهـو عمليـة 1بغـرض تحقيـق األهـداف الموضـوعة أو المؤسسـة األفراد المؤهلين للعمل فـي المنظمـة

تسعى من خاللها اإلدارة العامة إلى تحقيق مجموعة أهداف كوضع الشخص المناسب فـي الوظيفـة 

المناسبة من حيث تأهيله العلمي ومهاراته الشخصية، إضافة إلى ضـمان حسـن سـير وٕادارة المرافـق 

  .2العامة

أهميتها من أهمية دور الموظف العمومي في إدارة التنمية االقتصادية تستمد عملية التوظيف 

واالجتماعية فـي الـدول الحديثـة، كمـا أن مسـتوى الـدول أصـبح يقـاس بمسـتوى موظفيهـا، ألجـل ذلـك 

يكون أولى بالدولة أن يكون تركيز كامل جهودها على تنظـيم شـؤون المـوظفين لـديها، وذلـك بوضـع 

فافية والموضـــوعية مـــن أجـــل اختيـــار أحســـن العناصـــر لشـــغل الوظـــائف قواعـــد ومعـــايير تتســـم بالشـــ

العامة، واحترام مبادئ التوظيف، وهو ما مـن شـأنه أن يشـكل ضـمانا لعـدم انحـراف اإلدارة بسـلطتها 

التقديرية فـي عمليـة التعيـين والـذي يـؤدي فـي أغلـب األحيـان إلـى شـغل الوظـائف العامـة مـن طـرف 

لمطلوبة، ما يؤثر سلبا على تسيير أموال المرافق العامة ويخلق حالة أشخاص ال يتمتعون بالكفاءة ا

  :من التسيب والفوضى في العمل اإلداري

I- ينـدرج احتـرام هـذه المبـادئ ضـمن مـا يعـرف  :احترام مبادئ التعيين في الوظـائف العامـة

ين لشـغل بمبدأ الصالحية في الوظائف العامة، والـذي يعـرف بأنـه انتقـاء أفضـل األشـخاص المرشـح

الوظيفــة العموميــة المعلــن عنهــا مــن الــذين لــديهم القــدرة علــى أداء واجباتهــا وتحمــل أعبائهــا، والــذين 

  .3يتوفر لديهم االستعداد الدائم للتطور والتقدم بهدف النهوض بمسؤوليات كبرى في المستقبل

مبــــدأ المتضــــمن القــــانون األساســــي العــــام للوظيفــــة العموميــــة  03-06لقــــد تبنــــى األمــــر رقــــم 

الصــالحية فــي تــولي الوظــائف العامــة انطالقــا مــن تكريســه ألهــم مبــادئ التعيــين فــي هــذه الوظــائف 

  : ويتعلق األمر بـ
                                                           

  .241، ص2007األردن،  ن،دارة المعاصرة، دار صفاء للنشر والتوزيع، عماربحي مصطفى عليان، أسس اإل -1
العلـوم االقتصـادية ، كليـة ماجسـتيرمـذكرة  ،الجزائريـةثر التوظيف العمومي على كفاءة الموظفين باإلدارات العمومية أ، سلوى تيشات -2

  .15ص ، 2010، 2009والتجارية وعلوم التسيير، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، 

ا ــــــة قضايــــــة هيئـــــــمجل ،"ةــــــة وضــمانات تطبيقــه، دراســة مقارنـــــمبــدأ الصــالحية فــي الوظــائف العام"بــدوي عبــد العلــيم ســيد محمــد،  3-

  .22، ص2008، 52العدد األول، السنة  ،ةـــــالدول
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ـــدأ المســـاواة -1 ـــرام مب ـــدأ المس :احت ـــر مب ــــيعتب ــــل وجـاواة أصـــــ ــــود كافـــة الحقـ ــــوق والحريـــ ات ـ

  .1أمر ال غنى عنه لتقدم اإلنسانيةوهو مبدأ يمثل قيمة أساسية من قيم اإلنسان واحترامها  ،ةـــالعام

تطبيقا لمبدأ المساواة أمـام القـانون، سـعى المشـرع فـي مختلـف األنظمـة القانونيـة المقارنـة إلـى  

سن نصوص قانونية تكـرس المسـاواة بـين األفـراد فـي عـدد مـن المجـاالت، ومنهـا المسـاواة فـي تـولي 

  .الوظائف العامة

امــة، أن تكــون هــذه الوظــائف حقــا لجميــع األفــراد علــى يقصــد بمبــدأ المســاواة فــي الوظــائف الع

السواء متى توافرت فيهم الكفاءات المطلوبة، فال تكون وقفا على طائفة أو فئة معينة، كما ال يجوز 

  .2أن تكون آراء األفراد أو معتقداتهم الدينية سببا في منعهم من شغل الوظائف العامة

رشحين ام اإلدارة بعدم التمييز بين المالوظائف التز  يترتب على تكريس مبدأ المساواة في تولي

لتولي الوظائف العامة المختلفة على أساس اعتبارات دينية أو عرقية أو انتماءات سياسية، أو على 

أســاس أســباب أو ظــروف شخصــية أو اجتماعيــة وهــو المبــدأ الــذي كرســه قــانون الوظيفــة العموميــة 

لمــتمم والــذي أكــد أن العبــرة فــي تقلــد الوظــائف والمهــام المعــدل وا 1996، وكــذلك دســتور 033 -06

  .4في الدولة هو توافر الشروط القانونية المطلوبة

يعتبـــر مبـــدأ الجـــدارة مـــن أهــم المبـــادئ التـــي تكفـــل اختيـــار أفضـــل  :احتـــرام مبـــدأ الجـــدارة -2

األهميــة العناصــر القــادرة علــى تحمــل المســؤولية وحســن إدارة وتســيير الشــؤون العامــة، ونظــرا لهــذه 

التــي يحظــى بهــا مبــدأ الجــدارة، تــم تكريســه كــأهم األســس التــي يعتمــد عليهــا للتعيــين فــي الوظــائف 

  .العامة ألجل النهوض باألجهزة اإلدارية، ووضع حد للتعيين عن طريق الوساطة والمحسوبية

ظـائف يقصد بمبدأ الجدارة، ذلك النظام الذي يتيح الفـرص المتكافئـة أمـام المـواطنين لتـولي الو 

  .5العامة على أساس الصالحية وليس على أساس المحسوبية السياسية أو االجتماعية

                                                           

  .241، ص2008لى الحريات العامة وحقوق اإلنسان، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس، لبنان، إخضر خضر، مدخل  -1

  .173سابق، صبدوي عبد العليم سيد محمد، مرجع  2-
  .للوظيفة العمومية تضمن القانون األساسي العامي، 03 -06من األمر رقم   74، 27 وادالم -3
  . متمم، معدل و 1996من دستور الجزائر لسنة  63المادة  -4
السيد محمد يوسف المعداوي، النظرية العامة للتدريب في الوظيفة العامـة، دراسـة تطبيقيـة للتـدريب فـي مصـر، رسـالة دكتـوراه، كليـة  -5

  .45، ص1978الحقوق، جامعة القاهرة، مصر، 
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: تقـوم الجــدارة باعتبارهـا أساســا لالختيــار فـي الوظــائف العامـة علــى عــدد مـن العناصــر أهمهــا

ــــاالستع ــــداد الـــذهني، حســـن التصــ ة، المبـــادرة والتجديـــد، مواجهـــة المواقـــف الجديـــدة فـــي ـــــرف واليقظـ

  .1...، القدرة على تقبل النقد واالستجابة له، القدرة على اتخاذ القراراتالعمل

المتضـمن القـانون األساسـي العـام للوظيفـة العموميـة، نجـده  03 -06بالرجوع إلى األمر رقـم 

قـــد كـــرس مبـــدأ الجـــدارة مـــن خـــالل اشـــتراطه لشـــروط موضـــوعية تســـتهدف ضـــمان تـــولي العناصـــر 

، كمــا اشـــترطت قـــوانين أساســـية مختلفــة تـــوافر شـــروط معينـــة 2االمناســبة للمناصـــب المطلـــوب شـــغله

مرتبطــة أساســا بالتأهيــل وذلــك بــالنظر إلــى خصوصــية المناصــب المــراد شــغلها، لضــمان الحصــول 

 . على أجدر العناصر بشغل هذه المناصب

من جانب آخر ونظرا ألهمية مبدأ الجدارة، تم تكريسه ضمن أحكـام قـانون الوقايـة مـن الفسـاد 

التــدابير الوقائيــة فــي "منــه تحــت بــاب  03المعــدل والمــتمم، حيــث نصــت المــادة  01-06فحتــه ومكا

تراعى في توظيف مستخدمي القطاع العـام وفـي تسـيير حيـاتهم المهنيـة القواعـد "على " القطاع العام

  :اآلتية

  ".مبادئ النجاعة والشفافية والمعايير الموضوعية مثل الجدارة واإلنصاف والكفاءة  -

جل فعالية مبدأ الجدارة ال بد من إحاطته بضمانات تشريعية غاية في األهمية تتمثل أساسا أل

  :في

  . السيما المسابقات على أساس االختبار 3تكريس المسابقات كأساس الختيار الموظفين -

إنشاء أجهزة مركزية تتكفل بشؤون التوظيـف، حيـث ونظـرا التسـاع نشـاط الدولـة وتنوعـه لـم  -

يعد اختيار الموظفين العموميين وتعيينهم باألمر اليسير، لذلك ظهرت الحاجة إلى االستعانة بأجهزة 

                                                           

العال، نظام الجدارة في تولية الوظائف العامة، دراسة مقارنة بين النظام اإلداري الوضـعي واإلسـالمي، دار ي أحمد عبد بصبري جل -1

  .84، ص2008الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، مصر، 
  .، يتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العمومية03-06من األمر رقم  75المادة  -2
العناصـر لشـغل الوظـائف العامـة، كأسـلوب االنتخـاب، والـذي يكـون فيـه  أين ال تكفـل اختيـار أكفـن الطرق األخـرى الختيـار المـوظفإ -3

ـــر موضـــوعية كاالنتمـــاء السياســـي ـــى أســـس غي ـــا عل ـــار مبني ـــافس بـــين  ،االختي ـــذي ال يســـمح بالتن وكـــذلك أســـلوب التوظيـــف المباشـــر وال

  .المترشحين
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مركزيــة تضــم خبــراء ومختصــين تتــولى مهمــة تنظــيم مســابقات التوظيــف، وهــو المنحــى الــذي ســلكه 

  .1شرع في القانون األساسي للوظيفة العموميةالم

فـي األخيـر تجــدر اإلشـارة إلـى أن تطبيــق مبـدأ الجـدارة فــي تـولي الوظـائف العامــة يحقـق عــدة 

مزايا أهمها إحساس الموظف بالمساواة والعدالة وما يترتب عن ذلك من أمن واستقرار وظيفـي، كمـا 

  .2يقوي دوافع الحفاظ على المال العام وعدم إهداره

II- إن التوظيـف فـي الوظـائف العموميـة هـو : احترام اإلجراءات والشروط الشكلية للتوظيف

عمليـة متسلســلة تمـر بــإجراءات ومراحـل مختلفــة يقــع علـى عــاتق مختلـف اإلدارات العموميــة االلتــزام 

  . باحترامها، وٕاال اعتبر عملها مشوبا بأحد عيوب المشروعية ما يجعله محال للطعن أو اإللغاء

احترام إجراءات تنظيم المسابقات واالمتحانات والفحـوص المهنيـة فـي مختلـف اإلدارات  -1

الــذي يحــدد كيفيــات تنظــيم المســابقات  194 -12لقــد تــم إصــدار المرســوم التنفيــذي رقــم  :العموميــة

ألجـل إضـفاء المرونـة  3واالمتحانات والفحوص المهنيـة فـي المؤسسـات واإلدارات العموميـة وٕاجرائهـا

ى إجراءات تنظيم مسابقات التوظيـف، وتحديـد مهـام ومسـؤوليات المسـيرين وتـأهيلهم التـام، وذلـك عل

لتحقيق غاية أساسية وهي ضمان الشفافية في إجراءات التوظيف من جهة، والحرص على توظيف 

  .أكفأ العناصر من جهة أخرى

 -02- 20فــي  المؤرخــة 01صـدرت التعليمــة رقـم  194 -12تطبيقـا للمرســوم التنفيـذي رقــم 

، ألجــل توضــيح كيفيــات وٕاجــراءات تنظــيم مســابقات 4عــن المديريــة العامــة للوظيفــة العموميــة 2013

  :التوظيف، والتي يمكن إيجازها فيما يلي

                                                           

حق الرقابة على إجراءات بلمصالح التابعة لها تتمتع اومية، وأكثر من ذلك حيث منح هذا االختصاص للمديرية العامة للوظيفة العم -1

أو فــي عـين المكــان للتأكــد مــن مطابقــة اإلجــراءات المتعلقــة بعمليــات التوظيــف /، مــن خــالل إجــراء تحقيقــات بفحــص الوثــائق والتوظيـف

  .والترقية للقوانين والتنظيمات المعمول بها
 جامعــة ،، كليــة الحقــوق والعلــوم السياســيةرســالة دكتــوراهقانونيــة لمكافحــة الفســاد اإلداري فــي الجزائــر، ة عبــد العــالي، اآلليــات الحــحا -2

  .381، ص2013بسكرة،  محمد خيضر،
، يحـدد كيفيـات تنظـيم المسـابقات واالمتحانـات والفحـوص المهنيـة فـي 2012 -04 -25، مؤرخ فـي 194 -12مرسوم تنفيذي رقم  -3

  .2012-05-03، صادر في 26عدد  ج ر ج جمومية وٕاجرائها، المؤسسات واإلدارات الع

-04-25المــؤرخ فـــي  194-12تتعلـــق بتطبيــق أحكــام المرســـوم التنفيــذي رقـــم ، 2013 -02 -20مؤرخـــة فــي  01رقــم  ةتعليمــ 4- 

ـــــــي المؤس2012 ـــــــة ف ـــــــات والفحـــــــوص المهني ـــــــات تنظـــــــيم المســـــــابقات واالمتحان ـــــــة ، المحـــــــدد لكيفي  وٕاجرائهـــــــاســـــــات واإلدارات العمومي

  www.dgfp.gov.dz:أنظر
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فــتح المســابقات واالمتحانــات والفحــوص المهنيــة حســب الحالــة بقــرار أو مقــرر مــن الســلطة  -

  .التي لها صالحية التعيين أو السلطة الوصية

تبليغ نسخ عن قرارات أو مقررات فتح المسـابقات والفحـوص المهنيـة للمصـالح المركزيـة أو  -

  .المحلية للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية حسب الحالة

إشـــــهار مســـــابقات التوظيـــــف بعـــــد الحصـــــول علـــــى رأي المطابقـــــة مـــــن مصـــــالح الوظيفـــــة  -

  .1العمومية

  . فتح التسجيالت لمسابقات التوظيف -

أيام التي تلي تاريخ غلق  10ملفات الترشح للمسابقات واالمتحانات في أجل أقصاه  دراسة -

  .التسجيالت

إجـــراء مســـابقات التوظيـــف علـــى مســـتوى إقلـــيم الواليـــة التـــي يوجـــد بهـــا المنصـــب المطلـــوب  -

  .شغله، باستثناء المسابقات ذات الطابع الوطني

  .إعالن نتائج مسابقات التوظيف -

  .2الناجحين المقبولين نهائيا إلى االلتحاق بمناصبهمدعوة المترشحين  -

ــــعقلن -2 ــــة اســـتعمال المناصـــب الماليـ ــــيشـــترط الق :ةـ ــــانون أن يكـ ــــون التعيـــين فـــي وظيفـ ة ـ

شــاغرة، فكــل توظيــف لــدى المؤسســات واإلدارات العموميــة يجــب أن يــؤدي إلــى شــغل وظيفــة شــاغرة 

  .3بصفة قانونية

ـــتم تحديـــد المناصـــب الماليـــة الشـــاغرة وتوزيعهـــا مـــن طـــرف المؤسســـات واإلدارات العموميـــة  ي

بمجــرد تبليغهــا مدونــة ميزانيــة الســنة الماليــة المعنيــة، وفــي هــذا اإلطــار وبغيــة وضــع أســس التســيير 

 التوقعي للمـوارد البشـرية فـي اإلدارات العموميـة وعقلنـة اسـتعمال المناصـب الماليـة، ينبغـي أن تحـدد

                                                           

يحــدد كيفيــات تنظــيم المســابقات واالمتحانــات والفحــوص المهنيــة فــي المؤسســات  ،194-12مــن المرســوم التنفيــذي رقــم  12المــادة  -1

    .واإلدارات العمومية وٕاجرائها

    .194-12من المرسوم التنفيذي رقم  31إلى  10المواد من  2-

 03مترشــح النـاجح الــذي يلتحـق بمنصــب عملــه ال يعتبـر موظفــا دائمـا، بــل يعتبـر متربصــا لمـدة تتــراوح بــين تجـدر اإلشــارة إلـى أن ال - 

  :أشهر وعلى أساس نتيجة التربص يصدر قرار التعيين النهائي في منصب العمل، أنظر 09و
- KHARCHI Djamel, "la fonction public algérienne : bilan et perspectives ", revue du conseil d’Etat, 
N 02, 2002, p 34.  

  .األساسي العام للوظيفة العمومية القانون تضمني، 03 -06من األمر رقم  09المادة  3-



 الدور الوقائي لإلدارة التابع لها المال العام                                                الفصل األول -اب األولالب  

 

66 

 

ســنويا االختيــارات والتوجهــات الرئيســية للسياســة القطاعيــة لتوظيــف المــوظفين، علــى ضــوء أهــداف 

المخطــط الخماســي للمــوارد البشــرية للقطــاع بمقــرر مــن الــوزير أو مــن الســلطة التــي لهــا صـــالحية 

  .1التعيين

ــــم  ــــب آخــــر، اشــــترط المرســــوم التنفيــــذي رق ــــات تنظــــيم  194 -12مــــن جان ــــذي يحــــدد كيفي ال

ـــتم المســـابق ـــة وٕاجرائهـــا، أن ي ـــة فـــي المؤسســـات واإلدارات العمومي ـــات والفحـــوص المهني ات واالمتحان

األخذ في الحسـبان عنـد تحديـد المناصـب الماليـة الشـاغرة المـراد توزيعهـا، المناصـب الماليـة المنشـأة 

ن السـنة في إطار السنة المالية المعنية، وكذا المناصب المالية التي تم اإلبقاء عليها ولم تستعمل مـ

  .2المالية المنصرمة،  وهذا حرصا على عدم إهدار المناصب المالية

نظرا ألهمية وضرورة التوظيـف فـي حـدود المناصـب الماليـة الشـاغرة، وفقـا للمتطلبـات الفعليـة 

رتـب صـراحة الـبطالن وانعـدام األثـر  194-12لإلدارة وبشكل عقالني، فـإن المرسـوم التنفيـذي رقـم 

  .3ار تعيين افتقد للمنصب المالي الشاغر المخصص للوظيفة المعنيةالقانوني على كل قر 

ـــة -3 ـــزام بالشـــروط العامـــة لشـــغل الوظـــائف العمومي  03 -06لقـــد أورد األمـــر رقـــم  :االلت

المتضــمن القــانون األساســي العــام للوظيفــة العموميــة شـــروطا عامــة يجــب توافرهــا فــي كــل مترشـــح 

والتمتــع بــالحقوق المدنيــة، والوجــود فــي وضــعية قانونيــة  لشــغل وظيفــة عموميــة، كالجنســية الجزائريــة

  .4...تجاه الخدمة الوطنية، المؤهل العلمي المطلوب

إلى هـذه الشـروط العامـة، يمكـن لمختلـف اإلدارات العموميـة تنظـيم الفحـص الطبـي أو  إضافة

 ، إضـافة إلـى شـروط خاصـة نصـت عليهـا5إجراء تحقيق إداري مسبق للتوظيف في بعـض األسـالك

  .القوانين األساسية لبعض األسالك، تتالءم مع خصوصية الوظيفة المراد شغلها

  

                                                           

  .2013-02-20المؤرخة في  01رقم  تعليمة المديرية العامة للوظيفة العمومية -1

المســــابقات واالمتحانــــات والفحــــوص المهنيــــة فــــي ، يحــــدد كيفيــــات تنظــــيم 194 -12مــــن المرســــوم التنفيــــذي رقــــم  03/ 05المــــادة  2-

  .المؤسسات واإلدارات العمومية وٕاجرائها

  .194 -12من المرسوم التنفيذي رقم  34المادة  3-

  .تضمن القانون األساسي العام للوظيفة العموميةي، 03 -06من األمر رقم  77، 76، 75المواد  4-
  .03-06من األمر رقم  77، 76المواد  -5
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    مـــن األمـــر رقـــم  80لقـــد حـــددت المـــادة : احتـــرام طـــرق اختيـــار المـــوظفين العمـــوميين -4

المتضــــمن القــــانون األساســــي العــــام للوظيفــــة العموميــــة أربعــــة طــــرق للتوظيــــف ال يمكــــن  03 -06

سـعيا مـن المشـرع إلـى ضـمان التعيـين فـي الوظيفـة العموميـة لمـن هـم  لإلدارات الخـروج عنهـا، وهـذا

  :أهل لها بعيدا عن المحاباة والمحسوبية

يقـوم التعيـين فـي الوظـائف العامـة عـن طريـق المسـابقة : المسابقة على أسـاس االختبـار  -أ

يكـون  رشحين من خالل إجراء اختبـار مسـبق، حيـثختبار بانتقاء واختيار أفضل المعلى أساس اال

  .النجاح في امتحان المسابقة هو الفيصل النهائي للتعيين في الوظيفة العمومية

تعتبر المسابقة على أساس االختبار مـن أحسـن أسـاليب التعيـين فـي الوظـائف العامـة لقيامهـا 

علــى معيــار موضــوعي يحــدد األجــدر بتــولي الوظيفــة وهــو االختبــار، والــذي يجريــه المترشــحون فــي 

  .وبالتالي يعتبر الناجح فيه أهال لتولي الوظيفةنفس الظروف 

تكون لمختلف اإلدارات العموميـة الحريـة فـي إتبـاع هـذا  :المسابقة على أساس الشهادة -ب

األســـلوب مـــن أنمـــاط التوظيـــف، إال أنهـــا تكـــون ملزمـــة بإتباعـــه إذا كـــان التوظيـــف يتعلـــق بـــاألعوان 

المســـاعدة علـــى اإلدمـــاج المهنـــي أو اإلدمـــاج  المتعاقــدين أو األعـــوان الممارســـين فـــي إطـــار جهــازي

  .1المستوفين للشروط القانونية األساسية المطلوبة ،االجتماعي للشباب حاملي الشهادات

يــتم التوظيــف عــن طريــق المســابقة علــى أســاس الشــهادة وفــق معــايير انتقــاء تلتــزم بهــا اإلدارة 

ر، وهـذه المعـايير وكـذا تنقيطهـا يتغيـر العمومية عند تقييمها للمترشحين، مـع تنقـيط محـدد لكـل معيـا

  .2حسب طبيعة المنصب المراد شغله والخصوصيات المرتبطة به

هــو طريقــة توظيــف تعتمــد علــى إجــراء اختبــار أيضــا إال أنهــا تكــون  :الفحــص المهنــي  -ج

  . 3خاصة فقط بالتوظيف الخارجي للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب

                                                           

، يحـــدد كيفيـــات تنظـــيم المســـابقات واالمتحانـــات والفحـــوص المهنيـــة فـــي 194 -12مـــن المرســـوم التنفيـــذي رقـــم  09 ،03المـــادتين  1-

  .المؤسسات واإلدارات العمومية وٕاجرائها

، يتعلــق بمعــايير االنتقــاء فــي المســابقات علــى 2011 -04 -28منشــور صــادر عــن المديريــة العامــة للوظيفــة العموميــة مــؤرخ فــي  2-

  www.dgfp.gov.dz: ، أنظرللتوظيف في رتب الوظيفة العموميةأساس الشهادة 
مــال المهنيــين وســائقي الســيارات ، يتضــمن القــانون األساســي الخــاص بالع2008-01-19مــؤرخ فــي  05-08مرســوم تنفيــذي رقــم  -3

  .2008-01-20، صادر في 03والحجاب، ج ر ج ج عدد 
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اختبـــارات شـــفوية وكتابيـــة إضـــافة إلـــى اختبـــارات تطبيقيـــة تـــتالءم مـــع يضـــم الفحـــص المهنـــي 

  .الوظيفة المراد شغلها

هـــو ذلــك األســـلوب مــن أســـاليب التوظيــف الـــذي يخــص المترشـــحين  :التوظيــف المباشـــر -د

خريجــي المؤسســات العموميــة للتكــوين المتخصــص، حيــث تعمــل هــذه المؤسســات بموجــب اتفاقــات 

  .1رات العموميةتربطها مع المؤسسات واإلدا

تقـــوم الدولـــة فـــي هـــذه الحالـــة بإنشـــاء مـــدارس ومعاهـــد متخصصـــة لتـــدريب المترشـــحين لشـــغل 

الوظيفـــة العموميـــة فنيـــا وعلميـــا وتضـــع شـــروطا لاللتحـــاق بهـــا، وتلتـــزم الدولـــة بتعيـــين خريجـــي هـــذه 

  . 2المدارس والمعاهد مباشرة

 التصريح بالممتلكات: ثانيا

ي ترســيخ منظومــة القــيم التــي تــنص علــى الشــفافية والنزاهــة إن أخلقــة الوظيفــة العامــة تقتضــ

والمحاســبة ومحاربــة الفســاد، وتطبيــق تــدابير عمليــة تجســد تلــك القــيم علــى أرض الواقــع ومــن تلــك 

  .3التصريح اإلجباري بالممتلكات: اآلليات التطبيقية

أهـم التـدابير التصريح بالممتلكات مـن  01 -06قد اعتبر قانون الوقاية من الفساد ومكافحة ل

الوقائية من جرائم الفسـاد فـي القطـاع العـام، ألنـه إجـراء يسـاهم فـي ترسـيخ نزاهـة الموظـف العمـومي 

وتكريس المساءلة الفعليـة، كمـا أنـه يجسـد مراقبـة حركـة األمـوال إن كانـت هنـاك شـبهة لضـلوعه فـي 

  .جريمة من جرائم الفساد

عمــومي بمفهــوم المــادة لــزام كــل شــخص يحمــل صــفة موظــف يقصــد بالتصــريح بالممتلكــات إ

المتعلـــق بالوقايــــة مـــن الفســـاد ومكافحتــــه، أن يـــدلي بمعلومــــات  01 -06ب مـــن القـــانون رقــــم /02

مفصــلة عــن كافــة ممتلكاتــه، والتــي يقصــد بهــا الموجــودات بكــل أنواعهــا ســواء كانــت ماديــة أو غيــر 

موســة، والمســتندات أو الســندات القانونيــة التــي ماديــة، منقولــة أو غيــر منقولــة، ملموســة أو غيــر مل

                                                           
1 - KHARCHI Djamel, Op.cit, p26. 

  .61، ص 2006شريف يوسف حلمي خاطر، الوظيفة العامة، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر،  -2
الخطاب كان أول من كرس فكرة إحصاء ثروة عماله قبل توليهم أعمال الواليـات وهـو المؤمنين عمر بن أمير اإلشارة إلى أن  جدرت -3

فـؤاد : فـي محاسـبة عمالـه ووالتـه، انظـر) ص(، وقـد سـار فـي هـذا علـى نهـج الرسـول الكـريم المفهوم التقليدي لمبدأ التصريح بالممتلكات

رقابة عليها من منظور إسالمي، الطبعـة األولـى، المعهـد اإلسـالمي عبد اهللا العمر، أخالق العمل وسلوك العاملين في الخدمة العامة وال

  . 99، ص 1999للبحوث والتدريب، جدة، السعودية، 
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، أي أنه إقرار بذمته المالية قبل توليه الوظيفة 1تثبت ملكية تلك الموجودات أو الحقوق المتصلة بها

العامة وبعد انتهاء مهامه ألجل مراقبة حركة أمواله ومراقبة أي زيادة ال تتناسب مـع راتبـه ومداخيلـه 

  .المشروعة

I-  كمــا ســبق القــول فــإن إجــراء التصــريح بالممتلكــات فــرض : يح بالممتلكــاتكيفيــات التصــر

علــى الموظــف العمـــومي قصــد ضــمان شـــفافية الحيــاة الوظيفيــة وحمايـــة الممتلكــات العامــة وصـــون 

نزاهــة األشــخاص المكلفــين بخدمــة عموميــة، وهــو يــتم وفــق شــكليات وكيفيــات حــددها قــانون مكافحــة 

  :المعدل والمتمم 01 -06الفساد 

 01 -06مـن القـانون رقـم  04بالرجوع إلـى المـادة  :أشكال التصريح بالممتلكات وآجاله -1

يب فـــي الوظيفـــة أو بدايـــة نجـــد أن التصـــريح بالممتلكـــات يكـــون عنـــد التنصـــ 04، 03، 02بفقراتهـــا 

ة عند نهاية العهدة أو انتهاء الوظيفة، كما يكون أثناء تأدية الوظيفة أو العهدة عند كـل زيـادالعهدة و 

  :معتبرة في الذمة المالية

وهو التصريح الذي يلتزم به الموظف العمومي عند بداية  :التصريح بالممتلكات االبتدائي -أ

حياتــه الوظيفيــة والتــي تكــون بالتنصــيب، أو عنــد بدايــة عهدتــه االنتخابيــة ويتعلــق األمــر هنــا بــرئيس 

  .ية البلدية والوالئيةالجمهورية، أعضاء البرلمان المنتخبين، أعضاء المجالس الشعب

يلتزم الموظف العام بتقديم هذا التصريح خالل أجل شهر يبدأ احتسابه مـن تـاريخ تنصـيبه أو 

  .بداية عهدته االنتخابية

هـــذه المـــادة لـــم تشـــر إلـــى الحالـــة التـــي يمكـــن فيهـــا الموظـــف أن يمتنـــع أو يتكاســـل عـــن تقـــديم 

أجـال   01-06مـن القـانون رقـم  36المـادة التصريح في األجل المحدد، إال أن المشـرع أعطـى فـي 

آخر ألجل تدارك هذا الوضع، حيث مـنح للموظـف أجـل شـهرين يحتسـب مـن تـاريخ تـذكيره بـالطرق 

  .القانونية بإهماله لهذا اإلجراء ألجل تقديم تصريحه

مخالفـــا  -حســـب القـــانون -فـــإن انقضـــى أجـــل الشـــهرين دون تقـــديم أي تصـــريح عـــد الموظـــف

  .مما يستوجب توقيع العقاب المقرر له 36ألحكام المادة 

                                                           

  . ، يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، معدل ومتمم01 -06 القانون رقم من 9/ 02المادة  -1
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إذا طـــرأت زيـــادة معتبـــرة فـــي الذمـــة الماليـــة للموظـــف  :التصـــريح بالممتلكـــات التجديـــدي -ب

  .   العمومي خالل مساره الوظيفي فإن ذلك يقتضي وجوبا تعديل وتجديد تصريحه بالممتلكات

  :يمكن إبداء مالحظتين بشأن التصريح التجديدي     

ق باآلجــال حيــث أن المشــرع لــم يشــر إلــى أي أجــل يلــزم فيــه الموظــف بتقــديم األولــى تتعلــ -

تنطبق أيضا علـى التصـريح  01 -06من القانون رقم  36تصريحه، إال أنه يمكن القول أن المادة 

التجديـــدي، حيـــث يـــذكر الموظـــف بـــالطرق القانونيـــة بتقـــديم تصـــريحه وتحتســـب شـــهرين مـــن تـــاريخ 

  .أي تصريح وقع تحت طائلة العقوبة المقررة قانوناتذكيره، فإن انقضت ولم يقدم 

الثانية تتعلق بالزيادة في الذمة المالية حيث لم يبين قيمة هذه الزيادة ومتـى تقتضـي وجوبـا  -

تقريـر إن كانـت تسـتدعي فعـال تجديـد التصـريح ألجلهـا  هي الجهة التـي تتـولىتجديد التصريح ومن 

  .، وهو ما يفتح المجال للتملص من هذا االلتزام"معتبرة زيادة"أم ال، فقد اكتفى المشرع بقوله 

في حقيقة األمر إن التصـريح النهـائي يحظـى بأهميـة جـد : التصريح بالممتلكات النهائي -ج

بالغة بالنظر إلى كونه يوضح مقدار الزيادة في الذمة المالية مقارنة بالذمـة المصـرح بهـا عنـد بدايـة 

ة للموظــــف ـادة مــــع المــــداخيل المشروعـــــــــــذه الزيــــــق هــــــومــــدى توافالوظيفــــة أو العهــــدة االنتخابيــــة، 

  ". من أين لك هذا"العمومي، فهو الذي يكرس فعليا مبدأ 

على هذا الشكل من التصريح حيث يلتزم  01 -06من القانون رقم  04/ 4لقد نصت المادة 

الخدمة، إال أن المادة لم تحدد الموظف العمومي بتقديمه عند نهاية العهدة االنتخابية أو عند انتهاء 

المدة القصوى التي يلتزم فيها الموظف بتقديم التصـريح كمـا هـو الشـأن فـي التصـريح االبتـدائي، إال 

مــن نفــس القــانون أكــدت أن الموظــف الــذي انتهــت خدمتــه أو عهدتــه االنتخابيــة ولــم  36أن المــادة 

  .قانونية يتعرض للعقوبات المقررة قانونايقدم تصريحا بممتلكاته خالل شهرين من تذكيره بالطرق ال

المتعلـــق  01 -06مـــن القــانون رقــم  05أحالــت المــادة : محتــوى التصــريح بالممتلكـــات -2

بالوقايــة مــن الفســاد ومكافحتــه علــى التنظــيم بشــأن البيانــات الواجــب ذكرهــا فــي التصــريح، ويتعلــق 
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، والذي يكون في 1يح بالممتلكاتالذي يحدد نموذج التصر  414 -06األمر بالمرسوم الرئاسي رقم 

  .نسختين يوقعهما المكتتب والسلطة المودع لديها، وتسلم نسخة للمكتتب

يتضـــمن التصـــريح بالممتلكـــات بدايـــة تحديـــد شـــكل التصـــريح إن كـــان ابتـــدائيا أم تجديـــديا أم 

مصرح بهـا ثم الممتلكات ال... نهائيا، ثم بيانات خاصة بهوية المكتتب كاسمه واسم والديه ووظيفته 

  :والتي يمكن تصنيفها إلى

  .األمالك العقارية المبنية وغير المبنية -

  .السيولة النقدية واالستثمارات -

ويتعلق األمر باألمالك التي لم تذكر ضمن فئة من الفئات : األمالك والتصريحات األخرى -

  .2السابق ذكرها، إضافة إلى أي تصريح آخر يقدمه المكتتب

      مـــن القـــانون رقـــم 06منحـــت المـــادة  :لهـــا تلقـــي التصـــريح بالممتلكـــات الجهـــة المخـــول -3

المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته سـلطة تلقـي التصـريحات بالممتلكـات للهيئـة الوطنيـة  06-01

  :للوقاية من الفساد ومكافحته وللرئيس األول للمحكمة العليا

تتلقــى  :ة للوقايــة مــن الفســاد ومكافحتــهتقــديم التصــريح بالممتلكــات أمــام الهيئــة الوطنيــ -أ

الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته التصاريح بالممتلكات إما مباشرة مـن طـرف المكتتـب أو 

  :بإحالتها من طرف السلطات السلمية أو الوصية للموظف المكتتب

اد ومكافحتـه تتلقـى الهيئـة الوطنيـة للوقايـة مـن الفسـ :تلقي الهيئـة للتصـريحات مباشـرة -1-أ

التصريحات الخاصة بالموظفين العموميين بصفة دورية، وتقوم بدراسة واستغالل المعلومـات الـواردة 

فيها، والسهر على حفظهـا عـن طريـق القسـم المكلـف بمعالجـة التصـريحات بالممتلكـات، وهـو القسـم 

بعــد  4133-06يعـدل ويـتمم المرســوم الرئاسـي رقـم  64 -12الـذي اسـتحدثه المرسـوم الرئاســي رقـم 

                                                           

فـي  صـادر ، 74 عدد ج ر ج جريح بالممتلكات، ، يحدد نموذج التص2006 -11 -22ؤرخ في م 414 -06مرسوم رئاسي رقم  -1

22-11-2006.  
  . يحدد نموذج التصريح بالممتلكات، 414 -06المرسوم الرئاسي رقم  ب نموذج التصريح بالممتلكات الملحق -2
  .تعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، معدل ومتمم، ي01 -06من القانون رقم  06/ 20المادة   -3

للوقايــة مــن الفســاد ، يحــدد تشــكيلة الهيئــة الوطنيــة 2006 -11 -22مــؤرخ فــي  413 -06مــن المرســوم الرئاســي رقــم   13المــادة  - 

بموجــب المرســوم الرئاســي رقــم  معــدل ومــتمم، 2006-11-22فــي ، صــادر 74عــدد  ج ج وتنظيمهــا وكيفيــات ســيرها، ج ر ومكافحتــه

يحـدد تشـكيلة ، الـذي 2006-11-22المـؤرخ فـي  413-06مرسـوم الرئاسـي رقـم ، يعـدل ويـتمم ال2012-02-07مؤرخ فـي  12-64

  .2012-02-15، صادر في 08، ج ر ج ج عدد وتنظيمها وكيفيات سيرها للوقاية من الفساد ومكافحتهالهيئة الوطنية 
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أن كانــت مديريــة التحاليــل والتحقيقــات هــي مــن تباشــر التــدقيق فــي التصــريحات بالممتلكــات، وهــو 

مسعى من المنظم لخلق قسم متخصص فقط في تلقي التصريحات ومعالجتها سـعيا منـه إلـى تفعيـل 

  .هذا اإلجراء الهام

تصــريحات كــل مــن رؤســاء تتلقــى الهيئــة الوطنيــة للوقايــة مــن الفســاد ومكافحتــه بصــفة مباشــرة 

وأعضاء المجالس البلدية، وكذلك رؤسـاء وأعضـاء المجـالس الوالئيـة، هـذه التصـريحات تكـون محـل 

نشــر عــن طريــق التعليــق فــي لــوح اإلعالنــات بمقــر البلديــة أو الواليــة حســب الحالــة خــالل شــهر مــن 

  .لمحلية المنتخبة، ألجل تكريس الرقابة الشعبية على أعضاء المجالس ا1اكتتابه أمام الهيئة

فـي هـذه الحالـة  :تلقي الهيئة للتصريحات من السلطة الوصية أو السـلمية المختصـة -2-أ

تتلقى السلطة الوصية أو السلطة السلمية المختصة حسب الحالـة، تصـريحات المـوظفين العمـوميين 

من الفسـاد ومكافحتـه غير أولئك الذين ألزمهم القانون بتقديم تصريحاتهم أمام الهيئة الوطنية للوقاية 

  .مباشرة، أو أمام الرئيس األول للمحكمة العليا، ليتم إحالة هذه التصريحات إلى الهيئة

الــذي يحــدد كيفيــات التصــريح بالممتلكــات بالنســبة  415 -06لقــد ألــزم المرســوم الرئاســي رقــم 

اد ــــــــــة مــــــن الفســـــــــالوقاي ونــــــــــمــــــن قان 06ادة ـــــــــــن فــــــي المــــــــر المذكوريــــــــــن غيـــــــــن العمومييــــــــللموظفي

، باكتتــاب التصــريح فــي األجــل المحــدد قانونــا وهــو شــهر مــن تــاريخ بدايــة الخدمــة أو 2هــــــــومكافحت

بـــين  415 -06العهـــدة، وعنـــد كـــل زيـــادة معتبـــرة وعنـــد انتهـــاء الخدمـــة، وميـــز المرســـوم الرئاســـي 

  :سلطتين لتلقي التصريحات

الســــلطة الوصــــية للموظــــف بالنســــبة للمــــوظفين يكــــون التصــــريح أمــــام  :الســــلطة الوصــــية -

  .2 في الدولة 1أو وظائف عليا 3العموميين الذين يشغلون مناصب عليا

                                                           

  .، معدل ومتممتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحتهي ،01 -06من القانون رقم  02/ 06المادة  -1
، يحدد كيفيات التصريح بالممتلكات بالنسـبة للمـوظفين العمـوميين غيـر 2006 -11 -22مؤرخ في  415 -06مرسوم رئاسي رقم  -2

  .2006-11-22 صادر في 74عدد  ج ج من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، ج ر 06المنصوص عليهم في المادة 
المناصــب العليــا هــي ، المتضــمن القــانون األساسـي العــام للوظيفــة العموميــة، فــإن 03-06مــن األمــر رقــم  11، 10حسـب المــادتين  -3

مناصب نوعية للتأطير ذات طابع هيكلي أو وظيفي، تسمح بضمان التكفل بتأطير النشاطات اإلدارية والتقنية في المؤسسات واإلدارات 

صــب عــن طريــق القــوانين األساســية الخاصــة التــي تحكــم بعــض أســالك المــوظفين أو عــن طريــق النصــوص العموميــة، وتنشــأ هــذه المنا

  . التنظيمية المتعلقة بإنشاء وتنظيم المؤسسات واإلدارات العمومية
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تتلقــــى الســــلطة الســــلمية المباشــــرة التصــــريحات بالممتلكــــات بالنســــبة  :الســــلطة الســــلمية -

ة وهـو القـرار للموظفين العموميين الذين حددت قـائمتهم بقـرار مـن السـلطة المكلفـة بالوظيفـة العموميـ

ـــــــــالم ـــــــــ، يحــــــــدد قائم2007-04-02ؤرخ فــــــــي ــ ـــــــــة األعــ ـــــــــوان العمومييـــ ـــــــــن الملزميـ ــــــــــــن بالتصريـ ح ـ

ــــبالممتلك ، حيـــث حـــدد هـــذا القـــرار كـــل جهـــة إداريـــة أصـــلية واألعـــوان العمـــوميين التـــابعين لهـــا 3اتــ

  . المعنيين بالتصريح بالممتلكات في مختلف الوزارات

ــا -ب ــرئيس األول للمحكمــة العلي ــام ال ــديم التصــريح بالممتلكــات أم علــى الــرغم مــن أن : تق

الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته هي صاحبة االختصاص األصيل في تلقي التصريحات 

بالممتلكات للمـوظفين العمـوميين، فـإن القـانون مـنح بـالموازاة مـع ذلـك للـرئيس األول للمحكمـة العليـا 

لطة تلقـي تصـريحات فئــة معينـة مـن المــوظفين العمـوميين، كمـا اشـترط القــانون نشـر محتـوى هــذه سـ

امهم أو ـــــــن لمهـــــــخ تســـــلم الموظفيـــــــن مـــــن تاريـــــــالل شهريـــــــة خــــــــدة الرسميــــــــات فـــــي الجريــــــــالتصريح

  :هم،  ويتعلق األمر بـــابـــانتخ

  ،رئيس الجمهورية -

  ،أعضاء البرلمان -

  ،المجلس الدستوري وأعضائهرئيس  -

  ،لحكومةالوزير األول وأعضاء ا -

  ،رئيس مجلس المحاسبة -

  ،محافظ بنك الجزائر -

  ،السفراء والقناصلة -

  ،الوالة -

                                                                                                                                                                                     

تصـور في ممارسة مسؤولية باسم الدولة قصد المساهمة مباشرة في  03-06من األمر رقم  15تتمثل الوظائف العليا حسب المادة  -1

  .وٕاعداد وتنفيذ السياسات العمومية
بالنسـبة للمـوظفين العمـوميين غيـر المنصـوص ، يحـدد كيفيـات التصـريح بالممتلكـات 415-06الرئاسي رقـم  المرسوممن  02المادة  -2

  .من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 06عليهم في المادة 
، يحـدد قائمـة األعـوان العمـوميين الملـزمين بالتصـريح 2007-04-02مـؤرخ فـي فة العمومية صادر عن المديرية العامة للوظيقرار  -3

  . 2007-04-18، صادر في 25بالممتلكات، ج ر ج ج عدد 
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  .1القضاة -

علــى اإلخــالل بواجــب  01 -06رتــب قــانون الوقايــة مــن الفســاد ومكافحتــه ���
 	����� آ���� 

ذلـك وضـع قرينـة قانونيـة مفادهـا أن أي زيـادة معتبـرة  التصريح بالممتلكات جزاءا جنائيـا، وأكثـر مـن

فــي الذمــة الماليــة للموظــف العمــومي ال تتناســب مــع مداخيلــه المشــروعية تعتبــر قرينــة علــى ارتكابــه 

  .2فعال معاقبا عليه باعتباره إثراء غير مشروع، ما لم يتمكن من تقديم تبرير معقول لهذه الزيادة

  :أورد المشرع أربعة صور لإلخالل بواجب التصريح بالممتلكات في شكل أربعة جرائم  

  . جريمة عدم التصريح بالممتلكات -1

  . 3جريمة التصريح غير الكامل أو غير الصحيح أو الخاطئ -2

  .جريمة اإلدالء بمالحظات خاطئة -3

  .جريمة خرق االلتزامات التي يفرضها القانون -4

الحبس موظف العمـومي جريمـة تتخـذ صـورة مـن الصـور السـابق ذكرهـا، يعاقـب بـإذا ارتكب ال

فـــإن كـــان  ،4دج 500.000دج إلـــى  50.000وبغرامـــة مـــن  مـــن ســـتة أشـــهر إلـــى خمـــس ســـنوات

مرتكب إحدى هذه الجرائم قاض أو موظفـا يمـارس وظيفـة عليـا فـي  الدولـة، فـإن العقوبـة تشـدد إلـى 

  .5س الغرامة المقررةسنة وبنف 20سنوات إلى  10الحبس من 

II- يعـد : مدى فاعليـة إجـراء التصـريح بالممتلكـات فـي الوقايـة مـن التالعـب بالمـال العـام

إجراء التصريح بالممتلكات من أهم اآلليات الوقائية التـي تحـول دون إهـدار المـال العـام، ألنـه يبقـي 

الذمـــة الماليـــة للموظـــف العمـــومي خـــالل حياتـــه الوظيفيـــة تحـــت المراقبـــة المســـتمرة، رغـــم ذلـــك فـــإن 

اإلجــراء  النصــوص القانونيــة المنظمــة لهــذا اإلجــراء الهــام تعتريهــا نقــائض وثغــرات جعلــت مــن هــذا

  .من محتواه أفرغهاستمارة شكلية ترفق بملف المعني بالتصريح، األمر الذي 

                                                           

  .، يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، معدل ومتمم01 -06من القانون رقم  03، 01/ 06المادة  -1
  .01 -06من القانون رقم  37المادة  -2
لـــبعض أعضـــاء الســـلك  2010لســـنة  06كتلـــك المنشـــورة فـــي الجريـــدة الرســـمية عـــدد بعـــض التصـــريحات بالممتلكـــات لقـــد تـــم نشـــر -3

الدبلوماسي والقنصلي، إال أنها لم تكن متطابقة مع النموذج المحدد قانونا، حيث جاءت غير كاملـة فقـد سـقطت منهـا عـدد مـن البيانـات 

كما جـاءت بعـض البيانـات غيـر منطقيـة ومبـالغ فـي ...ت المنقولةالضرورية كتواريخ اقتناء الممتلكات العقارية، السيولة النقدية، الممتلكا

  .رغم ذلك لم يتابع أصحابها عن جريمة التصريح غير الكامل...تصغير قيمتها كالسيولة النقدية بالدينار
  .تعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، معدل ومتممي، 01 -06من القانون رقم  36المادة  -4
  .01 -06ن رقم من القانو  48المادة  -5
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يمكــن الوقــوف علــى أهــم الثغــرات التــي يمكــن مالحظتهــا ضــمن النصــوص القانونيــة المنظمــة 

  :إلجراء التصريح بالممتلكات

يئــة تتــولى اله: القيــود المفروضــة علــى الهيئــة الوطنيــة للوقايــة مــن الفســاد ومكافحتــه -1

الوطنيــة للوقايــة مــن الفســاد ومكافحتــه عــدة مهــام فــي إطــار محاربــة جميــع أشــكال الفســاد الــذي بــات 

ن ـــــــن الملزميــــــن العمومييــــــات الموظفيــــــي تصريحـام تلقــــــــــــة، ومــــن هــــذه المهـــــــينخــــر اإلدارة الجزائري

انــب، وهــو مــا يــؤثر بتقــديمها، إال أن مــا يالحــظ علــى دور الهيئــة هــذا أنــه مقيــد بــالنظر إلــى عــدة جو 

  :على جدية عملها ومن هذه القيود

لقـد مـنح  :تقاسم مهمة تلقي التصـريحات بالممتلكـات مـع الـرئيس األول للمحكمـة العليـا -أ

المعلــق بالوقايــة مــن الفســاد ومكافحتــه ســلطة تلقــي التصــريحات بالممتلكــات  01 -06القــانون رقــم 

... هوريـة والـوزير األول ورئـيس مجلـس المحاسـبة المتعلقة بفئة من الوظائف الحساسة كـرئيس الجم

للــرئيس األول للمحكمــة العليــا بــالموازاة مــع ســلطة الهيئــة الوطنيــة للوقايــة مــن الفســاد ومكافحتــه فــي 

تلقي تصريحات فئات معينة من الموظفين العموميين، وهو وضع يثير التساؤل، ألن توحيد السلطة 

رة المســاواة فيمــا بــين المــوظفين العمــوميين فــي خضــوعهم متلقيــة التصــريحات بالممتلكــات يجســد فكــ

، ومن جهة ثانية فإن مثل هذا االختصاص حري بأن تتواله الهيئة الوطنية للوقاية 1للقانون من جهة

   .من الفساد ومكافحته ألنها سلطة إدارية مستقلة وهو أمر يجسد الشفافية

مــن جانــب آخــر فــإن تــولي الــرئيس األول للمحكمــة العليــا تلقــي التصــريحات بالممتلكــات يثيــر 

إشــكاال بشــأن التصــرف فــي هــذه التصــريحات والتــدقيق فيهــا، فالقــانون المتعلــق بالوقايــة مــن الفســاد 

ومكافحته لم يعط أي صالحية للرئيس األول للمحكمة العليا بعد تلقيه هذه التصريحات، فهل تتولى 

الهيئة التدقيق في ملفات لم تتلقاها؟ وٕان تضمنت هذه التصـريحات مخالفـات فكيـف سـيتابع مكتتبهـا 

جزائيا، ألن الهيئة هي صاحبة االختصاص األصيل في إحالة الملفـات المتضـمنة مخالفـات متعلقـة 

لفــات بــإجراء التصــريح بالممتلكــات إلــى وزيــر العــدل؟ هــذه اإلشــكاليات تــؤدي ال محالــة إلــى بقــاء الم

                                                           

في المغرب تتلقى جهة واحدة التصريحات بالممتلكات وهي المجلس األعلى للحسابات، فإن كان الموظف المعني بالتصريح يمارس  -1

بتنفيــذ  1.07.202صـالحياته محليــا أو جهويـا تقــدم تصـريحاته أمــام المجلـس الجهــوي للحسـابات، وهــذا مـا يؤكــده الظهيـر الشــريف رقـم 

عــض فئــات المــوظفين أو بيتعلــق بإحــداث التصــريح اإلجبــاري لــبعض منتخبــي المجــالس المحليــة والغــرف المهنيــة و  54.06القــانون رقــم 

   adala.justice.gov.ma: ، انظر2008-11-03، صادرة في 5679األعوان العموميين بممتلكاتهم، جريدة رسمية رقم 
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المتضــمنة مخالفــات إلجـــراء التصــريح بالممتلكـــات فــي األدراج طالمــا لـــم تحــدد الجهـــة المخــول لهـــا 

إحالـة الملـف إلـى وزيـر العـدل، السـيما وأن المناصــب المعنيـة هـي مناصـب حساسـة ألجـل ذلـك لــن 

  .1يتحمل أحد هذه المسؤولية دون نص صريح

تلقــي تصــريحات بالممتلكــات  -هــو قــاضوالــذي  -كــذلك يتــولى الــرئيس األول للمحكمــة العليــا

  .المتعلقة بالقضاة وهو أمر يخل بمبدأ الحياد

زودت الهيئـــة  :تقييـــد الهيئـــة الوطنيـــة للوقايـــة مـــن الفســـاد فـــي عالقتهـــا مـــع القضـــاء -ب

الوطنيـة للوقايــة مـن الفســاد ومكافحتـه بهياكــل متعـددة فــي سـبيل دراســة واسـتغالل المعلومــات الــواردة 

فــي التصــريحات التــي تتلقاهــا الهيئــة، وجمــع األدلــة والتحــري فــي الوقــائع الخاصــة بالفســاد، ورغــم مــا 

ع للهيئة حق إحالة الملـف يمكن أن تتوصل إليه من معلومات نتيجة هذه التحقيقات، لم يمنح المشر 

إلــى العدالــة إن توصــلت إلــى تــوافر وقيــام أركــان مخالفــة جزائيــة، بــل تكتفــي فقــط بإحالــة الملــف إلــى 

وزير العدل، هذا األخير غير ملزم قانونا بإحالة الملف إلى النائـب العـام فهـو يتمتـع بسـلطة تقديريـة 

عية لتقــزيم وتهمــيش دور الهيئــة، لتكــون ، هــذا التوجــه مــن المشــرع يــوحي بوجــود إرادة تشــري2فــي ذلــك

بــذلك مجــرد ســلطة إداريــة يــتم التبــاهي بهــا دوليــا لتحســين صــورة الجزائــر ضــمن الــدول الســاعية إلــى 

  . مكافحة الفساد

لقـد حـدد قـانون الوقايـة مـن الفسـاد ومكافحتـه أجـل  :آجال التصريح بالممتلكـات ومحتـواه -2

وظيفتــه أو بدايــة عهدتــه االنتخابيــة، لكــن وبالنســبة شــهر مــن تــاريخ تنصــيب الموظــف العمــومي فــي 

لتجديد التصريح والتصريح النهائي لم يحدد أجال الكتتاب التصريح، مـا يفـتح بابـا لتهـرب المـوظفين 

 لــذانال مــان التصــريحين التجديــدي والنهــائي هالمعنيــين بــاإلجراء مــن التــزامهم بالتصــريح، الســيما وأ

  .3الذمة الماليةبالوقوف على الفارق في  انيسمح

                                                           

، الملتقـى الـوطني "لمكافحة الفساد في الوظـائف العامـة فـي الدولـة كآليتين يئة مكافحة الفساد والتصريح بالممتلكاته"هاملي محمد،  -1

  .65، ص2009مارس  11و 10ض األموال، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، يومي يحول مكافحة الفساد وتبي
   .يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، معدل ومتمم، 01-06من القانون رقم  22المادة  -2
، الملتقـى الـوطني حـول حوكمـة الشـركات "من أين لك هـذا؟ بـين هشاشـة النصـوص القانونيـة ونقـص إرادة التفعيـل"  ،مةفاط عثماني -3

 07و 06بسـكرة، يـومي  ،كآلية للحد من الفساد المالي واإلداري، كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة محمد خيضر

  .07، ص 2012ماي 



 الدور الوقائي لإلدارة التابع لها المال العام                                                الفصل األول -اب األولالب  

 

77 

 

مـــن جانـــب آخـــر وبالنســـبة للتصـــريحات التـــي تتلقاهـــا الســـلطات الوصـــية والســـلمية للمعنيـــين 

باكتتــاب التصــريح بالممتلكــات، فــإن هــذه الســلطات تحيلهــا إلــى الهيئــة الوطنيــة للوقايــة مــن الفســاد 

سبة للموظفين المحدد لكيفيات التصريح بالن 415 -06، فالمرسوم رقم "آجال معقولة"ومكافحته في 

ــم يلــزم الســلطات الوصــية 01 -06مــن القــانون رقــم  06العمــوميين غيــر المــذكورين فــي المــادة  ، ل

والســلمية بأجــل محــدد، وهــو مــا يجعــل المماطلــة فــي إحالــة الملفــات إلــى الهيئــة أمــرا واردا مــا يعيــق 

  . سرعة معالجة هذه الملفات والتدقيق فيها

والمرســـوم  01 -06ت فقـــد ألـــزم كـــل مـــن القـــانون رقـــم بالنســـبة لمحتـــوى التصـــريح بالممتلكـــا

المحدد لنموذج التصريح بالممتلكات، أن يتضمن التصـريح جـردا لألمـالك  414 -06الرئاسي رقم 

فـي الجزائـر أو فـي الخـارج، وهـذا يعنـي أن  1العقارية والمنقولـة التـي يحوزهـا المكتتـب وأوالده القصـر

غيــر معنيــة بالتصــريح وهــذا أمــر يثيــر التســاؤل حــول جــدوى  أمــالك الــزوج وأمــالك األبنــاء البــالغين

  . التصريح عندئذ

المتعلـق بالوقايـة مـن الفسـاد ومكافحتـه علـى  01 -06نص القـانون رقـم  :نشر التصريح -3

طريقتين لنشر التصريح بالممتلكات، وهـي النشـر فـي الجريـدة الرسـمية والتعليـق فـي لـوح اإلعالنـات 

  :، إال أنه يمكن إبداء عدة مالحظات بشأن هذا االلتزامبمقر البلدية أو الوالية

أعفـــى القـــانون القضـــاة مـــن نشـــر التصـــريحات بممتلكـــاتهم بـــل يكتفـــون فقـــط باكتتابـــه أمـــام  -

ـــة ورغـــم  ـــيس الجمهوري ـــإذا  كـــان رئ ـــا فمـــا المبـــرر مـــن هـــذا اإلعفـــاء، ف الـــرئيس األول للمحكمـــة العلي

نشـر تصـريحه بالممتلكـات فمـا الـذي يحـول دون حساسية منصبه، ملزم حسـب النصـوص القانونيـة ب

  .إلزام القضاة بذلك؟

اشترط القانون أن يتم نشر التصريح االبتدائي فقط أي عنـد تـولي الوظيفـة أو بدايـة العهـدة  -

  .ولم يشترط ذلك عند تجديده أو عند تقديم التصريح النهائي

                                                           

التـــي يحوزهـــا ..."عبـــارة المتعلـــق بالوقايـــة مـــن الفســـاد ومكافحتـــه  01 -06مـــن القـــانون رقـــم  05اســـتعمل المشـــرع فـــي نـــص المـــادة  -1

الـذي يحـدد نمـوذج التصـريح بالممتلكـات  414 -06فوة ضمن المرسوم الرئاسي رقم ه، إال أنه تم تدارك ال..."أوالده القصر أوالمكتتب 

  ."أوالده القصرو ب المكتت "... واستعمل عبارة
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عاقــب علــى عــدم التصــريح لــم يضــع المشــرع جــزاءا علــى مخالفــة إجــراء النشــر، فالقــانون ي -

وليس على عدم نشر التصريح، وهذا على الرغم من أهمية إجراء النشـر كونـه يكـرس فكـرة الشـفافية 

  .في الحياة اإلدارية ويجسد الرقابة الشعبية على األموال العامة

لقـد اعتبـر قـانون الوقايـة مـن  :الجزاء المترتب عن اإلخالل بواجب التصريح بالممتلكـات -4

اإلخـــالل بـــالتزام التصـــريح بالممتلكـــات فعـــال مجرمـــا يتعـــرض مرتكبـــه  01 -06الفســـاد ومكافحتـــه 

  .لعقوبات سالبة للحرية وأخرى مالية، فماذا لو كان هذا الموظف المخالف هو رئيس الجمهورية؟

ـــيس الجمهوريـــ 1996مـــن دســـتور  177حســـب نـــص المـــادة  ة إال عـــن ال يمكـــن محاكمـــة رئ

الجرائم الموصوفة بالخيانة العظمـى التـي يرتكبهـا بمناسـبة تأديتـه لمهامـه و مـن طـرف محكمـة عليـا 

المتعلـق بالوقايـة  01 -06مـن القـانون رقـم  36للدولة، وهذا أمر يثير مسـألة دسـتورية نـص المـادة 

  .من الفساد ومكافحته

  :الفرع الثاني

  الوظيفة العمومية تدابير حماية المال العام أثناء ممارسة

يمثل الموظف العمومي صورة اإلدارة التي ينتمي إليها حيث أن تعيينه فـي الوظيفـة العموميـة 

يجعلـه مرتبطـا بهـا خـالل مسـاره الـوظيفي، هـذا المسـار يفتـرض فـي الموظـف خاللـه أن يكـون مثـاال 

أخالقيــــات الوظيفــــة للنزاهــــة واألمانــــة والكفــــاءة فــــي تســــيير األمــــوال العموميــــة، مــــن خــــالل التزامــــه ب

، وتكوينه المستمر لتحسين مستواه السيما بالنسـبة للمـوظفين الـذين تكـون لـه عالقـة )أوال( العمومية 

  .)ثانيا( ير وصرف األموال العامة مباشرة بتسي

من جانب آخـر نـتج عـن زيـادة الـوعي الجمـاهيري بأهميـة األمـوال العموميـة ودورهـا فـي تقـديم 

ظهـــور مـــا يعـــرف  مـــن جهـــة أخـــرى، مـــن جهـــة، وتعرضـــها العتـــداءات مســـتمرة الخـــدماتمختلـــف 

والتـــي تقتضـــي فـــتح كأســـلوب حـــديث إلدارة العالقـــة بـــين اإلدارة والمـــواطن، بالديمقراطيـــة التشـــاركية 

  ).ثالثا(المجال للمواطنين للمشاركة في اتخاذ القرارات التي تعنيهم 
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  ةااللتزام بأخالقيات الوظيفة العمومي: أوال

لقد أدى تطور مفهوم الدولة الحديثة الناتج عن زيادة واجباتها وتنوع خدماتها إلى انتقالهـا مـن 

الرفــاه، وقــد نــتج عــن هــذا التطــور تزايــد عــدد المــوظفين دولــة الحمايــة إلــى دولــة العنايــة ثــم إلــى دولــة 

لبحـوث المتعلقـة الذين تستخدمهم لتأدية مهامها المتزايدة، وهو ما أسفر عن مشـكالت كثيـرة جعلـت ا

تأخـــذ مكانـــا متصـــدرا فـــي نطـــاق اإلدارة العامـــة والقـــانون  ينظيفـــة العموميـــة والمـــوظفين العمـــوميبالو 

، ومــن هــذه المشــكالت، مســألة أخالقيــات المــوظفين العمــوميين وتأثيرهــا علــى نشــاط وأداء 1اإلداري

  .اإلدارة العامة

كما تؤثر المفاهيم العلمية عليهم، ألجل إن القيم واألخالقيات تؤثر في سلوك الموظفين تماما 

ذلــك فــإن التحــدي الواقــع علــى اإلدارات العامــة ال يكمــن فقــط فــي القــدرة علــى اســتيعاب التكنولوجيــا 

والمعرفة وتطبيقهـا، بـل يكمـن فـي القـدرة علـى صـياغة قـيم أخالقيـة وحضـارية يتصـف بهـا موظفوهـا 

ألجــل االرتقــاء بالخدمــة العموميــة، والتفــاني فــي ...فــي إطــار خلفيــاتهم الثقافيــة والدينيــة واالجتماعيــة

  .خدمة الصالح العام السيما في شقه المالي الذي يعتبر وسيلة اإلدارة لبلوغ هذه الغاية

I- مــن المســلم بــه أن جــودة الخــدمات العامــة التــي  :المقصــود بأخالقيــات الوظيفــة العموميــة

سـك الموظـف العمـومي بمجموعـة مـن األخالقيـات تقدمها األجهزة اإلداريـة المختلفـة، تتـأثر بمـدى تم

  .والسلوكيات الوظيفية المرتبطة بطبيعة نشاط اإلدارة المستخدمة

لقــد قــدمت ألخالقيــات الوظيفــة تعريفــات عديــدة تشــترك فــي : تعريــف أخالقيــات الوظيفــة -1

ساسـا لسـلوك المبـادئ والمعـايير التـي تعتبـر أ"جوهرها وٕان اختلفت ألفاظها، فعرفت بأنهـا عبـارة عـن 

  .2"أفراد المهنة المستحبة، والتي يعتمد عليها زمالء المهنة من أجل التنظيم الذاتي للمهنة

تلــك الضــوابط التــي تفــرض علــى المــوظفين العمــوميين ويلتزمــون بهــا عــن "كمــا عرفــت بأنهــا   

لمنظمــة إلدراك الغايــة مــن تحقيــق كفــاءة عاليــة ل) قــوال وفعــال(قناعـة بهــدف تحســين ســلوكهم اإلداري 

  .3"وتقديم خدمة عامة متميزة

                                                           

  .07، ص1991ٕادارة شؤون الموظفين، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، و دارة العامة ، اإلفوزي حبيش -1
  .80ص د ت، لمهني، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان،لأكرم محمد حسن التميمي، التنظيم القانوني  -2
وم ــــــــة االقتصـــاد والعلــــــــ، كليرسالــــــة دكتـــــــوراهالشـــرطية،  اتة فـــي المؤسســـــــــمحمـــد عـــوض علـــي خـــاطر، أخالقيـــات الوظيفـــة العام -3

  .36، ص2016ة، جامعة القاهرة، ـــــالسياسي



 الدور الوقائي لإلدارة التابع لها المال العام                                                الفصل األول -اب األولالب  

 

80 

 

عرفـــت أخالقيـــات الوظيفـــة العموميـــة بأنهـــا تلـــك القـــيم الســـلوكية ذات العالقـــة بالضـــمير  كـــذلك

المهنـــي الـــذي تتكامـــل معـــه، فأخالقيـــات كـــل مهنـــة ترمـــي إلـــى القيـــام بالعمـــل وااللتـــزام عـــن طواعيـــة 

  .1وقناعة، واالمتناع عن كل عمل من شأنه إلحاق الضرر بالمصلحة العامة

أنها تركز علـى الجانـب الخلقـي للموظـف العمـومي وانعكاسـاته  التعريفاتما يالحظ على هذه 

علــى مختلــف ســلوكياته ونشــاطاته الوظيفيــة، وتبعــا لــذلك فقــد عرفهــا الميثــاق اإلفريقــي لقــيم ومبــادئ 

األخــالق التــي يسترشــد بهــا ســلوك أعــوان الخدمــة " فــي مادتــه األولــى بأنهــا 2الخدمــة العامــة واإلدارة

  ".العامة وتدابيرها

بـــالنظر إلــــى أهميــــة األخالقيــــات باعتبارهــــا انعكـــاس لصــــورة اإلدارة مــــن خــــالل أخــــالق إذن و 

وسلوكيات موظفيها، درجت جـل التشـريعات علـى تبنيهـا، ومنهـا التشـريع الجزائـري، فقـد أكـد القـانون 

المتعلـــــق بالوقايـــــة مـــــن الفســـــاد ومكافحتـــــه علـــــى ســـــعي الدولـــــة والمجـــــالس المنتخبـــــة  01-06رقـــــم 

ة والمؤسســـات والهيئـــات العموميـــة وحتـــى المؤسســـات العموميـــة ذات النشـــاطات والجماعـــات المحليـــ

االقتصــادية، وفــي ســبيل دعــم مكافحــة الفســاد والمســاس بالمــال العــام إلــى تشــجيع النزاهــة واألمانــة 

وروح المســؤولية بـــين موظفيهــا ومنتخبيهـــا، وذلــك مـــن خــالل وضـــع مــدونات وقواعـــد ســلوكية تحـــدد 

  .3ء السليم والنزيه والمالئم للوظائف العمومية والعهد االنتخابيةاإلطار الذي يضمن اآلدا

المتضــــمن القــــانون األساســـي العــــام للوظيفــــة  03 -06مـــن جانــــب آخـــر كــــرس األمــــر رقـــم  

العموميـة مجموعـة واجبــات والتزامـات وظيفيـة ذات بعــد خلقـي يلتـزم بهــا الموظـف العمـومي، إضــافة 

ن أن يكـــون ذلـــك فـــي شـــكل مدونـــة معممـــة ألخالقيـــات دو  4إلـــى بعـــض القـــوانين األساســـية الخاصـــة

                                                           

مهنــة، الطبعــة الثانيــة، ديــوان ســعيد مقــدم، الوظيفــة العموميــة بــين التطــور والتحــول مــن منظــور تســيير المــوارد البشــرية وأخالقيــات ال -1

  .295، ص2013المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
-12-11مـؤرخ فـي  415-12رئاسـي رقـم المرسـوم ال، مصادق عليـه بموجـب الميثاق اإلفريقي لقيم ومبادئ الخدمة العامة واإلدارة -2

ينـــاير ســـنة  31رة، المعتمـــد بـــأديس أبابـــا بتـــاريخ ، يتضـــمن التصـــديق علـــى الميثـــاق اإلفريقـــي لقـــيم ومبـــادئ الخدمـــة العامـــة واإلدا2012

  .2012-12-16، صادر في 68، ج ر ج ج عدد 2011
  .، يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، معدل ومتمم01-06من القانون رقم  07المادة  -3
نون األساســي الخــاص ، يتضــمن القــا2010-01-13مــؤرخ فــي  28-10مــن المرســوم التنفيــذي رقــم  09إلــى  05المــواد مــن مــثال  -4

  .2010-01-20، صادر في 05بالموظفين المنتمين لألسالك الخاصة بالمفتشية العامة للمالية، ج ر ج ج عدد 
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، إال أن إعداد مدونة ألخالقيات الوظيفـة 1الوظيفة العمومية كما هو الشأن بالنسبة للتشريع التونسي

العمومية يبقى انشغاال دائما للمشرع، وعلى هـذا األسـاس ثـم إصـدار مـدونات جزئيـة خاصـة بـبعض 

كمــا تبنـــى  ،3ومدونـــة أخالقيــات القاضـــي 2القيــات الطــباألســالك الوظيفيــة، ومثـــال ذلــك مدونـــة أخ

فكـــرة إعـــداد ســـلطة ضـــبط الصـــفقات العموميـــة وتفويضـــات  247-15تنظـــيم الصـــفقات العموميـــة 

المرفق العام لمدونة أدبيات وأخالقيات المهنة لألعوان العموميين المتدخلين في مراقبة وٕابـرام وتنفيـذ 

المكلف بالمالية ويطلع عليها األعوان العموميون ويتعهدون الصفقات العمومية، يوافق عليها الوزير 

  .4باحترامها بموجب تصريح

II- إن القــول بضـرورة االلتــزام  :أخالقيـات الوظيفــة العموميـة المرتبطــة بحمايـة المــال العـام

بأخالقيـــات الوظيفـــة العموميـــة ال يعنـــي تجاهـــل الحيـــاة الخاصـــة للموظـــف العمـــومي، فهـــو بشـــر ال 

يفتــرض فيــه أن يتخلــى عــن طبيعتــه البشــرية، إال أنهــا تحــيط حياتــه الخاصــة بضــوابط تضــمن حفــظ 

عمـا قـد يشـوب سـلوكه مــن هيبـة الدولـة وٕاداراتهـا العموميـة، وتـدفع الموظـف لتجنــب الخطـأ واالبتعـاد 

  .5تصرفات غير سوية، وأن يبذل في سبيل آداء وظيفته غاية جهده من أجل نجاحها

لقــد كــرس الميثــاق اإلفريقــي لقــيم ومبــادئ الخدمــة العامــة واإلدارة مجموعــة قواعــد وســلوكيات 

  :يفترض في الموظف العمومي االلتزام بها تتمثل في

  .وقواعد السلوك المتعارف عليها في آداء مهامهمالنزاهة وااللتزام بالنظم والقيم  -

  .عدم قبول أو طلب مقابل آلداء الخدمة -

  . 6عدم استخدام الوظيفة لتحقيق أغراض شخصية أو سياسية -

                                                           

، يتعلق بالمصادقة على مدونة سلوك وأخالقيات العون العمـومي، الرائـد 2014 -10 -03مؤرخ في  2014لسنة  4030أمر رقم  -1

  www.legislation.tn: ، أنظر3084 -3081، ص 2014 -11 -07، بتاريخ 90الرسمي للجمهورية التونسية، عدد 
، صــادر فــي 52، يتضــمن مدونــة أخالقيــات الطــب، ج ر ج ج عــدد 1992-07-06مــؤرخ فــي  276-92مرســوم تنفيــذي  رقــم  -2

08-07-1992.  
   .2007-03-14، صادر في 17مهنة القضاة، ج ر ج ج عدد  أخالقياتمدونة  تتضمنمداولة المجلس األعلى للقضاء  -3
  .يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، 247-15من المرسوم الرئاسي رقم  88المادة  -4
، العـدد  22جامعـة الكويـت، السـنة  ،مجلة الحقوق، "مفهومها، أساس إلزامها ونطاقه: قواعد أخالقيات المهنة"جابر محجوب علي،  -5

  .498، ص1998، 02
  .من الميثاق اإلفريقي لقيم ومبادئ الخدمة العامة واإلدارة 10المادة  -6
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ـــــزام الموظــــف العمــــومي بأخالقيــــــإن الت ة العموميــــة يجعلــــه يرتقــــي بالوظيفــــة التــــي ـات الوظيفــــــ

ى اإلدارة التابع لها، والذي يترتب عنه سعيه الدائم إلـى الحفـاظ يؤديها، كما تنمي شعوره باالنتماء إل

على ممتلكاتهـا وأموالهـا ألنـه يقـدر الغايـة التـي وجـدت مـن أجلهـا هـذه األمـوال وهـي تحقيـق الصـالح 

  .العام

يعتمـــد النظـــام األخالقـــي علـــى مبـــدأ أساســـي وهـــو مبـــدأ اإللـــزام والـــذي تبنـــى عليـــه المســـؤولية 

    ، ترتيبـــا علـــى ذلـــك فقـــد كـــرس األمـــر رقـــم 1لـــى تحقيقـــه مـــن مســـؤولية وجـــزاءاإلداريـــة ومـــا يترتـــب ع

ــــى  03 -06 ــــة العموميــــة مجموعــــة قــــيم وســــلوكيات عل المتضــــمن القــــانون األساســــي العــــام للوظيف

ـــــالموظــــف العمــــومي االلت ـــــزام بهــــا ســ ـــــواء فــــي عالقتـ ـــــه مــــع بــــاقي الموظفيــ ـــــن، أو فــــي عالقتـ ه مــــع ــ

ــــالجمه ــــور، وجعــ ـــزام بهـــــــل عـ ــــدم االلت ــــا إخـــالال بالواجبـ ــــات الوظيفيــ ــــة يترتـــب عليـ زاء المقـــرر ـه الجـــــ

ا، وأهــم هــذه الخلقيــات هــي تلــك المرتبطــة بحمايــة األمــوال العموميــة المخصصــة لــإلدارة التــي ـــــــقانون

  : ينتمي إليها نذكر منها

متـــين القاعـــدة الســـلوكية قيتتضـــمن هـــذه : االلتـــزام بالقيـــام بالخدمـــة بأمانـــة ودون تحيـــز -1

حيـث يشـترط فـي الموظـف العمـومي أن يكـون متحليـا بخصـال األمانـة  خلقيتين، األولى هي األمانة

ة العامـــة وتعزيـــزا لثقـــة النـــاس ـة الخلـــق، وذلــك حرصـــا علـــى ســـمو الوظيفـــة والشـــرف واستقامـــــــوالنزاه

دائــه بجميــع متطلباتــه المهنيــة ، وينــدرج ضــمن األمانــة فــي آداء العمــل، إتقــان العمــل، وحســن أ2فيهــا

  ....والسلوكية، والمحافظة على أوقات العمل

أما القيمة الخلقية الثانية فهي عـدم التمييـز والمسـاواة بـين المتعـاملين معـه سـواء كـانوا زمـالءه 

أو جمهــور المنتفعــين مــن خــدمات المرفــق العمــومي، وهــذا المبــدأ هــو مبــدأ دســتوري، حيــث ال يمكــن 

ي أن يتذرع عند آدائه للخدمة العمومية بأي تمييز يعود سـببه إلـى المولـد أو العـرق للموظف العموم

  .3أو الجنس أو الرأي أو أي شرط أو ظرف آخر شخصي أو اجتماعي

                                                           

، كلية الدراسات العليـا، جامعـة نـايف العربيـة للعلـوم مذكرة ماجستيرعمر بن ناصر القريوي، أخالقيات العمل في الدوريات األمنية،  -1

  .30، ص 1426األمنية، الرياض، السعودية، 
  .68، 67فؤاد عبد اهللا العمر، مرجع سابق، ص ص  -2
  .، معدل ومتمم1996من دستور  32المادة  -3
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غ ألداء مهـام وظيفتـه يلتـزم الموظـف العمـومي بـأن يتفـر : التفرغ الكلي للوظيفة العموميـة -2

والعلـة  ،نب وظيفته إال في حدود ما يسمح بـه القـانونفال يمارس أي عمل آخر إلى جا تفرغا كامال

مــن هــذا االلتــزام ليســت حرمــان الموظــف مــن تحســين ظروفــه ووضــعه المــادي واالجتمــاعي، وٕانمــا 

الحـرص إضـافة إلـى ، 1حمايته من مواطن الشبهات ألنه يحمل دائما صورة الدولة ومكانته الوظيفية

  .على استقالليته وحسن أدائه لمهامه

المتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العمومية هذا االلتزام  03 -06كرس األمر رقم لقد 

لميــة واألدبيــة علــى عــاتق الموظــف العمــومي، إال أنــه أورد عليــه اســتثناءات مرتبطــة بالنشــاطات الع

ال يكـون مجــرد آلـة للعمــل مـن جهــة، وألن حتــى داع والتميـز لتشــجيعه علـى اإلبــللموظـف العمـومي، 

ربحا علـى الموظـف، إال أنـه ال يعتبـر الغايـة األساسـية مـن  األنشطة، وعلى الرغم من أنها تدرهذه 

النشاط بالقدر الذي يكون مرتبطا بتكوين الموظف وزيادة كفاءته وتوسيع آفاقه، تتمثل هذه األنشطة 

  :في

  .ممارسة مهام التكوين أو التعليم أو البحث كنشاط ثانوي -

العلمية أو األدبية أو الفنية بشرط عدم ذكر الصفة والرتبة اإلدارية للموظف إنتاج األعمال  -

  ...إال بترخيص

ممارســة نشــاط مــربح فــي إطــار التخصــص بالنســبة لســلك أســاتذة التعلــيم العــالي والبــاحثين  -

  .2والممارسين الطبيين المتخصصين

سرار الوظيفة العامـة واحـدا يعد االلتزام بكتمان أ :التزام الموظف العمومي بالسر المهني -3

من أهـم واجبـات الموظـف العمـومي ذات البعـد الخلقـي، وذلـك لتعلقـه بمصـلحة الدولـة والنظـام العـام 

  .وحسن سير المرافق العامة من جهة، وبحقوق األفراد واحترام خصوصياتهم من جهة أخرى

موظـف عـام أؤتمـن  يقصد بااللتزام بالسر المهني، عدم اإلفضاء بوقائع لهـا صـفة السـرية مـن

  .3عليها بحكم وظيفته خالفا للقانون

                                                           

  .135، ص2015، الوظيفة العامة في التشريع الجزائري، الطبعة األولى، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، عمار بوضياف -1
  .ي العام للوظيفة العموميةتضمن القانون األساسي، 03 - 06من األمر رقم  44، 43المادتين  -2
، جامعة مجلة الحقوق، "دراسة مقارنة - التزام الموظف العام بكتمان أسرار الوظيفة العامة في القانون األردني"خالد الزبيدي،  -3

  .543، ص2012، 03، العدد 36الكويت، السنة 
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المتضـــمن القـــانون  03 -06يســـتمد االلتـــزام بالســـر المهنـــي أساســـه القـــانوني مـــن األمـــر رقـــم 

األساســي العـــام للوظيفـــة العموميــة، هـــذا األخيـــر ألــزم الموظـــف العمـــومي بالمحافظــة علـــى األســـرار 

يه كشف محتوى أي وثيقة بحوزته، أو أي حـدث أو فيمنع عل المهنية في حدود ما تقتضيه الضرورة

  . 1خبر علم به أو اطلع عليه بمناسبة ممارسة مهامه

يندرج هذا الواجب األخالقي  :عدم اشتراط الحصول على مقابل لتأدية الخدمة العمومية -4

، حيث أن الموظف العمومي هو شخص معين "عدم المتاجرة بالوظيفة العمومية"ضمن ما يعرف بـ 

ن طرف سلطة عامة ألجل أداء خدمات عامة لجمهور المواطنين ويحصل مقابل ذلك علـى راتـب م

    .يتالءم مع الخدمات المقدمة ومزايا أخرى مرتبطة بمنصبه

ألجل ذلك يمنع على الموظف أن يطلب أو حتى يستلم دون طلب منه أي مزية كانت مقابـل 

ألن مــن شــأن هــذه األعمــال أن تكــرس عــدم قيامــه بعمــل معــين يــدخل ضــمن صــالحياته الوظيفيــة، 

المســاواة بــين المتعــاملين مــع المرفــق العمــومي، وتمــنح األفضــلية ألشــخاص أو هيئــات علــى حســاب 

أموال الدولة ومصالحها العامة، كمـا مـن شـأن هـذه األفعـال أن تسـيء إلـى اإلدارة التـي ينتمـي إليهـا 

    .همالموظف العمومي، وتنمي عدم ثقة المواطنين في إدارت

ألجــل ذلــك رتــب قــانون الوظيفــة العموميــة عقوبــات تأديبيــة مــن الدرجــة الرابعــة لكــل موظــف 

  . 2عمومي يقوم بمثل هذه السلوكيات

حتى ال يكون الموظف العمومي محل شبهة ألزمـه القـانون : التصريح بتعارض المصالح -5

ة مـــع المصـــلحة ـه الخاصـــــــــا إذا تعارضـــت مصالحــــــة التـــي يخضـــع لهـــــة الرئاسيـــــبالتصـــريح للسلط

  . 3العامة، أو يكون من شأن ذلك التأثير على ممارسته لمهامه بشكل عادي

لقــــد أورد القــــانون األساســــي العــــام للوظيفــــة العموميــــة نموذجــــا لتعــــارض المصــــالح الخاصــــة 

للموظف العمومي مع المصالح العامة، حيث منـع علـى هـذا األخيـر امـتالك مصـالح مـن شـأنها أن 

ى اسـتقالليته أو تشـكل عائقـا للقيـام بمهمتـه فـي مؤسسـة خاضـعة لرقابـة اإلدارة التـي ينتمـي تـؤثر علـ

إليها أو لها صلة معها، سواء كانت هذه المصـالح داخـل الجزائـر أو خارجهـا، كمـا ألزمـه بالتصـريح 

                                                           

  .، يتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العمومية03-06من األمر رقم  48 المادة -1
  .03-06من األمر رقم  181، 84ن المادتي -2
  .، يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، معدل ومتمم01-06من القانون رقم  08المادة  -3
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لكفيلـة لإلدارة التي ينتمي إليها إذا كان زوجه يمارس نشاطا خاصا مربحا، حتى يتم اتخاذ التـدابير ا

بحفــظ المصــلحة العامــة، فــإن خــالف الموظــف العمــومي هــذه االلتزامــات تعــرض للعقوبــات التأديبيــة 

  . 1المقررة قانونا

  تكوين الموظفين العموميين: ثانيا

إن عصــرنة الوظيفــة العموميــة مرهونــة فــي كــل زمــان ومكــان بمــدى قــدرة أعوانهــا علــى مواكبــة 

باالســتجابة إليهــا، وهــذا ال يكــون إال عــن طريــق التكــوين الحاجيــات االجتماعيــة التــي هــم مطــالبون 

  .المستمر للموظف العمومي

يحتل التكوين المستمر بالنسبة للموظف العمومي مكانة مميزة، فهـو العمليـة التـي مـن خاللهـا 

يتمكن الموظف العام من تنمية قدراته العلمية والعملية، وتزويده بالمعلومات الالزمة بغرض تحسين 

الـوظيفي، ألن الموظــف عنـد توليــه الوظيفـة تكــون لـه مــؤهالت معينـة ومعلومــات نظريـة، لكــن آدائـه 

بدخوله عالم الوظيفة واحتكاكه بالجانب العملي يكون من األهمية تنمية مهاراته وتطويرها مـن حـين 

  .2آلخر، والسعي إلى اكتساب المزيد من المعلومات والخبرات

إلــى دوره فــي رفـــع كفــاءة المـــوظفين العمــوميين وزيـــادة  يحظــى التكــوين بأهميـــة بالغــة بـــالنظر

معــرفتهم بالجانــب العملــي للوظيفــة، وهــو األمــر الــذي يســاعد المحالــة فــي تفــادي الوقــوع فــي أخطــاء 

السيما ما تعلق بالجانب المـالي بالشـكل الـذي يحـافظ علـى األمـوال العامـة مـن اإلهـدار نتيجـة سـوء 

ه مختلــف النصــوص القانونيــة المتعلقــة بالوظيفــة العموميــة منــذ كرســت 3ونظــرا لهــذه األهميــة ،التقــدير

   نفس المســـعى تـــم إصـــدار المرســـوم التنفيـــذي رقـــمولـــ ، 4االســـتقالل كحـــق ثابـــت للموظـــف العمـــومي

                                                           

  .م للوظيفة العمومية، يضمن القانون األساسي العا03-06من األمر رقم  46، 45المادتين  -1
  .112بوضياف عمار، مرجع سابق، ص  -2
العديـد مـن دورات التكـوين لفائـدة مسـتخدمي  ،فمثال نظمت وزارة الداخلية والجماعات المحلية وفي إطار تنفيذها إلستراتيجية التكـوين -3

، حيـث شـمل التكـوين دورات تكوينيـة فـي 2017إلـى  2014خبين المحليين في الفترة الممتدة مـن تاإلدارة المركزية واإلدارة المحلية والمن

   www.interieur.gov.dz:نظرأ. ..األرشيفير ميدان الصفقات العمومية واإلعالم اآللي، اللغة اإلنجليزية، تسي

، يتضــمن القــانون األساســي العــام للوظيفــة العموميــة، ج ر ج ج 1966-06-02مــؤرخ فــي  133-66مــن األمــر رقــم  22المــادة 4- 

  ). ملغى(، 1966-06-08، صادر في 46عدد 

، يتضمن القانون األساسـي النمـوذجي لعمـال المؤسسـات واإلدارات 1985-03-23مؤرخ في  59-85من المرسوم رقم  16المادة  - 

  ).ملغى(، 1985-03-24، صادر في 13مية، ج ر ج ج عدد العمو 
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، والــذي ألــزم المؤسســات 1المتعلــق بتكــوين المــوظفين وتحســين مســتواهم وتجديــد معلومــاتهم 96-92

عي سـنوي أو متعـدد السـنوات فـي التكـوين وتحسـين المسـتوى واإلدارات العمومية بإعداد مخطط قطا

بالنســبة للمــوظفين واألعــوان  247-15، كمــا كرســه تنظــيم الصــفقات العموميــة 2وتجديــد المعلومــات

ـــة ـــذ ومراقبـــة الصـــفقات العمومي ـــزم القـــانون رقـــم3العمـــوميين المكلفـــين بتحضـــير وٕابـــرام وتنفي    ، كمـــا أل

رات التكوين وتحسـين المسـتوى المرتبطـة بالتسـيير البلـدي التـي المنتخب البلدي بمتابعة دو  11-10

  .4تنظم لصالحه

I- النشاطات اإلدارية األساسية التي  أحد يعتبر التكوين: تعريف تكوين الموظفين العموميين

تهــتم بهــا مختلــف المؤسســات فــي الوقــت الحاضــر، والتكــوين عبــارة عــن نشــاط مخطــط يهــدف إلــى 

فــي المتــدربين مــن ناحيــة اتجاهــاتهم ومعلومــاتهم وآدائهــم بمــا يجعــل مســتوى إحـداث تغييــرات إيجابيــة 

  .5اآلداء لديهم أفضل مما هو عليه

بأنــه عمليــة نظاميــة تهــدف إلــى تنميــة القــدرات ومهــارات األفــراد المهنيــة  كمــا عــرف التكــوين

دوار المتصــلة مــن أجــل زيــادة كفــاءتهم وفعــاليتهم فــي إطــار تنفيــذ المهــام واأل ،والتقنيــة أو الســلوكية

، فهـــو مجموعـــة اإلجـــراءات المتبعـــة مـــن أجـــل االكتســـاب واإلتقـــان 6بوظـــائفهم الحاليـــة أو المســـتقبلية

  .7لكفاءة معينة إذ أنه يسعى لتعليم المعارف والكفاءات الضرورية آلداء وظائف أو مهام معينة

II- تتجسد أهمية التكـوين مـن خـالل النتـائج التـي يحققهـا وذلـك بمسـاهمته  :مبررات التكوين

في تحقيق األهداف الموضوعة من طرف اإلدارة العموميـة، السـيما إذا تعلـق األمـر بترشـيد النفقـات 

                                                           

، يتعلق بتكوين المـوظفين وتحسـين مسـتواهم وتجديـد معلومـاتهم، ج ر ج ج 1996-03-03مؤرخ في  92-96تنفيذي رقم  مرسوم -1

  .1996-03-06، صادر في 16عدد 
لمصـــادقة علـــى المخططـــات غيـــر الممركـــزة ، يتعلـــق بكيفيــات اإلعـــداد وا2009-07-18مـــؤرخ فـــي  2009لســـنة  18منشــور رقـــم  -2

  .للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات للموظفين واألعوان العموميين

: ، بخصـــوص برنـــامج التكــــوين والرســـكلة وتحســــين المســـتوى، انظــــر2014-08-13مـــؤرخ فــــي  1014لســــنة  198المنشـــور رقـــم  -
www.dgfp.gov.dz   

  .وتفويضات المرفق العام ، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية247-15 من المرسوم الرئاسي رقم 211المادة  -3
  .، يتعلق بالبلدية10-11من القانون رقم  39المادة  -4
  .56، ص 2008مدحت محمد أبو النصر، إدارة العملية التدريبية، النظرية والتطبيق، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر،  -5

6
 -CASSE Pierre, la formation performante, O.P.U, Algérie, 1994, p 48. 

  .74مسلم محمد، تنمية الموارد البشرية، دعائم وأدوات، دار طليطلة، الجزائر، د ت، ص  -7
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ـــذلك يكـــون تكـــوين المـــوظفين العمـــوميين  العموميـــة والحفـــاظ علـــى أمـــوال الدولـــة وهيئاتهـــا العامـــة، ل

  : باب أهمهاضرورة حتمية لعدة أس

الطابع التقني للوظيفة العمومية الذي يقتضي مهارات واستعدادات مميـزة ال يمكـن إدماجهـا  -

  ،دوما في أهداف المنظومة التربوية

تطــــور حاجيــــات التســــيير فــــي الوظــــائف العموميــــة الــــذي يفــــرض تحيينــــا مســــتمرا وتجديــــدا  -

  ،لحياة الوظيفية للموظفللمعارف طوال ا

ـــازات الســـلطة  خصوصـــيات المرفـــق - ـــة والمقتضـــيات المرتبطـــة بامتي العـــام والخدمـــة العمومي

  .1العامة

للتكوين آثار إيجابية عديدة تساهم مباشرة فـي تحقيـق األهـداف الموضـوعة مـن قبـل اإلدارة  -

  .العامة، وتتعداها إلى ضمان استمرار المؤسسة واستقرارها

اعيـة تسـاهم فـي تحسـين كميـة ونوعيـة فهو من جهـة يعتبـر وسـيلة للتنميـة االقتصـادية واالجتم

العمــل المقــدم، ومــن جهــة أخــرى يعتبــر نشــاطا ذو مردوديــة عبــر الــزمن ألجــل بقــاء ودوام المؤسســة 

  .2ألنه ينمي الكفاءات ويجعل من العنصر البشري مفتاح نجاح

نظــرا لمــا قــدره المشــرع مــن أهميــة بالغــة للتكــوين كوســيلة أساســية لضــمان االســتعمال الرشــيد 

المتعلق بالبلدية أحكاما ملزمة للمنتخب البلـدي  10-11دروس للمال العام، تضمن القانون رقم والم

لصالحه، على بمتابعة دورات التكوين وتحسين المستوى المرتبطة بالتسيير البلدي التي يتم تنظيمها 

المتعلـق بالبلديـة والملغـى، حيـث كـان الخضـوع  08-90خالف ما كان مكرسا في ظل القانون رقـم 

للتكـــوين أمـــر اختيـــاري، وهـــو ســـلوك محمـــود يعبـــر عـــن إرادة تشـــريعية جـــادة لتفعيـــل دور المجـــالس 

  .لعامةدم إهدار األموال االمحلي السيما البلدي منها بشكل يضمن عالمنتخبة وتحسين التسيير 

  

  

                                                           

، ص 2012الوظيفــة العموميــة علــى ضــوء التشــريعات الجزائريــة وبعــض التجــارب األجنبيــة، دار هومــه، الجزائــر، خرفــي هاشــمي،  1-

147.  
 مد خيضـرـ، جامعـة محـةـمجلـة العلـوم اإلنسانيـ، "دور التكوين في تثمين وتنميـة المـوارد البشـرية" براهيمي عبد اهللا، حميدة المختار،  -2

  .03ص، 2005، 07بسكرة، العدد 
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  والمواطنفي العالقة بين اإلدارة  تكريس الديمقراطية التشاركية: ثالثا

وتتطور بازدياد الـوعي السياسـي  تتعدد صور مشاركة المواطن في اتخاذ القراررات التي تعنيه

الديمقراطيـــة التشـــاركية أحـــدث صـــور اإلشـــراك واإلدمـــاج الحضـــاري  لتشـــكل، للمجتمعـــاتوالقـــانوني 

   .الشؤون المحلية والوطنية للمواطن في تسيير

I- الديمقراطيـــة التشـــاركية شـــكل مـــن األشـــكال المبتكـــرة  :المقصـــود بالديمقراطيـــة التشـــاركية

أفـــرادا أو ( للديمقراطيـــة وأســـلوب التخـــاذ القـــرارات، أيـــن يـــتم فيـــه إشـــراك مـــا أمكـــن مـــن المـــواطنين 

ـــة ) جماعـــات أو منظمـــات مدنيـــة بشـــكل دائـــم وفعـــال فـــي رســـم وتنفيـــذ القـــرارات والسياســـات العمومي

كمــا تعــرف  ،1وتجســيدها وتقييمهــا عــن طريــق مجموعــة مــن اإلجــراءات والممارســات المــؤطرة قانونــا

العمومي واتخـاذ ق إشراكهم في الحوار والنقاش يبأنها توسيع ممارسة السلطة إلى المواطنين عن طر 

  .2القرار السياسي المترتب عن ذلك

يعتبـــر المجـــال المحلـــي المجـــال الرحـــب الســـتيعاب الديمقراطيـــة التشـــاركية حيـــث حثـــت أغلـــب 

تتجـــاوز والتـــي منـــاهج وآليـــات حديثـــة والعمـــل بهـــا  التشـــريعات المقارنـــة علـــى ضـــرورة االنفتـــاح علـــى

حيـث أنـه وبعـد  وجـه الـذي تبنـاه التشـريع الجزائـريتوهـو ال ،3لتقليدية لتحقيـق التنميـة المحليـةالطرق ا

، جـاء الـنص صـريحا الملغـى 08-90المتعلق بالبلدية رقم  أن تبناها بشكل محتشم في ظل القانون

، إضـافة إلـى قـانون الواليـة المتعلق بالبلديـة 10-11انون رقم عليها مبينا آليات تطبيقها في ظل الق

  . 20164بموجب التعديل الدستوري لسنة التكريس الدستوري لها  ليكون 12-07

II-  تشـــكل البلديـــة اإلطـــار  :ية فـــي التشـــريع الجزائـــريالديمقراطيـــة التشـــاركآليـــات تطبيـــق

 اإلطــارالمؤسســاتي لممارســة الديمقراطيــة علــى المســتوى المحلــي والتســيير الجــواري، لــذلك فهــي تعــد 

                                                           

مجلـــة ، "األدوار والمســـاهمات الممكنـــة فـــي الســـياق الجزائـــري: التعـــاون الالمركـــزي وتكـــريس الديمقراطيـــة التشــاركية" مباركيــة منيـــر،  -1

  .270، ص 2017، 06، جامعة الجلفة، العدد البحوث السياسية واإلدارية
مجلـة دفـاتر السياســة ، "اسـة حـالتي الجزائـر والمغــربدر : دور المجتمـع المــدني فـي تكـريس الديمقراطيـة التشــاركية" سـويقات األمـين،  -2

  .244، ص 2017، 17، جامعة ورقلة، العدد والقانون
، جامعــة الحــاج المجلــة الجزائريــة لألمــن والتنميــة، "آليــات تفعيــل الديمقراطيــة التشــاركية فــي عمــل اإلدارة المحليــة" بــن حــدة بــاديس،  -3

  .284، ص 2017، 10، العدد 01لخضر، باتنة 
  .، معدل ومتمم1996من دستور  15/03المادة  -4
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الدســـتوري والتشـــريعي علـــى مســـتوى  ، وقـــد اقتصـــر تكريســـهااألمثـــل لتطبيـــق الديمقراطيـــة التشـــاركية

  .المجالس المحلية دون الوطنية

لـــم يســـتعمل مصـــطلح الديمقراطيـــة التشـــاركية  فـــي قـــانون البلديـــة علـــى الـــرغم مـــن أن المشـــرع

صراحة على خالف المؤسس الدستوري، إال أنه عبر عنها بمصطلحات أخرى كمشـاركة المـواطنين 

  .1...في التسيير، الديمقراطية المحلية في إطار التسيير الجواري، التسيير الجواري

  :تتمثل في والواليةقانون البلدية تمارس الديمقراطية التشاركية وفق آليات حددها 

تجسيدا لمبادئ الديمقراطية التشاركية يتخـذ المجلـس الشـعبي البلـدي  :واإلعالم االستشارة -1

حـــــول خيـــــارات وأولويـــــات التهيئـــــة والتنميـــــة  إلعـــــالم المـــــواطنين واستشـــــارتهمكـــــل التـــــدابير الالزمـــــة 

  . االقتصادية واالجتماعية والثقافية، مستعمال في سبيل ذلك الوسائط والوسائل اإلعالمية المتاحة

كمــا يمكــن للمجلــس فــي إطــار حــق المــواطنين فــي إعالمهــم بالشــؤون المحليــة التــي تعنــيهم أن 

  . يقدم عرضا عن نشاطه السنوي أمام المواطنين

يمكن لرئيس المجلـس الشـعبي البلـدي كلمـا اقتضـت  االستشارةنب آخر وفي إطار آلية من جا

 أو كل ممثل جمعية محلية معتمدة/شؤون البلدية ذلك أن يستعين بكل شخصية محلية وكل خبير و

، الـــذين مـــن شـــأنهم تقـــديم أي مســـاهمة مفيـــدة ألشـــغال المجلـــس أو لجانـــه بحكـــم مـــؤهالتهم أو قانونـــا

   .2مطبيعة نشاطاته

للجان المجلس الشعبي الوالئي دعـوة كـل شـخص مـن شـأنه تقـديم  كذلك في هذا السياق يمكن

  . 3معلومات مفيدة ألشغال اللجنة بحكم مؤهالته أو خبرته

                                                           

لقـد أصــبحت الديمقراطيــة التشـاركية مــن المفــاهيم التـي تســتعمل بشــكل كبيــر فـي الخطابــات الرســمية السـيما إذا تعلــق األمــر بالشــؤون  -1

الشـعبي الـوطني لمناقشـته، حيـث أمـام المجلـس  10-11المحلية فقد سبق وتبناه وزير الداخلية عند عرضه لمشـروع قـانون البلديـة رقـم  

كمـا يكـرس مشـروع القـانون حـق المـواطنين فـي : " ...أكد على ضرورة تجسيد مشاركة المواطنين في اتخاذ القـرارات وقـد صـرح بمـا يلـي

ي هــذه المتطلبــات تقتضــ. االطــالع علــى شــؤون بلــديتهم واستشــارتهم حــول المســائل ذات االهتمــام المشــترك فــي إطــار التســيير الجــواري

بطبيعـة الحــال إدراج ضــمن مشــروع القـانون األحكــام التــي تمكــن المجلـس الشــعبي البلــدي مــن التكفـل وترجمتــه باألفعــال الديمقراطيــة فــي 

شكلها التشاركي، وبالتالي المساهمة في ترقية الشفافية في تسيير شؤون البلـديات، يتعلـق األمـر هنـا بإرسـاء اتصـال دائـم بـين المنتخبـين 

المجلــس الشــعبي  الرســمية لمناقشــاتالجريــدة : ، أنظــر"ل كــل عهــدة ولــيس فقــط أثنــاء االنتخابــات والحمــالت التــي تســبقهاومنتخبــيهم خــال

  .11، ص 2011-03-13الوطني، الفترة التشريعية السادسة، الدورة العادية الثامنة، الجلسة العلنية المنعقدة يوم 
  .بالبلدية، يتعلق 10-11من القانون رقم  13، 11المادتين  -2
  .، يتعلق بالوالية07-12من القانون رقم  36المادة  -3
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فـي هـذا اإلطـار يسـهر المجلـس الشـعبي البلـدي علـى وضـع  :تشجيع المبـادرات المحليـة -2

وحـثهم علـى المشـاركة فـي تسـوية  ،إطار مالئم للمبادرات المحلية التي تهدف إلـى تحفيـز المـواطنين

   .1مشاكلهم وتحسين ظروف معيشتهم

يحــق لكــل شــخص  :اإلطــالع علــى مســتخرجات مــداوالت المجــالس المحليــة المنتخبــة -3

االطالع على مستخرجات مداوالت المجلس الشعبي البلدي وكذلك القرارات البلديـة، كمـا يمكـن لكـل 

  . 2ذي مصلحة الحصول على نسخة منها كاملة أو جزئية على نفقته

في ذلك أن يطلع في عين المكان علـى محاضـر مـداوالت  لكل شخص له مصلحة يمكنكما 

  .3وأن يحصل على نسخة كاملة أو جزئية منها على نفقته المجلس الشعبي الوالئي

األصــل فــي جلســات المجلــس الشــعبي  :حضــور مــداوالت المجــالس المحليــة المنتخبــة -4

البلدي والوالئي أنها علنية حيث تكون مفتوحة لمواطني البلدية والوالية وكل مـواطن معنـي بموضـوع 

سـتماع والتعـرف علـى كيفيـة التـداول بشـأن المسـائل المداولة، وهو أمر يسـمح للمـواطنين مباشـرة باال

    .4التي تدخل في مجال اختصاص المجالس المنتخبة، وكيفيات اتخاذ القرارات بشأنها

آليات قليلة األهمية إذا مـا قورنـت بآليـات أخـرى مكرسـة ما يمكن قوله بشأن هذه اآلليات أنها 

كمـا أنهـا ، ...الشـعبي المحلـي وتقـديم العـرائض والميزانيـة التشـاركية كاالسـتفتاءفي تشريعات مقارنـة 

  .آليات غير مفعلة نظرا لغياب النصوص التنظيمية التي تحدد كيفيات ممارستها بشكل واضح

III- تســعى الديمقراطيــة  :مــدى مســاهمة الديمقراطيــة التشــاركية فــي حمايــة المــال العــام

فـي عمليـة صـنع القـرار، فهـي قنـاة تصـاعدية تنازليـة للتعـاون  التشاركية إلى تفعيل مشاركة المـواطن

 ت المـواطن إلـى السـلطةرغبات ومالحظاو  ، يتم من خاللها تصعيد احتياجاتبين السلطة والمواطن

                                                           

  .، يتعلق بالبلدية10-11من القانون رقم  12المادة  -1
  .10-11من القانون رقم  14المادة  -2
  .، يتعلق بالوالية07-12من القانون رقم  32المادة  -3
  .، يتعلق بالبلدية10-11من القانون رقم  26المادة  -4

  .، يتعلق بالوالية07-12من القانون رقم  26دة الما - 



 الدور الوقائي لإلدارة التابع لها المال العام                                                الفصل األول -اب األولالب  

 

91 

 

كمـــــا تســـــتعمل لتعريـــــف المـــــواطن بوجهـــــة النظـــــر الحكوميـــــة، وحجـــــم اإلمكانـــــات المتـــــوفرة واإلطـــــار 

  . 1اإلستراتيجي للعمل اإلداري

تأسيســـا علـــى ذلـــك تجعـــل الديمقراطيـــة التشـــاركية المـــواطن علـــى بينـــة بطـــرق تســـيير الشـــأن 

شــعورا بأهميــة دوره كشــريك أساســي فــي  مــا يعطيــه ،العمــومي عمومــا وتســيير المــال العــام خصوصــا

عملية التنمية السـيما علـى المسـتوى المحلـي، وهـذا ال يكـون إال بوجـود وعـي ونضـج سياسـيين لـدى 

  .المواطنين

جانــب آخــر يكــون لتطبيــق الديمقراطيــة التشــاركية دورا أساســيا فــي حمايــة األمــوال العامــة  مــن

بالنظر إلى آليات ممارستها المتمثلة عموما فـي االسـتفتاء الشـعبي المحلـي، المبـادرة الشـعبية، تقـديم 

كيفيــة  ، هــذه األخيــرة  تســمح لمــواطنين عــاديين بالمشــاركة فــي تقريــر العــرائض والميزانيــة التشــاركية

وهـــي بـــذلك تعتبـــر مـــن أهـــم ممارســـات الحوكمـــة  ،تخصـــيص جـــزء مـــن الميزانيـــة العامـــة أو المحليـــة

التشاركية بالنظر إلى أثرها الملموس على واقع المواطنين على المستوى المحلـي وتحفيـز مشـاركتهم 

  . 2في الشأن العام بشكل مباشر

شــاركية فــي تحقيــق الحمايــة الالزمــة علــى الــرغم مــن أهميــة هــذه اآلليــات الســيما الميزانيــة الت

الــذين هــم أدرى تســمح آراء األفــراد المحليــين  ، إذللمــال العــام مــن خــالل التخصــيص األمثــل للنفقــات

إهـدار األمـوال العامـة علـى نفقـات ومشـاريع ال طائـل مـن ورائهـا وال تلبـي باحتياجاتهم المحليـة بعـدم 

ألن تكـريس مثـل هـذه اآلليـات  إال أن المشرع لم يتبنى أيا من هـذه اآلليـات ،لهماالحتياجات الفعلية 

ـــــيتطلــــب وج ـــــود مجتمــــع يتمتــــع بالنضــــج السيــ ـــــلتفعيداري والقــــانوني الــــالزم اسي واإلــ ـــــمثل ــ ـــــل هـ ذه ــ

ــــاآللي ـــة مـــن الســـلطات المركزيـــة فـــي الدولـــة ســـواء كانـــت تشـــريعية أو تنفيذيـــة بقـــدرة ــ ات، ووجـــود ثق

  .ومنظماته المدنية على تقديم اإلضافة وٕاحداث الفارق المجتمع

بالنسبة آلليات الديمقراطية التشاركية المكرسة في قانوني البلدية والوالية ورغم تواضـعها فإنهـا 

تسمح للمواطنين العاديين ومنظمات المجتمع المدني بإدراك أوجه صرف األموال  -إذا تم تفعيلها -

ــــة واالطــــالع علــــى مســــتخرج العامــــة مــــن خــــالل حضــــورهم اجت ماعــــات المجــــالس المحليــــة المنتخب

                                                           

مجلة الباحـث للدراسـات ، "البرازيلية نموذجا لتحقيق التنمية، التجربةالمجتمع المدني والديمقراطية التشاركية كآليتين " سراغني بوزيد،  -1

  .515، ص 2016، 08، العدد 01الحاج لخضر، باتنة  جامعة، األكاديمية
    .291مرجع سابق، ص بن حدة باديس،  -2
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ـــاءة  التـــي قـــد تســـهم فـــي ترشـــيد النفقـــات العموميـــة المـــداوالت، وتقـــديم االقتراحـــات واالستشـــارات البن

  .وتوجيهها الوجهة الصحيحة

مـا يمكـن قولـه فـي األخيـر أنـه وعلـى الــرغم ممـا قـد يقدمـه تطبيـق الديمقراطيـة التشـاركية علــى 

من خالل تغير  ،لمحلي ولم ال على المستوى الوطني من دمقرطة للتسيير وتبادل لألفكارالمستوى ا

النظرة للمواطن من كونه متلقي للقرار إلى شريك في صنعه، ومن مستفيد من الخدمة العمومية إلى 

مســـاهم فــــي اختيـــار نوعهــــا وطبيعتهـــا، إال أن تطبيقهــــا فــــي الجزائـــر مــــا زال محتشـــما نظــــرا لغيــــاب 

التنظيميــة المفصــلة والموضــحة آلليــات ممارســتها مــا جعــل أطــر تطبيقهــا غامضــة، كمــا  النصــوص

ألنـه علـى قـدر فاعليـة  ،خـوض هـذه التجربـةساهم ضعف فاعلية المجتمع المدني في اإلحجـام عـن 

ونشـــاط المجتمـــع المـــدني تعطـــي الديمقراطيـــة التشـــاركية ثمارهـــا وتـــؤدي دورهـــا فـــي اإلشـــراك الفعـــال 

   .في المشاركة في التدبير والتسيير المحليين لألموال العامة والمنظم للمواطن

  :المطلب الثاني

  االلتزامات اإلدارية الذاتية المرتبطة بإجراءات إبرام الصفقات العمومية

تختلــف العقــود اإلداريــة عمومــا والصــفقات العموميــة خصوصــا عــن العقــود الخاضــعة للقــانون 

القـــانون فيهـــا الخـــاص، حيـــث أن هـــذه األخيـــرة تخضـــع كأصـــل عـــام لمبـــدأ الرضـــائية مـــا لـــم يشـــترط 

شــكليات معينــة، علــى خــالف الصــفقة العموميــة التــي البــد مــن احترامهــا لشــكليات وضــوابط تســبق 

ويعـود هـذا االخـتالف إلـى اخـتالف محـل كـل منهمـا فـإذا كـان  ،1افقهـا أثنـاء التنفيـذعملية إبرامها وتر 

ـــمحــل العقــود الخاضــعة للقان ون الخــاص هــي أمــوال خاصــة يكــون مالكهــا حــرا فــي كيفيــة التصــرف ــ

فيهـــا، فــــإن محــــل الصــــفقات العموميـــة هــــي أمــــوال عموميــــة رصـــدت لتقــــديم خدمــــة عامــــة لجمهــــور 

مـن إحاطتهـا بضـوابط شـكلية سـابقة إلبرامهـا لضـمان عـدم انحرافهـا عـن  المـواطنين، لـذلك كـان البـد

ـــه  ـــذي ســـتبرم ألجل ـــة ذاتيـــة تســـهل اتخـــاذ ا) الفـــرع األول( الغـــرض ال ـــة داخلي لقـــرار وٕاخضـــاعها لرقاب

  ).الفرع الثاني( الصائب بشأن العرض المختار

                                                           

فــي مســألة التمييــز بــين العقــود الخاصــة  2001-12-11الصــادر فــي فرنســا فــي  MURCEFفصــل قــانون ميرســاف فــي فرنســا  -1

  :والعقود اإلدارية، حيث اعتبر هذه األخيرة هي جميع العقود الخاضعة لقانون الصفقات العمومية، أنظر في هذا
GAUDEMET Yves," pour une nouvelle théorie générale du droit des contrats administratifs: mesurer 
les difficultés d'une entreprise nécessaire", revue du droit public, L.G.D.J, lextenso éditions, N 02 
2010, pp 319, 320. 
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  :الفرع األول

  العموميةتدابير حماية المال العام السابقة إلبرام الصفقة 

تهدف المراحل التمهيدية السابقة إلبرام الصـفقة العموميـة إلـى الحـرص علـى المصـالح الماليـة 

للدولــة بالتحديــد الــدقيق لالحتياجــات الفعليــة لمختلــف اإلدارات، وتحديــد الشــروط المتعلقــة بالصـــفقة 

  ).اثاني(ا ار أكفأ المتعاقدين وأفضلهم شروط، كما تهدف إلى اختي)أوال( العمومية 

  إجراءات رامية إلى ترشيد النفقات العمومة: أوال

لقد كرس تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العـام مجموعـة تـدابير وقيـود تلتـزم بهـا 

  :  المصلحة المتعاقدة سعيا منه إلى ضمان ترشيد نفقاتها وعدم تبديدها للمال العام وذلك من خالل

 -Iتتمثـل أولـى خطـوات الصـفقة العموميـة فـي تقـدير : تحديد احتياجـات المصـلحة المتعاقـدة

وتقييم مبلغ الصفقة العمومية مسبقا قبل الشروع  المصلحة المتعاقدة الحتياجاتها الفعلية والضرورية،

  .1في إجراءات الصفقة العمومية

وذلك  ية الضرورية لسير العملجات الفعللقد أوجب القانون أن يكون التعاقد في حدود االحتيا

شـــريطة مراعـــاة مســـتويات التخـــزين ومعـــدالت االســـتهالك  ،مـــن خـــالل دراســـة حقيقيـــة تعـــدها اإلدارة

  .2ومقررات الصرف

ذلـك إلـى الحفـاظ علـى  هتبرز أهمية التزام المصـلحة المتعاقـدة بتحديـد حاجاتهـا نظـرا لمـا يؤديـ

ميزانيــة الجهــات اإلداريــة وضــمان اســتخدامها االســتخدام األمثــل، وحتــى ال تنــدفع هــذه اإلدارات فــي 

  .3تعاقدات تستنزف األموال العامة دون أن تكون بحاجة إليها

د إعــــداد ـــــــة النفقــــات عنـــــــي خانــــــغ تــــدرج فــــــف كمبالـــــــدة تكيـــــــة المتعاقـــــــإن حاجــــات المصلح

أن تكـون هـذه المبـالغ منـه  27فـي المـادة  247 -15ة، واشترط تنظيم الصـفقات العموميـة ــــيزانيالم

يعكس فعال احتياجات المصلحة  محددة استنادا إلى تقدير إداري صادق وعقالني، أي تقدير حقيقي

من أهم المراحل التي يمكن أن يتم فيها تبديد المال العام من خـالل تسـجيل  تعتبر هذه المرحلة ألن

                                                           
1 -  LAJOYE Christophe, droit des marchés publics, 3e édition, Gualino éditeur, lextenso éditions, 
paris, France, 2008, p 77. 

، كلية الحقوق، جامعـة عـين دكتوراهرسالة  ماجد شهاب الرمضان، التزام أطراف الرابطة العقدية بالشفافية في مجال العقود اإلدارية، -2

  .165ص ، 2016شمس، 
  .126ص، 2012دار النهضة العربية، القاهرة، مصر،جابر جاد نصار، العقود اإلدارية،  -3
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احتياجـــات وهميـــة أو غيـــر مطابقـــة للواقـــع، مـــا يـــنجم عنـــه تحويـــل اإلعتمـــادات الماليـــة المخصصـــة 

  .لتغطية هذه النفقات إلى جيوب القائمين بوضعها

  :يمر تحديد احتياجات المصلحة المتعاقدة بعدة مراحل  

هــذه المرحلــة هــي عمليــة إحصــائية لالحتياجــات المــراد تلبيتهــا مــن  :الحاجيــات إحصــاء -1

إجمـال الحاجيـات المعبـر عنهـا : خالل إبرام الصفقة العمومية، وهي تقـوم علـى عـدة عناصـر أهمهـا

للســـنوات الماضـــية، تقيـــيم األهـــداف التـــي تـــم التوصـــل إليهـــا والنقـــائص المســـجلة، مراعـــاة التطـــور 

  .1...عي للمجتمع، ضبط مخطط التنميةاالقتصادي واالجتما

ـــات -2 تقـــوم المصـــلحة المتعاقـــدة فـــي هـــذه المرحلـــة بتحليـــل النتـــائج  :مرحلـــة تحليـــل المعطي

المتوصــل إليهــا بعــد قيامهــا بعمليــة اإلحصــاء، حيــث تعمــق مــن عناصــر تحليــل الخيــارات المختلفــة 

ثـم تحديـد كـل  ،دمات أو األشـغالآخذة في االعتبار النتـائج المسـطرة والعوائـق المحتملـة ونوعيـة الخـ

  .2األطراف المتدخلة

فـــي هـــذه المرحلـــة تقـــوم المصـــلحة  :مرحلـــة ضـــبط وتحديـــد المبلـــغ اإلجمـــالي للحاجـــات -3

  ...المتعاقدة بتحديد برنامجها وأهدافها بدقة، والجدول الزمني لتنفيذ الصفقة ووضع آليات التنفيذ

الرقابـــة علــى الصـــفقة العموميـــة يتحـــدد وفقـــا وهــذه المرحلـــة جـــد هامـــة كــون اختصـــاص لجـــان 

ـــــللمبلــــغ اإلجم ـــــالي لحاجـ ـــــات المصــــلحة المتعاقــــدة، ســــواء كــــان محــــددا بصفـ ـــــة كليـ ة أو فــــي شــــكل ـ

حصــــص، ويشــــترط عنــــد تحديــــد المبلــــغ اإلجمــــالي للحاجــــات أن يؤخــــذ بعــــين االعتبــــار إمــــا القيمــــة 

ص صــــفقات األشــــغال، أو تجــــانس اإلجماليــــة للحاجــــات المتعلقــــة بــــنفس عمليــــة األشــــغال فيمــــا يخــــ

  .3الحاجات إذا تعلق األمر بصفقات اللوازم والخدمات والدراسات

في األخير تجدر اإلشارة إلى أن المصلحة المتعاقدة وبعد الشروع في تنفيـذ الصـفقة العموميـة 

ء قــد تلجــأ إلــى تعــديل فــي احتياجاتهــا، هــذا التعــديل قــد يكــون مــرده إلــى حالــة الضــرورة أو نتيجــة ســو 

  .تقدير من اإلدارة

                                                           

 ةـــــة وسياسيـــــاث قانونيـــة أبحــــمجل، "ات بمناسـبة إبـرام الصـفقات العموميـةـــــضـبط وتحديـد الحاج"بوالكـور عبـد الغـاني، منيغـر سـناء،  -1

  .172، ص 2017، 03جامعة جيجل، العدد 
  .173ص  بوالكور عبد الغاني، منيغر سناء، مرجع سابق، -2
  .، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام247-15من المرسوم الرئاسي رقم  27/09المادة  -3
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علــــى الــــرغم مــــن أن تنظــــيم الصــــفقات العموميــــة لــــم يميــــز بــــين ســــببي التعــــديل فــــي حاجــــات 

، فإنــــه مــــنح المصــــلحة 1المصــــلحة المتعاقــــدة علــــى خــــالف بعــــض التشــــريعات كالتشــــريع المصــــري

  :المتعاقدة الخيار بين أمرين

ـــة التعاقديـــة التابعـــة للصـــف - ـــرم ملحقـــا، وهـــو تلـــك الوثيق ـــذي يبـــرم فـــي جميـــع إمـــا أن تب قة وال

  .2الحاالت إذا كان هدفه زيادة الخدمات أو تقليلها أو تعديل بند أو عدة بنود تعاقدية في الصفقة

  .3ٕاما أن تطلق إجراء جديدا يلبي الحاجات الجديدةو  -

II- بعدما تقـوم المصـلحة المتعاقـدة بتحديـد حاجياتهـا، تقـوم   :اإلعداد المسبق لدفاتر الشروط

بتحديد الشروط العامة التي تريد أن توفر احتياجاتها وفقها وٕادراجها في وثيقة تعـد لغـرض ذلـك هـي 

  .دفتر الشروط

يقصـد بــدفاتر الشــروط تلــك الشــروط الموحــدة التـي تعــدها اإلدارة ســلفا بطريقــة نمطيــة لطوائــف 

تضمنها دفاتر تعد مقـدما قبـل التعاقـد، وتعـد جـزءا مـن العقـد اإلداري متـى أحيـل مختلفة من العقود و 

، وقـد عرفهــا 4إليهـا إلـى جانــب شـروط التعاقــد الخاصـة التــي يـتم االتفـاق عليهــا بـين المتعاقــد واإلدارة

المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العـام بأنهـا  247-15المرسوم الرئاسي رقم 

وثيقة التي تتضمن مجموعة من البنود المتعلقة بتحديد الخدمات أو السـلع المطلوبـة، الشـروط تلك ال

المتعلقة بالصفقة والوثائق الالزمة لها، الشروط المطلوبة في المترشحين، األسس التي يتم االعتمـاد 

  .5عموميةوعموما تلك الشروط التي تبرم وتنفذ وفقها الصفقات ال... عليها في اختيار المتعاقد 

نظرا لألهميـة البالغـة التـي تتمتـع بهـا دفـاتر الشـروط كونهـا مـرآة عاكسـة لالحتياجـات  الفعليـة 

للمصـــلحة المتعاقـــدة مـــن جهـــة، وتضـــمنها للمعـــايير والشـــروط التـــي تســـتهدف الوصـــول إلـــى أحســـن 

                                                           

، المعـدل 1998لسـنة  89من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات المصري الصادر بالقانون رقـم  87تميز المادة  -1

العقد مرده حالة الضـرورة فـإن اإلدارة المتعاقـدة تلجـأ إلـى تعـديل العقـد دون تعـويض المتعاقـد معهـا إذا كـان إذا كان قصور : بين حالتين

أمـا إذا كـان القصـور بسـبب سـوء تقـدير  ويجوز تجاوز هذه النسبة في حالة الضرورة وبموافقة المتعاقد، ،%25التعديل ال يتجاوز نسبة 

  www.jp.gov.eg: ض المتعاقد معها عن كافة األضرار التي لحقته نتيجة هذا التعديل أنظرمن اإلدارة فإن هذه األخيرة تتحمل تعوي
  .وتفويضات المرفق العام الصفقات العمومية تنظيمتضمن ي ،247 -15من المرسوم الرئاسي رقم  01 /136المادة  -2
  .247 -15من المرسوم الرئاسي رقم  11 /27المادة  -3
  .153ص رجع سابق، مماجد شهاب الرمضان،  -4
  .وتفويضات المرفق العام الصفقات العمومية تنظيمتضمن ي، 247 -15من المرسوم الرئاسي رقم  26المادة  -5
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العــروض مــن حيــث المزايــا االقتصــادية والتكلفــة الماليــة مــن جهــة أخــرى، حــرص تنظــيم الصــفقات 

  : على إخضاعها إلى عدة ضوابط أهمها 247 -15لعمومية ا

لإلدارة بمواكبة التطورات الحاصلة سـواء علـى  حن الدوري لدفاتر الشروط بشكل يسمالتحيي -

  .مستوى الخدمات المقدمة ونوعيتها، أو على مستوى األسعار

ـــدة إلـــى ا - ـــاتر الشـــروط التـــي تعـــدها وتضـــبطها المصـــلحة المتعاق ـــة خضـــوع مشـــاريع دف لرقاب

الخارجيـة، حيــث ألــزم تنظــيم الصــفقات العموميــة المصــلحة المتعاقــدة أن تطلــب إجباريــا تأشــيرة لجنــة 

الصـــفقات المختصـــة قبـــل الشـــروع فـــي إجـــراءات إبـــرام الصـــفقة، باســـتثناء دفـــاتر الشـــروط النموذجيـــة 

  .1يعةأو من نفس الطب/المصادق عليها والتي تكون بالنسبة للعمليات ذات الطابع المتكرر و

  :تكون دفاتر الشروط على ثالثة أشكال

هـي دفـاتر تتضـمن القواعـد القانونيـة القابلـة للتطبيـق علـى  :دفاتر البنود اإلداريـة العامـة -1

جميــع أنــواع الصــفقات العموميــة التــي تبرمهــا اإلدارة المتعاقــدة، هــذه الــدفاتر تنفــرد بوضــعها الســلطة 

  .2ا مع الطرف المتعاقداإلدارية المختصة سلفا وال تتناقش بشأنه

  . يوافق على دفاتر البنود اإلدارية العامة بموجب مرسوم تنفيذي 

ــة المشــتركة -2 ــاتر التعليمــات التقني وهــي الــدفاتر التــي تبــين الشــروط التقنيــة المطبقــة : 3دف

  .4على نوع واحد من الصفقات، وهذا النوع من الدفاتر يوافق عليها بقرار من الوزير المعني

وهـــي دفـــاتر شـــروط تحــــدد الشـــروط الخاصـــة بكـــل صــــفقة  :دفـــاتر التعليمـــات الخاصــــة -3

عمومية، وهذا النوع من الـدفاتر تعـده المصـلحة المتعاقـدة مراعيـة فيـه الشـروط المحـددة فـي كـل مـن 

  .5دفاتر البنود اإلدارية العامة، ودفاتر التعليمات التقنية المشتركة

                                                           

  .وتفويضات المرفق العام الصفقات العمومية تنظيمتضمن ي، 247 -15من المرسوم الرئاسي رقم  08 /195المادة  -1
ــة اإلمــارات العربيــة المتحــدحقــوق وســلطات "موســى مصــطفى شــحادة،  -2 ــة ، "، دراســة مقارنــةةاإلدارة فــي العقــود اإلداريــة فــي دول مجل

  .283، ص 2006، 02، العدد الحقوق للبحوث القانونية واالقتصادية
-10-07مـؤرخ فـي  236 -10ضمن أحكـام المرسـوم الرئاسـي رقـم " دفاتر التعليمات المشتركة"هذا النوع من الدفاتر حمل تسمية  -3

   .)ملغى(، 2010-10-07، صادر في 58، ج ر ج ج عدد  الصفقات العمومية،تنظيم تضمن ي ،2010
، يتضـمن المصـادقة علـى دفتـر الشـروط اإلداريـة 1964-11-21قرار صادر عن نيابة كتابـة الدولـة لألشـغال العموميـة مـؤرخ فـي  -4

-19، صـادر فـي 06شـغال العموميـة والنقـل، ج ر ج ج عـدد العامة المطبقـة علـى صـفقات األشـغال الخاصـة بـوزارة تجديـد البنـاء واأل

01-1965.  
  .وتفويضات المرفق العام ، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية247 -15من المرسوم الرئاسي رقم  26المادة  -5
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III- عنـدما تعـد المصـالح المتعاقـدة دفـاتر  :اإلقصاء مـن المشـاركة فـي الصـفقات العموميـة

شروط صفقة عموميـة مـا، فإنهـا تضـع بنـودا عامـة وملزمـة تسـتهدف ضـمان المسـاواة والشـفافية مـن 

جهــة، والحصــول علــى أحســن العــروض المقدمــة مــن متعهــدين يفتــرض فــيهم حرصــهم علــى الوفــاء 

  .وعدم إهدارهم للمال العام من جهة أخرى بالتزاماتهم التعاقدية

    تجســــيدا لمبــــادئ الشــــفافية وحســــن اســــتعمال المــــال العــــام كــــرس تنظــــيم الصــــفقات العموميــــة 

اإلقصاء من المشاركة في الصـفقات العموميـة، ويقصـد بـه ذلـك اإلجـراء الـذي تلجـأ إليـه  15-247

أو عـدة متعهـدين مـن المشـاركة فـي المصلحة المتعاقدة فـي حـاالت محـددة تحـرم مـن خاللـه متعهـدا 

الصفقة العمومية بصفة مؤقتة أو نهائية، ويترتب على هذا الحرمـان عـدم قبـول العـرض الـذي يتقـدم 

  .1به المتعهد المقصى حتى ولو كان مستوفيا للشروط المحددة في دفتر الشروط

ـــى المصـــلحة المت ـــائي يســـهل عل عاقـــدة إذن فاإلقصـــاء مـــن الصـــفقات العموميـــة هـــو إجـــراء وق

اســـتبعاد المتعهـــدين المشـــكوك فـــي نـــزاهتهم بمجـــرد التأكـــد أن المتعهـــد المعنـــي مســـجل ضـــمن قائمـــة 

، إضافة إلى حاالت أخرى 2المتعاملين االقتصاديين الممنوعين من المشاركة في الصفقات العمومية

  .حددها تنظيم الصفقات  العمومية

أنه تـم إفـراد قسـم كامـل لبيـان حـاالت يتبين  247-15بالرجوع إلى تنظيم الصفقات العمومية 

، وهـذا يـدل علـى أهميـة هـذه اآلليـة باعتبارهـا وسـيلة 3اإلقصاء من المشاركة في الصـفقات العموميـة

لقطــع الطريــق أمــام المتعهــدين الــذين ثــار الشــك بشــأن قــدرتهم علــى الوفــاء بالتزامــاتهم التعاقديــة أو 

مــوال العامـة محـل الصـفقة العموميـة إلـى احتماليــة بشـأن نـزاهتهم المهنيـة، وبالتـالي عـدم تعـريض األ

  .إهدارها

بشـــأن تطبيـــق األحكـــام المتعلقـــة باإلقصـــاء مـــن  247-15أحـــال تنظـــيم الصـــفقات العموميـــة 

المشاركة في الصفقات العمومية إلى القرار الصادر عن الوزير المكلف بالمالية الذي يحـدد كيفيـات 

                                                           

  .151ة، د ت، ص، كلية الحقوق، جامعة القاهر دكتوراهأحمد عثمان عياد، مظاهر السلطة العامة في العقود اإلدارية، رسالة  -1
ـــفقـــرار  -2 ـــوزير المكل ـــات التســـجيل والســـحب مـــن قائمـــة المتعـــاملين 2015-12-19الماليـــة مـــؤرخ فـــي ب صـــادر عـــن ال ، يحـــدد كيفي

  .2016-03-16، صادر في 17االقتصاديين الممنوعين من المشاركة في الصفقات العمومية، ج ر ج ج عدد 
أول تنظـيم للصـفقات العموميـة يفـرد قسـما منـه للتفصـيل فـي حـاالت اإلقصـاء مـن  الملغـى 236-10رقـم  الرئاسـيلقد كان المرسوم  -3

الصفقات العمومية، فالنصوص السابقة المنظمة للصفقات العمومية كانت تتضمن أحكاما متعلقة باإلقصاء مـن الصـفقات لكـن دون أن 

   .من النص القانوني تكون مجموعة في جزئية محددة
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ــــاإلقص ــــاء مـــن المشاركـ ــــة فـــي الصفقـ ــــالعموميات ـ ــــ، وهـــذا اإلقص1ةـ ــــاء قـــد يكـ ــــون بصفـــ ـــــ ة أو ـة مؤقت

   :ة، كما قد يكون تلقائيا أو بمقررـنهائي

 03أشـهر إلـى  06يكون هذا اإلقصـاء لمـدة محـددة فقـط مـن  :اإلقصاء المؤقت التلقائي -1

ســنوات تختلــف حســب كــل حالــة ودون حاجــة إلــى أي مقــرر يقــره، بــل يكــون تلقائيــا مــن طــرف كــل 

  : مصالح المتعاقدة بمجرد أن يكون المتعامل االقتصادي في إحدى الوضعيات التاليةال

ن مـــن قبـــل الـــذين هـــم فـــي حالـــة التســـوية القضـــائية أو الصـــلح إال إذا أثبتـــوا أنهـــم مرخصـــو  -

  ،العدالة لمواصلة نشاطهم

قبــل الــذين هــم محــل إجــراء التســوية القضــائية أو الصــلح إال إذا أثبتــوا أنهــم مرخصــون مــن  -

  ،لة لمواصلة نشاطاتهمالعدا

  ،واجباتهم الجبائية وشبه الجبائيةالذين لم يستوفوا  -

  ،إليداع القانوني لحسابات شركاتهمالذين لم يستوفوا ا -

أو  الذين تمت إدانتهم بصـفة نهائيـة مـن قبـل العدالـة بسـبب غـش جبـائي أو تصـريح كـاذب -

  ،مخالفة تمس بنزاهتهم المهنية

انتهم بصفة نهائية من قبل العدالة بسبب مخالفة األحكـام اآلتيـة والتـي تتعلـق الذين تمت إد -

  :عموما بخرق مجموعة التزامات واقعة على رب العمل في مواجهة العمال الذين يستخدمهم

ـــــــالمادتي - ـــــــمــــــن القان 23و 19ن ـ ـــــــالمتعل 10―81ون رقــــــم ـ ـــــــق بشــ ـــــــروط تشغيـ ـــــــــل العمـ ال ـ

  ،2انب، المعدلــاألج

المتعلق بالتزامات المكلفين في  14-83رقم  ، من القانون24، 16، 15، 13، 07 موادال -

  ،3مجال الضمان االجتماعي

                                                           

ات ـــــــــة فـــي الصفقـمـــن المشاركـــ، يحـــدد كيفيـــات اإلقصـــاء 2015-12-19مكلـــف بالماليـــة مـــؤرخ فـــي قـــرار صـــادر عـــن الـــوزير ال -1

  .2016-03-16، صادر في 17عدد  ج ر ج ج ،ةـــالعمومي
-14، صــادر فــي 28عــدد  ج ر ج ج، يتعلــق بشــروط تشــغيل العمــال األجانــب، 1981-07-11مــؤرخ فــي  10-81قــانون رقــم  -2

  .، معدل ومتمم07-1981
 28عــدد  ج ر ج ج، يتعلــق بالتزامــات المكلفــين فــي مجــال الضــمان االجتمــاعي، 1983-07-02مــؤرخ فــي  14-83قــانون رقــم  -3

  .، معدل ومتمم1983-07-05صادر في 
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المتعلــق بالوقايــة الصــحية واألمــن وطــب  07 -88مــن القــانون رقــم  39، 38، 37المــواد  -

  ،1العمل

  ،2المتعلق بعالقات العمل 11 -90من القانون رقم  149، 144، 140المواد  -

ـــة التشـــغيل 19 -04مـــن القـــانون  25و 24المـــادتين  - ـــق بتنصـــيب العمـــال ومراقب .                               3المتعل

األصل أن اإلقصاء المؤقت التلقـائي تطبقـه كـل المصـالح المتعاقـدة، إال أنـه وفـي حـاالت محـددة ال 

يكونون في إحـدى الحـاالت تبادر به إال مصالح محددة، وهذا يخص المتعاملين االقتصاديين الذين 

  :التالية

ـــاذ آجـــال  - ـــل نف ـــة قب ـــذ صـــفقة عمومي ـــازلوا عـــن تنفي ـــذين رفضـــوا اســـتكمال عروضـــهم أو تن ال

  .صالحية العروض دون مبرر مقبول

  .الذين قاموا بتصريح كاذب -

الذين كانوا محل أول قرار فسخ لصفقاتهم تحـت مسـؤوليتهم إال إذا أثبتـوا أن األسـباب التـي  -

  .4هذا الفسخ قد زالت أدت إلى

إال أنه يمكن لمسـؤول الهيئـة العموميـة أو الـوزير أو الـوالي أو رئـيس المجلـس الشـعبي البلـدي 

المعني أن يمدد هذا اإلقصاء إلى كل المصالح المتعاقـدة التـي تتبـع سـلطته، وذلـك بمقـرر يبلـغ إلـى 

ي مـــواقعهم اإللكترونيـــة وفـــي المتعامـــل االقتصـــادي المعنـــي والمصـــالح المتعاقـــدة المعنيـــة، وينشـــر فـــ

  .5البوابة اإللكترونية للصفقات العمومية

ــى مقــرر -2 ــاء عل يقصــى بشــكل مؤقــت لمــدة ســنة واحــدة المتعــاملين  :اإلقصــاء المؤقــت بن

بعــد أن كــانوا محــل مقــررين  ،االقتصــاديين المســجلين فــي قائمــة المؤسســات التــي أخلــت بالتزاماتهــا

                                                           

فــي  صــادر ،04عــدد  ج ر ج ج، يتعلــق بالوقايــة الصــحية واألمــن وطــب العمــل، 1988-01-26مــؤرخ فــي  07 -88قــانون رقــم  1-

27-01-1988.  
 1990 -04 -25 فــيصــادر  ،17عــدد  ج ر ج ج، يتعلــق بعالقــات العمــل، 1990 -04 -21مــؤرخ فــي  11 -90قــانون رقــم  -2

  .معدل ومتمم
  فـــي ، صــادر83عــدد  ج ر ج ج، يتعلــق بتنصــيب العمــال ومراقبـــة التشــغيل، 2004 -12 -25مــؤرخ فـــي  19 -04قــانون رقــم  -3

26- 12- 2004.  
يحـــدد كيفيـــات اإلقصـــاء مــن المشـــاركة فـــي الصـــفقات  ،2015-12-19مـــؤرخ فــي ال المكلـــف بالماليـــةمـــن قـــرار الــوزير  04المــادة  -4

  .العمومية
  .2015-12-19مؤرخ في ال من قرار الوزير المكلف بالمالية 08المادة  -5
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مســؤوليتهم، وتمســك هــذه القائمــة علــى مســتوى كــل مصــلحة للفســخ علــى األقــل تحــت ) 02(اثنــين 

  .متعاقدة وتنشر في مواقعها اإللكترونية وفي البوابة اإللكترونية للصفقات العمومية

يبلغ مقرر اإلقصاء المؤقت من المشاركة في الصفقات العمومية إلى المتعاملين االقتصاديين 

مصـالح المتعاقـدة، ويكـون رفـع اإلقصـاء المؤقـت المعنيين، ويمكن أن يمـدد هـذا اإلقصـاء إلـى كـل ال

من المشاركة في الصفقات العمومية سواء كان تلقائيا أو بناء على مقرر وفق األشكال التي تم بهـا 

  .1اإلقصاء

يقصى بشكل نهائي من المشاركة في الصفقات العموميـة، المتعـاملين  :اإلقصاء النهائي -3

لحــاالت اآلتيــة مــا لــم يــتم رد االعتبــار لهــم حســب الشــروط االقتصــاديين الــذين يكونــون فــي إحــدى ا

  :القانونية المعمول بها

  ،فالس أو تصفية أو توقف عن النشاطالمتعاملون االقتصاديون الذين هم في حالة إ -

ـــــي  - المتعـــــاملون االقتصـــــاديون المســـــجلون فـــــي البطاقيـــــة الوطنيـــــة لمرتكبـــــي الغـــــش ومرتكب

  ،مجال الجباية والجمارك والتجارة ظيم فيالمخالفات الخطيرة للتشريع والتن

مـن المرسـوم  84المتعاملون االقتصاديون األجانب الذين أخلوا بالتزامهم المحدد في المادة  -

  .2الصفقات العمومية فيما يتعلق باالستثمار في شراكة تنظيمالمتضمن  247 -15الرئاسي رقم 

  ية إبرام الصفقات العموميةلى عملإجراءات رامية إلى إضفاء الشفافية ع: ثانيا

ـــة ـــى  تعتبـــر الشـــفافية اإلداري ـــاهيم الحديثـــة والمتطـــورة التـــي يتوجـــب علـــى اإلدارات عل مـــن المف

اختالف مستوياتها األخذ بهـا، نظرا لما تكتسـيه مـن أهميــــة فـي إحـداث التنميـــــة اإلداريــــــة الناجحــــــة 

  .الجمهور وبين الدولـــــــة وهيئاتــها اإلداريةوالوصول إلى مرحلـــــة المكاشفــــة بين 

يقصد بمبدأ الشفافية ضرورة ممارسة النشاط أو اتخاذ اإلجراء اإلداري في ظـل ظـروف تمكـن 

  . 3األشخاص المعنيين به من التحقق من شرعية ونزاهة المراحل التي مر بها

                                                           

اركة في الصفقات يحدد كيفيات اإلقصاء من المش ،2015-12-19مؤرخ في ال قرار الوزير المكلف بالماليةمن  09، 08تين الماد 1-

    .العمومية
  .2015-12-19مؤرخ في ال من قرار الوزير المكلف بالمالية 07المادة  -2

3
 - KALFLECHE Grégory, des marchés publics à la commande publique, l'évolution du droit des 

marchés publics, tom 02, thèse pour le doctorat en droit, université Panthéon Assas, paris II, 2004, P 
677.  
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من المعـروف أن الصـفقة العموميـة تمـر بمراحـل مختلفـة وٕاجـراءات متعـددة، لـذلك يكـون لزامـا 

أن تتســـم بالوضـــوح وعـــدم الغمـــوض بالنســـبة للمتعاقـــدين معهـــا وحتـــى بالنســـبة للغيـــر، حتـــى يمكـــنهم 

معرفـــة مـــدى احتـــرام اإلدارة المتعاقـــدة وهـــي بصـــدد الســـير فـــي إجـــراءات الصـــفقة لألحكـــام القانونيـــة 

المشـاركة فـي الصـفقة فـي يمية السارية، وأن تقوم على مبادئ أساسية تكفل حق المعنيين بها والتنظ

  .1بشكل يضمن المساواة وحرية المنافسة فيما بينهم

إذا احترمــت الشــفافية فــي إجراءاتهـا التعاقديــة ب قــد التزمـتالمتعاقــدة  القــول أن المصـلحةيمكـن 

  :عددا من المبادئ القانونية

I- ضـمن  247 -15لقد كرس تنظيم الصـفقات العموميـة  :دئ الصفقة العموميةاحترام مبا

أحكامه مجموعة مبادئ وأسس تقوم عليها الصفقة العمومية، وهذا ألجل غاية أساسية وهـي إضـفاء 

الشفافية على عملية إبرام الصفقات العمومية وضمان نجاعة الطلبات العمومية واالسـتعمال الحسـن 

  :للمال العام

يقصــد بحريــة المنافســة حريــة دخــول الصــفقة التــي تعلــن عنهــا اإلدارة  :المنافســة حريــة -1

ات ـام المناقصـــــــــة لنظــــــون، فهـــي تعـــد مــــن اإلجـــراءات الحاكمـــــــا القانــــــضـــمن الشـــروط التــــي يحدده

  .3، كما يقصد بها فتح باب التزاحم الشريف أمام من يود االشتراك في الصفقة2العامة

فـي المـادة  247 -15عموميـة رية المنافسة فقد كرسه تنظيم الصـفقات الونظرا ألهمية مبدأ ح

  .منه 05

  :على عدة أسس مبدأ حرية المنافسة يقوم 

روط المطلوبـــة للمشـــاركة فـــي وجـــوب إتاحـــة الفرصـــة للمتعهـــدين الـــذين تتـــوفر فـــيهم الشـــ -   

  ،الصفقة

  ،المنافسةإلخالل بأي شرط من شروط التزام المصلحة المتعاقدة بعدم ا -   

  . 4تقيد اإلدارة بالقانون فيما يتعلق باإلقصاء فليس لها مطلق الحرية في االستبعاد -   

                                                           
1 - KALFLECHE Grégory, Op.cit, P 657.  

ــــأهمي" عبـــد الحفـــيظ  عبـــد اهللا،  -2 ــــة قانـ ــــق الوفـون المناقصـــات الكـــويتي فـــي تحقيـــــ ــــر فـــي النفقـــات العامــ ــــة الحقـــــــمجل، "ةــ ــــ، جامعوقــ ة ـ

  .307، ص1995، 02، العدد 29، السنة تــالكوي
  .73، ص2003رف، اإلسكندرية، مصر، اوالقضاء والتشريع، منشأة المع الفقه عبد الحميد الشواربي، العقود اإلدارية في ضوء -3

  .129، ص2010مال اهللا جعفر عبد الملك الحمادي، ضمانات العقد اإلداري، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، مصر،  4-
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إن تطبيق مبدأ حرية المنافسة يتيح الفرصة ألكبر عدد من المتنافسـين للمشـاركة فـي الصـفقة 

 وبالتـــالي أكبـــر عـــدد مـــن العـــروض، وهـــذا أمـــر يـــؤدي إلـــى نتـــائج إيجابيـــة لصـــالح مشـــروع الصـــفقة

واالقتصاد الوطني عموما، حيـث أنـه يـنعش الحيـاة االقتصـادية ويسـمح بتشـغيل اليـد العاملـة ويحفـظ 

ـــــالم ــــة بمشــــاريع ـ ــــي تطــــوير البحــــث العلمــــي والدراســــات المتعلق ــــى المســــاهمة ف ال العــــام، إضــــافة إل

  .1الصفقات، وتحقيق العدالة ألصحاب المهن المتماثلة

ويقصد بـه مبدأ المساواة مبدأ مكمل لمبدأ حرية المنافسة، : مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص -2

ضرورة احتـرام شـروط ومواعيـد الصـفقة دون تفرقـة، فـال يقبـل أي شـخص أيـا كـان إذا لـم تتـوافر فيـه 

 .2...هــذه الشــروط، أو تقــدم بعــد الميعــاد، أو لــم يســتوف الشــروط الضــرورية للمشــاركة فــي الصــفقة

فــــرد بالعقــــد شخصـــا دون غيــــره ألســــباب شخصـــية ال تمــــت إلــــى وتبعـــا لــــذلك ال يجــــوز لـــإلدارة أن ت

المصــلحة العامــة بصــلة، ألنهــا ملزمــة بقاعــدة المســاواة بــين المتنافســين الــراغبين فــي التعاقــد والــذين 

، رغم ذلك فإن المصلحة المتعاقدة قد تنحرف في حاالت كثيـرة عـن قواعـد 3تتماثل مراكزهم القانونية

ين المرشـــحين، ففـــي ذات الســـياق قـــد يـــتم اللجـــوء إلـــى دفـــع رشـــاوى مـــن المســـاواة والشـــفافية وتميـــز بـــ

المرشحين للحصول على معلومات سرية تخدم عروضـهم، ليـتم اختيارهـا دون احتـرام الشـروط الـدنيا 

  .4المطلوبة

إذا كــــان مبــــدأ المســــاواة أحــــد الضــــمانات األساســــية للمتقــــدمين للتعاقــــد مــــع اإلدارة، حيــــث ال 

ضــلة بــين أحــدهم واآلخــر إال وفــق األســس الموضــوعية التــي حــددها القــانون تســتطيع األخيــرة المفا

، فهــو فـي الوقـت ذاتــه يجسـد التطبيـق الصــحيح لإلجـراءات القانونيـة التــي تلتـزم بهــا 5ودفتـر الشـروط

اإلدارة عنــد اختيارهــا للمتعاقــدين معهــا بعيــدا عــن أهــواء القــائمين علــى تطبيقهــا، ومــيلهم إلــى تحقيــق 

  .6ية على حساب المصلحة العامةمصلحتهم الشخص

                                                           

  .70، ص2003لبنان،  ،اإلنشائية العامة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروتعبد الرؤوف جابر، ضمانات المشاريع  -1
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إعمــــاال لمبــــدأ المســــاواة ال يجــــوز للمصــــلحة المتعاقــــدة كقاعــــدة عامــــة أن تتفــــاوض مــــع أحــــد 

ــــي يقررهــــا تنظــــيم الصفق ــــه خــــارج االســــتثناءات الت ـــــالمتعهــــدين المشــــاركين بشــــأن تعــــديل عطائ ات ــ

ي الصفقة العمومية دون العمومية، كما يقتضي المبدأ إيجاد نفس الفرصة لكل من يتقدم للمشاركة ف

وآخــر، وذلــك بــأال يــتم إعفــاء بعــض المتنافســين مــن شــروط معينــة دون الــبعض  متعهــدتمييــز بــين 

  .1أو حذفها أو تعديلها بالنسبة للبعض اآلخر  اآلخر، أو إضافة شروط

إن إتاحـة المعلومـات وتمكـين األشـخاص مـن اإلطـالع عليهـا يعـد تكريسـا  :مبدأ العالنيـة -3

حقيقيــا لمبــدأ الشـــفافية، ألن هــذا االلتــزام يـــؤدي إلــى الحــد مـــن الفســاد الحاصــل مـــن قبــل المـــوظفين 

ـــذين تـــربطهم بهـــم مصـــالح شخصـــية، كمـــا تمكـــن األشـــخاص  المتـــواطئين مـــع بعـــض األشـــخاص ال

  . 2اإلطالع على الشروط المتعلقة بالصفقة الراغبين في التعاقد مع اإلدارة من

المتضــــــمن تنظــــــيم الصــــــفقات العموميــــــة  247 -15بــــــالرجوع إلــــــى المرســــــوم الرئاســــــي رقــــــم 

، هـذه الشـفافية "شـفافية اإلجـراءات"وتفويضات المرفق العام، نجده قد ركز في مختلف أحكامه على 

  .منافسة والمساواة أيضاال تتحقق فقط بتكريس مبدأ العالنية بل بإعمال مبدأي حرية ال

  :يتجسد مبدأ العالنية من خالل

يقتضــي اإلعــالن عــن الصــفقة توجيــه الــدعوة مــن جانــب اإلدارة  :اإلعــالن عــن الصــفقة -أ

عاقد، وهذا األمـر يكفـل تحقيـق مبـدأ حريـة المنافسـة والمسـاواة، حيـث تللكافة عن طريق رغبتها في ال

ـــــيبــــين اإلجــــراءات والش ـــــروط الواجــــب توافرهـ ـــــا فــــي المتقدميـ ـــــن للتعــ ـــــاقد مــــع اإلدارة والتنـ ــــى ـ افس عل

  .3ا، كما يستهدف الحصول على أفضل العروض المقدمة شروطا وسعراـــأساسه

اشــترط تنظــيم الصــفقات العموميــة تضــمين اإلعــالن عــن  :اإلعــالن عــن شــروط الصــفقة -ب

ـــــالصفق ـــــة العموميـ ـــــة بيانــ ـــــات إلزاميــ ـــــتســــمية المصلح: ة منهــــاــ ــــة طلــــب ــ ــــدة وعنوانهــــا، كيفي ة المتعاق

هــذه البيانــات ... العــروض، شــروط التأهيــل، موضــوع العمليــة، قائمــة مــوجزة بالمســتندات المطلوبــة 

                                                           

  .126، ص مرجع سابقمحمد فؤاد عبد الباسط،   -1
  .140، صمرجع سابقماجد شهاب الرمضان،  -2

  .43، ص2002النهضة العربية، القاهرة، مصر،  نصار، المناقصات العامة، دارجاد جابر  3-
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ــــتجع ــــل الـــراغبين فـــي المشاركـ ــــة فـــي الصفقــ ــــة علـــى اطـــالع بشروطهــ ــــا وٕاجراءاتهــ ــــا بشـــكل متماثــ ل ـ

  .1فسةة، وهو ما يحقق المساواة وحرية المناــللكاف

بعـــد أن تتأكـــد المصـــلحة المتعاقـــد مـــن القـــدرات : ةقاإلعـــالن عـــن المـــنح المؤقـــت للصـــف -ج

الماليــة والتقنيــة ألحــد المتعهــدين بعــد فحــص وتقيــيم العــروض المقدمــة، يــتم مــنح الصــفقة العموميــة 

المنح في مؤقتا لهذا المتعهد، وقد ألزم تنظيم الصفقات العمومية اإلدارة المتعاقدة باإلعالن عن هذا 

نفــس الجرائــد التــي نشــر فيهــا اإلعــالن عنهــا إذا كــان ذلــك ممكنــا، مــع ضــرورة ذكــر الســعر، آجــال 

، تجسـيدا للشـفافية فـي عمليـة 2اإلنجاز وكل العناصر التي سـمحت باختيـار حـائز الصـفقة العموميـة

المــنح  اختيــار المصــلحة المتعاقــدة مــن جهــة، وتــوفير المعلومــات الالزمــة للــراغبين فــي الطعــن فــي

  .المؤقت من جهة أخرى

II- لقــد أولــى تنظــيم الصــفقات : اعتمــاد معــايير موضــوعية فــي اختيــار المتعامــل المتعاقــد

العمومية أهمية بالغة لعملية اختيار المتعامل بالنظر إلى كون هذا األخير حجـر األسـاس فـي تنفيـذ 

 مانا لعـدم تبديـد المـال العـامم وضـالصفقة العمومية وفق مـا هـو مشـترط مسـبقا، تحقيقـا للصـالح العـا

وألجل تحقيق هذه الغاية اشترط أن تكون معايير اختيار المتعامل المتعاقد معايير مرتبطـة بالصـفقة 

  . وغير تمييزية ومذكورة إجباريا في دفتر الشروط الخاص بالدعوة إلى المنافسة

تصـادية إلـى عـدة تستند المصلحة المتعاقدة ألجل اختيـار أحسـن عـرض مـن حيـث المزايـا االق

النوعيـــة، آجـــال التنفيـــذ أو التســـليم، الســـعر : معـــايير يشـــترط أن تـــدرج فـــي دفتـــر الشـــروط مـــن بينهـــا

والتكلفة اإلجمالية لالقتناء واالستعمال، النجاعة المتعلقة بالجانب االجتماعي لترقية اإلدماج المهني 

وقــد ... ة بالتنميــة المســتدامة لألشــخاص المحــرومين مــن ســوق الشــغل والمعــوقين، والنجاعــة المتعلقــ

  .3تستند إلى معيار واحد وهو معيار السعر وحده إذا سمح موضوع الصفقة بذلك

إضــافة إلــى المعــايير الســابق ذكرهــا ســمح تنظــيم الصــفقات العموميــة للمصــلحة المتعاقــدة أن 

ء تعتمد على طرق ووسائل أخرى تساعدها على التوصل إلى التعاقد مع صاحب أحسن عرض سوا

  :من حيث المزايا االقتصادية أو من حيث السعر وهي

                                                           

  .الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام تنظيمتضمن ي، 247 -15من المرسوم الرئاسي رقم  62المادة  -1

  .247 -15من المرسوم الرئاسي رقم  02 /65المادة  2-
  .247 -15من المرسوم الرئاسي رقم  178المادة  -3
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االســتعالم عــن قــدرات المتعهــدين مســتعملة فــي ذلــك كــل وســيلة قانونيــة كطلــب المعلومــات  -

لــــدى مصــــالح متعاقــــدة أخــــرى، واإلدارات المكلفــــة بمهمــــة المرفــــق العمــــومي، والبنــــوك والممثليــــات 

  .1الجزائرية في الخارج

ض المقدمــة، حيــث أن األصــل أنــه ال يجــوز التفــاوض مــع طلــب توضــيحات بشــأن العــرو  -

المتعهـــدين عنـــدما يتعلـــق األمـــر بـــإجراء طلـــب العـــروض، إال أنـــه واســـتثناءا علـــى ذلـــك، وســـعيا مـــن 

المصـلحة المتعاقـدة إلـى المفاضـلة والمقارنـة بــين العـروض للتوصـل إلـى أحسـنها، يمكنهـا أن تطلــب 

روضـــهم دون أن يـــؤدي التوضـــيح المقـــدم مـــن مـــن المتعهـــدين كتابيـــا توضـــيح وتفصـــيل مضـــمون ع

  .المتعهد إلى تعديل عرضه أو التأثير في المنافسة

أكثر من ذلـك وحتـى بعـد مـنح الصـفقة وموافقـة حائزهـا، يمكـن للمصـلحة المتعاقـدة أن تضـبط 

  .2الصفقة وتحسن عرضه دون أن يؤدي ذلك إلى إعادة النظر في شروط المنافسة

III- اأسـلوبعمليـة اختيـار المصـلحة المتعاقـدة إن ل: لصـفقة العموميـةاختيار أسـلوب إبـرام ا 

إلبرام صفقاتها أهمية بالغة فيما يتعلق بترشيد إنفاق المال العام وٕاضفاء الشفافية علـى عقـود ا محدد

  .اإلدارة العامة

تنقسم أساليب التعاقد اإلداري إلى أساليب أساسية للتعاقد، وأخرى يتم اللجوء إليها في حـاالت 

محددة على سبيل الحصر، وتلتـزم اإلدارة فيهـا بتسـبيب قـرار اللجـوء إليهـا، فعلـى ضـوء االحتياجـات 

، وهو نفس التوجه الـذي تبنـاه المرسـوم الرئاسـي 3التي تتطلبها اإلدارة تختار أسلوب التعاقد المناسب

 39فـــي المـــادة  امــــــق العــــــة وتفويضـــات المرفــــــم الصـــفقات العموميـــــالمتضـــمن تنظي 247 -15رقـــم 

اعتبرت إجراء طلب العروض القاعدة العامـة فـي إبـرام الصـفقات العموميـة وٕاجـراء  هذه األخيرة ،منه

، وهذا بالنظر لما يحققه إجـراء طلـب العـروض مـن فـتح المجـال ألكبـر قـدر 4التراضي هو االستثناء

                                                           

  .العمومية وتفويضات المرفق العامالصفقات  تنظيمتضمن ي، 247 -15م الرئاسي رقم من المرسو  56المادة  1-
   .247 -15الرئاسي رقم المرسوم من  80دة االم -2
  .173ماجد شهاب الرمضان، مرجع سابق، ص  -3
المعـدل فـي مادتـه  1998لسـنة  89القانون رقـم قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بفي مصر الوضع مختلف، فقد اعتبر  -4

كـل مـن المناقصـات العامـة والممارسـات العامـة طريقـان أساسـيان للتعاقـد تتبـع أحـدهما السـلطة المختصـة وفقـا للظـروف وطبيعـة  ىاألول

 واســتثناء يمكنهــا اللجــوء إلــى أســلوب المناقصــة المحــدودة أو المناقصــة المحليــة أو الممارســة التعاقــد، وتبــين ذلــك بقــرار صــادر عنهــا،

  .  المحدودة أو اإلتفاق المباشر
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حسـن العـروض فــي مـن المتعهـدين المتنافسـين، وهــو مـا يجسـد شــفافية أكثـر ويضـمن التوصـل إلــى أ

  .ظل المنافسة المفتوحة

من جانب آخر يجسد إجراء طلب العروض فكرة الرقابة الشعبية على كيفيات صرف األمـوال 

ألنــه يســمح للمــواطنين بمراقبــة المراحــل التــي تمــر بهــا الصــفقة العموميــة بدايــة مــن اإلعــالن  ،العامــة

نيـة واإلعـالن عـن المـنح المؤقـت للصـفقة وٕالى فـتح األظرفـة فـي جلسـة عل ،عنها في الجرائد اليومية

  .وهو ما يبعد المصالح المتعاقدة عن التعامالت الخفية المشبوهة... 

مـــن  40عرفـــت المـــادة  :1طلـــب العـــروض كقاعـــدة عامـــة فـــي إبـــرام الصـــفقة العموميـــة -1

ق ــــــالمرفات ــــــة وتفويضــــــات العموميـــــــم الصفقـــــــن تنظيـــــالمتضم 247 -15وم الرئاســــي رقــــم ـــــالمرس

اإلجراء الـذي يسـتهدف الحصـول علـى عـروض مـن عـدة متنافسـين مـع "ام، طلب العروض بأنه ــالع

 اـــــــــالمزايللمتعهــــــد الــــــذي يقــــــدم أحســــــن عــــــرض مــــــن حيــــــث  اتـــــــــدون مفاوضة ـــــــــتخصـــــيص الصفق

  ."تعد قبل إطالق اإلجراء معايير اختيار موضوعيةاستنادا إلى  ،ةـــاالقتصادي

التعريف أنه تعريف جامع برزت فيه جليا إرادة المنظم التركيز علـى عـدة ما يالحظ على هذا 

وذلـك للحـد مـن اسـتفادة ذوي النفـوس الجانحـة مـن الثغـرات القانونيـة  ،مبادئ تضمن شـفافية اإلجـراء

التي قد تعتري بعض أحكام تنظيم الصفقات العموميـة، والحيلولـة دون جعـل طلـب العـروض إجـراءا 

ورغبــاتهم غيــر المشــروعة، ألجــل ذلــك ضــمنها فــي التعريــف إلعطائهــا قيمــة يتناســب مــع مطــامعهم 

  . قانونية كبيرة وليسهل اإلطالع عليها

والتـــي يرمـــي مـــن خاللهـــا إلـــى غلـــق المجـــال أمـــام " دون مفاوضـــات"مـــن هـــذه األحكـــام عبـــارة 

مـن  أحسـن عـرض"عبـارة و ترتقـي إلـى المواصـفات المطلوبـة،  إمكانية التساهل مع العروض التـي ال

للتأكيد على أن العبرة في قبول العروض تكون من الجانب التقني بالدرجة " حيث المزايا االقتصادية

للتأكيد على الطابع غير الشخصي وغير التمييـزي الـذي " معايير اختيار موضوعية"األولى، وعبارة 

      .يجب أن توضع وفقه معايير اختيار المتعاملين االقتصاديين
                                                           

لطالما كان اإلشكال مطروحا في النصوص القانونية المنظمة للصفقات العمومية فيما يتعلق بمصطلح المناقصة نظرا لما كان يثيره  -1

الرئاسـي  والذي يعني طلب العروض، هذا األخير وجد لـه أخيـرا مكانـا فـي المرسـوم L’appel d’offreمن تناقض مع النص الفرنسي 

الــذي اســتبدل عبــارة المناقصــة بطلــب العــروض لضــمان التناســق بــين الــنص العربــي والفرنســي، وكــذلك مــع األحكــام  247 -15رقــم 

  .األخرى المتفرقة ضمن تنظيم الصفقات العمومية من جهة، وليكون مواكبا للتشريعات المقارنة من جهة أخرى
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  :أو وطنيا ويتم حسب أحد األشكال التالية/ذ طلب العروض طابعا دوليا ويمكن أن يأخ    

هــو اإلجــراء الــذي يمكــن مــن خاللــه أي مترشــح مؤهــل أن يقــدم : طلــب العــروض المفتــوح -أ

  .1تعهدا

هـو إجـراء يسـمح فيـه لكـل المترشـحين  :طلب العـروض المفتـوح مـع اشـتراط قـدرات دنيـا -ب

نيا المؤهلـة التـي تحـددها المصـلحة المتعاقـدة مسـبقا قبـل إطـالق الذين تتوفر فيهم بعض الشروط الـد

  .2اإلجراء أن يقدموا تعهدا

هــو إجــراء الستشــارة انتقائيــة حيــث يكــون المرشــحون الــذين تــم  :طلــب العــروض المحــدود -ج

  .3انتقاؤهم األولي هم المدعوون وحدهم لتقديم تعهد

ختيــار مخطــط أو مشــروع مصــمم هــي إجــراء يضــع رجــال الفــن فــي منافســة ال :المســابقة -د

استجابة لبرنامج أعده صاحب المشروع بعد أخذ رأي لجنة تحكيم، قصد إنجـاز عمليـة تشـتمل علـى 

جوانـــب تقنيـــة أو اقتصـــادية أو جماليـــة أو فنيـــة خاصـــة قبـــل مـــنح الصـــفقة ألحـــد الفـــائزين بالمســـابقة 

  .4والذي يقدم أحسن عرض من الناحية االقتصادية

قــد اســتغنى عــن أســلوب  247 -15األخيــر أن تنظــيم الصــفقات العموميــة تجــدر اإلشــارة فــي 

المزايدة الذي كان يعتبر من أشكال المناقصة في تنظيمات الصفقات العمومية السابقة، وحسنا فعل 

أو (ألن أسلوب المزايـدة يفتـرض دائمـا الرغبـة فـي الحصـول علـى إيـراد علـى عكـس طلـب العـروض 

  .جأ إليه اإلدارة إال إذا كانت بصدد نفقة من النفقاتالذي ال تل) المناقصة سابقا

التراضــي هــو إجــراء  :إجــراء التراضــي كأســلوب اســتثنائي فــي إبــرام الصــفقات العموميــة -2

  .5تخصيص صفقة لمتعامل متعاقد واحد دون الدعوة الشكلية إلى المنافسة

دد ممكـــن مـــن إذا كـــان إجـــراء طلـــب العـــروض يقـــوم أساســـا علـــى فكـــرة التنـــافس بـــين أكبـــر عـــ

المترشحين، فإن إجراء التراضـي ال يكـون إال بالتعاقـد مـع متعامـل وحيـد ودون أي دعـوة شـكلية إلـى 

                                                           

  .العمومية وتفويضات المرفق العامالصفقات  تنظيمتضمن ي، 247 -15من المرسوم الرئاسي رقم  43المادة  1-
  .247 -15من المرسوم الرئاسي رقم  44المادة  -2

  .247 -15من المرسوم الرئاسي رقم  01/ 45المادة  3-

  .247 -15من المرسوم الرئاسي رقم  02، 01/ 47المادة  4-
  .247 -15ن المرسوم الرئاسي رقم م 41المادة  -5
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طريقــا اســتثنائيا فــي إبــرام الصــفقات  247 -15المنافســة، لــذلك اعتبــره تنظــيم الصــفقات العموميــة 

  .العمومية ال يمكن اللجوء إليه إال في الحاالت المحددة قانونا

  :تراضي بعد االستشارةتراضي بسيط و : التراضي شكلينأخذ ي

بـأي إجـراء  بصدده سمي بسيطا ألن المصلحة المتعاقدة ال تكون ملزمة :التراضي البسيط -أ

مــن إجــراءات الــدعوة إلــى المنافســة، بــل تختــار المتعاقــد معهــا مباشــرة، ألجــل ذلــك حــددت حــاالت 

  .247 -15نظيم الصفقات العمومية من ت 49اللجوء إليه على سبيل الحصر في المادة 

أنه جاء بأحكـام جديـدة تشـكل التزامـات  247 -15ما يالحظ على تنظيم الصفقات العمومية 

علــى عــاتق المصــلحة المتعاقــدة عنــد لجوئهــا إلــى إجــراء التراضــي البســيط لضــمان ترشــيد النفقــات 

  :العمومية والشفافية في تعاقدات اإلدارة، تتمثل هذه االلتزامات في

ميــــة، إال فــــي الحــــاالت تحديــــد حاجاتهــــا قبــــل الشــــروع فــــي أي إجــــراء إلبــــرام الصــــفقة العمو  -

  ،االستثنائية

  ،ادي السيما وأنه المتعاقد الوحيدالتأكد من قدرات المتعامل االقتص -

تنظيم المفاوضات حول تنفيذ الصفقة العمومية، مع تأسيس المفاوضات المتعلقـة بـالعرض  -

  .1رجعيةالمالي على أسعار م

إذا كان التراضي البسيط يتم على مرحلة واحدة ودون أي دعوة  :التراضي بعد االستشارة -ب

شـــكلية للتعاقـــد، فـــإن التراضـــي بعـــد االستشـــارة يكـــون بتخصـــيص الصـــفقة لمتعامـــل واحـــد لكـــن بعـــد 

هـو  ، وكمـا2استشارة مجموعة من المترشحين، وتكون هذه االستشارة بكل الوسائل المكتوبة المالئمـة

الشأن بالنسبة للتراضي البسيط فـإن التراضـي بعـد االستشـارة أسـلوب اسـتثنائي للتعاقـد ال يـتم اللجـوء 

  .247 -15من المرسوم الرئاسي رقم  51إليه إال في الحاالت المذكورة في المادة 

 247 -15مـــا يالحــــظ علــــى إجــــراءات التراضــــي بعــــد االستشــــارة أن المرســــوم الرئاســــي رقــــم 

الملغــى ميــز  236 -10م الصــفقات العموميــة وعلــى خــالف المرســوم الرئاســي رقــم المتضــمن تنظــي

بـــين التراضـــي بعـــد االستشـــارة الـــذي تلجـــا إليـــه المصـــلحة المتعاقـــدة عنـــد عـــدم جـــدوى إجـــراء طلـــب 

                                                           

  .العمومية وتفويضات المرفق العامالصفقات  تنظيمتضمن ، ي247 -15من المرسوم الرئاسي رقم  50، 54، 27المواد  -1
  .247 -15من المرسوم الرئاسي رقم  02/ 41المادة  -2



 الدور الوقائي لإلدارة التابع لها المال العام                                                الفصل األول -اب األولالب  

 

109 

 

العــروض للمــرة الثانيــة، والتراضــي بعــد االستشــارة الــذي تختــاره المصــلحة المتعاقــدة مباشــرة كأســلوب 

  .1موميةإلبرام الصفقة الع

  :الفرع الثاني

  خضوع الصفقة العمومية للرقابة الداخلية

ـــد مـــن  ـــة، كـــان ال ب ـــاة لصـــرف األمـــوال العمومي ـــة باعتبارهـــا قن ـــة الصـــفقة العمومي نظـــرا ألهمي

 :إحاطاتهــا بقيــود وضــوابط ســابقة لعمليــة إبرامهــا، والحقــة أثنــاء وبعــد عمليــة التنفيــذ، مــن هــذه القيــود

  .الخضوع لرقابة لجان الرقابة الداخلية

تلتزم كل مصلحة متعاقدة بأن تنشأ لديها لجنـة دائمـة للرقابـة الداخليـة السـابقة علـى الصـفقات 

ـــيم العـــروض ـــة هـــي لجنـــة فـــتح األظرفـــة وتقي تتمتـــع بصـــالحيات تحضـــيرية وتقييميـــة ) أوال( العمومي

  ). ثانيا( والمزايا االقتصادية للتوصل إلى اختيار أحسن العروض المقدمة من حيث السعر

ســلطة الرقابــة الداخليــة علــى الصــفقات العموميــة  247 -15لقــد مــنح المرســوم الرئاســي رقــم 

هــي لجنــة فــتح األظرفــة وتقيــيم العــروض، بعــد أن كانــت كــل مــن لجنــة فــتح األظرفــة  وحيــدةللجنــة 

  .الملغى 236-10ولجنة تقييم العروض تتقاسمان هذا الدور في ظل المرسوم الرئاسي رقم 

  إنشاء لجنة فتح األظرفة وتقييم العروض: أوال

 متعاقــدةمصــلحة تحــدث لجنــة لفــتح األظرفــة وتقيــيم العــروض أو أكثــر بشــكل دائــم لــدى كــل  

  .2تتشكل من موظفين مؤهلين تابعين للمصلحة المتعاقدة يختارون لكفاءتهم

 لجنــة فــتح األظرفــة وتقيــيم العــروض يحــدد مســؤول المصــلحة المتعاقــدة بموجــب مقــرر تشــكيلة

وقواعد تنظيمها وسيرها ونصابها، وهو ما يدل أن تنظيم الصفقات العموميـة قـد مـنح سـلطة تقديريـة 

  .ؤولي المصالح المتعاقدة في تنظيم هذه اللجنة حسب خصوصية كل إدارةواسعة لمس

من جانب آخر، يمكن للمصلحة المتعاقد تحت مسؤوليتها أن تنشئ لجنـة تقنيـة تكلـف بإعـداد 

  .1تقرير تحليل العروض ألجل تسهيل عمل لجنة فتح  األظرفة وتقييم العروض

                                                           

  .العمومية وتفويضات المرفق العامالصفقات  تنظيمتضمن ي، 247 -15من المرسوم الرئاسي رقم  52المادة  -1
المتعاقـدة أن تحـدث أكثـر مـن لجنـة علـى قـر بإمكانيـة المصـلحة أمبـدأ التعـدد، حيـث  247 -15لقد تبنى تنظيم الصفقات العمومية  -2

لوظيفـة مستواها لضرورات الرقابة الداخليـة، كمـا ركـز علـى عنصـر الكفـاءة فـي أعضـائها سـعيا إلـى وضـع العناصـر المناسـبة فـي هـذه ا

  . الحساسة للوصول إلى أفضل تقييم للعروض واختيار أحسنها
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  العروضاختصاصات لجنة فتح االظرفة وتقييم : ثانيا

المتضـمن قـانون الصـفقات العموميـة وتفويضـات  247 -15لقـد مـنح المرسـوم الرئاسـي رقـم  

  :المرفق العام للجنة فتح األظرفة اختصاصات إدارية وأخرى تقنية

I- تقـوم بصـدد اختصاصـها اإلداري بفـتح  :االختصاص اإلداري للجنـة فـتح وتقيـيم العـروض

ض التقنية والمالية خالل نفس الجلسـة فـي تـاريخ وسـاعة فـتح األظرفة المتعلقة بملف الترشح والعرو 

األظرفـــة، وتكـــون هـــذه الجلســـة علنيـــة بحضـــور المترشـــحين أو المتعهـــدين الـــذين تـــدعوهم المصـــلحة 

، وهـــذا باســـتثناء أظرفـــة لـــى المعنيـــينالمتعاقـــدة فـــي إعـــالن المنافســـة أو عـــن طريـــق رســـالة موجهـــة إ

  .2لنيةعالخدمات التي ال يتم فتحها في جلسة 

تمارس أيضا لجنـة فـتح وتقيـيم العـروض صـالحيات تحضـيرية بصـدد قيامهـا بفـتح األظرفـة   

  :حيث تقوم بما يلي

الصــرف ومؤشــر تثبــت صــحة تســجيل العــروض فــي ســجل خــاص مــرقم مــن طــرف اآلمــر ب -

  ،عليه بالحروف األولى

ملفـات ترشـحهم أو ول أظرفـة إعداد قائمة المرشحين أو المتعهدين حسب ترتيب تاريخ وص -

  ،عروضهم

  ،الوثائق التي يتكون منها كل عرض إعداد قائمة -

  ،حة التي ال تكون محل طلب استكمالالتوقيع باألحرف األولى على وثائق األظرفة المفتو  -

ة الحاضرين، مع العلم أن تحرير محضر فتح األظرفة والذي يوقع من طرف أعضاء اللجن -

ظرفــة يكــون صــحيحا مهمــا كــان عــدد أعضــاء الحاضــرين، بشــرط أن اللجنــة عنــد فتحهــا لأل اجتمــاع

  ،متعاقدة على ضمان شفافية اإلجراءتسهر المصلحة ال

السـتكمال عروضـهم التقنيـة تحـت  ،إذا اقتضـى األمـر وة المرشحين أو المتعهدين كتابيـادع -

  ،أيام إال ما استثنى بنص التنظيم 10طائلة رفضها في أجل 

  ،توفرت حالة من حاالت عدم الجدوى جدوى اإلجراء إذااقتراح إعالن عدم  -

                                                                                                                                                                                     

  .الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام تنظيمضمن يت، 247 -15من المرسوم الرئاسي رقم  162/02، 160 المادة -1
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  .1إرجاع األظرفة غير المفتوحة إلى أصحابها من المتعاملين االقتصاديين -

II- تمــارس اللجنــة دورا تقنيــا يتمثــل فــي  :االختصــاص التقنــي للجنــة فــتح وتقيــيم العــروض

وحضـرتها بالشـكل الـذي يجعـل تقييم العروض المقدمة من طرف المتعهدين، والتي تكون قـد هيأتهـا 

  .عملية التقييم تتم بسالسة

تضـطلع لجنـة فــتح األظرفـة وتقيــيم العـروض فـي إطــار اختصاصـها التقنــي بصـالحيات هامــة 

الصـــرف ويؤشـــر عليـــه وتســـجل أشـــغالها المتعلقـــة بتقيـــيم العـــروض فـــي ســـجل خـــاص يرقمـــه اآلمـــر ب

  :، فهي تقوم بـباألحرف األولى

أو لموضــــوع /و غيــــر المطابقــــة لمحتــــوى دفتــــر الشــــروطإقصــــاء الترشــــيحات والعــــروض  -1

  .الصفقة

ير المحــددة مســبقا فــي دفتــر تحليــل العــروض الباقيــة علــى مــرحلتين وفــق الشــروط والمعــاي -2

  .الشروط

تقـوم فــي مرحلــة أولــى بالترتيــب التقنــي للعــروض مـع إقصــاء العــروض التــي لــم تتحصــل علــى 

  .الالزمة والمشترطة في دفتر الشروطالعالمة الدنيا 

  .وفي مرحلة ثانية تقوم بدراسة العروض المالية للمتعهدين الذين تم تأهيلهم األولي تقنيا

  :انتقاء أحسن عرض من حيث المزايا االقتصادية، وهو ذلك العرض -3

األقـــل ثمنـــا مـــن بـــين العـــروض الماليـــة للمرشـــحين المختـــارين، عنـــدما يســـمح  •

  .بذلك، وباالستناد إلى معيار السعر فقطموضوع الصفقة 

األقل ثمنا من بين العروض المؤهلة تقنيا إذا تعلـق األمـر بالخـدمات العاديـة  •

  .وباالستناد إلى عدة معايير من بينها معيار السعر

المتحصل على أعلى نقطة استنادا إلى ترجيح عدة معـايير مـن بينهـا معيـار  •

  .ا على الجانب التقني للخدماتالسعر إذا كان االختيار قائما أساس
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علـــى المصـــلحة المتعاقـــدة رفـــض العـــرض المقبـــول، إذا ثبـــت أن بعـــض ممارســـات  تقتـــرح -4

المتعهــد المعنــي تشــكل تعســفا فــي وضــعية هيمنــة علــى الســوق، أو تــؤدي إلــى اخــتالل المنافســة فــي 

  .القطاع المعني

على المصلحة المتعاقدة رفض العرض المقبول، إذا أقـرت أن جـواب المتعهـد غيـر  تقترح -5

مبــرر بشــأن انخفــاض عرضــه المــالي بشــكل غيــر عــادي بالنســبة لمرجــع األســعار، أو أن العــرض 

  .المالي للمتعامل المختار مؤقتا مبالغ فيه بالنسبة لمرجع األسعار

التـي تتعلـق بـالعروض التقنيـة التـي  -المتعاقـدةعن طريق المصـلحة  -رد األظرفة المالية -6

  .1تم إقصاؤها إلى أصحابها دون فتحها

فـي األخيــر، وبعـد أن تنتهــي لجنـة فــتح وتقيــيم العـروض عملهــا اإلداري والتقنـي تعرضــه علــى 

المصلحة المتعاقدة، هذه األخيرة هـي التـي تقـرر مـنح الصـفقة أو اإلعـالن عـن عـدم جـدوى اإلجـراء 

  .3، ملتزمة في ذلك برأي لجنة فتح األظرفة وتقييم العروض2نح المؤقت للصفقةأو إلغاء الم

تبــين الــدور الهــام يلجنــة فــتح وتقيــيم األظرفــة ه مــن اختصاصــات مــن خــالل مــا تــم التطــرق إليــ

لـى اختيـار إالذي تضطلع به هذه األخيرة، من خالل العمل الجاد على التوصل وبشكل موضوعي، 

 العـــروض مــن حيــث المزايـــا االقتصــادية اســتنادا إلـــى معــايير متعــددة منهـــاأكفــأ المتعهــدين وأحســن 

لـــى ترشـــيد النفقـــات العموميـــة وعـــدم إهـــدار المـــال العـــام علـــى الســـعر، وهـــذا كلـــه فـــي إطـــار ســـعيها إ

  .صفقات تمنح إلى متعهدين غير أكفاء
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  . 247 -15من المرسوم الرئاسي رقم  161المادة  -2
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  :الفصل الثاني

  المال العام تبديدتدخل هيئات خارجية للوقاية من 

نظــرا التســاع نطــاق ومجــاالت عمــل اإلدارة العامــة فــي الدولــة المعاصــرة ومــا ترتــب عنــه مــن 

، فإن التدابير الذاتيـة التـي تسـعى اإلدارات المختلفـة تضخم في الجهاز اإلداري بصورة غير مسبوقة

، وهــو الوضــع الــذي لحمايــة المــال العــام والمحافظــة عليــه تكــون غيــر كافيــةإلــى االلتــزام والتقيــد بهــا 

يحــتم تــدعيم تلــك التــدابير بتــدابير رقابيــة ذات طــابع وقــائي متخــذة مــن طــرف هيئــات خارجــة عــن 

  . اإلدارة التابع لها المال العام

وظيفــة حيويــة فـــي الدولــة الحديثــة فهــي تعتبــر حجــر الزاويــة فـــي  عامــة تعتبــر الرقابــة بصــفة

ا تختلـف مـالنشاط اإلداري، وهي تختلف باختالف األنظمة السياسية والقانونية وحتى االجتماعيـة، ك

   .من مرحلة زمنية إلى أخرى

إن تعقيــدات النشــاط اإلداري وتعــدد إجراءاتــه تفــرض إخضــاع القــائمين بــه إلــى الرقابــة بشــكل 

وهي تلك الرقابة التي تتم  ،ر قبل إتيان التصرف القانوني عن طريق ما يعرف بالرقابة السابقةمستم

  .سابقة التخاذ القرارالتي تكون قبل اإلجراء أو 

ة اإلجـراءات والـنظم المقـررة لسـير العمـل اإلداري فـي مختلـف لـتعرف الرقابة السابقة بأنهـا جم

عة متصلين بما يكفل صدوره سليما مطابقـا لألسـس مراحله، والتي تستهدف إخضاعه لفحص ومراج

القانونيــة واألصــول الفنيــة، وعلــى ذلــك فهــي تســبق العمــل اإلداري بمــا يكفــل تجنــب وقــوع األخطــاء 

  .1عن األسس السليمة االنحرافوتدارك 

لما كان الهدف األساسي من الرقابـة السـابقة هـو تجنـب وقـوع األخطـاء واكتشـافها فيمـا يتعلـق 

بمختلـف تصـرفات وأنشـطة األجهـزة اإلداريـة ومنهــا التصـرفات الـواردة علـى األمـوال العامـة، تعــددت 

  . األجهزة التي تمارسها بين أجهزة إدارية وأخرى منتخبة

                                                           

، الرقابة على أموال الدولـة العامـة ودور الجهـاز المركـزي للمحاسـبات فـي الرقابـة والتـأثير فـي اإلجـراءات األحول محمد محمد فتحي -1

  .98ص  ،2011، 2010 ، كلية الحقوق، جامعة عين شمس،دكتوراهالتأديبية، دراسة تطبيقية، رسالة 
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ة التي تمارسها الجهة اإلدارية أو السلطة التنفيذيـة باعتبارهـا يقصد بالرقابة اإلدارية تلك الرقاب

القائمــة علــى ماليــة الدولــة بغيــة االهتــداء إلــى نقــاط الضــعف أو اكتشــاف األخطــاء وعالجهــا ومنــع 

  ).المبحث األول( ، وهذا ما من شأنه أن يصوب العمل اإلداري بإعتبارها تسبقه زمنيا 1حدوثها

ال العــام يكــون مــن األهميــة بمكــان عــدم االكتفــاء بالرقابــة التــي بهــدف تحقيــق حمايــة أكبــر للمــ

تمارسها الهيئات ذات الطابع اإلداري، بل يجب التشارك والتكامل مع هيئات منتخبة علـى المسـتوى 

الوطني أو المحلي بما تملكه من وسائل رقابية تجسد الرقابة الشعبية علـى تسـيير األمـوال العموميـة 

   ).  المبحث الثاني( 

  :المبحث األول

  الرقابة اإلدارية السابقة على المال العام

يقصد بالرقابة السابقة تلك الرقابـة التـي تـتم قبـل القيـام باألعمـال اإلداريـة العامـة، ولـذلك فهـي 

توصـــف بأنهـــا رقابـــة مالءمـــة ألنهـــا تفتـــرض وجـــود حـــوار دائـــم بـــين جهـــة الرقابـــة اإلداريـــة والجهـــة 

الموافقـة قبـل قيـام الجهـة اإلطـالع و تمتـع الجهـة المختصـة بالرقابـة بسـلطة نتيجـة  ،المشمولة بالرقابـة

  . 2المشمولة بالرقابة باألعمال اإلدارية

لم تعد الرقابة اإلداريـة بمفهومهـا الحـديث ترتكـز علـى كشـف األخطـاء واالنحرافـات فـي اآلداء 

لمحتملـة أو المتوقعـة كشـف األخطـاء واالنحرافـات اعلى ت فعال ثم محاولة تصحيحها، بل التي وقع

  .واإلجراءات الكفيلة بالحيلولة دون وقوعها و القضاء عليها في حال وقوعها

تتنـوع اختصاصــات األجهــزة اإلداريــة المكلفـة بالرقابــة علــى تســيير األمـوال العامــة، فمنهــا تلــك 

لخاضـعة األجهزة ذات االختصاص المالي التي تتـولى مراجعـة التصـرفات القانونيـة وتقيـيم األجهـزة ا

، ومنهــا تلــك األجهــزة )المطلــب األول( للرقابــة وقيــاس مــدى قــدرتها علــى تحقيــق األهــداف المســطرة 

                                                           

 دكتـوراه، كليـة الحقـوق، جامعـة القـاهرة، رسـالة جيهان حسن سيد أحمد خليل، دور السلطة التشريعية في الرقابة على األموال العامة -1

  .01ص  ،2001
 يـة الحقـوق، جامعـة القـاهرةراه، كلإلهام محمد عبد الملك المتوكل، الرقابة اإلدارية في الجمهورية اليمنية، دراسـة مقارنـة، رسـالة دكتـو  -2
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اإلداريـــة التـــي منحهـــا القـــانون الســـلطات الالزمـــة ألجـــل التأكـــد مـــن مـــدى مطابقـــة األعمـــال اإلداريـــة 

لفـات و تصـويب للنصوص القانونية والتنظيمية السـارية، واتخـاذ التـدابير الكفيلـة بالكشـف عـن المخا

  .)المطلب الثاني( األخطاء في حال وجودها 

  :المطلب األول

  الرقابة السابقة للهيئات المالية

الرقابـة الماليـة ليسـت وليــدة الـنظم الحديثـة بــل هـي ظـاهرة تـالزم تجمــع األفـراد ومرتبطـة بنشــأة 

 ةـــة الحديثـــز الدولـن أهم ركائــتعتبر مة عن الشعب، فهي ـــه نيابــام وٕادارتــال العــا للمــة وملكيتهــالدول

  ).الفرع األول( كمفهوم قديم يشهد تطورا مستمرا في وسائله وتقنياته 

يقصد بالرقابة المالية السابقة تلك الرقابة التي تـتم قبـل اتخـاذ اإلجـراءات التنفيذيـة التـي تـؤدي 

لتزام أو دفــع أي مبلــغ قبــل إلــى صــرف األمــوال العموميــة، حيــث ال يجــوز ألي وحــدة االرتبــاط بــاال

، يســمى هــذا النــوع مــن الرقابــة 1الرجــوع إلــى الجهــة المختصــة بالرقابــة القبليــة للموافقــة علــى الصــرف

بالرقابـــة الوقائيـــة كونهـــا تعمـــل علـــى منـــع وقـــوع األخطـــاء واالنحرافـــات فـــي الخطـــط التـــي يـــتم وفقهـــا 

ســم الرقابــة المانعــة ألنهــا تمنــع تحصــيل اإليــرادات أو كيفيــات صــرف النفقــات، كمــا يطلــق عليهــا ا

  . 2وتحول دون تبديد الموارد العامة وتحقق وفرا في اإلنفاق العام

تمــارس الرقابــة الماليــة الســابقة فــي القــانون الجزائــري مــن طــرف عــونين مــن أعــوان المحاســبة 

 )الفرع الثـاني(  ات العموميةــة على النفقــة الرقابـــا المراقب المالي والذي يتولى صالحيـالعمومية هم

لماليـة السـابقة علـى الرقابـة ا إضـافة إلـىلتشمل والمحاسب العمومي والذي تتسع صالحياته الرقابية 

  ). الفرع الثالث( تحصيل اإليرادات الرقابة على صرف النفقات 

  

                                                           

  .29، ص 2005محمد رسول العموري، الرقابة المالية العليا، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان،  -1
: ، ورشـة عمـل"عامـةدور الرقابة المالية في مواجهة الفساد اإلداري والمالي والمحافظة على األمـوال ال"، بوزيدة حميد، الجوزي فتيحة -2

، منشــورات المنظمــة العربيــة للتنميــة 2015الرقابــة الماليــة واإلداريــة ودورهــا فــي الحــد مــن الفســاد المــالي واإلداري، اســطنبول، تركيــا، 

   .118ص  ،2016اإلدارية، 
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  :الفرع األول

  مفهوم الرقابة المالية

حســن اســتعمال المــال العــام بمــا  يقصــد بالرقابــة الماليــة تلــك الرقابــة التــي تســتهدف التأكــد مــن

يتفــــق مــــع أهــــداف التنظـــــيم وتحقيــــق الغايــــات الماليــــة والمحاســـــبية عــــن طريــــق االلتــــزام بالبيانـــــات 

واإلجـراءات الماليـة والمحاسـبية، والمحافظـة علـى مـوارد وممتلكـات تلـك المنظمـة والتحقـق مـن التــزام 

امة وصـرف النفقـات العامـة، والتأكـد مـن اإلدارة بالتشريعات المعمول بها في  تحصيل اإليرادات الع

  . 1أن النفقات تتم في األوجه المحددة قانونا بما يخدم المصلحة العامة

بــالنظر إلــى األهميــة التــي تحظــى بهــا الرقابــة الماليــة، يكــون مــن األهميــة بمكــان بعــد تقــديم 

  ). ثانيا(توضيح أهميتها ودورها في المحافظة على األموال العامة ) أوال( تعريف لها 

  تعريف الرقابة المالية: أوال

ينــة بغيــة المحافظــة تعــرف الرقابــة الماليــة بأنهــا مجموعــة اإلجــراءات التــي تقــوم بهــا أجهــزة مع

علـــى األمـــوال العامـــة وضـــمان حســـن تحصـــيلها وٕانفاقهـــا بدقـــة وفعاليـــة واقتصـــادية، وفقـــا لمـــا أقرتـــه 

ووفقـا للخطـط الموضـوعة للجهـات الخاضـعة  ،والقـوانين الماليـة األخـرى بالميزانيـةالسـلطة التشـريعية 

  . 2للرقابة

ية والمالية وتهدف إلى المحافظة علـى فالرقابة المالية هي عملية شاملة تشمل الجوانب القانون

األموال العامة من سوء التصرف وضمان حسن اسـتخدامها، بحيـث تحقـق أعلـى درجـة مـن الفعاليـة 

في النتائج من إنفاق المال العام أو تحصيله بمـا يخـدم المصـلحة العامـة، عـن طريـق التأكـد مـن أن 

فقــا للقــوانين والقواعــد المحــددة ســلفا وذلــك قبــل العمليــات الماليــة المتعلقــة بــاإليرادات والنفقــات تــتم و 

                                                           

 فـة للنشـر والتوزيـع، عمـان، األردنثقاحمدي سليمان قبيالت، الرقابة المالية واإلدارية على األجهزة الحكوميـة، الطبعـة الثانيـة، دار ال -1

  .15، ص 2010
  .25محمد رسول العموري، مرجع سابق، ص  -2
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، وعمومـا هـي 1وأثناء وبعد تنفيذها، والعمل على كشف االنحرافات في وقتها وعالج أسـبابها بسـرعة

تلك اإلجراءات التي تضعها الدولة للتأكد من أن عملية تحصيل اإليرادات وصـرف النفقـات مطابقـة 

  .2إلى حماية المال العامللقواعد والمراسيم والتعليمات الهادفة 

ومــرت بمراحــل متعــددة، وقــد ســاعد علــى  3لقــد وجــدت الرقابــة الماليــة فــي المجتمعــات المنظمــة

ــــتطوره ــــا تطـ ــــور الدولـ ــــة وانتقالهـ ــــا مـــن الدولـ ــــة الحارســ ــــة إلـــى الدولــ ــــة المتدخلـ ــــة فـــي جميـــ ع منـــاحي ـ

ـــالحي ريعية وتنفيذيــة، وقــد كــان للكــوارث واألزمــات اة، وتطــور الســلطات وانقســامها إلــى قضــائية وتشــــ

التي مرت بها الدول دورا في دفع المجتمعـات إلـى تطـوير أجهـزة الرقابـة الماليـة مـن أجـل المحافظـة 

على أموالها العامة وتوظيفها لتجاوز هذه األزمات، فهي تعتبـر بـذلك مـن األركـان األساسـية لمفهـوم 

  .   4اإلدارة الرشيدة

  رقابة المالية في المحافظة على األموال العامةأهمية ال: ثانيا

تحظــى الرقابــة الماليــة بأهميــة بالغــة بــالنظر إلــى كونهــا تحقــق غرضــين أساســيين همــا حســن 

  :التقييم وتحديد المسؤولية اإلدارية والمالية والقانونية

وعـدم  ،التشـريعيةتظهر أهمية الرقابة الماليـة مـن الناحيـة السياسـية فـي احتـرام رغبـة الهيئـة  -

  .تجاوز األولويات والمخصصات التي تم رصدها لتنفيذ المشاريع والخدمات العامة

                                                           

والتجاريـة  االقتصـادية، كليـة العلـوم رسـالة دكتـوراهدراسـة تحليليـة ونقديـة، : موفق عبد القادر، الرقابة المالية على البلدية فـي الجزائـر -1

  .37، ص 2015، 2014وعلوم التسيير، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
  .108بوزيدة حميد، الجوزي فتيحة، مرجع سابق، ص  -2
نشأت الرقابة المالية منذ القدم وارتبطت بحاجة اإلنسان إلى التحقق من صحة العمليات التي يتم إنجازها، لذلك احتفظ القدماء على  -3

ومـن ) ص(حيـث سـعى الرسـول  ،الت نظرا لفوائدها ، كما لقيت الرقابة المالية في الحضارة اإلسالمية اهتمامـا كبيـرامر العصور بالسج

بعده الخلفاء الراشدون والتابعون إلى تكريسها ووضع مبادئها مستندين في ذلك إلـى أحكـام القـرآن الكـريم والسـنة الشـريفة، أمـا فـي الوقـت 

هامـة للتأكـد الحاضر شهدت المحاسبة تطورا كبيرا كعلم متخصـص فـي تسـجيل وتقـديم المعلومـات الماليـة، وبـرزت الرقابـة الماليـة كـأداة 

  .27موفق عبد القادر، مرجع سابق، ص :  من حركة األموال والنشاط االقتصادي بشكل عام، أنظر

الرقابة : ، ورشة عمل"دور الرقابة المالية واإلدارية في مواجهة الفساد والمحافظة على األموال العامة"خليل محمد عبد القادر غنيم،  -4

ـــالمالي  لمنظمــة العربيــة للتنميــة اإلداريــةورات اــــ، منش2015حــد مــن الفســاد المــالي واإلداري، اســطنبول، تركيــا، ة واإلداريــة ودورهــا فــي الـ

  .10، 09، ص ص 2016
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والتأكــد  ،مــن الناحيــة االقتصــادية فــإن الرقابــة الماليــة تجســد حســن اســتخدام األمــوال العامــة -

  . من إنفاقها في األوجه المحددة والحيلولة دون اختالس وٕاهدار األموال العامة

احيــة القانونيــة تعمــل الرقابــة الماليــة علــى التأكــد مــن أن مختلــف التصــرفات الماليــة مــن الن -

تمــت وفقــا لألنظمــة والقــوانين، وتحديــد المســؤوليات حرصــا علــى ســالمة التصــرفات الماليــة، إضــافة 

  .إلى إيجاد الحلول الوقائية لتصحيح االنحرافات الواقعة

ليــة علــى محاربــة الفســاد فــي المجتمــع بمختلــف مــن الناحيــة االجتماعيــة تســاعد الرقابــة الما -

  . 1صوره وأشكاله

كل رقابة تهدف أساسا إلى حماية الصالح العام والرقابة المالية كنوع من أنواع الرقابـة تهـدف 

فـي الميزانيـة العامـة، وكمـا أصـاب التطـور الرقابـة  حـددإلى التأكد من تحقيق النشاط المالي حسـبما 

ــدفاتر الماليــة فهــو كــذلك أصــاب أ هــدافها، فبعــد أن كانــت تهــدف إلــى مراجعــة وتــدقيق الســجالت وال

الحسابية والكشـف عمـا قـد يوجـد فيهـا مـن تالعـب ومـدى التقيـد بـالقوانين واألنظمـة، توسـعت لتشـمل 

مراقبــة مــدى االقتصــاد فــي النفقــات ومــدى فعاليــة األجهــزة الخاضــعة للرقابــة، ويمكــن تحديــد أهــداف 

    :مجموعة من النقاط نذكر منها الرقابة المالية من خالل

امــة قــد تمــت وفقــا لمــا هــو مقــرر التحقــق مــن أن إيــرادات الدولــة قــد جمعــت وأن النفقــات الع -

  ،لها

  ،ن مدى مالءمتها للتطورات الحاصلةمراجعة القوانين واللوائح المالية والتأكد م -

ومســـاعدتها بــاقتراح الوســـائل العمــل علــى ترشـــيد اإلنفــاق العـــام وتوجيــه األجهـــزة الحكوميــة  -

  ،رفع كفاءة آداء األجهزة الحكوميةالكفيلة ب

  ،ة ممسوكة ومعدة بالطريقة الصحيحةالتأكد من أن القيود والسجالت الحكومي -

                                                           

: ، ورشـة عمـل"دور الشفافية والمسـاءلة فـي تفعيـل الرقابـة الماليـة علـى إعـداد وتنفيـذ الميزانيـة العامـة والحـد مـن الفسـاد"فقير سامية،  -1

، منشــورات المنظمــة العربيــة للتنميــة 2015اإلداريــة ودورهــا فــي الحــد مــن الفســاد المــالي واإلداري، اســطنبول، تركيــا، الرقابــة الماليــة و 

  .161، ص2016اإلدارية، 
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 . 1ضمان عدم خروج الحكومة عن الحدود التي رسمتها لها السلطة التشريعية -

ى األموال العامة إال أنهـا وعلـى الـرغم مـن إذن فالرقابة المالية تهدف أساسا إلى المحافظة عل

ذلــك ال بــد أن تكــون فــي إطــار حــدود معينــة حتــى ال تصــيب اإلدارة باآلليــة والــروتين، فالتشــدد فــي 

الرقابــة يجعــل الهيئــات اإلداريــة الخاضــعة للرقابــة تخشــى اتخــاذ القــرارات مــن بــاب االحتيــاط حتــى ال 

فتتحــول اإلدارة إلـى آلــة لتنفيـذ التعليمــات دون  بتكـاروبـذلك تقــل روح المرونـة واال ،تقـع فـي األخطــاء

إعمــال الســلطة التقديريــة المخولــة لهــا، لــذلك يجــب أن يكــون مفهــوم الرقابــة هــو المعاونــة والتوجيــه 

  :وهذا ال يكون إال بتوافر العناصر الرقابية التالية 2وليس تصيد األخطاء أو التسلط

  ،يرادات العامة بالدقة والواقعيةاتسام تقديرات النفقات واإلدقة تقديرات قانون المالية بمعنى  -

قبـة فـي شـكل ممـنهج تحديد أهداف الرقابة بما يتفق مع طبيعـة العمـل واألنشـطة محـل المرا -

  ،وتعليمات واضحة

سالمة نظم المراقبة الداخلية والضبط المالي واإلداري داخل المؤسسة ودقة االلتزام بتطبيـق  -

  ،ؤدي إلى سوء استخدام المال العامواللوائح، والذي يحول دون ارتكاب األخطاء التي قد تالنظم 

  ،للسلطة التشريعية وليس التنفيذيةاستقالل األجهزة الرقابية وتبعيتها  -

  ،مدني في الرقابة على المال العامضرورة إشراك منظمات المجتمع ال -

ليـــة واإلداريـــة مـــع االهتمـــام بالتـــدريب المســـتمر حســـن اختيـــار القـــائمين بأعمـــال الرقابـــة الما -

  ،بكل ما هو حديث في مجال أعمالهم لزيادة كفاءتهم ورفع مستوى آدائهم، وٕاحاطتهم

                                                           

  .27، 26محمد رسول العموري، مرجع سابق، ص ص  -1
 س، كليــة الحقــوق، جامعــة عــين شــمراهدكتــو العوضــي العوضــي عثمــان، الرقابــة القانونيــة علــى ماليــة الدولــة، دراســة مقارنــة، رســالة  -2

  .22، 21، ص ص 1992
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دراســة وتحليــل االنحرافــات بقصـــد الوصــول إلــى المســؤول عنهـــا واألســباب التــي أدت إلـــى  -

  .1ذلك

  :الفرع الثاني

  الرقابة السابقة للمراقب المالي 

يتولى صالحية الرقابة القبلية على  2من أعوان المحاسبة العمومية اراقب المالي عونيعتبر الم

  . النفقات العمومية التي تلتزم بها الدولة ومختلف اإلدارات العمومية

يتم تعيين المراقب المالي والمراقبين الماليين المساعدين من طرف الوزير المكلف بالمالية من 

  . 3لقطاع المالية من أجل ممارسة الرقابة المسبقة للنفقات العموميةبين الموظفين التابعين 

يمــارس المراقــب المــالي صــالحياته الرقابيــة بــالتحقق مــن مشــروعية العمليــات التــي يقــوم بهــا 

اآلمر بالصرف قبل عقد النفقة بصفة نهائية، وذلك بالتأشير على بطاقة االلتزام التي يقوم بإعدادها 

  . 4داية إجراءات اإلنفاق والذي يترتب عنه عبء مستقبلي على عاتق الدولةاآلمر بالصرف عند ب

  : إذن فأهمية الدور الرقابي للمراقب المالي تبرز بالنظر إلى جانبين

مــن حيــث وقــت ممارســتها، فهــي رقابــة ســابقة تســبق كــل عمليــة مــن عمليــات تنفيــذ النفقــات  -

إلداري وتغلـق البـاب أمـام إمكانيـة التالعـب بالمـال الملتزم بها، وبالتالي فإنهـا رقابـة تصـوب العمـل ا

  .العام

                                                           

الرقابـة الماليـة واإلداريـة : ، ورشة عمـل"معايير نجاح أساليب الرقابة المالية واإلدارية وتحقيق أهدافها"خليل محمد عبد القادر غنيم،  -1

، ص ص 2016مــة العربيـة للتنميــة اإلداريــة، ، منشـورات المنظ2015ودورهـا فــي الحـد مــن الفسـاد المــالي واإلداري، اسـطنبول، تركيــا، 

69 ،70.  
يقصد بالمحاسبة العمومية مجموعـة القواعـد المطبقـة علـى العمليـات الماليـة للهيئـات واألجهـزة العموميـة، حيـث تؤهـل هيئـات الرقابـة  -2

  : لها، نقال عن االمتثالالمالية المختلفة بمراقبة هذه القواعد وضمان 
FLIZOT Stéphanie, la cour des comptes, 5e édition, berger- levrault, paris, France, 2001, p74, 75.  

ج  ، متعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بهـا، ج ر1992-11-14مؤرخ في  414-92من المرسوم التنفيذي رقم  04المادة  -3

  .1992-11-15، صادر في 82عدد  ج
دكتــوراه، كليــة العلــوم  رســالةآفــاق إصــالح نظــام المحاســبة العموميــة الجزائــري الخــاص بتنفيــذ العمليــات الماليــة للدولــة، شــالل زهيــر،  -4

  .113 ص، 2014، 2013االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، 
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من حيث محلها، فهي تنصب على رقابة النفقات العمومية فقط دون اإليرادات، والمعروف  -

أن النفقــات العموميــة هــي وحــدها التــي تشــكل أعبــاء علــى الدولــة وٕاداراتهــا وقنــوات لصــرف األمــوال 

  . العامة

عالـة علـى النفقـات العموميـة مـنح المراقـب المـالي اختصاصـات في إطار تكريس رقابة مالية ف

والتـي تتـرجم إمـا بمـنح تأشـيرة الموافقـة علــى ) أوال( واسـعة تجعلـه محطـة أساسـية قبـل صـرف النفقـة 

  ).ثانيا(صرف النفقة أو رفض منحها 

  صالحيات المراقب المالي: أوال

زير المكلــف بالماليـة حيــث يكــون يمـارس المراقــب المــالي صـالحياته الرقابيــة تحــت إشـراف الــو 

  : ، وهو بهذه الصفة يراقب عددا من اإلدارات العمومية1خاضعا لسلطته السلمية

I- ــة المراقــب المــالي ــات الخاضــعة لرقاب مــن المرســوم  02بــالرجوع إلــى نــص المــادة : الهيئ

والمتمم، نجد أنه تم المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها، المعدل  414-92التنفيذي رقم 

تعداد الهيئات اإلدارية التي تخضع ميزانيتها إلى الرقابة السابقة للمراقـب المـالي، هـذه الهيئـات التـي 

     تحــــدد مجــــال تــــدخل المراقــــب المــــالي عضــــويا عرفــــت توســــيعا عنــــد تعــــديل المرســــوم التنفيــــذي رقــــم

توســيع مجــال تــدخل  حيــث تــم 3742-09بموجــب المرســوم التنفيــذي رقــم  2009ســنة  92-414

المراقب المالي سعيا إلخضـاع أكبـر عـدد مـن اإلدارات لرقابتـه، وتبعـا لـذلك أصـبحت رقابـة المراقـب 

  : المالي تمتد إلى المراقبة السابقة لميزانيات

   ،مؤسسات واإلدارات التابعة للدولةال -

   ،الميزانيات الملحقة -

                                                           

الماليـة وٕاطـارات وزارة الماليـة، ويتمتـع باسـتقاللية يعين المراقب المالي في القانون الفرنسي من بين قضاة مجلس المحاسـبة ومفتشـي  -1

ـــفــي مزاولــة مهامــه وال يخضــع للرقابــة الرئاســية، وهــو األم ـــر الــذي يــؤدي ال محالــ ـــة إلــى فاعليـ نقــال عــن زيــوش  ،ة وجديــة دوره الرقــابيــ

  .228ص ،2011جامعة تيزي وزو،  الحقوق والعلوم السياسية، ، كليةدكتوراهالميزانية العامة للدولة في الجزائر، رسالة  ،ةـــرحم
-11-14المــؤرخ فــي  414-92ويــتمم المرســوم التنفيــذي رقــم  ل، يعــد2009-11-16مــؤرخ فــي  374-09مرســوم تنفيــذي رقــم  -2

  .2009-11-19صادر في  ،67عدد ج ر ج ج والمتعلق بالرقابة السابقة على النفقات التي يلتزم بها،  1995
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  ،لحسابات الخاصة للخزينة العموميةا -

   ،تالواليا -

   ،1البلديات -

   ،سات العمومية ذات الطابع اإلداريالمؤس -

  ،الطابع العلمي والثقافي والمهني المؤسسات العمومية ذات -

  . 2المؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري المماثلة -

  :بالنسبة لميزانيتي مجلس األمة والمجلس الشعبي الوطني فإنهما خاضعان ألحكام خاصة

 414-92اســتثنى المرســوم التنفيــذي رقــم : لميزانيــة المجلــس الشــعبي الــوطنيبالنســبة  -1

ميزانيــة المجلــس الشــعبي الــوطني مــن الخضــوع لرقابــة المراقــب المــالي، وبــالرجوع إلــى أحكــام النظــام 

،  يتبين أنه جاء خاليا من اإلشارة إلى الجهة المكلفة بالرقابة المالية 20003الداخلي للمجلس لسنة 

علـــى ميزانيـــة المجلـــس، لكنـــه مـــنح حـــق مراقبـــة المصـــالح الماليـــة واإلداريـــة للمجلـــس لثالثـــة الســـابقة 

  :يتولون المهام اآلتية" المراقبين" أعضاء من أعضاء مكتب المجلس منحهم تسمية 

                                                           

 1990-04-11 صــادر فــي ،15 يتعلــق بالبلديــة، ج ر ج ج عــدد ،1990-04-07 المــؤرخ فــي 08-90ظــل القــانون رقــم  فــي -1

، كانت ميزانية البلديـة خاضـعة لرقابـة القـابض البلـدي، لكـن ونتيجـة التجـاوزات الماليـة التـي كانـت تعرفهـا أغلـب البلـديات صـدر )ملغى(

المــالي لتشــمل  بوالــذي وســع مــن مجــال رقابــة المراقــ 414-92فيــذي رقــم نلمرســوم التيعــدل ويــتمم ا 374-09فيــذي رقــم نالمرســوم الت

  .ميزانية البلديات

يحـدد رزنامـة تنفيـذ الرقابـة السـابقة للنفقـات التـي  الـذي 2010-05-09القـرار الـوزاري المشـترك المـؤرخ فـي  صـدرتطبيقا لهذه األحكـام 

، حيــث تــم إخضــاع ميزانيــات البلــديات 2010-06-09، صــادر فــي 37ج ج عــدد يلتــزم بهــا والمطبقــة علــى ميزانيــات البلــديات، ج ر 

  : لمراقبة المراقب المالي تدريجيا طبقا للرزنامة اآلتية

  .، بالنسبة للبلديات مقر الواليات1010ابتداء من السنة المالية  -

  .مقاطعات اإلدارية الخاضعة لسلطة والة منتدبينبالنسبة للبلديات مقر الدوائر والبلديات مقر ال 2011ابتداء من السنة المالية  -

  .بالنسبة لكافة البلديات 2012ابتداء من السنة المالية  -

إال أن تطبيق هذه الرزنامة شهد بعض التأخر  حيث عممت الرقابة السابقة للمراقـب المـالي علـى كافـة بلـديات الـوطن ابتـداء مـن السـنة 

  . 2013المالية 
  .معدل ومتمم ، يتعلق بالرقابة السابقة على النفقات التي يلتزم بها،414-92 المرسوم التنفيذي رقم من 02المادة  -2
  .2000-07-30، صادر في 46ج ر ج ج عدد النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني،  -3
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المجلـس  إبداء الرأي في مشروع ميزانية المجلـس الشـعبي الـوطني قبـل عرضـه علـى مكتـب -

  ،لمناقشته والمصادقة عليه

  ،نية المجلس وتبليغه وجوبا للنوابإعداد تقرير سنوي عن تنفيذ ميزا -

  .1مراقبة سير المصالح المالية واإلدارية للمجلس -

استثنت ميزانية مجلس األمة بـدورها مـن الخضـوع لرقابـة : بالنسبة لميزانية مجلس األمة -2

م إنشــاء منصــب المراقــب تــ 20172المراقــب المــالي، وبصــدور النظــام الــداخلي لمجلــس األمــة لســنة 

البرلمــــاني ألول مــــرة  حيــــث يتــــولى األخيــــر مــــع نائبيــــه وتحــــت ســــلطة رئــــيس مجلــــس األمــــة علــــى 

  :الخصوص بـ

  ،متابعة تنفيذ ميزانية المجلس -

  .إعداد الحصيلة السنوية عن عمليات التسيير وعرضها على مكتب المجلس -

لماني وال إلى الشروط التي يجـب توافرهـا لم يشر النظام الداخلي إلى كيفية تعيين المراقب البر 

ـــــفي ـــــه، بـ ـــــل اكتفــ ـــــى باإلشـ ـــــارة إلـــ ـــــى خضوعـ ـــــه ونائبـــ ـــــاه لــــنفس إجـــ ـــــراءات انتخـــ ـــــاب وتجديــ ـــــد أجهـ زة ــ

  .س، واستفادته من الحقوق واالمتيازات نفسها التي يستفيد منها رؤساء اللجان الدائمة ونوابهمــالمجل

المراقــب البرلمــاني بمهامــه بشــكل جيــد، منحــه النظــام الــداخلي لمجلــس  مــن أجــل ضــمان قيــام

األمة حق حضـور اجتماعـات مكتـب مجلـس األمـة وهيئـة الرؤسـاء وهيئـة التنسـيق بـدعوة مـن رئـيس 

  .3المجلس، كما توضع تحت تصرفه كل الوسائل البشرية والمادية الالزمة آلداء مهامه

 البعديــة  لرقابــةلس األمــة محاســبة هــذا األخيــر مــن جانــب آخــر أخضــع النظــام الــداخلي لمجلــ

  .4مجلس المحاسبة مع مراعاة خصوصيتهل

                                                           

  .من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني 16، 15المادتين  -1
   .2017-08-22، صادر في 49ة، ج ر ج ج عدد النظام الداخلي لمجلس األم -2
  .من النظام الداخلي لمجلس األمة 55المادة  -3
  .من النظام الداخلي لمجلس األمة 132المادة  -4
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II- المتعلــق بالرقابــة  414-92مــنح المرســوم التنفيــذي رقــم : اختصاصــات المراقــب المــالي

للمراقـــب المـــالي مهـــام أساســـية تتمحـــور حـــول مـــنح تأشـــيرة رقابيـــة  ،الســـابقة للنفقـــات التـــي يلتـــزم بهـــا

رات المتضــمنة نفقــات عموميـة، ومهــام تبعيــة وملحقــة بوظيفتـه األساســية تتمحــور حــول لمجمـوع القــرا

  :تنظيم الرقابة التي يمارسها وتقديم استشارات مالية لآلمرين بالصرف

يخــتص المراقــب المــالي أصــالة بمــنح التأشــيرات : اختصاصــات المراقــب المــالي األصــيلة -1

المتعلـق  414-92وقد حدد المرسوم التنفيـذي رقـم ، بالصرفبشأن النفقات التي يلتزم بها اآلمرون 

منــه مجمـــوع مشــاريع القـــرارات المتضـــمنة  05بالرقابــة الســـابقة للنفقــات التـــي يلتــزم بهـــا، فــي المـــادة 

  : والتي يشترط حصولها على التأشيرة المسبقة للمراقب المالي، ويتعلق األمر بـ 1التزاما بالنفقات

والترســيم والقــرارات التــي تخــص الحيــاة المهنيــة ومســتوى المرتبــات  مشــاريع قــرارات التعيــين -

   ،الدرجة للمستخدمين باستثناء الترقية في

  ،التي تعدل قبل قفل كل سنة مالية مشاريع الجداول االسمية -

صــلية مشــاريع الجــداول األصــلية األوليــة التــي تعــد عنــد فــتح اإلعتمــادات وكــذا الجــداول األ -

   ،ة الماليةالمعدلة خالل السن

   ،شاريع الصفقات العمومية والمالحقم -

   ،ستثمارلتزامات بنفقات التسيير والتجهيز واالاال -

كل التـزام مـدعم بسـندات الطلـب والفـاتورات الشـكلية والكشـوف أو مشـاريع العقـود عنـدما ال  -

   ،تنظيم المتعلق بالصفقات العموميةيتعدى المبلغ المستوى المحدد من قبل ال

   ،تفويض وتعديل اإلعتمادات الماليةكل مشروع مقرر يتضمن مخصصات ميزانياتية وكذا  -

                                                           

وهـو  ،2009سـنة  414-92المرسـوم التنفيـذي رقـم عنـد تعـديل " مشاريع القـرارات"بعبارة " القرارات"يالحظ أن المنظم استبدل عبارة  -1

  .ليؤكد على طابع الرقابة السابقة التي يمارسها المراقب الماليصح األ



وقاية من إهدار المال العامالفصل الثاني                                        تدخل هيئات خارجية لل - الباب األول  

 

125 

 

كــل التـــزام يتعلـــق بتســـديد المصـــاريف والتكـــاليف الملحقــة وكـــذا النفقـــات التـــي تصـــرف عـــن  -

  . 1طريق الوكاالت والمثبتة بفاتورات نهائية

لمـــذكورة أعـــاله مرفقـــة بـــاألوراق بعـــدما يســـتلم المراقـــب المـــالي االلتزامـــات ومشـــاريع القـــرارات ا 

  : الثبوتية لها، وكذلك بطاقة االلتزام التي أعدها اآلمر بالصرف يراقب مدى توافر العناصر التالية

   ،توافر صفة اآلمر بالصرف -

   ا،لقوانين والتنظيمات المعمول بهمطابقة مشاريع قرارات االلتزام ل -

   ،ر اإلعتمادات أو المناصب الماليةتواف -

   ،التخصيص القانوني للنفقة -

  ،ةمطابقة مبلغ االلتزام للعناصر المبينة في الوثائق الثبوتية المرفق -

ـــــة إذا اشـــــترطت ذلـــــك  - ـــــي ســـــلمتها الســـــلطة المؤهل وجـــــود التأشـــــيرات أو اآلراء المســـــبقة الت

  .2النصوص القانونية

التي يقوم بها المراقـب إضافة إلى المهمة األساسية : اختصاصات المراقب المالي التبعية -2

ـــف اإلدارات بالنســـبة لمشـــاريع قراراتهـــا المتضـــمنة نفقـــات  المـــالي والمتمثلـــة فـــي مـــنح التأشـــيرة لمختل

المتعلـق بالرقابـة الســابقة علـى النفقـات التـي يلتــزم  414-92عموميـة، منحـه المرسـوم التنفيــذي رقـم 

  :بها، مهام أخرى مرتبطة بالرقابة التي يمارسها تتمثل في

  ،ت تدوين التأشيرات ومذكرات الرفضمسك سجال - 

   ،مسك محاسبة التعداد الميزانياتي -

  ،زامات بالنفقاتمسك محاسبة االلت -

                                                           

  .معدل ومتمم ، يتعلق بالرقابة السابقة على النفقات التي يلتزم بها،414-92 من المرسوم التنفيذي رقم 07، 06، 05واد الم -1
   .414-92 المرسوم التنفيذي رقممن  09المادة  -2
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  . تقديم نصائح لآلمر بالصرف في المجال المالي -

مــن جانــب آخــر يتــولى المراقــب المــالي إرســال تقــارير إلــى الــوزير المكلــف بالميزانيــة دوريــا    

  : ة ماليةوفي نهاية كل سن

  .على سبيل إعالم المصالح المختصة بتطور االلتزام بالنفقات وبالتعداد الميزانياتي: دوريا -

  : على سبيل العرض لتوضيح وتبيان: نهاية كل سنة مالية -

  ،ظروف تنفيذ النفقات العمومية -  

  ،اجهها في تطبيق التشريع والتنظيمالصعوبات المحتملة التي و  -  

  ،الحظة في تسيير األموال العموميةالمالنقائص  -  

  . 1كل االقتراحات التي من شأنها تحسين ظروف تنفيذ النفقات العمومية -  

  نتائج رقابة المراقب المالي: ثانيا

باعتبار رقابة المراقب المالي رقابة سابقة فإن هذا يجعلها رقابة غاية في األهمية ألنها تكرس 

  . حقيقة فكرة المحافظة على األموال العمومية من النفقات الوهمية وغير المشروعة

بعد أن يودع اآلمر بالصرف مشاريع النفقات الملتزم بها وأوراقها الثبوتية لدى المراقب المالي 

أيام من تاريخ اسـتالم مصـالح الرقابـة الماليـة  10وم األخير بدراستها وفحصها خالل أجل أقصاه يق

  : ، يترتب عن هذه الدراسة نتيجتين متباينتين2لبطاقة االلتزام

I- إذا رأى المراقب المالي أن مشاريع االلتزامات المودعة لديه مسـتوفية  :منح تأشيرة االلتزام

المتعلــق بالرقابــة  414-92مــن المرســوم التنفيــذي رقــم  09ددة فــي المــادة للشــروط التنظيميــة المحــ

                                                           

  .معدل ومتمم ، يتعلق بالرقابة السابقة على النفقات التي يلتزم بها،414-92 من  المرسوم التنفيذي رقم 25المادة  -1
يز تمديد مدة فحص المراقب المالي لملفات االلتزام إلى عشرين جقبل تعديلها ت 414-92التنفيذي رقممن المرسوم  14كانت المادة  -2

وذلــك ســعيا مــن المــنظم إلــى تســريع عمليــات الرقابــة  2009ا التمديــد ألغــي بموجــب تعــديل إال أن هــذ ،يومــا عنــدما تتطلــب الملفــات ذلــك

  .بإتمام أعمالهم في وقت معقول حتى ال يتم تعطيل تسيير المرافق العمومية ينالمراقب وٕالزام
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السـابقة للنفقـات التــي يلتـزم بهــا، فإنـه يمــنح التأشـيرة التــي توضـع علــى بطاقـة االلتــزام وعلـى الوثــائق 

  .الثبوتية إن اقتضى األمر

ف لجنــة إذا تعلــق األمــر بمشــاريع الصــفقات العموميــة فاألصــل أن التأشــيرة الممنوحــة مــن طــر 

الصــفقات العموميــة المختصــة تكــون ملزمــة للمراقــب المــالي، فــإن الحــظ نقــائص رغــم تأشــيرة لجنــة 

الصــفقات المختصــة علــى مشــروع الصــفقة، يقــوم بتبليــغ كــل مــن الــوزير المكلــف بالميزانيــة واآلمــر 

، وفـي هـذه الحالـة 1بالصرف المعنـي ورئـيس لجنـة الصـفقات العموميـة المختصـة عـن طريـق إشـعار

للمتعهـد  الصـفقة العموميـةقبـل تبليـغ مكن للجنـة الصـفقات أن تسـحب التأشـيرة التـي سـبق ومنحتهـا ي

  .  2المختار

II- فــي ملفــات النفقــات  بعــد فحصــه وتدقيقــه إذا تبــين للمراقــب المــالي: رفــض مــنح التأشــيرة

مــنح تأشــيرة الملتــزم بهــا أن هــذه األخيــرة غيــر قانونيــة أو غيــر مطابقــة للتنظــيم المعمــول بــه، يــرفض 

المراقبة ويكون رفضه إما رفضا مؤقتـا أو رفضـا نهائيـا، وفـي الحـالتين يجـب إبـالغ اآلمـر بالصـرف 

تضــم كــل المالحظــات التــي عاينهــا وكــذلك مراجــع  ،عــن طريــق مــذكرة يرســلها إليــه بأســباب الــرفض

  :النصوص المتعلقة بالملفات المدروسة والتي تمت مخالفتها ما أدى إلى رفض التأشيرة

 414-92مـــن المرســـوم التنفيـــذي رقــــم  11حـــددت المـــادة : الـــرفض المؤقـــت للتأشـــيرة -1

المتعلق بالرقابة السابقة التي يلتزم بها، الحاالت التي يمكن فيها للمراقب المالي رفض منح التأشيرة 

  : رفضا مؤقتا

من  للتصحيحإذا اشتملت مشاريع االلتزام على مخالفات للنصوص التنظيمية السارية قابلة  -

  ،طرف اإلدارة صاحبة االلتزام 

   ،مرفقة مع مشاريع قرارات االلتزامعدم وجود أو نقصان الوثائق الثبوتية ال -

  ،ية كلها أو بعضها من بيانات هامةوجود الوثائق الثبوتية خال -

                                                           

  .معدل ومتمم ي يلتزم بها،، يتعلق بالرقابة السابقة على النفقات الت414-92 من المرسوم التنفيذي رقم 10المادة  -1
  .، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام247-15من المرسوم الرئاسي رقم  196المادة  -2
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يترتب على الرفض المؤقت للتأشيرة إيقـاف سـريان األجـل الممنـوح للمراقـب المـالي لفحـص    

دى ـــــــة أو إحــــــق الثبوتيـــــــدارك نقــــص الوثائــــــاء أو تــــــح األخطــــــة تصحيــــــى غايــــــزام إلـــــــات االلتــــــفمل

  . ، وٕابالغ اآلمر بالصرف بهذا الرفض دون أن يكون التبليغ مكررا1اـاتهــبيان

يلجأ المراقب المالي إلى رفض منح التأشيرة بعـد فحصـه : الرفض النهائي لمنح التأشيرة -2

  : لملفات االلتزام رفضا نهائيا في حاالت محددة

هـذه المخالفـات غيـر قابلـة  وتكـونمخافة مشروع االلتزام للقوانين والتنظيمات المعمول بها،  -

   ،للتصحيح

   ،ر اإلعتمادات أو المناصب الماليةعدم تواف -

اقب المالي منح التأشيرة مؤقتـا وأبـدى مالحظاتـه دون أن يـتم احترامهـا إذا سبق ورفض المر  -

  . 2من طرف اآلمر بالصرف

يترتــب علــى الــرفض النهــائي لمــنح تأشــيرة المراقــب المــالي كأصــل عــام عــدم اســتمرارية اآلمــر 

ن بالصرف في تنفيذ هذه النفقة، وفي هذه الحالة يرسل قرار الرفض النهائي مرفقا بتقرير مفصل يبي

أسباب الرفض إلى الوزير المكلف بالميزانيـة، فـإذا رأى هـذا األخيـر أن رفـض المراقـب المـالي مبنـي 

  .3على عناصر غير مؤسسة يمكنه إعادة النظر في الرفض النهائي الصادر عن المراقب المالي

إن سلطة الوزير المكلف بالماليـة فـي إعـادة النظـر فـي الـرفض النهـائي الصـادر عـن المراقـب 

مالي، وٕان كانت تشكل تجسيدا لخضوع هذا األخير للسلطة السلمية للوزير فإنها قد تفسـح المجـال ال

السـيما وأن هـذا األخيـر ملـزم فـي جميــع  ،واسـعا إلهـدار قيمـة القـرارات الصـادرة عـن المراقـب المـالي

  .األحوال بتبرير قراراته

                                                           

  .معدل ومتمم ، يتعلق بالرقابة السابقة على النفقات التي يلتزم بها،414-92 من المرسوم التنفيذي رقم 15، 11 تينالماد -1
   .414-92 من المرسوم التنفيذي رقم 12المادة  -2
  .414-92 من المرسوم التنفيذي رقم 13المادة  -3
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المـالي مـن طـرف اآلمـر من جانب آخر، يمكن تجاوز الـرفض النهـائي الصـادر عـن المراقـب 

  .بالصرف عن طريق ما يعرف بإجراء التغاضي

يقصد بإجراء التغاضي تلك المكنة التي منحهـا القـانون لآلمـر بالصـرف لتجـاوز قـرار الـرفض 

النهــائي الصــادر عــن المراقــب المــالي علــى مســؤولية اآلمــر بالصــرف، وذلــك بمقــرر معلــل يعلــم بــه 

لملف الذي يكون موضوع تغاضي إلى الوزير أو الوالي أو رئيس الوزير المكلف بالميزانية، ويرسل ا

  . 1المجلس الشعبي البلدي المعني حسب كل حالة

ال يمكـــن لآلمـــر بالصـــرف أن يصـــدر مقـــرر التغاضـــي إذا كـــان رفـــض االلتـــزام الصـــادر عـــن 

  : المراقب المالي ينصب على

  ،صفة اآلمر بالصرف -

   ،اإلعتمادات المالية أو انعدامها عدم توفر -

  ،صوص عليها في التنظيم المعمول بهانعدام التأشيرات أو اآلراء المسبقة المن -

   ،ق الثبوتية التي تتعلق بااللتزامانعدام الوثائ -

التخصــيص غيــر القــانوني لاللتــزام بهــدف إخفــاء إمــا تجــاوزات فــي اإلعتمــادات وٕامــا تعــديال  -

  .2اعدات مالية في الميزانيةلها أو تجاوزات لمس

بعــد أن يصــدر اآلمــر بالصــرف مقــرر التغاضــي، يرســل ملــف االلتــزام مرفقــا بمقــرر التغاضــي 

إلــى المراقــب المــالي ليمــنح هــذا األخيــر تأشــيرة األخــذ بالحســبان، ثــم يرســل نســخة مــن ملــف االلتــزام 

  .3بالميزانية الذي كان موضوع إجراء التغاضي مرفقا بتقرير مفصل إلى الوزير المكلف

الجـد هـام للمراقــب المـالي بـالنظر إلـى مشـاريع قـرارات االلتـزام بالنفقــات  علـى الـرغم مـن الـدور

التـــي يتـــولى التـــدقيق فيهـــا والتحقـــق مـــن جـــديتها ومطابقتهـــا الحتياجـــات مختلـــف اإلدارات العموميـــة 

الســـابقة  بالرقابـــةالمتعلـــق  414-92وللنصـــوص القانونيـــة والتنظيميـــة، فـــإن المرســـوم التنفيـــذي رقـــم 

بتكريسه إلجراء التغاضي قد أسهم في هدم الجهود الراميـة إلـى تكـريس رقابـة  للنفقات التي يلتزم بها
                                                           

  .معدل ومتمم يتعلق بالرقابة السابقة على النفقات التي يلتزم بها،، 414-92 من المرسوم التنفيذي رقم 18المادة  -1
   .414-92 من المرسوم التنفيذي رقم 19المادة  -2
   .414-92 المرسوم التنفيذي رقم من 22، 21، 20واد الم -3
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فعالة على صرف األموال العمومية وتوجيهها الوجهـة الصـحيحة، إذ يسـمح بتجـاوز قـرارات المراقـب 

عموميــة، فــإن كــان هـــذا المــالي صــاحب االختصــاص األصــيل فــي الرقابــة الســابقة علــى النفقــات ال

اإلجراء يمكن أن يحول دون تعسف المراقبين الماليين فإنـه يـؤدي مـن جهـة إلـى إهـدار قيمـة قـرارات 

المراقــب المــالي، ومــن جهــة أخــرى إلــى تقــاعس المــراقبين المــاليين عــن آداء رقــابتهم بجديــة وفعاليــة 

  . لصرفألنهم يدركون إمكانية تجاوز قراراتهم بمجرد مقرر من اآلمرين با

III- يكــون المراقــب المـالي مســؤوال شخصــيا عـن ســير المصــالح : مسـؤولية المراقــب المــالي

الخاضـــعة لســـلطته، وكـــذلك عـــن التأشـــيرات التـــي يمنحهـــا حيـــث يعتبـــر مســـؤوال شخصـــيا أمـــام وزيـــر 

المالية عن التأشيرات غير الشرعية التي تشكل مخالفات صريحة للقـوانين والتنظيمـات المعمـول بهـا 

مجال صرف النفقات العموميـة، إضـافة إلـى مسـؤوليته عـن مـذكرات رفـض التأشـيرة التـي يبلغهـا في 

لآلمــرين بالصــرف، كمــا تترتــب مســؤولية المراقــب المــالي المســاعد فــي حــدود االختصاصــات التــي 

  .1يفوضها إليه المراقب المالي والتأشيرات التي يسلمها في حدود اختصاصه

لمـــالي مســـؤوال أمـــام مجلـــس المحاســـبة عنـــد مخالفتـــه قواعـــد مـــن جانـــب آخـــر يكـــون المراقـــب ا

االنضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية، ويعرضه ذلك إلى غرامات مالية ال تحول دون تطبيق 

  . 2العقوبات الجزائية أو التعويضات المدنية عندما تقتضي طبيعة المخالفة ذلك

ي يمنحهـا أو مـذكرات الـرفض التـي يصـدرها تسقط مسؤولية المراقب المالي عن التأشـيرات التـ

  :في حالتين

عنــد لجــوء اآلمــر بالصــرف إلــى إجــراء التغاضــي، وفــي هــذه الحالــة تنتقــل المســؤولية مــن  -

  .المراقب المالي إلى اآلمر بالصرف المعني

عند وجود أخطـاء فـي التسـيير وقـع فيهـا اآلمـر بالصـرف، وفـي هـذه الحالـة يتحمـل األخيـر  -

ألن المراقب المالي عند ممارسة مهامه الرقابية ال يأخذ بعين االعتبار مدى مالءمـة  مسؤولية ذلك،

          .3االلتزام بالنفقة من عدمه، وفي هذه الحالة يلزم بإرسال تقرير مفصل إلى الوزير المكلف بالميزانية

                                                           

  .، يتعلق بالرقابة السابقة على النفقات التي يلتزم بها، معدل ومتمم414-92المرسوم التنفيذي رقم من  32، 31المادتين  -1
، صـادر فـي 39، يتعلق بمجلس المحاسـبة، ، ج ر ج ج عـدد 1995-07-17مؤرخ في  20-95من أمر رقم  92، 88المادتين  -2

  .، معدل ومتمم23-07-1995
  .، يتعلق بالرقابة السابقة على النفقات التي يلتزم بها، معدل ومتمم414-92المرسوم التنفيذي رقم مكرر من  33، 33المادتين  -3
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  رقابة المحاسب العمومي على المال العام: الفرع الثاني

أحــد األطــراف األساســية المعنيــة مباشــرة بالتســيير المــالي لمختلــف يعتبــر المحاســب العمــومي 

الهيئــات العموميــة، حيــث تكــون رقابتــه الحقــة لرقابــة المراقــب المــالي ومكملــة لــه حيــث يتــولى تنفيــذ 

  . الميزانية والرقابة عليها من جانب النفقات واإليرادات

اآلمر بالصرف وتتضمن اتخاذ القـرار  ينقسم تنفيذ الميزانية إلى مرحلتين األولى إدارية يتوالها

الـــالزم للتنفيـــذ، والثانيـــة محاســـبية يتوالهـــا المحاســـب العمـــومي تتضـــمن تنفيـــذ القـــرار اإلداري والقيـــام 

بصرف النفقة أو تحصـيل اإليـراد، وهـذا تجسـيد لمبـدأ الفصـل بـين مهـام اآلمـر بالصـرف والمحاسـب 

  . العمومي

صــــرف والمحاســــب العمــــومي عــــدم الجمــــع بــــين يقصــــد بمبــــدأ الفصــــل بــــين وظيفــــة اآلمــــر بال

  .1كل واحد منهما يؤدي إلى الفصل بين اختصاصات وهو أمر ،موظف واحد في يدالوظيفتين 

وفـق متطلبـات مبـدأ الفصـل بـين مهـام اآلمـر بالصـرف والمحاسـب العمـومي يـتم تقسـيم المهــام 

سـلطة التصـرف فيـه، ومـن ال يملـك ) المحاسـب العمـومي( والسلطات بحيث مـن يتـداول المـال العـام

  .2ال يملك سلطة حيازته وتداوله) اآلمر بالصرف( يملك سلطة التصرف في المال العام

   تقتضــي اإلحاطــة بــدور المحاســب العمــومي فــي الحفــاظ علــى المــال العــام، التعريــف بــه بدايــة

  ). ثانيا( ثم التعرف على اختصاصاته الرقابية ) أوال( 

  عموميالتعريف بالمحاسب ال: أوال

المحاســب العمــومي عــون تــابع لــوزارة الماليــة يمــارس صــالحيات ماليــة ومحاســبية أصــيلة فــي 

  .إطار رقابته على صرف النفقات العمومية وتحصيل اإليرادات

المحاســب العمــومي كــل شــخص  3المتعلــق بالمحاســبة العموميــة 21-90اعتبــر القــانون رقــم 

يكـون خاضـعا لسـلطة الـوزير المكلـف و منـه،  33، 22 ،18يتولى القيام بالمهام المحددة فـي المـواد 

  .بالمالية الذي يتولى تعيينه أو اعتماده

                                                           
1- BISSAAD Ali, droit de la comptabilité publique, édition Houma, Algérie, 2004, p 16.  

الرقابة المالية واإلدارية ودورها في  :ورشة عمل، "المالية القبلية وأثناء التنفيذ في حماية المال العام دور وحدود الرقابة"شالل زهير،  -2

  .181ص ، 2016، منشورات المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، 2015الحد من الفساد المالي واإلداري، اسطنبول، تركيا، 
 1990-08-15، صـــادر فـي 35المحاسبـــة العموميــــة، ج ر ج ج عـدد ، يتعلـق ب1990-08-15مـؤرخ فـي  21-90قانون رقـم  -3

  .معدل ومتمم
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 I- المتعلـق  311-91لقد بين المرسوم التنفيذي رقم : تعيين واعتماد المحاسبين العموميين

 03طــرق تعيــين المحاســب العمــومي فــي المــادة  1بكيفيــات تعيــين المحاســبين العمــوميين واعتمــادهم

ــــى الوزيـمنـــه، حيـــث يتولـــ ــــر المكلـــف بالماليــ ــــة تعيـــين المحاســـبين العمـــوميين مباشـــرة أو بنـ اءا علـــى ـ

 :  اقتراح، وقد يكتفي بمنحهم اعتمادا فقط

يتولى الـوزير المكلـف بالماليـة تعيـين طائفـة مـن المحاسـبين العمـوميين : التعيين المباشر -1

  : بصفة أصيلة ودون اقتراح من أي جهة وينهي مهامهم، ويتعلق األمر بـ

  ،العون المحاسب المركزي للخزينة -

   ،أمين الخزينة المركزي -

   ،أمين الخزينة الرئيسي -

  ،أمناء الخزينة في الوالية -

   ،لمحاسب الجامع للموازنات الملحقةالعون ا -

  ،قابضو الضرائب -

  ،قابضو أمالك الدولة -

  ،قابضو  الجمارك -

  . 2محافظو الرهون -

يعــين الــوزير المكلــف بالماليــة بنــاءا علــى اقتــراح مــن الــوزير : التعيــين بنــاءا علــى اقتــراح -2

وهم قابضو البريد  ،المكلف بالبريد والمواصالت السلكية والالسلكية طائفة من المحاسبين العموميين

  . 3كز البريد والمواصالت السلكية والالسلكيةوالمواصالت السلكية والالسلكية، ورؤساء مرا

يتــــولى الــــوزير المكلــــف بالماليــــة اعتمــــاد المحاســــبين : اعتمــــاد المحاســــبين العمــــوميين -3

ــــى  العمــــوميين الــــذين يوضــــعون لــــدى كــــل منصــــب دبلوماســــي أو قنصــــلي فــــي الخــــارج، إضــــافة إل

المتعلـــــق بتعيـــــين  311-91مـــــن المرســـــوم التنفيـــــذي رقـــــم  04المحاســـــبين المـــــذكورين فـــــي المـــــادة 

                                                           

 43عــدد  ج ج ج ر ،يتعلــق بتعيــين المحاســبين العمــوميين واعتمــادهم ،1991-09-07مــؤرخ فــي  311-91مرســوم تنفيــذي رقــم  -1

  .1991-09-18صادر في 
  .311-91التنفيذي رقم  من المرسوم 03المادة  -2

  .311-91من المرسوم التنفيذي رقم  04/02المادة -3
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المحاســبين العمــوميين واعتمــادهم، حيــث يكــون الــوزير المكلــف بالماليــة مخيــرا بــين تعييــنهم المباشــر 

ــــوبـــين اعتم ــــادهم، ويتعلـ ــــق األمـ ــــر باألعـ ــــوان المحاسبيـ ــــن فـــي المجلـــس الشعبـ ــــي الوطنـ ــــي ومجلـ س ـ

ــــاألم لعموميـــة ذات الطـــابع اإلداري ة، والمجلـــس الدســـتوري، ومجلـــس المحاســـبة، وفـــي المؤسســـات اـ

  .1باستثناء العاملين في مؤسسات التربية والتكوين

كمــا يتــولى الــوزير المكلــف بالماليــة أو ممثلــه ســحب االعتمــاد بنــاءا علــى اقتــراح مــن الســلطة 

  .2السلمية أو في حالة ارتكاب خطأ جسيم

II- ب ـن المحاســــــــــــتعيية ـــــــن طريقـــــــر عـــــــبغـــــض النظ: ن العمـــــوميينـــــــاف المحاسبيــــــــأصن

  : ومي، فإنه إما أن يكون رئيسيا أو ثانوياــالعم

هــو ذلــك المحاســب المكلــف بمراقبــة وتنفيــذ جميــع العمليــات الماليــة : الرئيســي المحاســب -1

لــإلدارة التــي يعمــل لحســابها، فهــو المحاســب الــذي يكــون مكلفــا بــإجراء القيــد النهــائي فــي ســجالت 

دولــة، حيــث يقــوم بإعــداد حســاب التســيير الــذي يخضــع لرقابــة مجلــس المحاســبة للعمليــات الماليــة لل

  . ، وهو الذي يلتزم بتقديم حساباته مباشرة للتصفية والمراجعة لألجهزة المكلفة بذلك قانونا3المحاسبة

الــذي يحــدد إجــراءات المحاســبة  313-91مــن المرســوم التنفيــذي رقــم  31لقــد حــددت المــادة 

المحاسـبين الرئيسـيين  ،4والمحاسـبون العمـوميين وكيفياتهـا ومحتواهـا التي يمسكها اآلمرون بالصرف

  :وهم

  ،العون المحاسب المركزي للخزينة -

  ،أمين الخزينة المركزي -

  ،أمين الخزينة الرئيسي -

  ،أمين الخزينة في الوالية -

   .1األعوان المحاسبون للميزانيات الملحقة -

                                                           

  .يتعلق بتعيين المحاسبين العموميين واعتمادهم، 311-91فيذي رقم نمن المرسوم الت 06، 04/01المادة  -1
عند الحديث عن اعتماد المحاسبين الجهة التي تتولى اقتـراح المحاسـب ليـتم اعتمـاده مـن  311-91 التنفيذي رقم غفل المرسومألقد  -2

  .ن نفس الجهة هي التي تتولى االقتراح تطبيقا لقاعدة توازي األشكالإطرف الوزير، ولكنه حددها عند سحب االعتماد، وبالتالي ف
  .109صزائري الخاص بتنفيذ العمليات المالية للدولة، مرجع سابق، آفاق إصالح نظام المحاسبة العمومية الج ، زهير شالل -3
، يحـدد إجـراءات المحاسـبة التـي يمسـكها اآلمـرون بالصـرف والمحاسـبون 1991-09-07مـؤرخ فـي  313-91رقـم  تنفيـذي مرسوم -4

  .1991-09-18صادر في  ،43عدد  ج ج العموميون وكيفياتها ومحتواها، ج ر
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هــو ذلــك المحاســب الــذي يتــولى تجميــع محاســبته محاســب رئيســي  :المحاســب الثــانوي -2

حيث يقوم بتنفيـذ العمليـات الخاصـة بـاإليرادات والنفقـات لفائـدة المحاسـب الرئيسـي، ويتصـف بصـفة 

  . 2 ...قابضو الضرائب، قابضو أمالك الدولة، قابضو الجمارك: المحاسب العمومي الثانوي

  صالحيات المحاسب العمومي: ثانيا

يتـدخل المحاسـب العمــومي مـن أجـل فــرض رقابتـه علــى تنفيـذ العمليـات الماليــة للدولـة خــالل  

تنفيذ الميزانية حيث يقوم بتحصيل اإليرادات وتسديد النفقات المرخصة في الميزانية، وهذه العمليـات 

ليست مجرد تحويالت مالية بسيطة بل تخضع لشروط قانونية وٕاجراءات تنظيمية يجب التحقـق مـن 

  .3وافرها قبل التنفيذت

I- ـــة للمحاســـب العمـــومي ـــى نـــص المـــادة : المهـــام الرقابي ـــالرجوع إل ـــانون رقـــم 33ب     مـــن الق

  : المتعلق بالمحاسبة العمومية، يتضح أن المحاسب العمومي يتولى القيام بالعمليات التالية 90-21

  ،تحصيل اإليرادات ودفع النفقات -

  ،ياء أو المواد المكلف بها وحفظهاقيم أو األشضمان حراسة األموال والسندات وال -

  ،يم والممتلكات والعائدات والموادتداول األموال والسندات والق -

  . 4حركة حسابات الموجودات -

هــذه العمليــات هــي عمليــات مرتبطــة بتنفيــذ الميزانيــة، ونظــرا ألن المحاســب العمــومي لــه مهــام 

الرقابة على التنفيذ األمثل للميزانية مـن خـالل التحقـق مزدوجة فإنه يتولى إضافة إلى ذلك صالحية 

  :من أن أوامر التحصيل تتطابق مع النصوص القانونية والتنظيمية

يقــــع علــــى عــــاتق المحاســــب العمــــومي وقبــــل التكفــــل بســــندات  اإليــــراداتبالنســــبة لتحصــــيل  

نونـا بتحصـيل أن يتحقـق مـن أن هـذا األخيـر مـرخص لـه قا ،اإليرادات الصادرة عن اآلمر بالصـرف

                                                                                                                                                                                     

يحـدد إجـراءات المحاسـبة التـي يمسـكها اآلمـرون بالصـرف والمحاسـبون العموميـون  ،313-91 المرسوم التنفيذي رقم من 31المادة  -1

   .وكيفياتها ومحتواها
  .313-91من المرسوم التنفيذي رقم  32المادة  -2
  .111صولة، مرجع سابق، آفاق إصالح نظام المحاسبة العمومية الجزائري الخاص بتنفيذ العمليات المالية للد ،زهير شالل -3
يحـدد إجـراءات المحاسـبة التـي يمسـكها اآلمـرون بالصـرف والمحاسـبون العموميـون  ،313-91 من المرسوم التنفيذي رقم 33المادة  -4

  .وكيفياتها ومحتواها



وقاية من إهدار المال العامالفصل الثاني                                        تدخل هيئات خارجية لل - الباب األول  

 

135 

 

وعناصـر الخصـم التـي يتـوفر  إلغاء سندات اإليرادات والتسـوياتاإليرادات، كما يتولى مراقبة صحة 

  . 1عليها

بالنسبة للنفقات يجب علـى المحاسـب العمـومي قبـل قبولـه دفـع نفقـة مـا، أن يتحقـق مـن تـوافر 

  : مجموعة من العناصر

  ،ات المالية مع القوانين واألنظمةتطابق العملي -

   ،صفة اآلمر بالصرف -

   ،شرعية عمليات تصفية النفقات -

  ،توفر اإلعتمادات المالية -

   ،عدم سقوط آجال الديون أو أنها ليست محل معارضة -

   ،الطابع اإلبرائي للدفع -

كتأشــــيرة (تأشـــيرات عمليـــات المراقبـــة التـــي نصــــت عليهـــا النصـــوص القانونيـــة والتنظيميـــة  -

  ،)لجان الصفقاتقب المالي وتأشيرة المرا

  . 2الصحة القانونية للمكسب اإلبرائي -

إذا تأكد المحاسب العمومي من شرعية النفقة أو اإليراد يقوم بدفعها أو بتحصـيلها، إال أنـه قـد 

يرفض القيام بـدفع نفقـة مـا وفـي هـذه الحالـة يمكـن لآلمـر بالصـرف أن يطلـب مـن المحاسـب وتحـت 

  . 3ض وهو اإلجراء الذي يسمى بالتسخيرمسؤوليته أن يصرف النظر عن هذا الرف

ه اآلمــر بالصــرف عنــد رفــض المحاســب دفــع نفقــة ـــــراء الــذي يلجــأ إليـــــر هــو ذلــك اإلجـــــالتسخي

   .4"يطلب من المحاسب أن يدفع"ما، ويشترط فيه أن يستند إلى أسباب مبررة ويتضمن عبارة 

                                                           

  . معدل ومتمم، يتعلق بالمحاسبة العمومية ،21-90 القانون رقم من 35المادة  -1
   .21-90 القانون رقم من 36المادة  -2
  .21-90 القانون رقم من 47المادة  -3
بالصــرف للمحاســبين  اآلمــرين ، يتعلــق بــإجراء تســخير1991-09-07مــؤرخ فــي  314-91مــن المرســوم التنفيــذي رقــم  02المــادة  -4

  .1991-09-18صادر في  ،43عدد  ج ج العموميين، ج ر
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والشخصــية تبــرأ تبعــا لــذلك، ويكــون إذا امتثــل المحاســب العمــومي للتســخير فــإن ذمتــه الماليــة 

، لكنـه ورغـم ذلـك يجـب ايومـ 15عندئذ ملزما بتقديم تقرير بـذلك إلـى الـوزير المكلـف بالماليـة خـالل 

  : عليه عدم االمتثال للتسخير إذا كان رفضه دفع النفقة مستند إلى أحد األسباب التالية

  ،ات المالية ماعدا بالنسبة للدولةعدم توفر اإلعتماد -

   ،عدم توفر أموال الخزينة -

   ،انعدام إثبات أداء الخدمة -

   ،طابع النفقة غير اإلبرائي -

  . 1انعدام تأشيرات الرقابة إذا كان القانون أو التنظيم يشترط ذلك -

II- يعتبر المحاسب العمومي عونا محاسبيا تترتـب عـن آداء : مسؤولية المحاسب العمومي

ليتين شخصـية وماليـة، هـذه المسـؤولية ال تكـون إال أمـام هيئتـين فقـط مهامه التنفيذية والرقابيـة مسـؤو 

 . 2وهما الوزير المكلف بالمالية و مجلس المحاسبة

عمومــا يتحمــل المحاســب العمــومي : التصــرفات المرتبــة لمســؤولية المحاســب العمــومي -1

ــــه عــــــمسؤوليت ــــات القســـم الـــذي يديـــــــع عمليـــــن جميـ ــــذ تـــــره منـ ــــتنصيباريخ ـــ ــــه إلـــى تـــاريخ انتهـــــه فيـ اء ـ

ـــمهام ه، ويقــوم تبعــا لــذلك، وقبــل تســلمه لوظيفتــه باكتتــاب تــأمين يخصــه شخصــيا يغطــي مســؤوليته ـ

  .3المالية، سواء ترتبت عن فعله الشخصي أم بفعل الغير

تترتــــب المســــؤولية الشخصــــية للمحاســــب : المســــؤولية الشخصــــية للمحاســــب العمــــومي -أ

مــن القــانون  36و 35مخالفــة بشــأن العمليــات المنصــوص عليهــا فــي المــادتين  العمــومي إذا ارتكــب

  . المتعلق بالمحاسبة العمومية السابق ذكرهما 21-90رقم 

                                                           

   .بالصرف للمحاسبين العموميين اآلمرين يتعلق بإجراء تسخير، 314-91من المرسوم التنفيذي رقم  48المادة  -1
  .معدل ومتمم تعلق بالمحاسبة العمومية،ي ،21-90من القانون رقم  46 ةالماد -2

   .يتعلق بمجلس المحاسبة، معدل ومتمم ،20-95من األمر رقم  74المادة  - 
بمســؤولية المحاســبين  ذخــيحــدد شــروط األ، 1991-09-07المــؤرخ فــي  312-91 المرســوم التنفيــذي رقــممــن  16، 15 تينالمــاد -3

صـادر  ،43 ج ج عـدد طي مسؤولية المحاسـب العمـومي، ج رغمين يأجراءات مراجعة باقي الحسابات، وكيفيات اكتتاب تإ العموميين و 

  .1991-09-19في 
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تترتـب مسـؤولية المحاسـب الماليـة عنـدما يثبـت  :المسؤولية الماليـة للمحاسـب العمـومي -ب

عمــومي أن يســدد وجوبــا مــن نقــص فــي األمــوال أو القــيم، وفــي هــذه الحالــة يجــب علــى المحاســب ال

  .أمواله الخاصة مبلغا يساوي البواقي الحسابية المكلف بها

تنتج البواقي الحسابية إما عن عجز في حسابات الصندوق أو عن إيراد غير محصل أو عن 

نفقة مدفوعة خطأ أو عن ضياع ملك من األمـالك فـي حالـة مسـكه لمحاسـبة عينيـة، فـإن لـم تغطـي 

واقي تقيـــد علـــى حســــاب تســـبيق لكـــي يتســـنى إعــــادة التـــوازن فـــورا إلــــى ـــــــل البــــــكاسب ـــــوال المحـــــأم

المحاسـبة، وفــي هــذه الحالــة يرســل المحاســب تقريــرا مفصـال إلــى الــوزير المكلــف بالماليــة، كمــا يحــق 

لهــذا المحاســب أن يتــابع بصــفته الخاصــة تحصــيل المبلــغ المطــابق، فــإن كــان معســرا أو أن المبلــغ 

التـــأمين أو ألي ســـبب مـــن أســـباب عـــدم قابليـــة التحصـــيل، فإنـــه يقضـــى باعتبـــار تجـــاوز مبلـــغ عقـــد 

  . 1البواقي عديمة القيمة

تترتـب مسـؤولية المحاسـب العمـومي  :المسؤولية الشخصية والمالية للمحاسب العمـومي -ج

والمحافظـة علـى سـندات اإلثبـات ووثـائق المحاسـبة وجميـع  ،المالية والشخصية عن مسـك المحاسـبة

المتعلق بالمحاسبة العمومية المعـدل  21-90من القانون رقم  36و 35يات المبينة في المواد العمل

  . 2والمتمم

يمكـــن للمحاســب العمـــومي الـــذي  :إعفــاء المحاســـب العمـــومي مـــن المســـؤولية الماليـــة -2

  : ترتبت مسؤوليته المالية أن يحصل إما على إعفاء جزئي من المسؤولية أو إبراء رجائي

لمحاســب الــذي تمــت معاينــة بــواقي حســابية فــي حســابه أن يقــدم طلبــا إلــى الــوزير يمكــن ل -

المكلــف بالماليــة إلعفائــه الكلــي أو الجزئــي مــن المســؤولية، هــذا األخيــر يقــدر قبــول أو رفــض طلــب 

  . 3اإلعفاء من دفع المبالغ المستحقة للخزينة العمومية

مـن مســؤوليته الشخصـية والماليــة كـذلك قــد يقـرر مجلــس المحاسـبة إعفــاء المحاسـب العمــومي 

في حال نقص فـي حسـاباته، إذا احـتج هـذا المحاسـب العمـومي بعامـل القـوة القـاهرة أو أثبـت أنـه لـم 
                                                           

جـراءات إ بمسـؤولية المحاسـبين العمـوميين و  ذخـيحـدد شـروط األ ، 312-91تنفيذي رقم من المرسوم ال 14، 05، 04، 03 تينالماد -1

  .طي مسؤولية المحاسب العموميغمين يأمراجعة باقي الحسابات، وكيفيات اكتتاب ت
  .، يتعلق بالمحاسبة العمومية، معدل ومتمم21-90 القانون رقم من 45، 43، 42المادة  -2
، ج ر ج ج عــدد 1991قــانون الماليــة التكميلــي لســنة  يتضــمن ،1991-09-07مــؤرخ فــي  12-91 رقــم مــن القــانون 38المــادة  -3

  . 1991-09-11، صادر في 42
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يرتكب أي خطأ أو إهمال في وظيفته، وفي هذه الحالة يمكن تحميل المسؤولية للوكالء أو األعـوان 

  . 1الموضوعين تحت سلطة أو رقابة المحاسب العمومي المعني

يمكن للمحاسب العمومي الذي لم يقـدم طلبـا لإلعفـاء الجزئـي مـن المسـؤولية، أو الـذي قـدم  -

أن يطلب من الوزير المكلف بالمالية إبـراء رجائيـا مـن المبـالغ المتروكـة  ،طلبا ورفض كليا أو جزئيا

ح إبــراء علــى عاتقــه، وفــي هــذه الحالــة يستشــير الــوزير المكلــف بالماليــة لجنــة المنازعــات ليقــرر مــن

رجــائي للمحاســب العمــومي المعنــي، وســواء كــان المحاســب العمــومي محــل إعفــاء مــن مســؤوليته أو 

تتحمــــل ميزانيــــة الهيئــــة المعنيــــة التــــابع لهــــا المحاســــب المبــــالغ محــــل هــــذين  ،محــــل إبــــراء رجــــائي

  . 2اإلجراءين

ية تشـكل في األخير تجدر اإلشارة إلـى أن رقابـة المحاسـب العمـومي هـي رقابـة محاسـبية شـكل

أداة فعالـــــة لمراقبـــــة مـــــدى مشـــــروعية العمليـــــات المحاســـــبية ومـــــدى مطابقتهـــــا للنصـــــوص القانونيـــــة 

والتنظيمية، فهـي إذن رقابـة جـد هامـة لضـمان احتـرام قواعـد المحاسـبة العموميـة مـن طـرف اآلمـرين 

  .بالصرف، إال أنها في المقابل قد تسهم في تدني الخدمة العمومية ألسباب عدة

اآلمــرون بالصــرف فــي مختلــف اإلدارات العموميــة يســعون إلــى إتقــان عملهــم فــي لقــد أصــبح 

مجال إعداد الميزانيات، على حساب مردودية ونوعية الخدمة محل هذه النفقات أو اإليـرادات، وهـذا 

ألن آليات الرقابة القبلية سواء الممارسة من قبل المحاسب العمومي أو المراقـب المـالي ترتكـز علـى 

مشــروعية وثــائق إثبــات المعــامالت الماليــة مــن حيــث الشــكل ال المضــمون، حيــث تركــز  تقــدير مــدى

على تدقيق مدى مطابقة الشكل القانوني واحترام اإلجراءات التنظيمية لصرف المـال العـام، دون أن 

تمتد إلى مراقبة اآلداء أو الرشادة فـي صـرف المـال العـام، وهـذا يعـود إلـى عـدم وجـود إطـار قـانوني 

  . 3معايير وأدوات مراقبة اآلداء والرشادة في صرف األموال العامةيضبط 

                                                           

  .، يتعلق بمجلس المحاسبة، معدل ومتمم20-95 األمر رقم من 82المادة  -1
جـراءات مراجعـة إ بمسـؤولية المحاسـبين العمـوميين و  ذخـيحـدد شـروط األ ،312-91 المرسوم التنفيـذي رقـم من 12، 11، 10 وادالم -2

  .طي مسؤولية المحاسب العموميغمين يأباقي الحسابات، وكيفيات اكتتاب ت
  .195، مرجع سابق، ص "دور وحدود الرقابة المالية القبلية وأثناء التنفيذ في حماية المال العام"شالل زهير،  -3
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من جانب آخر ساهم التقارب في المهام الرقابية لكل من المراقب المالي والمحاسب العمـومي 

فـــي إمكانيـــة حـــدوث تعـــارض بينهمـــا، فقـــد يمـــنح المراقـــب المـــالي تأشـــيرة لصـــرف نفقـــة مـــا فيمتنـــع 

  . ؤدي إلى انسداد وتعطيل للسير الحسن للمرافق العموميةالمحاسب العمومي عن صرفها، ما ي

  :المطلب الثاني

  الرقابة السابقة لهيئات ذات اختصاص إداري عام

تتمتــع األمــالك الوطنيــة العموميــة والخاصــة بأهميــة بالغــة بــالنظر لكونهــا تشــكل الذمــة الماليــة 

مصالح واإلدارات المخصصة لها، لـذلك المنقولة والعقارية للدولة وجماعاتها اإلقليمية، إضافة إلى ال

ـــى  تســـهر إدارة األمـــالك الوطنيـــة بأجهزتهـــا المتعـــددة ســـواء علـــى المســـتوى المركـــزي أو المحلـــي عل

  ).الفرع األول(ضمان حسن تسييرها وٕادارتها والمحافظة عليها 

عــددا مــن  تبــرم هااإلدارات المختلفــة وهــي بصــدد تســيير بالنســبة لألمــوال العامــة الســائلة فــإن 

الصــفقات العموميــة تلتــزم فيهــا باتخــاذ جميــع التــدابير الالزمــة لترشــيد النفقــات العموميــة واإلجــراءات 

الكفيلــة بإضــفاء الشــفافية علــى تصــرفاتها، ولضــمان عــدم انحــراف المصــالح المتعاقــدة عــن ذلــك ألــزم 

لشــروع فــي إجــراءات تنظــيم الصــفقات العموميــة وتفويضــات المرفــق العــام المصــالح المتعاقــدة وقبــل ا

الصفقة العمومية أن تعرض مشاريع دفاتر شروط هذه الصـفقة علـى لجنـة الصـفقات المختصـة، وال 

  ). الثانيالفرع ( يمكنها مباشرة تلك اإلجراءات إال بعد الحصول على تأشيرتها 

ة منـه سعيا من المشرع إلى تدعيم األجهزة اإلداريـة المكلفـة بالرقابـة علـى المـال العـام، ومواكبـ

للجهــود الدوليــة لمحاربــة الفســاد أنشــأ هيئــة إداريــة مســتقلة متخصصــة فــي الوقايــة مــن جــرائم الفســاد 

              هــــــي الهيئــــــة الوطنيــــــة للوقايــــــة مــــــن الفســــــاد ومكافحتــــــه ،عمومــــــا وجــــــرائم المــــــال العــــــام خصوصــــــا

   ).الثالثالفرع ( 
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  :األولالفرع 

  األمالك العموميةدور إدارة األمالك الوطنية في حماية 

ـــ ــــد المشـأسن ــــرع مهمـ ــــة تســـيير وٕادارة األمـــالك الوطنيـ ـــة فـــي إدارة أمـــالك ـ ـــوزارة الماليـــة ممثل ة ل

الدولـة، حيـث تسـعى هــذه األخيـرة إلـى حمايــة وتثمـين األمـالك العموميـة عــن طريـق المديريـة العامــة 

والئيــة ومــا بــين البلــديات علــى والهياكــل الجهويــة وال) أوال(لألمــالك الوطنيــة علــى المســتوى المركــزي 

  .1)ثانيا(المستوى المحلي 

  على المستوى المركزي إدارة األمالك الوطنية تنظيم: أوال    

تمثل إدارة األمالك الوطنية على المستوى المركـزي بالمديريـة العامـة لألمـالك الوطنيـة والتـي  

من تنظــيم اإلدارة المركزيــة المتضــ 364-07تعتبــر حســب المــادة األولــى مــن المرســوم التنفيــذي رقــم 

  . من هياكل اإلدارة المركزية في وزارة المالية2في وزارة المالية

 3تتـــولى المديريـــة العامـــة لألمـــالك الوطنيـــة برئاســـة مـــدير عـــام معـــين بموجـــب مرســـوم رئاســـي

 تتمحور في مجملها حول اتخاذ التـدابير الكفيلـة بحمايـة ،ويساعده مديران للدراسات عددا من المهام

ـــذلك ـــراح مشـــاريع النصـــوص  األمـــالك العموميـــة التابعـــة للدولـــة وتثمينهـــا، فتتـــولى تبعـــا ل إعـــداد واقت

والســهر علــى  ،التشــريعية والتنظيميــة المتعلقــة بــاألمالك الوطنيــة ومســح األراضــي والشــهر العقــاري

اقبــة اتخــاذ أي إجــراء يهــدف إلــى تثمــين الملكيــات العموميــة والمحافظــة عليهــا ومر ، و حســن تطبيقهــا

                                                           

عن طريق المديرية العامة للمالية العامـة والتـي تـم  وهي ممثلة ، ةإدارة األمالك التابعة للدول  France domaineفي فرنسا تتولى  -1

  .2006-12-23الصادر في  2006-1792إنشاؤها بموجب القرار رقم 

France domaine تمثل ملكية الدولة وهي تتولى ثالث مهام أساسية:  

    العمل على زيادة مداخيل أمالك الدولة، -

  تقديم المشورة للجماعات المحلية، -

  :أنظر .ير األمالك الخاصة للدولة تحت رقابة القاضيتسي -
- KLUWER Wolters," les personnes publiques propriétaires", le Lamy, droit public des affaires, 
France SAS, France, 2014, P1220. 

 75وزارة الماليــة، ج ر ج ج عــدد ي ، يتضــمن تنظــيم اإلدارة المركزيــة فــ2007-11-28مــؤرخ فــي  364-07مرســوم تنفيــذي رقــم  -2

  .2007-12-02صادر في 
 لوظـائف المدنيـة والعسـكرية للدولـة، يتعلق بـالتعيين فـي ا1999-10-27 مؤرخ في 240-99من المرسوم الرئاسي رقم  02المادة  -3

   .1999-10-31، صادر في 76ج ر ج ج عدد 
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القيـام بأعمـال مسـح األراضـي العـام وٕانشـاء السـجل العقـاري وحفظـه  ، إضـافة إلـىظروف اسـتعمالها

  . 1توجيه نشاطات المصالح غير الممركزة وتنشيطها وتنسيقهاو 

      مــــن المرســـــوم التنفيــــذي رقـــــم 08تتكــــون المديريــــة العامـــــة لألمــــالك الوطنيـــــة حســــب المـــــادة 

إضــــافة إلــــى  ،المركزيــــة فــــي وزارة الماليــــة مـــن أربــــع مــــديريات المتضـــمن تنظــــيم اإلدارة  07-364

بصــالحيات هامــة فــي مجــال  تتمتــع مفتشــية مصــالح أمــالك الدولــة والحفــظ العقــاري، هــذه المــديريات

  :حماية وتثمين األمالك العمومية وحتى الخاصة

I- تتشكل مديرية أمالك الدولة من أربع مديريات فرعية هي :مديرية أمالك الدولة:  

  ،رية الفرعية لتنظيم أمالك الدولةالمدي -

  ،مديرية الفرعية لألمالك العموميةال -

  ،ر أمالك الدولةيالمديرية الفرعية لتسي -

  .المديرية الفرعية لمنازعات أمالك الدولة -

 ضـــمن تنظـــيم اإلدارة المركزيـــة فـــي وزارة الماليـــةالمت 364-07أنـــاط المرســـوم التنفيـــذي رقـــم 

تنفيــذ  مــن خــالل ،متعلقــة بتســيير األمــالك العموميــة وحمايتهــابمديريــة أمــالك الدولــة مهامــا عديــدة 

النشـــاطات المتعلقـــة بتســـيير األمــــالك العقاريـــة والمنقولـــة التابعـــة لألمــــالك الخاصـــة وحمايـــة توابــــع 

 ، كمـاوتحيينهـاإنشاء الجـرد العـام للملكيـات التابعـة لألمـالك الوطنيـة إضافة إلى  ،األمالك العمومية

  .على تنظيم وتنسيق معالجة قضايا المنازعات المتعلقة بأمالك الدولة تسهر

II- تتشـكل مديريـة تثمـين األمـالك التابعـة للدولـة مـن  :مديرية تثمين األمالك التابعة للدولة

  : أربع مديريات فرعية هي

  ،ديرية الفرعية للعمليات العقاريةالم -

  ،فالحيةكات العمومية الالمديرية الفرعية للممتل -

  ،المديرية الفرعية للعقار الفالحي -

  . المديرية الفرعية لمتابعة التحصيل واإلحصائيات -

                                                           

   .م اإلدارة المركزية في وزارة المالية، يتضمن تنظي364-07من المرسوم التنفيذي رقم  08المادة  -1
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فــي متابعــة العمليــات والتصــرفات القانونيــة تتمثــل مهــام مديريــة تثمــين األمــالك التابعــة للدولــة 

العمـــل علـــى ب مـــداخيلها وذلـــكالـــواردة علـــى األمـــالك العموميـــة والخاصـــة التابعـــة للدولـــة، وتحصـــيل 

ــــتناس ـــيم األمـــالك العقاريــ ـــاهج تقي ــــق من ــــة ومراقبــــــة والمنقولــ ــــة الخبـــرات والعمليـ ـــة ألمـــالك ـ ات العقاري

تأطير وتثمين عمليات التنازل عن الممتلكات العقارية المبنية وغير المبنية التابعة لألمالك و  ،الدولة

إعـداد  ، إضـافة إلـىالمرتبطة بالعقار الفالحـي وغيـر الفالحـيوكذلك  ،الخاصة للدولة ومنح امتيازها

متابعــة تحصــيل منتوجــات و  وتوزيــع أي معلومــة إحصــائية مرتبطــة بنشــاطات إدارة األمــالك الوطنيــة

  .ومداخيل األمالك الوطنية

III- تتشكل مديرية المحافظـة العقاريـة والمسـح  :مديرية المحافظة العقارية ومسح األراضي

  : ثالث مديريات فرعية هي العقاري من

  ،رية الفرعية لإلشهار العقاريالمدي -

  ،ة لمسح األراضي والتوثيق العقاريالمديرية الفرعي -

  ،للمنازعات العقارية ومسح األراضيالمديرية الفرعية  -

مديريــة المحافظــة العقاريــة ومســح األراضــي تنفيــذ النشــاطات المتعلقــة بمســح األراضــي  تتــولى

الســـهر علـــى تنظـــيم وتنســـيق معالجـــة قضـــايا المنازعـــات و  ،العقـــاري والشـــهرالعـــام والســـجل العقـــاري 

  .المتعلقة باألمالك الوطنية

IV- تتشكل من أربع مديريات فرعية هي :مديرية إدارة الوسائل والمالية :  

  ،المديرية الفرعية للمستخدمين -

  ،يرية الفرعية للوسائل والميزانيةالمد -

  ،المديرية الفرعية للتكوين -

  .المديرية الفرعية للتنظيم واإلعالم اآللي -

ضمان تسيير مستخدمي  بمهام متعددة تتمثل أساسا فيتضطلع مديرية إدارة الوسائل والمالية 

تــأطير وتنســيق تســيير ميزانيــات المصــالح و تنفيــذ  والســهر علــى، ميزانيــات ووســائل المديريــة العامــة

ضـمان تطبيـق وتنفيـذ بـرامج التكـوين المخصصـة  ، كمـا تسـهر علـىالخارجية ووسائلها ومسـتخدميها
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فـي إطـار اسـتراتيجية التكـوين فـي  وذلـك التكفـل بوظيفـة اإلعـالم اآللـيو  ،لمستخدمي المديرية العامة

  .الوزارة

V-  تعتبر مفتشية أمالك الدولة والحفـظ العقـاري مـن : لة والحفظ العقاريمفتشية أمالك الدو

رقــم   يبــين المــديريات المركزيــة التابعــة للمديريــة العامــة لألمــالك الوطنيــة، منحهــا المرســوم التنفيــذ

مهـــام  1الــذي يحــدد تنظـــيم مفتشــية مصـــالح أمــالك الدولـــة والحفــظ العقـــاري وصــالحياتها 08-144

تســـيير و  وســـيرها ،الرقابـــة والتفتـــيش والتحقيـــق حـــول تنظـــيم مصـــالح أمـــالك الدولـــة والحفـــظ العقـــاري

 ، إضـافة إلـى التحقـق مـنالتسيير المحاسبي لمفتشـيات أمـالك الدولـة والمحافظـات العقاريـةها و أمالك

ة والحفـظ ــــشروط استعمال الوسـائل البشـرية والماليـة والماديـة الموضـوعة تحـت تصـرف أمـالك الدول

  .اريـــالعق

إضــافة إلــى ذلــك تتمتــع مفتشــية أمــالك الدولــة والحفــظ العقــاري بمهــام التنســيق بــين المفتشــيات 

الجهويـــة ألمـــالك الدولـــة والحفـــظ العقـــاري وتنشـــيطها وتفتيشـــها ومراقبتهـــا، والمســـاهمة بالتعـــاون مـــع 

نيــة فــي عمليــات التكــوين وتحســين الهياكــل المركزيــة المعنيــة التابعــة للمديريــة العامــة لألمــالك الوط

  . 2المستوى المتعلقة بمحاسبة أمالك الدولة وتقنيات التفتيش

مفتشــين ) 04(يتــولى إدارة مفتشــية أمــالك الدولــة والحفــظ العقــاري مفــتش عــام يســاعده أربعــة 

مكلفــــين بــــالتفتيش، حيــــث يتــــولى المفــــتش العــــام تنشــــيط أعمــــال المفتشــــين وتنســــيقها ) 08(وثمانيــــة 

  . 3تهاومراقب

ــالتفتيش لمهــامهم الرقابيــة والتــي تتــوج بتقــارير  ســعيا مــن المشــرع إلــى ضــمان آداء المكلفــين ب

تستعرض المعاينات والمالحظات واقتراح إجراءات التعديل أو التطهير إذا اقتضى األمر ذلـك، ألـزم 

عقـــاري المحـــدد لتنظـــيم مفتشـــية مصـــالح أمـــالك الدولـــة والحفـــظ ال 144-08المرســـوم التنفيـــذي رقـــم 

وصــــالحياتها مســــؤولي مصــــالح أمــــالك الدولــــة والحفــــظ العقــــاري التــــي تــــتم مراقبتهــــا تســــهيل عمــــل 

                                                           

 لدولـة والحفـظ العقـاري وصـالحياتها، يحدد تنظيم مفتشـية مصـالح أمـالك ا2008-05-14مؤرخ في  144-08رقم مرسوم تنفيذي  -1

  .2008-05-18، صادر في 25ج ر ج ج عدد 
  .ك الدولة والحفظ العقاري وصالحياتهايحدد تنظيم مفتشية مصالح أمال، 144-08 من المرسوم التنفيذي رقم 02المادة  -2
  .144-08من المرسوم التنفيذي رقم  04، 03المادتين  -3
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المفتشــين، مــن خــالل ضــمان ظــروف عمــل مناســبة واإلجابــة دون تــأخير علــى طلبــات المعلومــات 

  . 1المساعدة في التحقيق، وتسهيل االطالع في عين المكان على كل الوثائق المطلوبة

  ارة األمالك الوطنية على المستوى المحليإدتنظيم : ثانيا

الــذي يتضــمن تنظــيم المصــالح الخارجيــة ألمــالك الدولــة  65-91نظــم المرســوم التنفيــذي رقــم 

جهويا ووالئيا وما بين البلـديات : إدارة األمالك الوطنية محليا على ثالث مستويات 2والحفظ العقاري

  : على الشكل التالي

I-  المفتشيات الجهوية ألمالك الدولة (طنية على المستوى الجهوي تنظيم إدارة األمالك الو

يتــرأس كــل مفتشــية  3مفتشــيات جهويــة) 09(تتواجــد علــى المســتوى الــوطني تســع  :)والحفــظ العقــاري

مفتش جهوي يعين بموجب مرسوم رئاسي باعتباره ممـثال للمصـالح الخارجيـة للدولـة حسـب المرسـوم 

، يسـاعده فـي آداء 4المتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسـكرية للدولـة 240-99الرئاسي رقم 

  .فريق تقني مهامه حسب أهمية النواحي مفتشين جهويين مساعدين أو ثالثة كما يكون له

يتــولى المفــتش الجهــوي ألمــالك الدولــة والحفــظ العقــاري تنشــيط أعمــال مصــالح أمــالك الدولــة 

والحفظ العقاري التابعة الختصاصه اإلقليمي ودفعهـا وتنسـيقها ومراقبتهـا وتقييمهـا، ويلتـزم فـي سـبيل 

ام النصـــوص ذلـــك بالقيـــام بمهـــام متعـــددة تتمثـــل بالنســـبة لألمـــالك الوطنيـــة فـــي الســـهر علـــى احتـــر 

تقـديم االقتراحـات المتعلقــة و التشـريعية والتنظيميـة السـارية علــى األنشـطة ذات الصـلة بـأمالك الدولــة 

  .بتكييف التشريع المتعلق بأمالك الدولة

فــي أعمــال تكــوين  يســاهم المفــتش الجهــوي ألمــالك الدولــة والحفــظ العقــاري مــن جانــب آخــر

الموجهـة إليـه و طلبـات إجـراء تحقيقـات خاصـة  ويتلقـى ،الموظفين وتحسـين مسـتواهم وتجديـد تـأهيلهم

                                                           

  .يحدد تنظيم مفتشية مصالح أمالك الدولة والحفظ العقاري وصالحياتها، 144-08من المرسوم التنفيذي رقم  08، 07المادتين  -1
نظيم المصالح الخارجية ألمالك الدولة والحفظ العقاري، ج ر ج ، يتضمن ت1991-03-02 مؤرخ في 65-91مرسوم تنفيذي رقم  -2

   .، معدل ومتمم1991-03-06، صادر في 10ج عدد
  .بجاية، بشار، البليدة، الجزائر، عنابة، قسنطينة، ورقلة، وهران، غليزان: تتواجد هذه المفتشيات في مقرات واليات -3
كـان يعـين المفـتش الجهـوي ألمـالك الدولـة والحفـظ العقـاري بموجـب مرسـوم  65-91مـن المرسـوم التنفيـذي رقـم  04في ظـل المـادة  -4

قــد جعــل تعيينــه يــتم بموجــب مرســوم رئاســي  240-99تنفيــذي بنــاء علــى اقتــراح الــوزير المكلــف بالماليــة، إال أن المرســوم الرئاســي رقــم 

ن الجهـويين ـــام بعـض المفتشيـــوهو ما تؤكده عدد مـن المراسـيم الرئاسـية الصـادرة بشـأن تعيـين أو إنهـاء مه ،وتنهى مهامه بنفس الطريقة

جهـويين ألمـالك الدولـة والحفـظ العقـاري بعنابـة مفتشـين ، يتضـمن إنهـاء مهـام 2011-10-05ومثال ذلك المرسوم الرئاسي المؤرخ في 

   .1001-10-23، صادر في 58وورقلة، ج ر ج ج عدد 
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تنفيــذ بــرامج مراقبــة المصــالح المقامــة وتفتيشــها  ، كمــا يتــولىمــن الســلطة الســلمية والتعجيــل بإجرائهــا

  .باالتصال مع اإلدارة المركزية

تقيـــيم احتياجـــات مصـــالح أمـــالك الدولـــة التابعـــة للجهـــة التـــي  يتـــولى المفـــتش الجهـــوي أيضـــا 

مـــن حيـــث الوســـائل البشـــرية والماديـــة والتقنيـــة والماليـــة، وتوزيـــع الوســـائل المخصصـــة  يشـــرف عليهـــا

تحليل نشاط مصالح أمالك الدولـة فـي الجهـة وتقييمهـا دوريـا، وٕاعـداد خالصـات بـذلك و توزيعا أمثل 

  . 1واقتراح أي إجراء من شأنه تحسين نتائج عمل هذه المصالح

II- تمثـل إدارة األمـالك الوطنيـة علـى : مسـتوى الـوالئيتنظيم إدارة األمالك الوطنية على ال

المستوى الوالئي بمديريتين والئيتين هما مديرية أمالك الدولة في الوالية ومديريـة الحفـظ العقـاري فـي 

  :الوالية

يوجــد علــى مســتوى كــل واليــة مديريــة ألمــالك الدولــة : مديريــة أمــالك الدولــة فــي الواليــة -1

تضـــم كـــل مديريـــة مـــا بـــين  2فـــي الواليـــة معـــين بموجـــب مرســـوم رئاســـييـــديرها مـــدير أمـــالك الدولـــة 

مصــالح، وتضــم كــل مصــلحة حســب أهميــة المهــام التــي تؤديهــا مــن ) 04(وأربــع ) 02(مصــلحتين 

  . 3مكاتب) 04(إلى أربع ) 02(مكتبين 

 65-91ويـــــتمم المرســـــوم التنفيـــــذي رقـــــم  يعـــــدل 98 -15بصـــــدور المرســـــوم التنفيـــــذي رقـــــم 

تم استحداث مديريتين جديـدتين  4مصالح الخارجية ألمالك الدولة والحفظ العقاريالمتضمن تنظيم ال

  .قسنطينة ووهران تيلوالية الجزائر، ومديرية أمالك دولة جديدة بكل من واليألمالك الدولة 

متعددة تتمثـل فـي تنظـيم تنفيـذ العمليـات المتعلقـة  اتتولى مديرية أمالك الدولة في الوالية مهام

تحرير العقود المتعلقة بالعمليات العقارية و تلكات التابعة ألمالك الدولة وحمايتها وتسييرها بجرد المم

  .التابعة ألمالك الدولة، وحفظ النسخ األصلية ذات الصلة بها

ــــــكم ــــــتســـــيير الممتلك ا تتـــــولىـ ــــــات والتركـ ــــــات الشاغـ ــــــرة أو عديمـ ة الـــــوارث وعمليـــــات الحجـــــز ـ

ت تقيــيم العقــارات والمنقــوالت والمتــاجر المتضــمنة أمــالك الدولــة أو تنظــيم وتنفيــذ عمليــاو  ،القضــائي
                                                           

  .، معدل ومتمم، يتضمن تنظيم المصالح الخارجية ألمالك الدولة والحفظ العقاري65-91من المرسوم التنفيذي رقم  03المادة  -1
   .معدل ومتمم لوظائف المدنية والعسكرية للدولة،يتعلق بالتعيين في ا ،240-99من المرسوم الرئاسي رقم  03/08المادة  -2
  .، معدل ومتمم، يتضمن تنظيم المصالح الخارجية ألمالك الدولة والحفظ العقاري65-91نفيذي رقم من المرسوم الت 09المادة  -3
 1991-03-02فـي  المـؤرخ 65-91لمرسـوم التنفيـذي رقـم ، يعدل ويـتمم ا2015-04-04 مؤرخ في 98-15مرسوم تنفيذي رقم  -4

     .2015-04-08 صادر في ،18والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية ألمالك الدولة والحفظ العقاري، ج ر ج ج عدد 
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ـــات اقتنائهـــا أو اســـتئجارها ـــة عملي ـــة التابعـــة للدول ـــابع اإلدارات العمومي ـــىالتـــي تت دراســـة  ، إضـــافة إل

عمليات بيع العقارات والمتاجر على المستوى المحلي ومتابعة تطورها وتحرير تقارير وتحاليل تقنيـة 

الطلبات المتعلقة بعمليات أمالك الدولـة ومتابعـة القضـايا المتنـازع فيهـا المرفوعـة إلـى دراسة ، و بذلك

  .المجالس القضائية والمحاكم

الســهر علــى الســير المنــتظم لمفتشــيات أمــالك  تتــولى أيضــا مديريــة أمــالك الدولــة فــي الواليــة

بـــذلك وتبليغهــا للســـلطات ، والتحليــل الـــدوري ألنشــطتها وٕاعـــداد تالخــيص ة المعنيـــةواليــالالدولــة فـــي 

اإلعتمــادات المخصصــة لهــا ولمـوظفي المصــالح الخارجيــة ألمــالك الدولــة والحفــظ  ، وتســييرالسـلمية

  : العقاري في واليتها إال أنه بالنسبة لواليات الجزائر ووهران وقسنطينة

ـــة فـــي وســـط واليـــة الجزائـــر تســـيير اإل • عتمـــادات والوســـائل تتـــولى مديريـــة أمـــالك الدول

ة لممارســـة مديريـــة الحفـــظ العقـــاري لواليـــة الجزائـــر المهـــام الموكلـــة لهـــا، كمـــا الضـــروري

تتولى تسيير موظفي مصالح الحفظ العقاري الممارسين في كـل واليـة الجزائـر وتتكفـل 

  .بها من ميزانيتها

ـــة فـــي غـــرب واليـــة وهـــران  تســـيير اإلعتمـــادات والوســـائل  • تتـــولى مديريـــة أمـــالك الدول

ية الحفظ العقاري لوالية وهران المهام الموكلة لها، كما تتـولى الضرورية لممارسة مدير 

تسيير موظفي مصالح الحفظ العقاري الممارسين في كل والية وهران وتتكفـل بهـا مـن 

  .ميزانيتها

تتـــولى مديريـــة أمـــالك الدولـــة فـــي غـــرب واليـــة قســـنطينة تســـيير اإلعتمـــادات والوســـائل  •

لواليــة قســنطينة المهــام الموكلــة لهــا، كمــا الضــرورية لممارســة مديريــة الحفــظ العقــاري 

تتولى تسيير موظفي مصالح الحفظ العقاري الممارسين في كل والية قسنطينة وتتكفل 

  . 1بها من ميزانيتها

تتواجــد علـى مسـتوى كـل واليـة مديريـة مكلفـة بشــهر : مديريـة الحفـظ العقـاري فـي الواليـة -2

اء هي مديرية الحفظ العقاري، يديرها مدير الحفـظ وحفظ عقود الملكية للدولة والخواص على حد سو 

                                                           

  .، معدل ومتممية ألمالك الدولة والحفظ العقاري، يتضمن تنظيم المصالح الخارج65-91من المرسوم التنفيذي رقم  08المادة  -1
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مصالح كل مصلحة يمكن أن ) 03(العقاري المعين بموجب مرسوم رئاسي، تضم كل مديرية ثالث 

  . 1مكاتب) 03(إلى ثالثة ) 02(تضم حسب أهمية المهام المضطلع بها من مكتبين 

تنظـــيم تنفيـــذ العمليـــات  فــيتضــطلع مديريـــة الحفـــظ العقــاري فـــي الواليـــة بمهــام متعـــددة تتمثـــل 

لســـهر علـــى تنظـــيم إطـــار تـــدخل وا ،المتعلقـــة بتأســـيس الســـجل العقـــاري وضـــبطه باســـتمرار وانتظـــام

  .سير مصالح الحفظ العقاري سيرا منتظماو عمليات الشهر العقاري 

متابعة القضايا المتنازع فيها المتعلقة إضافة إلى ذلك تتولى مديرية الحفظ العقاري في الوالية 

ــــى الهيئــــات القضــــائيةبا ــــدوري لنشــــاط المصــــالح وٕاعــــداد ، و لشــــهر العقــــاري والمرفوعــــة إل التحليــــل ال

ضــمان حفــظ العقــود والتصــاميم وجميــع  كمــا تعمــل علــى تالخــيص بــذلك وتبليغهــا للســلطات الســلمية

  . 2الوثائق المودعة لدى مصالح الحفظ العقاري وسالمتها

III-  ـــى ـــة عل ـــدياتتنظـــيم إدارة األمـــالك الوطني تـــنظم إدارة األمـــالك  :مســـتوى مـــابين البل

الوطنيــة محليــا علــى مســتوى مــابين البلــديات فــي شــكل مفتشــيات ألمــالك الدولــة والمحافظــة العقاريــة 

  :ك الدولة ومديرية الحفظ العقاريواللتان تعتبران من المصالح التابعة على التوالي لمديرية أمال

تشــية أمــالك الدولــة علــى مســتوى الــدائرة ويشــمل يتواجــد مقــر مف :مفتشــية أمــالك الدولــة -1

اختصاصــها البلــديات التــي تتبــع الــدائرة المعنيــة إقليميــا، وهــي مصــلحة غيــر ممركــزة تابعــة لمديريــة 

ـــة يترأســـها رئـــيس المفتشـــية الـــذي يعـــين حســـب المـــادة      مـــن المرســـوم التنفيـــذي رقـــم 10أمـــالك الدول

المصالح الخارجية ألمـالك الدولـة والحفـظ العقـاري  الذي يحدد قائمة المناصب العليا في 92-116

بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية باعتباره يشغل منصـبا مـن  3وشروط التعيين فيها وتصنيفها

  .المناصب العليا

  :أقسام هي) 04(تضم مفتشية أمالك الدولة تحت سلطة رئيس المفتشية أربعة 

  قسم تسيير األمالك الوطنية، -

  لتعريف والجرد العام للعقارات التابعة لألمالك الوطنية،قسم ا -

                                                           

  .، معدل ومتممية ألمالك الدولة والحفظ العقارييتضمن تنظيم المصالح الخارج، 65-91تنفيذي رقم من المرسوم ال 13المادة  -1
  .65-91من المرسوم التنفيذي رقم  10المادة  -2
، يحــدد قائمــة المناصــب العليــا فــي المصــالح الخارجيــة ألمــالك الدولــة 1992-03-14مــؤرخ فــي  116-92مرســوم تنفيــذي رقــم  -3

  .1992-03-18، صادر في21وشروط التعيين فيها وتصنيفها، ج ر ج ج عدد والحفظ العقاري 
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  قسم الخبرات والتقويمات العقارية، -

  . 1قسم المحاسبة -

أمــالك الدولـة إضــافة إلــى مهــام  وعوائــد تضـطلع مفتشــية أمــالك الدولـة أساســا بتحصــيل أتـاوى

المتضـــمنة تســـيير تحضـــير العقـــود و تحضـــير عمليـــات بيـــع المنقـــوالت وٕانجازهـــا،  أخـــرى تتمثـــل فـــي

ة ــــتتــولى أشــغال تقــويم العقــارات والمنقــوالت والمتــاجر المتضمنكمــا ، عقــارات التابعــة ألمــالك الدولــةال

ة ــــإضافة أعمــال اقتنائهـا واســتئجارها، ـــــة التابعــة للدولـــة أو التـي تتــابع اإلدارات العموميــــأمـالك الدول

مسـك و ه، ـــــام ومسكـــرد العــار تأسيس الجــة في إطــك الدولة ألمالــارات التابعــــالتعرف على العقى ــإل

  . 2السجالت األم لمشتمالت أمالك الدولة

يتواجــد مقــر المحافظــة العقاريــة علــى مســتوى الــدائرة وهــي مصــلحة  :المحافظــة العقاريــة -2

من المناصب غير ممركزة تابعة لمديرية الحفظ العقاري، يترأسها محافظ عقاري يشغل منصبا عاليا 

وتبعا لذلك يتم تعيينه بموجب قرار من  ،العليا في المصالح الخارجية ألمالك الدولة والحفظ العقاري

  . 3الوزير المكلف بالمالية

  :أقسام هي) 03(تضم المحافظة العقارية ثالثة 

  قسم اإليداعات وعمليات المحاسبة، -

  قسم قيد السجل العقاري والبحوث وتسليم المعلومات، -

  . 4قسم تسجيل العقارات المحددة ضمن مسح األراضي -

القيــام  تتمثــل فــيتتــولى المحافظــة العقاريــة مهمــة شــهر وحفــظ العقــود إضــافة إلــى مهــام أخــرى 

شـكال ومضـمونا  القانونيـة بإجراء الشـهر العقـاري المطلـوب إعطـاؤه للعقـود التـي تتـوفر فيهـا الشـروط

التعليق على الـدفاتر العقاريـة المؤسسـة علـى العقـارات  إضافة إلىتأسيس السجل العقاري ومسكه، و 

                                                           

، يحدد التنظيم الـداخلي لمفتشـيات أمـالك الدولـة والحفـظ العقـاري، ج 1991-06-04من قرار وزير االقتصاد مؤرخ في  02المادة  -1

  .1991-08-14، صادر في 38ر ج ج عدد 
  .، معدل ومتممية ألمالك الدولة والحفظ العقاري، يتضمن تنظيم المصالح الخارج65-91من المرسوم التنفيذي رقم  15المادة  -2
، يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجية ألمـالك الدولـة والحفـظ العقـاري 116-92من المرسوم التنفيذي رقم  10المادة  -3

  .وشروط التعيين فيها وتصنيفها
  .، يحدد التنظيم الداخلي لمفتشيات أمالك الدولة والحفظ العقاريمن قرار وزير االقتصاد 03المادة  -4
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ـــــع اإلجـــــراءات الالحقـــــة لهـــــذا التســـــجيل،  ـــــى جمي حفـــــظ العقـــــود و الخاضـــــعة للتســـــجيل العقـــــاري وعل

  .والمخططات وجميع الوثائق المتعلقة بعمليات الشهر العقاري والتسجيل في السجل العقاري

ــــــتت  ــــــولى المحافظـ ــــــة العقاريـ ــــــتبلية كـــــذلك ــ ــــــالمعلومغ ـ ــــــل عليهـات التـــــي تشتمـــــــ ــــــا محفوظـ اتها ـ

  .1تحصيل الحقوق والرسوم المتعلقة بالشهر العقاري وتسليم المعلوماتو هور، ـللجم

  مهام إدارة األمالك الوطنية المرتبطة بحماية األمالك العمومية: ثالثا

إلدارة األمالك الوطنيـة بعد استعراض المهام األساسية لمختلف المديريات والمفتشيات التابعة 

في مجال تسيير وٕادارة األمالك العمومية والخاصة عموما كما هي محددة فـي النصـوص التنظيميـة 

المؤطرة لها، يمكننا القول أن دور هذه اإلدارة في حمايـة المـال العـام دور بـالغ األهميـة بـالنظر إلـى 

ردعــي، السـيما بـالنظر إلـى جوانــب المهـام التـي تضـطلع بهـا ســواء بشـكل احتـرازي وقـائي أو بشـكل 

  :محددة نذكر منها

I-  حرص إدارة األمالك الوطنية الدائم والمستمر علـى إلـزام مختلـف اإلدارات بإعـداد الجـرد

مـا يمكـن مالحظتـه حـول إجـراء الجـرد عمومـا : المتعلق باألمالك العمومية التي تحوزها أو تسيرها

وتتقـاعس عـن   تـولي مختلـف اإلدارات االهتمـام الـالزم بـهأنه عمليا ورغم أهميته البالغـة عـادة مـا ال

بتســــوية الوضــــعية القانونيــــة الهيئــــات العموميــــة مختلــــف إجبــــار  ، لــــذلك وســــعيا إلــــىالقيــــام بإعــــداده

تسهر إدارة  لممتلكاتها للسماح بجردها وتسجيها في الجدول العام للعقارات التابعة لألمالك الوطنية،

-02-03مــــؤرخ فــــي  03-01وزاري رقــــم الــــور ـــــــلمنشارم لـــــــيــــق الصاألمــــالك الوطنيــــة علــــى التطب

ضرورة والذي اشترط  ،2003من قانون المالية لسنة  83الذي يبين كيفيات تطبيق المادة ، 2003

األمـر  يسـمح للهيئـة المالكـة لـه أو المسـيرةحتـى  حيازة العقار المراد ترميمه وصيانته لشهادة تسجيل

  .بصرف نفقات هذا الترميم

قـد أجـاز بشـكل مؤقـت للمـراقبين المـاليين مـنح  2016على الرغم من أن قانون المالية لسـنة  

تأشيرتهم لآلمرين بالصرف من أجل صرف نفقات صـيانة العقـارات التـي تحوزهـا إداراتهـم رغـم عـدم 

ة حيازتهــا لشــهادة تســجيل العقــار التــي تمنحهــا إدارة األمــالك الوطنيــة، إال أن ذلــك محــدد بنهايــة ســن

، مــا يعنــي أنــه بعــد انقضــاء هــذا األجــل تصــبح اإلدارات ملزمــة مجــددا بتقــديم شــهادة تســجيل 2017
                                                           

.، معــدل ومــتمميــة ألمــالك الدولــة والحفــظ العقــارييتضــمن تنظــيم المصــالح الخارج، 65-91مــن المرســوم التنفيــذي رقــم  16المــادة  -1
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العقــارات التــي تحوزهــا حتــى يتســنى لهــا صــرف نفقــات صــيانة هــذه العقــارات، وبالتــالي تكــون ملزمــة 

   . بجرد عقاراتها من أجل تسوية وضعيتها القانونية

II- يقصـد بالتعـدي  :على األمالك العموميـة اتتعديوع وقعند  تدخل إدارة األمالك الوطنية

على األمالك العمومية ذلك العدوان المادي الذي يتجرد من أي أساس قانوني يستند إليه والذي يعد 

  .1غصبا ماديا

مــن أجــل ضــمان الحفــاظ  خولــت النصــوص القانونيــة المــؤطرة لنشــاط إدارة األمــالك الوطنيــة

حـق  إلدارة األمالك الوطنيـة على سالمة واستمرارية األمالك العمومية وٕازالة التعديات الواقعة عليه،

ة للوقــــوف علــــى التجــــاوزات التــــي قــــد تطــــال األمــــالك المختلفــــة التابعــــة للدولــــة والجماعــــات ــــــالمتابع

 . 2األمالك المحلية، وهذا في إطار ممارسة حق الرقابة على استعمال هذه

ترتـــــب عـــــن هـــــذه التجـــــاوزات خلـــــق وضـــــعيات مخالفـــــة للقـــــوانين المعمـــــول بهـــــا كإنشـــــاء لقـــــد 

وضـياع تحصيصات فوضوية كبيرة عبر التراب الـوطني علـى أراضـي تابعـة أصـال ألمـالك الدولـة، 

  .حيان بتواطؤ مصالح أمالك الدولةي يكون في بعض األالكثير من هذه األمالك والذ

ى عــاتق إدارة أمـالك الدولـة السـيما مفتشــيات أمـالك الدولـة الموجـودة فــي يقـع علـ ألجـل ذلـك 

ـــدان التـــدخل بشـــكل عاجـــل لت ــــالمي  3752دارك الوضـــع، وفـــي هـــذا اإلطـــار تضـــمنت المـــذكرة رقـــم ــ

توجيهـات لمـديري أمـالك  3، عن المديريـة العامـة لألمـالك الوطنيـة2013-04-16الصادرة بتاريخ 

القيــام بإحصــاء شــامل لكــل حــاالت االعتــداء علــى األمــالك العموميــة  الدولــة لكــل الواليــات مــن أجــل

 15-08بما فيها الحاالت محل التسوية في إطـار القـانون رقـم  ،على مستوى اختصاصهم اإلقليمي

   .4المتعلق بمطابقة البنايات

                                                           

، دراســة مقارنــة، رســالة دكتــوراه، كليــة  نايــل منيــزل مفضــي الهــروط، حمايــة المــال العــام فــي التشــريع والقضــاء المصــري واألردنــي -1

  .256، ص 2016الحقوق، جامعة عين شمس، 
  .، يتعلق باألمالك الوطنية، معدل ومتمم30-90من القانون رقم  134المادة  -2
، تتعلــق باالســتيالء والتعـــدي علــى العقــارات التابعـــة للدولــة، مجموعــة النصـــوص 2013-04-16مؤرخــة فـــي  3752مــذكرة  رقــم  -3

  .21-19، ص ص 2013الصادرة عن المديرية العامة لألمالك الوطنية لسنة 
-03، صادر في 44، يحدد قواعد مطابقة البنايات وٕاتمام إنجازها ج ر ج ج عدد 2008-07-20مؤرخ في  15-08قانون رقم  -4

08 -2008.  
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المتعلقــة باالســتيالء والتعــدي علــى العقــارات التابعــة للدولــة  3752لقــد وضــحت التعليمــة رقــم 

مــن أجــل التكفــل بحــاالت التعــدي هــذه لخطــوات الواجــب علــى مــديري أمــالك الدولــة للواليــة إتباعهــا ا

   :والمتمثلة في

  :تتم تغطية هذا الجانب من خالل ):الميداني( الجانب العملي -1

ـــة : البرمجـــة -أ ـــامج خرجـــات ميداني ـــة بإعـــداد برن حيـــث يلتـــزم رؤســـاء مفتشـــيات أمـــالك الدول

للوقــوف علــى الوضــعية الحقيقيــة  ،ر االختصــاص اإلقليمــي لكــل مفتشــيةمنتظمــة خــالل الشــهر عبــ

  .للممتلكات التابعة للدولة

بعــد إعــداد برنـامج الخرجــات الميدانيــة يقــوم الســادة رؤســاء المفتشــيات ورؤســاء : المعاينــة -ب

أثنــاء األقســام المكلفــين بتســيير أمــالك الدولــة والجــرد العــام، القيــام بمعاينــة كــل تجــاوز تــتم مالحظتــه 

قيــامهم بــدورياتهم وٕاعــداد تقــارير وافيــة عــن نــوع االعتــداء، كتحديــد طبيعــة ومكونــات الملــك المعتــدى 

عليـه وكــذا صـفة المعتــدي وٕان أمكـن األســباب التـي ســمحت لـه بالقيــام بهـذا التصــرف للقضـاء عليــه 

  .مستقبال

وقـف التعـدي علـى حيث يتم اتخاذ اإلجراءات القانونية التي من شأنها : الجانب اإلجرائي -2

األمــــالك العموميــــة موضــــوع المخالفــــة، وذلــــك بإتبــــاع الســــبل المتاحــــة قانونــــا لمتابعــــة المخــــالف أو 

  :المخالفين من خالل

قـد يقـر األخيـر بخطئـه ويصـلح فحيث يـتم تنبيـه المخـالف للمخالفـة التـي ارتكبهـا  :اإلعذار -أ

ن المديريـة العامـة لألمـالك الوطنيـة قضـائية مـ دون اللجوء إلى أي متابعـة ،الضرر الذي تسبب فيه

  .أو جزائية كانت مدنية

تقـوم إدارة  ،في حالة عدم االستجابة لإلعذار الموجـه للمخـالف :إعالم السلطات المحلية -ب

أمــالك الدولــة بــإبالغ الســلطات المحليــة بصــفتها تتمتــع بصــفة الضــبطية القضــائية للقيــام بكــل إجــراء 

  . 1لحد منهإداري من شأنه وقف التعدي أو ا

                                                           

والتــي يقصــد بهــا كأصــل كــل مــن البلديــة والواليــة، إال أن  "الســلطات العموميــة المحليــة"تضــمنت مــذكرة مــدير أمــالك الدولــة عبــارة  -1

 للجنايـات والجـنحالمعنى الحقيقي واألدق هنا هو البلدية على أساس أن اختصـاص الـوالي كضـابط شـرطة قضـائية ال يكـون إال بالنسـبة 

مـؤرخ قـانون اإلجـراءات الجزائيـة ، يتضـمن 155-66األمر رقـم من  28 كما تؤكده المادةوعند االستعجال فحسب، الماسة بأمن الدولة 

  .، معدل ومتمم1966-06-10، صادر في 48، يتضمن قانون اإلجراءات الجزائية، ج ر ج ج عدد1966-06-08في 
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فــي حالــة عــدم فعاليــة اإلجــراءين الســابقين يلــزم مــدير أمــالك الدولــة  :القضــائيةالمتابعــة  -ج

لمتابعــــة المخــــالف أو المخــــالفين إن كــــانوا  اشــــكوى لــــدى وكيــــل الجمهوريــــة المخــــتص إقليميــــ بتقــــديم

ائية معروفين، فـإن كانـت المعلومـات غيـر كافيـة تقـدم الشـكوى ضـد مجهـول وتتكفـل السـلطات القضـ

  .   بالبحث والتحري حول هوية المعتدين ومتابعتهم

III- 10منحــت المــادة : للتقاضــي حمايــة لألمــالك العموميــة تــدخل إدارة األمــالك الوطنيــة 

المتضــمن قــانون األمــالك الوطنيــة لــوزير الماليــة حــق تمثيــل الدولــة فــي  30-90مــن القــانون رقــم 

الــذي يحــدد  427-12كمــا منحــه المرســوم التنفيــذي رقــم المنازعــات المتعلقــة بــاألمالك التابعــة لهــا، 

اختصـاص متابعـة الـدعاوى  للدولـة شروط وكيفيات إدارة وتسيير األمالك العمومية والخاصة التابعة

  . على اختالف أنواعها بصفته مدعيا أو مدعى عليه

قانونـا  يمكن لوزير الداخلية تفويض اختصاصه هذا إلى موظفي إدارة أمـالك الدولـة المخـولين

الــذي يؤهـــل أعـــوان إدارة أمــالك الدولـــة والحفـــظ  1999-02-20بــذلك بموجـــب القــرار المـــؤرخ فـــي 

، ويتعلق األمر في مجـال 1العقاري لتمثيل الوزير المكلف بالمالية في الدعاوى المرفوعة أمام العدالة

  :األمالك الوطنية العمومية بـ

المرفوعة أمام مجلـس الدولـة و المحكمـة العليـا المدير العام لألمالك الوطنية في القضايا  -أ 

  .ومحكمة التنازع

لمرفوعة مديري أمالك الدولة بالواليات كل حسب اختصاصه اإلقليمي بالنسبة للقضايا ا -ب 

  .2المحاكم العادية والمجالس القضائيةأمام المحاكم اإلدارية و 

األمــالك العموميــة والخاصــة علــى رغــم أهميــة دور إدارة األمــالك الوطنيــة فــي حمايــة وتثمــين 

إال أن مهامها التنظيمية والرقابية تبقى مجهولة لدى الكثيرين نتيجـة عـدم نشـر التعليمـات  ،حد سواء

والقــرارات وعمومــا النصــوص التنظيميــة الصــادرة عــن المديريــة العامــة لألمــالك الوطنيــة، بــل تجمــع 

                                                           

، يؤهـل أعـوان إدارة أمـالك الدولـة والحفـظ العقـاري لتمثيـل الـوزير المكلـف 1999-02-20مـؤرخ فـي  وزيـر الماليـة قرار صادر عـن -1

  . 1999-03-24، صادر في 20وى المرفوعة أمام العدالة، ج ر ج ج عدد بالمالية في الدعا
    .  1999-02-20المؤرخ في  وزير المالية قرارمن  01لمادة ا -2
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يعهــا علــى اإلدارات التابعــة إلدارة فقــط فــي مدونــة تضــم النصــوص الصــادرة كــل ســنة ويقتصــر توز 

  .األمالك الوطنية فقط المنتشرة على المستوى الوطني

سـاهم عـدم تمتـع أعـوان إدارة األمـالك الوطنيـة فـي  ،من جانب آخر وبالنسبة للمجـال الجزائـي

مجــال الجــرائم الــواردة علــى األمــالك العموميــة بصــفة الشــرطة القضــائية فــي عــدم فعاليــة دور هــؤالء 

  . ان في التصدي للجرائم الواردة على األمالك العموميةاألعو 

  :الثانيالفرع 

  على األموال العامة السائلة الرقابة السابقة للجان الصفقات العمومية

إذا كــان الغــرض األساســي مــن الرقابــة الداخليــة هــو فــتح األظرفــة وتحليــل العــروض المقدمــة 

بشــأن مــنح الصــفقة لصــاحب العــرض األحســن مــن ألجــل تقــديم اقتراحــات جــادة للمصــلحة المتعاقــدة 

حيــث المزايــا االقتصــادية، فــإن الرقابــة الخارجيــة تســتمد أهميتهــا مــن كونهــا تهــدف إلــى التحقــق مــن 

مطابقة مشاريع الصفقات المعروضـة عليهـا للتشـريع والتنظـيم السـاري المفعـول، إضـافة إلـى التحقـق 

برمج بكيفية نظامية، وعلـى الـرغم مـن كونهـا تمـارس من مطابقة التزام المصلحة المتعاقدة للعمل الم

الرقابـة ف ،في مرحلة معينـة وهـي بعـد إعـداد مشـاريع الصـفقات العموميـة فهـذا ال يـنقص مـن أهميتهـا

  . 1الفعالة هي تلك الرقابة التي تمارس على جميع المستويات وفي جميع مراحل إبرام العقد اإلداري

المتضــمن تنظــيم الصــفقات العموميــة وتفويضــات  247 -15لقــد ميــز المرســوم الرئاســي رقــم 

رقابــة لجنــة الصــفقات العموميــة للمصــلحة : المرفــق العــام بــين شــكلين مــن أشــكال الرقابــة الخارجيــة

إال أنهمـا يشـتركان ) أوال( المتعاقدة، ورقابة اللجنة القطاعية للصفقات العموميـة للمصـلحة المتعاقـدة 

لــف اإلدارات والــذي يمارســـانه مــن خـــالل القــرارات الصـــادرة فــي دورهمــا الرقـــابي علــى صـــفقات مخت

  .)ثانيا(عنهما 

  تنظيم لجان الرقابة الخارجية على الصفقات العمومية: أوال

تمارس الرقابة الخارجية القبلية على الصفقات العمومية لمختلف المصالح المتعاقدة المحـددة  

  :من طرف هيئات حددها هذا األخير 247 -15من المرسوم الرئاسي رقم  06في المادة 

                                                           
1 - BENNADJI Cherif, l'évolution de la réglementation des marchés publics en Algérie, Thèse pour le 
doctorat en droit, université d'Alger, 1991, p 161. 
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I- بـالنظر إلـى  متعـددة يندرج ضـمن هـذه اللجـان صـور: لجان الصفقات للمصالح المتعاقدة

  :ذلك المعيار اإلقليميالمعيار المالي وك

تخـــتص اللجنـــة الجهويـــة للصـــفقات بدراســـة مشـــاريع دفـــاتر  :اللجنـــة الجهويـــة للصـــفقات -1

فـي الحـدود  1الشروط والصفقات والمالحق الخاصة بالمصـالح الخارجيـة الجهويـة لـإلدارات المركزيـة

  :المالية المحددة كما يلي

إذا كان مبلـغ التقـدير اإلداري للحاجـات أو الصـفقة يفـوق مليـار  :بالنسبة لصفقات األشغال -

وكــل مشــروع ملحــق خــاص بالمصــالح الخارجيــة الجهويــة لــإلدارات ) دج1.000.000.000(دينــار 

  .المركزية

إذا كان مبلغ التقدير اإلداري للحاجـات أو الصـفقة يفـوق ثالثمائـة : بالنسبة لصفقات اللوازم -

وكــل مشــروع ملحــق فــي حــدود المســتوى المحــدد فــي المــادة ) دج 300.000.000( مليــون دينــار 

139.  

إذا كان مبلغ التقدير اإلداري للحاجات أو الصفقة يفوق مـائتي : بالنسبة لصفقات الخدمات -

وكـــل مشـــروع ملحـــق فـــي حـــدود المســـتوى المحـــدد فـــي المـــادة ) دج 200.000.000(مليـــون دينـــار 

139.  

ا كان مبلـغ التقـدير اإلداري للحاجـات أو الصـفقة يفـوق مائـة إذ: بالنسبة لصفقات الدراسات -

وكــل مشــروع ملحــق فــي حــدود المســتوى المحــدد فــي المــادة ) دج 100.000.000( مليــون دينــار 

1392.  

لجنة الصفقات للمؤسسة العمومية الوطنية والهيكل غيـر الممركـز للمؤسسـة العموميـة  -2

لجنــة بدراســة مشــاريع دفــاتر الشــروط ومشــاريع الصــفقات ال هــذه تقــوم: الوطنيــة ذات الطــابع اإلداري

      .247-15 حددها المرسوم الرئاسي رقم متنوعة تشكيلةبوالمالحق الخاصة بهذه المؤسسات، 

                                                           

  .العمومية وتفويضات المرفق العامالصفقات  تنظيمتضمن ي، 247 -15من المرسوم الرئاسي رقم  171المادة  -1
  .247 -15من المرسوم الرئاسي رقم  184المادة  -2
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يتحـدد اختصـاص هـذه اللجنـة اعتمـادا علـى المعيـار المـالي فـي نفـس الحـدود التـي يتحـدد بهــا 

صـيل فيـه، مـع العلـم أن االخـتالف يبقـى قائمـا اختصاص اللجنة الجهوية للصـفقات والـذي سـبق التف

بين اللجنتين بالنظر إلى نطاق اختصاص كل منهما من حيث المصالح المتعاقـدة الخاضـعة لرقابـة 

  .1كل منهما

  :تختص اللجنة الوالئية للصفقات بدراسة مشاريع :اللجنة الوالئية للصفقات -3

واليــة والمصــالح غيــر الممركــزة للدولــة المالحــق التــي تبرمهــا الو دفــاتر الشــروط والصــفقات  -

، والتـي تـؤول الختصـاص 172والمصالح الخارجية لإلدارات المركزية غير تلك المذكورة في المادة 

لجنــة الصــفقات للمؤسســة العموميــة الوطنيــة والهيكــل غيــر الممركــز للمؤسســة الوطنيــة ذات الطــابع 

والتــــي ســــبق ذكرهــــا بالنســــبة للجنتــــين ، 184اإلداري فــــي حــــدود المســــتويات المحــــددة فــــي المــــادة 

  .بالنسبة للمالحق 139السابقتين، والمادة 

دفــاتر الشــروط والصــفقات التــي تبرمهــا البلديــة والمؤسســات العموميــة المحليــة التــي يســاوي  -

) دج 200.000.000(مبلغهــا أو يفــوق التقــدير اإلداري للحاجــات أو الصــفقة مــائتي مليــون دينــار 

لصــفقات بالنســبة ) دج 50.000.000(دينــار  شــغال واللــوازم، وخمســين مليــونبالنســبة لصــفقات األ

  .بالنسبة لصفقات الدراسات) دج 20.000.000(الخدمات، وعشرين مليون دينار 

المالحــــق التــــي تبرمهــــا البلديــــة والمؤسســــات العموميــــة المحليــــة ضــــمن حــــدود المســــتويات  -

  .2472 -15ة من تنظيم الصفقات العمومي 139المحددة في المادة 

تختص اللجنة البلدية للصفقات بدراسـة مشـاريع دفـاتر الشـروط  :اللجنة البلدية للصفقات -4

والصــفقات وكــذلك المالحــق الخاصـــة بالبلديــة، وذلــك فــي حـــدود المســتويات المــذكورة فــي المـــادتين 

  .139و 173

  

                                                           

  .العام العمومية وتفويضات المرفقالصفقات  تنظيمتضمن ي ،247 -15من المرسوم الرئاسي رقم  172المادة  -1

  .247 -15من المرسوم الرئاسي رقم  184المادة  - 
   .247 -15من المرسوم الرئاسي رقم من  173المادة  -2
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بالنســــبة لــــدفاتر الشــــروط والصــــفقات التــــي تبرمهــــا البلديــــة، تخضــــع لرقابــــة اللجنــــة البلديــــة  -

ــــــــون      ــــــــل عــــــــن مــــــــائتي ملي ــــــــدير اإلداري للحاجــــــــات يق ــــــــغ التق             للصــــــــفقات إذا كــــــــان مبلغهــــــــا أو مبل

             بالنســـــــــــبة لصـــــــــــفقات األشـــــــــــغال واللـــــــــــوازم، وخمســـــــــــين مليـــــــــــون دينـــــــــــار ) دج 200.000.000( 

) دج 20.000.000(بالنســـبة لصـــفقات الخـــدمات، وعشـــرين مليـــون دينـــار) دج 50.000.000( 

  .بالنسبة لصفقات الدراسات

بالنســبة للمالحــق التــي تعــدها البلديــة، فــإن اختصــاص اللجنــة البلديــة بالرقابــة عليهــا يكــون  -

  .2471 -15من تنظيم الصفقات العمومية  139حسب المستويات المحددة في المادة 

لجنة الصفقات للمؤسسة العمومية المحلية والهيكل غيـر الممركـز للمؤسسـة العموميـة  -5

تخـتص هــذه اللجنـة بدراســة مشــاريع : 172الوطنيـة ذات الطــابع اإلداري غيــر المــذكور فــي المــادة 

دفاتر الشروط والصفقات والمالحق الخاصة بالمؤسسـة فـي حـدود المسـتويات المـذكورة فـي المـادتين 

  :139و 173

بالنسبة لدفاتر الشروط والصفقات التي تبرمهـا المؤسسـة، تخـتص لجنـة الصـفقات بدراسـتها  -

 200.000.000(إذا كان مبلغ الصفقة أو التقدير اإلداري للحاجـات يقـل عـن مـائتي مليـون دينـار 

ــــار ) دج ــــوازم، وخمســــين مليــــون دين بالنســــبة ) دج 50.000.000(بالنســــبة لصــــفقات األشــــغال والل

ــــــار        لصــــــفقات ا ــــــون دين بالنســــــبة لصــــــفقات ) دج 20.000.000( لخــــــدمات، وعشــــــرين ملي

  .الدراسات

بالنسبة لمالحق الصفقة التي تعـدها المؤسسـة، يكـون اختصـاص لجنـة الصـفقات للمؤسسـة  -

  .2472 -15من تنظيم الصفقات العمومية  139محددا حسب المستويات الواردة في المادة 

ــــ ى مجموعــــة مالحظــــات بالنســــبة للجــــان الصــــفقات للمصــــالح فــــي األخيــــر تجــــدر اإلشــــارة إل

  :المتعاقدة

                                                           

  . العمومية وتفويضات المرفق العامالصفقات  تنظيمتضمن ي، 247 -15من المرسوم الرئاسي رقم  174المادة  -1
  .247 -15من المرسوم الرئاسي رقم  175المادة  -2
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المتضـــــمن تنظـــــيم الصـــــفقات العموميـــــة  247 -15لقـــــد اســـــتثنى المرســـــوم الرئاســـــي رقـــــم  -

ان الصــــفقات للمصــــالح ـوع لرقابــــة لجـــــــــــة مــــن الخضـــــــام مؤسســــات معينــــــق العــــــات المرفــــــوتفويض

ـــق األمـــر بمجلـــس األمـــة  ـــة علـــى المتعاقـــدة، ويتعل ـــوطني، حيـــث تمـــارس الرقاب ـــس الشـــعبي ال والمجل

الصــفقات العموميــة التــي تبرمهــا وفــق أحكــام النظــام الــداخلي لكــل مــن المؤسســتين، كــذلك بالنســبة 

للصــفقات العموميــة التــي تبرمهــا وزارة الــدفاع الــوطني، فــإن الرقابــة الخارجيــة الســابقة عليهــا تخــتص 

  .1الحصر دفاع الوطني على سبيلبها لجنة أو لجان موضوعة لدى وزارة ال

تشـكيلة كـل لجنـة علـى حـدة، والتـي تختلـف مـن  247 -15لقد حدد المرسوم الرئاسي رقـم  -

لجنــة إلــى أخــرى، إال أنــه وضــع مبــدءا واحــدا بالنســبة لطريقــة تعيــين األعضــاء، فباســتثناء مــن عــين 

هم وبصــفتهم تلــك لمــدة يحكــم وظيفتــه، يعــين بــاقي األعضــاء ومســتخلفوهم مــن قبــل إداراتهــم بأســمائ

  .2ثالث سنوات قابلة للتجديد

II- ـــة القطاعيـــة للصـــفقات العموميـــة ـــة القطاعيـــة للصـــفقات أول مـــرة : اللجن أنشـــئت اللجن

، حيـــث كانـــت تتقاســـم دور الرقابـــة 20123ســـنة  236 -10بموجـــب تعـــديل المرســـوم الرئاســـي رقـــم 

عنـد على صفقات المصالح المتعاقدة المركزية مع اللجان الوطنية، هـذه األخيـرة ثـم االسـتغناء عنهـا 

  . المتضمن تنظيم الصفقات العمومية 247 -15إصدار المرسوم الرئاسي 

هم أعضــاء يرأســ 08تحــدث اللجنــة القطاعيــة للصــفقات لــدى كــل دائــرة وزاريــة، وتتشــكل مــن 

الـوزير المعنـي أو ممثلــه، يعينـون بموجــب قـرار مــن الـوزير المعنــي نظـرا لكفــاءتهم، وباسـتثناء رئــيس 

اللجنة ونائبه، يتم تعيين باقي األعضاء ومسـتخلفوهم مـن قبـل إداراتهـم بأسـمائهم لمـدة ثـالث سـنوات 

   4.قابلة للتجديد

  :يليتمارس اللجنة القطاعية للصفقات اختصاصات متعددة تتمثل فيما 

                                                           

  .العمومية وتفويضات المرفق العامالصفقات  تنظيمتضمن ي ، 247 -15من المرسوم الرئاسي رقم من  168، 02/ 167 تينالماد -1
  .247 -15من المرسوم الرئاسي رقم  176المادة  -2
 2010-10-07المؤرخ في  236-10، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 2012-01-18مؤرخ في  23-12مرسوم رئاسي رقم  -3

  ).ملغى(، 2012-01-26، صادر في 04والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية، ج ر ج ج عدد 
  .فويضات المرفق العامالعمومية وتالصفقات  تنظيمتضمن ي، 247 -15من المرسوم الرئاسي رقم  187المادة  -4
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  ،إجراءات إبرام الصفقات العمومية مراقبة صحة -

ـــة وٕاتمـــام  - ـــدة التابعـــة لهـــا فـــي مجـــال تحضـــير الصـــفقات العمومي مســـاعدة المصـــالح المتعاق

  ،إجراءاتها

  ،بة صحة إجراءات الصفقات العموميةالمساهمة في تحسين ظروف مراق -

  ،قات والمالحق والطعونلشروط والصففي مجال الرقابة، تختص بدراسة مشاريع دفاتر ا -

في مجال التنظيم تتولى اقتراح التدابير التي من شـأنها تحسـين ظـروف مراقبـة صـحة إبـرام  -

  .1الصفقات العمومية، واقتراح النظام الداخلي النموذجي الذي يحكم عمل لجان الصفقات

الرئاسـي  في سبيل تنظيم عمل لجان الرقابة الخارجية على الصفقات العمومية، نظـم المرسـوم

المتضمن تنظـيم الصـفقات العموميـة وتفويضـات المرفـق العـام مجـال تـدخل اللجـان  247 -15رقم 

  :القطاعية في حدود المستويات التالية

دفتر شروط أو صفقة أشغال يفوق مبلغ التقدير اإلداري للحاجـات أو الصـفقة مليـار دينـار    -

  .139 المادة مستوى المحدد فيوكل مشروع ملحق في حدود ال) دج 1.000.000.000( 

    مليــون دينــار ثالثمائــة وق مبلــغ التقــدير اإلداري للحاجــاتدفتــر شــروط أو صــفقة لــوازم يفــ -

  .139وكل مشروع ملحق في حدود المستوى المحدد في المادة ) دج 300.000.000( 

مــائتي دفتــر شــروط أو صــفقة خــدمات يفــوق مبلــغ التقــدير اإلداري للحاجــات أو الصــفقة،  -

وكــل مشــروع ملحــق فــي حــدود المســتوى المحــدد فــي المــادة ) دج 200.000.000( مليــون دينــار 

139.  

دفتــر شــروط أو صــفقة دراســات يفــوق التقــدير اإلداري للحاجــات أو الصــفقة، مائــة مليــون  -

، وكــل مشــروع ملحــق بهــذه الصــفقة فــي حــدود المســتوى المحــدد فــي )دج 100.000.000( دينــار 

  .139المادة 

                                                           

  .العمومية وتفويضات المرفق العامالصفقات  تنظيمتضمن ي، 247 -15من المرسوم الرئاسي رقم  183، 181، 180: المواد -1
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دفتر شروط أو صفقة أشغال أو لوازم لإلدارة المركزية يفوق مبلغ التقدير اإلداري للحاجات  -

، وكـل مشـروع ملحـق بهـذه الصـفقة فـي )دج 12.000.000( أو الصفقة، اثني عشر مليون دينار 

  .139حدود المستوى المحدد في المادة 

يفــوق مبلــغ التقــدير اإلداري دفتــر شــروط أو صــفقة دراســات أو خــدمات لــإلدارة المركزيــة،  -

بهــذه الصــفقة ملحــق ، وكــل مشــروع ) دج 6.000.000(للحاجــات أو الصــفقة، ســتة ماليــين دينــار 

  .139في حدود المستوى المحدد في المادة 

والــذي يمكــن أن يرفــع تطبيقــه  139صــفقة تحتــوي علــى البنــد المنصــوص عليــه فــي المــادة  -

  .المبالغ المحددة سابقا أو أكثر من ذلكالمبلغ األصلي للصفقة إلى مقدار 

ملحــق يرفــع المبلــغ األصــلي للصــفقة إلــى المســتويات المحــددة ســابقا أو أكثــر مــن ذلــك فــي  -

  .1391حدود المستويات المبينة في المادة 

  القرارات الصادرة عن لجان الرقابة الخارجية على الصفقات العمومية: ثانيا

لـى الصـفقات العموميـة مركـز اتخـاذ القـرار سـواء كانـت لجـان تعتبر لجان الرقابة الخارجية ع 

قطاعية، ويكون قرارها إما بمنح التأشيرة أو رفض منحها، وفي  اصفقات للمصالح المتعاقدة أو لجان

يكـون  لحاضـرين، وفـي حالـة تعـادل األصـواتالحالتين تتخذ قرارات اللجنة دائمـا بأغلبيـة األعضـاء ا

  :2صوت الرئيس مرجحا

I-  المتضـمن  247 -15لقد ألـزم المرسـوم الرئاسـي رقـم : بمنح التأشيرة لجنة الصفقاتقرار

تنظـــيم الصـــفقات العموميـــة وتفويضـــات المرفـــق العـــام، المصـــالح المتعاقـــدة أن تطلـــب تأشـــيرة لجنـــة 

الصــفقات المختصــة قبــل أي شــروع فــي تنفيــذ الصــفقة إال إذا كانــت العمليــات ذات طــابع متكــرر أو 

  .3طبيعةمن نفس ال

                                                           

  .العمومية وتفويضات المرفق العامالصفقات  تنظيمتضمن ي، 247 -15من المرسوم الرئاسي رقم  184المادة  -1
    .247 -15م ئاسي رقمن المرسوم الر  191المادة  -2
يجـب أن يخضـع لمداولـة مـن المجلـس  ،القيـام بهمـاالمزمـع إذا كانت المصلحة المتعاقدة هي بلدية، فإن مشـروع الصـفقة أو الملحـق  -3

   .تعلق بالبلديةي ،10 -11من القانون رقم  191الشعبي البلدي، ثم يرسل إلى لجنة الصفقات للمصادقة عليه، أنظر المادة 
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إذا عاينت لجنة الصفقات المختصة تطابقا لدفاتر الشروط أو الصفقات أو المالحق الصـادرة 

ات ــــــــدة مـــــع أحكـــــام النصـــــوص التشـــــريعية والتنظيميـــــة التـــــي تحكـــــم الصفقـــــــة المتعاقـــــــعـــــن المصلح

المصــلحة ة، تمــنح التأشــيرة ألجــل مواصــلة إجــراءات إبــرام الصــفقة العموميــة، فــإن عــدلت ـــــالعمومي

  .المتعاقدة عن إتمام الصفقة بعد حصولها على التأشيرة، يجب عليها إبالغ اللجنة المختصة بذلك

تفــرض التأشـــيرة التـــي تمنحهـــا لجنـــة الصــفقات المختصـــة علـــى المصـــلحة المتعاقـــدة والمراقـــب 

  .   ةالمالي والمحاسب العمومي إال إذا تم الحقا معاينة عدم مطابقة الصفقة لألحكام التشريعي

األصل أن تكون التأشـيرة خاليـة مـن أي تحفـظ قـد تبديـه لجنـة الصـفقات المختصـة إال أنـه قـد 

  :ترفق التأشيرة بتحفظات موقفة أو غير موقفة للصفقة

تكون التحفظات موقفة إلجراءات الصفقة إذا كانت متصلة بموضوع مشروع دفتر الشـروط  -

  . أو الصفقة أو الملحق

موقفـة إذا كانـت متصـلة بشـكل مشـروع دفتـر الشـروط أو الصـفقة أو تكون التحفظات غيـر  -

  .1الملحق

كانـت  إنبعد أن تستلم المصلحة المتعاقدة مقـرر التأشـيرة، وترفـع التحفظـات المرافقـة للتأشـيرة 

هناك تحفظات، تقـوم بعـرض مشـروع الصـفقة أو الملحـق علـى هيئـات الرقابـة الماليـة السـابقة ألجـل 

  . وهذا قبل موافقة السلطة المختصة عليها والبدء في تنفيذهاااللتزام بالنفقة، 

ــــى  247 -15مــــا يؤكــــد حــــرص تنظــــيم الصــــفقات العموميــــة  ــــة عل ــــى ضــــمان رقابــــة فعال عل

الصــفقات العموميــة، إجازتــه للجنــة الصــفقات المختصــة ســحب تأشــيرتها التــي ســبقت ومنحتهــا قبــل 

  :ن إال في حالتينتبليغ الصفقة للمتعهد المختار، وهذا اإلجراء ال يكو 

إذا تمـــت معاينـــة مخالفـــة أحكـــام تشـــريعية متعلقـــة بالصـــفقات العموميـــة مـــن طـــرف هيئـــات  -

  .الرقابة المالية السابقة

                                                           

  .العمومية وتفويضات المرفق العامالصفقات  تنظيمتضمن ي ،247 -15من المرسوم الرئاسي رقم  195المادة  -1
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إذا قام المراقب المالي والمحاسب العمومي المكلف فقط بإخطار لجنة الصـفقات المختصـة  -

  .1كتابيا بمخالفة الصفقة لألحكام التشريعية

II- يمكـن للجنـة الصـفقات المختصـة أن تـرفض : قرار لجنة الصفقات برفض مـنح التأشـيرة

منح التأشيرة للمصلحة المتعاقدة ألجل متابعة إجـراءات الصـفقة العموميـة، وذلـك إذا عاينـت مخالفـة 

السيما ما يتعلق بمخالفـة المبـادئ التـي تحكـم  ،أو التنظيم الذي يحكم الصفقات العمومية/للتشريع و

  .الصفقات العمومية

لمقـــرر التجـــاوز والـــذي يســـمح  2يترتـــب علـــى رفـــض مـــنح التأشـــيرة إصـــدار الســـلطة المختصـــة

للمصلحة المتعاقدة بمواصلة إجراءات الصفقة إذا كان رفض التأشـيرة مؤسسـا علـى مخالفـة األحكـام 

التقليل من أهمية ونجاعة رقابة لجان الصفقات إذا كان يمكن التنظيمية، وهو األمر الذي من شأنه 

تجاوز قرارها المبني علـى مخالفـة أحكـام تنظيميـة، السـيما وأن مقـرر التجـاوز يفـرض علـى المراقـب 

م الــنص القــانوني اإلطــار للصــفقات العموميــة هــو مرســو وأن المــالي والمحاســب العمــومي المكلــف، 

                                                           

  .العمومية وتفويضات المرفق العامالصفقات  تنظيمتضمن ي، 247 -15من المرسوم الرئاسي رقم  196المادة  -1
بالنسـبة للجهـة المخـول لهـا إصـدار مقـرر تجـاوز رفـض تأشـيرة  201و 200فـي المـادتين  247-15لقد ميز المرسوم الرئاسـي رقـم  -2

لجنة الصفقات، إذا كان رفض التأشيرة صادرا عن لجنة صفقات المصلحة المتعاقدة أو صادرا عن لجنة الصفقات للهيئـة العموميـة  أو 

  :اللجنة القطاعية

  :في هذه الحالة يكون مقرر التجاوز صادرا عن: التأشيرة الصادر عن لجنة الصفقات للمصلحة المتعاقدة مقرر رفض -أ

  .الوزير أو مسؤول الهيئة العمومية المعني بناء على تقرير من المصلحة المتعاقدة -

  .خلية والجماعات المحلية بذلكالوالي في حدود صالحياته وبناء على تقرير من المصلحة المتعاقدة، ويتم إعالم وزير الدا -

  .رئيس المجلس الشعبي البلدي في حدود صالحياته وبناء على تقرير من المصلحة المتعاقدة ويعلم الوالي بذلك -

فـي هـذه الحالـة يصـدر مقـرر التجـاوز عـن : عن لجنـة الصـفقات للهيئـة العموميـة أو اللجنـة القطاعيـة مقرر رفض التأشيرة الصادر -ب

  . ة العمومية أو الوزير المعني حسب الحالة بناء على تقرير من المصلحة المتعاقدةمسؤول الهيئ

وفي الحالتين وبغض النظر عن الجهة الصادر عنهـا مقـرر التجـاوز، ترسـل نسـخة مـن هـذا األخيـر إلـى مجلـس المحاسـبة وسـلطة      

  .ضبط الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، والمفتشية العامة للمالية، ولجنة الصفقات المعنية
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أمــا إذا كــان رفــض مــنح التأشــيرة مؤسســا علــى مخالفــة األحكــام  ،رئاســي والــذي يعتبــر نصــا تنظيميــا

   .1التشريعية فإنه ال يمكن اتخاذ مقرر التجاوز

  :الثالثالفرع 

  الدور الوقائي للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته

تعتبــر الهيئــة الوطنيــة للوقايــة مــن الفســاد ومكافحتــه أهــم جهــاز إداري متخصــص فــي مجــال 

 01-06تـم إنشـاؤها بموجـب القـانون رقـم الوقاية من جرائم الفسـاد المـالي واإلداري ومكافحتهـا، وقـد 

ســعيا مــن المشــرع إلــى تــدعيم الجهــود الراميــة إلــى وضــع حــد  المتعلــق بالوقايــة مــن الفســاد ومكافحتــه

  .رائم الفساد التي ما فتأت تتزايد يوما بعد يوملج

لــى الوقايــة لــذلك اتســع نطــاق الجهــود الراميــة إ الفســاد ظــاهرة تتجــاوز الحــدود الجغرافيــة للــدول

منها ومكافحتها، حيث تم إبرام العديد من االتفاقيات وتدخل العديد من الهيئـات والمؤسسـات الدوليـة 

  .2لتحقيق هذه الغاية...الدولي، منظمة الشفافية العالميةكالمنظمة العالمية للتجارة، البنك 

تبنـــت المبـــادئ التـــي  3بمصــادقة الجزائـــر بـــتحفظ علـــى اتفاقيـــة األمـــم المتحــدة لمكافحـــة الفســـاد

وأهمهــا ضــرورة أن تكفــل كــل دولــة طــرف فــي هــذه االتفاقيــة وجــود هيئــة أو  ،كرســتها هــذه االتفاقيــة

بالنســــبة للجزائــــر فــــي الهيئــــة الوطنيــــة للوقايــــة مــــن الفســــاد والمتمثلــــة ، 4هيئــــات تتــــولى منــــع الفســــاد

والصــالحيات التــي ) أوال(  بهــا التعريــف إلحاطــة بــدورها الوقــائي والقمعــيومكافحتــه، حيــث تســتلزم ا

  ). ثالثا( للتوصل إلى تقييم دورها في مجال الوقاية من جرائم المال العام ) ثانيا( تتمتع بها 

  الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحتهالتعريف بالهيئة : أوال

تم إنشاء الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته مـن أجـل تنفيـذ اإلسـتراتيجية الوطنيـة فـي 

مجــال مكافحـــة الفســـاد، وهــي ســـلطة إداريـــة مســتقلة تتمتـــع بالشخصـــية المعنويــة واالســـتقالل المـــالي 

  .موضوعة لدى رئيس الجمهورية

                                                           

  .العمومية وتفويضات المرفق العامالصفقات  نظيمتتضمن ي، 247 -15من المرسوم الرئاسي رقم  202المادة  -1
2 -DJAGHAM Mohamed, " la lutte contre la corruption: une question internationale", revue droits et 
libertés, université de Biskra, N 02, 2016, pp 15, 16.  

، يتضــمن التصــديق 2004-04-19مــؤرخ فــي  128-04الرئاســي رقــم اتفاقيــة األمــم المتحــدة المصــادق عليهــا بموجــب المرســوم  -3

، ج 2003أكتـوبر  31بتحفظ على اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد، المعتمدة من قبل الجمعية العامة لألمم المتحدة بنيويورك يـوم 

  .2004-04-25، صادر في 26ر ج ج عدد 

  .الفساد من اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة 06المادة  4-
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نقـاض المرصـد الـوطني لمراقبـة الرشـوة والوقايـة منهـا الـذي تـم إنشـاؤه لقد جـاءت الهيئـة علـى أ

كتجربــــة أولــــى إلنشــــاء جهــــاز متخصــــص فــــي مكافحــــة  233-96بموجــــب المرســــوم الرئاســــي رقــــم 

  .2000، إال أنه فشل في آداء الدور المنوط به ما أدى إلى حله سنة 1الفساد

بالوقاية من الفساد ومكافحته يمكننا  المتعلق 01-06من القانون رقم  18بالرجوع إلى المادة 

  : تحليل النظام القانوني للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته والذي يمتاز بالخصائص التالية

I- لعل أهم أسباب فشل المرصـد : الهيئة سلطة إدارية مستقلة متمتعة بالشخصية المعنوية

ســـتقالليته، حيـــث أنـــه لـــم يكـــن يتمتـــع بالشخصـــية الـــوطني لمراقبـــة الرشـــوة والوقايـــة منهـــا كـــان عـــدم ا

المعنويـــــة وال باالســـــتقالل المـــــالي وال اإلداري، بـــــل كـــــان منـــــدرجا ضـــــمن الجهـــــاز اإلداري التقليـــــدي 

، وبالتــالي يكــون أعضــاؤه أثنــاء ممارســة مهــامهم 2)الــوزير األول( وخاضــعا لســلطة رئــيس الحكومــة

  .عند آداء مهامهمخاضعين لسلطته الرئاسية ما يجعلهم غير مستقلين 

ألجـــل ذلـــك تبنـــى المشـــرع نمـــوذج الســـلطة اإلداريـــة المســـتقلة والتـــي يقصـــد بهـــا تلـــك الهيئـــات 

الوطنيـــة التـــي ال تخضـــع ال للســـلطة الرئاســـية وال للوصـــاية اإلداريـــة، فهـــي عكـــس الهيئـــات اإلداريـــة 

ع التقليدية إذ تتمتع باستقاللية عضوية ووظيفية سـواء عـن السـلطة التنفيذيـة أو السـلطة التشـريعية مـ

فــي مجــاالت عديــدة كالمجــال البنكــي  هــذا النمــوذج ســبق تكــريس وقــد ،3خضــوعها للرقابــة القضــائية

حيــث تمتــاز هــذه الســلطات كأصــل عــام ...، والمنافســةواالتصــاالت الســلكية والالســلكية، والتأمينــات

  .باستقاللية عضوية ووظيفية تمكنها من ممارسة المهام المنوطة بها على أكمل وجه

إن حساسية وخطورة المهام المنوطة بالهيئة والتي تجعلها تخوض فـي قضـايا حساسـة وتحقـق 

في ملفات تتضمن خبايا متغلغلة في عمق مؤسسات الدولـة، يجعـل مـن أمـر تكييفهـا كسـلطة إداريـة 

مستقلة متمتعة بالشخصـية المعنويـة ومـا يترتـب عـن ذلـك مـن نتـائج أهمهـا االسـتقالل المـالي للهيئـة 

  . أمرا محمودا لضمان فعالية دورها الرقابي ،خارج السلم اإلداري التقليدي وتواجدهاة التقاضي وأهلي

                                                           

، يتضمن إنشاء المرصد الوطني لمراقبـة الرشـوة والوقايـة منهـا، ج ر ج ج 1996-07-02مؤرخ في  233-96مرسوم رئاسي رقم  -1

  .1996-07-03، صادر في 41عدد 
   .233-96رئاسي رقم المرسوم المن  01المادة  -2
، كليـة رسـالة دكتـوراه، االقتصـاديعيساوي عز الدين، الرقابة القضائية علـى السـلطة القمعيـة للهيئـات اإلداريـة المسـتقلة فـي المجـال  -3

  .09، ص 2015الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
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II- علـى الـرغم مـن أن المشـرع كيـف صـراحة الهيئـة بأنهـا : تبعية الهيئة لرئاسة الجمهورية

ه ســـلطة إداريـــة مســـتقلة مـــا يجعلهـــا غيـــر خاضـــعة ال للســـلطة الرئاســـية وال للرقابـــة الوصـــائية، إال أنـــ

صرح من جانب آخر بوضع الهيئة لدى رئيس الجمهورية، هـذا األخيـر وٕان كـان منتخبـا مـن طـرف 

فإنـــه يمثـــل رأس الجهـــاز التنفيـــذي وهـــو مـــا يعتبـــر   ،الشـــعب مـــا يضـــفي علـــى منصـــبه شـــرعية أكبـــر

ى انتقاصا من االستقاللية المرجوة للهيئة الوطنيـة للوقايـة مـن الفسـاد ومكافحتـه، وبالتـالي الثـأثير علـ

  . مكافحة الفسادمجال فعاليتها في 

ألجل ذلك وكأنما حاول المشرع التمويه بشأن تبعية الهيئة لرئيس الجمهوريـة، كـرس مجموعـة 

تدابير من الضـروري التـزام أعضـاء الهيئـة بهـا سـعيا إلـى تكـريس االسـتقاللية الوظيفيـة للهيئـة والتـي 

  :سبق وأن انتقص منها

ابعين للهيئـة المـؤهلين لإلطـالع علـى معلومـات شخصـية وأيـة قيام األعضاء والموظفين التـ -

  ،الخاصة بهم قبل استالمهم مهامهم معلومات ذات طابع سري بتأدية اليمين

  ،والمادية الالزمة لتأدية مهامها تزويد الهيئة بالوسائل البشرية -

  ،ناسب والعالي المستوى لمستخدميهاالتكوين الم -

وظفي الهيئة من كل أشكال الضغط أو الترهيـب أو التهديـد ضمان أمن وحماية أعضاء وم -

التـي قـد يتعرضـون لهـا أثنـاء أو بمناسـبة ممارسـة  ،أو اإلهانة أو الشتم أو االعتداء مهما يكـن نوعـه

  .1مهامهم

  صالحيات الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته: ثانيا

بمجموعة صالحيات منحها إياهـا القـانون المتعلـق تتمتع الهيئة في سبيل إتمام عملها الرقابي 

الـذي يحـدد تشـكيلة الهيئـة  413-06والمرسـوم الرئاسـي رقـم  01-06بالوقاية من الفساد ومكافحته 

  :الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وتنظيمها وكيفيات سيرها

I- ايــة مــن الفســاد األصــل فــي مهــام الهيئــة الوطنيــة للوق: صــالحيات الهيئــة المكرســة قانونــا

لســنة  03ومكافحتــه أن دورهــا وقــائي وقمعــي فــي نفــس الوقــت، إال أن تعليمــة رئــيس الجمهوريــة رقــم 

                                                           

  .ه، معدل ومتمميتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحت، 01-06من القانون رقم  19المادة  - 1
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 01-06قــد مهــدت إلعــادة تنظــيم اختصاصــات الهيئــة والــذي ترجمــه تعــديل القــانون رقــم   20091

مــع حيــث تــم اســتحداث الــديوان المركــزي لقمــع الفســاد الــذي مــنح ســلطة التصــدي وق ،20102ســنة 

جــرائم الفســاد، فــي حــين بقــي الــدور الوقــائي مــن هــذه الجــرائم للهيئــة ســواء كــان ذلــك علــى المســتوى 

  .الوطني أو في إطار التعاون الدولي

المتعلق بالوقاية من الفسـاد ومكافحتـه يتبـين  01-06من القانون رقم  20بالرجوع إلى المادة 

ستراتيجية الوطنية للوقاية مـن جـرائم الفسـاد أن المشرع منح صالحيات جد هامة للهيئة في إطار اإل

  : عموما وجرائم المال العام خصوصا

اقتراح سياسة شاملة للوقاية من الفساد تجسد مبادئ دولة القانون وتعكس النزاهة والشـفافية  -

  ،تسيير الشؤون واألموال العمومية والمسؤولية في

هيئـة عموميـة أو خاصـة، واقتـراح  تقديم توجيهات تخص الوقاية من الفساد لكل شخص أو -

تــــدابير خاصــــة ســــواء كانــــت ذات طــــابع تشــــريعي أو تنظيمــــي للوقايــــة مــــن الفســــاد، والتعــــاون مــــع 

  ،في إعداد قواعد أخالقيات المهنة القطاعات المعنية العمومية والخاصة

  ،اآلثار الضارة الناجمة عن الفسادإعداد برامج تسمح بتوعية وتحسيس المواطنين ب -

ع ومركزة واستغالل كل المعلومات التي يمكن أن تساهم في الكشف عن أعمـال الفسـاد جم -

  ،تقديم التوصيات الكفيلة بإزالتهاوالوقاية منها، والبحث عن عوامل الفساد ألجل 

الفســــاد  التقيــــيم الــــدوري لــــألدوات القانونيــــة واإلجــــراءات اإلداريــــة الراميــــة إلــــى الوقايــــة مــــن -

  ،تهاومكافحته، ومدى فعالي

تلقـــــي التصـــــريحات بالممتلكـــــات الخاصـــــة بـــــالموظفين العمـــــوميين بصـــــفة دوريـــــة ودراســـــة  -

  ،واستغالل المعلومات الواردة فيها

   ،تحري في وقائع ذات عالقة بالفساداالستعانة بالنيابة العامة لجمع األدلة وال -

ضـــمان تنســـيق ومتابعـــة النشـــاطات واألعمـــال المباشـــرة ميـــدانيا مـــن خـــالل دراســـة التقـــارير  -

  ،من القطاعات والمتدخلين المعنيينالواردة إليها 

                                                           

   .، تتعلق بتفعيل مكافحة الفساد2009-12-13مؤرخة في  03رئاسية رقم تعليمة  -1
والمتعلق بالوقاية مـن الفسـاد  2006-02-20المؤرخ في  01-06، يتمم القانون رقم 2010-08-26مؤرخ في  05-10أمر رقم  -2

  .2010-09-01، صادر في 50ومكافحته، ج ر ج ج عدد 
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مكافحــة الفســاد  الســهر علــى تعزيــز التنســيق مــابين القطاعــات وتجســيد التعــاون مــع هيئــات -

  ،الوطنية والدولية

عــن األعمــال المباشــرة فــي مجــال الوقايــة مــن الفســاد الحـث علــى كــل نشــاط يتعلــق بالبحــث  -

  . 1ومكافحته وتقييمها

II- 413-06 مـنح المرسـوم الرئاسـي رقـم: صالحيات الهيئة من خالل األقسام التابعة لهـا 

مم، لكــل قســم مــن أقســام المحــدد لتشــكيلة الهيئــة الوطنيــة للوقايــة مــن الفســاد ومكافحتــه المعــدل والمــت

ومكملــة لبعضــها الــبعض تكــرس بشــكل متكامــل اختصاصــات الهيئــة فــي  حيات محــددةالهيئــة صــال

  : الوقاية من جرائم المال العام

يكلــف هــذا القســم بعــدد مــن : صــالحيات القســم المكلــف بالوثــائق والتحاليــل والتحســيس -1

  :المهام منها

نمــاذج القيــام بكــل الدراســات والتحقيقــات والتحاليــل االقتصــادية واالجتماعيــة بهــدف تحديــد  -

  ،املة للوقاية من الفساد ومكافحتهالفساد وطرقه من أجل تنوير السياسة الش

التوصــيات الكفيلــة بالقضــاء  دراســة الجوانــب التــي قــد تشــجع علــى ممارســة الفســاد واقتــراح -

  ،عليها

دراســــة وتصــــميم واقتــــراح اإلجــــراءات المتصــــلة بحفــــظ البيانــــات الالزمــــة لنشــــاطات الهيئــــة  -

  ،لوجيات االتصال واإلعالم الحديثةكنو باالعتماد على ت

  ،ثائق المعيارية في جمع المعلوماتتصميم واقتراح نماذج الو  -

دراسة المعايير والمقاييس العالمية المعمول بها في التحليل واالتصال المتعلقة بالوقاية مـن  -

  ،بغرض اعتمادها وتكييفها وتوزيعهاالفساد ومكافحته 

  ،لتنسيق مع الهياكل األخرى للهيئةواألعمال التحسيسية بااقتراح وتنشيط البرامج  -

ترقيـــــة إدخـــــال أخالقيـــــات المهنـــــة والشـــــفافية وتعميمهـــــا علـــــى مســـــتوى الهيئـــــات العموميـــــة  -

  ،والخاصة

  ،يدان الوقاية من الفساد ومكافحتهتكوين رصيد وثائقي ومكتبي في م -

                                                           

  .يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، معدل ومتمم، 01-06من القانون رقم  20المادة  -1
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  .1إعداد تقارير دورية لنشاطاته -

استحدث هذا القسـم بموجـب : لف بمعالجة التصريحات بالممتلكاتصالحيات القسم المك -2

الـــذي يحـــدد تشـــكيلة الهيئـــة الوطنيـــة للوقايـــة مـــن الفســـاد  413-06تعـــديل المرســـوم الرئاســـي رقـــم 

رغبـة مـن   64-12بموجب المرسـوم الرئاسـي رقـم  2012ومكافحته وتنظيمها وكيفيات سيرها سنة 

  :حيث يقوم على الخصوص بـتلكات، المنظم في تفعيل إجراء التصريح بالمم

  ،ت بالممتلكات للموظفين العموميينتلقي التصريحا -

ر مـــع اقتـــراح شـــروط وٕاجـــراءات تجميـــع ومركـــزة وتحويـــل التصـــريحات بالممتلكـــات بالتشـــاو  -

  ،المؤسسات واإلدارات المعنية

  ،يحات بالممتلكات وتصنيفها وحفظهاالقيام بمعالجة التصر  -

  ،لمتضمنة تغييرا في الذمة الماليةالتصريحات ااستغالل  -

ـــى  - جمـــع واســـتغالل العناصـــر التـــي يمكـــن أن تـــؤدي إلـــى المتابعـــات القضـــائية والســـهر عل

  ،اسبةإعطائها الوجهة المن

  . 2إعداد تقارير دورية لنشاطاته -

مـال بمـا أن جـرائم الفسـاد وجـرائم ال :صالحيات القسم المكلف بالتنسيق والتعاون الدولي -3

العـــام هـــي جـــرائم عالميـــة تعنـــي كـــل الـــدول وســـعيا إلـــى التنســـيق مـــع مختلـــف الـــدول لالســـتفادة مـــن 

تجاربها، استحدث القسم المكلف بالتنسيق والتعاون الدولي ضمن هياكل الهيئة عند تعـديل المرسـوم 

  :، وهو مكلف على الخصوص بـ2012سنة  413-06الرئاسي رقم

ــــذ الكيفيــــ - ات واإلجــــراءات الواجــــب إقامتهــــا مــــع المؤسســــات العموميــــة تحديــــد واقتــــراح وتنفي

والهيئـات الوطنيــة األخــرى بهــدف جمـع المعلومــات الكفيلــة بالكشــف عـن حــاالت التســاهل مــع أفعــال 

ات ــــــة لممارســــــــا بالنسبـــــــدى هشاشتهــــــد مـــــــة لتحديــــــة الداخليــــــة الرقابـــــــم أنظمــــــام بتقييـــــــاد، والقيـــــالفس

  ،لمتعلقة بأفعال الفساد وممارساتهوتجميع وتحليل اإلحصائيات ااد، ــالفس

                                                           

، يحـــدد تشـــكيلة الهيئــة الوطنيـــة للوقايـــة مـــن الفســاد ومكافحتـــه وتنظيمهـــا وكيفيـــات 413-06مـــن المرســـوم الرئاســي رقـــم  12المــادة  -1

  . ، معدل ومتمماــسيره
   .413-06من المرسوم الرئاسي رقم  13المادة  -2
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اسـتغالل المعلومــات الــواردة إلـى الهيئــة بشــأن حـاالت فســاد يمكــن أن تكـون محــل متابعــات  -

  ،المناسبةقضائية والسهر على تقديم الحلول 

المــدني تطبيـق الكيفيــات واإلجـراءات المتعلقــة بالتعــاون مـع المؤسســات ومنظمـات المجتمــع  -

قصـــد ضـــمان تبـــادل منـــتظم  ،والهيئـــات الوطنيـــة والدوليـــة المختصـــة بالوقايـــة مـــن الفســـاد ومكافحتـــه

ر الخبرة للمعلومات ومفيد في توحيد مقاييس الطرق المعتمدة في الوقاية من الفساد ومكافحته وتطوي

  ،الوطنية في هذا الميدان

مـــن شـــأنها أن تلحـــق أضـــرارا  دراســـة كـــل وضـــعية تتخللهـــا عوامـــل ظـــاهرة لمخـــاطر الفســـاد -

  ،وتقديم التوصيات المالئمة بشأنهابمصالح البالد 

المبادرة ببرامج ودورات تكوينية يـتم إنجازهـا بمسـاعدة المؤسسـات أو المنظمـات أو الهيئـات  -

  ،ة من الفساد ومكافحته وتنظيم ذلكالوطنية والدولية المختصة بالوقاي

  .1إعداد تقارير دورية لنشاطاته -

ستقراء الصالحيات الممنوحة ألجهزة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته السيما بعد با

الدائم إلى تحقيق غايات  يتبين سعي كل من المشرع والمنظم ،64-12صدور المرسوم الرئاسي رقم

العـام  عمومـا وجـرائم المـال وأهداف ترمي إلى تـدعيم اإلسـتراتيجية الوطنيـة للوقايـة مـن جـرائم الفسـاد

  :خصوصا، ويمكن إيراد بعض من األهداف التي تسعى الهيئة إلى تحقيقها في هذا اإلطار

التعمــق والبحــث فــي جميــع جوانــب الفســاد مــن حيــث أســبابه ووســائله وأســاليب انتشــاره مــن  -

  ،إلى أنجع الحلول لمواجهتهأجل التوصل 

االهتمــام أكثــر بالعنصــر تشــجيع تكــريس أخالقيــات الوظــائف العامــة وتعميمهــا، مــن خــالل  -

وأهميــة دور كــل فــرد فــي محاربــة الفســاد  2البشــري، و القيــام بحمــالت تحسيســية عــن مخــاطر الفســاد

  ،ا إن كان عضوا في الجهاز اإلداريالسيم

                                                           

، يحدد تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية مـن الفسـاد ومكافحتـه وتنظيمهـا وكيفيـات 413-06مكرر من المرسوم الرئاسي رقم  13المادة  -1

  .، معدل ومتممسيرها

التربيـة  تم إبرام اتفاقية إطار بين وزارة التربيـة الوطنيـة ممثلـة فـي وزيـرةتوسيع نطاق الحمالت التحسيسية وزيادة فعاليتها، في سبيل  2 -

آليـات "رمعـون، والهيئـة الوطنيـة للوقايـة مـن الفسـاد ومكافحتـه ممثلـة فـي رئيسـها السـيد بـراهيم بوزبـوجن حـول  -الوطنية نورية بن غبريط

، وقــد تــم 2015فيفــري  04بتـاريخ  "العمـل المشــترك فــي مجـال توعيــة التالميــذ وتحسيسـهم بمخــاطر الفســاد وآثــاره السـلبية علــى المجتمــع

  =                                                                                     :داف هذه االتفاقية في النقاط التاليةتحديد أه
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تفعيــــل آليــــة التصــــريح بالممتلكــــات والتشــــدد فــــي التعامــــل مــــع حــــاالت عــــدم التصــــريح أو  -

  ،لساريةمخالفة للنصوص القانونية االتصريحات ال

تغطية النقص الموجـود فـي أجهـزة الرقابـة علـى المـال العـام التقليديـة سـواء كانـت إداريـة أو  -

منتخبة أو قضائية على اعتبار أن الهيئة جهاز متخصص فقط في الوقاية من الفسـاد، إضـافة إلـى 

  ،ليب حديثة للكشف عن مكامن الفساداعتمادها على تقنيات وأسا

قيـق التعـاون والتكامـل بـين الهيئـة والهيئـات الرقابيـة األخـرى التقليديـة إيجاد طـرق كفيلـة بتح -

مــن جهــة، وبينهــا وبــين الهيئــات الدوليــة المتخصصــة فــي مكافحــة الفســاد مــن جهــة أخــرى الســيما 

  ،ربة الفساد لالستفادة من تجاربهابالنسبة للدول التي خطت خطوات متقدمة في محا

ي وحتى أفراد المجتمع غيـر المنخـرطين فـي الجمعيـات التعامل مع منظمات المجتمع المدن -

مــن خــالل اعتبــاره مصــدرا للمعلومــات  ،أو األحــزاب كشــريك فعــال فــي الوقايــة مــن الفســاد ومكافحتــه

ووســـيلة لنشـــر الـــوعي بأهميـــة مكافحـــة جـــرائم الفســـاد بـــالنظر إلـــى اآلثـــار الســـلبية  1المتعلقـــة بالفســـاد

 .  والمدمرة  له على الدول

  ييم الدور الرقابي للهيئة في الوقاية من جرائم المال العامتق: ثالثا

لقـد قيــل وكتـب الكثيــر عـن الهيئــة الوطنيـة للوقايــة مـن الفســاد ومكافحتـه ومــدى مسـاهمتها فــي 

دعم الهيئات الرقابية التقليدية في الوقاية من المساس بالمـال العـام ومكافحـة ذلـك منـذ إنشـائها وٕالـى 

  .اليوم

                                                                                                                                                                                     

والقــيم التــي تحصــنهم  ئإسـهام المدرســة فــي التوعيــة بمخـاطر الفســاد وآثــاره الضــارة علـى الفــرد والمجتمــع، وتحســيس الناشـئة بالمبــاد =  

ــيم  ،مســتقبال مــن أضــرار ظــاهرة الفســاد كاألمانــة والنزاهــة والشــفافية وذلــك فــي إطــار بــرامج تدريبيــة منظمــة ودائمــة تشــمل مرحلتــي التعل

  .المتوسط والثانوي

  .وضع برنامج سنوي يحدد النشاطات والتظاهرات التي تتناول المواضيع ذات الصلة بالوقاية من الفساد -

يــز التعــاون بــين مختصــين مــن وزارة التربيــة الوطنيــة والهيئــة فــي مجــال إنجــاز الســندات البيداغوجيــة والوثــائق والمــوارد التــي تعــالج تعز  -

  .مختلف المواضيع المتعلقة بالفساد

البــرامج والنشــاطات العمــل علــى تضــافر جهــود وزارة التربيــة الوطنيــة والهيئــة لتــوفير الوســائل الماديــة والماليــة الكفيلــة بضــمان تنفيــذ  -

   .المبرمجة بصورة فعالة وناجعة
يمكن للهيئة تحقيق هذه الغاية من خالل توفير قنوات اتصال مباشرة مع الجمهور لتلقـي بالغـاتهم المتعلقـة بتصـرفات منطويـة علـى  -1

غ عـن شـبهات ــــالمـواطنين علـى التبلي، فمثال وبهدف تشـجيع كما هو معمول به في بعض التشريعات المقارنة فساد والتحقق من صحتها

اد، ترصد الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد السعودية مكافآت تشجيعية لألشخاص الذين قاموا بالتبليغ عن حاالت فساد بعد أن تتأكد ــــالفس

لمكافحـة الفسـاد بجهـات  محمـد مسـفر مجـدل القحطـاني، عالقـة الهيئـة الوطنيـة: الهيئة بعد إجـراء تحقيقاتهـا مـن صـحة بالغـاتهم، أنظـر

 .34، 33، ص ص 2013، كلية الدراسات العليا، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، السعودية، ماجستير مذكرةالتحقيق، 
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في هذا الموضع أن اسـتقراء االختصاصـات الممنوحـة قانونـا للهيئـة مـن خـالل ما يمكننا قوله 

أقسامها الثالثة، هي اختصاصات تبقى نظرية إن لم يقابلها تجسيد لها في أرض الواقع، ألجل ذلك 

  :سيكون تقييم دور الهيئة الرقابي بناء على النصوص القانونية والممارسة العملية

I- إن مفهـــوم الـــدور الوقـــائي لهيئـــة مـــا يشـــمل اتخـــاذ جميـــع : يئـــةقصـــور الـــدور الرقـــابي لله

التدابير االحترازية التي مـن شـأنها الحيلولـة دون وقـوع الشـئ المـراد تفاديـه، وهنـا هـو االعتـداء علـى 

المــال العــام، إال أن اســتقراء اختصاصــات الهيئــة المحــددة فــي القــانون المتعلــق بالوقايــة مــن الفســاد 

المشــرع لــدور الهيئــة االستشــاري والتحسيســي علــى بــاقي األدوار، مــن خــالل ومكافحتــه يبــين تغليــب 

إصـدارها للتقـارير وٕابــداء اآلراء والتوصـيات، وتقــديم اقتراحـات بشـأن تبنــي سياسـة شــاملة للوقايـة مــن 

  .الفساد، إضافة إلى تقديم التوجيهات واقتراح التدابير الكفيلة بالوقاية من جرائم المال العام

II-  المتعلـق بالوقايـة مـن  01-06لقد ألزم القانون رقم  :التقارير الصادرة عن الهيئةتغييب

الفساد ومكافحته الهيئة برفع تقارير سنوية لـرئيس الجمهوريـة تتضـمن تقييمـا للنشـاطات ذات الصـلة 

بالوقاية من الفساد ومكافحته، والنقائص التي تمت معاينتها والتوصيات المقترحـة إن اقتضـى األمـر 

، إال أنـــه لـــم يلزمهـــا بنشـــر هـــذه التقـــارير ســـواء فـــي الجريـــدة الرســـمية أو عبـــر وســـائل اإلعـــالم 1كذلـــ

، وهذا أمر من شأنه التأثير سلبا في قيمة تقـارير الهيئـة بـالنظر لمـا تتضـمنه مـن 2التقليدية والحديثة

لى إضـفاء بالمال العام، إضافة إ اتالتالعبمختلف قائق حقائق من شأن نشرها أن يكشف خبايا وح

  .الشفافية على عمل الهيئة وهو األمر المنشود

III- تتمتع الهيئـة الوطنيـة للوقايـة مـن : تقييد الدور الرقابي للهيئة في عالقتها مع القضاء

بسلطة التحقيق والتحري في الوقائع التي تثور بشأنها شبهة الفساد، ولها في سـبيل  الفساد ومكافحته

لمؤسســـات والهيئـــات التابعـــة للقطـــاع العـــام أو الخـــاص أو مـــن كـــل ذلـــك أن تطلـــب مـــن اإلدارات وا

ــــص طبيعـــي أو معنـشخـــ ــــر أيـوي آخــــ ــــ ــــات تراهـق أو معلومــــة وثائ ــــا مفيـــدة فـــي الكشـــف عـــن أفعـ ال ـ

                                                           

  .يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، معدل ومتمم، 01-06من القانون رقم  24المادة  -1
-01-12، صـــادر03، يتعلـــق بالتصـــريح بالممتلكـــات، ج ر ج ج عـــدد1997-01-11مـــؤرخ فـــي  04-97فـــي ظـــل األمـــر رقـــم  -2

منــه لجنــة التصــريح بالممتلكــات بإعــداد تقريــر ســنوي توجهــه إلــى رئــيس الجمهوريــة، كمــا  10ألــزم المشــرع فــي المــادة ) ملغــى( ،1997

لعمل الهيئة لو بقي العمل به في ظل القانون  تراجعا عن إجراء جوهري كان سيمثل إضافة وبهذا يعتبر إغفال هذا اإلجراءألزمها بنشره 

  .  المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 01-06رقم 
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اد، فـإن قوبلـت ســلطتها بـالرفض المتعمـد وغيــر المبـرر اعتبـر ذلـك بمثابــة جريمـة إعاقـة الســير ـــالفس

  .1الحسن للعدالة

منح القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته للهيئة جميع اإلمكانيـات والوسـائل إذن فلقد 

التي تسهل عملها في سبيل إتمام تحرياتها، والتي قد توصلها إلى وقائع موصـوفة بأنهـا جـرائم فسـاد 

طة تحريك وٕاهدار للمال العام، رغم ذلك ورغم حيازتها للوثائق الثبوتية الالزمة لم يمنحها القانون سل

الـــدعوى العموميـــة ضـــد األشـــخاص المشـــتبه فـــي ضـــلوعهم فـــي أفعـــال فســـاد، أو علـــى األقـــل ســـلطة 

إخطــار النائــب العــام مباشــرة، بــل اكتفــى بمنحهــا ســلطة تحويــل الملــف إلــى وزيــر العــدل الــذي يتكفــل 

أن ، وهـو مـا يؤكـد 2بإخطار النائب العام المختص لتحريك الدعوى العمومية إن اقتضـى األمـر ذلـك

السلطة الحقيقية في إيصال القضايا المتعلقة بالفسـاد إلـى أروقـة العدالـة موكولـة لـوزير العـدل ولـيس 

للهيئــة، والــذي يمكنــه إعمــاال لســلطته التقديريــة إمــا تحريــك الــدعوى وبالتــالي المســاهمة فــي محاكمــة 

  .  الضالعين في أفعال الفساد، وٕاما ترك الملف حبيس أدراجه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

  .، يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، معدل ومتمم01-06من القانون رقم  21المادة  -1
    .01-06من القانون رقم  22المادة  -2
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    :المبحث الثاني  

  الرقابة السابقة للهيئات المنتخبة على المال العام

رقابة المجالس المنتخبة مبدأ دستوريا حيث تؤكد المادة  1996لقد جعل دستور الجزائر لسنة 

منـــه علـــى أن المجـــالس المنتخبـــة تضـــطلع بوظيفـــة الرقابـــة فـــي مـــدلولها الشـــعبي ســـواء كانـــت  178

هـــذه المجـــالس الشـــكل السياســـي للمجتمـــع والوســـيلة الوحيـــدة لتحقيـــق وطنيـــة أو محليـــة، حيـــث تمثـــل 

  .االلتقاء بين إرادة الشعب واألشكال القانونية للتعبير عنها

تمارس الرقابة السياسية على المسـتوى الـوطني عـن طريـق البرلمـان بغرفتيـه المجلـس الشـعبي 

ايــة باالختصــاص األصــيل الــوطني ومجلــس األمــة، والــذي يتمتــع باختصاصــات دســتورية متعــددة بد

عــن طريــق مــا يعــرف  وصــوال إلــى اختصاصــه الرقــابي علــى أعمــال الســلطة التنفيذيــةو وهــو التشــريع 

  .بالرقابة البرلمانية والتي قد تكون سابقة للعمل الحكومي أو الحقة له

تهــــدف الرقابــــة الســــابقة عمومــــا والرقابــــة البرلمانيــــة الســــابقة خصوصــــا إلــــى تصــــويب العمــــل 

، حيث يكون )المطلب األول(  تكييفه بما يتناسب مع المصلحة العامة وتطلعات الشعبالحكومي و 

للرقابة البرلمانية عظيم األثر في إجبار وٕالزام الجهات اإلدارية المختلفة على التقيد بالقانون ومراعاة 

 مبـــدأ المشـــروعية فـــي تصـــرفاتها وأعمالهـــا، خاصـــة وأن جلســـات البرلمـــان تـــتم بصـــفة علنيـــة وتنقـــل

  .1مجرياتها عن طريق وسائل اإلعالم، األمر الذي يجعل الضغط مزدوج األثر في قاعة البرلمان

علــى المســتوى المحلــي تمــارس المجــالس المحليــة المنتخبــة الرقابــة السياســية بمــدلولها الشــعبي 

على الهيئات اإلدارية الالمركزية مجسدة بذلك حق الشعب في تسـيير مصـالحه المحليـة عـن طريـق 

ليـــه الشـــرعيين، والـــذي يكـــون عـــن طريـــق الرقابـــة الســـابقة علـــى تســـيير األمـــوال العامـــة للهيئـــات ممث

  ).المطلب الثاني( المحلية سواء كانت أمالكا عموميا أو أمواال سائلة 

  

  

                                                           

  .44، 43، ص ص 2011ثقافة للنشر والتوزيع، عمان، األردن، بوضياف عمار، الوسيط في قضاء اإللغاء، دار ال -1
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 : المطلب األول

  الرقابة السابقة للبرلمان

تعـــرف الرقابـــة البرلمانيـــة بأنهـــا تلـــك الرقابـــة التـــي تضـــطلع بهـــا الهيئـــات البرلمانيـــة المختصـــة 

دســتوريا علــى أعمــال الســلطة التنفيذيــة حكومــة وٕادارة عامــة، بواســطة الوســائل الرقابيــة المقــررة فــي 

الدســــتور والمــــنظم بموجــــب قــــوانين أساســــية عضــــوية وفــــي حــــدود الشــــروط واإلجــــراءات الدســــتورية 

ـــة انونيـــة المقـــررة والســـارية المفعـــول، والق ـــالحماي ـــة لمصـــالح العلي ـــة والحيوي وحقـــوق  ،للمجتمـــع والدول

  .1وحريات اإلنسان والمواطن من كافة أسباب ومخاطر البيروقراطية والفساد السياسي واإلداري

الرقابــة البرلمانيـة تســمح لممثلــي الشـعب بــالتحكم فــي وسـائل مراقبــة وتتبــع األعمــال وبهـذا فــإن 

  .2عاموالقرارات الصادرة عن الحكومة وتقديرها، كما تسمح بتنوير أعضاء البرلمان والرأي ال

تمارس الرقابة البرلمانية السـابقة فـي القـانون الجزائـري بواسـطة وسـيلتين رقـابيتين همـا مناقشـة 

ــــالبرلم ــــان لمخطـــط عمـــل الحكومـ ــــة والـــ ــــذي يعتبـــر نقطــ ــــة البدايـ ــــة فـــي مســ ــــار أي حكومـ الفـــرع ( ة ــ

، والمصـــادقة علـــى قـــانون الماليـــة والـــذي يمثـــل محطـــة حاســـمة كونـــه يشـــكل تجســـيدا للخطـــة )األول

  ).   الفرع الثاني( المالية المتبعة من طرف الحكومة لتسيير الشؤون العامة للدولة 

 :الفرع األول

  مناقشة مخطط عمل الحكومة 

حكومــة رئاســية مــن حيــث التكــوين وحتــى مــن  تعتبــر الحكومــة فــي النظــام السياســي الجزائــري

حيــث العمــل، ألن رئــيس الجمهوريــة يختــار الــوزير األول والحكومــة مباشــرة بعــد انتخابــه ولــيس علــى 

                                                           

، ص 2002، العـدد األول، مجلـة الفكـر البرلمـاني، "عملية الرقابة البرلمانية ودورها في الدفاع عـن حقـوق المـواطن"عوابدي عمار،  -1

52.  
2 - ESPLUGAS Pierre et autres, droit constitutionnel, éditions DALLOZ, paris, France, 1998, p228. 
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عـدد مـن األنظمـة السياسـية  مكـرس فـي، وهـذا مختلـف عمـا هـو 1أساس نتائج االنتخابات التشـريعية

  . 2الحكومة ورئيسهاتركيبة اسما في تحديد تلعب نتائج االنتخابات دورا حيمكن أن المقارنة حيث 

بعد تعيين أي حكومة يقع على عاتق هذه األخيرة إعـداد برنـامج عملهـا والـذي يقصـد بـه ذلـك 

المخطط الذي يتضمن مبادئ وأهداف ومحاور ووسـائل النشـاط الحكـومي فـي كافـة المجـاالت، فهـو 

شاملة وخطط عمـل تتضـمن مجمـوع مبـادئ ومحـاور ووسـائل العمـل  وٕاستراتيجيةوعاء سياسة عامة 

الحكـــومي والنشـــاط اإلداري فـــي كافـــة المجـــاالت االقتصـــادية واالجتماعيـــة واألمنيـــة والدفاعيـــة وفـــي 

، لـــذلك يعتبـــر تقديمـــه ومناقشـــته أمـــام البرلمـــان )أوال(  3مجـــال التعـــاون الـــدولي والعالقـــات الخارجيـــة

الرســـمية عـــن النشـــاط العـــام للحكومـــة مـــن أجـــل تكـــوين رؤيـــة محـــددة مصـــدرا هامـــا لجميـــع الحقـــائق 

وواضحة لدى أعضـاء البرلمـان، لـذلك فقـد ألـزم المؤسـس الدسـتوري الحكومـة بعـرض مخطـط عملهـا 

  ).ثالثا( وتقديم عرض عنه أمام مجلس األمة ) ثانيا( أمام المجلس الشعبي الوطني لمناقشته 

 

 

  

  

                                                           

  .389، ص 2012، 2011، كلية الحقوق، جامعة باتنة، رسالة دكتوراهلوشن دالل، الصالحيات التشريعية لرئيس الجمهورية،  -1
  : تختلف طريقة اختيار رئيس الحكومة باختالف األنظمة السياسية المقارنة  إلى أسلوبين أساسيين هما  -2

هذا األسلوب على معيار وحيد وهو الكفاءة، هذا األسلوب سائد في أغلب دول أوربا الغربية وعدد من  يعتمد :االختيار التقديري -  

  .دول اإلتحاد السوفياتي سابقا، ودستور الجمهورية الثالثة الفرنسية

النتخابات التشريعية، ففي في هذه الحالة يكون اختيار رئيس الحكومة مبنيا على التزامات واقعية أهمها نتائج ا: االختيار المشروط -  

  .بريطانيا مثال يعين الملك رئيسا للوزراء زعيم الحزب الفائز في االنتخابات، وكذلك األمر في فرنسا في ظل دستور الجمهورية الخامسة

ساء الغرف كما يمكن أن يكون هذا االختيار مشروطا بالنظر إلى ضرورة احترام عدد من الخطوات والقيام بمشاورات كاستشارة رؤ    

  : ، أنظر في هذا...والمجموعات البرلمانية
BIDEGARAY Christian, EMERI Claude, la responsabilité politique, DALLOZ, paris, France, pp 
293, 294.    

ـــبــن صــالح عبــد الق -3 ـــامج الحكومـــــتقــديم برن" ادر، ــ ـــمجل، "ورـع والتصـــون، الواقـــالقانــ ...ام البرلمــانــــة أمــ ، مجلــس ر البرلمــانيــــة الفكـ

  .11، ص 2003، 03العدد  ،ةـــاألم
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  مفهوم مخطط عمل الحكومة: أوال

ثــل البرنــامج الحكــومي عمومــا اإلطــار العــام الــذي تنصــب عليــه ممارســة اآلليــات الرقابيـــة يم

للبرلمان على أعمال الحكومة، لكونه يعد نقطة البداية في العالقة بين البرلمـان والحكومـة واألسـاس 

، وهـــو بـــذلك يعتبـــر المعيـــار 1الـــذي يمكـــن البرلمـــان مـــن ممارســـة وســـائله الرقابيـــة لمســـاءلة الحكومـــة

ألن هذه األخيرة تنصب جلها على مدى مطابقة  ،الرقابي األصيل لمختلف الوسائل الرقابية األخرى

  . 2اإلنجاز والتنفيذ لما هو مقدر في برنامج العمل الذي تمت المصادقة عليه

لقـــد نحـــى المؤســـس الدســـتوري منحـــى مغـــايرا لمـــا هـــو متعـــارف عليـــه فـــي إعـــداد بـــرامج عمـــل 

لــم يعــد حــق إعــداد وضــبط برنــامج  20083ى التعــديل الدســتوري لســنة الحكومــات، إذ أنــه وبمقتضــ

كمـــا كـــان مكرســـا قبـــل التعـــديل بـــل لـــرئيس ) رئـــيس الحكومـــة ســـابقا( الحكومـــة معقـــودا للـــوزير األول

 5"مخطـــط عمـــل الحكومـــة"بمصـــطلح " برنـــامج الحكومـــة"، حيـــث تـــم اســـتبدال مصـــطلح 4الجمهوريـــة

عبـر عـن محتـوى وخيـارات سياسـية للحكومـة، فـإن الثـاني وشتان بين المصطلحين، فإذا كان األول ي

 ، وتبعـا لـذلك تكـون مناقشـة6هو مجرد خطة وآليات إجرائية من أجل تنفيـذ برنـامج رئـيس الجمهوريـة

                                                           

  .29، ص 1997، 01، جامعة الكويت، العدد مجلة الحقوق، "مفهوم البرنامج الوزاري في الدستور الكويتي"عادل الطبطبائي،  -1
  .107ص  والتوزيع، الجزائر، د ت،دار الخلدونية للنشر خرباشي عقيلة، العالقة الوظيفية بين الحكومة والبرلمان،  -2
  .2008-11-16، صادر في 63، يتضمن التعديل الدستوري، ج ر ج ج عدد 2008-11-15مؤرخ في  19-08قانون رقم  -3
ينفـــذ الـــوزير األول برنـــامج رئـــيس "علـــى  2008بصـــيغتها بموجـــب التعـــديل الدســـتوري لســـنة  1996مـــن دســـتور  79تـــنص المـــادة  -4

  . الجمهورية وينسق من أجل ذلك عمل الحكومة

    ". يضبط الوزير األول مخطط عمله لتنفيذه ويعرضه في مجلس الوزراء

لحكومـة وال لمخطـط عمـل الحكومـة، علـى خـالف المؤسـس الدسـتوري المغربـي الـذي لم يقـدم المؤسـس الدسـتوري تعريفـا ال لبرنـامج ا -5

حــدد مضــمون البرنــامج الحكــومي، حيــث اشــترط أن يتضــمن هــذا البرنــامج الخطــوط الرئيســية للعمــل الــذي تنــوي الحكومــة القيــام بــه فــي 

 88انظـر الفصـل  ،والبيئيـة والثقافيـة والخارجيـة يةمختلف مجاالت النشاط الوطني وباألخص في ميادين السياسة االقتصادية واالجتماع

 مكــرر 5964م ، جريــدة رســمية رقــ2011-07-29الصــادر فــي  1.11.91مــن الدســتور المغربــي الصــادر بموجــب الظهيــر الشــريف 

  www.sgg.gov.ma: ، من الموقع الرسمي لألمانة العامة للحكومة2011-07-30صادرة في 
6  - BENABBOU-KIRANE Fatiha, le droit parlementaire Algérien, tom 02, O.P.U. Algérie, 2009, p 
238. 
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إنمـا عـن الكيفيـة التـي  ،النواب لمخطط العمل غير منصبة على مضمون ومحتوى برنـامج الحكومـة

  .  1سيتم بها تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية من خالل وضع الوزير األول ألحسن مخطط يكفل ذلك

أعيـد االختصـاص للـوزير األول فـي إعـداد مخطـط  2 2016بموجب التعديل الدسـتوري لسـنة 

داد الــوزير ، حيــث غابــت لفظيــا العبــارات التــي تؤكــد إعــ3عمــل الحكومــة وتنســيق عملهــا ألجــل ذلــك

األول لمخطط عمل الحكومة تنفيـذا لبرنـامج رئـيس الجمهوريـة كمـا كـان الـنص قبـل التعـديل، إال أن 

المضـــمون لـــم يتغيـــر مـــادام المؤســـس الدســـتوري لـــم يســـتبدل عبـــارة مخطـــط عمـــل الحكومـــة ببرنـــامج 

  .4خير دليل على ذلك 2017عملها، ومخطط عمل حكومة السيد أحمد أويحي لسنة 

  اقشة مخطط عمل الحكومة من طرف المجلس الشعبي الوطنيمن: ثانيا

يــتم عــرض مخطــط عمــل الحكومــة فــي مجلــس الــوزراء بدايــة ليعــاد تقديمــه أمــام البرلمــان     

المعــدل والمــتمم الــوزير األول بتقــديم مخطــط عمــل  1996بغرفتيــه، وقــد ألــزم دســتور الجزائــر لســنة 

يـان السياسـة العامـة الـذي يكـون عرضـه إلزاميـا الحكومة أمام غرفتي البرلمان، على عكـس عـرض ب

  . أمام المجلس الشعبي الوطني وجوازيا أمام مجلس األمة

I- ــوطني ــس الشــعبي ال ــديم مخطــط العمــل أمــام المجل مــن  94/01رجوعــا إلــى المــادة : تق

الــذي يحــدد تنظــيم  12-16مــن القــانون العضــوي رقــم  47المعــدل والمــتمم والمــادة  1996دســتور 

                                                           

، كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية، جامعــة مولــود دكتــوراهأومــايوف محمــد، عــن الطبيعــة الرئاســوية للنظــام السياســي الجزائــري، رســالة  -1

  .95، ص 2013معمري، تيزي وزو،
  .2016-03-07، صادر في 14ضمن التعديل الدستوري، ج ر ج ج عدد ، يت2016-03-06مؤرخ في  01-16قانون رقم  -2
  .، معدل ومتمم1996من دستور  93المادة  -3
مخطـط عمـل الحكومـة "  تحت تسمية 2017لشهر سبتمبر   السيد أحمد أويحي حكومةلطرح هو إعداد مخطط عمل ما يؤكد هذا ا -4

  :البرنامج خمسة أقسام ، وقد تضمن هذا"من أجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية

  .د واستقرارها ووحدتهاالحفاظ على أمن البال: قسم األوللا -

  .مواصلة تدعيم الديمقراطية التعددية ودولة القانون وعصرنة الحكامة: القسم الثاني -

  .الحفاظ على حركية النمو والتقدم في تنمية الصادرات خارج المحروقات: القسم الثالث -

      .تعزيز التنمية البشرية وتوسيعها: القسم الرابع -

 www.premier-ministre.gov.dz: ، أنظرالخارجية والدفاع الوطني السياسة: القسم الخامس -
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يتبين أن إعداد الحكومة لمخطط عملها وعرضه  ،1لشعبي الوطني ومجلس األمة وعملهماالمجلس ا

فــي مجلــس الــوزراء ال يكــون كافيــا مــا لــم يــتم عرضــه علــى المجلــس الشــعبي الــوطني للموافقــة عليــه 

  . 2يوم من تاريخ تعيين الحكومة، وتقديم عرض عنه أمام مجلس األمة  45خالل مدة أقصاها 

أيـام مـن ) 07(الشعبي الـوطني فـي مناقشـة مخطـط الحكومـة إال بعـد سـبعة  ال يشرع المجلس

، وتجرى بشـأنه مناقشـة 3تبليغه إلى النواب وهي مدة تسمح للنواب باإلطالع وتفحص مخطط العمل

عامــة، وعلــى ضــوء هــذه المناقشــة وبالتشــاور مــع رئــيس الجمهوريــة، يمكــن للــوزير األول أن يكيــف 

الذي يكون متالئما مـع مـا تـم إبـداؤه مـن مالحظـات أو تحفظـات مـن مخطط عمل الحكومة بالشكل 

  .طرف النواب عند إجراء المناقشة

) 10(يــتم التصــويت علــى مخطــط عمــل الحكومــة بعــد تكييفــه إن اقتضــى األمــر خــالل عشــرة 

، وهي مدة قصيرة نسبيا كرست سعيا من المشرع إلى اإلسراع في 4أيام من تاريخ تقديمه في الجلسة

ات مناقشــة مخطــط العمــل حتــى تتفــرغ الحكومــة المعنيــة للقيــام بواجباتهــا التــي تعهــدت بهــا فــي إجــراء

  . هذا المخطط 

II- إذا وافـق نـواب المجلـس : آثار مناقشة المجلس الشعبي الوطني لمخطط عمل الحكومة

الشعبي الوطني على مخطـط عمـل الحكومـة المعـروض علـيهم، فإنـه يـدخل حيـز التنفيـذ، طبعـا بعـد 

رضه على مجلس األمة، ويقع عبء تنفيذه على عـاتق الحكومـة حيـث تكـون هـذه األخيـرة ملتزمـة ع

  .في مواجهة النواب بالمخطط المصادق عليه

مـن جهـة أخـرى يكــون المجلـس الشـعبي الــوطني ملزمـا بالسـهر والمســاهمة فـي تنفيـذ المخطــط 

تقتــرح فــي إطــار تنفيــذ مخطــط الــذي  صــادق عليــه مــن خــالل الموافقــة علــى مشــاريع القــوانين التــي 

                                                           

، يحــدد تنظــيم المجلــس الشــعبي الـــوطني ومجلــس األمــة وعملهمــا، وكـــذا 2016-08-25مــؤرخ فـــي  12-16قــانون عضــوي رقــم  -1

  .2016-08-28، صادر في 50، ج ر ج ج عدد العالقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة
 .12-16 رقم من القانون العضوي 47 المادة -2
   .12-16من القانون العضوي رقم  48 المادة -3
  . 12-16من القانون العضوي رقم  49المادة  -4
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وتتضـمن خرقـا لمـا تـم االتفـاق عليـه  ه، ورفض تلك التـي تقـدمها الحكومـةعمل الحكومة وتتوافق مع

  . مسبقا

أما إذا تم رفض مخطط العمل بعدم المصـادقة عليـه فـإن ذلـك يرتـب أثـرين غايـة فـي األهميـة 

  : وهما

س الشــعبي الــوطني علــى مخطــط فــي حالــة عــدم موافقــة المجلــ: اســتقالة الحكومــة وجوبــا -1

وهــذه  1عمــل الحكومــة المعــروض عليــه، يقــدم الــوزير األول اســتقالة الحكومــة إلــى رئــيس الجمهوريــة

نتيجــة منطقيــة لضــمان عــدم الوصــول فيمــا بعــد إلــى حالــة انســداد بــين الحكومــة والمجلــس الشــعبي 

نين المقترحــة مــن طــرف الــوطني، ألن هــذا األخيــر يتمتــع بوظيفــة أصــيلة هــي مناقشــة مشــاريع القــوا

الحكومة والتصويت عليها، فال يمكن عندئذ تصور المجلس الشـعبي الـوطني ينـاقش ويصـوت علـى 

قوانين تصدر تنفيـذا لمخطـط عمـل رفضـه بدايـة، لـذلك تكـون اسـتقالة الحكومـة القائمـة الحـل األمثـل 

  . 2تفاديا ألي مأزق سياسي

ـــيس الجمهوريـــة الســـتقالة الحك ـــى قبـــول رئ ـــات يترتـــب عل ـــد بالكيفي ـــين وزيـــر أول جدي ومـــة، تعي

  . نفسها، يقع على عاتقه إعداد مخطط عمل جديد يعرض على المجلس الشعبي الوطني لمناقشته

تجدر اإلشارة في األخير إلى أن الجزائـر لـم تتعـرض لمثـل هـذه الحالـة ولـو مـرة واحـدة، وذلـك 

ي مـــن ـــــي الوطنـــــدة فــي المجلـــس الشعبـــــــمسان ةـــــا بأغلبيـــــة دائمــــع الحكومـــــو تمتـــــــاسي وهــــــلســبب أس

 2008ة، وتبعيــة منصــب الــوزير األول لــرئيس الجمهوريــة الســيما بعــد التعــديل الدســتوري لســنة ــــجه

مــن جهــة أخــرى، حيــث يعتبــر مخطــط عمــل الحكومــة تنفيــذ لبرنــامج رئــيس الجمهوريــة، مــا يعنــي أن 

  .الجمهورية وهو ما لن يقدم عليه النواب أبدارفض مخطط عمل الحكومة هو رفض لبرنامج رئيس 

يعتبــر الحــل أخطــر أسـلحة الحكومــة فــي مواجهــة : حــل المجلــس الشــعبي الــوطني وجوبــا -2

البرلمان، وقد تقرر هذا الحق في النظام البرلماني واعتبر من أدوات تحقيق التوازن بين المؤسستين 

سـحب الثقـة مـن الحكومـة فـإن هـذه األخيـرة يحـق  فإذا كانت األخيـرة تملـك حـق ،التنفيذية والتشريعية

                                                           

 .، معدل ومتمم1996من دستور  95المادة  -1
  .117خرباشي عقيلة، مرجع سابق، ص  -2
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لها حلها، وتأسيسا على ذلـك ال يمكـن تصـور وجـوده فـي ظـل النظـام المجلسـي ألن الحكومـة تكـون 

  .1تابعة للبرلمان وال يتصور أن يقوم التابع بعزل المتبوع، كما ال يوجد في ظل النظام الرئاسي

ابي قبــــل الميعــــاد المحــــدد دســــتوريا لتمكــــين يقصــــد بحــــل البرلمــــان إنهــــاء نيابــــة المجلــــس النيــــ 

  .2الحكومة من الرجوع إلى الناخبين في حاالت متعددة

ينطــوي حــق الحــل مــن الناحيــة العمليــة علــى مزايــا عديــدة، فكثيــرا مــا يكفــي مجــرد التلــويح بــه 

للحصـــول علـــى النتيجـــة المرجـــوة ألن النـــواب يخشـــون مواجهـــة النـــاخبين مـــن جديـــد وتكبـــد النفقـــات 

ابية، ويمكن للسلطة التنفيذية أن تلجأ إليه حتى دون أن يكـون هنـاك نـزاع مـع المجلـس وذلـك االنتخ

  . 3إذا رغبت في دعم مركزها

انتقــد حــق الحــل نظــرا لمخالفتــه للمبــادئ الديمقراطيــة ومقتضــيات الســيادة الشــعبية التــي تمثلهــا 

م الشـعب فـي كـل المنازعـات المجالس النيابيـة، إال أنـه و علـى العكـس مـن ذلـك يعتبـر وسـيلة لتحكـي

  .4الجدية بين السلطات العامة

حــق الحــل الممنــوح للســلطة التنفيذيــة فــي صــورتين  1996لقــد كــرس التعــديل الدســتوري لســنة 

يكــون فــي األولــى تلقائيــا وبقــوة القــانون والــذي يكــون بمناســبة عــرض مخطــط عمــل الحكومــة علــى 

 1996مـــن دســـتور  147فقـــد قررتهـــا المـــادة  المجلـــس الشـــعبي الـــوطني، أمـــا الصـــورة الثانيـــة للحـــل

المعدل والمتمم والتي تعتبر تقنية دستورية لتدعيم تدخل رئيس الجمهوريـة فـي الحيـاة السياسـية وهـذه 

  . الحالة غير معنية بدراستنا

يكون حل المجلس الشعبي الوطني وجوبا وبقوة القانون في حالة رفض مخطـط عمـل حكومـة 

ومة أولى لم يحصل مخططها على تأييده، وباعتبار رئيس الجمهورية جديدة عينت على أنقاض حك
                                                           

 تـهوتعديال 1973حسين كمال، العالقـة بـين السـلطتين التشـريعية والتنفيذيـة فـي البحـرين فـي ظـل دسـتورها الصـادر عـام فاتن محمد  -1

  .581، ص 2011، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، رسالة دكتوراهدراسة مقارنة، 
اســي اإلســالمي، دراســة مقارنــة، الطبعــة ســليمان محمــد الطمــاوي، الســلطات الــثالث فــي الدســاتير العربيــة المعاصــرة وفــي الفكــر السي -2

  .525، ص 1996، مصر، القاهرةالسادسة، دار الفكر العربي، 
  .138، ص2011نزيه رعد، القانون الدستوري العام، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس، لبنان،  -3
 ةـــــي الحقوقيـــة، منشـورات العربـة العربيــــي األنظمـة الدستوريـــة والتنفيذيـة فــن التشريعيــــة بين السلطتيـــب، العالقــمحمد الخطي ىدـــسع -4

  .192، ص2008بيروت، لبنان، 
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حكما بين مؤسسات الدولة فإنه يمارس حق الحل لتفـادي االنسـداد المؤسسـاتي الـذي قـد يحـدث بـين 

  . 1المجلس الشعبي الوطني والحكومة

  : عدة يترتب على حل المجلس الشعبي الوطني نتائج

  . أشهر 03قبل أوانها في أجل أقصاه إجراء انتخابات تشريعية مسبقة و  -

لكــن وتفاديــا لحالــة الفــراغ المؤسســاتي فــي الدولــة أجـــاز  ،اســتقالة الحكومــة الجديــدة وجوبــا -

المعدل والمتمم للحكومة القائمة االستمرار في تسيير شؤون الدولة إلى غاية انتخاب  1996دستور 

  . 2مجلس شعبي وطني جديد

الدســتوري يتبــين أن الحــل ينصــب فقــط علــى المجلــس الشــعبي بــالنظر إلــى نــص المؤســس  -

الــوطني، أمــا مجلــس األمــة فــال يجــوز حلــه لضــمان اســتقرار الدولــة ومؤسســاتها خاصــة بعــد الفــراغ 

فالمؤســس الدســتوري ســعى إلــى  19893الدســتوري الــذي ســبق ومــرت بــه الجزائــر فــي ظــل دســتور 

لمسـألة هامـة وهـي مـدى تـأثير حـل المجلـس  إال أنه لم يتعـرض ،جعل مجلس األمة بعيدا عن الحل

   .4الشعبي الوطني على سير جلسات مجلس األمة

إذن فاتخــاذ رئــيس الجمهوريــة لقــرار الحــل نتيجــة الــرفض الثــاني لمخطــط عمــل الحكومــة مــن 

طرف المجلس الشعبي الوطني يكون بعد النظر بإمعان في النتائج المترتبة على ذلك، وهذه النتائج 

                                                           

  .، معدل ومتمم1996من دستور  96المادة  -1
   .، معدل ومتمم1996 من دستور 96/02المادة  -2
يتعلـــق بنشـــر تعـــديل ، 1989-02-28مـــؤرخ فـــي  18-89بموجـــب المرســـوم الرئاســـي رقـــم ، صـــادر 1989دســـتور الجزائـــر لســـنة  -3

ج ر ج ج عــدد فــي الجريــدة الرســمية للجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشــعبية،  1989-02-23الدســتور الموافــق عليــه فــي اســتفتاء 

  .، معدل ومتمم1989-03-01، صادر في 09
أن مجلـس األمـة يمكنـه االسـتمرار فـي العمـل لم يشر المؤسس الدستوري لهذه المسألة وترك األمـر مفتوحـا، ألجـل ذلـك يمكـن القـول  -4

: خــالل فتــرة حــل المجلــس الشــعبي الــوطني، وأن حــل هــذا األخيــر ال يــؤثر علــى مجلــس األمــة ألن هنــاك تباعــدا وظيفيــا بينهمــا، أنظــر

ــــي عبـــد الحليــــــمرزوق ــــكليـــة الحق، رســـالة دكتـــوراهم، حـــق الحـــل فـــي ظـــل النظـــام النيـــابي البرلمـــاني بـــين النظريـــة والتطبيـــق، ــ وق والعلـــوم ــ

  .289، ص 2014، 2013ة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، ــالسياسي
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إلــى الموافقـة غيـر المشـروطة علــى مخطـط العمـل، وبـذلك يمكــن اعتبـار الحـل وســيلة هـي مـا تـؤدي 

  .  1للضغط على البرلمان من أجل تحمل المسؤولية الملقاة على عاتقه

  تقديم عرض عن مخطط عمل الحكومة أمام مجلس األمة: ثالثا

ول فإنــه إذا وافــق المجلــس الشــعبي الــوطني علــى مخطــط العمــل المقــدم مــن طــرف الــوزير األ

يكـــون ملزمـــا بتقـــديم عـــرض عنـــه أمـــام مجلـــس األمـــة، بالشـــكل الـــذي وافـــق عليـــه المجلـــس الشـــعبي 

  . الوطني

I- مــا يالحــظ علــى دور مجلــس األمــة : دور مجلــس األمــة بالنســبة لمخطــط عمــل الحكومــة

بمناسبة نظره في العرض المقـدم أمامـه أنـه بمثابـة قيـد شـكلي فقـط وضـعه المؤسـس الدسـتوري علـى 

الحكومــة، ألن دور مجلــس األمــة بمناســبة تلقيــه لعــرض عــن مخطــط عمــل الحكومــة مختلــف تمامــا 

  : عن دور المجلس الشعبي الوطني، وذلك بالنظر إلى عدة جوانب

إلـى المجلـس " مخطـط عمـل الحكومـة"علـى الـوزير األول أن يقـدم  1996دسـتور  اشترط -1

فقـط، أي مجـرد " عـرض حـول مخطـط العمـل"ه بتقـديم وطني للموافقة عليه، في حـين ألزمـالشعبي ال

قراءة ألهداف المخطط ومحاوره األساسية دون التفصـيالت والجزئيـات والتـي سـبق للمجلـس الشـعبي 

  .2ما يعني أن هذا العرض هو مجرد إعالم لمجلس األمة بهذا المخطط الوطني أن وافق عليها،

أيـام بعـد تبلـيغهم بمخطـط عمـل  07منح المشرع أعضـاء المجلـس الشـعبي الـوطني أجـل  -2

ــــالحكوم ــــة للشـ ــــروع فـــي مناقشتـ ــــه، وهـــذه المــ ة بجميـــع ـح لهـــم بـــالتعمق فـــي دراســـته واإلحاطــــدة تسمــــ

ح ألعضــاء مجلــس األمــة، مــا يؤكــد أن مــا علــى هــذا األخيــر ســوى جوانبــه، لكــن هــذه المــدة لــم تمــن

  . االستماع للعرض الذي يقدمه الوزير األول دون تمكنهم من اإلطالع على تفاصيل المخطط

                                                           

  .119ص مرجع سابق، ،عقيلة خرباشي -1
  .، معدل ومتمم1996من دستور  94المادة  -2

ذا العالقـات يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس األمة وعملهما، وكـ، 12-16العضوي رقم من القانون  50 ،47تين الماد - 

  .الوظيفية بينهما وبين الحكومة
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إن دور مجلــــس األمــــة إزاء مخطـــــط عمــــل الحكومــــة مـــــرتبط بموقــــف المجلــــس الشـــــعبي  -3

مخطــط عمــل الحكومــة إلــى مجلــس  الــوطني، ألن الــوزير األول ال يكــون ملزمــا بتقــديم عــرض عــن

أيــام التــي تعقــب الموافقــة عليــه، فــإن  10األمــة إال إذا وافــق عليــه المجلــس الشــعبي الــوطني وخــالل 

  . رفض هذا األخير الموافقة على المخطط ال يتم عرضه على مجلس األمة أصال

الــذي يحــدد  12-16لــم يــأذن المؤســس الدســتوري وال المشــرع فــي القــانون العضــوي رقــم  -4

لمجلــس األمـــة بفــتح مناقشــة عامــة بعـــد تنظــيم المجلــس الشــعبي الــوطني ومجلـــس األمــة وعملهمــا، 

انتهـاء الــوزير األول مـن تقــديم عــرض عـن مخطــط عملـه، رغــم ذلــك وعمليـا فــإن مجلـس األمــة أنشــأ 

 ممارسة دستورية مكنت أعضاءه مـن اإلدالء بـآرائهم ومالحظـاتهم حـول العـرض المقـدم أمـامهم عـن

مخطط العمل، وفي المقابل قبل رؤساء الحكومات المتعاقبين الرد على هذه التدخالت، وهذه خطـوة 

  . 1جادة لتنمية عالقات التعاون وبناء حوار دستوري بين الحكومة ومجلس األمة

II- بمناسـبة عـرض : اآلثار المترتبة على عرض مخطط عمل الحكومة أمـام مجلـس األمـة

جلــس األمــة يمكــن لهــذا األخيــر أن يصــدر الئحــة، قــد تتضــمن هــذه مخطــط عمــل الحكومــة علــى م

الالئحــة تأييــدا للحكومــة مــا مــن شــأنه أن يــدعم مركزهــا، أو انتقــادا لمخطــط العمــل فتلعــب الالئحــة 

عندئذ دور إنذار للحكومة بضرورة أخذ التوصيات الصادرة عن مجلس األمة بجدية، دون أن يؤدي 

مـة، ألن هـذه المكنـة منحـت للمجلـس الشـعبي الـوطني دون مجلـس ذلك بأي حال إلى استقالة الحكو 

  . 2األمة، رغم ذلك قد تشكل الالئحة التزاما أدبيا على الحكومة عند تنفيذها لمخطط عملها

أيــة مســؤولية للحكومــة، فالمؤســس  عنهــاإن الالئحــة التــي تصــدر عــن مجلــس األمــة ال تترتــب 

ى عمليـا يصـعب إصـدار مجلـس األمـة لالئحـة ضـد الدستوري لم يرتب عنهـا أي أثـر دسـتوري، وحتـ

علــى األقـــل ) عضــوا 30(توقيــع ثالثــين  اشــترط الحكومــة نظــرا ألن النظــام الــداخلي لمجلــس األمــة

، وهــذا النصــاب يصــعب الوصــول إليــه نظــرا ألن أغلبيــة المنتخبــين ينتمــون 3 لقبــول اقتــراح الالئحــة

                                                           

 .114ص مرجع سابق، ،عقيلة خرباشي -1
  .15، ص مرجع سابقبن صالح عبد القادر،  -2
   .النظام الداخلي لمجلس األمةمن  91المادة  -3
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لــنفس الحــزب المســيطر علــى الغرفــة األولــى والــذي غالبــا مــا يكــون علــى توافــق مــع الحكومــة، حتــى 

  . الجزء المعين فلجوؤه إلى الالئحة مستبعد عمليا أيضا ألنه معين من طرف رئيس الجمهورية

 :الفرع الثاني

  لمان على قانون الماليةادقة البر مص

تحتــاج الحكومــة فــي بدايــة حياتهــا السياســية إلــى مصــادقة البرلمــان علــى مخطــط عملهــا، هــذا 

ـــتم الحصـــول عليهـــا إال  ـــة ال ي ـــى إعتمـــادات مالي ـــذه فـــي أرض الواقـــع إل المخطـــط يحتـــاج ألجـــل تنفي

  . بموجب قانون المالية للدولة

أن الميزانيـــة  علـــىمنـــه  06فـــي المـــادة  1المتعلـــق بقـــوانين الماليـــة 17-84القـــانون رقـــم  نـــص

العامــة للدولــة تتشــكل مــن اإليــرادات والنفقــات النهائيــة للدولــة المحــددة ســنويا بموجــب قــانون الماليــة 

فــي والموزعــة وفــق األحكــام التشــريعية والتنظيميــة المعمــول بهــا، وقــد ســاهم هــذا القــانون بشــكل كبيــر 

تحديد مضمون كل من قـانون الماليـة والميزانيـة والتمييـز بينهمـا علـى اعتبـار أن هـذه األخيـرة مجـرد 

وثيقــة إداريــة تعبــر عــن الخطــة الماليــة لمخطــط عمــل الحكومــة، أمــا قــانون الماليــة فهــو أوســع حيــث 

حـل إعـداده مـع ومرا) أوال( مفهـوم قـانون الماليـةالتطـرق إلـى  ما يستدعي، 2منه اتشكل الميزانية جزء

  ). ثانيا( تقديم وجهة نظر حول دور البرلمان في المجال المالي

  مفهوم قانون المالية: أوال

قبـــل التطـــرق إلـــى مفهـــوم قـــانون الماليـــة تجـــدر اإلشـــارة إلـــى أن الجزائـــر وفـــي إطـــار خوضـــها 

دخل ، وهـو مشــروع يــ"عصــرنة الميزانيـة العامــة"لتجربـة إصــالح وعصـرنة ميزانيتهــا اعتمـدت مشــروع 

                                                           

معـدل  ،1984-07-10صـادر فـي ، 28عـدد  ج ج ، يتعلـق بقـوانين الماليـة، ج ر1984-07-07مؤرخ فـي  17-84قانون رقم  -1

  .ومتمم
 53بقوانين المالية، ج ر ج ج عدد ، المتعلق 2018-09-02المؤرخ في  15-18تجدر اإلشارة إلى أن القانون العضوي رقم  -2

 2022قد جاء بتعديالت جوهرية، إال أن تطبيق أحكامه سيكون سنة  17-84، الذي ألغى القانون رقم 2018- 09-02 صادر في

  .15- 18سيكون أول قانون مالية يحضر وينفذ وفق أحكام القانون العضوي رقم  2023مالية لسنة حيث أن قانون ال
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مـــن أجـــل دعـــم  1 2008 ضـــمن نطـــاق عـــدة إصـــالحات تبنتهـــا الحكومـــة الجزائريـــة بدايـــة مـــن ســـنة

  . االقتصاد الوطني من خالل االستثمارات المنتجة التي تعتبر محرك التنمية

يتضــمن مشــروع عصــرنة الميزانيــة العامــة مراجعــة للماليــة العامــة للدولــة وذلــك باالنتقــال مــن 

  :ئل إلى ميزانية تعتمد على النتائج، ويهدف هذا المشروع إلىميزانية تعتمد على الوسا

  ،توفر المعلومات وتحقيق جودة أحسنتسهيل االختيارات اإلستراتيجية وهذا من خالل  -

  ،ن قدرة التنبؤ بالنفقات العموميةتحسي -

   ،رات المسؤولة عن األمالك الوطنيةعوان اإلداأكبر أل إعطاء مسؤولية -

  ،نية العامة وفعالية وضع السياساتتنفيذ الميزاتقوية متابعة  -

  ،ية الرقابة على النفقات العموميةتسهيل عمل -

  ،الوطنية من خالل شفافية التسيير تحسين استعمال واستغالل األمالك -

  ،إلستراتيجي لترشيد اإلنفاق العامإعطاء أولوية للتخطيط ا -

الميزانية العامة في الوقت المناسـب ويضـمن تعزيز الفعالية والكفاءة اللتان تسمحان بضبط  -

  .  2الجودة الالزمة لتنفيذ الرقابة المالية السليمة

حيث أن األول يضم مجموعـة مـن " الميزانية"أوسع من مصطلح " قانون المالية"يعد مصطلح 

هــي إال الحســابات منهــا ميزانيــة الدولــة، والميزانيــات الملحقــة، والحســابات الخاصــة أمــا الميزانيــة فمــا 

  .3حساب من بين الحسابات المتميزة عن غيرها

                                                           

نقطـة فـي مؤشـر الميزانيـة المفتوحـة، هـذا األخيـر هـو فكـرة  100تبنت الجزائر هذا المشروع  نتيجة تسجيلها نقطـة واحـدة مـن أصـل  -1

 = ة لمختلـفــــة الميزانيـة العامـــإليهـا بـاحثون وناشـطون مـن المجتمـع المـدني تهـدف إلـى وضـع معـايير ومقـاييس تحـدد مـدى شفافي اـــدع

ان للميزانيـة المفتوحـة يتـألف مـن مجموعـة متنوعـة مـن األسـئلة يـتم علـى أساسـها تقيـيم يدول، ثم جمعت هذه المعايير في شكل اسـتبـــال=

  .169فقير سامية، مرجع سابق، ص  :، نقال عنشر يدعى مؤشر الميزانية المفتوحةي شكل مؤ وترتيب مختلف الدول ف
  .171، 170، ص ص نفسهمرجع ال -2
  .16، صمرجع سابقزيوش رحمة،  -3
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بيــان تقــديري لمــا يجــوز للحكومــة إنفاقــه ومــا ينتظــر أن "يمكــن تعريــف الميزانيــة العامــة بأنهــا 

تقــدير تفصــيلي "، كمــا تعــرف بأنهــا 1"تحصــله مــن إيــراد خــالل فتــرة مــن الــزمن عــادة مــا تكــون ســنة

، يــتم إعــدادها مــن قبــل الســلطة التنفيذيــة واعتمادهــا مــن احتمــالي لنفقــات الدولــة وٕايراداتهــا لمــدة ســنة

  . 2"طرف السلطة التشريعية، وتعبر عن األهداف االقتصادية والمالية العامة

المتعلـق بقـوانين الماليـة ذلـك القـانون  17-84حسب القـانون رقـم  فيقصد بهقانون المالية  أما

وكــذا الوســائل األخــرى  ،الــذي يقــر ويــرخص بالنســبة لكــل ســنة مدنيــة بمجمــل مــوارد الدولــة وأعبائهــا

  .3المخصصة لتسيير المرافق العمومية وتنفيذ المخطط اإلنمائي السنوي

ثيقة السياسية والقانونية التي تضـم حسـابات تبعا لذلك يمكن تعريف قانون المالية بأنه تلك الو 

  .4مختلفة منها ميزانية الدولة والميزانيات الملحقة والحسابات الخاصة للخزينة العمومية

فهــو وثيقــة سياســية ألنــه يبــرز فلســفة الدولــة فــي انتهــاج سياســة معينــة فــي مختلــف الميــادين 

من تحقيق األهداف العامـة عـن طريـق كتغليب قطاع على آخر، إلى جانب كونه أداة هامة تمكنها 

، أمــا 5مراقبــة الحركــات المســتقبلية فــي المجتمــع، وبالتــالي فهــو مــرآة عاكســة للسياســة العامــة للدولــة

كونــه وثيقــة قانونيــة فألنــه عمــل تشــريعي مــن الناحيــة الشــكلية لصــدوره عــن الســلطة التشــريعية وفــق 

  :و يتشكل من جزئين، وهشكل الذي تصدر فيه القوانين عادةاإلجراءات وال

يتضــمن االقتراحــات المتعلقــة بتحصــيل المــوارد العموميــة، والســبل والوســائل : الجــزء األول -

  . الكفيلة بضمان التوازنات المالية التي أقرها المخطط اإلنمائي السنوي

يتضــمن اقتــراح المبلــغ اإلجمــالي لإلعتمــادات المطبقــة فــي إطــار الميزانيــة : الجــزء الثــاني -

العامـــــة للدولـــــة بشـــــأن نفقـــــات التســـــيير واالســـــتثمارات العموميـــــة، وكـــــذلك اقتـــــراح المبلـــــغ اإلجمـــــالي 

  : لالستثمارات المخططة، كما يتضمن هذا الجزء اقتراح

                                                           

  .157فقير سامية، مرجع سابق، ص  -1
  .191، ص2004مصر، منصور ميالد يونس، مبادئ المالية العامة، المؤسسة الفنية للطباعة والنشر، القاهرة،  -2
  .، معدل ومتمميتعلق بقوانين المالية، 17-84من القانون رقم  03المادة  -3
  .62 ، ص2010يحي، المالية العمومية، دار الخلدونية، الجزائر،  دنيدني -4
  .19،24مرجع سابق، ص ، رحمة زيوش -5
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   ،لحقةميزانية مالترخيصات اإلجمالية لإليرادات والنفقات بالنسبة لكل  -

   ،ة على الحسابات الخاصة للميزانيةاإلجراءات ذات الطابع التشريعي المطبق -

    ،1األحكام المختلفة المطبقة على العمليات المالية للدولة -

نجــد أن المشــرع مــنح  المعــدل والمــتمم، المتعلــق بقــوانين الماليــة 17-84بــالرجوع إلــى القــانون 

قـانون الماليـة، وقـانون الماليـة التكميلــي أو : أصـناف مـن القـوانين هـي وصـف قـانون الماليـة لثالثـة 

، وهــو بــذلك عــدد أصــناف قــانون الماليــة ليعــود ويقــدم تعريفــا لكــل 3وقــانون ضــبط الميزانيــة 2المعــدل

  :صنف على حدة

I- ة ــــــون للسنــــــه يكــــــة أنــــــون الماليــــــاألصـــل فـــي قان: قـــانون الماليـــة التكميلـــي أو المعـــدل

ـــالمدني ة، حيــث تختــتم كــل ســنة ماليــة بتســجيل كــل العمليــات الماليــة بصــفة واضــحة وتفصــيلية لكــل ــ

، وهــذا مــا يعــرف ة واحــدة ليــتم عرضــها علــى البرلمــانفــي وثيقــوتضــمن جوانــب اإلنفــاق والتحصــيل 

بمبـــدأ الســـنوية، إال انـــه قـــد تطـــرأ ظـــروف أو تتـــدخل عوامـــل مـــن شـــأنها أن تـــؤثر علـــى األوضـــاع 

مـــا يـــؤدي إلـــى عـــدم إمكانيـــة قـــانون الماليـــة للســـنة مواكبـــة ومواجهـــة هـــذه  ،ية واالجتماعيـــةاالقتصـــاد

المســتجدات كونــه أعــد وفقــا لتقــديرات واعتبــارات مغــايرة، ألجــل ذلــك تلجــأ الحكومــة إلــى مــا يعــرف 

 . بالقوانين التكميلية أو المعدلة لحل هذه اإلشكاالت وٕادخال التعديالت الالزمة

للســنة يكــون واجــب التنفيــذ بعــد مصــادقة البرلمــان عليــه وٕاصــداره وال يمكــن  إن قــانون الماليــة

، وهــذا الــنص القــانوني 4تعــديل أحكامــه أو إتمامهــا إال بقــانون الماليــة التكميلــي خــالل الســنة الجاريــة

يضفي شـرعية علـى قـوانين الماليـة التكميليـة علـى أسـاس أنهـا تعتبـر خرقـا لمبـدأ السـنوية الـذي تقـوم 

  .نين الماليةعليه قوا

                                                           

  .، معدل ومتمميتعلق بقوانين المالية، 17-84من القانون  67المادة  -1
المتعلق بقوانين المالية نجده استبدل مصطلح قانون المالية التكميلي بمصطلح  15-18بالرجوع إلى أحكام القانون العضوي رقم  -2

  .قانون المالية التصحيحي على الرغم من أن مضمون القانون لم يتغير
    .17-84من القانون  02المادة -3
   .17-84من القانون رقم  04المادة  -4
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II- قانون ضبط الميزانية هو تلك الوثيقة التي يثبت بمقتضاها تنفيـذ : قانون ضبط الميزانية

فهو يعتبر من بـين ، 1 قانون المالية وعند االقتضاء قوانين المالية التكميلية الخاصة بكل سنة مالية

اليـــة الالحقـــة ألنـــه يســـمح العناصـــر األساســـية فـــي التشـــريع المـــالي وقاعـــدة هامـــة إلعـــداد قـــوانين الم

للبرلمــان بتقــديم نتــائج التنفيــذ الفعلــي عــن طريــق إجــراء مقارنــة بــين قــانون الماليــة المصــادق عليــه 

  . والواقع

  مراحل إعداد قانون المالية: ثانيا

يقصد بعملية إعداد الميزانية العامة للدولة تلك العملية التي يتم بها إجالء النقاب عـن سياسـة 

امج عملها من خالل تحديد السـلطة التـي تتـولى إعـداد الميزانيـة العامـة ودراسـة طريقـة الحكومة وبرن

ذلك اإلعداد، وكذلك من خالل تقدير النفقات التي ستصرف واإليـرادات التـي سـتجنى للوصـول إلـى 

  . 2بناء قويم للوثيقة المتضمنة قانون المالية

مرحلـة إداريـة تقـوم بهـا السـلطة التنفيذيـة والمتمثلـة فـي  :يمر قانون المالية بمرحلتين أساسيتين

مرحلــة وتعــرف ب ومرحلــة تشــريعيةوضــع تقــديرات تفصــيلية لإليــرادات العموميــة والنفقــات العموميــة، 

  .الترخيص حيث يقوم نواب البرلمان بمناقشة كل أجزاء المشروع والمصادقة عليه

I- مرحلـة يــتم إعـداد مشــروع قـانون الماليــة مــن فـي هــذه ال: المرحلـة اإلداريــة لقــانون الماليــة

خــالل تقــدير النفقــات واإليــرادات المحتمــل تغطيتهــا مــن طــرف الحكومــة بمشــاركة مختلــف الــوزارات 

التي تمثل القطاعات االقتصادية واالجتماعية، فـإجراء تحضـير وٕاعـداد مشـروع قـانون الماليـة ينـدرج 

لعل أهمها كونها السلطة الوحيدة التي تملك  ،ةضمن اختصاصات السلطة التنفيذية العتبارات عديد

كل المعلومات الضرورية لتقدير مبالغ اإليرادات العمومية وتحديد النفقات العامة مع مراعاة التـوازن 

                                                           

  .، معدل ومتمميتعلق بقوانين المالية، 17-84من القانون  05المادة  -1
 01، العـــدد 09، دبـــي، الســـنة مجلـــة األمـــن والقــانون، "إعـــداد الموازنــة العامـــة للدولـــة علمــا وعمـــال، دراســـة مقارنــة" يوســف شـــباط،  -2

  .165، ص 2001
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المالي، فهي األقدر على معرفـة احتياجـات مختلـف المرافـق وأجهـزة الدولـة ومصـالحها، اسـتنادا إلـى 

  .1ا من الوقوف على المقدرة المالية للدولةالمعلومات والبيانات التي تمكنه

المتعلق بقوانين المالية يتبـين أن هـذا األخيـر أغفـل اإلشـارة  17-87بالرجوع إلى القانون رقم 

إال أن  ،المراحــل التــي يمــر بهــاو  إلــى الجهــة المختصــة فــي الحكومــة بتحضــير مشــروع قــانون الماليــة

قـد مـنح هـذا األخيـر فـي المـادة  2الذي يحدد صالحيات وزير الماليـة 54-95المرسوم التنفيذي رقم 

  .3منه سلطة تطبيق التدابير واألعمال المتعلقة بتحضير ميزانية الدولة وتقديمها للتصويت 06

ة للدولـة يعـود إن تمتع الحكومة ممثلة في الوزير المكلف بالمالية بسلطة إعداد الميزانية العامـ

العتبارات عديدة بالنظر إلـى كونهـا  تحظـى بمركـز يمكنهـا مـن تحقيـق األهـداف العامـة عـن طريـق 

القيام بالتقديرات المسـتقبلية لتنفيـذ برامجهـا، وبالتـالي منحـت لهـا اإلمكانيـات الالزمـة لتسـيير مختلـف 

لتمكينهـــا مـــن تطبيـــق  ووضـــعت تحـــت تصـــرفها كـــل الوســـائل والكفـــاءات البشـــرية ،المرافـــق العموميـــة

برامجهــــا وفقــــا ألهــــداف مســــطرة، إلــــى جانــــب كونهــــا الســــلطة الوحيــــدة التــــي تملــــك كــــل المعلومــــات 

          . 4الضــرورية لتقــدير مبــالغ اإليــرادات العموميــة وتحديــد النفقــات العموميــة مــع مراعــاة التــوازن المــالي

مشــروع قــانون الماليــة ومناقشــة المبــالغ يقــوم الــوزير المكلــف بالماليــة باإلشــراف علــى تحضــير       

المطلوبــة مــن قبــل الــوزراء وٕادخــال تعــديالت عليهــا لتتطــابق مــع توجهــات الحكومــة، ليعرضــها علــى 

                                                           

  .198ص مرجع سابق، منصور ميالد يونس، -1
-03-19صـــادر فـــي  ،15عـــدد  ج ج ، يحـــدد صـــالحيات وزيـــر الماليـــة، ج ر1995-02-15فـــي مـــؤرخ  54-95مرســـوم رقـــم  -2

1995.   
  : الذي يحدد صالحيات وزير المالية لهذا األخير مهاما أخرى في مجال الميزانية تتمثل في 54-95لقد منح المرسوم التنفيذي رقم  -3

بميزانيــات الدولــة والجماعــات المحليــة والمؤسســات العموميــة ذات الطــابع المبــادرة باالتصــال مــع الســلطات المعنيــة بــأي نــص يتعلــق  -

  .اإلداري والهيئات العمومية المماثلة

  .القيام بأي عمل من شأنه أن يساهم من خالل التدابير الميزانية في تحقيق األهداف المحددة في برنامج الحكومة -

اقبـة النفقـات التـي يلتـزم بهـا، وتسـيير ميزانيـات الدولـة والجماعـات المحليـة المبادرة بأي نص تشـريعي أو تنظيمـي يطبـق فـي مجـال مر  -

  .  والمؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري والهيئات العمومية المماثلة ويقترحه

والمعاشــات إبــداء رأيــه فــي أي تــدبير لــه أثــر مــالي فــي ميزانيــة الدولــة ال ســيما العناصــر المكونــة آلثــار الرواتــب وأنظمــة التعويضــات  -

  .المرتبطة بموظفي اإلدارات والمؤسسات العمومية والهيئات المماثلة

  .  المبادرة بالمناهج الحديثة في تسيير الميزانية وتطبيقها وتقويم نتيجتها -
، جامعــة زيــان مجلــة آفــاق العلــوم، "دور وزارة الماليــة فــي إعــداد الميزانيــة العامــة للدولــة" بــن يحــي أبــو بكــر الصــديق، قــزوح نصــيرة،  -4

  .112، 111، ص ص 2016، 02عاشور، الجلفة، العدد 
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البرلمــان مرفقــا بتقريــر مفصــل عــن المبــالغ المطلوبــة، إلــى جانــب تحليــل الحالــة االقتصــادية والماليــة 

ة فــي الشــكل النهــائي، وهــذا األمــر يجعــل وزيــر للــبالد والمبــادئ التــي اعتمــد عليهــا لوضــع الميزانيــ

إال أن هــذا ال يعنــي حــق التــدخل فــي صــالحيات  1الماليــة فــي وضــعية متفوقــة مقارنــة ببــاقي الــوزراء

ـــغيــره مــن الــوزراء فيمــا يخــص عمليــات التقــدير لــوزاراتهم، والتــي يــتم إعــدادها بنــاء علــى التعليم ات ـ

ة، بعـد ذلـك ـــة مقبلـــــة لمـدة سنـــح الخطوط العريضــة توضيـتضمنة والمــة إليهم من وزارة الماليــالمرسل

ليــتم ) المديريــة العامــة للميزانيــة(ترســل هــذه التقــديرات مرفقــة بالوثــائق المبــررة لــذلك إلــى وزارة الماليــة 

  . إعداد مشروع قانون المالية

للدولــة التــي تصــاغ إذا كــان الــوزير المكلــف بالماليــة هــو المســؤول عــن إعــداد الميزانيــة العامــة 

فيما بعد في شكل قانون للمالية، فإنه ال يقوم بهذه المهمة منفردا بل هناك هيئات مساعدة له تعمـل 

  :تحت مسؤوليته نذكر منها

تعتبـر المديريـة العامـة للميزانيـة حسـب المرسـوم التنفيـذي رقـم : المديرية العامـة للميزانيـة -1

زيــة فــي وزارة الماليــة مــن أهــم هياكــل وزارة الماليــة، حيــث اإلدارة المركتنظــيم الــذي يحــدد  07-364

أقســـام أربعـــة منهـــا تمـــارس مهامـــا مشـــتركة إضـــافة إلـــى مفتشـــية لمصـــالح ) 05(تتكـــون مـــن خمســـة 

  . الميزانية

للدراسات ورئـيس ) 02(تتولى المديرية العامة للميزانية برئاسة مديرها العام وبمساعدة مديرين 

د سياسـة الميزانيـة باالتصـال مـع الهياكـل والمؤسسـات المعنيـة والمبـادرة دراسات، المساهمة فـي إعـدا

بأي نص تشريعي أو تنظيمي في هذا المجال، إضافة إلى دراسة واقتراح أي إجراء ضروري لترشيد 

  . نفقات الدولة وتحسين فعاليتها

يـذ ومتابعــة تتـولى المديريـة العامــة للميزانيـة بشـكل أساســي إعـداد مشـروع الميزانيــة وضـمان تنف

تنفيـذ الميزانيـة ومراقبتهـا وتقييمهـا، كمــا تسـاهم فيمـا يخصـها فــي دراسـة وتحضـير وتطبيـق االتفاقــات 

  .2واالتفاقيات الدولية ذات األثر المالي على ميزانية الدولة ومتابعة إصالح الميزانية

                                                           

    .102، صرحمة، مرجع سابق زيوش -1
  .اإلدارة المركزية في وزارة المالية يتضمن تنظيم، 364-07من المرسوم التنفيذي رقم  03المادة  -2
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حيث تساهم هـذه المـديريات فـي  :المديريات العامة للضرائب واألمالك الوطنية والجمارك -2

إعــداد مشــروع الميزانيـــة وخاصــة فيمــا يتعلـــق بــاإليرادات المتوقعــة بـــالنظر إلــى اإلجــراءات الجبائيـــة 

هـذه الهيئـات مـن الهياكـل أن والجمركية، وكذلك اإلجراءات الخاصة باألمالك الوطنية علـى اعتبـار 

  . 1حصيل اإليراداتاألساسية التابعة لوزارة المالية التي تتولى عمليات ت

تختص المديرية العامة للخزينة بمهام متعددة أهمها فـي مجـال  :المديرية العامة للخزينة -3

ووســــائل الــــدفع  ،علــــى تطــــوير نشــــاطات تحصــــيل المــــوارد الماليــــة العمــــل: الميزانيــــة العامــــة للدولــــة

 .2المالية للدولةالضرورية لتغطية االحتياجات المالية المتصلة بتنفيذ الميزانية والتعهدات 

إعــــداد قــــانون الماليــــة يجــــب أن تراعــــي نقطتــــين فــــي األخيــــر تجــــدر اإلشــــارة إلــــى أن عمليــــة 

  :أساسيتين

اتجاهـــات السياســـة العامـــة للدولـــة واتجاهـــات الحالـــة االقتصـــادية الدوليـــة، الســـيما بالنســـبة  -

والـــذي يـــؤثر علـــى للجزائـــر والتـــي تعتمـــد فـــي ميزانيتهـــا العامـــة بشـــكل كبيـــر علـــى أســـعار البتـــرول، 

  .اإليرادات العامة للدولة من خالل المردودية المالية للجباية البتزولية

أثــر القــوانين والقــرارات الصــادرة بعــد صــدور قــانون الماليــة للدولــة ومــدى تأثيرهــا علــى هــذا  -

  .3األخير

II- قـانون  بعد أن يتم وزير المالية عمله بإعـداد مشـروع: المرحلة التشريعية لقانون المالية

الماليـــة يعـــرض فـــي مجلـــس الـــوزراء وبعـــد موافقـــة الحكومـــة، يوضـــع المشـــروع علـــى مســـتوى مكتـــب 

  .4سبتمبر من كل سنة 30المجلس الشعبي الوطني في أجل أقصاه 

بعــد إيــداع المشــروع لــدى المجلــس الشــعبي الــوطني يــتم تســجيله فــي جــدول أعمالــه وتعلــم بــه 

  الشعبي الوطني إلى لجنة المالية والميزانية من أجل  ثم يحيله رئيس المجلس ،الحكومة والنواب
                                                           

  .116بن يحي أبو بكر الصديق، قزوح نصيرة، مرجع سابق، ص  -1
  .اإلدارة المركزية في وزارة المالية يتضمن تنظيم، 364-07من المرسوم التنفيذي رقم  04المادة  -2
  .160فقير سامية، مرجع سابق، ص  -3
ـــانون مـــن 01المـــادة  -4 ــــم دل ـيعـــ. 1989-12-31مـــؤرخ فـــي  24-89 الق ـــانون رق ـــتمم الق  1984-07-07المـــؤرخ فـــي  17-84وي

  .1990-01-03صادر في  ،01 ر ج ج عددج  بقوانين المالية،المعدل والمتمم، المتعلق 
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II- بعد أن يتم وزير المالية عمله بإعـداد مشـروع قـانون : المرحلة التشريعية لقانون المالية

الماليـــة يعـــرض فـــي مجلـــس الـــوزراء وبعـــد موافقـــة الحكومـــة، يوضـــع المشـــروع علـــى مســـتوى مكتـــب 

  .1سبتمبر من كل سنة 30المجلس الشعبي الوطني في أجل أقصاه 

بعــد إيــداع المشــروع لــدى المجلــس الشــعبي الــوطني يــتم تســجيله فــي جــدول أعمالــه وتعلــم بــه 

 ثــم يحيلــه رئــيس المجلــس الشــعبي الــوطني إلــى لجنــة الماليــة والميزانيــة مــن أجــل ،الحكومــة والنــواب

م المالحظــات ألجــل اكتشــاف النقــائص والثغــرات الموجــودة، مــع تقــدي 2دراســته بصــفة دقيقــة ومفصــلة

المناســـبة والتوصـــيات البنـــاءة أثنـــاء إعـــداد التقريـــر التمهيـــدي المتعلـــق بـــنص مشـــروع قـــانون الماليـــة 

  . لتقديمه للجلسة العامة ألجل مناقشته

ــــا باقتراحــــات التعــــديل والمالحظــــات  بعــــد إحالــــة المشــــروع مــــن لجنــــة الماليــــة والميزانيــــة مرفق

طــرف أعضــاء المجلــس الشــعبي الــوطني فــي مــدة والتوصــيات، تجــرى مناقشــة عامــة للمشــروع مــن 

  . يوما من تاريخ إيداعه، ويرسل فورا إلى مجلس األمة) 47( أقصاها سبعة وأربعون

يحال النص المصوت عليه من طرف المجلس الشـعبي الـوطني إلـى مجلـس األمـة للمصـادقة 

يطلــب الــوزير يومــا، وفــي حالــة وجــود خـالف بــين الغــرفتين ) 20(عليـه خــالل أجــل أقصــاه عشـرون 

، فإن 3أيام) 08(األول اجتماع اللجنة المتساوية األعضاء للبث في الخالف في أجل أقصاه ثمانية 

يومــا دون المصــادقة علــى مشــروع قــانون الماليــة الــذي قدمتــه ) 75(انقضــى أجــل خمســة وســبعون 

  . 4الحكومة ألي سبب كان، يصدره رئيس الجمهورية بموجب أمر له قوة قانون المالية

                                                           

ـــانون مـــن 01المـــادة  -1 ــــم دل ـيعـــ. 1989-12-31مـــؤرخ فـــي  24-89 الق ـــانون رق ـــتمم الق  1984-07-07المـــؤرخ فـــي  17-84وي

  .1990-01-03صادر في  ،01 ر ج ج عددج  المعدل والمتمم، المتعلق بقوانين المالية،
بينما تضـم اللجـان األخـرى  ،على األكثر اعضو  50و 30المالية والميزانية هو عدد أعضائها والذي يتراوح بين همية لجنة أ ما يؤكد -2

  .الوطنيمن النظام الداخلي للمجلس الشعبي  42على األكثر حسب المادة  اعضو  30إلى  20من 
يطلب الوزير األول اجتماع اللجنة المتسـاوية األعضـاء  ،إذا حدث الخالف بين غرفتي البرلمان بشأن قانون آخر غير قانون المالية -3

 )15(يوما القتراح نص يتعلق باألحكام محل الخالف، وتنهي اللجنة نقاشـاتها فـي أجـل خمسـة عشـر )15(في أجل أقصاه خمسة عشر

، منحـت اللجنـة المتسـاوية أجــل تقيــد البرلمـان بآجـال قانونيـة للتصـويت عليـه المتمثلـة فـييومـا، إال أنـه ونظـرا لخصوصـية قـانون الماليـة 

  .إلنهاء نقاشاتها ثمانية أيام فقط
وكـــذا العالقـــات  ،يحـــدد تنظـــيم المجلـــس الشـــعبي الـــوطني ومجلـــس األمـــة وعملهمـــا ،12-16مـــن القـــانون العضـــوي رقـــم  44المـــادة  -4

   .بينهما الوظيفية
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رغم أهمية الرقابة البرلمانية المجسدة من خالل مناقشة والتصـويت علـى قـانون الماليـة إال أن 

  :هناك من المعوقات ما يؤثر على فعالية هذه الرقابة نذكر منها

 وشـاملة انفراد لجنة المالية والميزانيـة بدراسـة مشـروع قـانون الماليـة ال يسـمح بمراجعـة جيـدة -

  .للمشروع قبل عرضه على البرلمان

إصــدار قــانون الماليــة  ةئيس الجمهوريــة المتمثــل فــي صــالحيالحــق الدســتوري المكفــول لــر  -

بموجب أمر له قوة قانون المالية في حال عدم مصـادقة البرلمـان عليـه فـي اآلجـال القانونيـة، تجعـل 

ن المالية مجرد اختصـاص رقـابي من االختصاص الرقابي للبرلمان المتمثل في المصادقة على قانو 

  .   1شكلي

عــدم خضــوع حســابات التخصــيص الخــاص الممولــة مــن الخزينــة العموميــة لرقابــة البرلمــان  -

  .وما يقابله من زيادة عدد هذه الحسابات بشكل كبير قد يفتح المجال إلساءة استخدامها مستقبال

غالبــا مــا يتشــكل البرلمــان فــي الجزائــر مــن أغلبيــة مســاندة للحكومــة ومعارضــة شــبه مغيبــة  -

 ويجعل المصادقة قانون الماليةنظرا لضآلة تأثيرها، وهو أمر يؤدي إلى المناقشة السطحية لمشروع 

  .      2تتم بشكل آلي يهعل

  :المطلب الثاني

  الرقابة السابقة للمجالس المحلية

لتســيير هامــا ونظامــا إداريــا تعتبــر الالمركزيــة أساســا متينــا تقــوم عليــه الــديمقراطيات الحديثــة 

  . 3، حيث أضحت معيارا مهما من معايير قياس الحكم الراشد في أي دولةشؤون الدول

                                                           

  .288، ص2017العامة، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر،  ساحل محمد، المالية -1
 رسالـــــة، 2010-2000فـــرج شـــعبان، الحكـــم الراشـــد كمـــدخل حـــديث لترشـــيد اإلنفـــاق العـــام والحـــد مـــن الفقـــر، دراســـة حالـــة الجزائـــر  -2

  .273، ص 2012، 2011، 03كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر  وراه،ـــدكت
، كليـة الحقـوق والعلـوم السياسـية، جامعـة مولـود ماجسـتيرحصـيلة وآفـاق، مـذكرة : يوسف أحمد، تحوالت الالمركزية في الجزائـر سي -3

  .05، ص 2013معمري، تيزي وزو، 
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تعد المجالس المحلية المنتخبة باعتبارها أجهزة المداولة على مستوى البلدية والواليـة األسـلوب 

ــيم حقهــم فــي تســييره  األمثــل للقيــادة الجماعيــة، والصــورة الحقيقيــة التــي بموجبهــا يمــارس ســكان اإلقل

  .والسهر على شؤونه ورعاية مصالحه

تتمتــع الجماعــات اإلقليميــة بذمــة ماليــة مســتقلة تشــتمل علــى أمــالك عموميــة وخاصــة عقاريــة 

            حليــــــة المنتخبــــــةومنقولــــــة تــــــدخل المحافظــــــة عليهــــــا ضــــــمن الصــــــالحيات األساســــــية للمجــــــالس الم

  ).الفرع األول( 

مــن جانــب آخــر تحتــاج هــذه الهيئــات الالمركزيــة إلــى أمــوال عامــة إلنجــاز مختلــف المشــاريع 

التنمويــة الهادفــة إلــى تقــديم خــدمات عامــة لجمهــور المــواطنين، ويقــع علــى عــاتق المجــالس المنتخبــة 

  ).الفرع الثاني( نحرافها عنه رقابة مدى التزام الهيئة اإلدارية بتحقيق ذلك وعدم ا

  :الفرع األول

  الرقابة السابقة للمجالس المحلية على األمالك العمومية للبلدية والوالية

ـــة للدولـــة وهـــي تتمتـــع باالســـتقالل المـــالي  ـــة والواليـــة الجماعـــات اإلقليمي تعتبـــر كـــل مـــن البلدي

  .ألمالك عمومية وخاصةواإلداري، ومن المظاهر التي تجسد تمتعها باالستقاللية تملكها 

المتعلق بالوالية  07-12المتعلق بالبلدية والقانون رقم  10-11لقد منح كل من القانون رقم  

صالحيات رقابية على األمالك ) ثانيا( و المجالس الشعبية الوالئية ) أوال( المجالس الشعبية البلدية 

همـا مـن حيـث اتسـاع مجـال تـدخل هـذه المحلية يغلب عليها الطابع الوقائي، رغـم وجـود اخـتالف بين

  . المجالس

  الرقابة السابقة للمجلس الشعبي البلدي على األمالك العمومية للبلدية: أوال

لقــد نظمــت النصــوص القانونيــة الســابقة المتعلقــة بالبلديــة والواليــة القواعــد المتعلقــة بــاألمالك 

 10-11أن مـا يميـز كـل مـن القـانونين  العموميـة للبلديـة والواليـة مـن حيـث تكوينهـا واسـتغاللها، إال

المتعلق بالوالية أنهمـا تضـمنا فصـال خاصـا بـاألمالك البلديـة  07-12المتعلق بالبلدية والقانون رقم 
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واألمالك الوالئية، وهذا دليل على أهمية هذه األمالك بالنظر إلـى ضـرورة تثمينهـا وزيـادة مردوديتهـا 

نســبة لألمــالك الخاصــة للبلديــة والواليــة، وضــرورة حمايتهــا لتســاهم فــي المــداخيل الوطنيــة الســيما بال

  .والحفاظ عليها بالنسبة لألمالك العمومية

I- ينتخــب المجلــس الشــعبي البلــدي لعهــدة مــدتها : تكــوين وســير المجلــس الشــعبي البلــدي

حيــث تجــرى االنتخابــات فــي ظــرف األشــهر  ،قــة االقتــراع النســبي علــى القائمــةيخمــس ســنوات بطر 

  .التي تسبق انتهاء العهدة الجاريةالثالثة 

يتم توزيع المقاعد المطلوب شغلها بين القوائم بالتناسـب حسـب عـدد األصـوات التـي تحصـلت 

علـى  % 7عليها كل قائمة مع تطبيق قاعدة الباقي األقـوى واسـتبعاد القـوائم التـي لـم تتحصـل علـى 

  . 1األقل من األصوات المعبر عنها

قصــد تنصــيب المجلــس الشــعبي البلــدي خــالل الخمســة عشــر يومــا يســتدعي الــوالي المنتخبــين 

التي تلي إعالن نتائج االنتخابات، ويعلن رئيسا متصدر القائمة التي تحصلت على أغلبية أصـوات 

  . 2الناخبين، وفي حالة تساوي األصوات يعلن رئيسا المرشح أو المرشحة األصغر سنا

جـراء جديـدا يتعلـق بإعـداد محضـر بـين رئـيس المتعلـق بالبلديـة إ 10-11أضاف القانون رقـم 

أيام التي تلي تنصيبه ) 08(والرئيس الجديد خالل الثمانية  ،المجلس الشعبي البلدي المنتهية عهدته

  . 3وترسل نسخة من هذا المحضر إلى الوالي

األصــل أن العهــدة االنتخابيــة مجانيــة حيــث يســتفيد المنتخبــون فقــط مــن عــالوات وتعويضــات 

ناســبة انعقــاد دورات المجلــس الشــعبي البلــدي، أمــا رئــيس المجلــس الشــعبي البلــدي ونــواب مالئمــة بم

                                                           

 50نظــام االنتخابــات، ج ر ج ج عــدد ، يتعلــق ب2016-08-25مــؤرخ فــي  10-16مــن القــانون العضــوي رقــم  66، 65المــادتين  -1

  . 2016-08-28صادر في 
  . ، يتعلق بالبلدية10-11من القانون رقم  65، 64المادتين  -2
   .10-11قانون رقم من ال 68المادة  -3
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الـــرئيس والمنـــدوبون البلـــديون وعنـــد االقتضـــاء المتصـــرف المكلـــف بتســـيير شـــؤون البلديـــة عنـــد حـــل 

  . 1فإنهم وبحكم تفرغهم للعهدة االنتخابية يحصلون على منحة مرتبطة بوظائفهم ،المجلس

حيــث ال تتعــدى مــدة كــل ) 02(عبي البلــدي فــي دورة عاديــة كــل شــهرين يجتمــع المجلــس الشــ

أيام، كما يمكنـه االجتمـاع فـي دورة غيـر عاديـة كلمـا اقتضـت شـؤون البلديـة ذلـك ) 05(دورة خمسة 

أعضـــائه، فـــإن كانـــت البلديـــة تشـــهد ظروفـــا اســـتثنائية ) 2/3(بطلـــب مـــن رئيســـه أو الـــوالي أو ثلثـــي 

  . 2برى يجتمع المجلس بقوة القانون ويخطر الوالي بذلكمرتبطة بخطر وشيك أو كارثة ك

يعالج المجلس الشعبي البلدي القضايا والشؤون التي تدخل في مجـال اختصاصـه عـن طريـق 

المداوالت باعتباره هيئة المداولة للبلدية، حيث تتخـذ المـداوالت كأصـل باألغلبيـة البسـيطة ألعضـائه 

  . 3وفي حالة تساوي األصوات يكون صوت الرئيس مرجحاالحاضرين أو الممثلين عند التصويت، 

بعد توقيع المداوالت من طرف كل األعضاء الحاضرين عند التصويت تودع في أجـل ثمانيـة 

أيــام مــن طــرف رئــيس المجلــس الشــعبي البلــدي لــدى الــوالي، حيــث تكــون كأصــل قابلــة للتنفيــذ بقــوة 

عها بالوالية، إال أنه واستثناء ال تكـون نافـذة إال يوما من تاريخ إيدا) 21(القانون بعد واحد وعشرين 

  :بعد المصادقة الصريحة عليها من الوالي المداوالت المتعلقة بـ

  الميزانيات والحسابات، -

  قبول الهبات والوصايا األجنبية، -

  اتفاقيات التوأمة، -

  .التنازل عن األمالك العقارية البلدية -

بالمصــادقة أو عــدم المصــادقة خــالل ثالثــين يومــا ابتــداء مــن تــاريخ فــإن لــم يعلــن الــوالي قــراره 

  . 1إيداع المداولة بالوالية تعتبر هذه األخيرة مصادقا عليها

                                                           

   .10-11من القانون رقم  76، 37تين الماد -1
   .10-11من القانون رقم  18، 17، 16المواد  -2
  .يتعلق بالبلدية، 10-11من القانون رقم  54، 52المادتين  -3
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من جانب آخر قد تكون هذه المداوالت عرضة للبطالن الوجوبي أو اإلبطال حيث تبطل بقوة 

مخالف للقوانين والتنظيمات أو التي  القانون تلك المداوالت التي يتم اتخاذها خرقا للدستور أو بشكل

تمــس برمــوز الدولــة وشــعاراتها والمــداوالت غيــر المحــررة باللغــة العربيــة، كمــا يمكــن أن تكــون قابلــة 

لإلبطال المداوالت التي تتم بحضور رئيس المجلس الشعبي البلدي أو أي عضـو مـن المجلـس رغـم 

واء كــان ذلــك بأســمائهم الشخصــية أو أنهــا تعــالج موضــوعا يشــكل تعارضــا مــع مصــالح البلديــة، ســ

          .2أزواجهم أو أصولهم أو فروعهم إلى الدرجة الرابعة أو كوكالء

II-  اختصاصــات المجلــس الشــعبي البلــدي فــي مجــال حمايــة األمــالك العموميــة التابعــة

ائيـة المتعلق بالبلدية للمجلس الشعبي البلدي وسائل رقابيـة وق 10-11لقد منح القانون رقم : للبلدية

علـــى األمـــالك البلديـــة العموميـــة والخاصـــة علـــى حـــد ســـواء، ويمكـــن إجمـــال الوســـائل الرقابيـــة علـــى 

  : األمالك العمومية للبلدية فيما يلي

يعتبـر الجـرد وسـيلة إلعطـاء الوصـف الـدقيق : السهر على مسك وتحيين سجالت الجرد -1

ي معرفـــة حركـــة هـــذه األمـــالك بـــين لألمـــالك العموميـــة العقاريـــة والمنقولـــة، كمـــا يلعـــب دورا هامـــا فـــ

  .اإلدارات المختلفة

تلزم البلدية وعلى غـرار بـاقي اإلدارات والمصـالح المالكـة أو المسـيرة لألمـالك العموميـة بجـرد 

، وقــد مــنح المشــرع فــي قــانون 3هــذه األخيــرة وتــدوين الجــرودات فــي ســجالت معــدة خصيصــا لــذلك

على مسـك وتحيـين سـجالت جـرد األمـالك العموميـة البلدية للمجلس الشعبي البلدي سلطة اإلشراف 

  . 4للبلدية العقارية والمنقولة

يمكــن إبــداء مالحظتــين حــول االختصــاص الممنــوح للمجلــس الشــعبي البلــدي بشــأن اإلشــراف 

  :على مسك سجالت الجرد

                                                                                                                                                                                     

   .10-11من القانون رقم  58، 56، 55المواد  -1
  .10-11من القانون رقم  60، 59المواد  -2
  .، يتعلق بالبلدية10-11من القانون رقم  161المادة  -3
  .10-11من القانون رقم  162المادة  -4
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يكــون مســؤوال عــن ذلــك أمــام فإنــه عنــد ممارســة المجلــس الشــعبي البلــدي لهــذا االختصــاص  -

  . رئيس المجلس الشعبي البلدي

إن إشراف المجلس الشعبي البلدي على سجالت الجرد ال يقتصر فقط على اإلشراف على  -

مسكها، بل يمتد إلى اإلشراف على تحيينها ليشكل بحق أداة لمعرفة الذمة الحقيقية لألمـالك البلديـة 

  . وحركاتها المختلفة

المتعلــــق بالبلديــــة هــــذه األخيــــرة بجــــرد أمالكهــــا المنقولــــة  10-11قــــانون رقــــم لقــــد ألــــزم إذن ال

والعقاريـــة بعـــد تطهيـــر وضـــعيتها، وفـــي إطـــار هـــذا المســـعى ربـــط إجـــراء أي نفقـــة متعلقـــة بملـــك مـــن 

  .ده في سجل جرد األمالك البلديةاألمالك البلدية بضرورة جر 

ضـمن أحكـام قـانون الماليـة لسـنة  هذه األحكام جاءت لتكملة وتدعيم ما سبق وكرسه المشرع 

مـــن قـــانون  83الـــذي يبـــين كيفيــات تطبيـــق أحكـــام المــادة  03-01والمنشــور الـــوزاري رقــم  20031

، والــذي أخضــع األمــر بصــرف نفقــات صــيانة وتــرميم العقــارات المشــغولة مــن  2003الماليــة لســنة 

، وقـد أعطـى المشـرع فـي جيليـازة العقـار المعنـي لشـهادة تسـطرف الهيئات اإلداريـة المختلفـة إلـى ح

فرصـة لمختلـف اإلدارات لصـرف النفقـات الضـرورية المرتبطـة بالصـيانة  2016قانون المالية لسـنة 

دون تقـديم شــهادة تســجيل العقـار المعنــي، ليـتم اســتئناف العمــل  2017والتـرميم وٕالــى غايـة ديســمبر 

  .بعد انقضاء هذا األجل 03-01بالمنشور الوزاري رقم 

ــةاتخــاذ ا -2 ــدابير الالزمــة مــن أجــل تثمــين األمــالك البلدي األصــل أن األمــالك البلديــة : لت

المنتجــة هــي تلــك األمــالك التابعــة لألمــالك الخاصــة للبلديــة، ألنهــا تتســم بطبيعــة ماليــة وامتالكيــة 

تجعلهــا محــال لعــدد مــن التصــرفات القانونيــة كــالبيع واإليجــار والتبــادل وحقــوق االمتيــاز، لــذلك فهــي 

                                                           

-12-25صـادر فـي ، 86، ج ر ج ج عـدد 2003، يتضـمن قـانون الماليـة لسـنة 2002-12-24مـؤرخ فـي  11-02قانون رقم  -1

2002.   
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مــــن إيــــرادات التســــيير  %05حــــوالي تقــــدر بتســـاهم فــــي مــــداخيل البلديــــة وٕان كانــــت بنســــبة ضــــئيلة 

  .1للبلديات، هذه النسبة تختلف حسب حجم ممتلكات البلدية

وال للحجـــــز وال بالنســـــبة لألمـــــالك العموميـــــة للبلديـــــة فإنهـــــا وٕان كانـــــت غيـــــر قابلـــــة للتصـــــرف 

  .، فإنها قد تكون محل شغل خاص لجزء منها والذي ال يكون إال بمقابللالكتساب بالتقادم

باالســـــتعمال أو الشغـــــــــل الخــــــــاص لألمـــــالك العموميــــــــة انفـــــراد شـــــخص أو مجموعــــــــة يقصـــــد 

أشخـــاص باستعمــال جــــزء مـن الملـك العمومـــــي، وهـو حـق مانـــــع يترتـب عليـه حرمــــان بـاقي األفـراد 

ـــه مــادام أن هــذا االنتفــاع يــتم بشــكل غيــر طبيعــي فــي غيــر الغــرض الــذي خصــص لــه  مــن استعمالـ

  .  2لملك العموميا

  :يأخذ االستعمال الخاص لألمالك العمومية شكل ترخيص مسبق أو شكل عقد

هــــو ذلـك االسـتعمال الـــــذي : اإلستعمــال الخــاص لألمــالك العمومية بموجــــب ترخيـــص -1

فئة خاصة من يقـــوم على انتزاع قطعـــــة مــن األمالك العمومية المخصصة الستعمال الجميع لفائدة 

  .3المستعملين أو المستفيدين

يمتـاز هـذا االسـتعمال بأنــه اسـتعمال مؤقـت وقابـل لإللغــاء بـدافع المنفعـة العامـة أو بســبب 

حفظ النظام العام، كما يترتب علـى االسـتفادة منـه دفـع أتـاوى، وهـو يأخـذ شـكل رخصـة الوقـوف 

  .4ورخصة الطريق

                                                           

مجلــة ، "ودورهــا فــي تحقيــق التنميــة المحليــة 10-11ماليــة البلديــة فــي ظــل قــانون البلديــة الجديــد "براهيمــي ســهام، براهيمــي فــائزة،  -1

  .647، ص2013، 03، جامعة الكويت، العدد الحقوق
 تلمســان، كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية، جامعــة أبــي بكــر بلقايــد، دكتــوراهميســاوي حنــان، آليــات حمايــة األمــالك الوطنيــة، رســالة  -2

  .193، ص 2015، 2014
   .، يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير األمالك العمومية والخاصة التابعة للدولة427-12من المرسوم التنفيذي رقم  70المادة  -3
الجميــع، شــغال خاصــا دون إقامــة  الســتعمالة المخصصــة التــرخيص بشــغل قطعــة مــن األمــالك العموميــ: يقصــد برخصــة الوقــوف -4

  .مشتمالت على أرضيتها، وتسلم لمستفيد معين اسميا

الجميـع، شـغال خاصـا مـع إقامـة  السـتعمالأما رخصة الطريق فتتمثل فـي التـرخيص بشـغل قطعـة مـن األمـالك العموميـة المخصصـة   

 72، 71أنظـر المـادتين  ،شـغال تغيـر أسـاس األمـالك المشـغولةجـر عنهـا أكمـا تن ،أرضيتها، وتسلم لفائدة مسـتعمل معـين مشتمالت في

  .، يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير األمالك العمومية والخاصة التابعة للدولة427-12من المرسوم التنفيذي رقم 
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 يقـــوم هذا االستعمال على إبرام: بموجب عقد االستعمال الخاص لألمالك العموميـــة -2

بـين اإلدارة مانحـة االمتيـاز وأحـد  ،عقـــد يتضمن منح امتيـــــاز عـن استعمـــال األمـالك العموميـة 

 . للقانون العام أو الخاص ةالخاضع ةالمعنويأو  ةالطبيعي األشخاص

  :االستعمال الخاص بناء على عقد بمجموعة خصائص يتميز

  ،غير منتزعة من األمالك العمومية العقارات محل عقد االمتيازتعتبر  -

  ،سنة 65دة طويلة بشرط أال تتجاوز تبرم عقود االمتياز لم -

حــق إلغائــه بــدافع  تملــك اإلدارة التــي منحتــه حيــثيعتبــر اســتعماال مؤقتــا وقــابال للــنقض  -

  ،المنفعة العامة

المسـتفيد ( ـق عمومــــي وقـــــام صـاحب االمتيـاز إذا كــــان عقـــد االمتيـاز واردا علـى مرفــــ -

بإنجـــــاز منشـآت علـى ملحـــــق الملـك العمـومي بغـرض ) من االستعمال الخــــاص للملك العمـومي

  .1استغالل هذا المرفـــق، فإن هذا االستعمال يكـــون منشئا لحقوق عينية على المنشآت المقامة

ديــة باعتبارهــا مــوردا ثابتــا ومســتقرا، فإنــه يقــع علــى  بــالنظر إلــى أهميــة مــداخيل أمــالك البل

القيــام بــدور أكثــر ديناميكيــة والبحــث الــدائم عــن نــواتج وأتــاوى  عــاتق المجلــس الشــعبي المنتخــب

  .األمالك وتحصيلهم الفعلي

ـــات والوصـــايا -3 ـــول أو رفـــض الهب بـــات ووصـــايا ســـواء مـــن يحـــق للبلديـــة أن تتلقـــى ه: قب

وســـواء كانـــت هبـــات وطنيـــة أو أجنبيـــة، وهـــي تعتبـــر مـــن األمـــالك ، ةأو معنويـــ ةأشـــخاص طبيعيـــ

إال أن هــذه األخيــرة قــد تــدخلها طائفــة األمــالك العموميــة التابعــة لهــا عــن طريــق  ،2الخاصــة للبلديــة

إجـــراء التصـــنيف، وتبعـــا لـــذلك تعتبـــر رقابـــة المجلـــس الشـــعبي البلـــدي علـــى قبـــول أو رفـــض الهبـــات 

  .ك العمومية بطريق غير مباشروالوصايا رقابة سابقة على األمال

                                                           

، يحــدد شــروط وكيفيــات إدارة وتســيير األمــالك العموميــة والخاصــة التابعــة 427-12مــن المرســوم التنفيــذي رقــم  76، 75 تينالمــاد -1

  .للدولة
  .، يتعلق بالبلدية10-11من القانون رقم  160المادة  -2
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قبول أو رفض الهبات والوصايا المقدمة للبلديـة إلـى قيـدين  10-11لقد أخضع قانون البلدية 

  :شكليين

ضــرورة إقــرار المجلــس الشــعبي البلــدي لقبــول هــذه الهبــات والوصــايا أو رفضــه عــن طريــق  -

هـــذا تجســـيد للســـلطة الرقابيـــة مداولـــة منـــه تخضـــع للشـــروط القانونيـــة التـــي تحكـــم نظـــام المـــداوالت، و 

  .التداولية للمجلس الشعبي البلدي على الهبات والوصايا التي تقدم للبلدية أو مؤسساتها العمومية

إذا كانت الهبات والوصايا أجنبيـة فـإن مداولـة المجلـس الشـعبي بشـأن قبولهـا أو رفضـها ال  -

أن الـرأي الحاسـم بشـأن هـذه الهبـات ، مـا يعنـي 1تكون نافـذة إال بعـد المصـادقة الصـريحة مـن الـوالي

أن المشــرع مــنح لـــرئيس المجلــس الشـــعبي  مــع العلـــميكــون للــوالي ولـــيس للمجلــس الشــعبي البلـــدي، 

البلــدي حــق رفــع تظلــم إداري أو دعــوى قضــائية أمــام الجهــات القضــائية المختصــة ضــد قــرار الــوالي 

  . 2لديالقاضي ببطالن أو رفض المصادقة على مداولة للمجلس الشعبي الب

لقــد مــنح المشــرع للمجلــس الشــعبي البلــدي : الــدور االستشــاري للمجلــس الشــعبي البلــدي -4

ة ــــــالك العموميــــــة باألمــــــات المتعلقــــــن التصرفــــــة بعــــدد مـــــــام البلديــــــل قيــــــا قبــــــــا استباقيــــــدورا استشاري

رأي المجلــس الشــعبي قــد  ة، وعلــى الــرغم مــن أن االستشــارة تكــون عــادة غيــر ملزمــة، إال أنــــللبلدي

  .تكون له أهمية ويؤخذ به إذا كان متوافقا مع ضرورة حماية وترقية األمالك العمومية البلدية

رئيس المجلس الشعبي البلدي باعتباره ممـثال للبلديـة باستشـارة  10-11لقد ألزم قانون البلدية 

  :المجلس مسبقا وذلك في عدد من التصرفات

به تحويل األمـالك الخاصـة للبلديـة إلـى األمـالك الوطنيـة العموميـة يقصد : تحويل التسيير -

التابعــة للدولــة، وفــي هــذه الحالــة يكــون إدراج هــذه األمــالك ضــمن األمــالك العموميــة للدولــة بقــرار 

  . 3يتخذه رئيس المجلس الشعبي البلدي بعد االستشارة المسبقة للمجلس الشعبي البلدي

                                                           

  .يتعلق بالبلدية، 10-11من القانون رقم  57المادة  1-
  .10-11من القانون رقم  61المادة  -2
  .10-11من القانون رقم  34/01المادة  -3
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إقامـة مشـاريع االسـتثمار  10-11أخضع قانون البلدية  حيث: حماية المساحات الخضراء -

أو التجهيز على إقليم البلدية، أو أي مشروع يندرج في إطار البرامج القطاعيـة للتنميـة إلـى الـرأي /و

المســـبق للمجلـــس الشـــعبي البلـــدي، ألن هـــذا األخيـــر ملـــزم بالتأكـــد مـــن عـــدم تـــأثير هـــذه المشـــاريع 

  . 1راضي الفالحيةوٕاضرارها بالمساحات الخضراء واأل

الرقابــة علــى صــالحيات رئــيس المجلــس الشــعبي البلــدي ذات الصــلة بحمايــة األمــالك  -5

المتعلــق بالبلديــة لــرئيس المجلــس الشــعبي البلــدي  10-11لقــد مــنح القــانون رقــم : العموميــة للبلديــة

ك والحقـوق سلطة القيام بجميع التصرفات واإلجراءات الضـرورية الراميـة إلـى المحافظـة علـى األمـال

تحــت رقابــة المجلــس  هــذه الصــالحيات يمارســها، وحتــى الخاصــة المكونــة لألمــالك العموميــة للبلديــة

يملــك وســائل قانونيــة لتفعيــل رقابتــه إن عــاين أي تقصــير مــن طــرف المجلــس  الــذي الشــعبي البلــدي

  . الشعبي البلدي

التصـــرفات المرتبطـــة يملــك رئـــيس المجلــس الشـــعبي تحــت رقابـــة المجلـــس أن يقــوم بعـــدد مــن 

  :بحماية األمالك العمومية للبلدية، نذكر منها

داء علـــى جـــزء مـــن األمـــالك التقاضـــي باســـم البلديـــة ولحســـابها الســـيما إن كـــان هنـــاك اعتـــ -

  ،العمومية

  ،نفقات المرتبطة بممتلكات البلديةإدارة مداخيل البلدية واألمر بصرف ال -

  ،بات والوصاياء األمالك وقبول الهإبرام عقود اقتنا -

  ،قرارات الموقفة للتقادم واإلسقاطاتخاذ كل ال -

هـا البلديـة بمـا فـي ذلـك حـق ممارسة كل الحقوق على األمالك العقارية والمنقولـة التـي تملك -

  . 2اتخاذ التدابير المتعلقة بشبكة الطرقو  ،الشفعة

  

                                                           

  .10-11من القانون رقم  110، 109المادتين  -1
  .، يتعلق بالبلدية10-11من القانون رقم  82المادة  -2
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  العمومية للواليةالرقابة السابقة للمجلس الشعبي الوالئي على األمالك : ثانيا

المجلـــس الشـــعبي الـــوالئي هيئـــة المداولـــة فـــي الواليـــة وهـــو بهـــذه الصـــفة يتـــولى القيـــام يعتبـــر  

، إضــافة إلـــى ســـلطة التــدخل فـــي المجـــاالت 07-12بصــالحيات عديـــدة منحهـــا إيــاه قـــانون الواليـــة 

سياســـات التابعـــة الختصاصـــات الدولـــة وذلـــك بالمســـاهمة فـــي تنفيـــذ النشـــاطات المقـــررة فـــي إطـــار ال

  .العمومية االقتصادية واالجتماعية

I- ينتخــب المجلــس الشــعبي الــوالئي لعهــدة مــدتها : تكــوين وســير المجلــس الشــعبي الــوالئي

حيث توزع المقاعد المطلوب شـغلها بـين القـوائم  ،خمس سنوات بطريقة االقتراع النسبي على القائمة

  . 1مع تطبيق قاعدة الباقي األقوى بالتناسب حسب عدد األصوات التي تحصلت عليها كل قائمة

رئاســة بأيــام التــي تلــي إعــالن نتــائج االنتخابــات يجتمــع المجلــس الشــعبي الــوالئي  08خــالل 

المنتخــب األكبــر ســنا قصــد انتخــاب رئيســه، حيــث يقــدم المترشــح النتخــاب رئــيس المجلــس الشــعبي 

عدم حصول أي قائمة على األغلبيـة الوالئي من القائمة الحائزة لألغلبية المطلقة للمقاعد وفي حالة 

علــى األقــل مــن المقاعــد  %)35(المطلقــة للمقاعــد يمكــن القــائمتين الحــائزتين علــى خمســة وثالثــين 

  .تقديم مرشح

ح ـــــم مرشـــــم تقديـــــــع القوائـــــن جميـــــة يمكـــــذه النسبـــــة علـــى هــــــول أي قائمـــــدم حصـــــة عـــــفـــي حال

ـــعنه رئيســا للمجلــس الشــعبي الــوالئي المترشــح الــذي تحصــل علــى  ا، ويكــون االنتخــاب ســريا ويعلــنـ

  .األغلبية المطلقة لألصوات

إذا لــم يحصــل أي مترشــح علــى األغلبيــة المطلقــة لألصــوات يجــرى دور ثــان بــين المترشــحين 

فـــإن  ترشـــح المتحصـــل علـــى أغلبيـــة األصـــواتويعلـــن فـــائزا الم ،الحـــائزين المـــرتبتين األولـــى والثانيـــة

  . 2لمحصل عليها يعلن فائزا المترشح األكبر سناتساوت األصوات ا

                                                           

  .يتعلق بنظام االنتخابات، 10-16من القانون العضوي رقم  65المادة  -1
  .، يتعلق بالوالية07-12من القانون رقم  59المادة  -2



وقاية من إهدار المال العامالفصل الثاني                                        تدخل هيئات خارجية لل - الباب األول  

 

203 

 

يتم تنصيب رئيس المجلس الشـعبي الـوالئي المنتخـب فـي مهامـه بمقـر الواليـة بحضـور الـوالي 

وأعضاء البرلمان ورؤساء المجالس الشـعبية البلديـة خـالل جلسـة  ،وأعضاء المجلس الشعبي الوالئي

  . 1علنية

المنتخبون فقط من تعويضات بمناسـبة  ديستفياألصل في العهدة االنتخابية أنها مجانية حيث 

انعقاد دورات المجلس الشعبي الوالئي أو مختلف اللجان التي يكونون أعضاء فيها، باسـتثناء رئـيس 

ن والــــذي ،المجلــــس الشــــعبي الــــوالئي ونوابــــه ورؤســــاء اللجــــان الدائمــــة وأعضــــاء المنــــدوبيات الوالئيــــة

  . 2يتقاضون بمناسبة ممارسة عهدتهم عالوات وتعويضات مالئمة تتكفل بها ميزانية الوالية

يعقــد المجلــس الشــعبي الــوالئي أربــع دورات عاديــة فــي الســنة مــدة كــل دورة منهــا خمســة عشــر 

مـــارس، جـــوان، ســـبتمبر : يومـــا علـــى األكثـــر حيـــث تنعقـــد هـــذه الـــدورات وجوبـــا خـــالل أشـــهر) 15(

كن جمعها، كما يمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو الوالي أو وديسمبر وال يم

  . 3أعضائه، فإن حدثت كارثة طبيعية أو تكنولوجية يجتمع المجلس بقوة القانون) 1/3(ثلث 

يتداول المجلس الشعبي الوالئي في الشؤون التي تدخل فـي مجـال اختصاصـه وتتخـذ مداوالتـه 

وفــي حالــة تســاوي األصــوات  ،عضــاء الحاضــرين أو الممثلــين عنــد التصــويتباألغلبيــة البســيطة لأل

  . 4يكون صوت الرئيس مرجحا

أيـام مـن رئـيس المجلـس الشـعبي الـوالئي ) 08(يرسل مستخلص من المداولـة فـي أجـل ثمانيـة 

يومــا مــن إيــداعها ) 21(إلــى الــوالي حيــث تصــبح المــداوالت نافــذة بقــوة القــانون بعــد واحــد وعشــرين 

 07-12مـن القـانون رقـم  55إال إذا كان موضوعها مـن الموضـوعات المحـددة فـي المـادة  ،يةبالوال

  . 5)02(والتي تحتاج إلى مصادقة صريحة من الوزير المكلف بالداخلية في أجل أقصاه شهرين 

                                                           

  .07-12القانون رقم من  61المادة  -1
  .يتعلق بالوالية ،07-12من القانون رقم  70، 38المادتين  -2
  .07-12من القانون رقم  15، 14المادتين  -3
  .07-12من القانون رقم  51المادة  -4
  .07-12من القانون رقم  55، 54، 52المواد  -5
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تكــــون مــــداوالت المجلــــس الشــــعبي الــــوالئي المتخــــذة خرقــــا للدســــتور وغيــــر المطابقــــة للقــــوانين 

وعلـــى  -تــي تمــس برمــوز الدولــة وشــعاراتها باطلــة بقــوة القــانون، كمــا مــنح المشــرع والتنظيمــات وال

للـوالي حـق رفـع دعـوى إداريـة أمـام  -خالف الوضع بالنسـبة لمـداوالت البلديـة الباطلـة بطالنـا مطلقـا

  . 1يوما التي تلي اتخاذ المداولة إلقرار بطالنها) 21(المحكمة المختصة في أجل الواحد والعشرين 

انـــب آخـــر يمكـــن للـــوالي أن يثيـــر بطـــالن مداولـــة تـــم إجراؤهـــا بحضـــور رئـــيس المجلـــس مـــن ج

بأســمائهم  ،الشــعبي الــوالئي أو عضــو آخــر كــان فــي وضــعية تعــارض مصــالحه مــع مصــالح الواليــة

الشخصــية أو أزواجهــم أو أصــولهم أو فــروعهم إلــى الدرجــة الرابعــة أو كــوكالء خــالل الخمســة عشــر 

  .ام دورة المجلس الشعبي الوالئي التي اتخذت خاللها المداولةيوما التي تلي اختت) 15(

يمكن المطالبة بإبطال هذه المداوالت من قبل كل منتخب أو مكلف بالضـريبة فـي الواليـة لـه  

مـن خـالل طلـب موجـه  ،يومـا بعـد إلصـاق المداولـة) 15(مصلحة في ذلك خالل أجل خمسة عشر 

عوى أمام المحكمة اإلدارية المختصـة قصـد اإلقـرار بـبطالن إلى الوالي، كما يمكن للوالي أن يرفع د

  . 2هذه المداوالت

II- اختصاصــات المجلــس الشــعبي الــوالئي فــي مجــال حمايــة األمــالك العموميــة للواليــة :

يضــطلع المجلــس الشــعبي الــوالئي فــي مجــال رقابتــه علــى األمــالك العموميــة للواليــة باتخــاذ التــدابير 

ـــداء مهمـــا كـــان واإلجـــراءات الضـــرورية  ـــة هـــذه األمـــالك والحفـــاظ عليهـــا فـــي مواجهـــة أي اعت لحماي

  .مصدره، إال أن اختصاصاته هذه مقارنة باختصاصات المجلس الشعبي البلدي تعتبر أقل اتساعا

تعتبر الهبـات والوصـايا مـن األمـالك : قبول أو رفض الهبات والوصايا الممنوحة للوالية -1

  .أن تصنف وتدرج ضمن أمالكها العمومية الخاصة للوالية إال أنها يمكن

حــــق قبــــول أو رفــــض الهبــــات والوصــــايا المقدمــــة للواليــــة إلــــى  07-12مــــنح قــــانون الواليــــة  

، فـإن 3المجلس الشعبي الـوالئي سـواء كانـت مقرونـة بأعبـاء أو شـروط أو تخصيصـات خاصـة أم ال

                                                           

  .07-12من القانون رقم  53المادة  -1
  .يتعلق بالوالية ،07-12نون رقم من القا 57، 56تين الماد -2
  .07-12من القانون رقم  133المادة  -3
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فــإن قــررت هــذه األخيــرة  قــرر المجلــس قبــول هــذه الهبــات انــدرجت ضــمن األمــالك الخاصــة للواليــة،

  .تصنيفها فإنها تدخل عندئذ طائفة األمالك العمومية للوالية

من جانب آخر منح المشرع للمجلس الشعبي الوالئي الترخيص بموجـب مداولـة منـه بقبـول أو 

رفــض الهبــات والوصــايا الممنوحــة للمؤسســات العموميــة الوالئيــة إذا كانــت مقرونــة بأعبــاء أو شــروط 

  .1خاصةأو تخصيصات 

تخضـــع مـــداوالت المجلـــس الشـــعبي الـــوالئي التـــي يكـــون موضـــوعها قبـــول أو رفـــض الهبـــات 

  .2والوصايا األجنبية إلى المصادقة الصريحة من الوالي

يمارس المجلس الشـعبي الـوالئي فـي إطـار هـذه : حماية وترقية األمالك العمومية للوالية -2

ــــالصالحي ــــة عـــددا مـــن المهـ ــــام ترمـــي إلـــى توفيـ ـــــ ة والضـــرورية لألمـــالك العموميـــة ـة الالزمــــر الحماي

  :للوالية، ومن هذه الصالحيات نذكر

مبــادرة المجلــس الشــعبي الــوالئي بكــل عمــل مــن شــأنه حمايــة وتنميــة األمــالك الغابيــة فــي  -

  ،3مجال التشجير وحماية التربة وٕاصالحها

   ،4تصنيف وٕاعادة تصنيف الطرق والمسالك الوالئية -

ياكـــل القاعديـــة الثقافيـــة والرياضـــية والترفيهيـــة الخاصـــة بالشـــباب، وحمايـــة التـــراث إنشـــاء اله -

التــاريخي والثقــافي والفنــي والحفــاظ عليــه، وذلــك بمســاهمة المصــالح التقنيــة المؤهلــة، وبالتنســيق مــع 

  .5البلديات والهيئات والجمعيات المعنية

فـي إطـار سـهره علـى  الـوالئي يمـارس المجلـس الشـعبي: صيانة األمالك العمومية للوالية -3

صـالحيات صــيانة األمـالك العموميــة التـي تحتــاج  ،حمايـة األمـالك العموميــة للواليـة والحفــاظ عليهـا

                                                           

  .07-12من القانون رقم  134/02المادة  -1
  .، يتعلق بالوالية07-12من القانون رقم  55 المادة -2
  .07-12من القانون رقم  85المادة  -3
  .07-12من القانون رقم  89المادة  -4
    .07-12رقم  من القانون 98، 97المادتين  -5
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إلــــى صــــيانة، ومثــــال ذلــــك المبــــادرة باألعمــــال المرتبطــــة بأشــــغال تهيئــــة الطــــرق والمســــالك الوالئيــــة 

  . 1وصيانتها والحفاظ عليها

عند تحويل األمالك الخاصة التابعة للواليـة : ي الوالئيالدور االستشاري للمجلس الشعب -4

إلى األمالك الوطنيـة العموميـة التابعـة للدولـة، يكـون إدراجهـا فـي هـذه األخيـرة بقـرار مـن الـوالي بعـد 

  .2االستشارة المسبقة للمجلس الشعبي الوالئي

  :الفرع الثاني

  اإلقليميةعلى مالية الجماعات  المنتخبةالرقابة السابقة للمجالس 

إذا كان الدستور لم يشر إال إلى رقابة البرلمان على اختصاصـات الحكومـة السـيما فـي شـقها 

الوالية قد أسهبا في الحديث عن االختصاص الرقابي للمجـالس و البلدية  يالمالي، فإن كال من قانون

  .المنتخبة في المجال المالي

النظر إلـى عـدة جوانـب أهمهـا قيامهـا تمتاز ماليـة الجماعـات المحليـة بنـوع مـن الخصوصـية بـ

على مصادر تمويل ذاتية تعتبر مقياسا لمدى اسـتقاللية هـذه الجماعـات ماليـا مـن عدمـه، وهـو أمـر 

  ). أوال(يستدعي الوقوف عنده لبعض التوضيح 

تعتبــر الرقابــة الســابقة للمجــالس المحليــة علــى ماليــة الجماعــات المحليــة وســيلة رقابيــة هامــة 

قيتهـــا، فهـــي تكـــون ســـابقة علـــى شـــروع اآلمـــرين بالصـــرف فـــي تنفيـــذ ميزانيـــة الهيئـــة بـــالنظر إلـــى تو 

  . الالمركزية

تقتصــر الرقابــة الســابقة للمجــالس المحليــة المنتخبــة علــى ماليــة البلديــة والواليــة علــى صــالحية 

بشـكل  التـي تمارسـها هـذه المجـالسن غيرهـا مـن وسـائل الرقابـة األخـرى التصويت على الميزانيـة دو 

المتعلـق بالبلديـة والقـانون  10-11أثناء أو بعد تنفيذ الميزانية، وقد حدد كـل مـن القـانون رقـم  حقال

                                                           

  .07-12من القانون رقم  92، 89المادتين  -1
  .، معدل ومتممة، يتضمن قانون األمالك الوطني30-90من القانون رقم  34المادة  -2
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المتعلــق بالواليـــة إجــراءات وكيفيــات التصـــويت علــى ميزانيــة كـــل مــن البلديــة والواليـــة  07-12رقــم 

  ). ثانيا(

  النظام القانوني لمالية الجماعات االقليمية: أوال

و مــا المحليــة بالشخصــية القانونيــة ومــا يترتــب عنهــا مــن اســتقاللية ماليــة وهــتتمتــع الجماعــات 

والتــي يقصــد بهــا كــل المــوارد الماليــة المتاحــة التــي يمكــن توفيرهــا مــن  يعبــر عنــه بالماليــة المحليــة،

مصــادر مختلفــة لتمويـــل التنميــة المحليــة، بصـــورة تحقــق أكبــر معـــدالت التنميــة وتضــمن اســـتقاللية 

يــــة عــــن الحكومــــة المركزيــــة، فهــــي تعنــــي المــــوارد الداخليــــة والخارجيــــة التــــي تعــــود الجماعــــات المحل

  . 1للجماعات المحلية، كما يقصد بها ميزانية الجماعات المحلية والحسابات الخاصة بها

I-  ــل الجماعــات ــةمصــادر تموي تتكــون ماليــة الجماعــات المحليــة مــن كــل المــوارد  :اإلقليمي

عنـه بالتمويـل المحلـي هـذا األخيـر تربطـه عالقـة تناسـب مـع اسـتقاللية المالية المتاحة وهو ما يعبر 

الجماعـــات المحليـــة، حيـــث أنـــه كلمـــا تحكمـــت الجماعـــات اإلقليميـــة فـــي تمويلهـــا الـــذاتي كلمـــا زادت 

اســـتقالليتها الماليــــة عــــن الهيئــــات المركزيـــة، لــــذلك يكــــون مــــن أهـــم التحــــديات الواقعــــة علــــى عــــاتق 

ى ضــبط وتــوفير مصــادر تمويــل ذاتيــة تجعلهــا بمنــأى عــن اإلعانــات الجماعــات المحليــة قــدرتها علــ

  .  2والدعم المقدم من الدولة والذي يشكل مظهرا من مظاهر التبعية المالية للجماعات المحلية

المتعلـــق  07-12المتعلـــق بالبلديـــة والقـــانون رقـــم  10-11بـــالرجوع إلـــى أحكـــام القـــانون رقـــم 

  :لمحلية قد تكون ذاتية أو خارجيةبالوالية يتضح أن موارد الجماعات ا

تكون الجماعات المحلية مسؤولة عن تعبئة مواردها  :اإلقليميةالموارد الذاتية للجماعات  -1

  :التسيير األمثل، ويمكن إجمال الموارد الذاتية للجماعات المحلية في هاالخاصة وعن تسيير 

                                                           

 2016، 26جامعـة األغـواط، العـدد ،العـدد االقتصـادي -مجلـة دراسـات، "ميزانيـة الواليـة: مالية الجماعات المحليـة" بوجالل أحمد،  -1

  .237ص 
 صــادية والتجاريــة وعلــوم التســيير، كليــة العلــوم االقترســالة دكتــوراهخنفـري خيضــر، تمويــل التنميــة المحليــة فــي الجزائــر، واقــع وآفــاق،  -2

  .31، ص 2011، 2010، 03جامعة الجزائر 
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وهــي المــداخيل التــي تحصــل عليهــا الجماعــات المحليــة علــى  :حصــيلة الجبايــة والرســوم -أ

ودون مقابــل معـين عــن طريــق الضـرائب المفروضــة، أو مقابــل خـدمات مقدمــة لصــالح  اإللــزامسـبيل 

، قسـيمة 2، رسم التطهيـر1الرسم على النشاط المهني: األفراد عن طريق مختلف الرسوم، ومثال ذلك

  ...3السيارات

إذا كانـــت المـــوارد الجبائيـــة تشـــكل أساســـا للمـــوارد  :ت المحليـــةمـــداخيل أمـــالك الجماعـــا -ب

المحلية فإنها غير مستقرة وتعرف تقلبات تعود إلى طبيعـة المحـيط االقتصـادي للـبالد، علـى خـالف 

موارد األمالك البلدية والوالئية والتـي تتميـز بكونهـا دائمـة ومسـتقرة، لـذلك فـإن تحسـين مسـتوى مـوارد 

ض علـى المنتخبـين المحليـين القيـام بـدور أكثـر ديناميكيـة والبحـث الـدائم عـن الجماعات المحلية يفر 

  .4نواتج وأتاوى األمالك وتحصيلهم الفعلي

تتشـكل هـذه اإليـرادات مـن العوائـد الناتجـة عـن بيـع منتجـات   :إيرادات االستغالل المـالي -ج

إلـى ل، القيـاس، إضـافة أو عرض خدمات توفرها الجماعات المحلية، وتتكون من عوائد الوزن، الكي

عوائـد الـذبح اإلضـافية المتمثلـة فـي خـتم اللحــوم أو حفظهـا واإليـرادات التـي توفرهـا مصـالح التخــزين 

  .5العمومي والمتاحف والحظائر العمومية

                                                           

، ج 1996نة ، يتضـمن قـانون الماليـة لسـ1995-12-30المـؤرخ فـي  27-95من األمر رقم  21أحدث هذا الرسم بموجب المادة  -1

  .1995-12-31، صادر في 82ر ج ج عدد 
 2000، يتضـمن قـانون الماليـة لسـنة 1999-12-23المؤرخ في  11-99من القانون رقم  15أحدث رسم التطهير بموجب المادة  -2

، حيــث يحــدده رئــيس المجلــس الشــعبي البلــدي بقــرار بعــد مداولــة المجلــس المنتخــب 1999-12-25، صــادر فــي 92ج ر ج ج عــدد 

  . وتصادق عليه السلطة الوصية مهما كان عدد سكان البلدية
خاضـعة لهـذه وتفـرض علـى كـل شـخص طبيعـي أو معنـوي يملـك سـيارة  1996أنشئت قسيمة السيارات بموجب قانون الماليـة لسـنة  -3

  .التي تملك رقم تسجيل خاصتلك القسيمة باستثناء سيارات معينة وهي 
، تتعلــق 2016-03-10مؤرخــة فــي  00096فــي هــذا الســياق أصــدر الــوزير المكلــف بالداخليــة الســيد نــور الــدين بــدوي مــذكرة رقــم  -4

المنتدبين باالتصال بالسيدات والسادة رؤساء الدوائر ورؤساء بتثمين أمالك الجماعات المحلية موجهة إلى السيدات والسادة الوالة والوالة 

المجــالس الشــعبية البلديــة، حيــث حــث فيهــا المنتخبــين البلــديين علــى بــذل كافــة الجهــود لتحســين مردوديــة األمــالك البلديــة وأخــذ التــدابير 

  .ف التعريفاتالالزمة لتثمينها دوريا خاصة من خالل مراجعة طرق وشروط استغاللها وكذا تحيين مختل
 05، جامعــة جيجــل، العــدد مجلــة أبحــاث قانونيــة وسياســية، "أســاليب تمويــل المرافــق العموميــة المحليــة بــالجزائر"بوعيســى ســمير،  -5

  .44، 43، ص ص2017
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علـــى الـــرغم مـــن أن المـــوارد الذاتيـــة للجماعـــات  :المـــوارد الخارجيـــة للجماعـــات المحليـــة -2

المحليـة  ةـــة نفقات مشـروعات التنميـا ال تغطي كافـهالجانب المالي فإنستقالليتها من المحلية تدعم ا

حيث من شـأن االعتمـاد عليهـا فقـط أن يبطـئ مـن معـدالت التنميـة المطلوبـة، لـذلك يـتم اللجـوء إلـى 

  .الموارد المالية الخارجية والتي يكون مصدرها خارج نطاق الوحدات المحلية

تية للجماعات المحلية ومواردها الخارجية مـن خـالل إبـراز برز أهمية الفصل بين الموارد الذات

مـــدى االعتمـــاد الـــذاتي للجماعـــات المحليـــة علـــى إمكانياتهـــا ومواردهـــا الذاتيـــة، وٕابـــراز حجـــم المـــوارد 

  .الخارجية وبالتالي الحكم على مدى تبعيتها ماليا للهيئات الوصية

  :تتمثل الموارد الخارجية للجماعات المحلية أساسا في

غالبــــا مــــا تتلقــــى الجماعــــات المحليــــة إعانــــات مــــن الدولــــة حيــــث تهــــدف هــــذه  :اإلعانــــات -أ

تتمثـــل فـــي تعمـــيم الرخـــاء فـــي مختلـــف  ،اإلعانـــات إلـــى تحقيـــق أهـــداف اقتصـــادية وأخـــرى اجتماعيـــة

  . 1مناطق الدولة، وٕاذابة الفوارق بين المناطق الفقيرة والغنية

المتعلـق بالواليـة  07-12بالبلدية والقانون رقـم المتعلق  10-11لقد حدد كل من القانون رقم 

الحـــاالت واألســـباب التـــي تحـــتم علـــى الدولـــة التـــدخل ألجـــل مـــنح إعانـــات ومخصصـــات للجماعـــات 

  : واشترط أن توجه للغرض الذي منحت من أجله ،المحلية

  عدم كفاية مداخيل الجماعات المحلية مقارنة بمهامها وصالحياتها، -

  داخيل الواليات، عدم المساواة بين م -

  عدم كفاية التغطية المالية للنفقات اإلجبارية، -

تغطيــة التبعــات المرتبطــة بالتكفــل بحــاالت القــوة القــاهرة الســيما منهــا الكــوارث الطبيعيــة أو  -

  النكبات أو األضرار،

  تحقيق األهداف الرامية إلى تلبية االحتياجات المخولة لها قانونا، -

                                                           

    .37خنفري خيضر، مرجع سابق، ص  -1
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الجبائية للجماعات المحلية السيما في إطار التشجيع على االستثمار نقص قيمة اإليرادات  -

  . 1المنصوص عليه في قوانين المالية

يقصد بها األموال التي تحصل عليهـا الجماعـات المحليـة عـن طريـق  :القروض المحلية -ب

ـــى البنـــوك أو المؤسســـات الماليـــة المتخصصـــة ـــر تعهـــدها بـــرد قيمـــة القـــرض وفـــق  ،االلتجـــاء إل نظي

  . 2الشروط المحددة في عقد القرض

اشترط كل من قانون البلدية والوالية أن تكون القروض التي يـتم اللجـوء إليهـا كمصـدر تمويـل 

وهو أمر عادة ما ال تلتـزم بـه الجماعـات المحليـة  ،3خارجي موجهة إلنجاز مشاريع منتجة للمداخيل

ون وفوائدها والذي يعتبر من أسباب العجـز المـالي لعـدد كبيـر مـن الجماعـات ما أدى إلى تراكم للدي

  .المحلية السيما البلديات

يقصــد بهــا حصــيلة مــا يــتم التبــرع بــه مباشــرة إلــى الهيئــات المحليــة أو : الهبــات والوصــايا -ج

  . بشكل غير مباشر من خالل المساهمة في تمويل المشاريع التنموية المحلية

II- ســبق القــول أن هنــاك عالقــة تناســب بــين  :اإلقليميــةتبعيــة الماليــة للجماعــات أســباب ال

ضــعف المــوارد الذاتيــة للجماعــات المحليــة وبــين عــدم اســتقالليتها ماليــا وهــو حــال معظــم الجماعــات 

  :المحلية في الجزائر السيما البلديات، وهذا راجع إلى عدة أسباب نذكر منها

الــذاتي للجماعــات المحليــة وعجزهــا عــن تغطيــة االحتياجــات عــدم كفايــة مصــادر التمويــل  -

المحليــة، فمــثال  تمتــاز الجبايــة المحليــة بضــعف التحصــيل الجبــائي إضــافة إلــى هيمنــة الدولــة علــى 

الحصــيلة الجبائيــة حيــث تتحصــل األخيــرة علــى أكبــر نصــيب مــن الضــرائب وأكثرهــا مردوديــة، بينمــا 

                                                           

  .، يتعلق بالبلدية10-11من القانون رقم  172المادة  -1

  .، يتعلق بالوالية07-12قم من القانون ر  154المادة  - 

، جامعــة مجلـة العلـوم االجتماعيـة واإلنسـانية، "اسـتراتيجية الجماعـات المحليـة لنظـام التمويـل، حالــة البلديـة الجزائريـة"حـاجي محمـد،  2-

  .87، ص 2017، 16، العدد 08، المجلد تبسة
  .، يتعلق بالبلدية10-11من القانون رقم  174المادة  -3

  .، يتعلق بالوالية07-12القانون رقم  من 156المادة  -
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ة، إضــافة إلــى تنــاقص معــدالت بعــض الضــرائب وٕالغــاء تتركــز الجبايــة المحليــة علــى أوعيــة ضــعيف

   ،1البعض اآلخر

عــدم قــدرة الميزانيــات المحليــة علــى تحقيــق التــوازن بــين إيراداتهــا ونفقاتهــا نتيجــة االخــتالل  -

   ،2اإليراداتالكبير بين نسبة النفقات ونسبة 

لــي إمــا لســوء ضــعف وفشــل المبــادرات االقتصــادية والمشــاريع التنمويــة علــى المســتوى المح -

   ،ما لوجود عراقيل قانونية وواقعيةالتخطيط من قبل المنتخبين المحليين وإ 

اعتماد الجماعات المحلية الكلي على اإلعانات المقدمة من الدولة جعل من القائمين علـى  -

تسيير هذه الهيئات يفتقرون إلى روح المبادرة، وهو أمر يجعل الجماعات المحلية في وضعية تبعية 

  .منة للهيئات المركزيةمز 

III-  ــة للجماعــات نتيجــة حالــة عــدم التــوازن بــين  :اإلقليميــةوســائل تحســين المــوارد المالي

كــان لزامــا  ،المــوارد الماليــة للجماعــات المحليــة وبــين اتســاع المهــام وااللتزامــات الملقــاة علــى عاتقهــا

التفكيــر بجديــة وعمــق فــي هــذه اإلشــكالية مــن خــالل العمــل علــى تجســيد إصــالح شــامل للجماعــات 

المحلية، وفي هذا السـياق أصـبحت الوضـعية غيـر المسـتقرة للجماعـات المحليـة مـن الجانـب المـالي 

يـــة لـــذلك تـــم إنشـــاء لجنـــة وزاريـــة مشـــتركة حـــول إصـــالح الماليـــة والجبا ،مـــن أهـــم تحـــديات الحكومـــة

حيـث ينـدرج هـذا اإلصـالح ضـمن رؤيـا متعـددة السـنوات مؤسسـة  ،2007-07-09المحلية بتاريخ 

  .على تشخيص النظام الحالي وتفكير معمق يشرك كافة القطاعات المعنية

قــدمت اللجنــة الوزاريــة المشــتركة اقتراحــات تتضــمن أعمــاال يجــب القيــام بهــا فــورا وورقــة عمــل 

أجـــــل تنفيـــــذ إصـــــالحات عميقـــــة قصـــــد تصـــــحيح النقـــــائص  مـــــن ،علـــــى المـــــدى القصـــــير والطويـــــل

واإلخــتالالت المســـجلة علـــى مســـتوى ماليـــة الجماعـــات المحليــة، وقـــد تـــم التكفـــل بـــبعض التوصـــيات 

  :المقدمة والتي تجسدت من خالل عدد من اإلجراءات منها
                                                           

، العــدد 01، جامعــة أدرار، المجلــد مجلــة التكامــل االقتصــادي، "تفعيــل الجبايــة المحليــة للجماعــات المحليــة" مســعودي عبــد الكــريم،  -1

  .65، 64، ص ص 2013، 01
، كلية الحقوق والعلـوم السياسـية، جامعـة ماجستير عبد الالوي عبد السالم، دور المجتمع المدني في التنمية المحلية بالجزائر، مذكرة -2

  .54ص، 2011، 2010قاصدي مرباح، ورقلة، 
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مــداخيل اإليجاريــة لصــالح مــن الضــريبة علــى النــاتج الخــام الخــاص بال % 50تخصــيص  -

  ،تالبلديا

  ،سيما على مستوى التجمعات الكبرىار الـادة في الرسم الخاص المتعلق برخص العقـالزي -

  ،الوحيدة لفائدة الجماعات المحليةمن الضريبة الجزافية  % 50تخصيص  -

  . 1إصالح نظام التضامن المالي ما بين الجماعات المحلية -

IV-  يعتبـر التعـاون الالمركـزي  :اإلقليميـة الجماعـات ماليـةلـدعم التعاون الالمركزي كآليـة

ليس بين الدول ممثلة في سلطاتها المركزية بل بين هيئـات  الدولية العالقاتمن أهم وأحدث أشكال 

  . وفاعلين ذوو طابع محلي

يعرف التعاون الالمركزي بأنه شكل حديث نسبيا من التعـاون التنمـوي يطـرح كمكـل للمسـاعدة 

والتي تـؤطر فـي  التعاون والشراكة التي تنشأ بين الفاعلين الالمركزيينالتنموية، ويتمثل في عالقات 

  .2الغالب باتفاقية

يعبـــر عـــن نضـــج الجماعـــات المحليـــة والمجتمـــع المـــدني فـــي تســـيير إذن فالتعـــاون الالمركـــزي 

وهي القناعة التي توصل إليها المشرع  حيث كرسـه والذي قد يكون محليا أو دوليا،  3الشأن المحلي

منـــه، ثـــم  215و 106المتضـــمن قـــانون البلديـــة فـــي المـــادتين  10-11ضـــمن أحكـــام القـــانون رقـــم 

، ليصــدر الــنص التنظيمــي منــه 08المتعلــق بالواليــة فــي المــادة  07-12ضــمن أحكــام القــانون رقــم 

وهــو المرســوم التنفيــذي رقــم  ئريــة واألجنبيــةالمــؤطر لعالقــات التعــاون بــين الجماعــات المحليــة الجزا

الذي يحدد كيفيات إقامة عالقات التعـاون الالمركـزي بـين الجماعـات اإلقليميـة الجزائريـة  17-329

منه التعاون الالمركزي بأنه كل عالقة شـراكة قائمـة بموجـب  02، حيث عرف في المادة 4واألجنبية

                                                           

  www.interieur.gov.dz: إصالح المالية والجباية المحليتين من الموقع الرسمي لوزارة الداخلية والجماعات المحلية -1
  .268ص  مرجع سابق، مباركية منير، -2
مجلـــة ، "الضــوابط والمعوقــات: التعــاون الالمركــزي بــين الجماعــات المحليــة الوطنيـــة واألجنبيــة فــي التشــريع الجزائــري" ، بــالل فــؤاد -3

   . 311، ص2018، 16، جامعة محمد خيضر، بسكرة، العدد اإلجتهاد القضائي
الالمركزي بـين الجماعـات اإلقليميـة ، يحدد كيفيات إقامة عالقات التعاون 2017-11-15مؤرخ في  329-17مرسوم تنفيذي رقم  -4

  .2017-11-28، صادر في 68، ج ر ج ج عدد الجزائرية واألجنبية
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وجماعة إقليمية أجنبية أو أكثـر، بهـدف تحقيـق مصـلحة  اتفاقية بين جماعة إقليمية جزائرية أو أكثر

  .متبادلة في إطار صالحياتها المشتركة

يحقــق التعــاون الالمركــزي أهــدافا هامــة علــى أصــعدة مختلفــة أهمهــا تلــك األهــداف المرتبطــة 

بالجانــب االقتصــادي للجماعــات المحليــة، حيــث يســاهم فــي دفــع عجلــة التنميــة المحليــة عبــر دعــم 

، كمـا يسـاهم فـي جلـب المسـتثمرين دل الخبـرات والتكنولوجيـا الحديثـةلتنموية من خالل تبـاالمشاريع ا

، وهو أمـر مـن شـأنه أن يسـاعد ال محالـة الجماعـات المحليـة 1االستثمارية للدولةوالتعريف بالقدرات 

  .على إيجاد مصادر تمويل ذاتية تحررها من أي تبعية أو عجز ماليين

فـي التشـريع الجزائـري يمتـاز بخصـائص تميـزه نـذكر  التعاون الالمركـزيتجدر اإلشارة إلى أن 

  :أهمها

تبنـــى المشـــرع المفهـــوم الضـــيق للتعـــاون الالمركـــزي والـــذي يحصـــر أطـــراف التعـــاون فـــي  -1

دون غيرهــا مــن الفــاعلين المحليــين كمنظمــات المجتمــع المــدني  ،2الهيئــات الالمركزيــة اإلقليميــة فقــط

والتي يمكن أن تكـون أطرافـا فـي اتفاقيـات تعـاون المركـزي فـي ...واألفراد والمنظمات غير الحكومية

  . مركزيالاألنظمة القانونية التي تتبنى المفهوم الواسع للتعاون ال

المركــزي الــداخلي والــذي عبــر عنــه التعــاون ال 10-11تبنــى المشــرع فــي قــانون البلديــة  -2

، كمـا تبنـى فـي نفـس 3بعة لنفس الواليـة أو لعـدة واليـاتابالتعاون المشترك بين البلديات المتجاورة الت

التعـاون الالمركـزي الـدولي القـائم  329-17والمرسـوم التنفيـذي رقـم  074-12القانون والقـانون رقـم 

  .وأخرى أجنبية أو أكثر بين جماعة إقليمية جزائرية

                                                           

    .316بالل فؤاد، مرجع سابق، ص  -1
يحدد كيفيات إقامة عالقـات التعـاون الالمركـزي بـين الجماعـات اإلقليميـة الجزائريـة ، 329-17من المرسوم التنفيذي رقم  02المادة  -2

    .واألجنبية
  .، يتعلق بالبلدية10-11من القانون رقم  215المادة  -3
   .10-11من القانون رقم  106المادة  -4

  .، يتعلق بالوالية07-12من القانون رقم  08المادة  - 
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عبارة التوأمة بدال من التعـاون الالمركـزي فـي  10-11استعمل المشرع في قانون البلدية  -3

مفهــوم التعــاون الالمركــزي  أضــيق مــنمفهــوم حيــث أن التوأمــة هــي  ،حــين أن هنــاك اختالفــا بينهمــا

ي يمكـن أن يشـمل فـي حـين أن التعـاون الالمركـز  ،ألنها تعبر عن العالقات الالمركزيـة الثنائيـة فقـط

يكــون فــي حــين  1للعالقــة الرمــزي عــن الطــابع بمعناهــا وشــكلياتها التوأمــةتعبــر أطرافــا متعــددة، كمــا 

ـــة الحضـــرية، النقـــل  أكثـــر عمقـــا حيـــث تتعـــدد مواضـــيعه التعـــاون الالمركـــزي لتشـــمل التنميـــة والتهيئ

ـــيم العـــالي والتكـــ ـــة والتعل ـــة، المـــوارد المائيـــة، التربي ين المهنـــي، الســـياحة و والمواصـــالت، حمايـــة البيئ

هــــذا المشــــرع ل، وهــــو أمــــر يــــدعو إلــــى التســــاؤل حــــول خلفيــــات اســــتعمال 2...والصــــناعات التقليديــــة

إبقاء التعاون الالمركزي مـابين البلـديات فـي  أم هي رغبة في ،هعدم دقة منفقط المصطلح هل هي 

علـى  10-11األفضـلية لتطبيـق القـانون رقـم  تمـنحإطاره الضيق؟ السـيما وأن قاعـدة تـدرج القـوانين 

    .329-17حساب المرسوم التنفيذي رقم 

بموجــــب  10-11يــــتم التعــــاون الــــداخلي بــــين البلــــديات المتجــــاورة حســــب قــــانون البلديــــة  -4

   فـــي حـــين ينجـــز التعـــاون الالمركـــزي الـــدولي فـــي إطـــار المرســـوم التنفيـــذي رقـــم ،عقـــوداتفاقيـــات أو 

  . 3في شكل اتفاقيات ثنائية أو متعددة األطراف 17-329

علــى الــرغم مــن أهميــة التعــاون الالمركــزي باعتبــاره مــن أنجــع الحلــول لتحقيــق التنميــة المحليــة 

النتـائج البالغـة ال تعكـس  ،4ومحتشـمة قـى هزيلـةوزيادة موارد الجماعـات المحليـة، إال أن حصـيلته تب

                                                           

 -، دراســة لحــالتي تعــاون جزائــري2012-1980عليــان راديــة، التهيئــة اإلقليميــة فــي الجزائــر فــي إطــار التعــاون الالمركــزي مــا بــين  -1

  . 35، ص 2015،جامعة مولود معمري، تيزي وزو، ماجستيرأوروبي، مذكرة 
يحدد كيفيات إقامة عالقـات التعـاون الالمركـزي بـين الجماعـات اإلقليميـة الجزائريـة ، 329-17من المرسوم التنفيذي رقم  12المادة  -2

  .واألجنبية
  .يتعلق بالبلدية، 10-11من القانون رقم  216المادة  -3

يحدد كيفيات إقامة عالقـات التعـاون الالمركـزي بـين الجماعـات اإلقليميـة الجزائريـة ، 329-17من المرسوم التنفيذي رقم  02المادة  - 

  .واألجنبية
نجـد إحصـائيات التفاقيـات التعـاون الالمركـزي ، 2018-05-20: عليـه بتـاريخ المطلـعبالرجوع إلـى الموقـع الرسـمي لـوزارة الداخليـة  -4

منها، فقد أبرمت عـدد مـن الجماعـات المحليـة الجزائريـة اتفاقـات مـع جماعـات محليـة أجنبيـة  % 90تمثل اتفاقيات التوأمة حوالي والتي 

  : اتفاقية توأمة وتعاون مركزي موزعة كما يلي 86: من عدد من الدول وعلى رأسها فرنسا تقدر بـ

  ،اتفاقية موقعة مع جماعات محلية تابعة لقارة إفريقيا 18 -

  اتفاقية موقعة مع جماعات محلية تابعة لقارة أوروبا، 60 -

  اتفاقيات موقعة مع جماعات محلية تابعة لقارة آسيا، 06 -
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مركـــزي بالنســـبة للجماعـــات المحليـــة الجزائريـــة الاتفاقـــات التعـــاون ال االتـــي يمكـــن أن تحققهـــ األهميـــة

اتفاقيــة توأمــة وتعـــاون المركــزي فقـــط فــي الفتـــرة  86بـــرام إتــم  فقـــد ،الســيما فــي المجـــال االقتصــادي

  : وهذا يعود باألساس إلى عدة أسباب 20161و 1964 بينالممتدة 

 بموجــب 2011علــى الــرغم مــن أن التكــريس التشــريعي للتعــاون الالمركــزي قــد كــان ســنة  -

إال أنه بقي مفهوما مجهوال وغامضا لـدى ، بعقود والذي سبقه تكريس واقعي القانون المتعلق بالبلدية

األطـر القانونيـة التـي تحكمـه وآليـات الكثيرين بسبب تأخر صدور النصوص التنظيمية التي توضـح 

  .2017تنفيذه إلى غاية 

المتعلــق بالبلديــة  10-11وقبلــه كــل مــن القــانونين  329-17أورد المرســوم التنفيــذي رقــم  -

المتعلــق بالواليــة شــروطا وضــوابط صــارمة مرتبطــة بمبــادرات ومشــاريع اتفاقيــات التعــاون  07-12و

فـي الوقـت الـذي  ،ية المشـددة علـى الجماعـات المحليـةتجسـد مظهـرا مـن مظـاهر الوصـا ،الالمركزي

إقـــرار ببلـــوغ الجماعـــات المحليـــة درجـــة مـــن النضـــج  ن يعبـــر فيـــه التعـــاون الالمركـــزي عـــنيفتـــرض أ

السياســي واإلداري تؤهلهــا للمبــادرة بشــكل مســتقل إلقامــة عالقــات تعــاون تســاهم فــي تحقيــق التنميــة 

   .2المحلية المنشودة

                                                                                                                                                                                     

  . اتفاقيتين موقعتين مع جماعات محلية تابعة لقارة أمريكا -
البوســـنة ( ومدينـــة ســـراييفو بـــين بلديـــة تلمســـان 1964-04-18حســـب إحصـــائيات وزارة الداخليـــة تـــم توقيـــع أول إتفاقيـــة توأمـــة فـــي  -1

، أما آخـر اتفاقيـة فقـد تـم توقيعهـا بـين واليـة الجزائـر وواليـة تـونس فـي أفريـل 2001ثم سنة  1984والتي تم إعادة بعثها سنة ) والهرسك

  .2018-05-20: أطلع عليه بتاريخ www.interieur.gov.dz: أنظر .2016
يحـدد كيفيـات إقامـة عالقـات التعـاون الالمركـزي بـين الجماعـات اإلقليميـة الـذي  329-17أخضع المنظم في المرسوم التنفيذي رقم  -2

  : مبادرات ومشاريع اتفاقيات التعاون الالمركزي إلى جملة من اإلجراءات الرقابية  السابقة والالحقة تتمثل في، الجزائرية واألجنبية

  .وافقة المسبقة للوزير األولخضوع كل مبادرة ترمي إلى إقامة عالقات تعاون المركزي إلى الم - 

خضــوع مشــروع اتفاقيــة التعــاون الالمركــزي إلــى الموافقــة المســبقة للــوزير المكلــف بالداخليــة بعــد أخــذ رأي الــوزير المكلــف بالشــؤون  - 

  . الخارجية

  .خضوع مشروع اتفاقية التعاون الالمركزي حسب الحالة إلى مداولة المجلس الشعبي البلدي أو الوالئي - 

زير المكلـف بالداخليـة حسـب ال تكون المداولة المتعلقة بمشروع اتفاقية تعاون المركزي نافذة إال بعد الموافقة عليها من الـوالي أو الـو  - 

  .329-17من المرسوم التنفيذي رقم  23، 22، 21، 09: أنظر المواد ،الحالة
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مصادر تمويل مشاريع التعـاون الالمركـزي والمتمثلـة  329-17التنفيذي رقم حدد المرسوم  -

أساســا فــي المــوارد الخاصــة بالجماعــات اإلقليميــة المعنيــة وٕاعانــات الدولــة، إضــافة إلــى المســاهمة 

  . 1وأية موارد أخرى ينص عليها القانون المالية للجماعة اإلقليمية الشريكة

مــن عجــز مــالي يــؤثر علــى عــادة مــا تعــاني يما البلديــة الجماعــات المحليــة الســ المعــروف أن

إبـرام مثـل  العـزوف عـنقدرتها على تغطية نفقات اتفاقيات التعاون الالمركـزي، وهـو أمـر سـاهم فـي 

  .  هذه االتفاقيات رغم أهميتها وبقائها رهينة بالوضعية المالية للجماعات المحلية

 ماليةعلى  ابة السابقة للمجالس المنتخبةالتصويت على الميزانية كمظهر وحيد للرق: ثانيا

  اإلقليمية الجماعات

تنحصــــر الرقابــــة الســــابقة للمجــــالس المحليــــة المنتخبــــة علــــى ماليــــة الجماعــــات المحليــــة فــــي 

أو المصـــادقة علـــى  ،المصـــادقة علـــى الميزانيـــة ســـواء تعلـــق األمـــر بالمصـــادقة علـــى ميزانيـــة البلديـــة

  :ميزانية الوالية

 I- ميزانيـة البلديــة هــي جـدول تقــديرات اإليــرادات والنفقــات :  التصــويت علــى ميزانيــة البلديــة

الســنوية الخاصــة بالبلديــة، وهــي عقــد تــرخيص وٕادارة يســمح بســير المصــالح البلديــة وتنفيــذ برنامجهــا 

  .2للتجهيز واالستثمار

بالشخصــية المعنويــة، ومــا إذن فالميزانيــة الخاصــة بالبلديــة باعتبارهــا شخصــا عموميــا متمتعــا 

ــــيترتـــب عنه ــــ ــــي وٕاداري هـــي وثيقـا مـــن اســـتقالل مال ــــة تقديريـ ــــة لمـــا قـــد تتحملـــه اإلدارة المعنيــ ة مـــن ـ

  .ات، وما قد تكتسبه من إيرادات خالل سنة مالية معينةـــنفق

فيـتم إعـدادها يتم إعداد الميزانية األولية للبلدية قبل بدء السنة الماليـة، أمـا الميزانيـة اإلضـافية 

  .3خالل السنة المالية بهدف تعديل وموازنة النفقات واإليرادات بناء على نتائج السنة المالية السابقة

                                                           

عالقـات التعـاون الالمركـزي بـين الجماعـات اإلقليميـة الجزائريـة يحدد كيفيات إقامة ، 329-17من المرسوم التنفيذي رقم  34المادة  -1

  .واألجنبية
    .، يتعلق بالبلدية10 -11من القانون رقم  176المادة  -2
  .10 -11القانون رقم  من 177المادة  -3
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  :تمر الميزانية البلدية بأربعة مراحل أساسية تتمثل في

فــي إطــار تنشــيط وتنســيق ســير يتــولى األمــين العــام للبلديــة  :مرحلــة تحضــير الميزانيــة -1

ـــة للبلديـــةالمصـــالح اإلداريـــة  ـــة البلديـــة والتقني ـــة مـــن خـــالل 1إعـــداد مشـــروع ميزاني ـــتم هـــذه العملي ، وت

، فـيم تحديــد المعلومـات الالزمـة ومعالجتهـا ومعرفــة معوقـات تنفيـذ الميزانيـة الســابقة وتجنبهـا مسـتقبال

المتطلبــــات الماليــــة واالختيــــارات المقترحــــة فــــي جانــــب النفقــــات واإليــــرادات لتــــتم صــــياغة مشــــروع 

  . 2ةالميزاني

يعـرض مشـروع الميزانيـة أمـام المجلـس الشـعبي البلـدي  :مرحلة التصويت علـى الميزانيـة -2

أكتــوبر مــن الســنة الماليــة التــي تســبق ســنة تنفيــذها  31قبــل  ،للتصــويت عليــه بابــا بابــا ومــادة مــادة

الماليــــة التــــي تنفــــذ فيهــــا بالنســــبة للميزانيــــة   الســــنةجــــوان مــــن  15بالنســــبة للميزانيــــة األوليــــة، وقبــــل 

  .3اإلضافية

ـــى الميزانيـــة -3 ـــانون البلديـــة  :المصـــادقة عل أن تكـــون المصـــادقة علـــى  10-11اشـــترط ق

، فعملية ضـبط والمصـادقة 4الميزانية مصادقة صريحة من طرف الهيئة الوصية والمتمثلة في الوالي

بة هي عملية جد هامة، ولعل اشتراط المشرع خضـوعها على الميزانية وفق الشروط القانونية المطلو 

للمصــادقة الصــريحة مــن الجهــة الوصــية ممثلــة فــي الــوالي لــدليل علــى أهميتهــا وحساســيتها رغــم مــا 

  .يشكله ذلك من تقزيم لدور المجلس الشعبي البلدي

اآلمــر يتــولى رئــيس المجلــس الشــعبي البلــدي تنفيــذ ميزانيــة البلديــة فهــو : تنفيــذ الميزانيــة -4 

بالصــرف، وتبعــا لــذلك يــأمر بتحصــيل اإليــرادات مــن خــالل إثبــات الــدين فــي ذمــة المكلــف وتحديــد 

                                                           

علـى األمـين العـام ، يتضـمن األحكـام الخاصـة المطبقـة 2016-12-13مـؤرخ فـي  320-16من المرسوم التنفيذي رقـم  16المادة  -1

  .2016-12-15، صادر في 73للبلدية، ج ر ج ج عدد 
المجلـة الجزائريـة ، "تحضير وتنفيـذ ميزانيـة الجماعـات المحليـة واإلجـراءات المتخـذة لتحسـين المـوارد الماليـة لهـا"جليل زين العابدين،  -2

  .173، ص2012، 02ة، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، العدد للمالية العام
    .، يتعلق بالبلدية10 -11من القانون رقم  182، 181 ،180المواد  -3
  .10-11من القانون رقم  57المادة  -4
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مبــالغ هــذه الــديون وٕاصــدار أوامــر بتحصــيلها، كمــا يلتــزم فــي جانــب النفقــات بإصــدار أوامــر الــدفع 

  . 1وٕارسالها مرفقة باألوراق الثبوتية الضرورية للمحاسب المكلف بتسوية النفقة

ستعراض المراحل التي تمر بها الميزانية البلدية يتضـح أن دور المجلـس المنتخـب من خالل ا

يقتصــر علــى مجــرد التصــويت علــى ميزانيــة البلديــة، فــي حــين منحــت صــالحية اإلعــداد والمصــادقة 

ـــ  ىوالتنفيـــذ لهيئـــات مختلفـــة هـــي األمـــين العـــام للبلديـــة والـــوالي ورئـــيس المجلـــس الشـــعبي البلـــدي عل

  .التوالي

قـد  10 -11ي عملية التصويت على الميزانية عدة عوارض أشار إليها قانون البلديـة قد تعتر 

ـــا ألي حالـــة  ـــذلك تفادي ـــة ل ـــول القانوني ـــة، إال أن المشـــرع قـــدم الحل تعرقـــل الســـير العـــادي لهـــذه العملي

فكـــرة ســـمو مركـــز الـــوالي مقارنـــة مجـــددا حيـــث مـــنح للـــوالي دورا محوريـــا فـــي ذلـــك مـــا يؤكـــد  ،انســـداد

  :البلدي المنتخببالمجلس 

قــد يتــولى المجلــس الشــعبي البلــدي التصــويت علــى ميزانيــة غيــر متوازنــة أو لــم تــنص علــى  -

النفقــات اإلجباريــة، فــإذا رفعــت بهــذا الشــكل إلــى الــوالي ألجــل المصــادقة الصــريحة عليهــا فــإن هــذا 

س الشــعبي يومــا التــي تلــي اســتالمها إلــى رئــيس المجلــ 15األخيــر يرجعهــا مرفقــة بمالحظاتــه خــالل 

  .   أيام 10البلدي الذي يخضعها لمداولة ثانية خالل 

إذا تم التصويت عليهـا مجـددا بشـكل غيـر متـوازن أو دون الـنص علـى النفقـات اإلجباريـة يـتم 

أيام من تـاريخ إعـذار الـوالي  08إعذار المجلس الشعبي البلدي من طرف الوالي، فإن انقضت مدة 

  .2انية البلدية، يقوم الوالي بضبطها تلقائياللمجلس ولم يضبط هذا األخير ميز 

ـــة، يســـتمر العمـــل  - ـــة الســـنة المالي ـــل بداي ـــا لســـبب مـــا قب ـــة نهائي ـــة البلدي ـــم تضـــبط ميزاني إذا ل

بــاإليرادات والنفقــات العاديــة المقيــدة فــي الســنة الماليــة الســابقة إلــى غايــة المصــادقة علــى الميزانيــة 

  .1الجديدة

                                                           

المجلـة الجزائريـة ، "دور العنصر البشري في تحسـين آداء ميزانيـة الجماعـات المحليـة، دراسـة ميزانيـة البلديـة" مفتاح فاطمة الزهراء،  -1

  .56، ص 2012، 02، العدد قايد، تلمسانأبي بكر بل ، جامعةللمالية العامة
 .تعلق بالبلديةي، 10 -11من القانون رقم  183/02المادة  -2
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انيـــة البلديـــة بســبب اخـــتالل داخـــل المجلــس الشـــعبي البلـــدي إذا لــم يـــتم التصـــويت علــى ميز  -

التـــي تقضـــي  185وتـــم إعمـــال أحكـــام المـــادة  ،وانقضـــت الفتـــرة القانونيـــة للمصـــادقة علـــى الميزانيـــة

باســتمرارية العمــل بــاإليرادات والنفقــات المقيــدة فــي الســنة الماليــة المنقضــية، يقــوم الــوالي باســتدعاء 

مصادقة عليها، فإن لم يتم التوصل إلى المصادقة على الميزانية خالل المجلس في دورة استثنائية لل

  .2هذه الدورة، تضبط من طرف الوالي

II- ميزانيــة الواليــة هــي جــدول تقــديرات اإليــرادات والنفقــات : التصــويت علــى ميزانيــة الواليــة

وتنفيــذ برنامجهــا الســنوية الخاصــة بالواليــة، وهــي عقــد تــرخيص وٕادارة يســمح بســير مصــالح الواليــة 

  .    3للتجهيز واالستثمار

  :يمر إعداد ميزانية الوالية بمراحل أساسية يمكن تلخيصها في

يتولى الوالي إعداد مشروع ميزانية الواليـة مراعيـا فـي ذلـك  :إعداد مشروع ميزانية الوالية -1

  .حصائل الميزانيات السابقة

وهــي األعمـال التـي تقــوم بهـا اللجنـة المكلفــة بالماليـة علـى مســتوى  :األعمـال التحضـيرية -2

حيـث تقـوم  المجلس الشعبي الوالئي بعد أن يعرض عليها مشروع الميزانيـة المعـد مـن طـرف الـوالي،

  .بدراسة المشروع بشكل مفصل وتنتهي بإعداد تقرير حول مشروع الميزانية

تفتـتح المناقشـة  :لمجلس الشـعبي الـوالئيمناقشة الميزانية والتصويت عليها من طرف ا -3

ة ــــــــمناقش" ال ـــــــدول أعمـــــــت جـــــــي تحـــــــة للمجلـــــس الشـــــعبي الوالئــــــــالل دورة عاديــــــــرى خــــــــــي تجـــــــالت

ـــــالميزاني بتقريــــر المــــدير المعنــــي بإعــــداد الميزانيــــة وتقريــــر لجنــــة الماليــــة، ليشــــرع فــــي المناقشــــة  ،"ةــ

  . 4التفصيلية للميزانية

                                                                                                                                                                                     

  .تعلق بالبلديةي، 10 -11من القانون رقم  185المادة  -1
  .10 -11من القانون رقم  186 المادة -2
  .تعلق بالواليةي، 07 -12من القانون رقم  157لمادة ا -3
 2016، 26العـدد االقتصـادي، جامعـة األغـواط، العـدد  -مجلـة دراسـات، "ميزانيـة الواليـة: مالية الجماعات المحليـة"بوجالل أحمد،  -4
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 31المجلـــس الشــعبي الـــوالئي التصــويت علـــى الميزانيـــة بشــكل متـــوازن وبابــا بابـــا قبـــل يتــولى 

جــوان مــن الســنة  15أكتــوبر مــن الســنة الماليــة التــي تســبق تنفيــذها بالنســبة للميزانيــة األوليــة، وقبــل 

  .1المالية التي تطبق فيها بالنسبة للميزانية اإلضافية

حتـى تكـون ميزانيـة الواليـة نافـذة  07-12ن رقـم اشـترط القـانو  :المصادقة علـى الميزانيـة -4

خـالل أجـل أقصـاه شـهرين تجسـيدا  ،ضرورة المصادقة الصريحة عليها من الوزير المكلف بالداخليـة

  .2لسلطته الوصائية

قــد يعتــري التصــويت والمصــادقة علــى الميزانيــة مــن طــرف المجلــس الشــعبي الــوالئي عــوارض 

  :في اآلجال القانونيةعدم التصويت عليها تتمثل إما في عدم ضبط الميزانية أو 

إذا لم تضبط نهائيا ميزانية الوالية لسبب ما قبل بداية السنة المالية، يستمر العمل بالنفقات  -

  .3واإليرادات العادية المقيدة في السنة المالية المنقضية إلى غاية المصادقة وضبط الميزانية الجديدة

ـــــإذا ل - ـــــم يصـ ــــس الشــــعبـ ــــوالئي علــــى ميزانيوت المجل ـــــي ال ـــــ ـــــة بســــبب اخــــتالل داخـة الوالي ل ـ

المجلــس، وانقضــت الفتــرة القانونيــة للمصــادقة علــى مشــروع الميزانيــة، يســتدعي الــوالي المجلــس فــي 

  .  دورة استثنائية بغرض التصويت والمصادقة على الميزانية

المصـادقة علـى مشـروع  إن لم يتوصل المجلس الشعبي الوالئي المنعقد في دورة استثنائية إلى

  .4الميزانية، يبلغ الوالي الوزير المكلف بالداخلية الذي يتخذ التدابير المالئمة لضبطها

 

                                                           

  .، يتعلق بالوالية07-12من القانون رقم  165، 162، 161، 160المواد  -1
  .07-12من القانون رقم  55المادة  -2
  .07 -12من القانون رقم  167 المادة  -3
  .07 -12من القانون رقم  168 المادة -4
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  :الباب الثاني

  اآلليات الردعية لحماية المال العام

تفـادي وقـوع اإلجـراءات الوقائيـة الهادفـة إلـى  على الرغم مـن األهميـة البالغـة التـي تحظـى بهـا

 وقـتإلـى نظـرا  أي مساس بالمـال العـام، سـواء اتخـذت صـورة تـدابير احترازيـة أو شـكل رقابـة سـابقة

يجعلهــا تســاهم فــي منــع اعوجــاج هــذا  ممارســتها حيــث أنهــا تــتم قبــل القيــام بالعمــل اإلداري، وهــو مــا

األخيــر وضــمان صــدوره وفــق مــا يتطلبــه القــانون، إال أنهــا تعــد غيــر كافيــة انطالقــا مــن عــدة أســباب 

لحمايــة هــذا إمكانيــة تراخــي اإلدارة التــابع لهــا المــال العــام عــن اتخــاذ التــدابير الضــرورية لعــل أهمهــا 

عــن فحــص جميــع جزئيــات العمــل اإلداري المعنــي وكشــف العيــوب األخيــر، وعجــز الرقابــة الســابقة 

يمكـــن أن  العمـــل اإلداري المتعلـــق بالمـــال العـــامالتـــي يمكـــن أن تعتريـــه، إضـــافة إلـــى أن الخلـــل فـــي 

  .  يظهر في وقت الحق أثناء أو بعد التنفيذ رغم أن نشوءه كان متطابقا مع القانون

االكتفـــاء  اب كـــان مـــن الضـــروري ولـــدواعي حمايـــة المـــال العـــام عـــدمبنطالقـــا مـــن هـــذه األســـا

وتدعيمها بإجراءات وتدابير عالجية ترمي  ،اإلجراءات والتدابير الوقائية الهادفة لحماية المال العامب

 إلى تصويب العمل اإلداري وتصحيح اإلختالالت الحاصلة، إضافة إلى مساءلة المتسببين في هـذه

ـــر، هـــذه التـــدابير  ـــابع لهـــا المـــال العـــام أو مـــن الغي اإلخـــتالالت ســـواء كـــانوا منتمـــين إلـــى اإلدارة الت

   .  العالجية قد تتخذ صورة رقابة قانونية أو رقابة قضائية

للرقابــة القانونيـــة علــى األمـــوال العامــة أهميـــة كبيـــرة انطالقــا مـــن مضــمونها القاضـــي باســـتقاء 

القــانون، فالرقابــة القانونيــة هــي تلــك الرقابــة المحــددة بموجــب نصــوص  األجهــزة الرقابيــة ســلطتها مــن

ــــال يجـــوز ألي جهـــة أن تمـــارس رقابتهحيـــث  صـــريحة مـــن القـــانون ــــا دون أن تكــ ــــون مخولـ ة بـــذلك ـ

، وقد منحت في التشريع الجزائـري ألجهـزة متعـددة منهـا ذات طـابع إداري وأخـرى منتخبـة ذات قانونا

  ).األول الفصل(طابع سياسي 

تعتبــر الســلطة القضــائية حاميــة الحقــوق والحريــات نظــرا لكونهــا جهــاز مســتقل ال يخضــع إال 

لرقابـة علـى المـال العـام عـن إحقـاق الحمايـة ت وعجزت الهيئات المخولة قانونـا لفمتى تراخ ،للقانون
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ل تــدخل القضــاء بشــكل ردعــي لســد الفــراغ النــاجم عــن ذلــك بشــكل يضــمن خضــوع المــاالالزمــة لــه، 

    .العام لرقابة متكاملة

علـى ضــمان  هرهفــي الرقابـة علـى المــال العـام مـن خــالل سـ القضـاء سـلطته ســتقييتبعـا لـذلك 

مـن أجـل  الدولـة وأجهزتهـا اإلداريـة العامـةوسيلة في يد تعتبر حق الشعب على هذه األموال، كونها 

مـــدى تطـــابق طـــرق  الرقابـــة علـــىحيـــث يســـهر علـــى الخـــدمات العامـــة لجمهـــور المـــواطنين،  تـــوفير

سـواء اتخـذ  وكيفيات صرف األموال العامـة مـع األوجـه المحـددة لهـا قانونـا، وتوقيـع الجـزاء المناسـب

  ). الثاني الفصل( طابعا إداريا أو جزائيا
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  :الفصل األول

  الرقابة القانونية الالحقة على المال العام

لــه أو الحقــة ة للعمــل اإلداري أو مرادفــة ــــون سابقـــــة عــدة أشــكال فقــد تكـــــة القانونيـــــتتخــذ الرقاب

لكــل شــكل مــن هــذه األشــكال مزايــا ومآخــذ، ومــن مآخــذ الرقابــة الســابقة أنهــا تــؤدي إلــى تعطيــل لــه، و 

 الخاضــعة للرقابــةكمــا أنهــا قــد تــؤدي إلــى االنتقــاص مــن اســتقاللية الهيئــات  ،تنفيــذ األعمــال اإلداريــة

الســيما وأن هــذه الرقابــة تكــون فــي كثيــر مــن األحيــان شــكلية فقــط وليســت موضــوعية، أمــا الرقابــة 

  .وجد الالحقة فتنصب على أعمال تمت وانتهت فهي تعتبر فحصا للنتائج وتقويما لالعوجاج إن

تأسيسا على ما سبق يمكن القول أن الرقابـة الالحقـة تحتـرم الجهـة اإلداريـة المشـمولة بالرقابـة 

يث تتمتع بحرية إصدار القرارات الالزمة، وتكون غاية الرقابة الالحقة عندئـذ الكشـف عـن مـواطن ح

  .القصور والضعف في تنفيذ األعمال اإلدارية ومدى تحقيقها لألهداف التي وجدت من أجلها

تتخــذ الرقابــة الالحقــة عــدة صــور منهــا الرقابــة اإلداريــة الالحقــة والتــي يقصــد بهــا تلــك الرقابــة 

ألجـــل دفـــع  ،تـــي تقـــوم علـــى فكـــرة التقيـــيم وٕاجـــراء المقارنـــة بـــين النتـــائج الفعليـــة والنتـــائج المســـتهدفةال

األنشطة اإلدارية في االتجاهات المحققة لألهـداف ومنعهـا مـن االنحـراف، وتبعـا لـذلك فهـي تخـتص 

  :بوظيفتين أساسيتين

  .النحرافمحاولة دفع األنشطة في االتجاهات المحققة لألهداف ومنعها من ا -

  .1تصحيح مسار األنشطة اإلدارية عند انحرافها -

لوظيفة الحيوية التي تضطلع بها اإلدارة باعتبارها األداة التي يتم بها صرف و تحصيل ل نظرا

 جعلهـا تتمتـع قانونـا ،األموال العامة والسهر على حسن تسييرها واسـتغاللها فـي األوجـه المحـددة لهـا

مـــن بدايـــة ظهـــور  ،األمـــوالهـــذه التصـــرفات القانونيـــة الـــواردة علـــى  ســـلطة مراقبـــة واإلشـــراف علـــىب

الحاجـــة إلـــى صـــرفها أو تحصـــيلها ووصـــوال إلـــى الوجهـــة المحـــددة لهـــا، لـــذلك اعتبـــرت الرقابـــة التـــي 

                                                           

  .156مرجع سابق، ص إلهام محمد عبد الملك المتوكل،  -1
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المبحــث ( تمارســها مختلــف الجهــات اإلداريــة مــن أهــم صــور الرقابــة القانونيــة علــى األمــوال العامــة 

  ).األول

تملكــه اإلدارة مــن وســائل ماديــة وبشــرية والــذي يســاعدها فــي اإللمــام بجميــع علــى الــرغم ممــا 

ــــة واألمــــوال العموميــــة  ــــق العمومي ــــف المراف ــــة تنظــــيم مختل المعلومــــات الضــــرورية عــــن ســــير وطريق

المخصصة لها، فإن رقابتها على أوجه صـرف األمـوال العامـة ال تعتبـر كافيـة بـذاتها نظـرا للقصـور 

، لــذلك ال بــد مــن تــدعيمها برقابــة تمارســها هيئــات مــن خــارج نــب متعــددةمــن جوا الــذي قــد يعتريهــا

سـواء علـى المسـتوى  هـذا الغـرض وهـي الرقابـة السياسـية الهيكل اإلداري تنتخب من الشعب لتحقيـق

  ).المبحث الثاني(الوطني أو المحلي 

  :المبحث األول

  الرقابة اإلدارية الالحقة على المال العام

ــــى القطاعــــات تتعــــدد األجهــــزة اإلدار  ــــوم باإلشــــراف عل ــــة تق ــــين أجهــــزة مركزي ــــة ب ــــي الدول ــــة ف ي

اإلســــتراتيجية ذات األهميــــة الوطنيــــة، وأخــــرى غيــــر مركزيــــة تتــــولى تقــــديم خــــدمات عامــــة لجمهــــور 

متبعـة فـي ذلـك وسـائل غيـر مألوفـة  ،المواطنين غالبا ما تكون ذات طابع إقليمي أو مصلحي محدد

  .ت السلطة العامةفي القانون الخاص ومتمتعة بامتيازا

وسواء كانت اإلدارة مركزية أو غير مركزية فإنه يقع على عاتقها تسـيير األمـوال العامـة نيابـة 

عـــن الشـــعب وبالشـــكل الـــذي يتوافـــق مـــع احتياجاتـــه المتغيـــرة والمتطـــورة وفـــق األســـس التـــي حـــددها 

تحقيق هذه الغايـات  القانون، كما يقع على عاتقها باعتبارها راعية للمصالح العامة أن تحرص على

  .والذي ال يكون إال بوجود رقابة إدارية فعالة تهدف إلى منع االنحرافات في تسيير هذه األموال

تضطلع عدد من اإلدارات العمومية بصالحيات متعددة في مجـاالت مختلفـة فـي إطـار دورهـا 

األصــيل والمتمثــل فــي الســهر علــى تنفيــذ القــوانين الصــادرة عــن الســلطة المختصــة بالتشــريع، وزيــادة 

علــى ذلــك قــد يمنحهــا القــانون ســلطة ممارســة اختصاصــات رقابيــة بعديــة علــى طــرق إدارة وتســيير 

، وبالتــالي فــإن الرقابــة اإلداريــة تعنــي الفهــم م باعتبــاره عصــب الحيــاة االقتصــادية للدولــة المــال العــا
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 اســعيا إلــى حمايتهــالســليم لمعنــى األمــوال العامــة وكيفيــة اســتخدامها لتحقيــق المنفعــة العامــة وذلــك 

  ).المطلب األول(  اوالمحافظة عليه

يقتضي العمل الجاد من أجل تحقيق حلقة متكاملة من الهيئات الرقابية على المال العام عـدم 

االكتفاء بالرقابة التي تمارسها الهيئات اإلدارية العامة كاختصـاص مـن اختصاصـاتها المتعـددة، بـل 

طلــب الم( بإنشــاء هيئــات متخصصــة فــي الرقابــة البعديــة علــى األمــوال العامــة ومنحهــا طابعــا ماليــا 

  ). الثاني

  :المطلب األول

  على المال العام شاملرقابة هيئات ذات اختصاص إداري 

تتكــون الذمــة الماليــة للدولــة وهيئاتهــا اإلداريــة المختلفــة مــن أمــالك عموميــة وخاصــة، عقاريــة 

ومنقولــة، مخصصــة لالســتعمال المباشــر للجمهــور أو لمرافــق عموميــة تحقــق وظيفــة أساســية وهــي 

أمــر يجعلهــا عرضــة لالســتغالل غيــر المشــروع أو العامــة لجمهــور المــواطنين، وهــو  تحقيــق المنفعــة

ما يرتب على عاتق اإلدارات العمومية واجـب حمايتهـا والتصـدي ألي شـكل مـن  ،غير العقالني لها

  ). الفرع األول( أشكال المساس بها 

ــــة تخصــــص لمختلــــف  اإلدارات مــــن جانــــب آخــــر ولضــــمان الســــير الحســــن للمرافــــق العمومي

ــــــالعمومي ــــــة أمــــ ــــــوال سائلــ ــــــة بموجـــــب ميزانيــ ــــــة مستقلـــ ــــــة إذا كانــ ــــــت الهيئــ ــــــة متمتعــ ــــــة بالشخصيــــ ة ــــ

ـــالمعنوي ة، وبميزانيــة تابعــة للدولــة إذا لــم تكــن متمتعــة بالشخصــية المعنويــة، هــذه األمــوال غالبــا مــا ـــــ

ة ال تتــوانى الجهــات اإلداريــة المختصــة فــي تكــون محــل نفقــات بنــاء علــى صــفقات عموميــة مختلفــ

  ).  الفرع الثاني( فرض رقابتها عليها أثناء تنفيذ هذه الصفقات وحتى بعد تنفيذها 
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  :الفرع األول

  العموميةالرقابة اإلدارية الالحقة في مجال األمالك 

سـواء  إن تخصيص األمالك العمومية للمصلحة العامة يجعل األفراد فـي احتكـاك مسـتمر بهـا

كانــت مخصصـــة لالســـتعمال المباشـــر للجمهـــور أو مخصصـــة لمرفـــق عـــام، وهـــو مـــا يعرضـــها إلـــى 

أشــكال متعـــددة مـــن االعتـــداءات لـــذلك يقـــع علــى عـــاتق الجهـــات اإلداريـــة المختصـــة التصـــدي لهـــذه 

أو ) أوال( االعتـداءات عــن طريــق االعتــراض علـى طلبــات إعــداد عقــد الشـهرة علــى أمــالك عموميــة 

البنايــات المخالفــة لقواعـــد التهيئــة والتعميـــر والتــي تشــكل مساســـا مباشــرا بـــاألمالك  عــن طريــق هـــدم

  ).ثالثا( ، أو اإلشراف والرقابة على رخص الشغل الخاص لألمالك العمومية )ثانيا( العمومية 

  حق االعتراض: أوال

  سلطة يتقاسمها رئيس المجلس الشعبي البلدي وٕادارة أمالك الدولة

داريـــة عــن طريــق االعتـــراض عنــدما يتعلـــق األمــر بــرد اعتـــداءات واقعــة مـــن تبــرز الرقابــة اإل

أشـــخاص طبيعيـــة أو معنويـــة علـــى األمـــالك العموميـــة التابعـــة للدولـــة أو الجماعـــات اإلقليميـــة، مـــن 

خالل وضع اليد على عقار من العقارات التابعة لها مدة زمنية ثم السـعي إلـى تملكـه إعمـاال لقواعـد 

  .التقادم المكسب

صد بحق االعتراض تلك المكنة التي منحهـا المشـرع لـإلدارة المختصـة للتعبيـر عـن رفضـها يق

إذا تبـين أن  ةأو معنويـ ةلشـخص أو عـدة أشـخاص طبيعيـ ،إلعداد عقد شهرة أو تسليم شهادة حيـازة

  .العقار المعني ينتمي إلى األمالك العمومية التابعة للدولة أو الوالية أو البلدية

االعتـــراض لهيئتـــين إداريتـــين همـــا رئـــيس المجلـــس الشـــعبي البلـــدي ومـــدير مـــنح المشـــرع حـــق 

أمالك الدولة على مستوى الوالية، ويمارس هـذا الحـق بمناسـبة التقـدم بطلبـات إلعـداد عقـد شـهرة أو 

  .الحصول على شهادة حيازة
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تجــدر اإلشــارة بدايــة أن حــق االعتــراض وٕان كــان يعتبــر إجــراء وقائيــا يحــول دون حــق الحــائز 

ــــلعق ار مـــن العقـــارات التابعـــة لألمـــالك العموميـــة فـــي إعـــداد عقـــد شـــهرة أو شـــهادة حيـــازة علـــى هـــذا ــ

العقــار، إال أنــه يعتبــر إجــراء ردعيــا لالعتــداء الواقــع علــى األمــالك العموميــة، لــذلك فهــو يعتبــر مــن 

  .  قبيل اآلليات الحمائية الالحقة لألموال العمومية

I- ــد الشــهرة ــى إعــداد عق الــذي يســن إجــراء  352-83أجــاز المرســوم رقــم : 1االعتــراض عل

لكـل شـخص يحـوز عقـارا  ،إلثبات التقادم المكسب وٕاعداد عقـد الشـهرة المتضـمن االعتـراف بالملكيـة

مرة غير منقطعة وال متنازع حيازة مست ،في تراب البلديات التي لم تخضع بعد للمسح العام لألراضي

أن يقــدم طلبــا للموثــق المخــتص ، النيــة وليســت مشــوبة بلــبس طبقــا ألحكــام القــانون المــدنيوع عليهــا

  .2إقليميا ألجل إعداد عقد شهرة يتضمن االعتراف بالملكية على أساس التقادم المكسب

بعــد أن يتلقـــى الموثـــق طلــب إعـــداد عقـــد شــهرة مـــن المعنـــي مرفقــا بالمعلومـــات الالزمـــة عـــن  

وتعيــــين ذوي  ،طبيعـــة الملكيـــة وموقعهـــا ومشـــتمالتها ومســـاحتها والرســـوم والتكـــاليف المترتبـــة عنهـــا

إضافة إلى الوثائق الثبوتية المطلوبة، يقدم التماسا إلى رئـيس المجلـس الشـعبي  الحقوق والمستفيدين

مـدير أمـالك الدولــة فـي الواليـة لتحديـد الوضـعية القانونيــة للعقـار إن كـان يـدخل ضــمن ٕالـى البلـدي و 

  .األمالك العامة أو الخاصة التابعة للبلدية أو الوالية أو الدولة

إضــافة إلــى االلتمــاس الموجــه إلــى رئــيس المجلــس الشــعبي البلــدي ومــدير أمــالك الدولــة فــي 

فقة المعني بنشر وٕاعالن طلب إعداد عقد الشهرة عن طريق اللصـق فـي الوالية، يقوم الموثق على ن

أشـــــهر، والنشـــــر فــــي الصـــــحافة الوطنيـــــة والجهويــــة قصـــــد إثـــــارة  04لــــوح اإلعالنـــــات للبلديـــــة مــــدة 

  . 3االعتراضات المحتملة

                                                           

وتعويضـه بـالتحقيق كـإجراء مثبـت للملكيـة العقاريـة بعـد االسـتغناء عـن عقـد الشـهرة  مكرسة قانونـاهذه الصورة من االعتراض لم تعد  -1

فــي  ابقــي مكرســ هــذا اإلجــراء لمفيــد التطــرق إليهــا علــى أسـاس أنإال أنـه مــن ا ،2007ســنة  352-83إلغــاء المرســوم رقــم بعــد  العقـاري

  كمــا أن الطلبــات التــي قــدمت إلعــداد عقــد الشــهرة قبــل صــدور القــانون رقــم ) 2007إلــى  1983مــن (  نظومــة القانونيــة لمــدة طويلــةالم

   .، الملغى352-83 رقم المرسوم ا أحكامعليه تطبق 07-02
 المتضـــمن االعتـــراف بالملكيـــة، يســـن إجـــراء إلثبـــات التقـــادم المكســـب وٕاعـــداد عقـــد الشـــهرة 352-83مـــن المرســـوم رقـــم  01المـــادة  -2

         ).ملغى(

  .352-83من المرسوم رقم  04و  03المادتين  3 -
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في هذه المرحلة يبرز دور كل من رئيس المجلس الشعبي البلدي ومدير أمـالك الدولـة للواليـة 

ـــــف ادم ـــــــا بالتقـــــــاب ملكيتهــــــة اكتســــــن إمكانيــــــم -ةــــــــوحتــــى الخاص -ةـــــــالك العموميـة األمــــــــــي حمايـ

ــــالمكس بإبـــداء آرائهمـــا وتحفظاتهمـــا بشـــأن مـــدى انـــدراج  253-83ب، حيـــث ألزمهمـــا المرســـوم رقـــم ـ

المجلـس العقار المطلوب إعداد عقد الشهرة بشـأنه فـي األمـالك العموميـة للبلديـة فيمـا يتعلـق بـرئيس 

الشــعبي البلــدي، ومــدى اندراجــه فــي األمــالك العموميــة للواليــة أو الدولــة فيمــا يخــص مــدير أمــالك 

، وتفاديـا 1أشهر مـن تـاريخ إخطارهمـا مـن طـرف الموثـق 04الدولة للوالية، وذلك خالل أجل أقصاه 

القضـاء إلمكانيـة سـكوت كـل مـن رئـيس المجلـس الشـعبي البلـدي ومـدير أمـالك الدولـة للواليـة كـرس 

فـي التـدخل فـي النـزاع حتـى بعـد  ومديرية أمالك الدولـة بالواليـة قاعدة جوهرية تتمثل في حق البلدية

  .  2أشهر 04انقضاء أجل 

إذا انعــدمت االعتراضــات بشــأن طلــب إعــداد عقــد الشــهرة  ســواء مــن طــرف الخــواص أو مــن 

متضـــمن االعتـــراف بالملكيـــة طـــرف الهيئـــات العموميـــة، يقـــوم الموثـــق بإعـــداد عقـــد الشـــهرة للمعنـــي ال

  .   ويودعه لدى المحافظة العقارية قصد الشهر

أما إذا قدمت اعتراضات بشأن إعـداد عقـد الشـهرة للمعنـي مـن طـرف رئـيس المجلـس الشـعبي 

البلدي أو مدير أمـالك الدولـة للواليـة فـي اآلجـال القانونيـة علـى أسـاس انـدراج الملـك المعنـي ضـمن 

وذلـك ألن هـذه  3للبلدية أو الوالية أو الدولة، يمتنع الموثق عن إعـداد عقـد الشـهرةاألمالك العمومية 

األمــالك محميــة بقاعــدة عــدم جــواز اكتســابها بالتقــادم مهمــا طالــت مــدة وضــع اليــد عليهــا، وفــي هــذه 

  .الحالة يحيل الموثق األطراف المعنية إلى القضاء المختص لحل نزاعهم

                                                           

 يســـن إجـــراء إلثبـــات التقـــادم المكســـب وٕاعـــداد عقـــد الشـــهرة المتضـــمن االعتـــراف بالملكيـــة، 352-83رقـــم مـــن المرســـوم  06المـــادة  -1

         ).ملغى(
، ص 2000، 01، المجلـة القضـائية عـدد 2000-03-29بتـاريخ  المحكمـة العليـاب الغرفة العقارية صادر عن 190541رقم  قرار -2

151.  
 يسن إجراء إلثبات التقادم المكسب وٕاعداد عقد الشهرة المتضـمن االعتـراف بالملكيـة ،352-83من المرسوم رقم  09، 08المادتين  -3

  ).ملغى(
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ضــمن تأســيس إجــراء لمعاينــة حــق الملكيــة العقاريــة وتســليم المت 02-07بصــدور القــانون رقــم 

تـم تعـويض عقـد الشـهرة المعـد مـن طـرف الموثـق والـذي  ،1سندات الملكية عن طريق تحقيق عقاري

يتضــمن اعترافــا بالملكيــة لطالبــه بــإجراء التحقيــق العقــاري، باســتثناء الطلبــات التــي تــم إيــداعها لــدى 

الـذي يكـرس  352-83لتـي تبقـى خاضـعة ألحكـام المرسـوم رقـم الموثقين قبل صدور هذا القانون وا

  .االعتراف بالملكية عن طريق عقد الشهرة

التحقيق العقاري هو إجراء تجمع اإلدارة مـن خاللـه معلومـات وتتحقـق مـن بعـض الوقـائع قبـل 

هــو الفعــل المتمثــل فــي البحــث عــن ف، المناســب بشــأن تحريــر ســند الملكيــة مــن عدمــه اتخــاذ القــرار

علومـات بغـرض إثبــات حـق مـن الحقــوق أو توضـيح وضـع مــن األوضـاع يـؤدي إلــى تحريـر ســند الم

ملكية عقارية يعتـد ويحـتج بـه علـى الجميـع وتضـمنه الدولـة، وبـذلك يمكـن لصـاحبه أن يمـارس حقـه 

  . 2بصفة تامة

يطبق إجراء التحقيق العقاري على كـل عقـار غيـر خاضـع للمسـح العـام وال يحـوز صـاحبه أو 

، وقد استثنى المشرع 1961سندات ملكية، أو حررت بشأنه سندات ملكية قبل أول مارس أصحابه 

صراحة من الخضوع ألحكام هذا القـانون األمـالك العقاريـة الوطنيـة سـواء كانـت عموميـة أو خاصـة 

  .3وكذلك األمالك المسماة سابقا العرش واألمالك الوقفية

ســيس إجــراء لمعاينــة حــق الملكيــة العقاريــة تأتضــمن الم 02-07تطبيقــا ألحكــام القــانون رقــم 

يمكــن لكــل شــخص طبيعــي أو معنــوي يمــارس  ،وتســليم ســندات الملكيــة عــن طريــق تحقيــق عقــاري

حيازة على عقار سواء بنفسه مباشرة أو بواسـطة شـخص آخـر أو يحـوز سـند ملكيـة محـرر قبـل أول 

                                                           

لمعاينــة حــق الملكيــة العقاريــة وتســليم ســندات الملكيــة عــن تأســيس إجــراء ، يتضــمن 2007-02-27مــؤرخ فــي  02-07قــانون رقــم  -1

  .2007-02-28، صادر في 15، ج ر ج ج عدد طريق تحقيق عقاري
 2014ر، ــــوالنشـر والتوزيـع، الجزائحمدي باشا عمر، آليات تطهير الملكية العقاريـة الخاصـة، الطبعـة الثانيـة، دار هومـه للطباعـة  - 2

محمودي عبد العزيز، حاج علـي عيسـى، إجـراءات تفعيـل الحيـازة العقاريـة كآليـة لتسـليم عقـود الملكيـة فـي القـانون  :، نقال عن126ص 

  .124، ص 2012العقاري الجزائري، الطبعة األولى، منشورات بغدادي، الجزائر، 
سـليم سـندات الملكيـة عـن طريـق تحقيـق تأسيس إجراء لمعاينـة حـق الملكيـة العقاريـة وتيتضمن ، 02-07من القانون رقم  02المادة  -3

  .عقاري
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سـند ملكيـة، ويوجـه هـذا  ، أن يطلـب فـتح تحقيـق عقـاري لمعاينـة حـق ملكيتـه وتسـليمه1961مـارس 

  . 1الطلب إلى مسؤول مصالح الحفظ العقاري الوالئي المختص إقليميا

يخضع التحقيق العقاري إلى إشهار واسع ويباشره محقق عقاري يعينه مسؤول مصـالح الحفـظ 

العقاري الوالئي من ضمن أعوان سلك مفتشي أمـالك الدولـة تحـت مسـؤولية ومراقبـة مصـالح الحفـظ 

وعنــد االقتضـاء يجــوز للـوزير المعنــي أن يكلـف أي عــون مـن األعــوان التـابعين  لألســالك العقـاري، 

  . 2المعادلة

إذا أفضــى التحقيــق العقــاري إلــى إثبــات حــق الملكيــة للمعنــي، يصــدر مســؤول مصــالح الحفــظ 

يفـض  العقاري مقررا يتعلق بالترقيم العقاري باسم المالك المعني للعقار ثم يسلم سند الملكية، فإن لـم

  .3التحقيق العقاري إلى نتيجة يتم إصدار مقرر رفض الترقيم العقاري

لقـد كــرس إجــراء التحقيـق العقــاري لتحقيــق أهــداف هامـة تتمثــل فــي تفعيـل عمليــة المســح العــام 

لــى عمليــات القــرض العقــاري بــاللجوء إ ،لألراضــي واالســتجابة لضــرورة تمويــل المشــاريع االســتثمارية

  .19614-03-01ديث سندات الملكية المحررة قبل إضافة إلى تح والرهني

أنـه لـم يشـر  ،الذي عوض عقد الشهرة بالتحقيق العقاري 02-07ما يالحظ على القانون رقم 

إلى حق االعتـراض الـذي كـان ممنوحـا لـرئيس المجلـس الشـعبي البلـدي ومـدير أمـالك الدولـة للواليـة 

، وهـذا التقادم المكسب وٕاعـداد عقـد الشـهرةإجراء إلثبات الذي يسن  352-83في ظل المرسوم رقم 

يكـــون مـــن اختصـــاص  02-07لســـبب وجيـــه وهـــو أن التحقيـــق العقـــاري الـــذي كرســـه القـــانون رقـــم 

مــوظفين مــن إدارة أمــالك الدولــة مــن ضــمن أعــوان ســلك مفتشــي أمــالك الدولــة، وهــو أمــر يخــولهم 

ي ال ينـــدرج ضـــمن األمـــالك خـــالل إجـــرائهم للتحقيـــق العقـــاري التحقـــق بدايـــة مـــن أن العقـــار المعنـــ

العمومية التابعة للبلدية أو الواليـة أو الدولـة، فـإن تبـين لهـم ذلـك يـدرجون ذلـك فـي محضـر التحقيـق 

                                                           

  .02-07من القانون رقم  04المادة   -1

تأسيس إجراء لمعاينة حق الملكية العقارية وتسليم سندات الملكيـة عـن طريـق يتضمن ، 02-07من القانون رقم  09، 08تين الماد 2 -

  .تحقيق عقاري
  .02-07من القانون رقم  17-14المواد من  -3
  .133-127اشا عمر، آليات تطهير الملكية العقارية الخاصة، مرجع سابق، ص ص حمدي ب -4



 على المال العام الالحقةالرقابة القانونية                                               الفصل األول  -الباب الثاني

 

231 

 

العقــاري، وتبعــا لــذلك يصــدر مســؤول مصــالح الحفــظ العقــاري الــوالئي مقــرر رفــض التــرقيم العقــاري 

  .واالمتناع عن منح سند الملكية للمعني

II- إجــراء الــذي يســن  352-83مــنح المرســوم رقــم : االعتــراض علــى إعــداد شــهادة الحيــازة

رئــيس المجلــس الشــعبي  ،إلثبــات التقــادم المكســب وٕاعــداد عقــد الشــهرة المتضــمن االعتــراف بالملكيــة

أشــهر مــن تــاريخ إخطــار الموثــق بطلــب إعــداد عقــد  04البلــدي ومــدير أمــالك الدولــة بالواليــة مهلــة 

ديم اعتراضهما، لكن قد تنقضي هـذه المهلـة دون إبـداء أي اعتـراض لـيس ألن العقـار شهرة ألجل تق

وٕانمــا لتقصــير منهمــا، وهــو أمــر قــد يــؤدي بــالموثق إلــى  العموميــةال يــدخل ضــمن األمــالك  المعنــي

ة مقـــدم الطلـــب للعقـــار حتـــى ولـــو كـــان مـــن األمـــالك العموميـــة أو ـــــد شـــهرة يثبـــت ملكيـــــتحريـــر عق

تأســيس  الــذي يتضــمن 02-07وقبــل صــدور القــانون رقــم  -فاديــا لهــذه الوضــعيةالخاصــة، لــذلك وت

تبنى المشـرع  - إجراء لمعاينة حق الملكية العقارية وتسليم سندات الملكية عن طريق تحقيق عقاري

االعتــراض علــى إعــداد وهــو المتضــمن التوجيــه العقــاري  25-90إجــراء مكمــال ضــمن القــانون رقــم 

  .شهادة الحيازة

المتضــمن التوجيـه العقــاري صــدر المرســوم التنفيــذي رقــم  25-90ألحكــام القــانون رقــم  تطبيقـا

الذي يحدد كيفيات إعـداد شـهادة الحيـازة وتسـليمها، حيـث يحـق لكـل شـخص يمـارس فـي  91-254

ـــم تحـــرر  ـــم يشـــملها مســـح األراضـــي والتـــي ل أراضـــي الملكيـــة الخاصـــة الواقعـــة فـــي المنـــاطق التـــي ل

وغيــر منقطعــة وهادئــة وعالنيــة ال تشــوبها شــبهة لمــدة ســنة علــى األقــل، أن عقودهــا، ملكيــة مســتمرة 

  .يقدم طلبا للحصول على شهادة حيازة يسلمها رئيس المجلس الشعبي البلدي

يقدم حائز عقار تتوافر فيه الشروط السابقة الذكر عريضة للحصول علـى شـهادة حيـازة توجـه 

تق هــذا األخيــر التــزامين أساســيين بشــأن تحديــد إلــى رئــيس المجلــس الشــعبي البلــدي،  ويقــع علــى عــا

  :الوضعية القانونية للعقار محل طلب الحيازة، إضافة إلى التزامه بنشر مستخلص العريضة

  .التثبت من عدم اندراج العقار ضمن األمالك البلدية -
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يومـــا المواليـــة لتـــاريخ إيـــداع عريضـــة  15خـــالل مـــدة  أمـــالك الدولـــة للواليـــةمـــدير إخطـــار  -

صــول علــى شــهادة الحيــازة، وذلــك ألجــل توضــيح الوضــعية القانونيــة للعقــار المعنــي مــن حيــث الح

  . 1اندراجه ضمن األمالك الوطنية أو الوالئية العمومية أو الخاصة

ــــا إلـــى إلـــــسعي ــــمدي زامــ ــــأمـــالك الدولر ــ بـــالرد علـــى إخطـــار رئـــيس المجلـــس الشـــعبي  ة بالواليـــةــ

الـذي يحـدد كيفيـات إعـداد شـهادة الحيـازة وتسـليمها  254 -91المرسوم التنفيـذي رقـم  حمله، البلدي

مـن تـاريخ المسؤولية الشخصية عن عدم إخطار رئيس المجلس الشـعبي البلـدي خـالل أجـل شـهرين 

  .2إخطاره بذلك

إذا لــم تقــدم أيــة اعتراضــات بشــأن طلــب شــهادة الحيــازة، يلتــزم رئــيس المجلــس الشــعبي البلــدي 

مـدير اد هذه األخيرة وتسليمها لطالبها دون تأجيل، أما إذا كان هناك اعتراض مقدم مـن طـرف بإعد

بعــد تأكــده مــن انــدراج العقــار ضــمن األمــالك الوطنيــة أو الوالئيــة، أو تحقــق  أمــالك الدولــة بالواليــة

ادة رئــيس المجلــس الشــعبي البلــدي أن هــذا العقــار مــن األمــالك البلديــة، فإنــه يمتنــع عــن إعــداد شــه

  .وهو ما يشكل بحق حماية لألمالك العمومية سواء كانت تابعة للدولة أو الوالية أو البلدية 3الحيازة

  قرار الهدم: ثانيا

  رئيس المجلس الشعبي البلديل استئثاري اختصاص

يعتبــر الهــدم مــن اآلليــات الردعيــة الهامــة التــي تملكهــا اإلدارة لحمايــة األمــالك العموميــة ســواء 

يخـرق  بإقامـة منشـآت أو مبـاني عليهـا بالشـكل الـذي ،أو محليـة إذا تـم االعتـداء عليهـا كانت وطنيـة

  .ألمالكلهذا النوع من االقواعد الحمائية المقررة 

                                                           

  .، يحدد  كيفيات إعداد شهادة الحيازة وتسليمها254-91من المرسوم التنفيذي رقم  09المادة  -1
  .254-91من المرسوم التنفيذي رقم  11المادة  -2

  .254-91من المرسوم التنفيذي رقم  13، 12المادتين  3 -
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قــرار الهــدم مــن أهــم القــرارات اإلداريــة الصــادرة عــن الجهــات اإلداريــة المختصــة والــذي يكــون 

والنصــوص  1التهيئــة والتعميــرب المتعلــق 29-90رقــم  قــانونالكجــزاء لمخالفــة األفــراد لقواعــد وأحكــام 

  .  المتعلق بقواعد مطابقة البنايات 15-08التطبيقية له، وكذلك مخالفة أحكام القانون رقم 

  :بداية تقتضي اإلحاطة بقرار الهدم توضيح نقاط أساسية

األصل في قرار الهدم في التشريع الجزائري أنه قرار قضـائي وهـو مـا تبنـاه بدايـة القـانون  -1

منــه، حيــث بينــت هــذه األخيــرة أن الســلطة  76المتعلــق بالتهيئــة والتعميــر فــي المــادة  29-90رقــم 

اء في حالة إنجاز أشغال بن القضاء اإلدارياإلدارية المختصة يحق  لها رفع دعوى إستعجالية أمام 

ال التهيئــــة والتعميــــر مــــن أجــــل األمــــر بوقــــف هــــذه ــــــة فــــي مجــــــة والتنظيميــــــام القانونيـــــــتنتهـــك األحك

  :األشغال، وفي هذه الحالة يحكم القاضي إما

  .بمطابقة المواقع أو المنشآت مع رخصة البناء -

   . 2بهدم المنشآت أو إعادة تخصيص األراضي بقصد إعادة المواقع إلى ما كانت عليه -

الذي يتعلق بشروط اإلنتاج المعماري وممارسة مهنة  07-94بصدور المرسوم التشريعي رقم 

المتعلـق بالتهيئـة  29-90مـن القـانون رقـم  76منـه المـادة  52عوضت المادة  3المهندس المعماري

 ، ليتبنـى المشـرع قـرار الهـدم اإلداريحيـث اسـتمر التكـريس التشـريعي لقـرار الهـدم القضـائي والتعمير

 مـــن خـــالل إدراجـــه  054-04بموجـــب القـــانون رقـــم  2004ســـنة  29-90عنـــد تعـــديل القـــانون رقـــم 

 أصبح يتم تم تضييق مجاله حيث فقد  لهدم القضائيأما ا، 04مكرر  76و 03مكرر  76لمادتين ل

                                                           

معـدل  1990-12-02ادر فـيــــ، ص52، يتعلق بالتهيئة والتعمير، ج ر ج ج عدد 1990-12-01مؤرخ في  29-90قانون رقم  1-

  . ومتمم
  .29-90 من القانون رقم 78، 76المادتين  -2
ري، ج ، يتعلـق بشـروط اإلنتـاج المعمـاري وممارسـة مهنـة المهنـدس المعمـا1994-05-18مؤرخ فـي  07-94مرسوم تشريعي رقم  -3

  .، معدل ومتمم1994-05-25، صادر في 32ر ج ج عدد 
والمتعلـق بالتهيئـة  1990-12-01المـؤرخ فـي  29-90، يعـدل ويـتمم القـانون رقـم 2004-08-14مـؤرخ فـي  05-04قانون رقم  -4

  .2004-08-15، صادر في 51والتعمير، ج ر ج ج عدد 
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 وفـي حالـة وحيـدة عنـدما يتعلـق األمـر قاضـي اإلسـتعجال اإلداري،وليس  بأمر من القاضي الجزائي

  .1المسلمة بناءالرخصة ل بشكل مخالفمشيدة بنايات ب

يختلـف قـرار الهـدم عـن رخصــة الهـدم فـي كـون األخيـرة هــي حالـة عاديـة يلجـأ فيهـا مالــك  -2

بنايــة أو موكلــه أو الهيئــة العموميــة المخصــص لهــا العقــار إلــى تقــديم طلــب الحصــول علــى رخصــة 

الهــدم الكليــة أو الجزئيــة للبنايــات  هــدم، والتــي يقصــد بهــا ذلــك اإلجــراء اإلجبــاري المتعلــق بعمليــات

الموجودة في األماكن المصـنفة أو فـي طريـق التصـنيف فـي قائمـة األمـالك التاريخيـة، أو المعماريـة 

 04-98إذا كانت هذه البناية محمية بأحكام القـانون رقـم  ، أي2أو السياحية أو الثقافية أو الطبيعية

الطلب إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي لمحل موقع البناية ، ويقدم 3المتعلق بحماية التراث الثقافي

الــذي يحــدد كيفيــات تحضــير عقــود التعميــر  19-15وفــق إجــراءات وضــحها المرســوم التنفيــذي رقــم 

  .4وتسليمها

ات اآليلـــة ـــــة بالبنايـــــأحكامـــا خاص 19-15فـــي نفـــس اإلطـــار كـــرس المرســـوم التنفيـــذي رقـــم 

 بناء على سلطته التقديريـة  شعبي البلدي المختص أن يوصيللسقوط، حيث أجاز لرئيس المجلس ال

  .5بهدم الجدران أو المباني والبنايات اآليلة لالنهيار أو عند االقتضاء األمر بترميمها

ســواء كــان الهــدم فــي هــذه الحــاالت بنــاء علــى طلــب مــن المعنــي أو بــأمر مــن رئــيس المجلــس 

ار الهـدم محـل الدراسـة، ألن فـي هـذه الحـاالت ال الشعبي البلدي من تلقاء نفسه فإنه يختلـف عـن قـر 

أمــا قــرار ، عـد التعميــر بــل هــي حـاالت عاديــةيصـدر قــرار الهــدم علـى أســاس منازعــة أو مخالفــة لقوا

الهدم كآلية لحماية األمالك العمومية فإن وصفه القانوني مختلف وكذلك سببه، فهـو قـرار إداري ذو 

                                                           

  .بالتهيئة والتعمير، معدل ومتمم، يتعلق 29-90من القانون رقم  05مكرر  76المادة  -1
  .188، ص 2014ولد رابح صافية، قانون العمران الجزائري، دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،  -إقلولي -2
  .1998-06-17، صادر في 44، يتعلق بحماية التراث الثقافي، ج ر ج ج عدد 1998-06-15مؤرخ في  04-98قانون رقم  -3

 07ر ج ج عـــدد  ، جاوتســـليمه، يحـــدد كيفيـــات تحضـــير عقـــود التعميـــر 2015-01-25مـــؤرخ فـــي  19-15مرســـوم تنفيـــذي رقـــم  4-

  .2015-02-12صادر في 
  .19-15من المرسوم التنفيذي رقم  86المادة  -5
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ترام أحكام العمران بصفة عامة أو هـو جـزاء عـن مخالفـة طابع تنازعي يتم إصداره في حالة عدم اح

  .  1هذه األحكام

أو مخالفــة قواعــد مطابقــة يــتم إصــدار قــرار الهــدم عمومــا عنــد مخالفــة قواعــد التهيئــة والتعميــر 

لـــذلك تقتضـــي اإلحاطـــة بقـــرار الهـــدم باعتبـــاره مـــن الوســـائل الردعيـــة التـــي تملكهـــا اإلدارة  ،البنايـــات

التمييــز بــين قــرار الهــدم الصــادر لمخالفــة قواعــد  ،عموميــة مــن التعــديات الماديــةلحمايــة األمــالك ال

  :ر لمخالفة قواعد مطابقة البناياتالتهيئة والتعمير وقرار الهدم الصاد

I- 29-90اشترط القانون رقم : قرار الهدم الصادر بمناسبة مخالفة قواعد التهيئة والتعمير 

التطبيقيـــة لـــه علـــى كـــل راغـــب فـــي إقامـــة أو تشـــييد بنـــاء أن  المتعلـــق بالتهيئـــة والتعميـــر والنصـــوص

يحصـــل علـــى رخصـــة هـــي رخصـــة البنـــاء، كمـــا ربـــط حـــق البنـــاء بملكيـــة المعنـــي لـــألرض وضـــرورة 

  .ممارسته وفق األحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة باستعمال األرض

يدة أو تحويـل لبنايـة رخصة البناء هي تلك الرخصة التي تشترط من أجل تشييد البنايات الجد

مشـــتمالت األرضـــية والمقـــاس والواجهـــة واالســـتعمال أو الوجهـــة والهيكـــل : تتضـــمن أشـــغالها تغييـــر

  .2الحامل للبناية والشبكات المشتركة العابرة للملكية

ـــات أو منشـــآت ةأو المعنويـــ ةأحـــد األشـــخاص الطبيعيـــ قـــامأإذا  ـــك مـــن األمـــالك  بناي علـــى مل

فـإن هـذا الفعـل ، 3على رخصة بناء ألن القانون ال يمنحهم هـذا الحـقدون الحصول طبعا العمومية 

 األحكـــام قـــانون األمـــالك الوطنيـــة الـــذي يحمـــي هـــذا النـــوع مـــن األمـــالك، وخرقـــ اخرقـــيشـــكل تعـــديا و 

  .الذي تصدى لمثل هذه الممارسات ألحكام قانون التهيئة والتعمير

                                                           

، جامعـــة محمـــد 02، العــدد مجلـــة أبحــاث قانونيـــة وسياســـية، "قــرار الهـــدم بـــين إجــراءات اإلصـــدار ومعوقـــات التنفيــذ" بلــول فهيمـــة،  -1

  .197، ص 2016الصديق بن يحي، جيجل، 
  .وتسليمها، يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير 19-15من المرسوم التنفيذي رقم  41المادة  -2
أو المسـتأجر  ،حق طلب الحصول على رخصة البناء علـى المالـك أو موكلـه 19-15من المرسوم التنفيذي رقم  42 المادةقصرت  -3

  .أو الهيئة اإلدارية المخصصة لها قطعة األرض أو البناء ،المالك المرخص له قانونا بذلك لدى
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بنـاء  وجـود 1المتعلقـة بقواعـد التهيئـة والتعميـرإذا تبين للعون المؤهل قانونا بمعاينة المخالفات 

يحــرر محضــرا بــذلك ويرســله إلــى رئــيس المجلــس الشــعبي البلــدي والــوالي  ،دون رخصــةتمــت إقامتــه 

ســاعة، وفــي هــذه الحالــة يقــوم رئــيس المجلــس الشــعبي البلــدي  72المختصــين فــي أجــل ال يتعــدى 

  .الم محضر إثبات المخالفةأيام من تاريخ است 08بإصدار قرار هدم البناء في أجل 

أيــام دون اتخــاذ رئــيس المجلــس الشــعبي البلــدي لقــرار الهــدم، يحــل محلــه  08إذا انقضـت مــدة 

بإجـازة حلـول الـوالي ، وحسنا فعـل المشـرع 2يوما 30الوالي ويصدر قرار الهدم خالل أجل ال يتعدى 

عــن اتخــاذ اإلجــراءات الردعيــة  هــذا األخيــرمكانيــة تقــاعس إل محــل رئــيس المجلــس البلــدي، تفاديــا

  .الكفيلة بإزالة التعديات التي تتعرض لها األمالك العمومية

إذا تــم إصــدار قــرار الهــدم ســواء مــن طــرف رئــيس المجلــس الشــعبي البلــدي أو الــوالي تتــولى 

مصالح البلدية تنفيذ أشغال الهدم، وفي حالة عدم وجودها يتم تنفيذ الهدم بواسطة الوسـائل المسـخرة 

ن قبـل الـوالي، وتكـون تكـاليف العمليـة علـى نفقـة المخـالف، ويبقـى قـرار الهـدم نافـذا رغـم معارضـة م

  .3المخالف له أمام القضاء

ســـعيا مـــن المشـــرع إلـــى التصـــدي إلـــى أكبـــر قـــدر مـــن حـــاالت مخالفـــة أحكـــام قـــانون التهيئـــة 

ت إقامـة البنـاء تمــت والتعميـر، لـم يكتـف بتكــريس حـق اإلدارة المختصـة بإصــدار قـرار الهـدم إذا كانــ

  .دون رخصة، بل أجاز ذلك أيضا إذا تم البناء بشكل غير مطابق للرخصة

 ما يميز قرار الهدم بسبب انعـدام الرخصـة عـن قـرار الهـدم لعـدم مطابقـة البنـاء لرخصـة البنـاء

أن قـــرار الهـــدم فـــي الحالـــة األخيـــرة يصـــدر عـــن الجهـــة القضـــائية التـــي تبـــث فـــي الـــدعوى  المســـلمة

 ة التـــي حركهـــا العـــون المخـــتص بمعاينـــة مخالفـــة قواعـــد التهيئـــة والتعميـــر، فيـــأمر القاضـــيالعموميـــ

فـي هـذه الحالـة إمـا بمطابقـة البنـاء أو هدمـه جزئيـا أو كليـا فـي أجـل يحـدده فـي حكمـه، أمـا  الجزائي

                                                           

المعــدل  29-90مكــرر مــن القــانون رقــم  76تــم توســيع نطــاق اختصــاص معاينــة مخالفــات قواعــد التهيئــة والتعميــر بموجــب المــادة  -1

تعميـر، أعـوان البلديـة المكلفـين بـالتعمير، مـوظفي إدارة التعميـر والمتمم لتشـمل إضـافة إلـى ضـباط وأعـوان الشـرطة القضـائية، مفتشـي ال

  . والهندسة المعمارية
  .، يتعلق بالتهيئة والتعمير، معدل ومتمم29-90من القانون رقم  04مكرر  76المادة  -2
  .29-90من القانون رقم  06، 05، 04/04مكرر  76المادة  -3
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رئيس المجلس الشعبي البلـدي والـوالي فـإن تـدخلهما يكـون تلقائيـا بغـرض تنفيـذ األشـغال المقـررة فـي 

الحكم القضائي على نفقة المخالف، وذلك في حالة إذا لم يمتثل هذا األخير طوعـا للحكـم القضـائي 

  .1في اآلجال التي تم تحديدها من طرف القاضي

يشـكل خروجـا عـن مبـدأ التقاضـي علـى درجتـين وعلـى قاعـدة ابتدائيـة  السابق الذكر إن الحكم

ألولى، هذا الخروج عن القواعد العامة لـيس لـه األحكام الصادرة عن الجهات القضائية من الدرجة ا

يسـتدعي اللجـوء إلـى خبـرة  أمـر قـدمايبرره السيما وأن إثبات مدى مطابقـة البنايـة للرخصـة المسـلمة 

فنيــة، ألن القاضــي الجزائــي لــيس لــه التأهيــل الكــافي فــي مســائل البنــاء والتعميــر التــي تحتــاج إلــى 

  .2تخصص

II- ــات ــة البناي نتيجــة انتشــار ظــواهر : قــرار الهــدم الصــادر بمناســبة مخالفــة قواعــد مطابق

الـذي  15-08البنايات المخالفة لقواعد التهيئة والتعمير والبنايات الفوضوية تم إصدار القـانون رقـم 

والـذي يهـدف علـى الخصـوص إلـى وضـع حـد لحـاالت  ،يحدد قواعد مطابقة البنايات وٕاتمام إنجازها

إنهــاء البنايــات وتحقيــق مطابقــة البنايــات المنجــزة قبــل صــدوره، وترقيــة إطــار مبنــي ذو مظهــر عــدم 

  .جمالي ومهيأ بانسجام، وتأسيس تدابير ردعية في مجال عدم احترام آجال البناء وقواعد التعمير

كـــــان ألجـــــل تحقيـــــق مطابقـــــة البنايـــــات المتممـــــة وغيـــــر  15-08رقـــــم  إذن فصـــــدور القـــــانون

القــانون يمكــن تحقيــق مطابقــة البنايــات التــي انتهــت بهــا هــذا ألحكــام أنــه وٕاعمــاال ، حيــث 3المتممــة

تكـون آخـر علـى أن  ،أشغال البنـاء أو هـي فـي طـور اإلتمـام إذا تـوافرت الشـروط القانونيـة المطلوبـة

 08-13 القــانون رقــممــن  79مثلمــا أكدتــه المــادة  2016أوت  03آجــال تســوية هــذه البنايــات هــي 

إال أن المشــرع عـاد وأورد حكمــا جديــدا ضـمن أحكــام قــانون  ،20144المتضـمن قــانون الماليـة لســنة 

                                                           

    .يتعلق بالتهيئة والتعمير، معدل ومتمم، 29-90من القانون رقم  05مكرر  76المادة  -1
، كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية، جامعــة الحــاج ماجســتيرعميــر فــي التشــريع الجزائــري، مــذكرة تلعــويجي عبــد اهللا، قــرارات التهيئــة وال -2

  .152، 149، ص 2012، 2011لخضر، باتنة، 
تلـك الوثيقـة " ، الذي يحدد قواعد مطابقـة البنايـات وٕاتمـام إنجازهـا 15-08من القانون رقم  02يقصد بتحقيق المطابقة حسب المادة  -3

  ".اإلدارية التي يتم من خاللها تسوية كل بناية تم إنجازها أو لم يتم بالنظر للتشريع والتنظيم المتعلق بشغل األراضي وقواعد التعمير
-12-31، صـادر فـي 68، ج ر ج ج عـدد 2014ة ، يتضـمن قـانون الماليـة لسـن2013-12-30مـؤرخ فـي  08-13قانون رقم  -4

2013.  
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يقضــي بإمكانيـة تســوية البنايـات المنجـزة أو فــي طـور اإلنجــاز بشـكل مخــالف  20171الماليـة لسـنة 

حيـث يجـوز إجـراء هـذه  ،تكرس حاجـة الدولـة إلـى مـداخيل إضـافية لرخصة البناء وفق أحكام جديدة

  :وفق الشروط التاليةمقابل فرض غرامة مالية على المخالف  2018لتسوية ابتداء من أول جانفي ا

  يخص تحديد موقع البناء واالنفتاح،احترام حقوق الجوار فيما  -

  احترام معايير البناء واألمن، -

آجــال إنهــاء األشــغال المحــددة بموجــب رخصــة البنــاء المعدلــة وفــق التســوية الممنوحــة بعــد  -

  ة من أجل الفصل في طلبات التسوية،موافقة اللجنة المشكل

مـــن قيمـــة  %25و10%دفـــع مقابـــل التســـوية والـــذي يكـــون فـــي شـــكل غرامـــة تتـــراوح مـــابين  -

  .  2العقار تتحدد حسب طبيعة المخالفة

 البنايـــات اســـتثنى المشـــرع خاصـــة لقواعـــد حمائيـــة نظـــرا لخضـــوع طائفـــة معينـــة مـــن العقـــارات

رتــب علــى مخالفــة هــذه األحكــام حــق اإلدارة و  ،تحقيــق المطابقــة بشــأنها إمكانيــةمــن  المقامــة عليهــا

  :ثالث حاالتب ويتعلق األمرالمختصة بهدم هذه المباني والمنشآت، 

  :ويتعلق األمر بـ: 15-08من القانون رقم  16البنايات المحددة في المادة  -1

  ،ويمنع البناء عليهاة لالرتفاقات البنايات المشيدة في قطع أرضية مخصص -

البنايات المتواجـدة بـالمواقع والمنـاطق المحميـة بالتشـريع المتعلـق بمنـاطق التوسـع السـياحي  -

ومناطق االرتفاقات  والمواقع والمعالم التاريخية واألثرية، وبحماية البيئة والساحل والموانئ والمطارات

  ،المرتبطة بها

ة أو ذات الطــــابع الفالحــــي أو الغابيــــة أو ذات البنايــــات المشــــيدة علــــى األراضــــي الفالحيــــ -

  ،يمكن إدماجها في المحيط العمرانيالطابع الغابي باستثناء تلك التي 

                                                           

-12-29، صــادر فــي 77، ج ر ج ج عــدد2017، يتضــمن قــانون الماليــة لســنة 2016-12-28مــؤرخ فــي  14-16قــانون رقــم  -1

2016.  
  .2017تضمن قانون المالية لسنة ي، 14-16من القانون رقم  113دة الما -2
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طيـــر البيئـــة والمنظـــر العـــام البنايـــات المشـــيدة خرقـــا لقواعـــد األمـــن أو التـــي تشـــوه بشـــكل خ -

  ،للموقع

ضــرة لهــا والتــي يســتحيل أو م البنايــات التــي تكــون عائقــا لتشــييد بنايــات ذات منفعــة عامــة -

  ،نقلها

بعد معاينة األعوان المؤهلين لهذه البنايات والتأكد من وضعيتها واندراجها ضمن المنـع الـوارد 

تتخذ اإلجراءات المتعلقـة بالهـدم وجوبـا، حيـث يحيـل العـون  15-08من القانون رقم  16في المادة 

لــدي المخــتص، هــذا األخيــر يصــدر المعنــي محضــر إثبــات المعاينــة إلــى رئــيس المجلــس الشــعبي الب

ـــــقــــرار اله ـــــدم وفـ ـــــق أحكــ ـــــام المــ ـــــمــــن الق 04مكــــرر  76ادة ــ ــــم ــ ـــــالمتعل 29-90انون رق ــــة ـ ق بالتهيئ

  .1والتعمير، فإن تقاعس عن ذلك يصدر الوالي قرار الهدم

أعـاله  16من جانب آخر قد يتم تشييد بنايـات علـى أرض مـن األراضـي المـذكورة فـي المـادة 

أساس حيازة صـاحب المشـروع أو مـن يقـوم بالبنـاء لوثيقـة إداريـة سـلمت لـه مـن طـرف جماعـة على 

فـي هـذه إقليمية ورخصة للبناء، أو قد تشـيد البنايـة فـي إطـار تجزئـة علـى عقـار مـن هـذه العقـارات، 

بـــإجراء  15-08مـــن القـــانون رقـــم  32تـــأمر لجنـــة الـــدائرة التـــي تـــم تأسيســـها بموجـــب المـــادة الحالـــة 

ـــم  ـــذي يتضـــمن  02-07تحقيـــق عقـــاري بمفهـــوم القـــانون رق ـــة حـــق الملكيـــة ال تأســـيس إجـــراء لمعاين

 اللجنــة ، وعلــى إثــر نتــائج التحقيــق تقــوم2العقاريــة وتســليم ســندات الملكيــة عــن طريــق تحقيــق عقــاري

بإخطــار الــوالي لتســوية وضــعية العقــار إن خلــص التحقيــق إلــى عــدم انــدراج العقــار ضــمن الحــاالت 

 يــتم إخطــار، فــإن بــين التحقيــق العكــس 15-08مــن القــانون رقــم  16المنصــوص عليهــا فــي المــادة 

  . 3رئيس المجلس الشعبي البلدي إلصدار قرار الهدم ومباشرة تنفيذه

                                                           

    .قواعد مطابقة البنايات وٕاتمام إنجازها، يحدد 15-08من القانون رقم  17المادة  -1
ن تسـتعين بـأي شـخص طبيعـي لجنة الدائرة هي لجنة تنشأ بالدائرة تكلف بالبث في تحقيق مطابقة البنايات، ولها في إطار مهامهـا أ -2

ة التعميـر والمحافظـة عضوا يمثلون إدارات مختلفـة كمفتشـية أمـالك الدولـة ومديريـ 13، وهي تتشكل من يساعدها في أشغالها أو معنوي

يرأسـها رئــيس الـدائرة أو الــوالي المنتـدب عنــد االقتضـاء، وهــي تجتمـع بالــدائرة فـي دورة عاديــة كـل شــهر، أو فـي دورات غيــر ... العقاريـة

، يحـدد تشـكيلة لجنتـي الـدائرة والطعـن 2009-05-02مـؤرخ فـي  155-09مرسوم تنفيذي رقـم : عادية كلما اقتضى األمر ذلك، أنظر

   .2009-05-06، صادر في 27لفتين بالبث في تحقيق مطابقة البنايات وكيفيات سيرهما، ج ر ج ج عدد المك
  .، يحدد قواعد مطابقة البنايات وٕاتمام إنجازها15-08من القانون رقم  36المادة  -3
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قــد يــتم تشــييد بنايــات  :البنايــات المشــيدة فــي أراضــي تابعــة لألمــالك الوطنيــة العموميــة -2

موضـــوع تحقيـــق  ال يمكــن أن تكـــون بنايـــات وهـــيالعموميـــة، تابعـــة لألمـــالك الوطنيــة  علــى أراضـــي

، وفـــي هـــذه الحالـــة تـــأمر لجنـــة الـــدائرة بتحقيـــق عقـــاري 1مطابقـــة إال إذا كانـــت محـــل إعـــادة تصـــنيف

  :لتحديد وضعية العقار المعني، وبناء على نتائج التحقيق تقوم لجنة الدائرة بإخطار إما

ــــال - ــــوالي مـــن أجـ ــــل تسويـ ــــة وضعيـ للمعنـــي بتشـــييد  األرض عـــن طريـــق تســـليم عقـــدة شـــغل ـ

تقــديم طلــب إلــى رئــيس المجلــس الشــعبي البلــدي للحصــول علــى  األخيــر، ويقــع علــى عــاتق البنايــة

، إذا بينــت نتــائج التحقيــق عــدم انــدراج مــام اإلنجــازرخصــة بنــاء علــى ســبيل التســوية أو رخصــة إت

  .العقار المعني ضمن طائفة األمالك الوطنية العمومية

مكـرر  76ئيس المجلس الشعبي البلدي من أجل إصدار قرار الهدم تطبيقا ألحكام المـادة ر  -

، إذا تبـين أن العقـار المعنـي المتعلق بالتهيئة والتعمير المعدل والمتمم 29-90من القانون رقم  04

  . 2تابع لألمالك الوطنية العمومية

رئـيس المجلـس الشـعبي البلـدي ما يالحظ على األحكام المذكورة أعاله أن المشرع قصـر حـق 

فـــي إصـــدار قـــرار هـــدم البنايـــات المشـــيدة علـــى األمـــالك العموميـــة الوطنيـــة ولـــم يشـــر إلـــى األمـــالك 

منه بشأن األمالك الخاصة بين  40العمومية التابعة للبلدية أو الوالية، في حين أنه ميز في المادة 

تشـييد ب مـا يعتبـر فراغـا قانونيـا قـد يـتم اسـتغاللهوهـو لبلديـة، والواليـة المملوكـة لتلك المملوكة للدولة و 

  .أمالك عمومية مملوكة إلحدى الجماعات المحلية والمطالبة بتسوية وضعيتهابنايات على 

مــن  39اســتثنت المــادة  :1البنايــات المشــيدة علــى قطعــة أرض تابعــة لمســتثمرة فالحيــة -3

مــام إنجازهــا، البنايــات المشــيدة مخالفــة الــذي يحــدد قواعــد مطابقــة البنايــات وٕات 15-08القــانون رقــم 

                                                           

والـذي  ،فـي قـانون األمـالك الوطنيـة األدق المسـتعملة ةالعبـار هـي و " إلغـاء التصـنيف"قاصدا  "إعادة التصنيف"استعمل المشرع عبارة  -1

يقصد به تجريد ملك من طـابع األمـالك الوطنيـة العموميـة وٕانزالـه إلـى األمـالك الوطنيـة الخاصـة إذا فقـد طبيعتـه ووظيفتـه اللتـان تبـرران 

لهـا الملـك العـام إلغـاء إذا قررت اإلدارة التابع  15-08من القانون رقم  37، وحسب المادة العمومية إدراجه في صنف األمالك الوطنية

وهو أمر من شأنه توسـيع نطـاق االعتـداء علـى األمـالك الوطنيـة العموميـة السـيما إذا كـان إلغـاء  ،تصنيفه يجوز تحقيق المطابقة بشأنه

مصــالح التصــنيف الحقــا لتشــييد البنــاء، فقــد يكــون هنــاك تواطــؤ بــين األفــراد وبــين مســؤولي اإلدارات التــابع لهــا الملــك العمــومي حمايــة ل

   .خاصة لهم
    .، يحدد قواعد مطابقة البنايات وٕاتمام إنجازها15-08من القانون رقم  38، 37المادتين  -2
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لألحكــــام التشــــريعية والتنظيميــــة التــــي تحكــــم األراضــــي التابعــــة للمســــتثمرات الفالحيــــة العموميــــة أو 

  .الخاصة من تحقيق المطابقة بشأنها

توجــه لجنــة الــدائرة لصــاحب البنــاء غيـــر الشــرعي المقــام علــى أراضــي المســتثمرات الفالحيـــة 

ن إلـى حالتهـا األصـلية فـي أجـل تتـولى تحديـده، فـإن لـم يمتثـل لإلعـذار الموجـه إعذارا إلعادة األماك

لــه، تخطــر لجنــة الــدائرة رئــيس المجلــس الشــعبي البلــدي المخــتص إلصــدار قــرار بهــدم هــذه البنايــات 

المتعلــق بالتهيئــة والتعميــر المعــدل  29-90مــن القــانون رقــم  04مكــرر  76تطبيقــا ألحكــام المــادة 

  .2والمتمم

خيــر تجــدر اإلشــارة إلــى أن الطبيعــة الماليــة واإلمتالكيــة التــي تميــز األمــالك الخاصــة فــي األ

مـن  40في المـادة  المشرع أملت علىالتابعة للدولة أو الوالية أو البلدية مقارنة باألمالك العمومية، 

يجيز ألصحاب البنايات  أنإنجازها الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات وٕاتمام  15 -08القانون رقم 

المتممــة أو غيــر المتممــة والتــي تــم تشــييدها علــى قطــع أرضــية تابعــة لألمــالك الخاصــة للدولــة أو 

الجماعـــات المحليـــة، تســـوية وضـــعية بنايـــاتهم مـــن خـــالل شـــراء الوعـــاء العقـــاري المقـــام عليـــه البنـــاء 

  .بالتراضي وبسعر القيمة التجارية للملك العقاري

إلجراء باعتباره يسمح بتسوية وضعية بنايات مقامة على جـزء مـن األمـالك نظرا ألهمية هذا ا

  :خضوعه لقيود وٕاجراءات تتمثل في 15 -08اشترط القانون رقم  ،الوطنية بشكل غير شرعي

يجـــب أن تكـــون البنايـــة المقامـــة علـــى الملـــك المـــراد التنـــازل عنـــه ال تـــدخل ضـــمن الفئـــات  -

   ،15 -08من القانون  37و 16مادتين المنصوص عليها في ال

يجب أن تكون مساحة قطعة األرض المعنية بالتنازل متناسبة مع المسـاحة المبنيـة بمفهـوم  -

  ،15 -08من القانون رقم  03المادة 

                                                                                                                                                                                     

، يتضـمن التوجيـه الفالحـي، ج ر 2008-08-03مـؤرخ فـي  16-08من القانون رقم  46المادة  حسب يقصد بالمستثمرة الفالحية 1-

إلنتاجيــة التــي تتشــكل مــن األمــالك المنقولــة وغيــر المنقولــة ومــن مجمــوع ، تلــك الوحــدة ا2008-08-10، صــادر فــي 46ج ج عــدد 

  .  قطعان المواشي والدواجن والحقول والبساتين واالستثمارات المنجزة، وكذلك القيم غير المادية بما فيها العادات المحلية
  .، يحدد قواعد مطابقة البنايات وٕاتمام إنجازها15-08من القانون رقم  39 المادة -2
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باالتفـاق مـع السـلطات المعنيـة، وتوجـه الموافقـة  يجب إقـرار التنـازل مـن طـرف لجنـة الـدائرة -

تـدخلها  يتحـدد مجـال هـذه األخيـرة ،أجل إعداد عقـد التنـازل الدولة منعلى التسوية إلى إدارة أمالك 

المتعلقــة بالبنايـــات المشــيدة علــى عقــارات تابعـــة  وٕاتمــام إنجازهــاعمليــة مطابقــة البنايـــات فــي إطــار 

الصـادرة  3476التعليمة رقـم  حددتهما  وفق ة،لألمالك الخاصة المملوكة للدولة أو الوالية أو البلدي

   ،1عن المديرية العامة لألمالك الوطنية 2013-04-08بتاريخ 

أشهر مـن إعـداد عقـد  06يلتزم صاحب التصريح الذي تمت تسوية وضعيته، وخالل أجل  -

ام ــــــة إلتمــــــة أو رخصــــــاء علــــى ســــبيل التسويــــــة بنـــــــا للحصــــول علــــى رخصـــــــازل أن يــــودع طلبـــــــالتن

، فإن انقضى األجل دون تقديم الطلب، فرضت عليه الغرامـة الماليـة المنصـوص عليهـا فـي اإلنجاز

  .2دج100.000دج إلى  50.000، والتي تتراوح من 15 -08من القانون رقم  87المادة 

  رخص الشغل الخاص لألمالك العموميةعلى رقابة ال: ثالثا

  سلطة تتمتع بها اإلدارة المانحة للرخصة

العمومية وظيفة أساسية وهـي تحقيـق المنفعـة العامـة لجمهـور المـواطنين سـواء تحقق األمالك 

بتخصيصها لمرافق ومصالح عمومية تضطلع بمهامها إدارات عمومية لها حـق االمتيـاز أو أنيطـت 

بها مهمة خدمة عمومية، أو بتخصيصها للجمهور كي يستعملها استعماال مباشرا والذي يكون على 

  :وجهين

عملها الجمهـــور اســـتعماال مشـــتركا أو جماعيـــا أو تســـتعملها فئـــات معينـــة مـــن يســـتإمـــا أن  -

  .المستعملين استعماال عاديا

                                                           

صة للدولة أو الوالية أو البلديـة حسـب التعليمـة رقـم يتمثل دور إدارة أمالك الدولة بالنسبة لتسوية البنايات المقامة على األمالك الخا -1

مطابقـــة البنايـــات وٕاتمـــام إنجازهـــا  ، تتعلـــق بمجـــال تـــدخل إدارة أمـــالك الدولـــة فـــي إطـــار عمليـــة 2013-04-08مؤرخـــة فـــي ال 3476

  :، في111، ص 2013المديرية العامة لألمالك الوطنية لسنة  صادرة عنمجموعة النصوص ال

        المشاركة في أشغال لجنة الدائرة، -

  التحقيق القانوني، -

  تحديد القيمة التجارية لألراضي المحتمل تسويتها، -

  .مالك الخاصة للدولةتسليم سند الملكية للوعاء العقاري التابع لأل -
     .يحدد قواعد مطابقة البنايات وٕاتمام إنجازها ،15-08ن رقم من القانو  40المادة  -2
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أشخاص معنويون تابعون للقانون العـام أو الخـاص أشخاص طبيعيون أو إما أن يستعملها  -

  . 1استعماال خاصا برخصة أو عقد

المســاواة والمجانيــة واالنتفــاع  إذا كــان االســتعمال الجمــاعي لألمــالك العموميــة تحكمــه مبــادئ

، فإن االسـتعمال الخـاص يختلـف عـن ذلـك، فهـو مـن ناحيـة 2مباشرة دون حاجة إلى ترخيص مسبق

وهـي حقـه االنفـرادي أولى يتم بمقابل مالي ألنه يعطي للمستفيد ميزة ال تتوافر لغيره من المـواطنين، 

ـــزء معي ـــأثـــر بــه ويمنــع غين مــن المــــال العــــام حيــث يستــــفــي استعمـــــال جـ واالنتفــاع  هــــره مــن استعمالـ

، ومــن ناحيـــة ثانيــة يشــترط فـــي االســتعمال الخـــاص الحصــول علــى تـــرخيص مــن اإلدارة، هـــذه 3بــه

األخيــرة تتمتــع بســلطة تقديريــة واســعة فــي مــنح التــرخيص أو تقييــده أو ســحبه العتبــارات المصــلحة 

  . 4العامة

لــى قواعــد تنظيميــة معــدة ســلفا ويجــوز تعــديلها يخضــع المــرخص لــه باســتعمال المــال العــام إ

بصرف النظر عن إرادته، كما أن مقابل االستعمال الذي يدفعه لإلدارة مانحة الرخصـة ال يعـد أجـرا 

 اوٕانما يكون مجرد رسـم تسـتطيع اإلدارة تغييـر قيمتـه بإرادتهـ ،ألنه ليس في مركز تعاقدي مع اإلدارة

  .5المنفردة

مانحة لرخصة الشغل الخاص أو المتعاقـدة عـدة سـلطات منحهـا إياهـا تملك السلطة اإلدارية ال

حدد شروط وكيفيات إدارة الذي ي 427-12والمرسوم التنفيذي رقم  30-90قانون األمالك الوطنية 

مـن أجـل ضـمان حسـن اسـتعمال الملـك العمـومي  وتسيير األمالك العمومية والخاصة التابعـة للدولـة

 :  محل الرخصة أو العقد حسب الغرض الذي حدد له أصال

                                                           

  .، يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير األمالك العمومية والخاصة التابعة للدولة427-12من المرسوم الرئاسي رقم  60المادة  -1
لعـام وحمايـة للملـك العمـومي وحفاظـا عليـه تملك السلطات اإلدارية أن تقـنن االسـتعمال الجمـاعي لألمـالك العموميـة ضـمانا للنظـام ا -2

علـى التـزام السـلطات  427-12مـن المرسـوم التنفيـذي رقـم  66/01والسهر على حسن استعماله، فمثال في مجال الطرق نصت المادة 

لـراكبين مـع جـواز والمسـتعملين اآلخـرين ا ،اإلدارية المختصة بالسهر على عدم وضع الموانع العامة أو القطعية التي تقـام ضـد الـراجلين

إقامة الموانع النسبية، وفي هذا اإلطار يمكن لها أن تفرض بعض التبعات التنظيمية على مستعملي الطرق العمومية في ميـدان المـرور 

  .والتوقف حرصا على تحقيق المنفعة العامة
3- BEAUREGARD-BERTHIER David, droit administratif des biens, 5e édition, Gualino éditeur, paris, 
France, 2007, p 100. 

  . 395نواف كنعان، مرجع سابق، ص  -4

  .70فتحي محمد محمد األحول، مرجع سابق، ص  5 -
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I- تتمثل هذه الرخص في رخصتي الوقـوف  :رخص الشغل الخاص أحادية الطرفبالنسبة ل

  .ورخصة الطريق

ــــوف فــــي التــــرخيص بشــــغل قطعــــة مــــن األمــــالك العموميــــة المخصصــــة  ــــل رخصــــة الوق تتمث

  .الجميع شغال خاصا دون إقامة مشتمالت على أرضيتها وتسلم لمستفيد معين اسمياالستعمال 

تســلم رخصــة الوقــوف الســلطة اإلداريــة المكلفــة بــأمن المــرور عبــر مرفــق األمــالك العموميــة 

  . 1المعني، ويسلمها رئيس المجلس الشعبي البلدي أو الوالي حسب طبيعة الطريق المعني

التــرخيص بشــغل قطعــة مــن األمــالك العموميــة المخصصــة  أمــا رخصــة الطريــق فتتمثــل فــي

الستعمال الجميع شغال خاصا مع إقامـة مشـتمالت فـي أرضـيتها وتسـلم لفائـدة مسـتعمل معـين، كمـا 

تنجــر عنهــا أشــغال تغيــر أســاس األمــالك المشــغولة، وتســلم رخصــة الطريــق الســلطة المكلفــة بتســيير 

  . 2دي أو الوالي بقراراألمالك العمومية ورئيس المجلس الشعبي البل

تملـــك الســـلطات اإلداريـــة المخولـــة بمـــنح رخصـــة الشـــغل الخـــاص لألمـــالك العموميـــة أحاديـــة 

إضـافة إلـى حقهـا فـي  ،الطرف حق إبطالها أو سـحبها حسـب نفـس األشـكال التـي تـم تسـليمها وفقهـا

يحــق لهــا إلغــاء أو ســحب رخصــة الشــغل الخــاص لســبب مشــروع  كمــاقــبض أتــاوى الشــغل الخــاص، 

  .3الحق في أي تعويض عام ال يخول صاحب رخصة الشغل الخاص كأصل وهذا السحب

استثناء يمكن لصاحب رخصة الشغل الخاص أن يحصل على تعويض عن سحب الرخصة  

عمومية لمنفعة الملك إذا كان سحب الرخصة لسبب آخر غير القيام باألشغال ال ،قبل األجل المحدد

العمـومي المشــغول أو لغــرض تجميــل الطــرق أو تعـديل محــور الطريــق العمــومي الموجــود، أو لكــون 

                                                           

  .لعمومية والخاصة التابعة للدولةيحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير األمالك ا، 427-12من المرسوم التنفيذي رقم  71المادة  -1
  .427-12من المرسوم التنفيذي رقم  72المادة  -2

 ريـــــرق بينهمـا جوهــــالمنظم عبارتي السحب واإللغاء بشكل عشوائي وغير دقيق للداللة على نفـس المعنـى، فـي حـين أن الفاستعمل 3- 

آثـاره إلـى المسـتقبل فقـد، فـإن  فإذا كان اإللغاء ينصب على القـرارات اإلداريـة غيـر المشـروعة والمشـروعة إذا كانـت غيـر مالئمـة، وتمتـد

  .السحب ينصب على القرارات غير المشروعة فقط، لذلك تمتد آثاره كأصل عام إلى الماضي والحاضر والمستقبل
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نفقات أنابيب الماء والكهربـاء والغـاز والخطـوط الهاتفيـة تسـتهلك خـالل فتـرة طويلـة بـالنظر إلـى مـدة 

  . 1الرخصة األصلية

II-  يتمثل  هذا النوع من الرخص في : التعاقديبالنسبة لرخص الشغل الخاص ذات الطابع

عقود امتياز تنصب على استعمال أمالك عمومية والذي يكون طبقا لدفاتر شروط واتفاقية نموذجية 

ويحــق لصــاحب االمتيــاز إنجــاز منشــآت وبنايــات وتجهيــزات لغــرض  2موافــق عليهــا بموجــب مرســوم

أن ينشأ عـن عقـد االمتيـاز حقـوق عينيـة  وحيد وهو استغالل الملك العمومي، وفي هذه الحالة يمكن

المتضــمن قــانون  30-90مكــرر مــن القــانون رقــم  69علــى هــذه المنشــآت خاضــعة ألحكــام المــادة 

  .األمالك الوطنية، المعدل والمتمم

سعيا من المشرع إلى مراجعة وتحيـين منظومـة األمـالك الوطنيـة وجعلهـا تتماشـى والمتطلبـات 

نـــه فـــي تفعيـــل عمليـــات تســـيير واســـتغالل األمـــالك العموميـــة الســـيما االقتصـــادية الراهنـــة، ورغبـــة م

إمكانية ترتيب حقـوق عينيـة  2008منها، أقر عند تعديل قانون األمالك الوطنية سنة  االصطناعية

علــى مالحــق األمــالك العموميــة محــل الشــغل الخــاص، هــذه الحقــوق تخــول علــى المنشــآت المقامــة 

  . 3ون على هذه المنشآت لضمان الوفاء بقروض محددةلصاحب رخصة الشغل الخاص توقيع ره

عقــد  فــي إبــرام األولــي إلدارةاحــق يترتــب عــن رخــص الشــغل الخــاص ذات الطــابع التعاقــدي 

علـى تجديـده، كمـا يحـق لهـا إلغـاءه قبـل األجـل المتفـق عليـه  االعتراضرفض إبرامه أو االمتياز أو 

بدافع المنفعة العامـة، وفـي هـذه الحالـة يحـق لصـاحب امتيـاز اسـتعمال األمـالك العموميـة الحصـول 

علــى تعــويض، فــإن كــان إلغــاء العقــد أو فســخه بســبب عــدم احتــرام الشــاغل للشــروط التعاقديــة ســقط 

                                                           

  .لعمومية والخاصة التابعة للدولةيحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير األمالك ا، 427-12من المرسوم التنفيذي رقم  74المادة  -1
، يتعلــق بمــنح امتيــازات الطــرق الســريعة، ج ر ج ج عــدد 1996-09-18مــؤرخ فــي  308-96المرســوم التنفيــذي رقــم ومثــال ذلــك  -2

  .، ملحقة به في نفس الجريدة الرسمية اتفاقية نموذجية خاصة بمنح امتياز الطريق السريع1996-09-25، صادر في 55
، جامعـة مجلـة أبحـاث قانونيـة وسياسـية، "الشغل الخاص لألموال العامة المنشئ لحقوق عينيـة فـي القـانون الجزائـري" مزهود حنان،  -3

  .146، ص 2017، 04جيجل، العدد 
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ريس لســـعي الســـلطة مانحـــة االمتيـــاز لضـــمان حســـن ، وهـــذا تكـــ1حقـــه فـــي الحصـــول علـــى تعـــويض

  .استعمال الملك العمومي محل االمتياز وضمان آدائه للخدمات واألغراض المحددة له

 اسـترداد بسـلطةعند نهاية عقـد االمتيـاز  عموما السلطة مانحة االمتياز تتمتعمن جانب آخر 

، وهو التوجه الـذي 2المعنيةعمومية الخدمة القيام بالالمنشآت والتجهيزات التي أقامها الملتزم لغرض 

 .   3تبناه المشرع في قانون األمالك الوطنية وهذا أمر يحقق بذاته حماية لألموال العامة

III-  الشــغل الخــاص لألمــالك العموميــة المخصصــة الســتعمال الرعايـــابالنســبة لــرخص: 

يتطلــب هــذا الصــنف مــن الشــغل الخــاص الحصــول علــى رخصــة إداريــة قبليــة وحيــدة الطــرف لشــغل 

ة لشـــــغل أمـــــاكن فـــــي األســـــواق بأنواعهـــــا وامتيـــــازات ـة تعاقديــــــــــــة أو رخصـــــــن الطـــــرق الحضريـــــــأماك

األضــرحة، ويحــق لــإلدارة مانحــة الرخصــة أن تســحبها إذا تقــرر إلغــاء تخصــيص مرفــق مــن مرافــق 

  . 4ية المعني إلغاء شامال باستثناء امتيازات األضرحةاألمالك العموم

  :الفرع الثاني

  الرقابة اإلدارية الالحقة في مجال األموال السائلة

إذا كـــان تـــداخل المفـــاهيم القانونيـــة قـــد يـــؤدي إلـــى صـــعوبة الفصـــل بـــين قواعـــد القـــانون العـــام 

دولـة أو أحـد هيئاتهـا العامـة والخاص بصفة عامـة، فـإن األمـر مختلـف بالنسـبة للعقـود التـي تكـون ال

                                                           

تابعــة لعموميــة والخاصــة اليحــدد شــروط وكيفيــات إدارة وتســيير األمــالك ا، 427-12مــن المرســوم التنفيــذي رقــم  76، 75المــادتين  -1

  .للدولة
2- SCHEVIN Pierre, "contrats de concession de service public: la comptabilisation chez le 
concessionnaire et chez le concédant", revue Française de comptabilité, N  444, 2011,France, p 23. 

أكثر من ذلك إذا كان سند الشغل الخاص ذو الطابع التعاقدي منشئا لحقوق عينية وانقضت مدة رخصة الشغل، فإن المنشآت التـي  -3

تصـبح ملكـا لـإلدارة التـابع لهـا الملـك العمـومي المعنـي بقـوة القـانون وبـدون مقابـل وصـافية  -إذا تم االتفاق على إبقائها -أقامها المستفيد

، يتضــمن قــانون األمــالك الوطنيــــــة 30-90مــن القــانون رقــم  04/01مكـــرر 69مكــرر،  69: المــواد: الرهــون، أنظــرمــن االمتيــازات و 

  . المعدل والمتمم
  .لعمومية والخاصة التابعة للدولةيحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير األمالك ا، 427-12من المرسوم التنفيذي رقم  77المادة  -4
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حيث يبدو االختالف واضحا بين هذه العقود وعقود القانون الخاص، ألن العقود اإلداريـة طرفا فيها 

  . 1على مصلحة عامةدائما نطوي ت

نظرا ألهمية الصفقات العمومية باعتبارها عقد من العقود اإلدارية كونها تتضـمن دائمـا صـرفا 

وٕانفاقا ألموال عمومية من جهة ومجاال خصبا للتالعبات بهذه األمـوال مـن جهـة أخـرى، كـان ال بـد 

صـفقة من إخضاع جميع مراحل إبرامها إلى الرقابة اإلدارية  ليس فقط في مرحلة التحضير وٕابرام ال

وأكثـر مـن ذلـك تتعـدى إلـى مرحلـة مـا بعـد التنفيـذ سـواء مـن  ها،تنفيـذمرحلـة  فـيالعمومية بـل أيضـا 

أو مـــن طـــرف الهيئـــات الوصـــية علـــى المصـــالح المتعاقـــدة      ) أوال( طـــرف المصـــلحة المتعاقـــدة ذاتهـــا 

  ). ثانيا( 

  رقابة المصلحة المتعاقدة على تنفيذ الصفقة: أوال

يعتبر العقد شريعة المتعاقدين وفق ما هو مستقر عليه مـن مبـادئ فـي القـانون المـدني، حيـث 

ال يجوز نقضه أو تعديله إال باتفـاق الطـرفين أو لألسـباب التـي يقررهـا القـانون، إال أن هـذه القاعـدة 

ة غيـر متكافئـالعقود اإلداريـة أيـن تكـون مصـالح المتعاقـدين بـ مـا يتعلـقفي مجـاال للتطبيـقال تجد لهـا 

  . لمال العاملتغليبا للمصلحة العامة وحماية 

تهـدف مـن خـالل العقـود يفتـرض فيهـا أن اإلدارة  بأن والتي تقضينتيجة هذه الفكرة الجوهرية 

إنفـاق المـال العـام المكلفـة بتسـييره نيابـة عـن األفـراد  وحسـنالتي تبرمها إلى حماية المصلحة العامة 

اعتــرف لهــا القضــاء اإلداري المقــارن وبعــده التشــريع بمجموعــة ســلطات  تحقيقــا لحاجــاتهم األساســية،

اســـتثنائية غيـــر مألوفـــة فـــي العقـــود الخاصـــة تجســـيدا لفكـــرة امتيـــازات الســـلطة العامـــة فـــي مواجهـــة 

  .2المتعاقدين معها لضمان التنفيذ األمثل للعقود التي تبرمها

                                                           
1 - EL-BEHERRY Ibrahim Réfaat Mohamed, Théorie des contrats administratifs et marchés publics 
internationaux, Thèse pour le doctorat en droit, institut du droit, de la paix et du développement 
université de Nice Sophia-Antipolis, France, 2004, p 08.  

 1980القـاهرة، جامعـة ، 02العـدد  ،داريـةمجلـة العلـوم اإل، "داريدارة فـي تعـديل شـروط العقـد اإلسلطة اإل"كمال وصفي،  مصطفى -2

  .143ص
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I- تمـارس المصـلحة المتعاقـدة فـي : يـةرقابة المصلحة المتعاقدة أثناء تنفيذ الصـفقة العموم

فترة تنفيذ الصفقة العمومية مجموعة سلطات في مواجهـة المتعاقـد معهـا حرصـا علـى التنفيـذ األمثـل 

وســعيا إلــى عــدم إهــدار المــال العــام، وهــي تســتمد هــذه  صــفقة كمــا هــو محــدد فــي دفتــر الشــروطلل

  :السلطات من مصادر متعددة

  ،نصوص العقد نفسه -

  ،روط العامة ودفاتر الشروط الخاصةدفاتر الش -

  ،المؤطرةالنصوص القانونية  -

  ،القصد المشترك للمتعاقدين -

  ،اإلرادة المنفردة لإلدارة -

  . 1المبادئ العامة المتعلقة بالمرافق العمومية -

إن : ســلطة المصــلحة المتعاقــدة فــي الرقابــة والتوجيــه علــى تنفيــذ الصــفقة العموميــة -1

مقتضـى تمييــز اإلدارة عـن المتعاقــد معهــا الـذي ينتمــي فــي غالـب األحيــان إلــى القـانون الخــاص هــو 

من خالل الصـفقات التـي تبرمهـا إلـى الوفـاء باحتياجـات مرافـق عامـة تقـدم خـدمات عامـة  استهدافها

باشـرة للجمهور، لذلك كان ال بد أن تطغـى هـذه الفكـرة علـى العالقـة مـا بـين المتعاقـدين مـن خـالل م

  . اإلدارة لحق الرقابة واإلشراف على كيفية تنفيذ هذا العقد وفق ما هو محدد مسبقا في دفتر الشروط

يمتد مفهوم الرقابـة علـى : المقصود بسلطة الرقابة والتوجيه على تنفيذ الصفقة العمومية -أ

  : تنفيذ الصفقة العمومية إلى معنيين معنى ضيق وآخر واسع

ا لهــذا المعنــى تنحصــر ســلطة الرقابــة الممنوحــة لــإلدارة المتعاقــدة فــي وفقــ: المعنــى الضــيق -

مجرد التحقق من أن المتعاقد معها يباشر تنفيذ العقد طبقا للشروط المتفق عليها، وبهذا المعنى فإن 

تمثـل الحـد األدنـى لمـا  وهـي ،droit de surveillanceسلطة الرقابة تكـون مرادفـة لحـق اإلشـراف 

                                                           

  .285-283موسى مصطفى شحادة، مرجع سابق، ص ص  1-
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، وذلـك يعـود 1ه لإلدارة المتعاقـدة فـي مجـال رقابتهـا علـى تنفيـذ الصـفقات العموميـةيمكن االعتراف ب

  . لكون محل هذه الصفقات دائما أموال عامة

بهذا المعنـى تتجـاوز سـلطة الرقابـة الممنوحـة لـإلدارة مجـرد اإلشـراف علـى  :المعنى الواسع -

التنفيـذ واختيـار أفضـل طـرق التنفيـذ تنفيذ الصفقة إلى التدخل في أوضاع تنفيذ العقد وتوجيه أعمال 

بما يخدم الصالح العام، كأن تطالب المتعاقد بتغيير طريقـة التنفيـذ أو اإلسـراع فـي معدلـه أو تطلـب 

، وهــذا المعنـى هــو الـذي يجسـد فعــال السـلطة االســتثنائية التـي تحظــى 2منـه االسـتعانة بعمــال آخـرين

 الالزمـة حمايـةال نفيـذ األمثـل للصـفقة بشـكل يضـمنلضـمان الت دارة في مواجهة المتعاقد معهابها اإل

  .لألموال العامة

إذا كان حق الرقابة والتوجيه الممنوح لـإلدارة حـق ثابـت لهـا فـي كـل العقـود اإلداريـة فـإن مـداه 

يختلــف مــن عقــد إلــى آخــر، حيــث يكــون واســع النطــاق فــي عقــود األشــغال العامــة والتــي عــادة مــا 

وتكـون مرتبطـة بـالبنى التحتيـة، فـي حـين يكـون أقـل شـدة فـي عقـود تستغرق مـدة طويلـة فـي تنفيـذها 

التوريد ألنه يتعلق بمـواد يـتم وضـعها تحـت تصـرف اإلدارة، فيحـق لهـذه األخيـرة رفـض اسـتالمها إن 

  .3كانت مخالفة لما تم االتفاق عليه

ة الشـك أن سـلطة اإلدار : أساس سلطة اإلدارة في الرقابة على تنفيـذ الصـفقة العموميـة -ب

في الرقابة على تنفيذ الصفقة العمومية خاصة في معناها الواسع تمثل إحدى السلطات الهامة التـي 

تجسد المبدأ السائد في العقود اإلدارية وهو المركز غير المتساوي للمتعاقدين، ألجل ذلك يكـون مـن 

  : األهمية بما كان البحث عن أساس هذه السلطة

قد في حد ذاته أو دفاتر الشروط نصا صريحا على حق قد يتضمن الع: األساس التعاقدي -

اإلدارة في الرقابة وتوجيه تنفيذ العقد والوسائل التي تملكها في سبيل ذلك، وما يملكـه المتعاقـد معهـا 

مــن ضــمانات فــي مواجهــة هــذه الســلطات، ففــي هــذه الحالــة يكــون أســاس ومبــرر تمتــع اإلدارة بهــذه 

                                                           

 جامعــة عــين شــمس ،واالقتصــاديةمجلــة العلــوم القانونيــة ، "ســلطة اإلدارة فــي الرقابــة علــى تنفيــذ العقــد اإلداري"محمــود أبــو الســعود،  -1

  .35، ص1997، 01د دعلا ،مصر
  .271، صمرجع سابقجابر جاد نصار، العقود اإلدارية،  -2

3 - la gazette, cahier détache  N 17, paris, 28-01-2002, p 259. 
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ى ولـو كـان العقـد ذو طـابع الئحـي ألن العبـرة تكـون فـي قبـول السلطات هـو العقـد فـي حـد ذاتـه، حتـ

  . 1المتعاقد مع اإلدارة لهذه الشروط

قــد تتضــمن بعــض القــوانين واللــوائح الــنص علــى ســلطة : األســاس التشــريعي أو الالئحــي -

اإلدارة فـــي الرقابـــة علـــى تنفيـــذ المتعاقـــد معهـــا للصـــفقة محـــل التعاقـــد، وفـــي هـــذه الحالـــة يـــتم إعمـــال 

   .عليهاوص وتكون سلطة الرقابة مرتكزة النص

إذا لــم تتضــمن الصــفقة العموميــة أو دفتــر  :فكــرة المرفــق العــام كأســاس لســلطة الرقابــة -

الشروط نصا يتعلق بسلطة الرقابة، أو إذا أغفلت النصوص القانونية والتنظيمية تنظيم هذه السـلطة 

فــإن هــذا ال يعنــي حرمــان اإلدارة المتعاقــدة مــن ممارســة ســلطتها فــي الرقابــة والتوجيــه، ألنهــا ســلطة 

  . 2إلداري دون حاجة لنص يقررهاأصيلة مستمدة من الطبيعة الذاتية للعقد ا

تمثــل ســلطة التعــديل عنصــرا  :ســلطة المصــلحة المتعاقــدة فــي تعــديل الصــفقة العموميــة -2

هامــا مــن عناصــر النظريــة العامــة للعقــود اإلداريــة، ويقصــد بهــا تلــك الســلطة أو االمتيــاز الممنــوح 

ص مـن التزامـات الطـرف اآلخـر لإلدارة المتعاقدة والـذي يخولهـا تعـديل شـروط العقـد بمـا يزيـد أو يـنق

، وقــد 3دون حاجــة إلــى موافقتــه، وهــذا خــروج عــن القواعــد العامــة للعقــود الــواردة فــي القــانون المــدني

مــن خــالل إجازتــه للمصــلحة  247-15تنظــيم الصــفقات العموميــة وتفويضــات المرفــق العــام  تبنــى

أو تعـديل بنـد أو عـدة بنـود / يلهـا والمتعاقدة إبرام ملحق للصفقة إذا كان هدفه زيادة الخدمات أو تقل

  .4تعاقدية في الصفقة

يمكــن إرجـــاع أســـاس ســـلطة التعـــديل التـــي تتمتـــع بهـــا المصـــلحة : أســـاس ســـلطة التعـــديل -أ

  : المتعاقدة مع المتعامل المتعاقد معها إلى فكرتين أساسيتين

                                                           

  .42، 41ص صمحمود أبو السعود، مرجع سابق،  -1
جامعة  ، كلية الحقوقدكتوراهمحمد سعيد أمين، األسس العامة لاللتزامات وحقوق المتعاقد مع اإلدارة في تنفيذ العقد اإلداري، رسالة  -2

  .313، ص1983عين شمس، مصر، 
  .199ص ، 1983، جامعة القاهرة، دكتوراه، كلية الحقوقحمد عثمان عياد، مظاهر السلطة العامة في العقود اإلدارية، رسالة أ -3
  .يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، 247-15من المرسوم الرئاسي رقم  136، 135المادتين  -4
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صـدرها اإلدارة تأسيسـا علـى فكـرة السـلطة العامـة فـإن القـرارات التـي ت: فكرة السلطة العامـة -

العامـــة بصـــدد تعـــديل عقودهـــا ال تســـتمد مـــن نصـــوص العقـــد، فهـــي ليســـت امتيـــازا تعاقـــديا بـــل هـــي 

  . 1مستمدة من نصوص القانون، ومن ثمة يتعلق حق اإلدارة هنا بالنظام العام

يتأســس حــق التعــديل حســب هــذه الفكــرة علــى مقتضــيات ســير المرافــق  :فكــرة المرفــق العــام -

والتـــي تتطلـــب أن يكـــون المرفـــق قـــابال للتطـــور والتغييـــر، لـــذلك كـــان مـــن  ،واطـــرادالعامـــة بانتظـــام 

سـلطة اإلدارة ل مكرسـةالضروري أن تكون العقود التي تبرمها اإلدارة والتي تتصـل دائمـا بمرفـق عـام 

  . 2في التعديل إعماال لمبدأ قابلية المرافق العامة للتغير والتطور

  : عدة نتائج يمكن إيجازها فيما يلي السابق يترتب على القول

  . حق اإلدارة في التعديل حق ثابت لها حتى ولو لم يتم النص عليه في العقد -

ســـلطة التعـــديل ال تشـــكل امتيـــازا لـــإلدارة وٕانمـــا هـــو ترجمـــة لمســـؤوليتها عـــن تنظـــيم وتســـيير  -

  . المرافق العامة

ألنهـا تـرتبط بمـدى مسـاهمة المتعاقـد سلطة اإلدارة في التعـديل تختلـف مـن عقـد إلـى آخـر،  -

معها في تسيير المرفق العام، فتكون تبعا لذلك بالغة االتساع فـي عقـود االمتيـاز، وكـذلك فـي عقـود 

لتضـيق  ،األشغال العامة كون هذه األخيرة تتعلق بالبنية األساسية للدولة وتنظيم المرافق العامة فيها

  .3وتتضاءل في العقود األخرى

سلطة اإلدارة المتعاقـدة فـي تعـديل شـروط العقـد ليسـت مطلقـة، بـل  :ة التعديلحدود سلط -ب

ـــد اإلداري وفقـــا  ـــاء تنفيـــذ العق يجـــب أن تمارســـها باعتبارهـــا ضـــرورة تلجـــأ إليهـــا بإرادتهـــا المنفـــردة أثن

                                                           

 القـاهرة ،ية وضوابطها، دار النهضة العربيـةدارة في توقيع الجزاءات على المتعاقدين معها في العقود اإلدار إلاطارق سلطان، سلطة  -1

  .90، ص2010مصر، 
2- DE LAUBADER André, MODERNE Frank, DELVOLVE Pierre, traité des contrats administratifs 
tom 01, L.G.D.J, paris, France, 1983, p403. 

 ، كلية الحقوقوراهدكتفهد مرزوق فهد العنزي، النظام القانوني إلبرام عقد األشغال العامة في دولة الكويت، دراسة مقارنة، رسالة  -3

  05، ص2008جامعة القاهرة، 
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لمواجهة ما قد يحدث من متغيرات وتطورات متالحقة تؤثر على احتياجات المرفق  ،لضوابط محددة

   :ن إجمال هذه الضوابط في، يمك1العام

التـدخل للتعـديل مـن بلـإلدارة  بشـكل يسـمح هالعقد عما كانت عليـه وقـت إبرامـ تغير ظروف -

شــروطه، والتــي أصــبحت غيــر مناســبة لمقتضــيات ســير المرفــق العــام واعتبــارات المصــلحة العامــة، 

  . 2فإن لم تتغير الظروف فال مبرر لتعديل العقد

علـــى نحـــو يغيـــر مـــن مضـــمونه أو  اإلدارة عقـــد الـــذي أبرمتـــهشـــروط ال عـــدم جـــواز تعـــديل -

موضوعه، ذلك ألنه ومهما كانت مبررات سـلطة التعـديل التـي تتمتـع بهـا اإلدارة، ال يجـب أن تمـس 

  .3بجوهر العقد ذاته

فـي الحـاالت التـي يجـوز لـإلدارة التـدخل عنـد تنفيـذ العقـد بالتعـديل، يجـب عليهـا إجـراء هـذا  -

يشترط أن يصدر التعديل مـن السـلطة المختصـة  تأسيسا على ذلكالتعديل طبقا لقواعد المشروعية، 

  . 4وهي المصلحة المتعاقدة وأن تحترم فيه جميع القواعد واإلجراءات الشكلية

، وهــذا الشــرط لي للعقــد بشــكل يرهــق المتعاقــد مــع اإلدارةديل بــالتوازن المــاالتعــ عــدم مســاس -

  .  5الفرنسي يعتبر من المبادئ الكالسيكية التي استقر عليها قضاء مجلس الدولة

نتيجة لبطء النظام : سلطة المصلحة المتعاقدة في توقيع جزاءات على المتعاقدين معها -3

مـن خـالل توقيـع الجـزاءات اإلداريـة  ،حاجـة إلـى تـدخل اإلدارةالعقابي الذي يوقعه القاضي ظهرت ال

حفاظــا علــى المــال العــام وضــمانا الســتمرارية المرفــق العــام فــي أداء وظائفــه، والجــزاء اإلداري هــو 

                                                           

 دكتوراه، كلية الحقوقدارة في تعديل عقود األشغال العامة وفقا لنظام أوامر التغيير، رسالة محمد فؤاد محمد الحريري، سلطة اإل -1

  20، ص2010جامعة القاهرة، 
  .27صمرجع سابق، بو السعود، أمحمود  -2
، جامعـة حمـه مجلـة العلـوم القانونيـة والسياسـية، "سلطة اإلدارة في تعديل عقد األشغال العامة أثناء مرحلة التنفيـذ" العطراوي كمال،  -3

 . 509، ص 2018، 17، عدد سوف واديلخضر، 
  .95مصر، د ت، ص عادل عبد الرحمان خليل، األسس العامة آلثار وتنفيذ العقود اإلدارية، مطبعة اإليمان، القاهرة،  -4

5 - Arrêt conseil d'Etat Français le 02-02-1983,Union des transports publics, voire: la gazette, cahier 
détache  N 17, paris, 28-01-2002, p 259. 
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تصرف إداري أحـادي الجانـب تتخـذه اإلدارة لـيس بهـدف العقـاب فـي حـد ذاتـه وٕانمـا للمحافظـة علـى 

  . 1امة في أداء المنافع المرجوة منهاديمومة واستمرارية المرافق الع

الخـالف حـول األسـاس القـانوني لسـلطة  يعـود :أساس سـلطة اإلدارة فـي توقيـع الجـزاءات -أ

اإلدارة في توقيع الجزاءات المختلفة علـى المتعاقـدين معهـا أساسـا إلـى الخـالف حـول أسـاس تطبيـق 

وبغـض النظـر عـن ، السـلطة العامـة وفكـرةالقواعد االستثنائية للقانون اإلداري بين فكرة المرفق العام 

لمختلــف العقــود قابــة والتعــديل فــإن اإلدارة بإبرامهــا هــذا الجــدل، وكمــا هــو الشــأن بالنســبة لســلطتي الر 

مســتعملة فــي ذلــك أمــواال عامــة وخاضــعة لقواعــد  ،تهــدف إلــى ضــمان احتياجــات الجمهــوراإلداريــة 

مــــا يعنـــي أن أســـاس ســــلطة فـــرض الجـــزاءات علــــى ة غيـــر مألوفـــة فــــي القـــانون الخـــاص، اســـتثنائي

لــذي ضــمان ســير المرفــق العــام ودفــع الخلــل ا المتعاقــدين الممنوحــة لــإلدارة يمكــن إرجاعــه إلــى فكــرة

  . اء إخالل وتقصير المتعاقد معهار يمكن أن يصيب هذا المرفق ج

تسـتطيع اإلدارة اللجـوء إلـى توقيـع : خصائص الجزاءات اإلدارية في الصـفقات العموميـة -ب

ءات تبقـى ، لكن هـذه الجـزاإلى القضاءمسبقا جزاءات متدرجة الشدة بنفسها ودون حاجة إلى اللجوء 

   .اءخاضعة للرقابة الالحقة للقض

بمجموعـــة الجـــزاءات اإلداريـــة الموقعـــة مـــن المصـــلحة المتعاقـــدة علـــى المتعاقـــد معهـــا  تتميـــز

  : خصائص يمكن إجمالها في

يقصـــد بــه حـــق اإلدارة فـــي توقيــع الجـــزاء بنفســها ودون حاجـــة إلـــى : امتيــاز المبـــادرة -1-ب

فعـل مـا بمـا القيـام بقدرت أن المتعاقد معهـا قـد ارتكـب فعـال أو امتنـع عـن  متىاللجوء إلى القضاء، 

  . 2يخالف بنود العقد المبرم بينهما

                                                           

 دار النهضــة العربيــة، القــاهرةنــة، دارة فــي توقيــع الجــزاءات فــي العقــود اإلداريــة فــي الــيمن، دراســة مقار إلعلــي محمــد مظفــر، ســلطة ا -1

  .52، ص2012مصر، 
  .462، ص2006سعاد الشرقاوي، العقود اإلدارية، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر،  -2
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فحـق اإلدارة المتعاقـدة ثابـت ومفتـرض : حق توقيع الجزاء ولو لـم يـنص عليـه العقـد -2-ب

توقيـــع  ولـــو لـــم يـــنص عليـــه العقـــد، كمـــا أن الـــنص علـــى جـــزاء معـــين فـــي العقـــد ال يمنـــع اإلدارة مـــن

  . 1جزاءات أخرى

ـــد اإلدارة بـــالجزاء المحـــدد للمخالفـــة المحـــددة -3-ب ـــإلدارة أن توقـــع : تقي إذا كـــان يحـــق ل

ه الجـــزاءات فـــي ر هـــذـــــــد حتـــى ولـــو لـــم تذكـــــــف لشـــروط العقـــــــد معهـــا المخالـــــــى المتعاقـــــزاءات علـــــج

إذا تم النص علـى مخالفـة محـددة  العقديةال تستطيع مخالفة النصوص ذلك  مقابلد، فإنها في ــــالعق

  .2في العقد بالجزاء المحددبهذا ملزمة حيث تكون  ،وقررت لها جزاء محددا

فقـد يكـون  قواعد العدالـة تقتضيهاإلعذار أمر هذا : إعذار المتعاقد قبل توقيع الجزاء -4-ب

لتصحيح المخالفة أو تدارك التقصـير قبـل توقيـع الجـزاء عليـه، كمـا يكـون  للمتعاقد مع اإلدارةفرصة 

إنــذارا لــه بتوقيــع الجــزاء الــذي تــراه اإلدارة المتعاقــدة مناســبا إن اســتمر فــي هــذه المخالفــة، فــإن أزال 

  .3المخالفة في المهلة الممنوحة له انتفى حق اإلدارة في توقيع الجزاء

تعتبر الرقابة القضائية : الجزاء إلى رقابة القضاء اإلداريخضوع قرار اإلدارة بتوقيع  -5-ب

ـــــانــضم ـــــة أساسيــ ـــــة للمتعاقـ ـــــد مــــن إمكانيـ ـــــة إســــاءة استعمـ ال اإلدارة لســــلطتها فــــي توقيــــع الجــــزاءات ـ

اإلداريـــة، الســـيما وأنهـــا تتمتـــع بســـلطة تقديريـــة ال يحـــدها إال قواعـــد تصـــرف اإلدارة بقصـــد تحقيـــق 

  .4الصالح العام

الجزاءات التـي تفرضـها المصلحـــة المتعاقـدة علـى المتعاقـد معهـا إلـى رقابـــة القضـــاء  تخضع 

الكامــل وتكــون ســلطات القاضــي فــي هــذه الحالــة واســعة، حيــث تتنــاول الجــزاء الــذي تــم اتخــاذه مــن 

طــرف المصــلحة المتعاقــدة مــن زاويتــي المشــروعية والمالءمــة، ويكــون الجــزاء غيــر مشــروع إذا شــابه 

عيوب الشكل أو االختصاص أو االنحراف بالسلطة، كما تمتد رقابة القضاء إلى البواعث عيب من 

                                                           

  2014 ،10ة محمـد خيضـر بسـكرة، العـدد ـــ، جامعمجلـة المفكـر، "سـلطة اإلدارة فـي توقيـع الجـزاءات اإلداريـة" دراجي عبد القادر،  -1

  .94ص 
  286سابق، ص جابر جاد نصار، العقود اإلدارية، مرجع -2
 .52عادل عبد الرحمان خليل، مرجع سابق، ص  -3
    .139صمرجع سابق، طارق سلطان،  -4
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التـــي دفعـــت اإلدارة إلـــى توقيـــع الجـــزاء وأســـبابها ومـــدى تناســـب الجـــزاء مـــع الخطـــأ المنســـوب إلـــى 

  .1المتعاقد

يمكـــن تصــــنيف الجـــزاءات اإلداريـــة التـــي يمكـــن للمصــــلحة : صـــور الجـــزاءات اإلداريـــة -ج

المتعاقدة توقيعها على المتعاقـد معهـا والمخـالف ألحـد شـروط العقـد إلـى جـزاءات ماليـة وأخـرى غيـر 

  : تنظيم الصفقات العمومية تولى تنظيمهامالية 

 تملـــك اإلدارة فــي مواجهـــة المتعاقـــد معهـــا ســلطة توقيـــع عـــدد مـــن :الجـــزاءات الماليـــة -1-ج

الجزاءات المالية متمثلة في مبالغ تلـزم بهـا المتعاقـد الـذي يخـل بالتزاماتـه، وهـي تختلـف عـن الشـرط 

  . 3اختالفا يبلور حقيقتها كجزاء إداري 2الجزائي المعروف في القانون المدني

    :تأخذ الجزاءات المالية ثالثة صور

ري بنســـبة معينــة مـــن قيمـــة هـــي مبــالغ ماليـــة تحـــدد عــادة فـــي العقــد اإلدا :الغرامــة الماليـــة -

ضــمانا النتظــام  ،األعمــال تفرضــها اإلدارة إذا مــا أخــل المتعاقــد معهــا بميعــاد تنفيــذ التزاماتــه العقديــة

تعرف بأنها عبارة عن مبلغ مالي إجمـالي يـتم تحديـده مقـدما فـي العقـد وتوقعـه و ، 4سير المرفق العام

ه اتـقضـاء، متـى تـأخر المتعاقـد فـي تنفيـذ التزامالجهة المتعاقدة بنفسها دون حاجة إلـى اللجـوء إلـى ال

  . 5تستهدف حسن سير المرافق العامةبذلك في المواعيد المتفق عليها في العقد، وهي 

                                                           

  .176نايل منيزل مفضي الهروط، مرجع سابق، ص  -1
القيـام بعمـل أو االمتنـاع عـن عمـل فـي حالـة اتفاق تبعي يلتزم بمقتضـاه المـدين بـدفع مبلـغ مـن المـال أو "يعرف الشرط الجزائي بأنه  -2

أو تــأخر فــي التنفيــذ أو تنفيــذ  ،فــي شــكل عــدم تنفيــذ كلــي أو عــدم تنفيــذ جزئــي اإلخــاللســواء ظهــر هــذا  ،إخاللــه بــالتزام ترتــب فــي ذمتــه

، كليـة ماجسـتيرة قـارس بـوبكر، الشـرط الجزائـي وسـلطة القاضـي فـي تعديلـه علـى ضـوء القـانون المـدني الجزائـري، مـذكر : ، أنظر"معيب

  .14، ص 2015الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

فهـي تقـاس بشـكل جزافـي  ،وبهذا يختلف الجزاء اإلداري عن الشرط الجزائي من عدة نـواحي أهمهـا كـون قيمتـه ال عالقـة لهـا بالضـرر  

لمتعاقــد معهــا بالتزاماتــه، أمــا الشــرط الجزائــي فهــو ذو طــابع بعيــدا عــن الضــرر الــذي قــد يلحــق بالمصــلحة المتعاقــدة مــن جــراء إخــالل ا

  .  تعويضي مناطه الضرر الواقع بالدائن
  .113، ص2004ماجد راغب الحلو، العقود اإلدارية والتحكيم، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، مصر،  -3
نصـر الــدين بشــير، غرامــة التــأخير فــي العقـد اإلداري وأثرهــا فــي تســيير المرفــق العــام، رسـالة دكتــوراه، كليــة الحقــوق، جامعــة القــاهرة  -4

  .14، ص1998
يــة ، كلمجلـة الشـريعة والقـانون، "النظـام القـانوني لغرامــة التـأخير فـي العقـود اإلداريـة، دراسـة تحليليــة مقارنـة"منصـور إبـراهيم العتـوم،  -5

  . 347، ص 2013، 53، العدد 27الحقوق، جامعة اإلمارات العربية المتحدة، السنة 
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المتضـمن  247-15تجد الغرامة المالية أساسها القانوني ضمن أحكام المرسوم الرئاسـي رقـم 

منــه والتــي أكــدت أن عــدم  147ادة تنظــيم الصــفقات العموميــة وتفويضــات المرفــق العــام الســيما المــ

تنفيذ االلتزامات التعاقدية من قبل المتعاقد في اآلجال المقررة أو تنفيذها غير المطابق يعطي الحـق 

  . 1فرض عقوبات مالية عليهبللمصلحة المتعاقدة 

ال عطـاء بغيـر "ا لقاعـدة مفادهـا تخضـع العقـود اإلداريـة فـي إبرامهـ: مصادرة مبلغ الضمان -

حيث ال يمكن قبول عطـاء الـراغبين فـي التعاقـد مـع اإلدارة دون إيـداع مبلـغ مـن المـال يمثـل " مينأت

: مــالي يــؤمن اإلدارة فــي مواجهــة المتعاقــد معهــا مــن أمــرينالضــمان الهــذا و نســبة مــن قيمــة العطــاء، 

رتكبهـا فـي استفاء المستحق لها قبله في حالة عدم قيامه بالتزاماتـه العقديـة، وٕاصـالح العيـوب التـي ي

  .2تنفيذ األعمال المتعاقد عليها

لـــم يقـــم  فـــإذا ،يتمثـــل دور مبـــالغ الضـــمان بأنهـــا مـــن وســـائل التنفيـــذ العينـــي للصـــفقة العموميـــة

المتعامل المتعاقد بالوفاء بما تعهد به تحركت اإلدارة وصادرت هذه المبالغ أو جزء منهـا بمـا يعـادل 

عهـدة المصـلحة المتعاقـدة إلـى غايـة االسـتالم النهـائي إخالل وتقصير المتعاقد معها، فهو يبقى فـي 

وبعد انتهاء مـدة الضـمان  ،3للصفقة والتأكد من أن التنفيذ جاء مطابقا لما تم االتفاق عليه في العقد

وتسليم األعمال نهائيا يسوى الحساب تسوية نهائية برد مسـتحقات المتعاقـد كاملـة ويـرد إليـه التـأمين 

    .4والمبالغ المحتجزة منهالنهائي إن كان باقيا 

يقضـي بـالتزام اإلدارة بـالحرص  ءا أساسـيامبـد 247-15يم الصـفقات العموميـة لقد كرس تنظـ

علــى إيجــاد الضــمانات الضــرورية التــي تتــيح أحســن الشــروط الختيــار المتعاقــدين وأحســن الشــروط 

لتنفيذ الصفقة،  نظرا التصال الصفقة بالمال العام مـن جهـة وبحسـن سـير المرافـق العامـة مـن جهـة 

                                                           

  .، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام247-15من المرسوم الرئاسي رقم  147/01المادة  -1
    .124، ص1985سمير صادق، العقد اإلداري، الهيئة العربية للكتاب، القاهرة، مصر،  -2
المهني، نشرة القضاة،  للتكوينضد كتابة الدولة ) س.ز(و  )ب.ع(، قضية 2002-07-15صادر بتاريخ  المحكمة العلياقرار  -3

  .308، 303، ص ص57العدد 
 2007الجامعية، اإلسكندرية، مصر، امتيازات السلطة العامة في العقد اإلداري، دار المطبوعات  ،حمد محمد حمد الشلماني -4

  .186ص
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لـــة رد د، كفالــة حســن التنفيــذ وكفاكفالــة التعهــ: ، واعتــد بثالثــة أنــواع مــن الضــمانات الماليـــة1أخــرى

  :التسبيقات

مـن مبلـغ العـرض يجـب علـى المتعاقـد أن يودعهـا مـع  %1هي كفالـة تفـوق : كفالة التعهد -

عرضـــه التقنـــي تحـــت طائلـــة رفضـــه، وهـــي تخـــص صـــفقات األشـــغال واللـــوازم التـــي يخضـــع مبلغهـــا 

يقبــل عرضــه والــذي لــم يقــدم تــرد إلــى مقــدمها إذا لــم الختصــاص اللجــان القطاعيــة للصــفقات، وهــي 

طعنا أو قدم طعنا ورفـض، فـإن قبـل عرضـه ومـنح الصـفقة تـرد إليـه الكفالـة بعـد وضـع كفالـة حسـن 

  .2التنفيذ

يحـــق للمتعاقـــد مـــع اإلدارة أن يحصـــل علـــى تســـبيق جزافـــي أو  :كفالـــة إرجـــاع التســـبيقات -

تعامـــل المتعاقـــد قبـــل تنفيـــذ تســـبيق علـــى التمـــوين، وهـــي مبـــالغ ماليـــة تـــدفعها المصـــلحة المتعاقـــدة للم

  .مقابل للتنفيذ المادي للخدمة الخدمات موضوع العقد وبدون

في هذه الحالة يقدم المتعامل المتعاقد مسبقا كفالة بقيمة معادلة بإرجاع تسبيقات تسمى كفالـة 

إرجاع التسبيقات، تصدر عن بنك خاضع للقانون الجزائري أو صـندوق ضـمان الصـفقات العموميـة 

ة للمتعهدين الوطنيين، وعن بنـك خاضـع للقـانون الجزائـري يشـملها ضـمان مقابـل صـادر عـن بالنسب

  .3بنك أجنبي من الدرجة األولى بالنسبة للمتعهدين األجانب

هي كفالة شرعت ضمانا لتنفيـذ الصـفقة العموميـة علـى الوجـه المتفـق  :كفالة حسن التنفيذ -

  . 4ق لجهة اإلدارة في مواجهة المتعاقد معهاعليه وتأمينا لما قد يرتبه هذا العقد من حقو 

من مبلـغ الصـفقة حسـب طبيعـة  %10و %5يحدد مبلغ كفالة حسن التنفيذ بنسبة تتراوح بين 

من مبلغ الصفقة بالنسـبة للصـفقات  %5و %1وأهمية الخدمات الواجب تنفيذها، ونسبة تتراوح بين 

  . 1التي ال تبلغ حدود اختصاص اللجان القطاعية للصفقات

                                                           

  .، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام247- 15من المرسوم الرئاسي رقم  124المادة  -1
  . 247- 15من المرسوم الرئاسي رقم  125المادة  -2
   .247-15من المرسوم الرئاسي رقم  111، 110، 109واد الم -3
  .105، ص2010اإلدارية، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، مصر، عبد اهللا نواف العنزي، النظام القانوني للجزاءات في العقود  -4
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أو تتمثــــل هــــذه الجــــزاءات فيمــــا يعــــرف بوســــائل الضــــغط  :الجــــزاءات غيــــر الماليــــة -2-ج

كــأن تعهــد المصــلحة المتعاقــدة بالصــفقة لشــخص آخــر علــى حســاب المتعامــل الجــزاءات الضــاغطة 

المتعاقد الذي أخل بالتزامه، ومبرر ذلك أن لموضـوع الصـفقة العموميـة صـلة وثيقـة بفكـرة اسـتمرارية 

وخدمة الجمهور، فـال يمكـن التسـليم بتوقـف نشـاط المرفـق وتـأثر حركتـه بسـبب تقصـير  المرفق العام

المتعاقــد مــع اإلدارة بــل ينبغــي االعتــراف لهــذه األخيــرة مــن أجــل ضــمان آداء الخدمــة، بــاللجوء إلــى 

  . 2شخص آخر تختاره إلتمام الصفقة مع تحمل المقصر النتائج المالية الناجمة عن هذا التنفيذ

يقصــد بســلطة فســخ الصــفقة  :المصــلحة المتعاقــدة فــي فســخ الصــفقة العموميــةســلطة  -4

ة قبــل انتهـــاء ــــــة العقديــــاء الرابطــــدة إلنهــــــة المتعاقــــا المصلحـــــة التــي تتمتــع بهـــــة تلــك المكنــــالعمومي

العقــد، ألن تــوفير الخــدمات الضــرورية لجمهــور المــواطنين دون إســراف أو إهــدار للمــال العــام هــو 

عــن طريــق تمتعهــا  يتحقــقالغــرض األساســي الــذي تســعى المصــلحة المتعاقــدة إلــى تحقيقــه، والــذي 

  .بحق فسخ الصفقة العمومية

ظـروف خارجـة عـن إرادة المتعامـل إضافة إلى فسخ الصفقة تعاقديا عندما يكون ذلك مبـررا ب 

  :، يمكن للمصلحة المتعاقدة أن تلجأ إلى فسخ الصفقة بإرادتها المنفردة في حالتين3المتعاقد

إذا قــدرت المصــلحة المتعاقــدة أن فســخ الصــفقة يخــدم المصــلحة العامــة حتــى بــدون خطــأ  -1

  .4من المتعامل المتعاقد

وفــي هــذه الحالــة تلتــزم المصــلحة المتعاقــدة بتوجيــه إذا أخــل المتعاقــد بالتزاماتــه التعاقديــة  -2

إعـذار لــه ليفــي بالتزاماتــه فــي أجــل تحــدده لــه، فـإن لــم يتــدارك المتعامــل المتعاقــد تقصــيره فــي األجــل 

المحدد يحق للمصلحة المتعاقدة أن تقوم بفسخ الصفقة العمومية فسخا كليا أو جزئيا إذا كـان يمكـن 

راض على قرار المصلحة المتعاقـدة  يحق للمتعامل المتعاقد االعتتجزئة الصفقة، وفي هذه الحالة ال

                                                                                                                                                                                     

 .، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام247-15من المرسوم الرئاسي رقم  133المادة  -1
  .215ص  ،2011بوضياف عمار، شرح تنظيم الصفقات العمومية، الطبعة الثالثة، دار جسور للنشر والتوزيع، الجزائر،  -2
  .يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، 247-15من المرسوم الرئاسي رقم  151المادة  -3
  .247-15من المرسوم الرئاسي رقم  150المادة  -4
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، وهـذا 1أكثر من ذلك يقع على عاتقه تحمل التكاليف اإلضافية التـي تـنجم عـن الصـفقة الجديـدةبل 

والــذي يعتبــر مــن قبيــل الــردع العــام لبــاقي  247-15حكــم جديــد كرســه تنظــيم الصــفقات العموميــة 

  .المتعاقدين

II- بعـــد إخطـــار المصـــلحة : حة المتعاقـــدة عنـــد اســـتالم الصـــفقة العموميـــةرقابـــة المصـــل

المتعاقــدة بانتهــاء الخــدمات محــل الصــفقة العموميــة، تباشــر العمليــات القبليــة لالســتالم التــي يحــدد 

  .أجلها في دفتر الشروط والصفقة

لصـفقات  يقصد بالعمليات القبلية لالستالم قيام ممثل المصلحة المتعاقدة والذي يكون بالنسـبة

باالســـتالم المؤقـــت أو  ،األشـــغال مهنـــدس الـــدائرة أو المهنـــدس المعمـــاري التـــابع للمصـــلحة المتعاقـــدة

أو بعـــد دعوتـــه رســـميا ) المقـــاول(النهـــائي بعـــد انقضـــاء أجـــل الضـــمان بحضـــور المتعامـــل المتعاقـــد 

  .2للحضور، فإن تغيب عن الحضور تتم اإلشارة إلى ذلك في محضر االستالم

اســـتالم مؤقـــت واســـتالم نهـــائي وذلـــك إذا نصـــت الصـــفقة : ســـتالم علـــى مـــرحلتينقـــد يكـــون اال

العمومية على مدة ضمان، حيث يكون المتعامل المتعاقد ملتزما بالضمان خالل المدة التي تم فيهـا 

  .3وٕالى غاية االستالم النهائي مؤقتا تسليم الخدمات محل الصفقة العمومية

االسـتالم تقـرر المصـلحة المتعاقـدة إمـا اسـتالم الصـفقة بناء على النتائج المدونـة فـي محضـر 

  :وٕاما عدم استالمها

إذا تبين للمصلحة المتعاقدة أن الخدمات محل الصفقة العمومية لم تكن وفق ما هو محـدد  -

عدم المطابقة جوهريا، تقـرر عـدم اسـتالم الصـفقة وتصـدر قـرار عـدم  يكون حيثبفي دفتر الشروط 

  .امل المتعاقداالستالم وتبلغه للمتع

                                                           

  .يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، 247-15من المرسوم الرئاسي رقم  149المادة  -1
مــن دفتــر الشــروط اإلداريــة العامــة المطبقــة علــى صــفقات األشــغال الخاصــة بــوزارة تجديــد البنــاء واألشــغال  47/01، 46ين المــادت -2

  .العمومية والنقل

  .يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام ،247-15من المرسوم الرئاسي رقم  148/06المادة  3-
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إذا قـــررت المصـــلحة المتعاقـــدة اســـتالم الصـــفقة بعـــد معاينـــة الخـــدمات محـــل الصـــفقة، فـــإن  -

يكــون خاليــا مــن أي تحفظــات إذا كــان التنفيــذ متطابقــا مــع دفتــر الشــروط، وفــي هــذه  إمــااســتالمها 

  .الصفقةالحالة تلتزم بإعالم المتعامل المتعاقد بذلك وبتاريخ االستالم، وعندئذ يتم استالم 

ـــــإذا قــــررت المصلحأمــــا  ـــــة المتعاقــ ـــــة مــــع إبدائهـــــــدة اســــتالم الصفقــــ ـــــا لتحفظــ ات بشــــأن تنفيــــذ ـ

تحديـد أجـل لرفعهـا ويبلـغ ذلـك للمتعامـل يـتم بمحضـر االسـتالم و ترفق جميع تحفظاتها  فإنالصفقة، 

  .المتعاقد

ــــــيعل ــــــم المتعامـ ــــــل المتعاقـ ـــــا المصلحـــ ــــــد كتابي ــــــة المتعاقــ ــــــدة بالتاريـــ ــــــخ الــ ـــــع ــ ـــــه رف ذي ســـــيتم في

ات، وتتأكد المصلحة المتعاقدة من رفع التحفظات في التـاريخ المحـدد، لتعـد بعـد ذلـك مقـرر ـــالتحفظ

، وال يحـق للمتعامـل المتعاقـد اسـترداد مبلـغ 1رفع التحفظات أو إبقائهـا وتبلـغ المتعامـل المتعاقـد بـذلك

الكفالة المقابـل لألشـغال إال بعـد تحريـر المحضـر النهـائي للتسـليم ورفـع جمـع التحفظـات الـواردة فـي 

   .2المؤقت االستالممحضر 

إذا نصـــت الصـــفقة العموميـــة علـــى أجـــل جزئـــي منفصـــل عـــن األجـــل الكلـــي لتنفيـــذ الصـــفقة 

دة عندئذ أن تلجأ إلى اسـتالم مؤقـت جزئـي للخـدمات الموافقـة لـذلك العمومية يمكن للمصلحة المتعاق

  .4، وفي هذه الحالة يبدأ سريان أجل الضمان ابتداء من تاريخ أول استالم جزئي3األجل

بالنسبة ألجل الضمان فإن المصلحة المتعاقدة عادة ما تنص عليـه فـي دفتـر الشـروط فـإن لـم 

مـن تــاريخ التسـليم المؤقـت للصــفقة إذا كانـت هـذه األخيــرة يـتم الـنص عليــه يحـدد بسـتة أشــهر ابتـداء 

  . 5صفقة أشغال

                                                           

  .وتفويضات المرفق العام ، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية247-15التنفيذي رقم من المرسوم  05، 148/04المادة  -1
ضـد كتابـة الدولـة للتكـوين المهنـي، نشـرة ) س.ز( ، )ب.ع( بشأن قضـية   2002-07-15قرار صادر عن المحكمة العليا بتاريخ  -2

  .308-303، ص ص 2002 ،57القضاة، عدد 
واستعملت المصلحة المتعاقدة حق الحيازة المسبق على بعض األشغال من خـالل نصـها علـى أجـل إذا كانت الصفقة صفقة أشغال  -3

من دفتر الشروط اإلداريـة العامـة المطبقـة علـى صـفقات  46/02تؤكده المادة  كما ،جزئي، فإنها تكون ملزمة باالستالم المؤقت الجزئي

  .النقلاألشغال الخاصة بوزارة تجديد البناء واألشغال العمومية و 
  .وتفويضات المرفق العام ، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية247-15من المرسوم الرئاسي رقم  148/07المادة  -4

  .من دفتر الشروط اإلدارية العامة المطبقة على صفقات األشغال الخاصة بوزارة تجديد البناء واألشغال العمومية والنقل 47المادة  5 -
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إلـــى آثـــار االســتالم لكـــن وبــالرجوع إلـــى دفتـــر  247-15لــم يشـــر تنظــيم الصـــفقات العموميــة 

الشــروط اإلداريــة العامـــة المطبقــة علــى صـــفقات األشــغال نجـــده أشــار إلــى ذلـــك إذا كانــت الصـــفقة 

زئيا فإن المتعامل المتعاقد يبقى خالل أجل الضمان مسؤوال عن صفقة أشغال، فإن كان االستالم ج

  .األشغال محل الصفقة ويتعين عليه صيانتها إلى غاية االستالم النهائي

إذا تــم االســتالم النهــائي للصــفقة تقــوم المصــلحة المتعاقــدة برفــع اليــد عــن األشــغال فــي الشــهر 

الضــمان للمتعامــل المتعاقــد إذا أكمــل هــذا األخيــر تلتــزم بــرد و الــذي يلــي االســتالم النهــائي لألشــغال، 

  . 1تعهداته تجاه اإلدارة

كما تلتزم المصلحة المتعاقدة عند االستالم النهائي للمشروع بإعداد تقرير تقييمي عن ظروف 

  . 2إنجازه وكلفته اإلجمالية مقارنة بالهدف المسطر، ويتم إرساله إلى الهيئات الوصية المختصة

  الوصائية على الصفقة العمومية الرقابة: ثانيا

تعتبر الرقابة الوصائية أو الوصاية اإلدارية ركنا أساسـيا مـن أركـان الالمركزيـة اإلداريـة ألنهـا 

تشــكل أداة الــربط بــين اإلدارة الالمركزيــة المســتقلة واإلدارة المركزيــة، ويقصــد بهــا مجمــوع الســلطات 

الهيئات الالمركزية وأعمالهم بقصد حماية المصـلحة التي يقررها القانون لسلطة عليا على أشخاص 

، كمـــا تعـــرف بأنهـــا مجمـــوع الســـلطات التـــي يقررهـــا القـــانون للســـلطة المركزيـــة لتمكينهـــا مـــن 3العامـــة

اإلشراف على نشاط الهيئات الالمركزية وأعمالها لضمان مشروعيتها وتحقيـق التنسـيق بـين مختلـف 

  . 4أعمالها حماية للمصلحة العامة

علـى الصـفقات العموميـة يفتـرض  كشـكل مـن أشـكال الرقابـة الرقابة الوصـائية حديث عنال   

بداية أن تكون المصلحة المتعاقدة التي أبرمت الصفقة العمومية هيئـة المركزيـة متمتعـة بالشخصـية 

                                                           

  .وط اإلدارية العامة المطبقة على صفقات األشغال الخاصة بوزارة تجديد البناء واألشغال العمومية والنقلمن دفتر الشر  48المادة  -1
  .يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، 247-15من المرسوم الرئاسي رقم  164/02المادة  -2
  . 177، ص 2007جسور للنشر والتوزيع، الجزائر،  بوضياف عمار، الوجيز في القانون اإلداري، الطبعة الثانية، -3
 لــوم السياســية، جامعــة قاصــدي مربــاح، كليــة الحقــوق والعماجســتيركواشــي عتيقــة، الالمركزيــة اإلداريــة فــي الــدول المغاربيــة، مــذكرة  -4

معيــة للدراســات والنشــر كامــل بربــر، نظــم اإلدارة المحليــة، دراســة مقارنــة، المؤسســة الجا: ، نقــال عــن38، ص 2011، 2010ورقلــة، 

  .28، ص 1996والتوزيع، بيروت، لبنان، 
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حتـــى يمكـــن القـــول بخضـــوع صـــفقاتها والتـــي هـــي مـــن قبيـــل  ،المعنويـــة واالســـتقالل المـــالي واإلداري

  .صادرة عنها إلى الرقابة الوصائيةاألعمال ال

بالنسبة للمصالح المتعاقـدة غيـر المتمتعـة بالشخصـية المعنويـة والتـي تكـون فـي إطـار الهيكـل 

اإلداري المركــزي فــإن صــفقاتها تكــون خاضــعة بقــوة القــانون للســلطة الرئاســية، هــذه األخيــرة لــم يشــر 

الوصـــائية وهـــذا يعـــود إلـــى جـــوهر  علـــى غـــرار الرقابـــة 247-15إليهـــا تنظـــيم الصـــفقات العموميـــة 

الخالف بين الرقابتين، فإذا كانت السلطة الرئاسـية هـي رقابـة أصـيلة ومفترضـة ال تحتـاج إلـى نـص 

قــانوني يكرســها ألنهــا مــن مقومــات المركزيــة اإلداريــة، فــإن الرقابــة الوصــائية هــي رقابــة اســتثنائية ال 

  .يمكن إعمالها إال بموجب نص قانوني يكرسها

غم مــــن االســــتقاللية الماليــــة واإلداريــــة للهيئــــات الالمركزيــــة فــــإن خضــــوعها للرقابــــة علــــى الــــر 

  :الوصائية يحقق أهدافا أساسية يمكن إجمالها في

  ،طاء وأسبابها والعمل على تصحيحهاكشف األخ -

   ،ة الرامية إلى تحقيق أغراض شخصيةكشف االنحرافات اإلداري -

اللتزام بالقوانين من خالل إبراز الجوانب اإليجابية في تحفيز الموظفين على اآلداء الجيد وا -

  ،عدم التركيز على الجوانب السلبيةأعمالهم و 

  ،األجهزة اإلدارية في آداء مهامهاالوقوف على المعوقات التي تواجه  -

التحقق من تنفيذ الخطط والسياسات العامـة للدولـة فـي األجهـزة اإلداريـة وتحقيـق أكبـر قـدر  -

  .   1والحد من اإلسراف في إنفاق األموال العمومية من الفعالية

بالنسبة للرقابة الوصائية على الصفقات العمومية فإنها تهدف إلى تحقيـق غايـة أساسـية وهـي 

التحقق مـن مطابقـة الصـفقات التـي تبرمهـا المصـلحة المتعاقـدة ألهـداف الفعاليـة واالقتصـاد، والتأكـد 

  . 1عال في إطار البرامج واألولويات المرسومة للقطاعمن كون العملية موضوع الصفقة تدخل ف

                                                           

 مجلــة الباحـث للدراســات األكاديميــة، "الوصــاية اإلداريـة كإحــدى المعيقــات القانونيـة للجماعــات اإلقليميـة"رحـاب شــادية، زاوي أحمـد،  -1

  .84، 83، ص ص2018، 12، العدد 01جامعة باتنة 
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تمــارس رقابــة الوصــاية بعــد تنفيــذ الصــفقة العموميــة حيــث ألــزم تنظــيم الصــفقات العموميــة     

المصلحة المتعاقدة عند االستالم النهـائي للمشـروع أن تعـد تقريـرا تقييميـا عـن ظـروف إنجـازه وكلفتـه 

لهيئـة اإلجمالية مقارنة بالهدف المسطر أصال، ويرسل حسب طبيعة النفقة الملتزم بها إلى مسـؤول ا

العموميــة أو الــوزير أو الــوالي أو رئــيس المجلــس الشــعبي البلــدي المعنــي وكــذلك إلــى هيئــة الرقابــة 

الخارجيـــة المختصـــة، كمـــا ترســـل نســـخة مـــن هـــذا التقريـــر إلـــى ســـلطة ضـــبط الصـــفقات العموميـــة 

  . 2وتفويضات المرفق العام

يم الصفقات العموميـة لـم ما يالحظ على الرقابة الوصائية على الصفقات العمومية أن تنظ   

منــه وهــو أمــر جعــل هــذه  164يعطهــا األهميــة الالزمــة حيــث خصــص لهــا مــادة وحيــدة وهــي المــادة 

  :من جوانب متعددةاآللية الرقابية يشوبها الكثير من الغموض 

I-  مضمون وال كيفيات الرقابة الوصـائية وال اآلليـة التـي تـتم وفقهـا، بـل  164لم تحدد المادة

هــذا حة المتعاقــدة، شــارة إلــى تلقــي الهيئــات الوصــية للتقريــر التقييمــي الصــادر عــن المصــلاكتفــت باإل

قـد  يتضـمن مخالفـات ارتكبتهـا المصـلحة المتعاقـدة بصـدد الصـفقة المبرمـة أو مخالفـات مـن التقرير 

طـــرف المتعامـــل المتعاقـــد أو قـــد يكـــون التقريـــر مخالفـــا للواقـــع، فمـــا هـــي اإلجـــراءات التـــي يمكـــن أن 

 االسـتالمها الهيئة الوصية في مثل هذه الحاالت السيما وأن التقرير التقييمي ال يرسـل إال بعـد تتخذ

  .النهائي للصفقة؟

II-  أشار تنظيم الصـفقات العموميـة إلـى أن التقريـر الصـادر عـن المصـلحة المتعاقـدة يرسـل

يعــة النفقـــة طب"اعتمـــادا علــى معيــار غيـــر واضــح وهـــو  164إلــى الجهــات التـــي حــددها فـــي المــادة 

  .تحديد مجال وحدود تدخل كل هيئة على حدة يساهم في، فهذا المعيار ال "الملتزم بها

فــإن التقريــر التقييمــي الصــادر عــن المصــلحة  164مــن جانــب آخــر وٕاعمــاال ألحكــام المــادة 

المتعاقدة يخضع إلى رقابة هيئة الرقابة الخارجية المختصة اعتمادا علـى نفـس المعيـار وهـو طبيعـة 

                                                                                                                                                                                     

  .يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، 247-15من المرسوم الرئاسي رقم  164/01المادة  -1
  .247-15من المرسوم الرئاسي رقم  04، 03، 164/02المادة  -2
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مــع العلــم أن اختصــاص هيئــات الرقابــة الخارجيــة يتحــدد وفــق معيــار مــالي بحــث  ،لنفقــة الملتــزم بــها

  .     وهو مبلغ التقدير اإلداري للحاجات أو الصفقة

  :المطلب الثاني

  الرقابة البعدية لهيئات إدارية ذات اختصاص مالي على المال العام

ازديــاد حجــم األمــوال العامــة التــي قــد تكــون رافــق اتســاع نشــاط اإلدارة علــى مختلــف األصــعدة 

محــال لهــذه األنشــطة أو وســيلة مــن وســائلها، األمــر الــذي اقتضــى إنشــاء هيئــات ذات طــابع مــالي 

تتــولى الرقابــة البعديــة علــى األمــوال العموميــة بشــكل مكمــل للرقابــة الســابقة التــي تســتهدف تصــويب 

  .التصرفات الواردة على هذه األموال

الماليـة الالحقــة أو البعديـة، تلــك الرقابـة التــي تمـارس بعــد انتهـاء الســنة الماليــة يقصـد بالرقابــة 

ففـي جانـب اإليـرادات يـتم التأكـد مـن ، ية، وهي تشمل اإليرادات والنفقـاتواستخراج الحسابات الختام

قيام السلطة التنفيذيـة بتحصـيلها دون تقصـير أو إهمـال، وأن كـل مـا تـم تحصـيله قـد تـم وضـعه فـي 

نة العمومية، والقيام بمراجعـة حسـابية علـى جميـع العمليـات التـي تمـت لكشـف المخالفـات التـي الخزي

، أمــا بالنســبة للنفقــات العموميــة فيــتم التحقــق مــن أن اإلنفــاق العــام قــد تــم بالشــكل الــذي 1تــم ارتكابهــا

مـن ورائـه ارتضته السلطة التشريعية الممثلة للشعب، وكذلك التحقـق مـن أن اإلنفـاق العـام قـد تحقـق 

  .   2أقصى منفعة ممكنة

تمـــارس الرقابـــة الماليـــة الالحقـــة مـــن طـــرف أجهـــزة متخصصـــة تختلـــف بـــاختالف التشـــريعات 

المقارنة، في الجزائـر تتقاسـم هيئتـان وطنيتـان دور الرقابـة البعديـة علـى األمـوال العامـة، هيئـة تابعـة 

هيئـة مسـتقلة ذات اختصاصـات قضـائية و  )الفـرع األول(  لوزارة المالية وهي المفتشية العامـة للماليـة

  ). الفرع الثاني(  وٕادارية هي مجلس المحاسبة

  

                                                           

  .640، ص 2008مدخل تحليلي معاصر، الدار الجامعية، اإلسكندرية، مصر،  :بد العزيز عثمان، المالية العامةسعيد ع -1
  .19العوضي العوضي عثمان، مرجع سابق، ص  -2
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  :لفرع األولا

  على المال العام رقابة المفتشية العامة للمالية

تعتبــر المفتشــية العامــة للماليــة هيئــة رقابــة دائمــة منشــأة تحــت ســلطة الــوزير المكلــف بالماليــة 

  .العامة مكلفة بالرقابة البعدية على األموال

المتضـــمن إحـــداث  53-80أنشــئت المفتشـــية العامـــة للماليــة ألول مـــرة بموجـــب المرســوم رقـــم 

المحــدد الختصاصــات  78-92والــذي ألغــي بموجــب المرســوم التنفيــذي رقــم  1مفتشــية عامــة للماليــة

 المحـدد 272-08، هـذا األخيـر ألغـي بـدوره بموجـب المرسـوم التنفيـذي رقـم 2المفتشية العامة للمالية

، وهو النص القانوني المنظم لها والساري المفعول، إضـافة إلـى 3لصالحيات المفتشية العامة للمالية

  . نصوص تنظيمية أخرى مكملة له تتعلق بهيكلة المفتشية العامة للمالية

لإلحاطـــة أكثـــر بالـــدور الرقـــابي المنـــوط بالمفتشـــية العامـــة للماليـــة ال بـــد مـــن توضـــيح التنظـــيم 

ثـــم التعـــريج علـــى اختصاصـــاتها الرقابيـــة ومـــدى مســـاهمتها فـــي حمايـــة األمـــوال ) والأ( الـــداخلي لهـــا 

  ). ثانيا( العامة 

  لمفتشية العامة للماليةا تنظيم: أوال

فهــو بمثابــة العمــود الفقــري  إن التنظــيم الــداخلي أليــة هيئــة أو جهــاز يعــد دعامتــه األساســية،

  . 4وبقدر ما يكون هذا التنظيم محكما ومتوازنا بقدر ما يكون عمل الهيئة ناجحا وفعاال ،للجسم

  : تضم المفتشية العامة للمالية هياكل مركزية ومفتشيات جهوية

I- المفتشــية العامــة للماليــة رئــيس يعــين  يــدير :التنظــيم المركــزي للمفتشــية العامــة للماليــة

طة الوزير المكلف بالمالية وقـد اعتبـر المرسـوم التنفيـذي رقـم بموجب مرسوم رئاسي ويكون تابعا لسل

                                                           

-04، صــادر فــي 10عــدد  ج ج مفتشــية عامــة للماليــة، ج ر إحــداث، يتضــمن 1980-03-01مــؤرخ فــي  53-80مرســوم رقــم  -1

 ).ملغى(، 03-1980
، صـادر 15، يحـدد اختصاصـات المفتشـية العامـة للماليـة، ج ر ج ج عـدد 1992-02-22مـؤرخ فـي 78-92مرسوم تنفيذي رقـم  -2

  ).ملغى(، 1992-02-26في 
، صـادر 50، يتضمن صالحيات المفتشية العامة للمالية، ج ر ج ج عـدد2008-09-06مؤرخ في  272-08مرسوم تنفيذي رقم  -3

  .2008-09-07 في

، كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية، جامعــة مولــود رســالة دكتــوراهآليــات مواجهــة الفســاد فــي مجــال الصــفقات العموميــة، ناديــة،  تيــاب -4

  . 312، ص2013 معمري، تيزي وزو،
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منصـــب رئـــيس المفتشـــية  1المتضـــمن تنظـــيم الهياكـــل المركزيـــة للمفتشـــية العامـــة للماليـــة 08-273

  . العامة للمالية من الوظائف العليا في الدولة

والتقيـيم والخبـرة يسهر رئيس المفتشية العامة للمالية على حسن تنفيذ عمليات الرقابة والتدقيق 

  . 2ويساعده على ذلك مديران للدراسات

  : هياكل مركزية )03(ثالثة إضافة إلى الرئيس، تضم المفتشية العامة للمالية 

ــيم -1 ــدقيق والتقي ــة للرقابــة والت يــدير هــذه الهياكــل المركزيــة مراقبــون عــامون  :هياكــل عملي

للماليــة حــدد عــددهم بــأربع مــراقبين عــامين يوضــعون تحــت ســلطة رئــيس المفتشــية العامــة، يمــارس 

  . قطاعات 04المراقبون العامون للمالية اختصاصاتهم الوطنية على مستوى 

  : تيشيدير هذه الوحدات مديرو البعثات والمكلفون بالتف :الوحدات العملية -2

العــامين  المــراقبينمــديرا يعملــون تحــت إشــراف  20بالنســبة لمــديري البعثــات يقــدر عــددهم ب 

للمالية، ويتولون اختصاصات هامة، فهم من يقترح عمليات الرقابـة للوحـدات العمليـة المركزيـة التـي 

جميـــع  تنظــيم عمليــات الرقابــة المكلفــين بهــا، كمــا يضــمنون تنســيقا قطاعيــا مــعيتولــون يــديرونها، و 

  . 3الهياكل الجهوية

، فــإنهم يمارســون مهــامهم الرقابيــة تحــت امكلفــ 30أمــا المكلفــون بــالتفتيش المقــدر عــددهم بــــ 

  . إشراف مديري البعثات، وهم يديرون فرق رقابة وينظمون عملها ويتابعونه

 تجــــدر اإلشــــارة فــــي األخيــــر إلــــى أن المــــراقبين العــــامين للماليــــة ومــــديري البعثــــات والمكلفــــين

ة ــــــة العامــــــــارات المفتشيــــــــرف إطـــــــــا مــــن طــــــاصب العليـــــــــي هــــذه المنــــــم لتولــــــم اقتراحهــــــــبـــالتفتيش يت

 ،ة، وٕاطارات اإلدارات والمؤسسات العمومية الذين لديهم خبرة كبيرة في مجال الرقابة والتـدقيقــــللمالي

  .4وفي المجاالت األخرى التي تستجيب الحتياجات المفتشية

  

                                                           

، يتضــمن تنظــيم الهياكــل المركزيــة للمفتشــية العامــة للماليــة، ج ر ج ج 2008-09-06مــؤرخ فــي  273-08مرســوم تنفيــذي رقــم  -1

  .2008-09-07، صادر في 50عدد
  .273-08من المرسوم التنفيذي رقم  03المادة  -2
  .273-08من المرسوم التنفيذي رقم  10المادة  -3
  .273-08فيذي رقم من المرسوم التن 15، 13المواد  -4
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ينـدرج ضـمن هـذه الهياكـل ثالثـة مـديريات  :هياكل الدراسـات والتفتـيش واإلدارة والتسـيير -3

  :مركزية

  . مديرية البرنامج والتحليل والتلخيص -

  . مديرية المناهج والتفتيش واإلعالم اآللي -

  .1مديرية إدارة الوسائل -

II- تضم المفتشية العامة للمالية مصالح خارجية  :التنظيم الجهوي للمفتشية العامة للمالية

في شكل مفتشـيات جهويـة تنـدرج تحـت سـلطة رئـيس المفتشـية العامـة للماليـة، تتـولى علـى المسـتوى 

ة ـــــــة العامـــــــرة المنــــوط بالمفتشيــــــيم والخبــــــق والتقيــــــة والتدقيــــــوي للرقابـــــــذ البرنــــامج السنـــــــوي تنفيـــــــالجه

أمــا مقــار هــذه  ،2ارج البرنــامج بطلبــات الرقابــة الصــادرة عــن الســلطات المؤهلــةة، والتكفــل خــــــللمالي

المفتشـــيات الجهويـــة واختصاصـــها اإلقليمـــي فقـــد حـــددها القـــرار الصـــادر عـــن وزيـــر الماليـــة المـــؤرخ 

ـــــاألغ: ت هــــيواليــــا 10، حيــــث تقــــع فــــي عواصــــم 1999-02-02فــــي  ان، تيــــزي وزوـواط، تلمســـــ

   .3نطينة، مستغانم، ورقلة ووهرانسطيف، سيدي بلعباس، عنابة، قس

يتـــرأس المفتشـــية الجهويـــة مفـــتش جهـــوي يقتـــرح مـــن طـــرف إطـــارات المفتشـــية العامـــة للماليـــة 

وٕاطــارات اإلدارات والمؤسســات العموميــة الــذين لــديهم خبــرة كبيــرة فــي مجــال الرقابــة والتــدقيق، وفــي 

إدارة الوحـدات العمليـة المكلفـة بتنفيـذ المجاالت األخرى التي تستجيب الحتياجات المفتشية، ويتـولى 

عمليـــات الرقابـــة الموكلـــة للمفتشـــيات الجهويـــة، إضـــافة إلـــى ذلـــك فهـــو يـــنظم ويقـــود عمليـــات الرقابـــة 

  .4الموكلة إلى المفتشية الجهوية

في األخير تجدر اإلشارة إلى أن المكلفين بالتفتيش الموزعين على المفتشيات الجهوية والـذين 

حــدات العمليــة مــع المفــتش الجهــوي، يتمتعــون بــنفس االختصاصــات التــي يتمتــع بهــا يتولــون إدارة الو 

                                                           

  .يتضمن تنظيم الهياكل المركزية للمفتشية العامة للمالية، 273-08من المرسوم التنفيذي رقم  17، 16المادة  -1
، يحـــدد تنظـــيم المفتشـــيات الجهويـــة للمفتشـــية العامـــة 2008-09-06مـــؤرخ فـــي  274-08مـــن المرســـوم التنفيـــذي رقـــم  02المـــادة  -2

  .2008-09-07، صادر في 50عدد  للمالية وصالحياتها، ج ر ج ج
الـــذي يحـــدد مقـــار  1994-02-06، يعـــدل ويـــتمم القـــرار المـــؤرخ فـــي 1999-01-02قـــرار صـــادر عـــن وزيـــر الماليـــة مـــؤرخ فـــي  -3

  .  1999-02-20، صادر في 04المديريات الجهوية للمفتشية العامة للمالية واختصاصها اإلقليمي، ج ر ج ج عدد 
  .، يتضمن صالحيات المفتشية العامة للمالية272-08لمرسوم التنفيذي رقم من ا 09 -04المواد من  -4
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المكلفـون بــالتفتيش علــى المســتوى المركــزي، ويختــارون بـنفس الطريقــة التــي يــتم بهــا اختيــار المفــتش 

  . 1الجهوي

III- بـــالرجوع إلـــى أحكـــام المرســـوم  :الهيئـــات الخاضـــعة لرقابـــة المفتشـــية العامـــة للماليـــة

المحــدد لصــالحيات المفتشــية العامــة للماليــة، نجــد أن هــذه األخيــرة تمــارس  272-08رقــم التنفيــذي 

  : رقابتها على التسيير المالي والمحاسبي لمجموعة من الهيئات العمومية

  .سواء كانت مركزية أو خارجية: مصالح الدولة -

  .الجماعات اإلقليمية -

  .محاسبة العموميةالهيئات واألجهزة والمؤسسات الخاضعة لقواعد ال -

  .المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري -

  .هيئات الضمان االجتماعي -

التـي تسـتفيد مـن مسـاعدة الدولــة أو ) الجمعيــات(الهيئـات ذات الطـابع االجتمـاعي والثقـافي  -

  .الهيئات العمومية

أو مـن جماعـة كل شخص معنـوي عـام أو خـاص يسـتفيد مـن المسـاعدة الماليـة مـن الدولـة  -

  .2محلية أو هيئة عمومية بصفة تساهمية أو في شكل إعانة أو قرض أو تسبيق أو ضمان

كــــل مؤسســــة عموميــــة أخــــرى مهمــــا كــــان نظامهــــا القــــانوني بمــــا فيهــــا المؤسســــة العموميــــة  -

  .3االقتصادية

                                                           

  .يتضمن صالحيات المفتشية العامة للمالية، 272-08من المرسوم التنفيذي رقم  10المادة  -1
  .272-08ن المرسوم التنفيذي رقم ، م03، 02 وادالم -2
رغـم أن  الملغـى 78-92االقتصادية تخضع لرقابة المفتشية العامة للمالية في ظل المرسوم التنفيذي رقم  العموميةلم تكن المؤسسة  -3

ـــذي رقـــم  ـــة للتقـــويم االقتصـــادي للمؤسســـات  الـــذي ،1992-02-22المـــؤرخ فـــي  79-92المرســـوم التنفي يؤهـــل المفتشـــية العامـــة للمالي

قد أهـل المفتشـية العامـة للماليـة للتقـويم االقتصـادي للمؤسسـة  ،1992-02-26، صادر في 15ج ر ج ج عدد  ،العمومية االقتصادية

منـه  02فـي المـادة  المحدد لصالحيات المفتشية العامة للماليـة أشـار، 272-08العمومية االقتصادية، لكن وبصدور المرسوم التنفيذي 

، ليأتي الـنص الصـريح إلخضـاع هـذا النـوع مـن لرقابة المفتشية العامة للمالية خضوع المؤسسة العمومية مهما كان نظامها القانوني إلى

يحـدد شـروط وكيفيـات رقابـة ، 2009-02-22المـؤرخ فـي  96-09، ويتعلق األمر بالمرسـوم التنفيـذي رقـم  لرقابة المفتشيةالمؤسسات 

، وبهـــذا 2009-03-04 ، صـــادر فـــي14عـــدد ج ج وتـــدقيق المفتشـــية العامـــة للماليـــة لتســـيير المؤسســـات العموميـــة االقتصـــادية، ج ر

   .الرقابة المالية أنواع ألي نوع من االقتصادية ينتهي الجدل الذي ظل قائما بشأن عدم خضوع المؤسسة العمومية
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مــا يالحــظ علــى هــذه االختصاصــات هــو شــموليتها واتســاعها وهــو أمــر يكــرس خضــوع جميــع 

يئــــات الدولــــة التــــي تســــتعمل أمــــواال عموميــــة فــــي نشــــاطاتها ونفقاتهــــا، وحتــــى األشــــخاص إدارات وه

المعنويــة الخاصــة التــي تســتفيد مــن إعانــات ماليــة مــن الدولــة أو الهيئــات العامــة، إلــى القــانون وٕالــى 

وهذا ما يضمن عدم إفالت أي  1الرقابة المالية ودون استثناء حتى تلك التابعة لوزارة الدفاع الوطني

هيئــة مــن ســلطتها الرقابيــة، كمـــا يضــمن مــن جهــة ثانيــة التـــزام المؤسســات المعنيــة بالرقابــة بمســـك 

  .المستندات المالية والمحاسبية واحترام قواعد المحاسبة العمومية

  االختصاصات الرقابية للمفتشية العامة للمالية: ثانيا

تعـــد المفتشـــية العامـــة للماليـــة برنامجـــا ســـنويا يتضـــمن عمليـــات الرقابـــة المزمـــع القيـــام بهـــا     

ويعرض على الوزير المكلف بالمالية خالل الشهرين األولين من كل سنة، ويتم تحديد هـذا البرنـامج 

ـــــحســــب األه ـــــداف المحــــددة مسبقـ ـــــا وحســــب طلبـ ـــــات أعضــ ـــــاء الحكومــ ـــــة أو الهيئـ والمؤسســــات ات ـ

  . 2المؤهلة، كما يمكن القيام بعمليات الرقابة خارج هذا البرنامج بطلب من هذه الهيئات

I- تتجلـى رقابـة المفتشـية العامـة للماليـة بشـكل أساســي  :صـالحيات المفتشـية العامـة للماليـة

ابـة األصـل في الرقابة على التسيير المالي والمحاسبي لألجهزة اإلداريـة الخاضـعة لرقابتهـا، وهـي رق

أو فيهـــا أنهـــا فجائيـــة قـــد تمارســـها المفتشـــية العامـــة بمفردهـــا مســـتعينة بهياكلهـــا المركزيـــة والجهويـــة، 

بهيئـات تنتمـي إلـى إدارات أخـرى سـعيا إلـى تفعيـل دورهـا الرقـابي، وهـي صـالحيات واســعة  مسـتعينة

حيات المفتشــية التطــورات التــي عرفتهــا الدولــة، ألجــل ذلــك يمكــن التمييــز بــين صــال ومتطــورة وفــق

  :أو المستحدثة ية الكالسيكية وبين اختصاصاتها الجديدةلالعامة للما

ــة -1 هــي تلــك االختصاصــات الممنوحــة : الصــالحيات الكالســيكية للمفتشــية العامــة للمالي

ـــــة العامــــــللمفتشي ـــــتضــــمن إنشالم  53-80وم رقــــم ــــــــــة بموجــــب المرســـــــمالية للـ ة العامــــة ـــــــاء المفتشيــ

الذي يحدد صالحيات المفتشية العامـة  272-08التي أعاد تأكيدها المرسوم التنفيذي رقم و  ،للمالية

                                                           

عنــدما تجــرى " علــى  ، الــذي يحــدد صــالحيات المفتشــية العامــة للماليــة272-08 التنفيــذي رقــم مــن المرســوم 16حيــث تــنص المــادة  -1

يات الفحص علـى ملفـات محاطـة بسـر الـدفاع الـوطني، تقـوم الوحـدات العمليـة للمفتشـية العامـة للماليـة بتحرياتهـا تبعـا لرسـالة مهمـة عمل

   ".مشتركة بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالدفاع  الوطني

ــم يوضــح بدقــة  وغيــر دقيــق غامضــا ، أنــه جــاء272-08مــن المرســوم التنفيــذي رقــم  13المــادة مــا يالحــظ علــى نــص  2- حيــث أنــه ل

  .ةيرقابال هاالمؤسسات المخولة قانونا بتقديم طلب للمفتشية من أجل القيام بعمليات
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تنحصــر فــي مهــام الرقابــة والتــدقيق المــالي والمحاســبي للمصــالح العموميــة الخاضــعة  وهــيللماليــة، 

  :لرقابتها

خـالل التأكـد  ويقصـد بهـا مراقبـة تسـيير الهيئـات العموميـة مـن :صالحية الرقابـة والتـدقيق -أ

ـــــم ـــــن احتـ ـــــرام المعاييــ ـــــر والمقــــاييس القانونيــ ـــــة والتنظيميــ ـــــة لضمــ ـــــان مشروعيــ ـــــة ودقــ ـــــة الحسابـــــ ات ـ

ـــالمالي ة، وبصــفتها هــذه تمــارس المفتشــية العامــة للماليــة حــق مراجعــة جميــع العمليــات التــي أجراهــا ــــ

مــن  02رقابــة المفتشــية المــذكورين فــي المــادة المحاســبون العموميــون ومحاســبو الهيئــات الخاضــعة ل

بشــرط أال تكــون قــد المحــدد لصــالحيات المفتشــية العامــة للماليــة،  272-08المرســوم التنفيــذي رقــم 

  .1تمت تصفيتها نهائيا

يقصد بهذه الصالحية حق مفتشـي الماليـة اإلطـالع علـى  :صالحية التحقيقات والخبرات -ب

أو بناء علـى الوثـائق الثبوتيـة التـي تعـدها مختلـف المصـالح  ،في عين المكان الضرورية المعلومات

  .2والهيئات العمومية والتي تتعلق بالعمليات الواردة على األموال المخصصة لها ووضعها المالي

     بصــــدور المرســــوم التنفيــــذي رقــــم :الصــــالحيات المســــتحدثة للمفتشــــية العامــــة للماليــــة -2

يات المفتشــية العامــة للماليــة والنصــوص التنظيميــة المكملــة لــه، تــم مــنح المحــدد لصــالح 08-272

  : المفتشية مهاما وصالحيات جديدة يمكن إجمالها فيما يلي

تقــــوم المفتشــــية العامــــة للماليــــة فــــي إطــــار هــــذه  :صــــالحية التقيــــيم االقتصــــادي والمــــالي -أ

  :الصالحية بما يلي

ر فعاليـــة تســــيير األمــــوال صـــادية مــــن أجـــل تقــــديإنجـــاز الدراســــات والتحاليـــل الماليــــة واالقت -

  ،العمومية

  ،طويرية لقطاعات مختلفة في الدولةإجراء دراسات مقارنة وت -

تقييم تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بطرق تسيير األموال العمومية ومدى  -

  . 3تناسقها وتكيفها مع األهداف المحددة

                                                           

  .يحدد صالحيات المفتشية العامة للمالية، 272-08من المرسوم التنفيذي رقم  06/02المادة  -1
  .272-08المرسوم التنفيذي رقم  من 06/02المادة  -2
    .272-08من المرسوم التنفيذي رقم  04المادة  -3
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حيـث   :الصرف وحركة رؤوس األموال من وٕالـى الخـارجصالحية الرقابة على عمليات  -ب

المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظـيم الخاصـين بالصـرف وحركـة رؤوس  22-96خول األمر رقم 

مـوظفي المفتشـية العامـة للماليـة المعينـون بموجـب قـرار  ،1األموال من وٕالى الخارج، المعـدل والمـتمم

ـــوزير ا ـــر العـــدل وال ـــةوزاري مشـــترك بـــين وزي ـــة التشـــريع  ســـلطة ،لمكلـــف بالمالي ـــة جـــرائم مخالف معاين

  . والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس األموال

عن طريق تكثيف الجهـود للبحـث عـن مـدى تحقيـق الميزانيـة  :تقييم السياسات العمومية -ج

لألهــــداف المحــــددة مــــن خــــالل إنجــــاز دراســــات وتحاليــــل ماليــــة واقتصــــادية لتقــــدير فعاليــــة التســــيير 

  .2نجاعتهو 

يمكـن للمفتشـية العامـة للماليـة، وفـي : استعانة المفتشية العامة للمالية بهيئـات مسـاعدة -د

إطــار قيامهــا بصــالحياتها الرقابيــة أن تشــرك فــي أعمالهــا تحــت رقابتهــا ومســؤوليتها، أعوانــا مــؤهلين 

  . من قطاع المؤسسات واإلدارات العمومية بعد موافقة السلطة السلمية التابعين لها

ماليـة فـي رقابتهـا، وبصـدد تنفيـذ يحق لألعـوان المـؤهلين الـذين تشـركهم المفتشـية العامـة لل    

المهام التي توكلها إليهم، الحصول على المستندات والمعلومات التي يطلبونها مـع خضـوعهم لـنفس 

مســؤولية المفتشــين التــابعين للمفتشــية العامــة للماليــة، كمــا يمكــن لهــذه األخيــرة استشــارة مختصــين أو 

  .3لها خبراء بإمكانهم أن يساعدوها في أعمالها أو يوضحوها

من جانب آخر وفـي سـياق تعـاون المفتشـية العامـة للماليـة مـع هيئـات أخـرى، تنسـق المفتشـية 

نشاطها مع نشاطات المفتشيات العامة للدوائر الوزارية بغية التكامل في قيادة برامج التدخل الموكلة 

ليـة الحصـول علـى لهذه الهيئات الرقابية، وفي إطـار هـذا العمـل التكـاملي يحـق للمفتشـية العامـة للما

وأكثـــر مــن ذلـــك يمكـــن ، 4بــرامج تـــدخل المفتشــيات العامـــة للـــدوائر الوزاريــة وكـــذا حصــائل نشـــاطاتها

                                                           

، يتعلــق بقمــع مخالفــة التشــريع والتنظــيم الخاصــين بالصــرف وحركــة 1996-07-09مــؤرخ فــي  22-96مــن األمــر رقــم  07المــادة  -1

  . ، معدل ومتمم1996-07-10، صادر في 43رؤوس األموال من وٕالى الخارج، ج ر ج ج عدد 
  .، يحدد صالحيات المفتشية العامة للمالية272-08التنفيذي رقم من المرسوم  04/02المادة  -2
  .272-08المرسوم التنفيذي رقم من  10المادة  -3
 فمــثال تتــولى المفتشــية العامــة بــوزارة التربيــة الســهر علــى االســتعمال العقالنــي واألمثــل للمــوارد البشــرية والوســائل الماليــة والماديــة بمــا -4

للهياكل التربوية، والعمل على التحكم فـي آليـات التسـيير اإلداري والمـالي وتطويرهـا وتبعـا لـذلك تعـد المفتشـية دوريـا يحقق السير الحسن 

حصيلة تحليلية وتقييمية عن أنشطتها اإلدارية والمالية وترسلها إلى وزير التربية الوطنية، كما تعد تقريرا سـنويا يتضـمن خاصـة وضـعية 

                 =القتراحـــات الكفيلـــة بتحســـين آدائهـــاماليـــة فـــي الهياكـــل والمؤسســـات التابعـــة لقطـــاع التربيـــة الوطنيـــة وتقـــديم اســـير األنشـــطة اإلداريـــة وال
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أن  -باعتبارها صاحبة االختصاص األصيل في الرقابة المالية والمحاسبية -للمفتشية العامة للمالية

تهــا المفتشــية العامــة مــن شــأنه إيضــاح مســألة مــا ســبق وعالجتطلــب أي معلومــة أو تقريــر أو مســتند 

  . 1للدائرة الوزارية المعنية

II- في إطار ممارسة المفتشية العامة للمالية لمهامها : نتائج رقابة المفتشية العامة للمالية

الرقابيـــة، تقـــوم بتـــدخالت فـــي مقـــرات الهيئـــات الخاضـــعة لرقابتهـــا وعلـــى الوثـــائق وتكـــون فحوصـــاتها 

ون ذات تأثير كبيـر خاصـة بالنسـبة للمحاسـبين العمـوميين، مـا وتحقيقاتها فجائية، هذه التحقيقات تك

يولد لديهم الحرص الشديد على تسيير األموال العمومية وفق ما هو محـدد تشـريعيا وتنظيميـا نتيجـة 

تخـوفهم مـن التفتــيش الفجـائي، إال أن هــذه التحقيقـات الفجائيــة عمليـا قــد أفرغـت مــن محتواهـا والــذي 

تكون غير منتظمة  فهيوالوصول إلى الحقائق كما هي ودون أي تحسين، يقوم على فكرة المباغتة 

وال تتم في الغالب إال بعد إعالم الهيئات الخاضـعة للرقابـة وهـو األمـر الـذي يفقـدها قيمتهـا القانونيـة 

، أما إذا تعلـق األمـر بمهـام دراسـات أو تقييمـات أو خبـرات، فإنهـا تكـون بعـد تبليـغ مسـبق 2 والعملية

  . الخاضعة للرقابةللهيئات 

لقد سبق التطرق إلى اتساع مجال تدخل المفتشية العامة للمالية سـواء مـن الناحيـة العضـوية  

بــالنظر إلــى الهيئــات العموميــة الخاضــعة لرقابتهــا، أو مــن الناحيــة الموضــوعية بــالنظر إلــى اتســاع 

رهـا الرقـابي، ألن اتسـاع اختصاصاتها الرقابية وهو أمـر رغـم أهميتـه فإنـه يـؤثر سـلبا علـى فعاليـة دو 

، وال العنصــر لكـافي والمتمثـل فــي أعـوان الرقابـةهـذه الصـالحيات ال يرافقــه تـوفير العنصـر البشــري ا

المـــادي المتمثـــل فـــي اإلمكانيـــات والعتـــاد الـــالزم الســـيما بالنســـبة للمفتشـــيات الجهويـــة، مـــا أدى إلـــى 

                                                                                                                                                                                     

، يحــدد تنظــيم المفتشــية العامــة بــوزارة التربيــة الوطنيــة 2010-10-02المــؤرخ فــي  228-10أكــده المرســوم التنفيــذي رقــم وهــذا مــا = 

  .2010-10-03ر في ، صاد57وسيرها، ج ر ج ج عدد 

بغرض تنوير مفتشي المفتشية العامـة للماليـة المكلفـين بالرقابـة علـى التسـيير المـالي لمختلـف قطاعـات الدولـة بمـا فيهـا من جانب آخر و 

رية قطــاع التربيــة، يمكــنهم طلــب اإلطــالع علــى التقــارير التــي تعــدها المفتشــية العامــة للتربيــة وكــذلك الوثــائق والملفــات التــي تراهــا ضــرو 

  .لتحقيقاتها
    .، يحدد صالحيات المفتشية العامة للمالية272-08المرسوم التنفيذي رقم من  12المادة  -1
  .321، 320تياب نادية، مرجع سابق، ص ص -2
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واقتصــار الرقابــة علــى القضــايا  ،فــي الرقابــة مــن طــرف األعــوان المكلفــين بهــا والتســاهل التغاضــي

  . 1الهامة والمجاالت الحساسة

أمام اتساع الصالحيات الرقابية للمفتشـية وإلتمـام مهامهـا الرقابيـة بشـكل مـرن ودون إشـكاالت 

عملية سواء كانت الرقابة فجائية أو بعـد تبليـغ مسـبق، يقـع علـى عـاتق مسـؤولي المصـالح والهيئـات 

المحـــــدد  272-08االلتزامـــــات أوردهـــــا المرســـــوم التنفيـــــذي رقـــــم الخاضـــــعة للرقابـــــة مجموعـــــة مـــــن 

لصــالحيات المفتشــية العامــة للماليــة، دون أن يكــون لهــم حــق الــتملص مــن هــذه االلتزامــات بــدعوى 

  : احترام الطريق السلمي، ويتعلق األمر بـ

فــي  تــوفير شــروط العمــل الضــرورية إلتمــام الوحــدات العمليــة المكلفــة بالرقابــة مهامهــا، بمــا -

ذلـــك ممارســـة حقهـــا فـــي الـــدخول إلـــى كـــل المحـــالت التـــي تســـتعملها أو تشـــغلها اإلدارات والمصـــالح 

   ،والهيئات الخاضعة للرقابة

كــل الــدفاتر أو الوثــائق  تقــديم األمــوال والقــيم التــي بحــوزتهم وٕاطــالع الوحــدات العمليــة علــى -

  ،المطلوبة

   ،وحدات العملية للمفتشيةمن طرف الاإلجابة على طلبات المعلومات المقدمة  -

    ،ي مناصبهم طيلة مدة مهمة الرقابةإبقاء المحادثين ف -

تــــوفير المســــتندات والمعلومــــات المتعلقــــة بالمصــــلحة الخاضــــعة للرقابــــة إلطــــالع الوحــــدات  -

  . 2العملية للمفتشية العامة للمالية عليها

إن أي رفــض أو امتنــاع عــن تقــديم التســهيالت الســابق ذكرهــا، يعــرض العــون المعنــي إلعــذار 

أيام من اإلعذار  08يوجهه مفتشو المفتشية العامة للمالية إلى الرئيس السلمي للعون، فإن انقضت 

دون رد يحرر مسؤول الوحدة العملية محضر قصور ضد العون الممتنع أو رئيسه السـلمي، ويرسـل 

                                                           

اليـة من العوامل التي ساهمت في إضعاف قيمة الدور الرقابي للمفتشـية أن تحقيقـات وتـدقيقات الوحـدات العمليـة للمفتشـية العامـة للم -1

تنصــب علــى التســيير المــالي والمحاســبي ألمــوال عامــة تقــدر بماليــين ومالييــر الــدينارات، مقابــل أجــر عــادي ال يتناســب مــع صــعوبة 

وهــو أمــر يــؤثر ال محالــة علــى جديــة والتــزام هــؤالء األعــوان مــن جهــة، ويجعلهــم عرضــة للرشــوة مقابــل  ،وشــمولية المهــام الموكلــة إلــيهم

خيـر الـدين فـايزة، فقيـر محمـد، الرقابـة علـى النفقــات : لمعاينـات والتحـايالت الموجـودة مـن جهـة أخـرى، أنظـرتسـترهم أو تغاضـيهم عـن ا

  .46ص ، 2010العمومية، أبحاث في اإلصالح المالي، دار بلقيس، الجزائر، 
  .للمالية، يحدد صالحيات المفتشية العامة 272-08المرسوم التنفيذي رقم من  18، 17، 15، 14واد الم -2
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، إال أن مـا يالحـظ أن الـنص القـانوني لـم يشـر 1لسلطة الوصـية أو السـلمية لمتابعـة هـذا األمـرإلى ا

إلى إمكانية عدم اتخاذ السلطة الوصية أو السـلمية لإلجـراءات الالزمـة فـي حـق العـون الممتنـع عـن 

  .تقديم الوثائق، فما مصير المهمة التفتيشية في ظل غياب الوثائق الالزمة لذلك؟

إذا عاينــت الوحــدات العمليــة للمفتشــية العامــة للماليــة قصــورا وخلــال فــي حســابات  وعمومــا   

  :إلى إما يرجعالهيئات الخاضعة للرقابة فإن ذلك 

وجود ثغرات أو تأخيرات هامة في محاسبة الهيئة الخاضعة للرقابة، وعندئذ يطلب مسؤولو  -

  ،محاسبةيين أو إعادة ترتيب هذه الهذه الوحدات من مسيري الهيئة تح

عـــدم وجـــود محاســـبة للهيئـــة الخاضـــعة للرقابـــة، أو أنهـــا تعـــرف تـــأخيرا أو اخـــتالال يجعـــل  -

فحصــها العــادي مســتحيال، يحــرر مســؤولو الوحــدات محضــر قصــور يرســل إلــى الســلطة الســلمية أو 

الوصـــية المختصـــة، وعلـــى هـــاتين األخيـــرتين أن تـــأمرا بإعـــادة إعـــداد المحاســـبة المعنيـــة أو الســـلطة 

    .واإلجراءات المتخذة في هذا الصددتحيينها، وٕاعالم المفتشية العامة للمالية بالتدابير 

   .مستحيلة عدم مسك المحاسبة المالية واإلدارية حيث يجعل ذلك عملية الرقابة والتدقيق -

تعلـم المفتشـية وفـي هـذه الحالـة ور أو ضرر جسيم خالل إنجاز المهمة الرقابيـة، وجود قص -

العامــــة للماليــــة فــــورا الســــلطة الســــلمية أو الوصــــية حتــــى تتخــــذ التــــدابير الالزمــــة لحمايــــة المؤسســــة 

  .2ومصالحها، وعلى هاتين السلطتين إعالم المفتشية بالتدابير المتخذة

أي جـزاء قـد يوقـع علــى  272 -08سـوم التنفيـذي رقــم وفـي جميـع هـذه الحـاالت لــم يقـرر المر 

الهيئــات التــي تعــرف محاســباتها قصــورا أو خلــال، وهــذا مــا يؤكــد علــى الطــابع غيــر الردعــي لرقابــة 

والتي تتضمن مجموعة معاينـات وتوصـيات تقـدمها  ،المفتشية العامة للمالية وللتقارير الصادرة عنها

مرجعـا يـتم االعتمـاد عليـه  -ال سيما التوصيات –د تكون إلى السلطات المختصة، رغم ذلك فإنها ق

ألنهـا تقـارير  ،عند تعديل النصوص القانونية والتنظيمية بالشكل الذي يكفل حماية أكبر للمـال العـام

  .صادرة عن هيئة متخصصة في الرقابة المالية البعدية على مالية الدولة وهيئاتها العمومية

الوحــدة العمليــة للمفتشــية العامــة للماليــة تقــاريرا عــن عملياتهــا عنــد انتهــاء مهــام الرقابــة، تعــد 

  : أربعةالرقابية تتخذ أشكاال
                                                           

  .يحدد صالحيات المفتشية العامة للمالية، 272-08المرسوم التنفيذي رقم من  19المادة  -1
  .272-08المرسوم التنفيذي رقم من  09، 07واد الم -2
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يبـــرز التقريـــر األساســـي المعاينـــات والتقـــديرات حـــول التســـيير المـــالي : التقريـــر األساســـي -1

والمحاســبي للمصــلحة أو الهيئــة الخاضــعة للرقابــة، وكــذلك حــول فاعليــة التســيير بصــفة عامــة، كمــا 

من اقتــراح التــدابير التــي مــن شــأنها أن تحســن تنظــيم وتســيير المؤسســات والهيئــات الخاضــعة يتضــ

  .1للرقابة، وكل االقتراحات الكفيلة بتحسين األحكام التشريعية والتنظيمية التي تحكمها

يــتم تبليــغ مســؤول المؤسســة الخاضــعة لرقابــة المفتشــية العامــة للماليــة والهيئــات الوصــية عليــه 

، وٕاعالمهـم بالتـدابير المتخـذة أو المزمـع اتخاذهـا فيمـا 2ألساسي الذي أعدته الوحدة العمليةبالتقرير ا

يتعلق بالوقائع المدونة في التقريـر، ويلتـزم مسـيرو الهيئـات المرسـل إلـيهم التقريـر األساسـي باإلجابـة 

ـــــعل ـــــى المعاينــــات والمالحظـ ـــــات التــ ـــــي يحتويهــ ـــــا التقريـ ـــــر فــــي أجـ ـــــل أقصــ ـــــشهرياه ـ ـــــن مــــن تاريــ خ ــــ

ال، ويمكن تمديد هـذا األجـل اسـتثنائيا بشـهرين مـن طـرف رئـيس المفتشـية العامـة للماليـة بعـد ـــاإلرس

  .موافقة الوزير المكلف بالمالية

بعد تبليـغ مسـيري الهيئـات الخاضـعة للرقابـة بنتـائج الرقابـة، تـتم مباشـرة  :التقرير النهائي -2

الـــة انقضـــاء اآلجـــال المـــذكورة أعـــاله دون رد مـــن مســـؤولي ومســـيري ، وفـــي ح3اإلجـــراء التناقضـــي

  .4الهيئات الخاضعة للرقابة يعتبر التقرير األساسي نهائيا

إذا تـم الـرد علـى التقريـر األساسـي السـابق الـذكر، يـتم إعـداد تقريـر  :التقريـر التلخيصـي -3 

بة بين معاينات مصالح المفتشية تلخيصي يختم اإلجراء التناقضي، يتضمن هذا التقرير نتائج المقار 

العامة للمالية المدونة في التقرير األساسي وجواب مسير الهيئة الخاضعة للرقابة، ويبلغ هذا التقرير 

  .5التلخيصي مرفقا بجواب المسير إلى السلطة السلمية أو الوصية للهيئة دون سواهما

                                                           

  .يحدد صالحيات المفتشية العامة للمالية، 272-08المرسوم التنفيذي رقم من  21المادة  -1
إذا كانــت المهمــة الرقابيــة تمــت بنــاء علــى طلــب مــن ســلطة خولهــا القــانون ذلــك فــإن التقريــر األساســي يرســل إليهــا دون ســواها، كمــا  -2

  .يحدد صالحيات المفتشية العامة للمالية، 272-08من المرسوم التنفيذي رقم  03/ 22توضحه المادة 
ة لمسؤولي الهيئات الذين تم تبليغهم بالتقـارير األساسـية حـول نتـائج التحقيـق يقصد باإلجراء التناقضي أو اإلجراء المضاد منح فرص -3

والتــدقيق الــذي قامــت بــه الوحــدات العمليــة للمفتشــية العامــة للماليــة، مــن أجــل اإلجابــة عمــا ورد فــي التقــارير، ســواء كــان بالتوضــيح أو 

  .التفسير، أو النفي إذا كان لديهم ما يثبت ذلك بسندات ثبوتية
  .، يحدد صالحيات المفتشية العامة للمالية272-08من المرسوم التنفيذي رقم  23مادة ال -4
    .272-08المرسوم التنفيذي رقم من  24المادة  -5
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تقــوم بــإعالم المفتشــية العامــة  بعــد أن تتلقــى الســلطة الســلمية أو الوصــية التقريــر التلخيصــي

   .1المالية بالتدابير التي أثارها التقرير المبلغ لها

ــر الســنوي -4 تعــد المفتشــية العامــة للماليــة تقريــرا ســنويا يتضــمن حصــيلة نشــاطاتها  :التقري

الرقابيـة وملخــص معايناتهــا واألجوبــة المتعلقــة بهــا، إضـافة إلــى االقتراحــات الهامــة التــي تبــديها بنــاء 

ألجــل تحســين وتكييــف النصــوص التشــريعية والتنظيميــة التــي  ، وذلــكلــى مــا تمــت معاينتــه ميــدانياع

يسـلم هـذا التقريـر إلـى الـوزير المكلـف بالماليـة خـالل و تحكم النشاطات والهيئات الخاضعة لرقابتهـا، 

  . 2الثالثي األول من السنة الموالية للسنة التي أعد بخصوصها

تعد المفتشية العامة للمالية في نفس اآلجال تقريرا آخر يرسل إلـى  إضافة إلى التقرير السنوي

، علـى الـرغم مـن أن المـنظم 3السلطات المؤهلة يتعلق باالستجابة التي لقيتهـا المعاينـات والتوصـيات

  . هيئات رقابية أخرى؟ وما إذا كانتلم يبين المقصود بالهيئات المؤهلة، 

  :الفرع الثاني

  العام الماللى رقابة مجلس المحاسبة ع

سعت الجزائر وعلى غرار معظم الدول إلى تعزيز قيم النزاهة والشفافية في تسيير المال العام 

هذا األخير  ،ة فعالة على رأسها مجلس المحاسبةمن خالل إقرار بنية مؤسساتية سليمة وأجهزة رقابي

التــي تعتبــر تجربتهــا فــي هــذا و  الجهــاز األعلــى للرقابــة البعديــة علــى األمــوال العامــة فــي الجزائــريعــد 

تـــم إنشـــاء مجلـــس المحاســـبات الفرنســـي مـــن طـــرف  إذ ،المجـــال حديثـــة مقارنـــة بـــدول أخـــرى كفرنســـا

  .4نابليون األول

أول األمـر ضــمن علـى الرقابــة البعديـة الممارسـة مـن طــرف مجلـس المحاسـبة تـم التنصـيص  

نظـيم المجلـس وطـرق تسـييره والتـي أحالـت بشـأن ت ،5منـه 190بموجب المادة  1976أحكام دستور 

                                                           

   .يحدد صالحيات المفتشية العامة للمالية، 272-08المرسوم التنفيذي رقم من  25المادة  -1
   .272-08من المرسوم التنفيذي رقم  26المادة  -2
   .272-08من المرسوم التنفيذي رقم  26/03المادة  -3

4 - Raynaud, " la cour des comptes et la constitution de la république", R.F.D.C, N 23, 1995, P 652. 

ـــم  1976دســـتور  -5 ـــة 1976-11-22مـــؤرخ فـــي  97-76صـــادر بموجـــب األمـــر رق ـــة الجزائري ، يتضـــمن إصـــدار دســـتور الجمهوري

  .1976-11-24، صادر في 94الديمقراطية الشعبية، ج ر ج ج عدد 
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ـــانون رقـــم  ـــى الق ـــه إل ـــة مـــن طـــرف مجلـــس  05-80وجـــزاء تحقيقات ـــة المراقب ـــق بممارســـة وظيف المتعل

الــذي ألغــى القــانون  2المتعلــق بمجلــس المحاســبة وســيره  32-90،  ليصــدر القــانون رقــم 1المحاســبة

المتعلـق  20-95، ويخضع مجلس المحاسبة حاليـا فـي تنظيمـه وسـيره إلـى األمـر رقـم 05-80رقم 

، وهــو ينــدرج فــي إطــار 32-90المعــدل والمــتمم الــذي ألغــى بــدوره القــانون رقــم  3بمجلــس المحاســبة

ويتــولى مباشــرة اختصاصــات رقابيــة ) أوال( تنظــيم هيكلــي يتــوزع بــين هياكــل مركزيــة وأخــرى جهويــة 

  ). ثانيا(على التسيير المالي لمختلف الهيئات العمومية الخاضعة لرقابته 

  تنظيم مجلس المحاسبة: أوال

وقـد  ،4مجلس المحاسبة هيئة رقابية عليا ذات اختصاص وطني مزود بأجهزة وهياكـل مختلفـة

ــــس  377-95مــــن المرســــوم الرئاســــي رقــــم  02حــــددت المــــادة  ــــداخلي لمجل ــــذي يحــــدد النظــــام ال ال

الغــــرف، النظــــارة العامــــة، كتابــــة الضــــبط، األقســــام التقنيــــة : هياكــــل هــــذا األخيــــر وهــــي 5المحاســــبة

والمصـــالح اإلداريـــة، إضـــافة إلـــى ديـــوان رئـــيس مجلـــس المحاســـبة، مكتـــب المقـــررين العـــامين للجنـــة 

  .البرامج والتقارير، األمانة العامة

I- ف ذات غـر  09غـرف ذات اختصـاص وطنـي و 08يتكون مجلس المحاسبة مـن  :الغرف

تتولى فـي دائـرة اختصاصـها الجغرافـي رقابـة ماليـة الجماعـات المحليـة والهيئـات  ،اختصاص إقليمي

                                                           

 10ف مجلـس المحاسـبة، ج ر ج ج عـدد ، يتعلـق بممارسـة وظيفـة المراقبـة مـن طـر 1980-03-01مؤرخ في  05-80قانون رقم  -1

  ). ملغى(، 1980-03-04صادر في 
-12-05، صـــادر فـــي 53، ج ر ج ج عـــدد ، يتعلـــق بمجلـــس المحاســـبة وســـيره1990-12-04مـــؤرخ فـــي  32-90قـــانون رقـــم  -2

  ).ملغى(، 1990
  . ، يتعلق بمجلس المحاسبة، ، معدل ومتمم1995-07-17مؤرخ في  20-95أمر رقم  -3
مـدراء حسـابات  18رؤسـاء،  03: رئـيس أول: مـن 1807-09-16مـن قـانون  02يتشكل مجلـس المحاسـبة الفرنسـي وفـق المـادة  - 4

حيــث أوجــد  1856-10-23عــددهم قابــل للتغيــر، نــاظر عــام وكاتــب عــام، هــذه التشــكيلة بقيــت دون تغييــر إلــى غايــة صــدور مرســوم 

، اسـتبدل منصـب الكاتـب العـام بالسـكرتير العـام، ليتزايـد عـدد 1926-12-21فـي  القـانون المرسـوم المـؤرخ منصب المدققين، وبصدور

، وقـانون 1930-04-16أعضائه بمختلف درجاتهم ورتبهم باستمرار بصدور وتعديل النصوص القانونية المختلفة التي تحكمـه كقـانون 

  : ، أنظر في هذا1956-08-04، وقانون 16-05-1941
MAGNET Jacques, VALLERNAUD Louis, VUGHT Thierry, la cour  des comptes,  6e édition, 
berger- levrault, paris, Franc, 2007, p 51.  

  ، صــادر 72، يحــدد النظــام الــداخلي لمجلــس المحاســبة، ج ر ج ج عــدد 1995-11-20مــؤرخ فــي  377-95مرسـوم رئاســي رقــم  -5

  .1995-11-26في 
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ــــى ذلــــك منحهــــا المشــــرع  ــــس المحاســــبة التابعــــة لهــــا، إضــــافة إل والمؤسســــات الخاضــــعة لرقابــــة مجل

وهـــو مســـاعدة الغـــرف الوطنيـــة فـــي تنفيـــذ عمليـــات  02-10اختصاصـــا جديـــدا بموجـــب األمـــر رقـــم 

 . 1المسجلة في برنامجها السنوي بتكليف من رئيس مجلس المحاسبةالرقابة 

أول مالحظـة يمكــن إثارتهـا بشــأن هــذه الغـرف هــي قلتهــا وبقـاء نفــس العــدد منـذ إنشــاء مجلــس 

المحاسبة وذلك مقارنة بحجم الهيئات اإلداريـة الخاضـعة لرقابتهـا والتـي هـي فـي تزايـد مسـتمر، وهـو 

رف فــي فــرض رقابــة جديــة وشــاملة، فمــن المعــروف أن مجلــس مــا يــؤثر حتمــا علــى قــدرة هــذه الغــ

المحاسبة هيئة ذات اختصاص وطني يدخل ضـمن نطـاق رقابتـه عـدد ضـخم مـن المرافـق العموميـة 

اإلدارية وحتى الصناعية والتجارية إضـافة إلـى الجماعـات اإلقليميـة، وفـي مقابـل هـذا العـدد الضـخم 

غرفـة وطنيـة وٕاقليميـة فقـط تضـم   17مجلس المحاسبة  من الهيئات العمومية الخاضعة لرقابته يضم

كاتــب  19مــدقق مــالي،  33قــاض،  194مســتخدما مــوزعين بشــكل  376 :2013وٕالــى غايــة ســنة 

، فكيــف يغطــي هــذا العــدد الضــئيل مــن المــوظفين تــدقيق عشــرات 2عــون دعــم إداري 125ضــبط، 

  .فئةاآلالف من الحسابات اإلدارية والمالية؟ إن المعادلة غير متكا

غرفــة  2010إضــافة إلــى الغــرف الوطنيــة والغــرف اإلقليميــة أضــاف المشــرع بموجــب تعــديل 

ذات اختصاص وطني هي غرفة االنضباط في مجال الميزانية والمالية تتكفل بملفات االنضباط في 

ا مجال تسيير الميزانية والمالية التي ترد إليها، وتقوم في إطار التحقيـق فـي الملفـات التـي تخطـر بهـ

 . بكل األعمال التي تراها ضرورية

II- المتعلــق بمجلــس المحاســبة المعــدل والمــتمم  20-95مــنح القــانون رقــم : النظــارة العامــة

النظــارة العامــة دور النيابــة العامــة، ويتــولى هــذه الهيئــة نــاظر عــام يســاعده نظــار مســاعدون يتــراوح 

 . 3إضافة إلى مصالح إدارية يمارسون مهامهم في مقر مجلس المحاسبة، 06و 03عددهم بين 

                                                           

  .يتعلق بمجلس المحاسبة، معدل ومتمم، 20-95من األمر رقم  31المادة  -1
، وٕالى 2013قة بمستخدمي المجلس منذ سنة لم يتم تحديث اإلحصائيات الواردة في الموقع الرسمي لمجلس المحاسبة السيما المتعل -2

  .2018-02-22: غاية اإلطالع  عليه بتاريخ
  .متمم، يتعلق بمجلس المحاسبة، معدل و 20-95من األمر رقم  23، 22المواد  -3

  .، يحدد النظام الداخلي لمجلس المحاسبة377-95من المرسوم الرئاسي رقم  20المادة  - 
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III- تتشــكل كتابــة الضــبط لــدى مجلــس المحاســبة مــن كاتــب ضــبط رئيســي : كتابــة الضــبط

يتولى إعداد جدول أعمال جلسات مجلس المحاسبة المجتمع في تشكيلة كل الغرف مجتمعة ويـدون 

ادي القـــرارات المتخـــذة، إضـــافة إلـــى كاتـــب ضـــبط لـــدى كـــل غرفـــة وفروعهـــا يخـــتص بالتحضـــير المـــ

 . 1لجلسات الغرفة وفروعها، ومسك الجداول والسجالت وتدوين القرارات المتخذة

IV- ــة ــة والمصــالح اإلداري يضــم مجلــس المحاســبة مجموعــة مــن المصــالح : األقســام التقني

واألقســام يتــولى رئــيس مجلــس المحاســبة مهمــة تحديــد نظامهــا الــداخلي وتوزيــع المهــام فيهــا، ويتعلــق 

  . 2التحليل والرقابة، قسم الدراسات ومعالجة المعلومات، مديرية اإلدارة والوسائلاألمر بقسم تقنيات 

  اختصاصات مجلس المحاسبة: ثانيا

تهتم مختلف األنظمة المقارنة بموضوع الرقابة الماليـة علـى األمـوال العامـة نظـرا ألهميـة هـذه 

تختلــف طبيعتهــا القانونيــة مــن األخيــرة ويتجســد ذلــك مــن خــالل إنشــائها لهيئــات عليــا للرقابــة الماليــة 

دولة إلى أخرى، فمن األنظمة تلك التي تضفي على هذه األجهزة طابعا قضائيا كما هـو الشـأن فـي 

، ومنهـا مـن أعطاهـا 3فرنسا حيث يعتبـر مجلـس المحاسـبات الفرنسـي قاضـيا إداريـا ذو طـابع خـاص

مصــــري وديــــوان المحاســــبة طابعــــا إداريــــا كمــــا هــــو الشــــأن بالنســــبة للجهــــاز المركــــزي للمحاســــبات ال

  .4األردني

فــي الجزائــر يعتبــر مجلــس المحاســبة مؤسســة دســتورية مكلــف بالرقابــة البعديــة علــى األمــوال 

ذات طــابع إداري أخــرى ذات طـــابع اختصاصــات العامــة، وهــو يتمتــع باختصاصــات متعـــددة منهــا 

  : هذه االختصاصات يمكن تحديد نطاقها بالنظر إلى عدة جوانب قضائي،

                                                           

  .يحدد النظام الداخلي لمجلس المحاسبة ، 377-95من المرسوم الرئاسي رقم  24، 23، 22المواد  -1
  .377-95من المرسوم الرئاسي رقم  25المادة  -2

3 - M.Vedel, " la cour des comptes d'hièr  à demain", actes des journées: cour des comptes, université 
Strasbourg, France, 13 et 14 mais 1977, p 26, 34. 

  .131محمد رسول العموري، مرجع سابق، ص  -4



 على المال العام الالحقةالرقابة القانونية                                               الفصل األول  -الباب الثاني

 

280 

 

حيــث النطــاق الزمنــي، وتطبيقــا لمبــدأ ســنوية الميزانيــة ال يمكــن لمجلــس المحاســبة أن مــن  -

الهيئـات اإلداريـة  حيـث تلتـزميمارس رقابته أثناء مرحلة تنفيذ الميزانية، وٕانما بعد غلق السنة الماليـة 

  . الخاضعة لرقابته بتقديم حساباتها سنويا بصفة دورية ومنتظمة

ل غلـــق الســـنة الماليـــة هـــو ترجمـــة لكـــون رقابتـــه رقابـــة ــــــة قبـــــــالمحاسبل مجلـــس ـــــدم تدخـــــإن ع

تهدف عموما إلى الوقوف على األخطاء المرتكبة عند تنفيـذ الميزانيـة بعدية، هذه األخيرة وٕان كانت 

لهـا عيوبـا فـإن  ،1تفادي تكرار الوقوع في مثل هـذه األخطـاء مسـتقبالو وتوقيع الجزاء على مرتكبيها، 

فعاليتهــا بصـفة عامـة وفعاليــة رقابـة مجلـس المحاســبة خصوصـا، وأهـم هــذه العيـوب أنهــا تـؤثر علـى 

تـأتي بعـد فتـرة زمنيـة يكـون فيهـا مرتكبـي المخالفـات قـد تغيـروا فضـال عـن صـعوبة تحديـد المسـؤولية 

  . 2عند تعاقب المسؤولين

لرقابتـه يتحدد اختصاص مجلس المحاسبة بالنظر إلـى الهيئـات اإلداريـة الخاضـعة عضويا  -

  :والمتمثلة في

مصـــالح الدولـــة والجماعـــات اإلقليميـــة والمؤسســـات والمرافـــق والهيئـــات العموميـــة بـــاختالف  -

أنواعهــــا التــــي تســــري عليهــــا قواعــــد المحاســــبة العموميــــة، وكــــذلك المرافــــق العموميــــة ذات الطــــابع 

و تجاريـا أو ماليـا والمؤسسات والهيئات العمومية التي تمارس نشاطا صناعيا أ ،الصناعي والتجاري

والتـي تكــون أموالهـا أو مواردهــا أو رؤوس أموالهــا كلهـا ذات طبيعــة عموميــة، باسـتثناء بنــك الجزائــر 

  .3الذي ال يخضع لرقابة مجلس المحاسبة

                                                           

  .123، 122بوزيدة حميد، الجوزي  فتيحة، مرجع سابق، ص ص  -1
    .35محمد رسول العموري، مرجع سابق، ص  -2
-10بموجـب األمـر رقـم  2010سـنة  20-95استثني بنك الجزائر من الخضوع إلى رقابة مجلس المحاسبة عند تعـديل األمـر رقـم  -3

، والمتعلـق بمجلـس المحاسـبة، ج ر ج 1995-07-17المـؤرخ فـي  20-95، يعدل ويتمم األمر رقم 2010-08-26المؤرخ في  02

 2003-08-26المـــؤرخ فـــي  11-03رقـــم  مـــن األمـــر 09ســـابقا المـــادة ، وهـــو مـــا أكدتـــه 2010-09-01، صـــادر فـــي 50ج عـــدد 

تناسـق فيمـا بـين ، معـدل ومـتمم، وبهـذا الشـكل أصـبح هنـاك 2003-08-27، صـادر فـي 52المتعلق بالنقد والقرض، ج ر ج ج عـدد 

  .النصوص القانونية

ويعــود ســبب عــدم خضــوع بنــك الجزائــر لرقابــة مجلــس المحاســبة إلــى طبيعتــه القانونيــة والصــالحيات المنوطــة بــه، فهــو مؤسســة وطنيــة  

  =نقديـة تمتلــك الدولــة رأســماله كليــة، وهــو وكيــل مــالي للحكومــة ومســؤول عـن إدارة النظــام النقــدي فــي الدولــة، وهــو مــا يجعلــه فــي وضــع
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ـــة أو  - الشـــركات والمؤسســـات والهيئـــات مهمـــا يكـــن وضـــعها القـــانوني التـــي تملـــك فيهـــا الدول

الجماعات اإلقليمية أو المؤسسات أو الهيئـات العموميـة األخـرى، بصـفة مشـتركة أو فرديـة مسـاهمة 

بأغلبيــة فــي رأس المــال أو ســلطة قــرار مهيمنــة، وهــذه الفئــة مــن المؤسســات أضــيفت بموجــب تعــديل 

2010 .  

لهيئات التي تقوم في إطار التشريع والتنظـيم المعمـول بـه بتسـيير الـنظم اإلجباريـة للتـأمين ا -

 . 1والحماية االجتماعيين

إذن يمـــارس مجلــــس المحاســــبة صـــالحيات إداريــــة تتمثــــل فــــي الرقابـــة علــــى حســــن اســــتعمال 

تقيـيم نوعيـة تسـييرها الهيئات الخاضعة لرقابتـه للمـوارد واألمـوال والقـيم والوسـائل الماديـة العموميـة، و 

مــن حيــث الفعاليــة واآلداء واالقتصــاد، وصــالحيات قضــائية ال يتمتــع بهــا عــادة إال أعــوان الســلطة 

 .القضائية

I- والمتعلقـة بالرقابـة اإلداريـة التـي  20-95باستقراء أحكام األمر رقم : رقابة نوعية التسيير

ا المســـتوى يغلـــب عليهـــا الطـــابع يضـــطلع بهـــا مجلـــس المحاســـبة، يتبـــين أن رقابـــة المجلـــس فـــي هـــذ

 .المحاسبي

ويقصد بها مقارنة النتائج  ،تسمى أيضا الرقابة على اآلداء: مفهوم رقابة نوعية التسيير -1

المحققة بالنتائج المطلوب تحقيقهـا أو الممكـن الوصـول إليهـا حتـى تكـون صـورة حيـة لمـا حـدث ومـا 

يحدث فعال، ومدى النجاح في تحقيق األهداف وتنفيـذ الخطـط بمـا يكفـل اتخـاذ اإلجـراءات المالئمـة 

 . 2لتحسين اآلداء

                                                                                                                                                                                     

يئات الخاضعة لرقابة مجلس المحاسبة، كما أنـه يعـد مـن جانـب آخـر تـاجرا فـي عالقتـه مـع الغيـر وتحكمـه قانوني متميز عن باقي اله=

  .قواعد القانون التجاري ويتبع قواعد المحاسبة التجارية وليس المحاسبة العمومية
  . ، يتعلق بمجلس المحاسبة، معدل ومتمم20-95من األمر رقم  10، 09مكرر،  08، 08، 07المواد  -1
  .175شالل زهير، دور وحدود الرقابة المالية القبلية وأثناء التنفيذ في حماية المال العام، مرجع سابق، ص  -2
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رض منها فحص المركز المالي واالقتصادي للهيئة فرقابة نوعية التسيير هي عملية إدارية الغ

اإلداريــة فــي تــاريخ معــين وهــو نهايــة الســنة الماليــة، وهــي بــذلك ال تعتبــر عمليــة مســتمرة ومصــاحبة 

  . 1لحركة األنشطة المالية على مستوى الهيئة اإلدارية

المسـاءلة تحظى الرقابة على اآلداء بأهمية بالغة علـى اعتبـار أن الهـدف األول لهـا هـو دعـم 

مــن خــالل تقــديم المعلومــات إلــى صــانعي القــرار فــي اإلدارة الحكوميــة وٕالــى الســلطة التشــريعية وٕالــى 

رقابـة "فصال كامال تحت عنوان  20-95، ألجل ذلك خصص المشرع لها في األمر رقم 2الجمهور

لرقابـة مجلـس  ، وقد عرفهـا المشـرع بأنهـا تقيـيم السـتعمال الهيئـات اإلداريـة الخاضـعة"نوعية التسيير

المحاســـبة للمـــوارد والوســـائل الماديـــة واألمـــوال العموميـــة وتســـييرها علـــى مســـتوى الفعاليـــة والنجاعـــة 

  . 3واالقتصاد، بالرجوع إلى المهام واألهداف والوسائل المستعملة

  :في إطار رقابته على نوعية التسيير يمارس مجلس المحاسبة اختصاصات متعددة

وعمــل الهيئــات الخاضــعة لرقابتــه، والتأكــد مــن وجــود آليــات وٕاجــراءات تقيــيم قواعــد تنظــيم  -

  توصيات المالئمة لتحسين الفعالية،رقابية داخلية موثوقة مع تقديم ال

التأكــــد مــــن إقامــــة اإلدارات الخاضــــعة لرقابتــــه ألنظمــــة وٕاجــــراءات تضــــمن نظاميــــة تســــيير  -

لصـــارم والموثـــوق لكـــل العمليـــات الماليـــة مواردهـــا واســـتعماالتها وحمايـــة ممتلكاتهـــا، وكـــذا التســـجيل ا

والمحاسبية المنجزة، وبهذه الصفة يقدم مجلس المحاسـبة كـل التوصـيات التـي يراهـا مالئمـة لضـمان 

   للمال العام والممتلكات العمومية،التسيير األمثل 

مراقبـــة شـــروط مـــنح واســـتعمال اإلعانـــات والمســـاعدات الماليـــة التـــي تمنحهـــا الدولـــة وبـــاقي  -

األجهــزة اإلداريــة الخاضــعة لرقابتــه، والهــدف مــن هــذه الرقابــة هــو التأكــد مــن شــرعية هــذه اإلعانــات 

  قها مع الغايات التي منحت ألجلها،وتطاب

                                                           

    .128فتحي محمد محمد األحول، مرجع سابق، ص  -1
 الـدار الجامعيـةاألمـوال العامـة،  أمين السيد أحمد لطفي، تقييم وتطوير دور الجهاز المركزي للمحاسبات في الرقابة والمحاسبة علـى -2

  .57، ص2014اإلسكندرية، مصر، 
  . ، يتعلق بمجلس المحاسبة، معدل ومتمم20-95من األمر رقم  69/01المادة  -3
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التأكد من مطابقة النفقات التي يـتم صـرفها مـن طـرف الهيئـات العموميـة الخاضـعة لرقابتـه  -

والتـي تلجـأ إلـى التبرعـات العموميـة مـن ، 20-95من األمـر رقـم  12والمنصوص عليها في المادة 

  ها الدعوة إلى التبرعات العمومية،أجل دعم القضايا اإلنسانية، مع األهداف التي تتوخا

المشاركة في تقييم فعاليـة األعمـال والمخططـات والبـرامج والتـدابير التـي قامـت بهـا بطريقـة  -

درت بهـــا الســـلطات العموميـــة علـــى مباشـــرة أو غيـــر مباشـــرة الهيئـــات الخاضـــعة لرقابتـــه، والتـــي بـــا

 . 1المستويين االقتصادي والمالي بغية تحقيق المصلحة العامة

يترتــب علــى الرقابــة التــي يمارســها مجلــس المحاســبة علــى : نتــائج رقابــة نوعيــة التســيير -2

ت آداء األجهزة اإلدارية الخاضعة لرقابته، إصداره لتقارير تقييمية تحتوي على المعاينات والمالحظا

  . 2والتقييمات التي عاينها عند رقابته

إن دور مجلس المحاسبة باعتباره من أجهزة الرقابة الماليـة ال يقتصـر علـى كشـف المخالفـات 

الماليــة فقــط بــل يتعــدى إلــى المحافظــة علــى المــال العــام وذلــك مــن خــالل التقــارير التقييميــة التــي 

نتــائج متابعــة الجهــات الخاضــعة للرقابــة والتــي يعــدها، ويقصــد بالتقــارير التقييميــة تلــك المالحظــات ب

اءة تنفيـــذ ـــــة وكفـداف المخططــــــــا لألهــــــة ومـــدى تحقيقهـوال العامـــــــــه اســـتخدام األمــــــا أوجــــــتبـــين فيه

البرامج، إضافة إلى إبراز المعوقات والصعوبات والحلول المناسبة لها مما يسهم في تفعيل آداء كـل 

 .  3والتنفيذية بالنسبة لمالية الدولةمن السلطتين التشريعية 

يرسل مجلـس المحاسـبة هـذه التقـارير إلـى مسـؤولي المصـالح والهيئـات المعنيـة، وعنـد الحاجـة 

إلى سلطاتهم السلمية أو الوصية لتقديم إجاباتهم ومالحظاتهم في األجل الذي يحدده والذي ال يجب 

  .أن  يقل عن شهر واحد

                                                           

   .يتعلق بمجلس المحاسبة، معدل ومتمم، 20-95من األمر رقم  96 -72المواد من  -1
  .20-95من األمر رقم  73المادة  -2

  .، يحدد التظام الداخلي لمجلس المحاسبة377-95من المرسوم الرئاسي رقم  45المادة  - 
، ص ص 2014، كليـة الحقـوق، جامعـة المنصـورة، مصـر، دكتـوراهزيد حمود الهاجري، الرقابة البرلمانية على مالية الـدول، رسـالة  -3

137 ،138.  
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انــت محــل تقريــر تقييمــي مــن طــرف مجلــس المحاســبة أن تقــدم يحــق للهيئــات اإلداريــة التــي ك

حيـث يعـد المقـرر مشـروع مـذكرة تقيـيم بعـد فحـص  ،أجوبة على مالحظاته وترسلها إلـى هـذا األخيـر

األجوبة المستلمة، ويعرضه على رئيس التشكيلة المداولة، هذا األخير منحـه القـانون إمكانيـة تنظـيم 

 .1الهيئات المعنية بالرقابة ألجل أن يستنير في أشغالهنقاش يشارك فيه مسؤولو أو مسيرو 

يترتـب علــى مناقشــة أجوبــة الهيئــات اإلداريــة المعنيـة بالرقابــة ضــبط مجلــس المحاســبة لتقييمــه 

النهائي وٕاصداره كل التوصيات واالقتراحات المناسبة على ضوء ما تم التوصـل إليـه مـن نتـائج عـن 

ردوديــة تســيير المصــالح والهيئــات اإلداريــة محــل الرقابــة، ثــم الرقابــة، وذلــك ألجــل تحســين فعاليــة وم

يرســل هــذه التقــارير إلــى مســؤولي الهيئــات اإلداريــة المعنيــة وكــذلك إلــى الــوزراء والســلطات اإلداريــة 

المعنيــة، ويقــع علــى عــاتق مســؤولي الهيئــات والجماعــات الخاضــعة لرقابــة مجلــس المحاســبة الــذين 

لعمليـات الرقابـة المنجـزة، أن يبلغوهـا لهيئـات المداولـة لتلـك الجماعـات  أرسلت إلـيهم النتـائج النهائيـة

  . 2في أجل أقصاه شهرين

أن مجلـس المحاسـبة ال يملـك أدنـى سـلطة  يتبين نتائج رقابة نوعية التسيير من خالل استقراء

في اتخاذ أي إجراء ردعي بشأن المخالفات التـي يمكـن مالحظتهـا، فعلـى الـرغم مـن أن اختصاصـه 

ذا هـــو اختصـــاص إداري، إال أنـــه لـــم يعـــد يعنـــي فــي مضـــمونه ســـوى إعـــداد تقـــارير تقييميـــة أوليـــة هــ

إطـالع  ، رغـم أنة دون اإلشارة إلى إمكانية نشـرهاونهائية وٕارسال نسخ عنها إلى السلطات المختص

ن قيمة النشاطات التـي يقـوم الهيئات المختصة والرأي العام بنتائج تحقيقات مجلس المحاسبة يزيد م

فمــن جهــة تكشــف التالعبــات الحاصــلة : علنيــة نتــائج رقابتــه تعتبــر ســالحا ذو حــدينحيــث أن بهــا 

بـــاألموال العامـــة أمـــام الــــرأي العـــام، ومـــن جهــــة أخـــرى تعطـــي انطباعــــا حســـنا بشـــأن دوره الرقــــابي 

  .ي سبيل حفاظه على األموال العامةوالمجهودات التي يبذلها ف

                                                           

  .سبة، معدل ومتمم، يتعلق بمجلس المحا20-95من األمر رقم  73المادة  -1
  .20-95من األمر رقم  73المادة  -2

  .، يحدد النظام الداخلي لمجلس المحاسبة377-95من المرسوم الرئاسي رقم  57، 56المواد  - 
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ال تـــرى النـــور عـــادة بـــل ترســـل إلـــى رئـــيس  هتقـــارير  عمـــل مجلـــس المحاســـبة يبـــين أنإن واقـــع 

، أمــا النشــر فــي 1الجمهوريــة ورئــيس مجلــس األمــة ورئــيس المجلــس الشــعبي الــوطني والــوزير األول

علـــى الـــرغم مـــن أن النصـــوص القانونيـــة المنظمـــة لعمـــل مجلـــس  -الجريـــدة الرســـمية فإنـــه غيـــر وارد

لتتحــول هــذه التقــارير التقييميــة إلــى مجــرد حصــائل ســنوية تبلــغ إلــى  -اريرهالمحاســبة تلزمــه بنشــر تقــ

  .الجهات المحددة قانونا دون أن تبدي هذه األخيرة العناية الالزمة بها

II- الـــذي  56-96ألــزم المرســوم التنفيـــذي رقــم : مراجعــة حســـابات المحاســبين العمـــوميين

، اآلمـرين بالصـرف الرئيسـيين 2إلى مجلس المحاسبة يحدد انتقاليا األحكام المتعلقة بتقديم الحسابات

والثــــــانويين والمحاســــــبين العمــــــوميين التــــــابعين لمصــــــالح الدولــــــة والجماعــــــات اإلقليميــــــة، ومختلــــــف 

المؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة لقواعـد المحاسـبة العموميـة، بإيـداع حسـاباتهم اإلداريـة لـدى 

جــوان مــن الســنة المواليــة للميزانيــة المقفلــة، مــع  30كتابــة ضــبط مجلــس المحاســبة فــي أجــل أقصــاه 

 .ضرورة احتفاظهم بالمستندات الثبوتية التي قد يطلبها مجلس المحاسبة عند االقتضاء

يباشر قضاة مجلس المحاسبة التدقيق في صحة العمليات المالية ومدى تطابقهـا مـع األحكـام 

لتــدقيق فــي الحســابات والتحقيــق بشــأنها، يصــدر التشــريعية والتنظيميــة المطبقــة عليهــا، وبعــد انتهــاء ا

مقرر مجلس المحاسبة تقريرا كتابيا يتضمن معايناته ومالحظاته واقتراحاته، ويرسل هذا التقرير إلى 

  .3الناظر العام لتقديم استنتاجاته الكتابية

  : يترتب عن مراجعة حسابات المحاسبين العموميين إما

والـــذي يكـــون بقـــرار نهـــائي تـــداولي يكتســـي الصـــيغة : إبـــراء ذمـــة المحاســـب العمـــومي -1

التنفيذيـــة، وذلـــك فـــي حالـــة مـــا لـــم تســـجل علـــى مســـؤولية المحاســـب العمـــومي أيـــة مخالفـــة بصـــدد 

  .الحسابات التي تم فحصها

                                                           

  .، معدل ومتمم1996من دستور  192المادة  -1
، يحدد انتقاليا األحكـام المتعلقـة بتقـديم الحسـابات إلـى مجلـس المحاسـبة، ج 1996-01-22مؤرخ في  56-96مرسوم تنفيذي رقم  -2

  . 1996-01-24، صادر في 06ر ج ج عدد 
  .، يتعلق بمجلس المحاسبة، معدل ومتمم20-95من األمر رقم  75المادة  - 3
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وذلك إذا سجل مجلس المحاسبة على ذمة هـذا األخيـر : وضع المحاسب في حالة مدين -2

، وفــي 1ونيــة أو غيــر مبــررة أو عــدم تحصــيل إيــراد معــيننقــص مبــالغ ماليــة أو صــرف نفقــة غيــر قان

هذه الحالة يكون المحاسب المعنـي ملزمـا أن يسـدد وجوبـا مـن أموالـه الخاصـة مبلغـا يسـاوي البـواقي 

 .  الحسابية المكلف بها

III- يقصد برقابة االنضباط في مجـال : رقابة االنضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية

ة والماليـة، تلـك الرقابــة التـي يمارسـها مجلـس المحاســبة علـى التسـيير المـالي لآلمــرين تسـيير الميزانيـ

بالصــرف بغــرض معاينــة مــدى احتــرامهم لألحكــام التشــريعية والتنظيميــة التــي تســري علــى اســتعمال 

وتســيير األمــوال العموميــة والوســائل الماديــة الموضــوعة تحــت تصــرفهم، ويملــك فيهــا ســلطة توقيــع 

 . 2يهم في حال ارتكابهم ألخطاء ألحقت ضررا بالخزينة العموميةالجزاءات عل

المتعلق بمجلس المحاسبة المعدل والمتمم مجموعـة أفعـال تشـكل  20-95لقد حدد األمر رقم 

  :خرقا لقواعد االنضباط التي تسري على استعمال وتسيير األموال العمومية نذكر منها

  والنفقات،خرق األحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتنفيذ اإليرادات  -

ألهــداف التــي منحــت مــن اســتعمال اإلعتمــادات الممنوحــة للهيئــات اإلداريــة ألهــداف غيــر ا -

  أجلها صراحة،

  لنفقات دون توفر الصفة أو السلطة،االلتزام با -

فـــي اإلعتمـــادات أو تغييـــر فـــي خصـــم نفقـــة بصـــفة غيـــر قانونيـــة ألجـــل إخفـــاء تجـــاوز مـــا  -

  ق عمليات محددة،التخصيص األصلي لاللتزامات الممنوحة لتحقي

عـــدم احتـــرام األحكـــام القانونيـــة أو التنظيميـــة المتعلقـــة بمســـك المحاســـبات وســـجالت الجـــرد  -

  اظ بالوثائق والمستندات الثبوتية،واالحتف

                                                           

    .مجلس المحاسبة، معدل ومتمميتعلق ب، 20-95من األمر رقم  83المادة  -1
 ، كليـة الحقـوق، جامعـة منتـوريمـذكرة ماجسـتيرنظامـه ودوره فـي الرقابـة علـى المؤسسـات اإلداريـة، : أمجوج نوار، مجلس المحاسبة -2

  .145، 144، ص ص 2007، 2006قسنطينة،  
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 . 1...إخفاء مستندات عنهتقديم وثائق مزيفة أو خاطئة إلى مجلس المحاسبة أو  -

يمــارس مجلــس المحاســبة رقابــة االنضــباط بصــفة آليــة مــن خــالل الرقابــة التــي يمارســها علــى 

الحســـابات اإلداريـــة والتـــدقيق فيهـــا، فـــإن تبـــين لـــه وجـــود مخالفـــة تنـــدرج ضـــمن حالـــة مـــن الحـــاالت 

نــاظر العــام، هــذا المــذكورة أعــاله، يوجــه رئــيس الغرفــة التــي ضــبطت المخالفــة تقريــرا مفصــال إلــى ال

  : األخير وبعد اطالعه على الملف يتخذ أحد اإلجراءين

  .إما يحفظ الملف بموجب قرار معلل قابل لإللغاء -

أو يرســـل الملـــف إلـــى رئـــيس غرفـــة االنضـــباط فـــي مجـــال تســـيير الميزانيـــة والماليـــة مرفقـــا  -

اإلرسـال يعـد بمثابـة  باالستنتاجات التي توصـل إليهـا، وذلـك بغـرض فـتح تحقيـق حـول القضـية، هـذا

  . 2إخطار لغرفة االنضباط قصد فتح تحقيق

يعــين رئــيس غرفــة االنضــباط فــي مجــال تســيير الميزانيــة والماليــة مقــررا يكلــف بــالتحقيق فــي 

الملف حيث يكون هذا التحقيق حضوريا،  ويقوم هذا  المقرر في سـبيل إتمـام تحقيقـه بكـل األعمـال 

يقــه يحـــرر تقريــره ويرفقــه باقتراحاتــه ويرســله إلــى رئــيس غرفـــة التــي يراهــا ضــرورية، وفــي ختــام تحق

  :االنضباط، هذا األخير يرسله بدوره إلى الناظر العام، والذي يقوم بدوره بأحد اإلجراءين

ـــائج التحقيقـــات أن ال مجـــال للمتابعـــات، يمكـــن النـــاظر العـــام أن يقـــرر حفـــظ  - إذا أثبتـــت نت

ـــــالمل ــــغ هــــذا القــ ـــــف، ويبل ــــى الـــ ـــــجهرار إل ـــــات المعنيــ ـــــرئ(ة ــ ـــــيس غرفــ ـــــة االنضــــباط، مســ ؤول اإلدارة ــ

  ).ة، العون محل المتابعةـــــالمعني

إذا رأى النــاظر العــام أن نتــائج التحقيــق تبــرر إحالــة المتــابعين أمــام غرفــة االنضــباط فــي  -

فإنه يقدم استنتاجاته الكتابية والمبـررة ويعيـد الملـف إلـى رئـيس غرفـة  ،مجال تسيير الميزانية والمالية

 . 3ة للبث في الملفاالنضباط ويعد هذا اإلرسال إخطارا للغرف

                                                           

  .، يتعلق بمجلس المحاسبة، معدل ومتمم20-95من األمر رقم  88المادة  -1
   .20-95األمر رقم من  94المادة  -2
    .20- 95من األمر رقم  97، 95ادتين الم -3
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يحــدد رئــيس غرفــة االنضــباط فــي مجــال تســيير الميزانيــة والماليــة تــاريخ الجلســة ويعلــم رئــيس 

والذين يحق لهم اإلطالع  -المتابعين مجلس المحاسبة والناظر العام بذلك، كما يستدعي األشخاص

وتعقـد الجلسـة بالتشـكيلة  –على ملف قضيتهم كـامال فـي أجـل ال يقـل عـن شـهر مـن تـاريخ الجلسـة 

المحددة قانونا وتتداول بشأن القضية في كل اقتراح تقدم به مقرر الجلسة، ثم تصدر قرارهـا بأغلبيـة 

  .1تابع ووكيله وكاتب الضبطأصوات أعضائها دون حضور كل من الناظر العام والم

وعمومــا تصــدر غرفــة االنضــباط بعــد ثبــوت ارتكــاب العــون مخالفــة لقواعــد االنضــباط غرامــة 

مالية ال يمكن أن تتعدى المرتب السنوي اإلجمالي الذي يتقاضـاه العـون المعنـي عنـد تـاريخ ارتكـاب 

قـد ، وهـذا أمـر 2اب الخطـأسنوات من تـاريخ ارتكـ 10المخالفة، هذه العقوبة تنقضي بالتقادم بمضي 

بـــالنظر إلـــى حجـــم الحســـابات والملفـــات الخاضـــعة للرقابـــة والتـــدقيق، ونقـــص العنصـــر  كثيـــرا يحـــدث

  .البشري القائم بمهام الرقابة

ـــــى الرغ ــــــعل ــــــم مـــ ــــــن أن رقابــ ــــــة االنضبــ ــــــاط هـــــي مـــ ــــــن االختصاصـــ ــــــات القضائيــ ـــــس ــ ة لمجل

ة، وعلــى الــرغم مــن أن هــذا األخيــر يضــم ضــمن هياكلــه قضــاة، فإنــه ال يحــق لهــم إصــدار ـــــالمحاسب

وجـــه  مـــا يــدعو للتســاؤل عــنأحكــام كتلــك التــي يصــدرها القضـــاة فــي الجهــات القضــائية المختلفــة، 

المتعلق بمجلس المحاسبة  20-95 رقم من األمر 27، وأكثر من ذلك نصت المادة القضائية هنا؟

علـى أن دور مجلـس المحاسـبة يقتصـر فـي حالـة توصـله أثنـاء ممارسـة رقابتـه إلـى المعدل والمتمم، 

وقـائع يمكـن إعطاؤهـا وصـفا جزائيـا، علـى إرسـال الملـف إلـى النائـب العـام المخـتص إقليميـا بغــرض 

  .مباشرة المتابعات القضائية ويطلع وزير العدل بذلك

وبة مجلس المحاسبة إذا تذرع يمكن لمرتكب مخالفة من مخالفات االنضباط أن يعفى من عق 

بأمر كتابي، أو إذا أثبت مجلس المحاسبة أنه تصرف تنفيذا ألمر أصـدر إليـه مـن مسـؤوله السـلمي 

                                                           

   .يتعلق بمجلس المحاسبة، معدل ومتمم، 20-95من األمر رقم  100، 99، 98 المواد -1
  .20-95من األمر رقم  90، 89ادتين الم -2
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أو أي شـــخص مؤهـــل إلعطـــاء هـــذا األمـــر، وفـــي هـــذه الحالـــة تحـــل مســـؤولية صـــاحب األمـــر محـــل 

  .1مسؤولية مرتكب المخالفة

IV- حاســـبة فـــي ســـبيل ممارســـة مهامـــه يتمتـــع مجلـــس الم: حـــق اإلطـــالع وســـلطة التحـــري

  :بمجموعة سلطات في إطار حقه في التحري والبحث واإلطالع على مختلف الوثائق حيث يمكنه

اإلطــالع علــى كــل الوثــائق التــي مــن شــأنها أن تســهل رقابــة العمليــات الماليــة والمحاســبية  -

  ،لمصالح والهيئات الخاضعة لرقابتهالالزمة لتقييم تسيير ا

  ،لرقابتهاالستماع إلى أي عون في الجماعات والهيئات الخاضعة  -

أجـل اإلطـالع االتصال مـع إدارات ومؤسسـات القطـاع العـام إلجـراء التحريـات الالزمـة مـن  -

  ،على المسائل المنجزة

حق الدخول إلى كل المحالت التي تشملها أمالك جماعة عمومية أو هيئة خاضعة لرقابـة  -

    ،2دما تتطلب التحريات ذلكمجلس المحاسبة عن

اإلطالع على النصوص التنظيميـة المرسـلة إليـه والصـادرة عـن إدارات الدولـة والتـي تتعلـق  -

  ،تسيير الوسائل واألموال العموميةبالتنظيم المالي والمحاسبي، واإلجراءات المطبقة على 

رى، يمكـــن لمجلـــس فـــي إطـــار تحرياتـــه والتعـــاون بينـــه وبـــين هيئـــات الرقابـــة والتفتـــيش األخـــ -

المحاســبة أن يطلــب مــن الســلطات الســلمية ألجهــزة الرقابــة الخارجيــة المكلفــة بالرقابــة علــى الهيئــات 

الخاضـــعة لرقابتـــه، إطالعـــه علـــى كـــل المعلومـــات والوثـــائق والتقـــارير التـــي تمتلكهـــا أو تعـــدها عـــن 

مخالفـات أو وقـائع قامـت حسابات هذه الهيئات وتسييرها، فإذا الحظت أجهـزة التفتـيش والرقابـة هـذه 

صــالحيات القضــائية لمجلــس بهــا إحــدى الهيئــات الخاضــعة لرقابــة مجلــس المحاســبة تبــرر تطبيــق ال

  .3تقوم  بإرسال تقرير إلى هذا األخير ليتخذ اإلجراءات الالزمة المحاسبة

                                                           

   .ومتمميتعلق بمجلس المحاسبة، معدل ، 20-95من األمر رقم  93، 92دتين الما -1
  .20-95من األمر رقم  56، 55 تينالماد -2
  .20-95مكرر من األمر رقم  57، 57 المادتين -3
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ن تعتبر هذه الحالة الوحيدة التي تجسد نوعا من التعـاون فـي ممارسـة المهـام الرقابيـة، حيـث أ

ما يالحظ على عمل مجلس المحاسـبة هـو نقـص التنسـيق بينـه وبـين الهيئـات المكلفـة بالرقابـة علـى 

إضــافة إلــى  ،وقـتجهــد و مــن التنسـيق بــين الهيئــات الرقابيـة  علــى الـرغم ممــا يــوفرهاألمـوال العامــة،  

ار ضـيق بين المهام بمـا يـوفر الفعاليـة المرجـوة كمـا يـؤدي إلـى تجنـب العمـل فـي إطـ تكاملال تحقيق

وتفادي االزدواجية وتكرار المهام الرقابيـة، وهـذا وضـع مختلـف عمـا هـو مكـرس فـي عـدد مـن الـدول 

  .1المقارنة

عنــد ممارســة مجلــس المحاســبة الختصاصــات التحــري ال يعتــد فــي مواجهتــه بــالطريق الســلمي 

شــاؤها إلــى وال بــاحترام الســر المهنــي، فــإن تعلــق األمــر بــاإلطالع علــى وثــائق أو معلومــات يــؤدي إف

فإنــه يتوجــب علــى مجلــس المحاســبة اتخــاذ كــل اإلجــراءات  ،المســاس بالــدفاع أو االقتصــاد الــوطنيين

 . 2الضرورية من أجل الطابع السري لهذه الوثائق أو المعلومات

المتعلـــق  20-95فــي إطـــار حـــق مجلـــس المحاســـبة فـــي اإلطـــالع والتحـــري، ألـــزم األمـــر رقـــم 

يئـات بإيــداع أو إرسـال حسـابات التسـيير أو الحسـابات اإلداريــة بمجلـس المحاسـبة، مجموعـة مـن اله

، وكل رفض تقديم أو إرسال للحسابات 20-95من األمر رقم  12إلى  08المذكورة في المواد من 

دج  5.000والمســـتندات الثبوتيـــة إلـــى مجلـــس المحاســـبة يعـــرض مرتكبـــه لغرامـــة ماليـــة تتـــراوح بـــين 

مة كل من يمتنع دون مبرر عن تقديم المعلومات الضرورية دج، كما يعاقب بنفس الغرا 50.000و

  .3لممارسة مجلس المحاسبة لمهامه أو يعمل على عرقلة عمليات التدقيق التي يجريها

V- في إطـار الصـالحيات الرقابيـة  :عالقة مجلس المحاسبة بالسلطة التشريعية والتنفيذية

التي يتمتع بها مجلس المحاسـبة باعتبـاره الهيئـة الرقابيـة العليـا علـى األمـوال العامـة، وبغـض النظـر 

                                                           

مجلس المحاسبة يتصل بأعضـاء الحكومـة  حيث أنفمثال مجلس المحاسبة الفرنسي له عالقات مستمرة مع الحكومة ومع البرلمان،  -1

إشعار النظارة العامـة، كتـب رؤسـاء الغـرف، كمـا يمكنـه االتصـال باللجـان  اإلجراء المستعجل،: بصفة متواصلة عن طريق ثالثة وسائل

  : أنظر، رى أنه من الضروري اإلطالع عليهاالبرلمانية في أي وقت لتبليغ البرلمان بالمعلومات التي ي
DESCHEEMAEKER Christian, la cour des comptes, 3e édition, la  documentation  française, paris 
France, 2005, p 196. 

  .، يتعلق بمجلس المحاسبة، معدل ومتمم20-95من األمر رقم  59المادة  -2
  .20-95من األمر رقم  68-63، 60اد المو  -3
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عــن الصــالحيات اإلداريــة والرقابيــة التــي يضــطلع بهــا فــي مواجهــة الهيئــات الخاضــعة لرقابتــه، فإنــه 

  :ة التنفيذية من خاللتربطه قنوات تواصل مع السلطة التشريعية وكذلك السلط

المتعلـق بمجلـس  20-95ألـزم األمـر رقـم  :عالقة مجلس المحاسـبة بالسـلطة التنفيذيـة -1

ـــين  هـــذا األخيـــر بإعـــداد تقريـــر ، المعـــدل والمـــتممالمحاســـبة ســـنوي يرســـله إلـــى رئـــيس الجمهوريـــة يب

ات التـي يـرى أنـه المعاينات والمالحظـات والتقييمـات الرئيسـية الناجمـة عـن تحرياتـه، مرفقـا بالتوصـي

يجـــب تقـــديمها وكـــذلك ردود المســـؤولين والممثلـــين القـــانونيين والســـلطات الوصـــية المعنيـــة المرتبطـــة 

  .بذلك

إضـــافة إلـــى ذلــــك يلـــزم مجلـــس المحاســــبة بنشـــر تقريــــره الســـنوي كليـــا أو جزئيــــا فـــي الجريــــدة 

وهو اإلجراء الذي ال يلتزم به مجلس المحاسبة عادة مما ينقص من حظـوظ اطـالع الـرأي  1الرسمية

زم بأن يطلع رئـيس الجمهوريـة بأيـة مسـألة تكتسـي أهميـة خاصـة تيل ، كما2العام على حصائل عمله

  .وتدخل في نطاق اختصاصه كلما رأى ذلك مفيدا

لمحاسـبة بكـل ملـف أو مسـألة من جانب آخر يتمتع رئيس الجمهورية بسلطة إخطـار مجلـس ا

يتــولى مجلــس المحاســبة ذات أهميـة وطنيــة تــدخل فــي نطـاق اختصاصــات المجلــس، ولهــذا الغـرض 

  .3إطالع رئيس الجمهورية بالتفاصيل الالزمة عن تلك المسألة أو الملف

بـل تمتـد  السلطة التنفيذية رئيسباعتباره  ال تقتصر عالقة مجلس المحاسبة برئيس الجمهورية

إلـــى الحكومـــة، حيـــث يمكـــن للـــوزير األول أن يعـــرض علـــى مجلـــس المحاســـبة دراســـة الملفـــات ذات 

يعتبــر مستشــارا للحكومــة حيــث ، كمــا األهميــة الوطنيــة التــي تــدخل فــي نطــاق اختصــاص المجلــس

ــــة، وكــــذلك مشــــاريع يستشــــار فــــي المشــــاريع التمهيديــــة الســــنوية  ــــوانين المتضــــمنة ضــــبط الميزاني للق

  .4القانونية المتعلقة بالمالية العمومية النصوص

                                                           

   .يتعلق بمجلس المحاسبة، معدل ومتمم، 20-95من األمر رقم  16المادة  -1
بدايــة عــن طريــق  1904وهــذا علــى خــالف مجلــس المحاســبة الفرنســي الــذي بــدأ نشــر تقــاريره الســنوية فــي شــكل مجموعــات ســنة  - 2

  : المطبعة الرسمية، ليستمر  في هذه الممارسة الحقا، أنظر في هذا
DESCHEEMAEKER Christian, Op.cit, p 50.  

  .المحاسبة، معدل ومتمميتعلق بمجلس  ،20-95من األمر رقم  17المادة  -3
  .20-95من األمر رقم  19، 18لمواد ا -4
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الهيئتـين فـي جوانـب ثالثـة  تتمحـور عالقـة: عالقة مجلس المحاسبة بالسلطة التشريعية -2

حيث يتمثل األول في حق رئيس المجلس الشعبي الوطني أو مجلس األمة أن يعرض علـى مجلـس 

، أمـا الثـاني فيتمثـل هاق اختصاصالمحاسبة دراسة الملفات ذات األهمية الوطنية التي تدخل في نط

المعاينـات والمالحظـات والتقييمـات المتضمن  في إرسال مجلس المحاسبة لنسخة عن تقريره السنوي

  .إلى البرلمان الرئيسية الناجمة عن تحرياته

للتقـارير التقييميـة التـي يعـدها  رلمـانبتلقـي ال تبـرز عالقـة الهيئتـين مـن خـالل ثالـثمن جانب 

ـــس المحاســـبة بشـــأن المشـــاريع التمهيديـــة لقـــوانين تســـوية الميزانيـــة، حيـــث تســـاعد هـــذه النتـــائج  مجل

والتوصيات التي يقدمها المجلـس اللجـان المختصـة علـى مسـتوى المجلـس الشـعبي الـوطني ومجلـس 

أعضـــاء كـــل مـــن غرفتـــي  األمـــة فـــي دراســـة وتمحـــيص قـــانون ضـــبط الميزانيـــة المعنـــي، كمـــا تســـاعد

 ما تتولىعند تنفيذ الميزانية العامة للدولة، وذلك ونتائج كل لبس بشأن واقعالبرلمان على استيضاح 

  .1قانون ضبط الميزانية والمصادقة على مناقشة

  :المبحث الثاني

  على المال العام الالحقة الرقابة السياسية

ــــلق ــــد ناضلــ ــــت الشعــ ــــوب طويـــ ــــال مـــن أجـ ــــحقهل ــ ــــا فـــي المشاركـــ ــــة فـــي صـــنع القـ رارات التـــي ــ

والتأثير علـى السياسـات الحكوميـة مـن أجـل تحقيـق مطالبهـا المشـروعة وفـق مبـادئ الحريـة  ،اـــتعنيه

، وقد توج هذا النضال بظهور مبادئ أساسية في شكل أفكـار إنسـانية العدالة والمساواة أمام القانونو 

اسة ما فتئت أن تبنتها مختلف األنظمة السياسـية المقارنـة، لعـل أهـم صدرها فقهاء في القانون والسي

  .هذه المبادئ هو مبدأ الفصل بين السلطات

يقـوم المعنــى الحقيقــي لمبــدأ الفصــل بــين السـلطات علــى عــدم تركيــز وظــائف الدولــة األساســية 

راقـب كـل منهـا في يد هيئـة أو جهـة واحـدة، وٕانمـا توزيعهـا بـين هيئـات متعـددة بتعـدد الوظـائف كـي ت

  .2وتمنعها من إساءة استعمال القدر المتاح لها من السلطة األخرى

                                                           

  .يتعلق بمجلس المحاسبة، معدل ومتمم ،20-95من األمر رقم  20، 18، 16المواد  -1
مجلـــة ، "2016مســتجدات مبــدأ الفصــل بـــين الســلطات فــي ظــل التعــديل الدســتوري الجزائــري لســنة "بــن الســيحمو محمــد المهــدي،  -2

  .128، ص 2017، 11، جامعة الجلفة، العدد ة واإلداريةالبحوث السياسي



 على المال العام الالحقةالرقابة القانونية                                               الفصل األول  -الباب الثاني

 

293 

 

 تكرســـ ،تجســيدا لمبــدأ الفصــل بــين الســلطات وحرصــا علــى التســيير الرشــيد لألمــوال العامــة

حــق الســلطة التشــريعية فــي الرقابــة علــى أعمــال الســلطة  الدســاتير المقارنــة ومنهــا الدســتور الجزائــري

التنفيذية ومدى تنفيذها للتعهدات التي التزمت بها أمامهـا، وقـد تـولى الدسـتور تحديـد طـرق وأسـاليب 

الرقابة الالحقة للبرلمان وتوضيح حـدودها مـن أجـل تحقيـق التـوازن بـين السـلطات العامـة فـي الدولـة 

     ل كــل منهمــا فــي مواجهــة األخــرىتنفيذيــة، والمحافظــة علــى اســتقالخاصــة الســلطتين التشــريعية وال

  ).المطلب األول( 

باعتبارهـــا مـــن أركـــان ومقومـــات  منتخبـــةالمحليـــة المجـــالس ال تضـــطلععلـــى المســـتوى المحلـــي 

بدور الرقابة بمدلولها الشعبي علـى طـرق تسـيير الشـأن المحلـي عمومـا وتسـيير  ،الالمركزية اإلدارية

امــة خصوصــا مــن طــرف المخــولين بــذلك قــانون وهمــا الــوالي ورئــيس المجلــس الشــعبي األمــوال الع

  ). المطلب الثاني( البلدي 

  :المطلب األول

  الرقابة الالحقة للبرلمان على المال العام

لقد اهتمت الدساتير المقارنة بالرقابة البرلمانيـة علـى األمـوال العامـة بـالنظر إلـى أهميـة المـال 

العــام فــي حــد ذاتــه باعتبــاره عصــب الحيــاة االقتصــادية، ومحــور التنميــة فــي الدولــة الحديثــة، وعلــى 

ابة البرلمان الرغم من االختالف بين الدول التي أخذت بمظاهر النظام السياسي البرلماني إال أن رق

علـــى أعمـــال الحكومـــة عمومـــا، وعلـــى تســـييرها لألمـــوال العموميـــة خصوصـــا هـــو أمـــر معتـــرف بـــه 

  . بالنسبة ألغلب الدساتير المقارنة

ــــتشتم ــــل الرقابـ ــــة البرلمانيــ ــــة علـــى المــ ــــعالال ــ ام كافـــة أوجـــه النشـــاط المـــالي واالقتصـــادي فـــي ـــ

ومواردهــا وثرواتهــا الطبيعيــة، بــدءا بــإقرار البرلمــان لميزانيــة  الدولــة، وكــل مــا يتعلــق بميزانيتهــا العامــة

الدولــة والموافقــة علــى مخطــط عمــل الحكومــة وبرامجهــا اإلنمائيــة، وانتهــاء ببســط رقابتــه علــى ماليــة 

  . الدولة أثناء وبعد التنفيذ من خالل الوسائل الرقابية المختلفة
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حقة على أعمال الحكومـة وحـدد كيفيـات وسائل الرقابة البرلمانية الال 1996لقد كرس دستور 

الفــرع ( دون أن يــؤدي كــل ذلــك إلــى ترتيــب مســؤولية الحكومــة ، 1ممارســتها والنتــائج المترتبــة عنهــا

بيـــان السياســـة العامـــة لالســـلطة التشـــريعية  مناقشـــةمـــن خـــالل  شـــدة، إال أنهـــا قـــد تكـــون أكثـــر )األول

الفـــرع ( مســـؤولية الحكومـــة سياســـيا  يـــبتصـــل إلـــى حـــد ترتالســـنوي والـــذي يترتـــب عنـــه آثـــار هامـــة 

    ). الثاني

  :الفرع األول

  المرتبة للمسؤولية السياسية للحكومةغير آليات الرقابة البرلمانية 

تتعدد وسائل الرقابـة البرلمانيـة غيـر المرتبـة لمسـؤولية الحكومـة وتختلـف درجـات تأثيرهـا علـى 

هذه األخيرة من أسلوب إلى آخر، هذه الوسائل قد تقتصر على مجرد طلـب استيضـاح حـول مسـألة 

قـــد تتضـــمن اتهامـــا للحكومـــة عـــن طريـــق االســـتجواب  وأ، )أوال( مـــا عـــن طريـــق األســـئلة البرلمانيـــة

الحق في تقصي قضية ما تهم الصالح العام عن طريق لجان التحقيق  لتصل إلى، )ثانيا(اني البرلم

  ).رابعا(، أو تقتصر على مجرد مناقشة قانون ضبط الميزانية )ثالثا( البرلماني 

  الرقابة على المال العام عن طريق األسئلة البرلمانية: أوال

رقابة البرلمانية على أعمال السـلطة التنفيذيـة إن المضمون التقليدي للسؤال كأداة من أدوات ال

حـول مسـألة ذات  ستيضـاحاالعن طريق االستفهام أو طلـب  ،يبين وجود عالقة بين المشرع والمنفذ

 . صالح عام مشترك

I- السؤال هو االستيضاح عن أمر من األمور المتعلقة بأعمـال الـوزارات  :المقصود بالسؤال

حيــث يكــون ألي نائــب الحــق  مــن طــرف عضــو مــن أعضــاء البرلمــان ،والمؤسســات اإلداريــة عمومــا

إلى وزير معين يتعلق بمسألة يريد االستفهام عنها، أو للتحقـق مـن واقعـة وصـل  ما في توجيه سؤال

                                                           

تتعدد الوسائل الرقابية للبرلمان على السلطة التنفيذية في األنظمة السياسية المقارنة حيث هناك من الوسائل ما لم يكرسها الدستور  - 1

   :ومثال ذلك ،الجزائري

  .2014من الدستور المصري لسنة  133كرسته المادة  :برغبة االقتراحبداء الرغبات أو إ - 

  .1971لسنة  من الدستور الكويتي 112كرسته المادة  والذي يعتبر وسطا بين السؤال واالستجواب،: طرح موضوع عام للمناقشة - 

  . 2014من الدستور المصري لسنة  134كرسته المادة  :طلبات اإلحاطة - 
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، كمــا يعــرف الســؤال بأنــه ذلــك االستفســار الــذي يوجهــه أحــد أعضــاء البرلمــان إلــى أحــد 1علمهــا إليــه

يتعلـــق بوزارتـــه مـــن أمـــور وأعمـــال ونشـــاطات يجهلهـــا العضـــو  الـــوزراء بقصـــد االستيضـــاح حـــول مـــا

السائل، أو التحقق من واقعة معينة أو استجالء مسألة غامضة أو يقصد به لفت الحكومة إلى أمـر 

  . 2من األمور

فكـرة رقابـة البرلمـان علـى أعمـال الحكومـة وفـق إجـراء  1996لقد كـرس دسـتور الجزائـر لسـنة 

عضاء البرلمان في توجيه أي سـؤال شـفوي أو كتـابي إلـى أي عضـو ، حيث أكد على حق أ3السؤال

  .4 في الحكومة

على الرغم من أن السؤال قـد يرتـب مناقشـة عامـة فـإن هـذه المناقشـة ال ترتـب أي أثـر قـانوني 

بالنسبة للحكومة، ألن السؤال ينتهي بوصول مقدمه إلى هدفه المتمثـل فـي االطـالع علـى حقـائق ال 

عضــو الحكومــة علــى القيــام بــإجراء معــين أو االمتنــاع عــن ذلــك، أو لفــت انتباهــه يعرفهــا أو موافقــة 

  .5إلى خطا ما ليتم تداركه

II- ــة األســئلة : يتخــذ الســؤال البرلمــاني صــورتين ال ثالــث لهمــا: إجــراءات األســئلة البرلماني

رت األســئلة حيــث ظهــ هــي األصـل فــي األســئلة البرلمانيــة وتعتبــر األولــى ،الشـفوية واألســئلة الكتابيــة

  . 6الكتابية بعد أن تبنت البرلمانات نظام األسئلة الشفوية بفترة طويلة

                                                           

ـــاهرة، مصـــر،  -1 ـــة، الق ـــانون الدســـتوري، دار النهضـــة العربي ـــوجيز فـــي األنظمـــة السياســـية والق ص ، 2008شـــعبان أحمـــد رمضـــان، ال

  .252، 251ص
، جامعـة الكويـت، العــدد مجلـة الحقـوق، "االسـتجواب البرلمـاني، دراسـة نظريـة تطبيقيــة علـى دولـة الكويـت"عبـد اهللا حبـاب الرشـيدي،  -2

  .335ص  ،2015، 01
 فــي حــين كــرس لــم يعتــد بالســؤال الشــفهي،  1976لقــد كرســت كــل دســاتير الجزائــر مبــدأ الســؤال مــع اخــتالف واحــد وهــو أن دســتور  -3

  : ، أنظر للتفصيل أكثر ،الكتابي والشفهي: لنوعي السؤا 1989دستور 

  .1963-09-10 ، صادر في 64ج ر عدد ،1963-09-10مؤرخ في  1963من دستور  38المادة  -

    .1976دستور  من 162المادة  -

  .معدل ومتمم، 1989من دستور  125/01المادة  -
  .، معدل ومتمم1996من دستور  152المادة  -4

وكذا العالقات الوظيفية  جلس األمة وعملهمايحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني وم ،12-16من القانون العضوي رقم  75المادة  - 

  .بينهما
 الجـامعي الحـديث، اإلسـكندرية، مصـرلرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة، المكتب لصادق أحمد علي يحي، االستجواب كوسيلة  -5

  .38 ، ص2008
    .427صمرجع سابق، فاتن محمد حسين كمال،  -6
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لقد كان السؤال الشفهي وليد تطور النظام البرلماني حيـث اعتمـد كمبـدأ : يو السؤال الشف -1

اق واســع، وكمــا يــدل عليــه اســمه  فإنــه يطــرح شــفويا مــن طــرف النائــب ـــــام وعلــى نطــــــوري هـــــدست

  .1وتكون اإلجابة على نفس الشكلمقدمه، 

إن مصطلح األسئلة الشفوية ال يعني أن السؤال يقدم شفاهة من البدايـة، بـل يوجـه كتابـة إلـى 

الوزير المعني، وتبعا لذلك يقوم هذا األخير بتحضير مسبق لإلجابة ليعاد طرح السؤال عليه شفاهة 

  .2في جلسة علنية وتكون اإلجابة عنه مباشرة وشفوية

خرج السؤال الشفهي من حيث األثـر عـن كونـه اسـتفهام يرغـب العضـو السـائل مـن خاللـه ال ي

في إيضاح المسألة التي تكون غامضة لديه، وهذا النوع من األسئلة يكـون خاضـعا إلجـراءات أكثـر 

  :تعقيدا من األسئلة الكتابية

ضـو فـي إن حـق السـؤال حـق ممنـوح لكـل ع: مـن ناحيـة الطـرح الشـفوي إجراءات السؤال -أ

عـن أوجـه الرقابـة  وهـو يتميـز بـذلك البرلمان لكن يشترط فيه أن يقدم بصـورة منفـردة فهـو حـق فـردي

كمـــا يشـــترط أن يحـــرر الســـؤال الشـــفهي بشـــكل مـــوجز وينصـــب علـــى المســـألة المطلـــوب   3األخـــرى

أن يكون محـررا باللغـة العربيـة ويتضـمن موضـوعا واحـدا، كمـا ال يجـب أن يتعلـق االستفسار عنها و 

موضــوعه بــنص مــودع لــدى مكتــب المجلــس أو بقضــية محــل إجــراء قضــائي، وأال يكــون ذو طــابع 

  . 4شخصي

يودع السؤال الشفوي من قبل صاحبه لدى مكتب المجلس المعني ثـم يرسـل مـن طـرف رئـيس 

المجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس األمـة إلـى الحكومـة، وينظـر مكتـب كـل غرفـة فـي طبيعـة 

                                                           

 2009والتوزيـــع، الجزائـــر، للطباعـــة والنشـــر  هبوقفـــة عبـــد اهللا، أســـاليب ممارســـة الســـلطة فـــي النظـــام السياســـي الجزائـــري، دار هومـــ -1

  .384ص
 وان المطبوعـات الجامعيـة، الجزائـربلحاج صالح، المؤسسات السياسـية والقـانون الدسـتوري فـي الجزائـر مـن االسـتقالل إلـى اليـوم، ديـ -2

  .292، ص2010
 جلـس األمـة وعملهمــاشـعبي الـوطني وميحـدد تنظـيم المجلـس ال 12-16القـانون العضـوي رقـم مـن  73، 70 تؤكـد كـل مـن المـادتين -3

  .صاحبهأو الكتابي من قبل ي هنص السؤال الشف إلزامية إيداع  على وكذا العالقات الوظيفية بينهما
  .من النظام الداخلي لمجلس األمة 94المادة  -4
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التي تحال إلى الحكومة، ويمكن لعضو البرلمان سحب سؤاله الشـفهي أو تحويلـه إلـى وعدد األسئلة 

  . 1سؤال كتابي قبل تحديد تاريخ الجلسة المخصصة لألسئلة وتبلغ الحكومة بذلك

ال يمكــن لعضـــو البرلمــان أن يطـــرح أكثــر مـــن ســـؤال فــي جلســـة واحــدة، حيـــث يعقــد كـــل مـــن 

داول جلســة أســبوعية تخصــص ألجوبــة الحكومــة علــى المجلــس الشــعبي الــوطني ومجلــس األمــة بالتــ

األســـئلة الشــــفوية للنــــواب وأعضــــاء مجلــــس األمــــة فيعـــرض صــــاحب الســــؤال ســــؤاله خــــالل الجلســــة 

المحددة، وٕاثر جواب عضو الحكومـة المعنـي بالسـؤال يمكـن لصـاحب السـؤال أن يتنـاول الكلمـة مـن 

غرفتــي البرلمــان أن جــواب عضــو  ، وٕان رأت أي مــن2جديــد، كمــا يمكــن لعضــو الحكومــة الــرد عليــه

الحكومة يبرر إجراء مناقشة، تجري المناقشة والتـي يجـب أن تقتصـر علـى عناصـر السـؤال الكتـابي 

عضـوا  30أو الشفهي وقد اشترط النظام الداخلي لمجلـس األمـة أن تفتـتح هـذه المناقشـة بطلـب مـن 

  . 3قشة بالتشاور مع الحكومةعلى األقل ويودع الطلب لدى مكتب المجلس، ليتم ضبط جلسة المنا

يعتبــر الســؤال اســتفهاما شخصــيا يتضــمن : إجــراءات الســؤال الشــفوي مــن ناحيــة الــرد -ب

يرد الوزير على السؤال بين عضوين من هيئتين مختلفتين،  هو ينشئ صلة مباشرةو موضوعا واحدا 

امــة بمضــمون يومــا، ويلتــزم صــاحبه عنــد عرضــه فــي الجلســة الع) 30(خــالل أجــل ال يتعــدى ثالثــين

  .السؤال المودع لدى مكتب المجلس المعني

 الشـعبي الـوطني لمكتب المجلس يعود تقدير ذلك فإنبالنسبة للوقت المحدد للسؤال والجواب  

، أمــا مجلــس األمــة فقــد مــنح النظــام الــداخلي لمقــدم الســؤال ثــالث 4حســب عــدد األســئلة ومواضــيعها

  . 5دقائق 06في دقائق لعرض سؤاله، ويجيب عنه عضو الحكومة 

                                                           

يحــدد تنظــيم المجلــس الشــعبي الــوطني ومجلــس األمــة وعملهمــا، وكــذا العالقــات  ،12-16القــانون العضــوي رقــم مــن  71 المــادة  -1

  .الوظيفية بينهما

  .من النظام الداخلي لمجلس األمة 98المادة  -
يحـــدد تنظـــيم المجلـــس الشـــعبي الـــوطني ومجلـــس األمـــة وعملهمـــا، وكـــذا العالقـــات  ،12-16مـــن القـــانون العضـــوي رقـــم  72المـــادة  -2

  .الوظيفية بينهما

  .، معدل ومتمم1996من دستور  05، 152/04المادة  -3

، يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس األمة وعملهما، وكذا العالقات الوظيفية 12-16من القانون العضوي رقم  75المادة  -

  .بينهما

  .من النظام الداخلي لمجلس األمة 99المادة  -
  .بي الوطنيمن النظام الداخلي للمجلس الشع 68المادة  -4
  .من النظام الداخلي لمجلس األمة 96المادة  -5
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مــــن الشــــروط األساســــية فــــي رد عضــــو الحكومــــة أن يكــــون مختصــــرا ومتعلقــــا مباشــــرة إذن ف

بإيقاع رتيـب  عادة ما تسير جلسات األسئلةفإال أن واقع األمر مختلف،  ،بموضوع السؤال المطروح

عـن خال من الحيوية يسوده حوار بين النائب وعضو الحكومة، هـذا األخيـر يسـتغل فرصـة اإلجابـة 

هذا السؤال ليقدم عرضا كامال يتناول فيه بالتفصيل جوانب معينـة مـن سياسـة الحكومـة فـي المجـال 

  .الذي طرح فيه السؤال عوضا عن الرد الوجيز والمباشر

فيكون الرد على األسئلة فرصة ألعضاء الحكومة لشرح السياسة العامة للحكومة فـي مختلـف 

دم السلطة التنفيذية كما يعـد مـن أسـباب عـدم القـدرة علـى القطاعات، فالسؤال بذلك أصبح وسيلة تخ

  .اإلجابة على كل األسئلة المطروحة نظرا الحتكار الوزراء للكثير من الوقت

تنشــــر األســــئلة واألجوبــــة عنهــــا بالشــــكل الــــذي تنشــــر بــــه محاضــــر مناقشــــات كــــل غرفــــة فــــي 

  .1البرلمان

حتـــى ولـــو اتصـــف العمـــل البرلمـــاني بالنقـــاش العـــام، فلـــيس فـــي وســـع : الســـؤال الكتـــابي -2

الجلســات العامــة تنــاول كــل المســائل المثيــرة للجــدل، كمــا يمكــن أن يكــون هنــاك موضــوع ســبق  وأن 

كان محل تساؤل لكنه لم يدرج ضمن مناقشات البرلمان، أو تناسـت الحكومـة الـرد عليـه، لـذلك مـنح 

الكتابية على أعضاء الحكومة، فاألسئلة الكتابية تمكن النائب أو عضو البرلمان مكنة طرح األسئلة 

عضــو مجلــس األمــة مــن طــرح مــا يــراه مالئمــا مــن األســئلة ويحصــل علــى اإلجابــة مــن قبــل الــوزير 

  . المعني بنفس الصيغة وهي الكتابة

  : ينفرد السؤال الكتابي بإجراءات قانونية يتوجب على الطرفين مراعاتها

يكــون الســؤال الكتــابي علــى صــيغة اســتفهام  :ال الكتــابي مــن حيــث الطــرحإجــراءات الســؤ  -أ

مؤداه إما اإلحاطة بمسألة يسودها الغموض، أو محاولة التأكد من زعم الحكومـة القيـام بعمـل محـدد 

زمانا ومكانا، وعموما تدور األسئلة المكتوبة في مجملها حول األمور التقنية التي لهـا صـلة بترجمـة 

  .2إتمام إجراء شكلي أو توضيح رؤية بخصوص موضوع معيننص تنظيمي أو 

                                                           

، يحـــدد تنظـــيم المجلـــس الشـــعبي الـــوطني ومجلـــس األمـــة وعملهمـــا، وكـــذا العالقـــات 12-16مـــن القـــانون العضـــوي رقـــم  76المـــادة  -1

  .الوظيفية بينهما
    .380ص مرجع سابق، ،عبد اهللا بوقفة -2
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المحــــــدد  12-16بـــــالرجوع إلــــــى النظـــــام الــــــداخلي لمجلــــــس األمـــــة والقــــــانون العضـــــوي رقــــــم 

يتضــــح أنــــه وعلــــى الــــرغم مــــن أن  ،1لتنظــــيم المجلــــس الشــــعبي الــــوطني ومجلــــس األمــــة وعملهمــــا

 دســــتوريا وقانونيـــــا حــــق أعضــــاء البرلمـــــان فــــي توجيـــــه أســــئلة مكتوبــــة ألعضـــــاء الحكومــــة مكفـــــول

يــــودع نــــص ، حيــــث البرلمــــاني الســــائل االلتــــزام بهــــا إال أنــــه مقيــــد بمجموعــــة إجــــراءات يجــــب علــــى

ـــــي ـــــس المعن ـــــب المجل ـــــدى مكت ـــــل صـــــاحبه ل ـــــوب مـــــن قب ـــــة و  ،الســـــؤال المكت ـــــدون األســـــئلة المكتوب ت

  . بمجرد إيداعها حسب ترتيبها في سجل خاص بها

ــــس األمــــة مقيــــدا بمجــــال معــــين فــــي ســــؤاله، ومــــع  األصــــل أال يكــــون النائــــب أو عضــــو مجل

ـــــــى أمـــــــر مـــــــن األمـــــــور ذات الصـــــــالح العـــــــام المشـــــــترك،  ـــــــرض أن ينصـــــــب الســـــــؤال عل ـــــــك يفت ذل

أو شخصــــــية أو بقضــــــية  وبتعبيــــــر أدق يجــــــب أال يــــــدور فحــــــوى الســــــؤال حــــــول مصــــــلحة خاصــــــة

  .محل إجراء قضائي

مــن دســتور الجزائــر  152حســب المــادة   :إجــراءات الســؤال الكتــابي مــن حيــث الجــواب -ب

المعدل والمتمم، يكون جواب عضو الحكومة عن السؤال الكتابي كتابيا خالل الثالثين  1996لسنة 

المجلـس الشـعبي الـوطني أو مجلـس  يوما الموالية لتبليغ السؤال الكتابي، ثـم يـودع هـذا الجـواب لـدى

  .األمة حسب انتماء مقدم السؤال ويبلغ إليه

إذن فقد تم تحديد آجال محددة للرد على األسئلة شفوية كانـت أو كتابيـة، إال أن العـادة جـرت 

علــى عــدم التــزام أعضــاء الحكومــة بهــذه اآلجــال حيــث يــتم الــرد عليهــا بعــد مــرور وقــت طويــل، فقــد 

بة عن سؤال بعد طرحه بمدة طويلة بلسان وزير جديد قد حل محل الوزير الذي يحدث أن تتم اإلجا

  .2وجه إليه السؤال قبال، في حين تبقى العديد من األسئلة دون إجابات، وهذا ما يفقد السؤال قيمته

 ىالحكومــــة يبــــرر إجــــراء مناقشــــة، تجــــر  إن رأت أي مــــن غرفتــــي البرلمــــان أن جــــواب عضــــو

  .ي يحددها النظام الداخلي لكال الغرفتينالمناقشة حسب الشروط الت

                                                           

خاليــا مــن اإلشــارة إلــى األســئلة الكتابيــة بــل وحتــى الوســائل الرقابيــة  2000الشــعبي الــوطني لســنة لقــد جــاء النظــام الــداخلي للمجلــس  -1

على أساس أنه صاحب  االستغرابوهذا وضع يثير على خالف النظام الداخلي لمجلس األمة،  ،األخرى ماعدا لجان التحقيق البرلماني

  .األصيل في الرقابة على أعمال الحكومة االختصاص
  .297صمرجع سابق، بلحاج صالح،  -2
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مــا يمكــن قولــه فــي األخيــر أن األســئلة وٕان كانــت ال ترتــب أي أثــر سياســي بالنســبة للحكومــة 

ثيــر مســائل ، حيــث أنهــا ت1فإنهــا فــي المقابــل تعتبــر وســيلة مــن وســائل التــأثير األدبــي علــى الحكومــة

عضــو الحكومــة المعنــي تحــت تــأثير معنــوي ومقلــق فــي  ، فالســؤال يضــعحساســة قــد تحــرج الحكومــة

بعــض األحيــان إذا كــان يــراد مــن ورائــه الوقــوف علــى حقيقــة مســألة حساســة يشــوبها غمــوض، علــى 

المسـؤولية السياســية للعضـو المعنـي أو الحكومــة  علــى تحريـكالـرغم مـن عـدم قــدرة المجلـس المعنـي 

  .2ككل

يقدمـه أمـام ناخبيـه بالدرجـة األولـى وبـاقي  يخـدم السـؤال عضـو البرلمـان الـذي من جانب آخر

وينشــر فــي الجريــدة  الــدائرة االنتخابيــة التــي يمثلهــا ألن الســؤال يــدور غالبــا حــول ،المــواطنين عمومــا

  . الرسمية لمداوالت المجلسين

  كوسيلة للرقابة على األموال العامة البرلماني االستجواب: ثانيا

ل الرقابـة البرلمانيـة علـى أعمـال الحكومـة باهتمـام مـن وسـائ باعتبـاره وسـيلةحظي االستجواب 

اتهام مكتوب موجه من أحد أعضاء البرلمان لرئيس "واسع من فقهاء القانون الدستوري، فعرف بأنه 

الــوزراء أو وزيــر مــا فــي شــأن مــن شــؤون الدولــة العامــة، قــائم علــى وقــائع واضــحة ومحــددة تشــكل 

كمـا عـرف بأنـه  3"يـدخل فـي اختصـاص مـن وجـه إليـهخروجا عـن الدسـتور أو القـانون، ومحلـه ممـا 

  .4"استيضاح وتحري مشوب باهتمام أو نقد"

                                                           

نظـرا لكـون  ،)1017-2012(لجوء أعضاء البرلمان إلى األسئلة الشفوية والكتابية بشكل الفت فـي العهـدة التشـريعية السـابعة  ازداد -1

عرفـت  السؤال يشكل اتصـاال مباشـرا بـين صـاحب السـؤال وعضـو الحكومـة المعنـي، وكـذلك لبسـاطة وسـهولة اسـتعمال هـذه التقنيـة، وقـد

  :هذه الفترة

   .71,14 نسبة إجابةب  828: األسئلة الشفوية -: المجلس الشعبي الوطني •

  .98,04نسبة إجابة ب 1783: األسئلة الكتابية -                                    

  .89,82نسبة إجابة ب 393: األسئلة الشفوية -: مجلس األمة •

حصـيلة العهـدات، الموقـع الرسـمي لـوزارة العالقـات مـع  :، أنظـر94,11نسبة إجابة ب 119: األسئلة الكتابية -                        

   www.mrp.gov.dz :البرلمان

  
  .10، ص 1993، الكويت، ديسمبر مجلة المحامي، "نحو تطوير نظام األسئلة البرلمانية في الكويت "عادل الطبطبائي،  -2
  .334عبد اهللا حباب الرشيدي، مرجع سابق، ص  -3
  .424 ، ص2005ديدان مولود، مباحث في القانون الدستوري والنظم السياسية، دار النجاح للنشر والتوزيع، الجزائر،  -4
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بــين جمــع المعلومــات وســحب الثقــة، فهــو  ااالســتجواب مرحلــة وســط ترتيبــا علــى ذلــك يعتبــر

يرمي "مرحلة تمهيدية وضرورية إلمكان سحب الثقة من الحكومة برمتها أو من أحد أعضائها، فهو 

الحكومــة أو أحــد أعضــائها بشــأن موضــوع معــين علــى ضــوء مــا تــوفر للمســتجوب مــن إلــى محاســبة 

  .1"معلومات

يعـــود ظهـــور االســـتجواب كوســـيلة رقابيـــة للبرلمـــان علـــى الســـلطة التنفيذيـــة إلـــى دســـتور الثـــورة 

إلــى غايــة إلغائــه بموجــب دســتور الجمهوريــة  فــي فرنســا اســتمر العمــل بــهو  ،1792الفرنســية لســنة 

، أما بريطانيا باعتبارها مهد النظام البرلماني فإنها لم تعرف نظام االستجواب 1958الخامسة لسنة 

بــل عرفــت نظامــا قريــب الشــبه منــه وهــو االقتــراح بالتأجيــل والــذي يعنــي فــي مضــمونه الســؤال مــع 

  .2المناقشة

المعدل والمتمم حق أعضاء البرلمان في استجواب الحكومـة  1996كرس دستور  في الجزائر

واألنظمــة الداخليــة لكــل مــن  12-16قضــايا الســاعة، كمــا كرســه القــانون العضــوي رقــم  فــي إحــدى

، كمـا )أوال( المجلس الشعبي الوطني ومجلس األمة، وهو يختلف في جـوهره وٕاجراءاتـه عـن السـؤال 

  ).ثانيا( األنظمة السياسية المقارنة  اتترتب عليه آثار دستورية مختلفة تماما عما درجت عليه

I- مـن دسـتور  151/01لقـد قيـد المؤسـس الدسـتوري فـي المـادة : إجراءات تقديم االستجواب

أعضاء البرلمـان بقيـد أساسـي وهـو ضـرورة أن يتمحـور االسـتجواب حـول قضـية مـن قضـايا  1996

  .الساعة، إضافة إلى ضرورة احترام ضوابط موضوعية وأخرى شكلية

موضـوع االسـتجواب بقضـايا تهـم الصـالح  نظرا لتعلـق: الضوابط الموضوعية لالستجواب -1

  : العام كان البد من تقييده ببعض الضوابط

يشترط في االستجواب أال يكـون مخالفـا للدسـتور ومختلـف القـوانين التـي تحكـم الدولـة وهـذا  -

   ،نونأمر تقتضيه مبادئ دولة القا

                                                           

 معــة القــاهرةراه، كليــة الحقــوق، جامــدى تــوازن الســلطة السياســية مــع المســؤولية فــي الدولــة الحديثــة، رســالة دكتــو عبــد اهللا ناصــف،  -1

  .372ص، 1981
مجلــة الحقــوق والعلــوم ، "االســتجواب البرلمــاني فــي الجزائــر بــين الوثيقــة الدســتورية والممارســة البرلمانيــة" أونيســي لينــدة، شــراد يحــي،  -2

  209، ص 2016، 05، العدد عباس لغرور، خنشلة ، جامعةالسياسية
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أو يشـــترط فـــي االســـتجواب أن يكـــون موضـــوعه مـــن ضـــمن اختصاصـــات الـــوزير المعنـــي  -

الحكومــة ككــل، ألن االســتجواب هــو أداة التهــام ومحاســبة الحكومــة عــن عمــل مــا أو إتبــاع سياســة 

   ،1معينة فيكون من المنطقي عندئذ ضرورة اختصاصها أصال بهذا العمل

عدم وجود مصلحة خاصة للمستجوب أثناء تقديم استجوابه بل يهدف إلـى تحقيـق مصـلحة  -

ى أعضـــاء الحكومـــة فـــي األصـــل وجـــدت ألجـــل تحقيـــق المصـــلحة عامـــة، ألن الرقابـــة البرلمانيـــة علـــ

  . 2العامة من خالل ضبط األداء الحكومي

لقد اشترطت األنظمة الداخلية للمجلـس الشـعبي : اإلجرائية لالستجوابالشروط الشكلية و  -2

ــــــالوطن ـــــم ـ ـــــانون العضـــــوي رق ـــــس األمـــــة وكـــــذلك الق شـــــروطا شـــــكلية خاصـــــة فـــــي  12-16ي ومجل

لشروط منها ما يتطابق مع ما هو مكرس في دساتير مقارنة ومنها ما هو خـاص االستجواب، هذه ا

  :بالدستور الجزائري دون غيره

يشترط في االستجواب حتى يقبل شـكال ضـرورة توقيـع نصـه علـى األقـل مـن طـرف ثالثـين  -

  . 3عضوا في مجلس األمة) 30(نائبا أو ثالثين ) 30(

المجلـس المعنـي فـإن تـم قبولـه، يرسـل رئـيس  يشترط أن يودع نص االستجواب لدى مكتـب -

ســاعة المواليــة ) 48(المجلــس المعنــي نــص االســتجواب إلــى الــوزير األول خــالل الثمــاني واألربعــين

ومبـرر هـذا الشـرط هـو إعـالم بـاقي ، لقبوله، ويوزع على أعضاء الغرفة المختصـة ويعلـق فـي مقرهـا

  . 4يشكل حقا جماعياأعضاء البرلمان بموضوع االستجواب ألن هذا األخير 

إذا رفض نص االستجواب المقدم من أعضاء البرلمان يكون قرار الرفض مبـررا ويبلـغ إلـى  -

   .5مندوب أصحاب االستجواب

                                                           

ــــة الكويـــت، العـــــ، مجلـــة الحقـــوق، جامع"تــــــللـــوزراء فـــي الكوي انيـــــاالســـتجواب البرلم"محمـــد عبـــد المحســـن المقـــاطع،  -1  2002، 3دد ـ

  .27ص
 مصـراإلسـكندرية، بن بريح ياسين، االستجواب كوسيلة من وسائل الرقابـة البرلمانيـة علـى أعمـال الحكومـة، مكتبـة الوفـاء القانونيـة،  -2

  .71، ص2009
تنظـــيم المجلـــس الشـــعبي الـــوطني ومجلـــس األمـــة وعملهمـــا، وكـــذا العالقـــات يحـــدد ، 12-16مـــن القـــانون العضـــوي رقـــم  66المـــادة  -3

  .الوظيفية بينهما
  .47-39ص مرجع سابق، ص ، ياسين بن بريح -4
  .من النظام الداخلي لمجلس األمة 92/04المادة  -5
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يتم تحديد جلسـة االسـتجواب مـن طـرف مكتـب المجلـس الشـعبي الـوطني أو مكتـب مجلـس  -

يومـا المواليـة لتـاريخ ) 30(ثالثـين األمة بالتشـاور مـع الحكومـة، هـذه الجلسـة يجـب أن تنعقـد خـالل 

تبليـــغ االســـتجواب للـــوزير األول، حيـــث يقـــدم منـــدوب أصـــحاب االســـتجواب عرضـــا يتنـــاول موضـــوع 

  .االستجواب وتجيب الحكومة عن ذلك

يمكن لمندوب أصحاب االستجواب سحب االستجواب قبل عرضه فـي الجلسـة المخصصـة  -

  .1كومة بذلكلهذا الغرض، ويبلغ رئيس الغرفة المعنية الح

II- لـم تشـر النصـوص القانونيـة المنظمـة آلليـة االسـتجواب كتقنيـة للرقابـة : آثار االسـتجواب

البرلمانيـــة علـــى أعمـــال الحكومـــة فـــي القـــانون الجزائـــري إلـــى أي أثـــر يترتـــب علـــى توقيـــع اســـتجواب 

  .للحكومة أو أحد وزرائها، بل أشارت إلى مجرد رد الحكومة على تدخالت النواب

، وحتـــى الـــنص 2قـــد يشـــوبه الكثيـــر مـــن االقتضـــاب ونقـــص الدقـــة والســـطحية الحكومـــة إن رد

القانوني الذي كان يجيز للنواب إنشاء لجان تحقيق إن لم يقتنعوا برد الحكومة على استجواب موجه 

تــم  3المتضــمن تنظــيم المجلــس الشــعبي الــوطني 16-89إليهــا والــذي كــان مكرســا فــي القــانون رقــم 

الــذي يحــدد تنظــيم المجلــس الشــعبي  02-99مــن القــانون العضــوي رقــم  67مــادة إلغــاؤه بموجــب ال

، وبالتالي فاالستجواب في نظر 4الوطني ومجلس األمة وعملهما والعالقات الوظيفية بينهما، الملغى

 حيـث أنـه ،المؤسس الدستوري ليس سوى إجراء شكلي لمعرفة بيانات أو معلومات في مسـألة معينـة

، فـــــي حـــــين تمثـــــل 5ال يـــــؤدي ال للمســـــؤولية الفرديـــــة وال للمســـــؤولية التضـــــامنية ألعضـــــاء الحكومـــــة

                                                           

األمـــة وعملهمـــا، وكـــذا يحـــدد تنظـــيم المجلـــس الشـــعبي الـــوطني ومجلـــس ، 12-16مـــن القـــانون العضـــوي رقـــم   68، 67المـــادتين  -1

  .العالقات الوظيفية بينهما
  .148خرباشي عقيلة، مرجع سابق، ص  -2
، يتضــمن تنظــيم المجلــس الشــعبي الــوطني وســيره، ج ر ج ج 1989-12-11مــؤرخ فــي  16-89مــن القــانون رقــم  92/02المـادة  -3

  )ملغى(، 1989-12-11، صادر في52عدد 
، يحـــدد تنظـــيم المجلـــس الشـــعبي الـــوطني ومجلـــس األمـــة وعملهمـــا وكـــذا 1999-03-08مـــؤرخ فـــي  02-99قـــانون عضـــوي رقـــم  -4

  ).ملغى(، 1999-03-09، صادر في 15العالقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، ج ر ج ج عدد 
يــة فلــو كانــت هنــاك ن" وتجيــب الحكومــة علــى ذلــك"... بــالنص علــى  12-16مــن القــانون العضــوي رقــم  68حيــث اكتفــت المــادة  -5

تشريعية فعال في ترتيب المسؤولية السياسية للحكومة أو أحد أعضائها لنص الدستور على ذلك صراحة كما هو الشأن بالنسبة لملـتمس 

  .الرقابة أو طلب التصويت بالثقة
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كالدسـتور المصـري لعـام  1المسؤولية السياسية األثر الدستوري لالستجواب فـي دسـاتير عربيـة أخـرى

19712.  

لــه إن اســتقراء النصــوص القانونيــة المــؤطرة آلليــة االســتجواب واســتعراض  الممارســة العمليــة 

، ويعود ذلك إلى عـدة أسـباب يمكـن إرجاعهـا إلـى عوامـل 3جموده ومحدودية دوره الرقابي أبانت عن

  :داخلية وأخرى خارجية

يقصـد بالعوامـل الداخليـة تلـك العوامـل : فعالية االسـتجواب علىالعوامل الداخلية المؤثرة  -1

   :وهي، ذاته وعالقته بالسلطة التنفيذية المنبثقة عن عمل البرلمان في

أمـال فـي  ،رغبة أعضاء البرلمان في اإلبقاء على عالقات حسنة مع الحكومة وعدم قطعهـا -

تحقيق المصالح الشخصية لألعضـاء مـن جهـة ومصـالح منتخبـيهم فـي الـدوائر االنتخابيـة مـن جهـة 

  . أخرى

م عدم كفاءة كثير من أعضاء البرلمان السيما العناصر المنتخبـة مـا أدى إلـى عـدم التـزامه -

الســيما المجلــس  -بــدورهم الرقــابي، ألن الشــروط الواجــب توافرهــا فــي المترشــحين لعضــوية البرلمــان 

لـــم تعـــد ترتكـــز علـــى الكفـــاءة العاليـــة فـــي المجـــاالت المختلفـــة الســـيما السياســـية  -الشـــعبي الـــوطني

ـــوالقانوني ـــة منهـ أو الــذي ا، بــل بقــدر مــا يســتطيع أن يقدمــه النائــب مــن أمــوال للحــزب الــذي اعتمــده ـ

تبناه، فإن وصل إلـى هـذا المنصـب فإنـه يحـاول جاهـدا الحفـاظ عليـه وذلـك بعـدم إثـارة أي إشـكاالت 

  .مع السلطة التنفيذية 

مـــن جانـــب آخـــر وفـــي نفـــس الســـياق تقتضـــي الممارســـة الفعالـــة لالســـتجواب ضـــرورة وجـــود  -

ث فـي الجزائـر منـذ بدايـة معارضة برلمانية قوية ولهـا ثقلهـا داخـل غرفتـي البرلمـان، وهـذا مـا لـم يحـد

                                                           

 1999صــر، مصــطفى أبــو زيــد فهمــي، الــوجيز فــي القــانون الدســتوري والــنظم السياســية، دار المطبوعــات الجامعيــة، اإلســكندرية، م -1

  .762ص
سحب الثقة من رئـيس مجلـس الـوزراء أو أحـد نوابـه، أو  1971من دستور مصر لسنة  127و 126حيث أجازت كل من المادتين  -2

  .أحد الوزراء أو نوابهم، كنتيجة الستجواب الحكومة ككل أو لعضو فيها
االســتجواب جعــل منــه وســيلة رقابيــة تقتــرب مــن األســئلة  عــدم ترتــب المســؤولية السياســية للحكومــة أو أحــد الــوزراء عنــد تفعيــل آليــة -3

البرلمانية، وهو أمر أثر على استعمال هـذه الوسـيلة الرقابيـة ألنهـا وٕان كانـت تـؤدي إلـى نفـس نتيجـة السـؤال، فـإن إجـراءات هـذا األخيـر 

و  ) 2005-2002(تشــــريعية  أبســـط، لـــذلك أصــــبح النـــواب ال يلجـــؤون إلــــى اســـتخدام هـــذه الوســــيلة إال بشـــكل محتشـــم فــــي الفتـــرات ال

 www.apn.dz: نظر، أ)2017-2012(ة التشريعية   ليصل إلى درجة القطيعة في الفتر ) 2007-20012(
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نائبا أو عضوا  30(، السيما في ظل اشتراط توافر النصاب القانوني 1963التجربة الدستورية سنة 

  ). في مجلس األمة

وجــود نصـــوص قانونيــة فـــي األنظمـــة الداخليــة للمجلســـين تعيـــق الرقابــة البرلمانيـــة الفعالـــة،  -

اء البرلمــان لحــق اســتجواب الحكومــة وٕان حيــث أن القيــود  الشــكلية المفروضــة علــى ممارســة أعضــ

إال أنهــا شــكلت عوامــل مســاعدة علــى عــدم  ،كانــت مــن أجــل ضــبط هــذه الوســيلة الرقابيــة وتنظيمهــا

  : فعالية االستجواب نذكر منها

االســتجواب ســوى  موضــوعالمؤســس الدســتوري أي قيــد شـكلي أو موضــوعي علــى  لـم يضــع -

وع إلــى راهنـة تســتدعي مناقشــتها راهنـا، لكــن وبــالرج أي قضــية" فــي إحــدى قضـايا الســاعة"أن يكـون 

نجــد أن هــذا القيــد األساســي لــم يؤخــذ بعــين االعتبــار، حيــث تعقــد ، 12-16القــانون العضــوي رقــم 

يومـــــا علـــــى األكثـــــر المواليـــــة لتـــــاريخ تبليـــــغ ) 30(الجلســـــة المخصصـــــة لالســـــتجواب خـــــالل ثالثـــــين

ألنــه يصــبح غيــر قــائم علــى االســتعجال إذ  االســتجواب، فطــول هــذه المــدة يفقــد االســتجواب أهميتــه

يمكن أن يتجاوز الزمان موضوعه، وكأن المشرع بنصـه علـى هـذه المـدة أراد تبنـي مبـدأ التـروي فـي 

حماس التخفيف من الستجواب و للموضوع محل اللحد من الصدى السياسي  ،ا الساعةمعالجة قضاي

  .النواب مقدمي االستجواب

وضــع نصــابا قانونيــا لعــدد نــواب المجلــس الشــعبي الــوطني أو لقــد ســبق القــول أن المشــرع  -

نائبــا أو عضــوا  30أعضــاء مجلــس األمــة المــوقعين علــى أي اســتجواب حتــى يــتم قبولــه شــكال وهــو 

، وهذا األمر عمليا يعرقل بشكل كبير فعالية هذه الوسيلة الرقابية ألن الحكومة دائما ما 1على األقل

ل دون ظهــور أي معارضــة لهــا إال برضــاها، وحتــى وٕان تــم توقيــع تســتند إلــى أغلبيــة برلمانيــة تحــو 

االســتجواب وتــوافر النصــاب القــانوني، فــإن تأييــده مــن طــرف أغلبيــة أعضــاء المجلــس المعنــي أمــر 

  . مستبعد لوجود أغلبية برلمانية تدعم الحكومة

ل مرتبطة العوامل الخارجية هي عوام: العوامل الخارجية المؤثرة على فعالية االستجواب -2

أكثـــر بـــدور الســـلطة التنفيذيـــة فـــي عمليـــة الرقابـــة بحـــد ذاتهـــا، وعالقتهـــا بالســـلطة التشـــريعية ويمكـــن 

  : إيجازها فيما يلي 
                                                           

يتعلـق بتنظـيم المجلـس الشـعبي الـوطني وتسـييره اشـترطت لقبـول  89/16من القانون رقـم  90/02للمقارنة فقط نشير إلى أن المادة  -1

  .من المجلس الشعبي الوطنيفقط أعضاء  05االستجواب توقيعه من طرف 
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هيمنــة الســلطة التنفيذيــة علــى أعمــال الســلطة التشــريعية، حيــث أن الوظيفــة التشــريعية هــي  -

 قانونيـةرادة الشـعبية، ولعـدة أسـباب أهم الوظـائف الدسـتورية ألنهـا تعـد اإلطـار العـام للتعبيـر عـن اإل

وواقعيــة تضــاءل الــدور التشــريعي للبرلمــان فاســحا المجــال للتــدخل الحكــومي بالتشــريع، تتمثــل أساســا 

في البحث عن الفاعلية وبطء إجراءات المصادقة على القوانين وكذا اإلطار الزمني الذي ينعقد فيه 

بموجب التعديل الدسـتوري  التخفيف من تأثيرهايرة تم ، على الرغم من أن هذه السلبية األخ1البرلمان

والــذي جعـل البرلمــان يجتمــع فـي دورة عاديــة واحــدة كـل ســنة مــدتها عشـرة أشــهر علــى  2016لسـنة 

  .2األقل

فعالية الرقابة البرلمانية من خالل إجراء االستجواب والذي تقوم أسسـه األصـيلة فـي النظـام  -

، تفتـرض 3الحكومـة أو أي عضـو فيهـا أثـرا حتميـا لالسـتجوابالبرلماني على جعل سـحب الثقـة مـن 

وجــود ثنائيــة حقيقيــة علــى مســتوى الســلطة التنفيذيـــة، وهــذا األمــر ال يظهــر فــي الدســتور الجزائـــري 

 حيـثوالذي تم بموجبه استحداث منصب الـوزير األول،  2008السيما بعد التعديل الدستوري لسنة 

إضافة إلـى بقـاء حـق هـذا األخيـر فـي تعيينـه  ،س الجمهوريةتم االنتقاص من صالحياته لصالح رئي

  . وٕانهاء مهامه قائما بغض النظر عن نتائج االنتخابات التشريعية

نظــرا لمــا تملكــه الســلطة التنفيذيــة مــن وســائل ماديــة وبشــرية كــالفنيين واإلداريــين فــإن ذلــك  -

نظيمها لمختلف المرافق، وهذا ما يساعدها في اإللمام بجميع المعلومات الضرورية لسيرها وطريقة ت

يجعلها تتفوق على البرلمان الذي ال يتمتع بهـذه اإلمكانيـة خاصـة مـع بدايـة العهـدة البرلمانيـة، وهـذا 

أمـر يعتبــر مــن أهـم المعوقــات التــي تعيــق قيـام البرلمــان بــدوره الرقــابي فـي مواجهــة الســلطة التنفيذيــة 

المطلوبة للقيام بالرقابة يملكها الطرف الخاضع للرقابة  ومختلف اإلدارات التابعة لها ألن المعلومات

  . 4نفسه

ينعكس نظام االنتخاب في أي دولـة علـى اآلداء الرقـابي ألعضـاء البرلمـان، فـإن كـان هـذا  -

النظــام متطــورا يراعــي معــايير موضــوعية فــي المترشــحين لشــغل عضــوية البرلمــان فإنــه ســـيفرز ال 
                                                           

    .182ص مرجع سابق، ،ياسين بن بريح -1
  .، معدل ومتمم1996من دستور  135المادة  -2
  .394عبد اهللا حباب الرشيدي، مرجع سابق، ص  -3
 راه، كليـة الحقـوق، جامعـة القـاهرةنداري عطية، االستجواب وسيلة من وسائل الرقابة البرلمانيـة فـي مصـر، رسـالة دكتـو بجالل السيد  -4

  .22، ص1996
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تابعـــة عمـــل الســـلطة التنفيذيـــة والرقابـــة عليـــه باعتبـــارهم ممثلـــين محالـــة نوابـــا فـــاعلين قـــادرين علـــى م

فإنـه بالنتيجـة سـيفرز  ،، أما إن كان النظـام االنتخـابي متخلفـا وال يقـوم علـى أسـس صـحيحة1للشعب

رغــــم الســــعي الــــدائم إلــــى وضــــع األســــس الحمائيــــة ألعضــــاء البرلمــــان وللعهــــدة  ننوابــــا غيــــر فــــاعلي

   .2البرلمانية

  التحقيق في الرقابة على األموال العامةدور لجان : ثالثا

يملـك  أن البرلمـان مبـدأ الفصـل بـين السـلطات القائمـة علـىدستوريا فـي األنظمـة  المكرسمن 

وتضــيق حســب خصوصــية كــل نظــام  عــن طريــق وســائل متعــددة تتســع ،محاســبة ومســاءلة الحكومــة

ي التحقيقــات الالزمــة فــ ومــن هــذه الوســائل حــق البرلمــان فــي تشــكيل لجــان منــه ألجــل إجــراء سياســي

حتــى يكــون علــي بينــة مــن أمــره عنــدما يشــرع فــي اتخــاذ قــرار المســائل التــي تــدخل فــي اختصاصــه 

، فقد 3معين، فعن طريق التحقيق يمكن الوقوف علي عيوب و تقصير الجهاز التنفيذي في أي دولة

ســــــئلة يفضــــــل البرلمــــــان أال يســــــتقي المعلومــــــات مــــــن أعضــــــاء الحكومــــــة مباشــــــرة عــــــن طريــــــق األ

ليتسـنى  ،واالستجوابات، بل يقوم هو بنفسه بـاإلطالع علـى أمـر معـين واالتصـال بـاألطراف المعنيـة

  .4له معرفة الحقيقة وتقدير األمور من خالل تشكيل لجان تحقيق منه

يعتبــر حــق إجــراء التحقيــق وســيلة رقابيــة فعالــة علــى أعمــال الحكومــة، لــذلك تحــرص أغلــب 

ق للمجـالس النيابيـة، بـل إن هنـاك مـن ذهـب إلـى القـول أن هـذا الحـق الدساتير علـى تقريـر هـذا الحـ

  .5ثابت للبرلمان دون حاجة إلى نص يقرره

                                                           

1
 ــــون، مجلـة الشـريعة والقان"النظـام السياسـي السـوريالعالقـة المتبادلـة بـين السـلطتين التنفيذيـة والتشـريعية فـي "غسان سـليم عرنـوس،  - 

  .289، ص 2012، 50جامعة اإلمارات العربية المتحدة، العدد 
رغـم ذلـك فـإن النـواب عـادة مـا يراعـون مصـالح شخصـية لهـم مـع  االنتخابيـة،مـن بـين أهـم وسـائل حمايـة العهـدة يعتبر نظام التنافي  -2

 –مـن ممارسـة  االنتخابيـةمنع عضو البرلمان خـالل عهدتـه  بنظام التنافييقصد و ، األنظار إليهمأطراف مختلفة بشكل مستتر وال يلفت 

  :أنظر وظيفة من شأنها اإلضرار بممارسته لعهدته، -في الوقت نفسه
TAIB Essaid, KHELLOUFI Rachid," les  incompatibilités  parlementaires ", revue  du  conseil  d’Etat 
N 04, 2003, p 14.  

 انـــوسيم حسـام الـدين األحمـد، الرقابـة البرلمانيـة علـى أعمـال اإلدارة فـي النظـام البرلمـاني والرئاسـي، منشـورات الحلبـي الحقوقيـة، لبن -3

  .247، ص2008
    .384صمرجع سابق، نعمان أحمد الخطيب،  -4
ـــالــنظم الديمقراطيــة النيابيــة، مطبعــة وزارة الثقافعلــي محمــد الــدباس، الســلطة التشــريعية وضــمانات اســتقاللها فــي  -5  2008ة، األردن، ـ

  .229ص
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يتبـين أن المؤســس الدسـتوري أدرج لجــان   المعـدل والمــتمم 1996رجوعـا إلـى أحكــام دسـتور 

وليس " ستشاريةالرقابة ومراقبة االنتخابات والمؤسسات اال"التحقيق في الباب األخير منه المعنون بـ 

ـــــــفــــــي إط اص المتعلــــــق بالســــــلطة التشــــــريعية كمــــــا هــــــو الشــــــأن بالنســــــبة لألســــــئلة ـار الفصــــــل الخـــــــ

أنــه يمكــن لكــل غرفــة مــن البرلمــان أن  1996مــن دســتور  180واالســتجوابات، حيــث أكــدت المــادة 

تنشــئ فــي أي وقــت لجــان تحقيــق فــي قضــايا ذات مصــلحة عامــة، وقــد منحهــا المؤســس الدســتوري 

صــالحية التحقيــق فــي تطــابق العمــل التشــريعي والتنفيــذي مــع الدســتور، وظــروف اســتخدام صــراحة 

، إال أن صـــــالحياتها الرقابيـــــة تحـــــدها قيـــــود )أوال( الوســـــائل الماديـــــة واألمـــــوال العموميـــــة وتســـــييرها 

  ).ثانيا( وضوابط ساهمت إلى حد كبير في التأثير على دورها الرقابي 

I- تضــطلع لجــان التحقيــق بمهمــة التحقيــق فــي قضــايا : صــالحيات لجــان التحقيــق البرلمانيــة

وتقدم تبعا لذلك نتائج التحقيقات التي أجرتها في شكل تقارير قد تتضمن حقـائق  ،تهم الصالح العام

ى ول إلــــــــا الوصـــــا المشـــرع والتـــي تســـهل لهـــــا إياهـــــات التـــي منحهـــــر إلـــى السلطـــــة بالنظـــــجـــد هام

  .ق، ألنها في األصل شكلت الستقصاء الحقيقة حول أنشطة السلطة التنفيذيةــائــالحق

بمجموعة صالحيات متعلقة بالوثـائق  تتمتع فإنهاحتى تقوم لجان التحقيق بدورها بشكل فعال 

إزاء األماكن و األشخاص، فضال عن أنها ال بد أن تحاط بسياج  وصالحياتوالمستندات المختلفة 

مـــن الضـــمانات التـــي تكفـــل حيادهـــا واســـتقالليتها كتعـــدد أعضـــائها ومراعـــاة التخصـــص والخبـــرة فـــي 

  . 1...سرية تحقيقاتهاو أعضائها، 

مجموعـــة شـــكليات  12-16كـــرس المؤســـس الدســـتوري والمشـــرع فـــي القـــانون العضـــوي رقـــم 

ا ــــــا بكيفيــــات تشكيلهـــــــة أساســــــــاني مرتبطــــــــق البرلمــــــــان التحقيـــــــا فــــي لجــــــن توافرهــــــوشــــروط  البــــد م

    :وعات التي تحقق فيها وكيفيات ذلكا، والفترة الزمنية الالزمة لعملها وكذلك طبيعة الموضــوعمله

ألجـل ضـبط عمـل هـذه اللجـان كـان ال بـد  :القيود المفروضة على عمـل لجنـة التحقيـق -1

    : يلي إجمالها فيمان إحاطتها بمجموعة قيود يمكن م

تباشــر لجــان التحقيــق وظيفتهــا الرقابيــة وفــق عــدة إجــراءات وشــكليات البــد : القيــد الشــكلي -أ

  : من احترامها 

                                                           

  .201، ص 2014، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، دكتوراهالتحقيق البرلماني، دراسة مقارنة، رسالة ، سيد محمد ابراهيم محمد -1
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نائبــا مــن المجلــس الشــعبي الــوطني أو ) 20(تنشــأ لجــان التحقيــق مــن خــالل مبــادرة عشــرين -

بتوقيـع الئحـة تتضـمن طلبـا بتشـكيل لجنـة تحقيـق فـي مسـألة عضوا من مجلس األمـة ) 20(عشرون

  .ذات مصلحة عامة وٕايداعها لدى مكتب المجلس المعني

  .1يجب أن يتضمن اقتراح الالئحة تحديدا دقيقا للوقائع التي تستوجب التحقيق والتحري -

ئــيس إذا قبـل مكتــب المجلـس المعنــي اقتـراح الالئحــة المتضـمن إنشــاء لجنـة تحقيــق يحيلـه ر  -

المجلس إلى اللجنة الدائمة المختصة إلبـداء رأيهـا، أمـا إن رفـض االقتـراح فـإن قـرار الـرفض المعلـل 

  . 2يبلغ لمندوب أصحاب االقتراح

يبلغ اقتراح الالئحة المقبول إلى الوزير المكلف بالعدل قصد التأكد من أن الوقائع موضـوع  -

  .3اقتراح الالئحة ليست محل إجراء قضائي

قتـراح الالئحـة فـي جلسـة عامـة للتصـويت عليـه بأغلبيـة األعضـاء الحاضـرين بعـد يعرض ا -

، فـإن وافـق 4االستماع إلى مندوب أصحاب اقتراح الالئحة ورأي اللجنة الدائمة المختصة بالموضوع

  . عليها المجلس المعني أضفى ذلك عليها طابع الشرعية

أعضـائه مـن غيـر المـوقعين علـى يعين المجلس الشعبي الوطني أو مجلس األمة مـن بـين  -

، لجان تحقيق حسب نفس شروط تشـكيل اللجـان الدائمـة، وتعلـم الغرفـة التـي أنشـأت 5اقتراح الالئحة

لجنــة التحقيــق الغرفــة األخــرى والحكومــة بــذلك، وبعــد تنصــيبها مــن رئــيس المجلــس المعنــي تباشــر 

  .6أشغالها فور ذلك

                                                           

الـــوطني ومجلـــس األمـــة وعملهمـــا، وكـــذا العالقـــات يحـــدد تنظـــيم المجلـــس الشـــعبي ، 12-16مـــن القـــانون العضـــوي رقـــم  78المـــادة  -1

  .الوظيفية بينهما
    .من النظام الداخلي لمجلس األمة 101المادة  -2
يحـــدد تنظـــيم المجلـــس الشـــعبي الـــوطني ومجلـــس األمـــة وعملهمـــا، وكـــذا العالقـــات ، 12-16مـــن القـــانون العضـــوي  80/02المـــادة  -3

  .الوظيفية بينهما
  .داخلي لمجلس األمةمن النظام ال 102المادة  -4
  .خصما وحكما في نفس الوقت نوذلك ضمانا لحياد لجان التحقيق من خالل حياد أعضائها، فال يكونو  -5
يحـــدد تنظـــيم المجلـــس الشـــعبي الـــوطني ومجلـــس األمـــة وعملهمـــا، وكـــذا العالقـــات ، 12-16مـــن القـــانون العضـــوي رقـــم  79المـــادة  -6

  .الوظيفية بينهما

  .من النظام الداخلي لمجلس األمة 103المادة  - 
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إن عامل الوقت يحظى بمكانة هامة فيما يتعلق بوسائل الرقابة البرلمانية   :القيد الزمني -ب

مــن القــانون  81فــي مواجهــة الحكومــة، وهــو أمــر ينطبــق علــى لجــان التحقيــق، حيــث أكــدت المــادة 

يحـــدد تنظـــيم المجلـــس الشـــعبي الـــوطني ومجلـــس األمـــة وعملهمـــا و الـــذي  12-16العضـــوي رقـــم 

لجان التحقيق تكتسي طابعا مؤقتا يتجلـى فـي انقضـاء مهمتهـا بمجـرد أن العالقات الوظيفية بينهما، 

أشــهر علــى األكثــر قابلــة للتمديــد ابتــداء مــن تــاريخ المصــادقة علــى  06إيــداع تقريرهــا أو بانقضــاء 

شهرا ابتداء من  12الئحة إنشائها، كما ال يمكن أن يعاد تشكيلها لنفس الموضوع قبل انقضاء أجل 

  .1تاريخ انتهاء مهمتها

لقد ألـزم المشـرع أعضـاء لجنـة التحقيـق أثنـاء تأديـة مهـامهم بمجموعـة : القيد الموضوعي -ج

قيود مرتبطة بالموضـوع محـل التحقيـق، حيـث يشـترط أال تنشـأ لجنـة التحقيـق فـي وقـائع تكـون محـل 

  .2إجراء قضائي إذا تعلق ذات اإلجراء بنفس األسباب ونفس الموضوع ونفس األطراف

ألن ذلــك يشــكل  3ء لجنــة التحقيــق بســرية تحريــاتهم ومعاينــاتهم ومناقشــاتهميلتــزم أيضــا أعضــا

حماية لتحقيقاتها، لكن هذه السرية تزول بمجـرد إعـداد لجنـة التحقيـق لتقريرهـا حيـث يمكـن أن ينشـر 

  . هذا التقرير كليا أو جزئيا

تباشـــر لجنــة التحقيــق عملهـــا بعــد تنصــيبها مـــن طــرف رئـــيس : ســلطات لجـــان التحقيــق -2

لمجلس المعني، حيث يحق لها االستماع إلى أي شخص وأن تعاين أي مكان وأن تطلـع علـى أيـة ا

أخـذ نسـخة عنهـا، ماعـدا تلـك التـي تكتسـي تمعلومة أو وثيقة ترى أن لها عالقة بموضـوع التحقيـق و 

ـــة  ـــوطني وأمـــن الدول ـــة لالقتصـــاد ال ـــوطني والمصـــالح الحيوي ـــدفاع ال طابعـــا ســـريا واســـتراتيجيا يهـــم ال

اخلي والخــارجي، كمــا توضــع تحــت تصــرفها كــل الوســائل الماديــة والبشــرية لضــمان حســن ســير الــد

  . 4أشغالها

                                                           

يحـــدد تنظـــيم المجلـــس الشـــعبي الـــوطني ومجلـــس األمـــة وعملهمـــا، وكـــذا العالقـــات ، 12-16مـــن القـــانون العضـــوي رقـــم  81المـــادة  -1

  .الوظيفية بينهما
  .12-16من القانون العضوي رقم  80المادة  -2
    .12-16من القانون العضوي رقم  83المادة  -3
  .12-16من القانون العضوي رقم  85المادة  -4

  .من النظام الداخلي لمجلس األمة 104المادة  - 
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فـــي إطـــار تســـهيل عمـــل لجنـــة التحقيـــق، يوجـــه رئـــيس المجلـــس الشـــعبي الـــوطني أو رئـــيس  -

مجلـــس األمـــة حســـب الحالـــة إلـــى الـــوزير األول طلبـــات االســـتماع إلـــى أعضـــاء الحكومـــة، ويضـــبط 

  .ألعضاء الحكومة باالتفاق مع الوزير األولبرنامج االستماع 

من جانب آخر يوجه االستدعاء مرفقـا ببرنـامج المعاينـات والزيـارات إلـى إطـارات المؤسسـات  

قصــد المعاينــة الميدانيــة واالســتماع إلــيهم عــن طريــق الســلطة الســلمية  ،واإلدارات العموميــة وأعوانهــا

التحقيــق تقصــيرا جســيما يــدون فــي التقريــر وتتحمــل  التــي يتبعونهــا، ويعــد عــدم االمتثــال أمــام لجنــة

  .1السلطة السلمية كامل مسؤولياتها

تعـــد لجنـــة التحقيـــق تقريرهـــا بنـــاءا علـــى جلســـات االســـتماع والمعاينـــة الميدانيـــة خـــالل مـــدة  -

أشــهر ويمكنهــا طلــب تمديــد األجــل، ثــم تســلمه إلــى رئــيس المجلــس الشــعبي الــوطني أو  06أقصــاها 

حسب الحالة، كما يبلغ إلى كل من رئيس الجمهورية والوزير األول ويوزع علـى  رئيس مجلس األمة

  .2النواب أو أعضاء مجلس األمة حسب الحالة

يمكن نشر تقرير لجنة التحقيق كليا أو جزئيـا إذا قـرر المجلـس الشـعبي الـوطني أو مجلـس  -

  . األمة ذلك، بناء على اقتراح مكتبه ورؤساء المجموعات البرلمانية بعد رأي الحكومة

يبــث المجلــس الشــعبي الــوطني أو مجلــس األمــة فــي نشــر تقريــر لجنــة التحقيــق مــن عدمــه  -

ــــة ا ــــدون مناقشــــة بأغلبي ــــي جلســــة مغلقــــة ب ــــد االقتضــــاء يفــــتح مناقشــــة ف ألعضــــاء الحاضــــرين، وعن

  .3بخصوص نشر التقرير

تسلم لجنة التحقيق وجوبا كل الوثائق والمستندات التي بحوزتها حول موضوع التحقيق إلى  -

 . 4رئيس المجلس المعني عند انقضاء المدة المحددة قانونا

II- مـا يالحـظ علـى الرقابـة البرلمانيـة علـى : مانيـةحدود الدور الرقابي للجان التحقيق البرل

أعمال السلطة التنفيذية في الجزائر عن طريق لجان التحقيق أن هناك عدة عوامل ساهمت إلى حد 

                                                           

يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس األمة وعملهما، وكذا العالقـات ، 12-16من القانون العضوي رقم  85، 84المادتين  -1

  .الوظيفية بينهما
  .12-16من القانون العضوي رقم  86المادة  -2

  .12-16من القانون العضوي رقم  87 المادة 3-
  .من النظام الداخلي لمجلس األمة 106المادة  -4

  .من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني 69/04المادة  -
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سواء على صعيد النصوص القانونية المنظمـة لهـا أو علـى الصـعيد  ،ما في عدم فعالية هذه اللجان

  : العملي

مـــن المســـتقر عليـــه فـــي مبـــادئ األنظمـــة : م بـــالتحقيقإبعـــاد اللجـــان الدائمـــة عـــن القيـــا -1

البرلمانيــة أن التحقيــق البرلمــاني ال يفتــرض ضــرورة تشــكيل لجــان خاصــة بــالتحقيق فقــط، بــل يمكــن 

للبرلمان أو إحدى غرفتيه أن يعهد بالتحقيق للجنة دائمة من لجانـه، وهـذا األسـلوب يزيـد مـن فعاليـة 

م تخصصها األكثر اطالعا عن قرب وبصفة دائمة بمختلف التحقيق كون اللجان الدائمة تكون بحك

، أكثـر مـن ذلـك فإنــه 1األعمـال الحكوميـة، ممـا يضـفي علـى التحقيقـات التــي تجريهـا مصـداقية أكثـر

وفــي ظــل التفــوق الواضــح للســلطة التنفيذيــة علــى حســاب الســلطة التشــريعية يكــون للجــان البرلمانيــة 

يعي التحضــيري للســلطة التشــريعية، مــن أجــل محاولــة خلــق الدائمــة دور هــام فــي تعزيــز الــدور التشــر 

  . 2نوع من التوازن بين السلطتين

يتبـــين أن المشـــرع اشـــترط فـــي تعيـــين المجلـــس  12-16بـــالرجوع إلـــى القـــانون العضـــوي رقـــم 

الشعبي الوطني ومجلس األمة للجان التحقيق، أن تكون لجانا خاصـة ألجـل التحقيـق قـي قضـية مـا 

  .3استبعد إمكانية تولي اللجان الدائمة لمهمة التحقيقفقط، وبالتالي 

تتمثــل هــذه القيــود أساســا فــي قيــد النصــاب : وجــود قيــود قانونيــة علــى لجــان التحقيــق -2

نائبا أو عشرون ) 20(القانوني المطلوب ألجل إمكانية تقديم الئحة إنشاء لجنة تحقيق وهو عشرون

فــي حقيقتــه عرقلــة للمعارضــة مــن يتضــمن وهــذا شــرط  ،عضــوا فــي مجلــس األمــة علــى األقــل) 20(

  .4ممارسة حقها الرقابي على أعضاء الحكومة

                                                           

  .151، صمرجع سابقخرباشي عقيلة،  -1
2 - CARTIER-MOLIN Thibaud, "la portée du nouveau rôle législatif des commissions 
parlementaires", revue du droit public, L.G.D.J, lextenso éditions, N 05, 2010, p1404.  

يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس األمة وعملهما، وكذا العالقـات ، 12-16من القانون العضوي رقم  78، 77المادتين  -3

  .الوظيفية بينهما
بأغلبيـــة برلمانيـــة ســـاحقة فـــي المجـــالس النيابيـــة وهيمنـــة الســـلطة التنفيذيـــة علـــى البرلمانـــات أضـــعف دور الرقابـــة إن تمتـــع الحكومـــة  -4

ال يلجـآن كثيـرا إلـى  ، حيـث أنهمـاالبرلمـان المصـري والعراقـيك، فـي عـدد مـن األنظمـة العربيـة  المقارنـة البرلمانيـة علـى أعمـال الحكومـة

ـــتــأليف لج ـــمصــر شكق، ففــي ــــان تقصــي الحقائـ ـــلجنــة تقصــي حقائ 26 ،1987و  1971لفتــرة الممتــدة بــين ال مجلــس الشــعب فــي ــ ق ـــــ

     :أنظــر فــي هــذا ،1988إلــى 1980خــالل الفتــرة مــن عــام أمــا المجلــس الــوطني العراقــي فلــم يفلــح فــي تشــكيل أي لجنــة تحقيــق  ،فقــط

 البحـوث والدراسـات العربيـة، معهد مذكرة ماجستير، دراسة مقارنة، اف مهدي جوير الحمدوني، الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومةنو 

  .81، ص 2009جامعة الدول العربية، القاهرة، مصر، 
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ن نـواب األغلبيـة البرلمانيـة يسـتبعد أن يتخـذوا مبـادرة إلنشـاء لجنـة تحقيـق من جانـب آخـر فـإ 

   .1حول عمل الحكومة المساندين لها

مــن القــانون  80المــادة  مــن جانــب آخــر تــم تقييــد عمــل لجــان التحقيــق بقيــد موضــوعي كرســته

يتمثــل فــي اشــتراط عــدم إمكانيــة التحقيــق فــي وقــائع معروضــة أمــام الجهــات  12-16العضــوي رقــم 

القضــائية إذا تعلــق األمــر بــنفس األســباب ونفــس الموضــوع و نفــس األطــراف، وهــذا قيــد لــيس لــه مــا 

حقيقـات سياسـية ال يبرره بل بالعكس يقيـد مـن سـلطات البرلمـان علـى أسـاس أن هـذا األخيـر يقـوم بت

تتضــمن عقابــا للحكومــة بقــدر مــا تهــدف إلــى كشــف للحقــائق، علــى خــالف التحقيــق القضــائي الــذي 

  . يمكن أن يفضي إلى متابعة قضائية

نجــد أن المشــرع مــنح للجنــة  12-16مــن القــانون العضــوي  84بــالرجوع إلــى نــص المــادة  -

ر المهنـي و منحهـا حـق االسـتماع ألي مواجهتهـا بالسـفـي كمـا لـم يعتـد  ،حقيق صـالحيات واسـعةالت

شــــخص ومعاينــــة أي مكــــان واالطــــالع علــــى أي وثيقــــة تراهــــا ضــــرورية فــــي تحقيقهــــا، إال أن هــــذه 

الصالحيات تتوقف عند الوثائق التي تكتسي طابعا سريا واستراتيجيا يهـم الـدفاع الـوطني والمصـالح 

  . الحيوية لالقتصاد الوطني وأمن الدولة

بالنســبة  قبولــههــذا االســتثناء وٕان كــان مقبــوال بالنســبة لمصــالح الــدفاع الــوطني، فكيــف يمكــن 

للمصــالح الحيويــة لالقتصــاد الــوطني؟ بــل مــن هــي الســلطة التــي تملــك حــق تقريــر أن الوثيقــة تشــكل 

  .2مساسا بالدفاع الوطني واألمن الداخلي والخارجي

رئـيس الغرفـة المنتميـة إليهـا اللجنـة ويبلـغ إلـى  عندما تنهي لجنة التحقيـق تقريرهـا يسـلم إلـى -

 إال أن األفضـل لـو أن كل من رئيس الجمهورية والـوزير األول ويـوزع علـى أعضـاء الغرفـة المعنيـة، 

على كل أعضاء البرلمان وليس الغرفة المعنية لضمان تـوفر المعلومـات  توزيع التقرير المشرع عمم

ن جهــة ثانيــة وبالنســبة لنشــر التقريــر الــذي تعــده لجنــة لــدى كــل أعضــاء البرلمــان هــذا مــن جهــة، مــ

التحقيـق، فـإن ذلـك يعـود إلـى قـرار أعضــاء المجلـس الشـعبي الـوطني وأعضـاء مجلـس األمـة حســب 

                                                           

 ، ص1983الرقابة السياسية علـى أعمـال السـلطة التنفيذيـة فـي النظـام البرلمـاني، عـالم الكتـب، القـاهرة، مصـر،  إيهاب زكي سالم، -1

  .122-119ص 
  .155صمرجع سابق، ، عقيلة خرباشي -2
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الحالة، بعد رأي الحكومـة، ليـتم الفصـل بمناقشـة أو دون مناقشـة وبأغلبيـة الحاضـرين حـول نشـر أو 

  .عدم نشر التقرير

ؤها فــي هــذا الموضــع والتــي تعتبــر قيــدا آخــر علــى العمــل الرقــابي المالحظــة التــي يمكــن إبــدا

للجان التحقيق، هو ضرورة أخد رأي الحكومة حـول نشـر أو عـدم نشـر تقريـر لجنـة التحقيـق، فحتـى 

ولــو كانــت الحكومــة شــريكة ومعنيــة بهــذا التحقيــق فــإن حقهــا يتوقــف عنــد إبالغهــا وٕاعالمهــا بنتيجــة 

لمنطـــق يقتضـــي أن تعـــارض نشـــر التقريـــر إذا تضـــمن حقـــائق  قـــد التقريـــر ولـــيس أخـــذ رأيهـــا، ألن ا

تحرجها، وهذا ما سيؤثر ال محالة على عمل البرلمان، كما أنها قد تتذرع بالمساس بالمصالح العليـا 

  .للدولة وهيبة مؤسساتها إن تم نشر هذه التقارير

رلمـان غالبـا كذلك أثناء عمليـة التصـويت بخصـوص نشـر أو عـدم نشـر التقريـر ونظـرا ألن الب

  . ما يتضمن أغلبية تساند الحكومة، فإن ذلك سيدعم موقفها أثناء عملية التصويت

ـــائج  - ـــة النت ـــار التســـاؤل حـــول أهمي ـــديم تقريرهـــا، وبالتـــالي يث ـــة التحقيـــق بتق ينتهـــي عمـــل لجن

  والحقائق المتوصل إليها ومدى تأثير ذلك على الحكومة؟ 

فـــإن هـــذا التقريـــر يكـــون عـــديم األثـــر علـــى الحكومـــة بـــالنظر إلـــى واقـــع الممارســـات البرلمانيـــة 

  :بالنظر إلى جانبين

لم يلـزم المشـرع البرلمـان بنشـر كافـة تقـارير لجـان التحقيـق، بـل تـرك األمـر لتقـدير أعضـاء  -

الغرفـة المعنيـة بعـد أخـذ رأي الحكومـة، وهـذا األمــر سـوف تـؤثر عليـه ال محالـة الحسـابات السياســية 

، إضافة إلى ة، فإن تقرر عدم نشر التقريرــة كتله البرلمانية بالحكومـــان وعالقــل البرلمــوالحزبية داخ

أن لجنة التحقيق ال تملك أية سلطة في مواجهة أعضاء الحكومـة إال تقـديم توصـياتها عنـد عرضـها 

  للتقرير من جهة أخرى، فما قيمة هذه التقارير إذن؟ 

ليهــا لجــان التحقيــق كــان أحــرى بالمؤســس نظــرا ألهميــة الحقــائق التــي يمكــن أن تتوصــل إ -

أن يــنص علــى إمكانيــة إحالــة  ،الدسـتوري والمشــرع وتكريســا منــه لمبــدأ ســيادة البرلمـان ممثــل الشــعب
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تقـارير لجــان التحقيـق علــى الجهـات القضــائية إن ثبـت فعــال وجـود خروقــات مـن طــرف الحكومــة أو 

  .ر لجان التحقيق البرلمانيةلدو  أكبر، وهو األمر الذي كان سيعطي قيمة 1أحد أعضائها

رغــم كـــل مـــا قيـــل عـــن محدوديــة أثـــر تقـــارير لجـــان التحقيـــق إن لــم نقـــل انعدامـــه فـــي مواجهـــة 

الحكومــة، فــإن مجــرد المبــادرة بالئحــة إنشــاء لجنــة تحقيــق ألجــل استيضــاح أمــر أو قضــية مثــارة مــن 

د ذاتهـا إجـراء سياسـيا الرأي العام أو تكشف عنها أحد النواب أو أعضاء مجلس األمة، تعتبر في ح

قــد يــؤثر علـــى الحكومــة أو الـــوزير المعنــي، وأكثـــر مــن ذلــك إن تمـــت الموافقــة مـــن طــرف أعضـــاء 

فــإن ذلــك مــن شــأنه أن يــؤثر علــى موقــف الحكومــة  ،البرلمــان علــى نشــر التقريــر أمــام الــرأي العــام

  .ط على الحكومةوسيلة ضغ -وحسب رأيي –كن اعتباره بأسرها أو الوزير المعني بالتقرير، ما يم

  

  الرقابة البرلمانية عن طريق مناقشة قانون ضبط الميزانية: رابعا

بمقتضــاها تنفيــذ قــانون الماليــة وعنــد قــانون ضــبط أو تســوية الميزانيــة هــو الوثيقــة التــي يثبــت 

وقــد أعطــاه المشــرع فــي  ،2االقتضــاء قــوانين الماليــة التكميليــة أو المعدلــة الخاصــة بكــل ســنة ماليــة

  . 3قوانين المالية طابع قانون المالية نفسهب المتعلق 17-84القانون رقم 

قانون ضبط الميزانية عبارة عن بيان للنفقات التي أنفقت فعال واإليرادات التي حصلت فعال ف 

لما تم خالل سنة مالية كاملة، ويعتبر مقياسا لمدى  تسجيال حيث يمثلفي فترة انقضت من الزمن، 

  .4صحة تقديرات الميزانية العامة

يختلـف قـانون ضـبط الميزانيـة عـن الميزانيـة العامـة فـي نقـاط عـدة لعـل أهمهـا هـو االخــتالف  

بينهمــا مــن حيــث المضــمون، فــإذا كانــت الميزانيــة العامــة تتضــمن أرقامــا تقديريــة توقعيــة خــالل فتــرة 

  . 1ولفترة زمنية منقضيةزمنية قادمة، فإن األرقام الواردة في قانون ضبط الميزانية تكون حقيقية 

                                                           

رئـيس مجلـس النـواب أو رئـيس ( أجاز المؤسس الدستوري المغربي لرئيس الغرفة التي تنتمي إليها لجنة التحقيـق التـي أعـدت التقريـر -1

الجهات القضائية المختصة إن اقتضى األمر ذلك، وهو أمر يعطي قيمة أكبـر إلى أن يحيل التقرير الصادر عنها  )مجلس المستشارين

  .2011من الدستور المغربي لسنة  67/02ارير الصادرة عن لجان التحقيق، انظر الفصل للتق
  .، يتعلق بقوانين المالية، معدل ومتمم17-84من القانون رقم  05المادة  -2
  :يكتسي طابع قانون المالية: " على 17-84من القانون رقم  02حيث تنص المادة  -3

  المالية التكميلية والمعدلة،قانون المالية وقوانين  -    

    ."قانون ضبط الميزانية -    
  .211فتحي محمد محمد األحول، مرجع سابق، ص  -4
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مـن  179/02لـى قـانون ضـبط الميزانيـة مـن نـص المـادة في الرقابة عيستمد البرلمان سلطته 

أن اختتــــام الســــنة الماليــــة بالنســــبة للبرلمــــان يكــــون  والتــــي تؤكــــدالمعــــدل والمــــتمم،  1996دســــتور 

ـــة الســـنة المالي ـــى قـــانون يتضـــمن تســـوية ميزاني ــــبالتصـــويت عل ــــة المعنيــ ــــ ــــل كـــل غرفـة مـــن قب ة فـــي ـ

البرلمــان، فالمؤســس الدســتوري أوجــب علــى الحكومــة عــرض قــانون تســوية الميزانيــة علــى البرلمــان 

  .حتى يتسنى له تحريك رقابته على النشاط المالي للحكومة

المتعلــق  17-84قــانون رقــم ال و 1996أن دســتور  مــن رغموعلــى الــتجــدر اإلشــارة إلــى أنــه  

وسيلة رقابة فـي يـد  مناقشته عتبرتانين المالية الذي ا الصنف من قو على هذ ابقوانين المالية قد نص

 12-16والقــانون العضــوي رقــم البرلمــان، فــإن كــل مــن النظــام الــداخلي للمجلــس الشــعبي الــوطني 

العالقات الوظيفية بينهما وبين و يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس األمة وعملهما، الذي 

منــه علــى ضــرورة  02فــي المــادة  24-89القــانون رقــم  دأكــعليــه، فــي المقابــل  الــم ينصــ الحكومــة

 03بل للسنة قبل  ،بمشروع قانون ضبط الميزانية ليس للسنة المنقضية ما إرفاق قانون المالية لسنة

  .منه 80في المادة  2017كما نص عليه النظام الداخلي لمجلس األمة لسنة  ،سنوات

I- يمر قانون تسوية الميزانية بمراحل وٕاجراءات قانونيـة  :مراحل إعداد قانون ضبط الميزانية

  :ألجل دراسته ومناقشته من طرف البرلمان

بمـا أن الحكومـة هـي المعنيـة بإعـداد وتنفيـذ قـانون  :مرحلة إعداد قـانون ضـبط الميزانيـة -1

تضمن ع التمهيدي لقانون ضبط الميزانية، والذي يالمالية، فإنها تتولى أيضا إعداد وتحضير المشرو 

  :حسابا لنتائج السنة المالية المعنية المشتمل على

ــــالفـــائض أو العج - ــــز الناتـ ــــج عـــن الفـ ـــرادات ونفقـ ـــين إي ــــرق الواضـــح ب ــــات الميزانيــ ة ـــــة العامــ

  للدولة،

  النتائج المتبثة في تنفيذ الحسابات الخاصة للخزينة، -

                                                                                                                                                                                     

 02 ة البليــدةــــ، جامعة البحــوث والدراســات القانونيــة والسياســيةــــمجل، "آليــات الرقابــة الماليــة علــى الميزانيــة العامــة" بــن بــريح ياســين،  -1

  .225، ص 2016، 10العدد 
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  . 1نتائج تسيير عمليات الخزينة -

التمهيــدي الســنوي للقــانون المتضــمن ضــبط الميزانيــة يرســل إلــى مجلــس بعــد إعــداد المشــروع 

المحاســبة لتقــديم استشــارته حولــه، ويعــد لهــذا الغــرض تقــارير تقييميــة بعنــوان الســنة الماليــة المعنيــة 

ترسـل مرفقـة بمشـروع نون المالية السنوي والتكميلـي، و ه بشأن تنفيذ قاوتوصيات دراسته تتضمن نتائج

   .2رلمان من أجل مناقشتهالقانون إلى الب

بعـد أن يتلقـى البرلمـان مشـروع  :مرحلة مناقشة قانون ضبط الميزانيـة والمصـادقة عليـه -2

قانون ضبط الميزانية تتولى دراسـته اللجنـة المختصـة وهـي لجنـة الماليـة والميزانيـة، وقـد خـال النظـام 

رغــم ذلــك فــإن لجنــة أي إشــارة إلــى قــانون ضــبط الميزانيــة،  مــن الــداخلي للمجلــس الشــعبي الــوطني

مـن  23المالية والميزانية تتدخل عمليا لدراسة مشروع قانون ضبط الميزانية استنادا إلى نص المادة 

النظـــام الـــداخلي للمجلـــس الشـــعبي الـــوطني والتـــي تمنحهـــا حـــق دراســـة مشـــاريع القـــوانين المرتبطـــة 

جنــة عــدة جلســات فــي شــهر جــانفي لقــوانين الماليــة، فمــثال خصصــت البالميزانيــة والقــانون المتعلــق ب

لالستماع إلى أعضاء الحكومـة فـي إطـار دراسـة مشـروع القـانون المتضـمن تسـوية الميزانيـة  2018

  .20153للسنة المالية 

                                                           

  .تعلق بقوانين المالية، معدل ومتممي، 17-84من القانون رقم  77ادة الم -1
والــذي يعــده إعمــاال  2015بــالرجوع إلــى التقريــر التقييمــي لمجلــس المحاســبة حــول المشــروع التمهيــدي لقــانون تســوية الميزانيــة لســنة  -2

لمـتمم، والـذي تـم اإلطـالع عليـه مـن الموقـع الرسـمي ، المتعلـق بمجلـس المحاسـبة، المعـدل وا20-95مـن األمـر رقـم  18ألحكام المـادة 

،  يتبــين أن المجلــس قــدم توصــيات جــد هامــة مــن شــأن التقيــد بهــا أن يســهم فــي دقــة تقــديرات 2018-10-04لمجلــس المحاســبة يــوم 

  :قوانين المالية وبالتالي يحافظ على األموال العامة، من هذه التوصيات نذكر

يق بـين مصـالح المديريـة العامـة للتقـدير والسياسـات والمصـالح التقنيـة إلدارات الضـرائب والجمـارك توصيته بشأن وضع آليـات للتنسـ - 

  .وٕادارة أمالك الدولة

  ...توصيته بشأن تعزيز نظام المراقبة الداخلية السيما في مجال تسيير الوقود ونفقات االتصاالت الهاتفية -

  ....عمومية من ميزانية الدولة بطريقة شبه حصريةتوصيته بشأن تفادي تمويل ميزانيات المؤسسات ال -
  www.apn.dz:نظرأ، 2018جانفي  15إلى  01من ، 01مجلة أخبار المجلس، صادرة عن المجلس الشعبي الوطني، العدد  -3
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دور لجنـــة الماليـــة والميزانيـــة صـــراحة علـــى النظـــام الـــداخلي لمجلـــس األمـــة  نـــص المقابـــلفـــي 

االستماع إلى ممثل الحكومة وكل من تتولى دراسته من خالل ، حيث ضبط الميزانية بالنسبة لقانون

  . 1تدعوه من الخبراء والمختصين، وتعد تقريرا في الموضوع تضمنه استنتاجاتها وتوصياتها

يعرض النص المتضمن تسوية الميزانية للمناقشـة والمصـادقة عليـه بكاملـه فـي الجلسـة العامـة 

المناقشـــة تقـــديم النـــواب لمالحظـــاتهم حـــول األرقـــام غرفـــة الثانيـــة، وتتضـــمن هـــذه للغرفـــة األولـــى ثـــم ال

الواردة في القانون، وتقديم أسئلة واستفسارات للحكومة ممثلة في الوزير المكلف بالمالية الذي يتولى 

دون أن تؤدي بأي حال هذه المناقشة إلى أي تعديل في القانون ألنه متعلق بسـنوات  ،اإلجابة عنها

  . 2مالية منقضية

II- ال تباشــر : دور الرقابــة البرلمانيــة علــى قــانون ضــبط الميزانيــة فــي حمايــة المــال العــام

مثلـــة م الحكومـــة تنفيـــذ العمليـــات الماليـــة للدولـــة إال بعـــد حصـــولها علـــى إذن مـــن الســـلطة التشـــريعية

الشــعب مــن خــالل المصــادقة علــى قــانون الماليــة، لــذلك يكــون مــن المنطقــي أن تراقــب ذات الســلطة 

  .مدى التزام السلطة التنفيذية وتنفيذها لما تمت المصادقة عليه

تبعا لذلك تمثل الرقابة على قانون ضبط الميزانية باعتبارها أسـلوبا مـن أسـاليب رقابـة السـلطة 

  :لمال العام أهمية بالغة على عدد من األصعدةالتشريعية على تصريف ا

يتحــدد موقــف الحكومــة  :أهميــة مناقشــة قــانون ضــبط الميزانيــة مــن الناحيــة السياســية -1

سياســيا انطالقــا مــن موقــف نــواب البرلمــان مــن قــانون ضــبط الميزانيــة، حيــث تعتبــر المصــادقة عليــه 

المصادقة إحراجا للحكومة وٕالزاما لها  ، في حين يشكل رفض3تزكية سياسية للنشاط المالي للحكومة

  .بتحسين آدائها المالي والعمل على التنفيذ األمثل للميزانيات األولية واإلضافية

                                                           

  .ام الداخلي لمجلس األمةمن النظ 80المادة  -1
متعلقـة ، 2018-02-28، صـادرة فـي 46، السـنة األولـى رقـم المجلـس الشـعبي الـوطنيالجريدة الرسمية لمناقشـات : أنظر في ذلك -2

  .2018-02-18، المنعقدة يوم 2015بالجلسة العلنية لمناقشة مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 

 24، العــدد 02ســطيف جامعــة ، مجلــة العلــوم االجتماعيــة، "الرقابــة البرلمانيــة علــى الميزانيــة العامــة فــي الجزائــر" عـزة عبــد العزيــز،  -3

  .218، ص 2017
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من جانب آخر يعتبر قانون ضبط الميزانية األساس الواقعي الذي يستند عليه عضو البرلمان 

يمكن مناقشة قـانون الماليـة بنـاء ، ألنه تقنيا ال 1معين في التصويت على رفع نفقة أو تخفيض إيراد

  . 2على احتماالت ودون تقييم لنتائج السنة المنصرمة من أجل معرفة حركية المؤشرات االقتصادية

يترتــب علــى مصــادقة  :أهميــة مناقشــة قــانون ضــبط الميزانيــة مــن الناحيــة القانونيــة -2

البرلمــان علــى قــانون ضــبط الميزانيــة إضــفاء الشــرعية علــى القــرارات المتخــذة مــن قبــل الحكومــة فــي 

   .3، أو العكس في حال عدم المصادقة عليهإطار تنفيذها للميزانية العامة للدولة

 إال أن هذه األهمية حسب نظري تتضاءل نوعا مـا فـي ظـل القاعـدة التـي تحكـم قـوانين ضـبط

حيـــث أن مناقشـــة البرلمـــان لقـــانون ضـــبط الميزانيـــة ال تكـــون إال بعـــد ثـــالث ) 3-ن(الميزانيـــة وهـــي 

ال سيما مع ما تمتاز به الحكومات الجزائرية مـن عـدم  -سنوات، وهي مدة قد تتغير فيها الحكومات

أن عـــرض وتفقـــد فيهـــا القـــرارات اإلداريـــة المتخـــذة بصـــدد تنفيـــذ الميزانيـــة أهميتهـــا، كمـــا  -االســـتقرار

كممارسـة دسـتورية ال تجـد الحكومة لقانون ضبط الميزانيـة علـى البرلمـان لمناقشـته والمصـادقة عليـه 

فــي ظــل غيــاب الــنص الدســتوري الــذي يلزمهــا بتقديمــه وتحديــد  ،الحكومــة طــرف التزامــا مــنصــدى و 

  .الجزاء المترتب في حال عدم تقديمه

  

  

  

  
                                                           

    .114خرباشي عقيلة، مرجع سابق، ص  -1
يتضمن قانون تسوية الميزانية توضيح عناصر أساسية باألرقام تبين واقع تنفيذ الميزانية العامة للدولة تنبني عليهـا تقـديرات الحكومـة  -2

مبلغ اإليرادات والحواصل والمداخيل المطبقة على النفقات النهائية للميزانية العامة : هذه العناصر منعند إعداد مشاريع قوانين المالية، 

ديسمبر من السنة المالية المعنية، النتائج النهائية لنفقات الميزانية العامة للدولة للسنة المعنية، قيمة العجز النهـائي  31للدولة إلى غاية 

... ديسـمبر مـن السـنة المعنيـة 31المسـجلة إلـى غايـة  ئـد الحسـابات الخاصـة للخزينـة المصـفاة أو المقفلـةالخاص بعمليات الميزانية، فوا

صــادر فــي  24، ج ر ج ج عــدد 2015، يتضــمن تســوية الميزانيــة لسنــــة 2018-04-23مــؤرخ فــي  03-18قــانون رقــم : أنظــر مــثال

25-04-2018.  
  .219، ص ، مرجع سابقعزة عبد العزيز -3
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رع ا�����

 ���  ا���وي ����� ر����� �ر��� ����ؤو��� ا������� ����و�������� ���ن ا������ ا�

لقــد ســـعت معظــم األنظمـــة السياســـية النيابيــة إلـــى تكـــريس عــدة وســـائل رقابيـــة فــي يـــد ممثلـــي 

الشعب في مواجهـة الحكومـة، والتـي يفتـرض فيهـا السـهر علـى تنفيـذ القـوانين الصـادرة عـن البرلمـان 

اط في استخدام المال العام، والذي يعتبر مجـرد وسـيلة فـي تحقيقا للمصالح العامة دون تفريط أو إفر 

  .يدها ألجل خدمة الجمهور

تعتبر مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة أهم هذه الوسائل نظرا لما يترتب عليها من نتـائج 

ن تقـديم بيـان السياسـة العامـة للحكومــة حيـث أهامـة قـد ترتـب مسـؤولية الحكومـة تضـامنيا أو فرديــا، 

ســــنوي أملتــــه األحكــــام الدســــتورية التــــي ضــــبطت صــــالحيات كــــل مــــن الســــلطتين التنفيذيــــة  واجــــب

والتشــريعية، وهــو جــزء مــن عمـــل الرقابــة التــي يمارســها نــواب الشـــعب علــى عمــل الحكومــة تحقيقـــا 

  .1للتكامل فيما بينها وخدمة للصالح العام

رقابيـــة، كمـــا كرســـه المعـــدل والمـــتمم هـــذه الوســـيلة ال 1996قـــد كـــرس دســـتور الجزائـــر لســـنة ل

يحـدد تنظـيم المجلـس الشـعبي الـوطني ومجلـس األمـة وعملهمـا الـذي  12-16القانون العضوي رقـم 

  . وكذلك النظامين الداخليين للمجلس الشعبي الوطني ومجلس األمةوالعالقات الوظيفية بينهما، 

 هــت بــة الذي التزمــالحكوم ق من مخططــا طبــا لمـــا عامــة تقييمـــة العامــان السياســـيتضمن بي

ـــوتحدي ـــد األجـــ ـــة منــــــزاء الباقيــ ـــو بمثابـه، فهـــ ـــة لالنجـــــة وضــع حصيلــ ـــالل السنــــازات خــ  ةـــــة المنقضيـ

  .2وٕاحصاء للمشاريع  واآلفاق المستقبلية

حكومــة ال تـتم مناقشــة بيــان السياســة العامـة إال ســنويا وهــذا أمــر منطقـي لمعرفــة مــدى التــزام ال

ـــذها لمخطـــط العمـــل المصـــادق عليـــه، إال أن االرتبـــاط الزمنـــي بـــين ملـــتمس الرقابـــة أو طلـــب  وتنفي

التصويت بالثقة ببيان السياسة العامة السنوي يبدو وضعا شـاذا، بمعنـى آخـر فـإن أعضـاء المجلـس 

لــم  الشــعبي الــوطني ال يمكــنهم التفكيــر فــي اقتــراح ملــتمس رقابــة ينصــب علــى مســؤولية الحكومــة مــا

                                                           

-05-22لـرئيس المجلـس الشـعبي الـوطني السـيد عمـار سـعداني للجلسـة العلنيـة المنعقـدة يـوم األحـد  االفتتاحيـةمن الكلمـة مقتطف  -1

د ــــــد أحمـــــ، الفتـــرة التشـــريعية الخامســـة، الـــدورة العاديـــة الســـابعة، والمخصصـــة لتقـــديم بيـــان السياســـة العامـــة الســـنوي لحكومـــة السي2005

  .3ص ،2005-06-08، صادرة في 153رقم  للمداوالتالجريدة الرسمية أويحي، 
  .284بلحاج صالح، مرجع سابق، ص -2
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، وهـذا االرتبـاط مـن خصـائص النظـام الدسـتوري الجزائـري ألن 1يكونوا بصدد مناقشـة بيانهـا السـنوي

عــددا مــن الدســاتير، كالدســتور الفرنســي والتونســي والمغربــي تجيــز توقيــع ملــتمس الرقابــة أو طلــب 

  .2التصويت بالثقة في أي وقت من السنة

أمــام المجلــس الشــعبي الــوطني وجوازيــا أمــام  يكــون تقــديم الحكومــة لحصــيلتها الســنوية إلزاميــا 

مجلــس األمــة، يتبــع ذلــك مناقشــة عامــة حــول أداء الحكومــة خــالل الســنة المنصــرمة ومــدى التزامهــا 

، مـا يجعـل لجـوء الحكومــة إلـى عـرض بيـان سياسـتها أمـام مجلـس األمــة 3بـالمخطط المصـادق عليـه

الشــعبي الــوطني مــن هــذا البيــان مــن جهــة راجــع إلــى ســلطتها التقديريــة مــن جهــة وموقــف المجلــس 

أخرى ، وهذا إن دل على شئ إنما يـدل علـى ارتبـاط دور مجلـس األمـة بالسـلطة التقديريـة للحكومـة 

  .وتبعيته للغرفة األولى

أكثــر مــن ذلــك إن موقــف المؤســس الدســتوري مــن وراء جوازيــة عــرض بيــان السياســة العامــة 

يحـدد تنظـيم المجلـس الشـعبي الـذي  12-16العضـوي رقـم  للحكومة أمام مجلس األمة تبناه القانون

لم يشر ضمن  حيث أنه ،العالقات الوظيفية بينهما وبين الحكومةو الوطني ومجلس األمة وعملهما، 

أحكامه إلى إجراءات عرض بيان السياسة السنوي أمام مجلس األمة في حال عرضه وكذلك األمـر 

و مــا قــد يــوحي بــأن الهــدف منــه هــو ضــمان عــدم قيــام بالنســبة للنظــام الــداخلي لمجلــس األمــة، وهــ

عالقــات عدائيــة بــين مجلــس األمــة والحكومــة، إذ يكفــي مــا يمكــن أن تتعــرض لــه هــذه األخيــرة مــن 

  .4طرف المجلس الشعبي الوطني سواء بإيداع ملتمس رقابة أو عدم التصويت بالثقة

يفيـــد أن النـــواب راضـــون  قـــد ال يترتـــب أي أثـــر عـــن مناقشـــة بيـــان الساســـة العامـــة الســـنوي مـــا

ضــمنيا عــن األداء الحكــومي، فــإن كــان لهــم رأي مخــالف ورأوا تقصــيرا فــي عمــل الحكومــة أمكــنهم 
                                                           

يمكن المجلـس الشـعبي الـوطني لـدى مناقشـة بيـان السياسـة العامـة " ، المعدل والمتمم على1996من دستور  153/01تنص المادة  -1

  ".أن يصوت على ملتمس رقابة ينصب على مسؤولية الحكومة

ويت بالثقـة وعلـى الـرغم مـن أن الـنص لـم يـأت صـريحا للـربط بينـه وبـين مناقشـة بيـان السياسـة العامـة، إال أن األحكـام أما بالنسبة للتصـ

مــن الدســتور والتــي نظمــت تقــديم الحكومــة لبيــان سياســتها العامــة وٕاجــراءات مناقشــته مــن طــرف  98المنظمــة لــه جــاءت ضــمن المــادة 

  .المجلس الشعبي الوطني
  .1014دستور التونسي لسنة من ال 97المادة  -2

  .2011من الدستور المغربي لسنة  105المادة  - 
-  Article 49/03 de constitution Français. 

    .، معدل ومتمم1996من دستور  98المادة  -3
  .33ص ، 2000عدد األول، الدارة، إ، مجلة "مركز مجلس األمة في النظام الدستوري الجزائري"بوكرا إدريس،  -4
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كما يمكن للوزير األول أن يطلب بنفسـه تصـويتا ) ثانيا(أو إيداع ملتمس رقابة ) أوال(إصدار الئحة 

  ). ثالثا( ةحكومالبالثقة في 

  العامة بإصدار الئحةاختتام مناقشة بيان السياسة : أوال

بعد مناقشة نواب المجلس الشعبي الـوطني لحصـيلة الحكومـة يـتم اختتـام هـذه المناقشـة بتقـديم 

اقتــراح الئحــة أو عــدة لــوائح، ولصــحة هــذه اللــوائح البــد مــن إتبــاع اإلجــراءات القانونيــة المحــددة فــي 

  : المتعلق بتنظيم غرفتي البرلمان وعملهما 12-16القانون العضوي رقم 

ســـاعة المواليـــة ) 72(تـــراح الالئحـــة أو اللـــوائح خـــالل االثنـــين والســـبعينيشـــترط أن يقـــدم اق -

  ،1النتهاء تدخالت النواب في المناقشة الخاصة ببيان السياسة العامة

نائبـا علـى األقـل ) 20(حتى يكون اقتراح الالئحة مقبوال يجب أن يكون موقعا مـن عشـرين  -

ب االقتراح لدى مكتب المجلس الشعبي يودعه مندوب أصحا ،من أعضاء المجلس الشعبي الوطني

  .2الوطني

   ،ن يوقع على أكثر من اقتراح الئحةال يمكن لنائب واحد أ -

تعـــرض اقتراحـــات اللـــوائح للتصـــويت فـــي حـــال تعـــددها حســـب تـــاريخ إيـــداعها، فـــإن تمـــت  -

  ،3المصادقة على إحداها بأغلبية أعضاء المجلس الشعبي الوطني تعتبر باقي اللوائح الغية

ال يحق التـدخل عنـد المناقشـة التـي تسـبق التصـويت علـى اقتراحـات اللـوائح المتعلقـة ببيـان  -

الحكومـــة بنـــاءا علـــى طلبهـــا، منـــدوب أصـــحاب اقتـــراح الالئحـــة، نائـــب يريـــد  :لــــ الالسياســـة العامـــة إ

  .4التدخل ضد اقتراح الالئحة، نائب يريد التدخل لتأييد اقتراح الالئحة

حول اقتراح الالئحة الذي يمكن أن يوقعه النواب بعد مناقشة بيان  يمكن إبداء عدة مالحظات

  : السياسة العامة للحكومة، وهي تتمحور حول نقطتين أساسيتين

ـــان  تتمثـــل األولـــى فـــي الجـــزاء الدســـتوري المترتـــب عـــن التصـــويت علـــى الالئحـــة المتعلقـــة ببي

المنظمــة لمناقشــة بيــان السياســة السياســة العامــة، فــال النصــوص الدســتورية، وال النصــوص القانونيــة 
                                                           

، يحـــدد تنظـــيم المجلـــس الشـــعبي الـــوطني ومجلـــس األمـــة وعملهمـــا، وكـــذا العالقـــات 12-16مـــن القـــانون العضـــوي رقـــم  52المـــادة  -1

  .الوظيفية بينهما
  .12-16من القانون العضوي رقم  53المادة  -2
  .12-16من القانون العضوي رقم  55 ،54المادتين  -3
  .12-16من القانون العضوي رقم  56 المادة -4
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أشارت إلى ذلك، وفي هـذه الحالـة يكـون منطقيـا  12-16العامة ضمن أحكام القانون العضوي رقم 

القول أن التصويت على الئحة بيان السياسـة العامـة ال يمكـن أن يـؤدي بـأي حـال إلـى سـحب الثقـة 

شـأن بالنسـبة القتـراح ملـتمس من الحكومة، وٕاال لكان نص المؤسـس الدسـتوري علـى ذلـك كمـا هـو ال

  .  1الرقابة، ما يؤدي بنا إلى التساؤل عن الجدوى من تفعيل الئحة بيان السياسة العامة

مــن جانــب آخــر لــم يشــر المؤســس الدســتوري وال المشــرع إلــى مضــمون هــذه الالئحــة ومــاذا  

أن التصــويت يمكــن أن تتضــمن، لكــن وباســتقراء النصــوص القانونيــة المنظمــة لهــذا اإلجــراء يتبــين 

علـــى اقتـــراح الالئحـــة المتعلقـــة ببيـــان السياســـة العامـــة وٕان لـــم يترتـــب عليـــه أي جـــزاء دســـتوري فإنـــه 

يتضمن وال شـك تعبيـرا عـن موقـف النـواب إزاء السياسـة الحكوميـة المتبعـة، فقـد يعبـرون مـن خاللهـا 

أو اسـتيائهم دون  عن دعم الحكومة ورئيسها ما يعزز الثقة فيها، كمـا أنهـم قـد يعبـرون عـن تحفظهـم

أن يصـل ذلــك إلـى حــد الرغبــة فـي إســقاطها، وفـي هــذه الحالــة األخيـرة يمكــن اعتبـار الالئحــة بمثابــة 

إلـى  -إذا استمرت الحكومة علـى نفـس الـنهج –إنذار يمكن أن يتحول مستقبال إلى معارضة تترجم 

  . 2اقتراح ملتمس رقابة

أما النقطة الثانية التي يمكن إثارتهـا فـي هـذا المقـام هـو أن المؤسـس الدسـتوري إذا كـان ألـزم  

فإنــه تــرك األمــر جوازيــا أمــام مجلــس األمــة حيــث  ،الحكومــة بتقــديم بيــان ســنوي عــن سياســتها العامــة

ي يعود أمر تقدير ذلـك للحكومـة، وهـو األمـر الـذي جعـل النظـام الـداخلي لمجلـس األمـة يخلـو مـن أ

إشارة إلى مناقشة هذا األخير لبيان السياسة السنوي للحكومة، ما يؤدي بنا إلى الـتحفظ حـول الـدور 

  .الحقيقي الذي يلعبه مجلس األمة في مواجهة الحكومة

  

  

  

  

  

                                                           

  ....".يمكن أن تختتم هذه المناقشة بالئحة"...المعدل والمتمم بالنص على  1996من دستور  98/03حيث اكتفت المادة  -1
 ائيـاد القضــة االجتهــمجلـ، "1996عالقة البرلمان بالحكومـة فـي ظـل التعـديل الدسـتوري لسـنة "عاشور نصر الدين، نسيغة فيصل،  -2

  .311، ص2008، 04العدد جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
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  اختتام مناقشة بيان السياسة العامة بإيداع ملتمس رقابة: ثانيا

فـــي الرقابـــة البرلمانيـــة علـــى أعمـــال  يعتبـــر ملـــتمس الرقابـــة أو الئحـــة اللـــوم وســـيلة جـــد فعالـــة

من  الحكومة، فإن كانت الحكومة ملزمة بالحصول على الثقة من النواب في مطلع حياتها السياسية

خالل الموافقة على مخطط عملها، فإن ضـمان بقائهـا فـي الحكـم مرهـون ببقـاء هـذه الثقـة طـول مـدة 

  .1حياتها السياسية وٕاال كانت عرضة لحجب الثقة عنها

صــد بملــتمس الرقابــة تلــك الوثيقــة التــي يبــدي مــن خاللهــا عــدد معــين مــن النــواب عــن عــدم يق

 ، فملتمس2ة ويعبرون عن رغبتهم في إسقاطهاثقتهم في األعمال والتصرفات التي قامت بها الحكوم

الرقابـــة يمكــــن اتخـــاذه كــــإجراء ضـــد الحكومــــة بأكملهــــا باعتبارهـــا مســــؤولة مســـؤولية تضــــامنية أمــــام 

  . لذلك فهو يعتبر أشد إجراءات الرقابة البرلمانية خطورة على الحكومة ،البرلمان

منه حق البرلمان في إيـداع ملـتمس رقابـة ينصـب علـى  153في المادة  1996كرس دستور 

مســؤولية الحكومــة، وهــذا يكــون بمناســبة مناقشــة بيــان السياســة العامــة الســنوي، كمــا نظمــه القــانون 

 شــــعبي الــــوطني ومجلــــس األمــــة وعملهمــــاتنظــــيم المجلــــس اليحــــدد الــــذي  12-16العضــــوي رقــــم 

  .منه 62إلى  58في المواد من  العالقات الوظيفية بينهما وبين الحكومةو 

نظرا لخطورة ملتمس الرقابة بالنظر إلى اآلثار المترتبة عنه، أحاطه المؤسس الدستوري بقيود 

مــن الناحيـــة  مســتبعدارقابـــة أمــرا ة مــا عــن طريــق ملــتمس ـاط حكومــــــــا إسقـــــارمة أضــحى بسببهــــص

، ويتضــح ذلــك ســواء مــن حيــث النصــاب القــانوني للتوقيــع عليــه أو المــدة الالزمــة للتصــويت الواقعيــة

 :عليه أو نصاب الموافقة عليه

I- ــة ــتمس الرقاب ــى مل ــع عل اشــترط المؤســس الدســتوري لقبــول ملــتمس رقابــة : نصــاب التوقي

، هذه 3عدد النواب على األقل) 1/7(موقعا من طرف سبعينصب على مسؤولية الحكومة أن يكون 

النسبة في الحقيقة هي نسبة صعبة التحقيق نوعا ما مقارنة بباقي الدساتير كالدستور الفرنسي لسنة 

                                                           

  .238، صمرجع سابقعلي محمد الدباس،  -1
ــة أبحــاث قانونيــة وسياســية، "آليــة ملــتمس الرقابــةل الرقابــة البرلمانيــة علــى أعمــال الحكومــة مــن خــال" ظريــف قــدور،  -2 ، جامعــة مجل

  .89، ص 2017، 05جيجل، العدد 
  .معدل ومتمم ،1996من دستور  153/02المادة  -3
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أعضــاء الجمعيــة الوطنيــة علــى األقــل ) 1/10(والــذي اشــترط نســبة عشــر ،المعــدل والمــتمم 1958

  .1لقبول اقتراح سحب الثقة من الحكومة

إضافة إلى النصاب القانوني الالزم للتوقيع على ملتمس الرقابة، أضاف القانون العضوي رقم 

  : شروطا أخرى تتمثل في  16-12

  ،ن يوقع أكثر من ملتمس رقابة واحدال يحق ألي نائب أ -

ه لــدى مكتــب المجلــس الشــعبي يــتم إيــداع نــص ملــتمس الرقابــة مــن طــرف منــدوب أصــحاب -

  ،الوطني

طني ويعلـق ملتمس الرقابة فـي الجريـدة الرسـمية لمناقشـات المجلـس الشـعبي الـو ينشر نص  -

  ،ويوزع على كافة النواب

ال يحق ألي شخص أن يتـدخل فـي المناقشـات التـي تسـبق التصـويت علـى ملـتمس الرقابـة  -

الحكومــة بنــاءا علــى طلبهــا، منــدوب أصــحاب ملــتمس : الحكومــة الســنوي إالسياســة ان ــــق ببيـــــالمتعل

 .لرقابة، نائب يرغب في التدخل ضد ملتمس الرقابة،  نائب يرغب في التدخل لتأييد ملتمس الرقابةا

II- إن تصويت نواب المجلـس الشـعبي الـوطني علـى : لتصويت على ملتمس الرقابةا آجال

، هــذه المــدة ال يوجــد مـــا 2أيــام مــن إيداعــه) 03(ملــتمس الرقابــة ال يمكــن أن يجــرى إال بعــد ثالثــة 

يبررهــا ســوى أنهــا تخــدم الحكومــة ألنهــا تعتبــر فرصــة لهــا للتحــرك داخــل المجلــس الشــعبي الــوطني 

بالتنسيق مـع مسـانديها ألجـل إقنـاع أصـحاب الملـتمس بـالتراجع عنـه، أو إفشـاله أثنـاء التصـويت إن 

 .رفضوا التراجع مستندة في ذلك على األغلبية التي تدعمها

III-  تســبق المصـادقة علــى ملـتمس الرقابــة المقتــرح : قابــةنصـاب الموافقــة علــى ملــتمس الر

أعضاء المجلس الشعبي الوطني على األقل إجراء مناقشة محـدودة بـين األشـخاص  1/7من طرف 

أعضـاء المجلـس ) 2/3(الدين يحق لهم التدخل السابق ذكرهم، لتنتهي بالموافقة بنسبة أغلبيـة ثلثـي 

                                                           

  .، المعدل والمتمم1958لسنة  الدستور الفرنسيمن  49المادة  -1
  .، معدل ومتمم1996من دستور  154/02ادة الم -2

، يحـدد تنظـيم المجلـس الشـعبي الـوطني ومجلـس األمـة وعملهمـا، وكـذا العالقـات 12-16من القانون العضوي رقـم  62/02المادة  -  

  .الوظيفية بينهما
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لوبـة يقـدم الـوزير األول وجوبـا اسـتقالة الحكومـة إلـى ، فإن تحققت هـذه النسـبة المط1الشعبي الوطني

ا لـم يفـض التصـويت إلـى النسـبة المطلوبـة قانونـا تواصـل الحكومـة عملهـا ذ، أمـا إ2رئيس الجمهوريـة

  .أكثر ئا لم يكن، بل بالعكس تتعزز مكانتهاكأن شي

  : يمكن إبداء مجموعة مالحظات حول إجراء ملتمس الرقابة تتمحور حول

لقــانوني المطلــوب ســواء فــي التوقيــع عليــه أو المصــادقة عليــه يتصــادم مــع وجــود النصــاب ا -

إلــى  غيــر هــادفأغلبيــة مســاندة للحكومــة داخــل البرلمــان، فيكــون عندئــذ اللجــوء إلــى ملــتمس الرقابــة 

إســقاط الحكومــة، بــل كوســيلة تســتعملها المعارضــة للتعبيــر عــن عــدم رضــاها عــن سياســتها العامــة 

  . خالل مسار سنة من التنفيذ، وهذا من شأنه أن يقلل من أهمية إجراء ملتمس الرقابة

منح المؤسس الدستوري حـق توقيـع اقتـراح ملـتمس الرقابـة والتصـويت عليـه لنـواب المجلـس  -

ي دون أعضــاء مجلــس األمــة علــى الـــرغم مــن أنــه أجــاز للحكومــة أن تعــرض بيـــان الشــعبي الــوطن

  .وضع يثير االستغراب وينتقص من الدور الرقابي لمجلس األمةسياستها العامة أمامه، وهو 

  اختتام بيان السياسة العامة بتقديم الوزير األول طلبا للتصويت بالثقة: ثالثا

للحكومــــة، يمكـــن للـــوزير األول أن يتقــــدم إلـــى نــــواب  بمناســـبة مناقشـــة بيــــان السياســـة العامـــة

ـــواب  ـــة يقـــوم الن ـــوطني طالبـــا مـــنهم التصـــويت بالثقـــة لصـــالحه، وفـــي هـــذه الحال المجلـــس الشـــعبي ال

المعـدل والمـتمم  1996بالتصويت على الئحة تسـمى الئحـة الثقـة، وقـد كـرس دسـتور الجزائـر لسـنة 

  .3مبادرة من الوزير األول وليس من البرلمانهذا النوع من الرقابة البرلمانية والتي تكون ب

إلــى طلــب التصــويت بالثقــة فــي فــي األنظمــة البرلمانيــة وشــبه الرئاســية يلجــا رئــيس الــوزراء  قــد

ظـروف وحــاالت متنوعـة، كــأن تكــون الحكومـة محــل نقــد مـن الغرفــة األولــى للبرلمـان فيبــادر رئيســها 

مــا إذا كــان ال يــزال محتفظــا بــدعم األغلبيــة بطلــب الثقــة للوقــوف علــى حقيقــة قــوة المعارضــة ضــده و 

                                                           

  .تمم، معدل وم1996من دستور  154/01المادة  -1

، يحــدد تنظـيم المجلـس الشــعبي الـوطني ومجلـس األمــة وعملهمـا، وكـذا العالقــات 12-16مـن القــانون العضـوي رقـم  62/01المـادة  - 

  .الوظيفية بينهما
  .، معدل ومتمم1996من دستور  155المادة  -2
  .، معدل ومتمم1996من دستور  98/05المادة  -3

يحـــدد تنظـــيم المجلـــس الشـــعبي الـــوطني ومجلـــس األمـــة وعملهمـــا، وكـــذا العالقـــات ، 12-16مـــن القـــانون العضـــوي رقـــم  63المـــادة  - 

  .الوظيفية بينهما
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البرلمانيــة، هــذا القــول يجــب بدايــة أن يتــرجم بوجــود معارضــة فعليــة وقويــة فــي البرلمــان، وهــذا أمــر 

  . مستبعد في النظام السياسي الجزائري حيث تحظى الحكومة دائما بأغلبية داخل البرلمان

يلجــــأ الـــوزير األول إلــــى طلـــب الثقــــة مـــن البرلمــــان إذا أراد أن يثبـــت لــــرئيس  يمكـــن أنكمـــا  

ال إذا كان هناك رئيس حكومـة الجمهورية أنه يحظى بدعم األغلبية داخل البرلمان، وهذا ال يحدث إ

أول مستقل نسبيا عـن رئـيس الجمهوريـة، وهـذا األمـر مغيـب فـي النظـام السياسـي الجزائـري أو وزير 

، والـــذي كـــرس تبعيـــة الـــوزير األول لـــرئيس الجمهوريـــة 2008تعـــديل الدســـتوري لســـنة الســـيما بعـــد ال

  .أصبح يثير مسألة حقيقة ازدواجية السلطة التنفيذية في الجزائرو 

إذا تقدم الوزير األول بمناسبة مناقشة بيان السياسة العامـة بطلـب تصـويت بالثقـة يـتم تسـجيل 

الشـعبي الـوطني، وتجـرى مناقشـة تتنـاول التصـويت هذا التصويت وجوبا في جدول أعمـال المجلـس 

بالثقــــة لفائــــدة الحكومــــة، حيــــث يحــــق التــــدخل خــــالل هــــذه المناقشــــة للحكومــــة نفســــها، ونائــــب يؤيــــد 

  .التصويت بالثقة ونائب آخر ضد التصويت بالثقة

ـــــبعــــد انته اء المناقشــــة يكــــون التصــــويت بالثقــــة باألغلبيــــة البســــيطة لنــــواب المجلــــس الشــــعبي ـ

ــــوفـــي هـــذه الحال الـــوطني، ــــة تواصـ ــــل الحكومـ ة عملهـــا بـــدعم أكبـــر ألنهـــا حصـــلت علـــى ثقـــة نـــواب ـ

الشعب، أما إذا لم تحصل على النسبة المطلوبة يعتبر ذلك رفضا للتصـويت بالثقـة، مـا يلـزم الـوزير 

  .1األول بتقديم استقالة الحكومة إلى رئيس الجمهورية

عــدد  )1/7(م إليــداع ملــتمس الرقابــة وهــو ســبعإن إجــراء مقارنــة بــين النصــاب القــانوني الــالز 

وكـذلك النصـاب القـانوني المطلـوب للمصـادقة عليـه وهـي أغلبيـة  ،أعضاء المجلس الشعبي الـوطني

، وبــين النصــاب المقــرر للمصــادقة علــى طلــب ثقــة الحكومــة وهــي األغلبيــة )2/3( ثلثــي األعضــاء

  .ين لصالح الحكومةجراءالقول أن هناك تمييزا بين االالبسيطة فإن ذلك يفضي إلى 

وضـعت سـلطة خطيـرة  1996مـن دسـتور  98/06تجدر اإلشارة في هذا الموضـع أن المـادة 

 147فـي يــد رئــيس الجمهوريــة، وهـي إمكانيــة لجوئــه قبــل قبولــه اسـتقالة الحكومــة إلــى إعمــال المــادة 

تشـــريعية مـــن الدســـتور والتـــي تعطيـــه الحـــق فـــي حـــل المجلـــس الشـــعبي الـــوطني أو إجـــراء انتخابـــات 

                                                           

    .، معدل ومتمم1996دستور من  98/05المادة  -1

، يحــدد تنظـيم المجلـس الشــعبي الـوطني ومجلـس األمــة وعملهمـا، وكـذا العالقــات 12-16مـن القــانون العضـوي رقـم  65/02ادة المـ - 

  .بينهماالوظيفية 
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، هذا القيد في الحقيقة قلص من حظوظ أعضاء المجلس الشعبي الـوطني فـي إمكانيـة إقالـة 1مسبقة

الحكومـــة مـــن خـــالل عـــدم التصـــويت علـــى الئحـــة الثقـــة، لعلمهـــم أنهـــم فـــي حالـــة رفـــض التصـــويت 

سيعرضــون أنفســهم لخطــر فقــدان مقاعــدهم النيابيــة نتيجــة حــق رئــيس الجمهوريــة غيــر المشــروط فــي 

  .2لبرلمان مما يجعلهم يحسبون لذلك قبل إقدامهم على هذه الخطوةحل ا

مما سبق يتبين أن التصويت على ملتمس الرقابة والتصويت على الئحة الثقة حتـى وٕان كانـا 

يؤديان إلى نفس النتيجة وهي إمكانية إقالة الحكومـة القائمـة بمناسـبة مناقشـة بيانهـا السـنوي، إال أن 

  : اهناك عدة فروقات بينهم

ـــادرة  -1 ـــة بمب ـــادرة بكـــل منهمـــا حيـــث يكـــون ملـــتمس الرقاب عـــدد النـــواب  1/7مـــن حيـــث المب

  . بالتوقيع عليه أما التصويت بالثقة فيكون بطلب من الوزير األول

من حيث هدف كل منهما فملتمس الرقابة يرمي إلى إسقاط الحكومة أما التصويت بالثقة  -2

حيث يصوت النواب في ملتمس الرقابة ألجل إسقاط الحكومة فيهدف إلى الحفاظ على استمراريتها، 

  .أما في التصويت بالثقة فيصوتون ألجل إبقائها

حيــث فــي الحــالتين تكــون النســبة المطلوبــة : مــن حيــث األغلبيــة المطلوبــة فــي التصــويت -3

فـي وألجـل بقائهـا تك) 2/3(فألجـل إسـقاطها البـد مـن أغلبيـة الثلثـين  ،للتصويت في صـالح الحكومـة

  .األغلبية البسيطة في التصويت بالثقة

في األخير ما يمكن قوله أن بيان السياسة العامـة السـنوي مناسـبة هامـة لقيـاس آداء الحكومـة 

وتســهيل المقارنــة بــين مــا تمــت المصــادقة عليــه ومــا تــم تنفيــذه ســنويا، هــذا األمــر يفتــرض مناقشــة 

نظرا لعدم تقيـد وهذا ماال يحدث في الجزائر  المجلس الشعبي الوطني لبيان السياسة العامة كل سنة

المجلـــس الشـــعبي  ، إضـــافة إلـــى ســـبب واقعـــي وهـــو أناإللزامـــيالحكومـــات المتعاقبـــة بهـــذا اإلجـــراء 

الوطني في الوقت الذي يفترض به أن يناقش بيان السياسـة العامـة لحكومـة مـا، تكـون قـد أقيلـت مـا 

                                                           

لــرئيس الجمهوريـــة أن يلجــأ إلـــى حــل المجلـــس الشــعبي الـــوطني أو إجــراء انتخابـــات  1996مــن دســـتور  147حيــث خولــت المـــادة  -1

تشــريعية قبــل أوانهــا، وذلــك بعــد استشــارة رئــيس مجلــس األمــة، ورئــيس المجلــس الشــعبي الــوطني، ورئــيس المجلــس الدســتوري، والــوزير 

  .األول
  .287صمرجع سابق، ، صالح بلحاج -2
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كومة جديدة بدال من مناقشة البيـان السـنوي يجعله مضطرا لمناقشة والمصادقة على مخطط عمل ح

  .1للحكومة السابقة وهذا بسبب التغيرات الحكومية المتسارعة

  :المطلب الثاني

  على المال العام الحقة للمجالس المحلية المنتخبةالرقابة ال

ـــــتجســــد المجــــالس الشعبي ـــــة المنتخبــــة الرقابــ ـــــة علــــى طــــرق تســــيير األمــــوال العامــ ـــــة بمدلولهــ ا ـ

الشعبي، حيث تمارس في إطار الحق المكفول للمـواطنين المحليـين فـي المشـاركة فـي تسـيير الشـأن 

  .      المحلي

تباشــر المجــالس الشــعبية البلديــة والوالئيــة رقابــة بعديــة علــى كيفيــات صــرف أمــوال البلــديات 

البلديــة ألعضــاء والواليــات، كمــا تراقــب طــرق تنفيــذ الميزانيــة مــن خــالل وســائل عديــدة كرســها قــانون 

، كمــا كــرس قــانون الواليــة آليــات رقابيــة يتمتــع بهــا أعضــاء )الفــرع األول( المجــالس الشــعبية البلديــة 

  ).الفرع الثاني(  في مواجهة الجهاز التنفيذي للوالية الوالئية الشعبية المجالس

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

حمـد أاألولى من طـرف رئـيس الحكومـة  فقط قدمت الحكومة بيانا عن سياستها العامة مرتين 2003و 1997فمثال في الفترة مابين  -1

اشي ــــخرب :نقــال عــن ،2001والثانيــة مــن طــرف رئــيس الحكومــة علــي بــن فلــيس خــالل دورة خريــف  ،1998 أويحــي فــي دورة خريــف

  .134ص سابق،ة، مرجع ــعقيل
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  :الفرع األول

  على المال العام الرقابة البعدية للمجالس الشعبية البلدية

للمجلــس الشــعبي البلــدي وســائل رقابيــة للرقابــة علــى رئــيس  10 -11لقــد مــنح قــانون البلديــة 

، وذلــك عــن طريــق المصــادقة علــى الحســاب اإلداري 1المجلــس الشــعبي البلــدي عنــد تنفيــذ الميزانيــة

فــإن حــدث عجــز فــي تنفيــذ الميزانيــة كــان عليــه  )أوال( يس المجلــس الشــعبي البلــدي الــذي يعــده رئــ

  ).ثانيا( التدخل المتصاص هذا العجز 

 55المتعلق بالبلدية الملغى كان يكرس في المادة  08-90تجدر اإلشارة إلى أن القانون رقم 

منــه وســيلة رقابيــة جــد مــؤثرة فــي يــد المجلــس الشــعبي البلــدي وهــي ســحب الثقــة مــن رئيســه وٕانهــاء 

، إال أن لثقة وبأغلبية ثلثي أعضـاء المجلـسية العهدة، عن طريق اقتراع علني بعدم امهامه قبل نها

حيــث تــم التخلــي عنــه نظــرا  10-11هــذا األســلوب الرقــابي لــم يجــد لــه مكانــا فــي ظــل القــانون رقــم 

للنتــائج الخطيــرة المترتبــة عنــه، وســعيا مــن المشــرع إلــى ســيادة روح التماســك بــين أعضــاء المجــالس 

بلدية، وٕارساء االستقرار للهيئة التنفيذية للبلدية من خالل وضع رئيس المجلس بمنأى عن الشعبية ال

  . التقلبات السياسية المحلية

  المصادقة على الحساب اإلداري :أوال

يعتبر الحساب اإلداري من أهم المقررات الصادرة عـن المجلـس الشـعبي البلـدي حيـث يحظـى 

ة بمكانــة خاصــة، وهــو حســاب ميزانيــة يعــده رئــيس المجلــس التصــويت عليــه فــي نهايــة الســنة الماليــ

الشعبي البلدي يبين تنفيذ الميزانيات بصـورة دقيقـة، ومسـتوى إنجـاز التقـدير الجزافـي المصـوت عليـه 

مــن طــرف المجلــس الشــعبي البلــدي، يعــرض بواســطة جــداول حســب تسلســل فصــول ومــواد الميزانيــة 

                                                           

بـين أعضـائه لجنـة خاصـة لدراسـة موضـوع محـدد يـدخل فـي  للمجلس الشعبي البلدي أن ينشـئ مـن 10-11لقد أجاز قانون البلدية  -1

مجال اختصاصه، إال أن ذلك  ال يمكن اعتباره من قبيل الرقابة الممارسة من طرف المجلـس الشـعبي البلـدي علـى األمـوال العامـة كمـا 

 شأ للقيـام بدراسـة حـول موضـوع معـينهو الشأن بالنسبة للجان التحقيق التي يمكن للمجلس الشعبي الوطني أو الوالئي إنشاءها، ألنها تن

أو كـل ممثـل /وتقديمها إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي، ويمكنها في سبيل ذلك أن تستشير كل شخصـية محليـة وكـل خبيـر و ومحدد

مال العام، وقد جمعية محلية معتمدة قانونا، دون أن تتولى التحقيق في قضية أو قضايا معينة مرتبطة بتسيير الجهاز التنفيذي للبلدية لل

  .منه 36إلى  33تولى قانون البلدية تنظيم أحكامها في المواد من 
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، وهو بذلك يعتبر وثيقـة إجباريـة تسـهل عمليـات الرقابـة من السنة الموالية 03-31ويتم إعداده قبل 

  .1المختلفة على الميزانية ألنه يعبر عن النتيجة الحقيقية والفعلية المنجزة من طرف البلدية

، فهـو يقـدم كشـفا )األولية واإلضـافية(إذن فالحساب اإلداري هو حوصلة للميزانيتين السابقتين 

واإليــرادات التــي حصــلت أثنـــاء الســنة الماليــة المنصــرمة، وكـــل عــن كــل المصــاريف التــي صـــرفت 

هــو يبــين الوضــعية الماليــة البــواقي التــي ســجلت علــى مســتوى قســم التســيير وقســم التجهيــز وبــذلك ف

  .للبلدية

  :ثالث مراحلإعداد الحساب اإلداري بيمر  

فــائض  يــتم إعــداده علــى أســاس الميزانيــة اإلضــافية حيــث يــتم حســاب :حســاب التقــديرات -

  .النفقات واإليرادات المثبتة في كل من الميزانية اإلضافية والترخيصات الخاصة

يتم إعداده علـى أسـاس الوثـائق الثبوتيـة كـالعقود والفـواتير والتـي تظهـر : حساب التحديدات -

  .المبالغ المقدرة سواء بالنسبة لإليرادات أو النفقات

ي تظهــر مــا أنجــز مــن قيمــة المبــالغ المســتحقة أو تقــارير المتابعــة والتــ: حســاب اإلنجــازات -

  .2وكذا باقي اإلنجاز

يتــولى رئــيس المجلــس الشــعبي البلــدي باعتبــاره رئــيس الهيئــة التنفيذيــة للبلديــة إعــداد الحســاب 

اإلداري عند نهاية الفترة اإلضافية للسنة المالية، ويعرضه على المجلس الشعبي البلـدي  للمصـادقة 

  .3عليه

  

  

  

                                                           

   .173جليل زين العابدين، مرجع سابق، ص  -1
  .242، 241بوجالل أحمد، مرجع سابق، ص ص -2
  .تعلق بالبلديةي، 10 -11من القانون رقم  01 /188المادة  -3
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I- يحظى الحساب اإلداري بأهمية بالغة بالنظر إلى عدة جوانب: أهمية الحساب اإلداري:  

يعتبر الحساب اإلداري من الناحية القانونية أداة إلبراء ذمة رئيس المجلـس الشـعبي البلـدي  -

اعتبر ذلك  اــسلبيان ــإن كـــا، فــان التصويت إيجابيـــة وذلك إذا كــرف في البلديــر بالصــــاره اآلمــباعتب

  .بمثابة إدانة بسوء تسيير رئيس المجلس الشعبي البلدي

  .الحساب اإلداري تعبيرا عن نزاهة التسيير المالي للبلدية يمثلمن ناحية نوعية التسيير  -

من الناحية الرقابية، يشكل الحساب اإلداري تجسيدا لمبدأي الشفافية والمساءلة، كما يشكل  -

، كمـا يعـد وثيقـة إثبـات قـد تسـتند 1لس المنتخب على تسيير الهيئة التنفيذية للبلديةفضاء لرقابة المج

  .2إليها الهيئات الرقابية المتخصصة كمجلس المحاسبة لفرض رقابتها على مالية البلدية

II- بـالرجوع إلــى القــانون  :دور المجلــس الشــعبي البلــدي فــي الرقابــة علــى الحســاب اإلداري

المتعلــق بالبلديــة، نجــد المشــرع قــد قصــر دور المجلــس المنتخــب علــى المصــادقة أو  10 -11رقــم 

، وهـذا  يعـود إلـى سـبب وجيـه 3عدم المصادقة على الحسـاب اإلداري دون منحـه صـالحية المناقشـة

ـــــوهــــو نقــــص الخبــــرة والرصــــيد المعلومــــاتي فيمــــا يتعلــــق بالتســــيير المال ـــــبي لــــدى الهيئي والمحاســـــ ة ـ

التي يتشكل أعضاؤها من منتخبـين غيـر منتـدبين لممارسـة العهـدة االنتخابيـة، بـل يكـون و  ،ةــالمنتخب

  .حضورهم فقط خالل دورات المجلس أو من  خالل عضويتهم في مختلف اللجان

رغم ذلك فإن مصادقة أو عدم مصادقة المجلس على الحساب اإلداري قد تؤثر على وضعية 

مجلس الشعبي البلدي، حيث يعتبر هذا األخير في وضع مريح في مواجهة أية انتقادات أو رئيس ال

ـــــمتابع ـــــات إذا صـ ـــــادق المجـ ـــــلس الشعبـ ـــــدي علــــى الحسـي البلـــــ ـــــاب اإلداري، فـ ـــــإن لــــم يصـ ادق هــــذا ـ

ر، اعتبر ذلك بمثابة حكم على سوء تسـيير الشـؤون الماليـة للبلديـة مـن طـرف رئـيس المجلـس ــاألخي

  .الشعبي البلدي

                                                           

  .165موفق عبد القادر، مرجع سابق، ص -1
  .تعلق بالبلديةي، 10 -11من القانون رقم  210مادة ال -2

  .تعلق بمجلس المحاسبة، معدل ومتممي، 20 -95من األمر رقم  07المادة  - 
  .يتعلق بالبلدية ،10-11من القانون رقم  188المادة  -3
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مــن جانــب آخــر لــم يشــر قــانون البلديــة إلــى دور المجلــس الشــعبي البلــدي بعــد أن يتأكــد مــن 

االمتنـــاع عـــن يقتصـــر دوره فـــي وجـــود تجـــاوزات فـــي تســـيير رئـــيس المجلـــس الشـــعبي البلـــدي، بـــل 

المصـــادقة علـــى الحســـاب اإلداري، وفـــي مثـــل هـــذه الحـــاالت تتـــدخل هيئـــات رقابيـــة أخـــرى كمجلـــس 

بة فــي إطــار رقابتــه علــى اآلمــرين بالصــرف مــن خــالل رقابــة االنضــباط فــي مجــال الماليــة المحاســ

  .والميزانية، وهو ما يعطي االنطباع بمحدودية الدور الرقابي للمجلس الشعبي البلدي

  اتخاذ التدابير الالزمة المتصاص العجز في ميزانية البلدية: ثانيا

فإنــه يجــب علــى المجلــس الشــعبي البلــدي اتخــاذ  إذا ترتــب علــى تنفيــذ ميزانيــة البلديــة عجــز،

جميــع التــدابير الالزمــة المتصــاص هــذا العجــز وضــمان تــوازن الميزانيــة اإلضــافية، ويقصــد بتــوازن 

الميزانية بمفهومه التقليدي تسـاوي جملـة النفقـات مـع اإليـرادات المسـتمدة مـن المصـادر العاديـة دون 

  .1زيادة أو نقصان

زانيــة مــن أهــم المبــادئ التــي تقــوم عليهــا الميزانيــة وهــي تحظــى بأهميــة تعتبـر قاعــدة تــوازن المي

وتحــول دون  ،فــي نشــاطها والهيئــات اإلداريــة العامــة بالغــة كونهــا تشــكل أداة تحــد مــن توســع الدولــة

تزايــد معــدل نفقاتهــا ومــا يترتــب عليــه مــن تزايــد األعبــاء العامــة علــى المــواطنين، إضــافة إلــى اعتبــار 

مبـــدأ تـــوازن الميزانيـــة ضـــمانا ضـــد إســـاءة الحكومـــات اســـتخدام األمـــوال العامـــة واإلخـــالل باســـتقرار 

   .2األسعار فضال عما يحققه من حسن إدارة هذه األموال والرقابة عليها

ا لــذلك يقــع علــى عــاتق المجلــس الشــعبي البلــدي اتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة للحفــاظ علــى تبعــ

لم يتخـذ المجلـس الشـعبي البلـدي  توازن الميزانية وٕاعادة التوازن إليها في حال وجود عجز فيها، فإن

يـتم اتخاذهـا مـن الـوالي الـذي يمكنـه أن يـأذن بامتصـاص العجـز  ،اإلجراءات التصحيحية الضرورية

  .3سنتين ماليتين أو أكثر على

  

                                                           

دور الرقابـة الداخليـة والرقابـة الخارجيـة فـي ترشـيد اسـتهالك اعتمـادات ميزانيـة الجماعـات " كـاكي عبـد الكـريم،قادري محمد الطاهر،  -1

  . 144، ص 2013، 02، العدد 02، جامعة البليدة مجلة دراسات جبائية، "المحلية

  .315ص مصطفى حسني مصطفى، الوجيز في علم المالية العامة، مطبعة حمادة، المنوفية، مصر، د ت،  2-
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  :الفرع الثاني

  على المال العام الرقابة البعدية للمجالس الشعبية الوالئية

باعتبارهــا اإلطــار المــنظم للرقابــة المجــالس الشــعبية الوالئيــة  07 -12لقــد مــنح القــانون رقــم  

 وسائل رقابيـة عديـدة منهـا مـا تشـترك فيهـا مـع المجـالس البلديـة الشعبية على تسيير األموال العامة، 

علــى أعمــال بعــض أســاليب الرقابــة البرلمانيــة  مــنتنفــرد بهــا إال أنهــا تكــون قريبــة  ومنهــا مــا )أوال( 

  ).ثانيا( ع خصوصية تميزها عن هذه األخيرةمالحكومة 

  الوسائل الرقابية المشتركة بين المجلسين: أوال

مــن جوانــب  المجلــس الشــعبي الــوالئي عــن المجلــس الشــعبي البلــدي اخــتالفعلــى الــرغم مــن 

قــد منحــه وســائل رقابيــة بعديــة فــي مواجهــة الــوالي شــبيهة بتلــك  07-12، فــإن القــانون رقــم متعــددة

  :الممنوحة للمجلس الشعبي البلدي في مواجهة رئيس المجلس الشعبي البلدي، ويتعلق األمر بـ

I-  31بعــد غلــق الســنة الماليــة الســارية بتــاريخ : اإلداري للواليــةالمصــادقة علــى الحســاب 

مارس يقوم الوالي بإعداد الحساب اإلداري للوالية ويعرضه على المجلس الشعبي الـوالئي للمصـادقة 

وتقريــرا  ذ ميزانيــة الواليــة مــن طــرف الــواليعليــه، حيــث يمثــل الحســاب اإلداري كشــفا عــن كيفيــة تنفيــ

  .1واليةحول الوضعية المالية لل

منح قانون الوالية أعضاء المجلس الشعبي الوالئي صالحية المصادقة على الحسـاب اإلداري 

إقرار من المشرع ما قد يفهم بأنه دون حق مناقشته للوقوف على حقيقة التسيير المالي للوالية، وهذا 

للـوالي باعتبـاره بعدم كفاءة أو صالحية أعضاء المجلس المنتخبين للرقابة على الصالحيات المالية 

اآلمــر بالصــرف للواليــة، إذ يكتفــي المجلــس المنتخــب بعــد مصــادقته علــى الحســاب اإلداري بإعــداد 

لهيئـات الرقابـة الماليـة  الفعليـةتاركـا أمـر الرقابـة الماليـة  ،حساب التسيير والتقارب الدوري للحسابات

  . المتخصصة
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II- إذا ظهـر عجـز فـي تنفيـذ : اتخاذ التدابير الالزمة المتصاص العجز فـي ميزانيـة الواليـة

ز ـــاص هـذا العجـــة المتصـــالميزانية وجب على المجلس الشعبي الوالئي اتخـاذ جميـع التـدابير الالزم

المجلـس التـدابير ة الماليـة المواليـة، فـإن لـم يتخـذ ـة للسنــــة اإلضافيـــوازن الصارم للميزانيــان التــوضم

التصـــحيحية الضـــرورية يتـــولى اتخاذهـــا الـــوزير المكلـــف بالداخليـــة والـــوزير المكلـــف بالماليـــة اللـــذين 

  . 1يمكنهما اإلذن بامتصاص العجز على مدى سنتين أو عدة سنوات مالية

  الوسائل الرقابية التي ينفرد بها المجلس الشعبي الوالئي :ثانيا

للمجلس الشعبي الوالئي بشكل متميز عن المجلس الشعبي البلدي،  07-12منح القانون رقم 

  :وسائل رقابية في إطار رقابته البعدية على الهيئة التنفيذية للوالية، ويتعلق األمر بـ

 I- يتضمن البيان السنوي تقييما عاما لما طبق من البـرامج : مناقشة البيان السنوي للوالية

ـــــه، فهــــو بمثابــــــة منـــــــألجــــزاء الباقيل االمســــطرة وتحديــــد ة ـــــــالل السنـــــــة لإلنجــــاز خــــــة وضــــع حصيلــ

  .ة، وٕاحصاء للمشاريع واآلفاق المستقبليةــــالمنقضي

يقوم الوالي بإعداد بيان سنوي حول نشاطات الوالية خالل سنة كاملـة ويعرضـه أمـام المجلـس 

  .2الشعبي الوالئي حيث يتولى هذا األخير مناقشة البيان

صــراحة إلــى مصــادقة المجلــس الــوالئي علــى البيــان الســنوي  07 -12قــانون الواليــة لــم يشــر 

 109المقدم من الوالي، بل أشار إلى أن تقديم البيان يتبع بمناقشـة، إال أن الفقـرة الثانيـة مـن المـادة 

 تشير إلى إمكانية وجود توصيات بشأن هذا البيان، ما يجعلنا نتوصل إلى أن مناقشة البيان السنوي

  :المقدم من الوالي يمكن أن ينجم عنه أثرين

ــر - هــو قبــول المجلــس الشــعبي للحصــيلة المقدمــة مــن طــرف الــوالي والمصــادقة : األول األث

  .عليها، وهذا تأكيد على حسن التسيير المالي للوالية
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ــاني - ــر الث هــو إبــداء أعضــاء المجلــس الشــعبي الــوالئي لمالحظــات بوجــود نقــائص أو  :األث

نفيذ المشاريع التنموية فـي الواليـة، وفـي هـذه الحالـة يقـدم المجلـس توصـيات بشـأن ذلـك تقصير في ت

يـــتم إرســـالها إلـــى الـــوزير المكلـــف بالداخليـــة باعتبـــاره الهيئـــة الوصـــية علـــى الواليـــة، وٕالـــى القطاعـــات 

ير المعنيــة بالمجــاالت التــي تنتمــي إليهــا المشــاريع التــي لــم تنجــز أو لــم تكتمــل، وذلــك التخــاذ التــداب

  . المناسبة

II- حق أعضاء المجـالس  07 -12لقد كرس قانون الوالية : سلطة توجيه األسئلة الكتابية

ــــالوالئي ــــة فـ ـــــــي توجيــ ــــه أسئلـ ــــة كتابيــ ــــة إلـــى أعضـ ــــاء ينتمــ ــــون إلـــى السلطــ ــــة التنفيذيــ ة علـــى مســـتوى ــ

وهذا على خالف قانون البلدية الذي لم يمنح هذه السلطة ألعضاء المجالس البلديـة، وهـذا  ،ةـــــالوالي

  .ما يكرس ولو نظريا فكرة المساءلة التي تجسدها المجالس المنتخبة

يمكــن إبــداء عــدة مالحظــات بشــأن ســلطة المجــالس الشــعبية الوالئيــة فــي الرقابــة علــى تســيير  

جيــه األســئلة، بـالنظر إلــى وجــود اختالفــات بينهــا وبــين الوســائل األمـوال العموميــة مــن خــالل فكــرة تو 

ــــالرقابي ــــة السابقــ ــــة المتمثلــ ــــة فـــي المصادقـ ــــة علـــى الحســ ــــاب اإلداري ومناقشـــ ــــة البيــ ــــان السنـ وي مـــن ـ

  :من جهة أخرى ة، وبينها وبين سلطة البرلمان في توجيه األسئلة ألعضاء الحكومةــجه

جلس الشعبي الوالئي في المصادقة علـى الحسـاب اإلداري ومناقشـة البيـان إذا كان دور الم -

السنوي يتمحور حول رقابة دور الوالي في تنفيذ الميزانية المصادق عليها، ومدى حرصه على تنفيذ 

المشـاريع واألنشـطة التنمويـة فـي الواليـة، وتنفيـذ مـداوالت المجلـس الشـعبي الـوالئي بصـدد ذلـك، فــإن 

مــن مســؤول فــي توجيــه األســئلة ال تكــون موجهــة إلــى الــوالي بــل إلــى كــل مــدير أو ســلطة المجلــس 

أو مســؤولي المصــالح أو المــديريات غيــر الممركــزة للدولــة المكلفــة بمختلــف قطاعــات النشــاط  مــديري

وهو ما يجعلنا نتساءل حول مبرر عدم مـنح المجلـس الشـعبي الـوالئي حـق توجيـه  ،1في إقليم الوالية

إلدارة المركزيـــة علـــى لـــ يعتبـــر الهيئـــة التنفيذيـــة للواليـــة وممـــثالاألســـئلة للـــوالي، الســـيما وأن األخيـــر 

يحق له حضور دورات المجلس الشعبي الوالئي والتدخل في النقـاش بنـاءا علـى كما  ،مستوى الوالية

  .و بطلب من أعضاء المجلس؟طلبه أ
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المعـدل والمـتمم ألعضـاء البرلمـان فـي إطـار رقـابتهم  1996من جانب آخـر، مـنح دسـتور  -

على أعضاء الحكومة حق توجيه أي سؤال كتابي أو شفهي ألي عضو مـن أعضـاء الحكومـة، فـي 

كتابيــة ال ســئلةاألحــين قصــر قــانون الواليــة حــق أعضــاء المجــالس الشــعبية الوالئيــة علــى حــق توجيــه 

  . فقط

ألزم القانون المتعلق بالوالية مدراء ومسؤولي المديريات والمصالح باإلجابة كتابة على السؤال 

الموجه إليهم مـن عضـو مـن أعضـاء المجـالس الشـعبية الوالئيـة فيمـا يتعلـق بأنشـطتهم علـى مسـتوى 

، وهـذا سـعيا منـه 1سـؤاليومـا علـى األكثـر مـن تـاريخ التبليـغ بـنص ال 15الوالية، وحـدد أجـل ذلـك بــ 

  .إلى عدم تقاعس المسؤولين اإلداريين المعنيين باألسئلة عن اإلجابة عنها

مـــا يالحـــظ فيمـــا يتعلـــق بـــإجراءات توجيـــه األســـئلة الكتابيـــة للمـــدراء والمســـؤولين علـــى مســـتوى 

ء عـن المصالح الناشطة على مستوى الوالية، أن القانون لم يشر نهائيا إلى احتماليـة أن يمتنـع هـؤال

تقديم أي إجابة عن هذه األسئلة، أو أن تكون هناك أجوبة لكنهـا غيـر مقنعـة أو غيـر مبـررة، أو قـد 

  تتضمن حقائق غير صحيحة، فما دور المجلس المنتخب هنا؟

مادام المشرع لم يشر إلى هذه الفرضيات فإن المجلس ال يملك أي سلطة في هذه الحالة ألنه 

لــم يمــنح لــه قانونــا، وهــو أمــر يوصــلنا مجــددا إلــى النتيجــة التــي  ال يســتطيع ممارســة ســلطة أو حــق

  .             تقضي بمحدودية الدور الرقابي للمجلس الشعبي الوالئي

III- في إطار رقابة المجالس المنتخبة على حسن تسيير المال : سلطة إنشاء لجان تحقيق

المتعلــق بالواليــة أعضــاء  07 -12العــام ضــمن األغــراض واألوجــه المحــددة لــه، مكــن القــانون رقــم 

ــــق فـــي قضـــية مـــا لهـــا عالقـــة بمصالـــــة تحقيـــق للتحقيـــــاء لجنــــــي مـــن إنشـــــي الوالئـــــالمجلـــس الشعب ح ـ

      الواليــة، حيــث يــتم إنشــاؤها بنــاء علــى طلــب يقــدم مــن رئــيس المجلــس الشــعبي الــوالئي أو مــن ثلــث

 )�

�	
  .2الممارسين ء المجلسأعضا)  
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على أعضاء المجلس الشعبي الوالئي ليتم انتخـاب أعضـاء لجنـة التحقيـق  يعرض هذا الطلب

عن طريق األغلبية المطلقة ألعضاء المجلس الحاضـرين، وفـي نفـس المداولـة التـي يـتم فيهـا إنشـاء 

لجنـة التحقيــق، يــتم تحديــد الموضــوع الــذي أنشــأت ألجلــه وكــذلك األجــل الممنــوح لهــا للتحقيــق وٕاتمــام 

لــك إخطــار الــوالي والــوزير المكلــف بالداخليــة مــن طــرف رئــيس المجلــس الشــعبي مهمتهـا، ليــتم بعــد ذ

  .1الوالئي بإنشاء هذه اللجنة

مـــا يالحــــظ علــــى لجنــــة التحقيـــق المنشــــأة مــــن طــــرف المجلـــس الشــــعبي الــــوالئي أن إنشــــاءها 

شـعبي والموضوع الذي أنشأت ألجله والمدة الالزمة إلتمام تحقيقها يعود للسلطة التقديرية للمجلـس ال

الــوالئي، حيــث لــم يحــدد المشــرع شــروطا معينــة فــي المواضــيع والقضــايا التــي يمكــن أن تكــون محــال 

للتحقيق، وال المدة الالزمة للتحقيق وهذا ما يفتح المجال واسعا أمام تقدير أعضاء المجلـس الشـعبي 

  .الوالئي بالنظر إلى خصوصية كل حالة على حدة

ا، مكنهــا القــانون المتعلــق بالواليــة مــن االســتعانة بمســاعدة أثنــاء مباشــرة لجنــة التحقيــق لمهامهــ

ي الـوالئي ـــام المجلس الشعبــا أمـــج تحقيقاتهـــا، تعرض نتائـــة، وبعد أن تنهي مهامهــات المحليــالسلط

، إال أن نتيجــة هــذه المناقشــات لــم يتطــرق إليهــا 2الــذي يجــري مناقشــة بشــأن النتــائج المتوصــل إليهــا

يفيد أن المجلس ال يمتلك الوسيلة القانونية التخاذ إي إجراء فيما يتعلق بما تم التوصـل  المشرع، ما

السـيما إن كانـت تتضـمن خروقـات أو مخالفـات للنصـوص  ،إليه من وقائع من طرف لجنة التحقيق

  .القانونية والتنظيمية السارية، ما يجعل دور هذه األخيرة محدود الفعالية

  

 

                                                           

  .تعلق بالواليةي، 07 -12من القانون رقم  04، 03، 02/ 35المادة  -1

    .07 -12من القانون رقم  06/ 35ة الماد 2-
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  :الفصل الثاني

  الرقابة القضائية على المال العام

رقابة القضاء على أعمال اإلدارة العامة هي إحدى أساليب الرقابـة علـى أعمـال اإلدارة، وهـي 

بــل ال بـد مـن وجــود دعـوى مرفوعــة تتميـز عـن غيرهــا مـن األســاليب األخـرى أنهـا ال تتحــرك تلقائيـا، 

  .من كل ذي مصلحة

نظرا لمـا يتمتـع بـه القضـاء مـن  ،تعتبر الرقابة القضائية أهم أنواع الرقابة على األموال العامة

خبرة قانونية وحيادية واستقالل فـي آداء وظيفتـه فـي حـل المنازعـات، تطبيقـا لسـيادة القـانون وتحقيقـا 

ابـــة القضـــائية إلـــى حـــرص اإلدارة علـــى القيـــام بأعمـــال وظيفتهـــا لمبـــدأ المشـــروعية، حيـــث تـــؤدي الرق

ضــمن دائــرة القــانون، ومــن بــين هــذه الوظــائف الحفــاظ علــى األمــوال العامــة التــي قــد تتعــرض إلــى 

  .الهدر

خــالل مــا يقــام أمامــه مــن  يتصــدى القضــاء بمختلــف فروعــه للرقابــة علــى األمــوال العامــة مــن

العامــة المختلفــة تحــوز أمالكــا وأمــواال عموميــة اإلداريــة اتهــا مــن المعــروف أن الدولــة وهيئدعــاوى، ف

ســــواء كانـــت هـــذه األمـــوال مخصصـــة مباشـــرة الســــتعمال  ،ألجـــل تلبيـــة مختلـــف احتياجـــات األفـــراد

الجمهور أو مخصصة لمرافق عمومية، هذه األخيرة شكلت ولفترة طويلة أساسا الختصاص القضاء 

ـــدول التـــي تتبنـــى نظـــام  اإلداري الـــذي يعتبـــر قضـــاء متخصصـــا فـــي مجـــال منازعـــات اإلدارة فـــي ال

  ).المبحث األول(ازدواجية القضاء 

مجــاال لطالمــا كانــت وألســباب مختلفــة ومتعــددة يــة األمــوال العامــة فإنهــا علــى الــرغم مــن أهم

خصـــبا العتـــداءات مســـتمرة مـــن طـــرف القـــائمين علـــى تســـييرها وحفظهـــا أو مـــن طـــرف الغيـــر، هـــذه 

الـدعاوى المتعــددة المرفوعـة أمــام االعتـداءات يمكـن تــدارك النتـائج الضــارة الناتجـة عنهــا عـن طريــق 

لك ال يكون كافيا في جميع الحـاالت ألن هـذه االعتـداءات قـد تكـون علـى القضاء اإلداري، إال أن ذ

المشـــرع يضـــفي عليهـــا وصـــفا جزائيـــا ســـواء كـــان فـــي قـــانون  تجعـــلدرجـــة مـــن الخطـــورة والجســـامة 

  . العقوبات أو في قوانين جزائية خاصة
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زائـي مـن نطاق الرقابة القضائية على األموال العامة ليشمل رقابة القضاء الج لذلك يتسعتبعا 

خالل سعيه إلى تطبيق العقوبـات المقـررة قانونـا لمرتكبـي الجـرائم الماسـة بـاألموال العامـة، والـذي ال 

ة ـــــــا ومالحقـــــــة وكشفهـــــــن التحــــري عــــن الجريمـــــــة تضمـــــــراءات ونظــــم سليمــــــاع إجــــــون إال بإتبـــــــيك

ــــــــمرتكبيه ـــــــيهم وتقـــــــديمهم للمحاكمـــــــة ثـــــــم إصـــــــدارــ ـــــــيهم وتنفيـــــــذه ا، وٕاســـــــناد الجريمـــــــة إل          الحكـــــــم عل

  ). المبحث الثاني(

  :المبحث األول

  رقابة القضاء اإلداري على األموال العامة

باعتبارهــا وســيلة اإلدارة فــي تحقيــق إن القضــاء اإلداري معنــي بــاألموال العامــة والرقابــة عليهــا 

ـــع األمـــالك المخصصـــة الســـتعمال المرافـــق  العامـــة وكـــذلك النفـــع العـــام بحيـــث شـــملت حمايتـــه جمي

  .المخصصة الستعمال الجمهور طالما أنها تستهدف النفع العام

ة فـــــي يـــــد اإلدارة ألجـــــل تحقيـــــق المنفعـــــة العامـــــة ـة أساسيـــــــــــــة وسيلــــــــتعتبـــــر األمـــــالك العمومي

بالنظر إلى الخصائص الهامة التي تميزها والمرتبطة أساسا بعدم قابليتها للتملك الخاص  ،لمواطنيها

  .ص من المنافع المرجوة منهاالذي قد ينتق

تبعا لذلك يكون لزاما علـى اإلدارة أن تسـهر علـى ضـمان بقـاء األمـالك العموميـة مؤديـة لهـذه 

الغايــة، مــن خــالل حرصــها علــى المحافظــة عليهــا وضــمان حســن اســتغاللها والعمــل علــى منــع أي 

ي أي تقصــير أو تصــرفات قــد تشــكل تعــديا عليهــا، ويكــون القاضــي اإلداري هــو الجهــة الفاصــلة فــ

  ).   المطلب األول(تعدي على هذه األمالك سواء كان واقعا من طرف اإلدارة أو األفراد 

في مجال الصفقات العمومية عادة ما يهدف أحد المتعاقدين وهو الشخص المعنوي العام إلى 

تحقيـــق مصـــلحة عامـــة متصـــلة بمرفـــق عـــام، وهـــو أمـــر يســـمح بتجـــاوز الـــروابط التعاقديـــة الضـــيقة 

  . لمكرسة في عقود القانون الخاص بالشكل الذي يحقق هذه الغايةا

فالصــفقات التــي تبرمهــا اإلدارة والتــي تكــون األمــوال العامــة محــال لهــا تتكــون فــي العــادة مــن 

عمليــات أكثــر تعقيــدا منهــا فــي العقــود المبرمــة بــين األفــراد، ويبــرز التعقيــد بوجــه خــاص فــي الشــق 
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والــذي غالبــا مــا يــتم فــي شــكل  ،ة اإلدارة التــي تكــون طرفــا فــي العقــدالمتعلــق بــالتعبير عــن إرادة جهــ

على مراحل متعـددة وفـي فتـرات متالحقـة، وهـو أمـر كـرس حتميـة  وتتمعملية مركبة معقدة متشابكة 

  ). المطلب الثاني(  بشكل منفصل خضوعها لرقابة القضاء اإلداري

  :المطلب األول

  العموميةرقابة القضاء اإلداري على األمالك 

األمالك الوطنية العمومية هي مجموع األمالك والحقوق المنقولة والعقارية التي تحوزها الدولة 

وال يمكن أن تكون محل ملكية خاصـة بحكـم طبيعتهـا  ،وجماعاتها اإلقليمية في شكل ملكية عمومية

  .أو غرضها

ها اسـتعماال مباشـرا لو مومية بين منافع يحظى بها مسـتعمتتعدد األغراض المحددة لألمالك الع

ن مـــن خـــالل وبـــين مزايـــا يســـتفيد منهـــا المرتفقـــو  ســـواء كـــان اســـتعماال مشـــتركا أو اســـتعماال خاصـــا،

  .تخصيصها لمختلف المرافق العمومية

فــي هــذا الســياق ألــزم قــانون األمــالك الوطنيــة اإلدارات المالكــة أو المســيرة لألمــالك العموميــة 

عليها بشكل يسمح ببقائها مؤدية للغـرض المحـدد لهـا، إال أن واجبهـا حمايتها وصيانتها والمحافظة ب

مـــا يجعـــل تـــدخل  ،هـــذا قـــد تعتريـــه عـــوارض مختلفـــة تـــؤثر بصـــور متعـــددة علـــى قيمـــة هـــذه األمـــالك

  ). الفرع األول(القضاء لفرض رقابته عليها ضرورة قانونية وواقعية 

مـائي لألمـالك العموميـة بسـلطات يتمتع القاضي اإلداري في سبيل سعيه إلـى تجسـيد دوره الح

أن تســــيير واســــتغالل أو التعــــدي علــــى األمــــالك ـارة بشـــــــــــات المثـــــــة تنــــوع المنازعـــــــة ومتنوعـــــــواسع

    ).  الفرع الثاني(العمومية، سواء كان قضاء إداريا موضوعيا أو إستعجاليا 
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  :الفرع األول

  دور القضاء اإلداري في حماية األمالك العمومية

يجــد القضــاء اإلداري منفــذا لفــرض رقابتــه علــى األمــالك العموميــة اســتنادا إلــى مبــررات جــادة 

سـواء بـرزت هـذه  ،إلى ملكية الدولة أو إحـدى جماعاتهـا اإلقليميـة العامـة لهـذه األمـالكأساسا ترجع 

  ).أوال(في النزاع كمدعي أو كمدعى عليها  الهيئات

مــة قانونــا بحمايــة األمــالك العموميــة ســواء كانــت علــى الــرغم مــن اتســاع نطــاق الهيئــات الملز 

 بالنسبة للمنازعـات المثـارة بشـأن قد قصر حق التقاضي 30-90وطنية أو محلية، فإن القانون رقم 

  ).ثانيا(هيئات محددة على سبيل الحصر  علىاألمالك العمومية 

  أساس اختصاص القضاء اإلداري بالرقابة على األمالك العمومية: أوال

مبـدأ ازدواجيـة القضـاء  1996بنى المؤسس الدستوري بمقتضـى التعـديل الدسـتوري لسـنة لقد ت

  .قضاء عادي وقضاء إداري: والذي جعل الجهاز القضائي ينشطر إلى شطرين

التفكير في تغييـر النظـام القضـائي الـذي كـان سـائدا منـذ  أدت إلىلعل من أهم األسباب التي 

هي عدم وضوح النظام القضائي الموحد  ،1996دستور والذي تجسد بخطوة جدية بموجب  1965

الذي كان مطبقا من حيث الوسـائل المسـتعملة واإلجـراءات المطبقـة والهياكـل المختصـة فـي معالجـة 

  . 1القضايا سواء كانت عادية أو إدارية، ما ولد غموضا حول فهم طبيعة النظام القضائي ككل

إصــدار مجموعــة نصــوص قانونيــة بدايــة بالقــانون تطبيقــا ألســس النظــام القضــائي المــزدوج تــم 

 02-98والقانون رقـم  2المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله 01-98العضوي رقم 

                                                           

جامعـة مولـود معمـري، تيـزي ، كلية الحقوق والعلوم السياسـية، دكتوراهاختصاص القضاء اإلداري في الجزائر، رسالة  بوجادي عمر، -1

   .03ص ،2011وزو،
 37ج ج عـدد  ه، ج رـــ، يتعلق باختصاصات مجلس الدولـة وتنظيمـه وعمل1998-05-30مؤرخ في  01-98قانون عضوي رقم  -2

 15، ج ر ج ج عــدد 2018-03-04مــــؤرخ فــي  02-18 معــدل ومـتمم بموجــب القـانون العضــوي رقـم، 1998-06-01صـادر فـي 

  .2018-03-07صادر في 
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المتضــــمن قـــانون اإلجــــراءات المدنيــــة  09-08وانتهــــاء بالقــــانون رقـــم  1المتعلـــق بالمحــــاكم اإلداريـــة

  .واإلدارية

تضــح أن المشــرع تبنــى المعيــار العضــوي كأصــل ي 09-08بــالرجوع إلــى أحكــام القــانون رقــم 

عام لتحديد نطاق تدخل القضاء اإلداري، حيث يختص هذا األخير إعمـاال للمعيـار العضـوي بنظـر 

النزاعات التي تكون الدولة أو الوالية أو البلدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية 

معيــار المــادي الــذي يعتبــر اســتثناء علــى المعيــار ، فــي حــين ضــيق مــن مجــال إعمــال ال2طرفــا فيهــا

العضــوي وقصــره علــى مخــالفتي الطــرق ومنازعــات التعــويض عــن األضــرار الناجمــة عــن المركبــات 

  . 3التابعة لإلدارة

المعــدل والمــتمم حــق تملــك األمــالك  30-90مــن جانــب آخــر قصــر قــانون األمــالك الوطنيــة 

ية والبلدية، وهو مبدأ يترتب عنه حق هذه الهيئات في على الدولة والوال -وحتى الخاصة -العمومية

والتي ستكون  ،الدفاع عن أمالكها سواء كمدعية أو كمدعى عليها أمام الجهات القضائية المختصة

  .الجهات القضائية اإلدارية إعماال للمعيار العضوي

ا فيهــا إذا تعلــق تبعـا لــذلك تخضــع كــل المنازعــات التــي تكــون الدولــة أو الواليــة أو البلديــة طرفــ

األمــر بتســيير أمــالك وطنيــة للقاضــي اإلداري إال مــا اســتثني بــنص خــاص، أمــا المنازعــات التــي ال 

تكــون هــذه الهيئــات طرفــا فيهــا ولــو تعلــق األمــر بتســيير أمــالك وطنيــة فإنهــا تخضــع مبــدئيا للقاضــي 

  . 4العادي إال ما استثني بنص خاص

                                                           

  .1998-06-01، صادر في 37، يتعلق بالمحاكم اإلدارية، ج ر ج ج عدد 1998-05-30مؤرخ في  02-98قانون رقم  -1
  .، يتضمن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية09-08من القانون رقم  800المادة  -2
مـن عـددا مدنية والتجارية للقاضي اإلداري مـن شـأنه أن يثيـر تجدر اإلشارة إلى أن إسناد المنازعات المتعلقة باإليجارات الفالحية وال -3

قانونــا متميــزا عــن قــانون اإليجــارات هــذه أن يطبــق علــى  اإلشــكاالت القانونيــة، ألنــه وفقــا لهــذا اإلســناد ســيكون علــى القاضــي اإلداري

قـود إداريـة ال عقـودا مدنيـة ة لـإلدارة إلـى عاإليجار المدني والتجاري المطبق فيما بين أشخاص القانون الخاص، لتتحول العقـود اإليجاريـ

معيـار اختصـاص القاضـي اإلداري " برقوق عبـد العزيـز، : لمزيد من التفصيل حول هذه المسألة أنظر عادية وهو وضع قانوني غريب،

 2017، 03المجلـد  ،02ارس، المديـة، العـدد ــــ، جامعـة يحـي فمجلـة الدراسـات القانونيـة، "المقاربـات القاصـرة: من النص إلـى االجتهـاد

   .09، 08ص 
  .118، ص 2015حمدي باشا عمر، زروقي ليلى، المنازعات العقارية، دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،  -4
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األمـالك العموميـة  فـإنالدولة والمحاكم اإلداريـة  إعماال لقواعد توزيع االختصاص بين مجلس

وطنيــة يــؤول االختصــاص بــالنظر فــي المنازعــات المتعلقــة بهــا إلــى مجلــس الدولــة، أمــا المنازعــات ال

المتعلقـــة بـــاألمالك العموميـــة التابعـــة للواليـــة والبلديـــة فـــإن االختصـــاص بنظرهـــا يـــؤول إلـــى المحـــاكم 

لغـاء وفحـص المشـروعية، أمـا إذا تعلـق األمـر بـدعاوى القضـاء اإلدارية وهذا فيما يتعلق بـدعاوى اإل

  . 1الكامل فإن اختصاص المحاكم اإلدارية يكون شامال سواء تعلق األمر بأمالك وطنية أو محلية

  للدفاع عن األمالك العمومية أمام القضاء اإلداري االهيئات المؤهلة قانون: ثانيا

عمومية وطنية تابعة للدولة وأمالك عموميـة محليـة تابعـة تنقسم األمالك العمومية إلى أمالك 

للجماعات اإلقليمية، أما الهيئات والمصالح المسيرة لألمالك العموميـة فإنهـا ال تملـك حـق التقاضـي 

لصـــالح األمـــالك التـــي تســـيرها، وتبعـــا لـــذلك تختلـــف الهيئـــات المخولـــة قانونـــا للـــدفاع عـــن األمـــالك 

المتضـمن قـانون  30-90مـن القـانون رقـم  10خرى محليـة، والمـادة العمومية بين هيئات مركزية وأ

 األمالك الوطنيـة تعتبـر القاعـدة العامـة فـي توزيـع االختصـاص بـين الهيئـات المخولـة حـق التقاضـي

   :لصالح األمالك العمومية بالشكل الموضح أدناه

I- عمومـا : ركـزيعلـى المسـتوى المللـدفاع عـن األمـالك العموميـة  االهيئات المؤهلة قانونـ

المتضـمن قــانون اإلجـراءات المدنيـة واإلداريــة، فـإن الدولــة أو  09-08وٕاعمـاال ألحكـام القــانون رقـم 

الوالية أو البلدية أو المؤسسة العمومية ذات الصبغة اإلدارية عنـدما تكـون طرفـا فـي الـدعوى بصـفة 

رئــيس المجلــس الشــعبي و أالــوالي، أو مــدعي أو مــدعى عليهــا فإنهــا تمثــل بواســطة الــوزير المعنــي، 

  . 2البلدي على التوالي، والممثل القانوني بالنسبة للمؤسسة العمومية ذات الصبغة اإلدارية

حيــث تعتبــر  ،لــوزير المكلــف بالماليــةة تســيير وٕادارة األمــالك الوطنيــة إلــى أســند المشــرع مهمــ

المديرية العامة لألمالك الوطنية من أهم هياكل وزارة المالية التي حددتها المادة الثانية من المرسوم 

الذي يتضمن تنظيم اإلدارة المركزية في وزارة المالية، وهو يتمتع في مجال  364-07التنفيذي رقم 

                                                           

  .، يتضمن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية09-08من القانون رقم  901، 801المادتين  -1
  .09-08من القانون رقم  828 المادة -2
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 بمهــامالحيات وزيـر الماليـة الـذي يحـدد صـ 54-95األمـالك الوطنيـة حسـب المرسـوم التنفيـذي رقـم 

  :تتمثل في أساسية

  نية وسجل المساحة والشهر العقاري،المبادرة بأي نص يتعلق باألمالك الوط -

  :تطبيق األحكام التشريعية والتنظيمية واإلجراءات الالزمة في مجال -

  لكات العمومية وتقييمها وصيانتها،جرد الممت •

  باستمرار،عام للممتلكات العمومية ضبط الجدول ال •

  إعداد سجل المساحة العامة وحفظه، •

  سك السجل العقاري وضبطه باستمرار،م •

  .المراقبة القانونية الستعمال الممتلكات العمومية •

ينفــــذ فيمــــا يخصــــه التــــدابير واإلجــــراءات المتعلقــــة بنظــــام الملكيــــة العقاريــــة وغيــــر العقاريــــة  -

  . 1وٕاصالحها

المتضــمن  30-90مــن القــانون رقــم  10المــادة فــي مجــال منازعــات األمــالك الوطنيــة منحــت 

ـــقــانون األمــالك الوطنيــة لــوزير المالي ة حــق تمثيــل الدولــة فــي المنازعــات المتعلقــة بــاألمالك التابعــة ــ

الـذي يحـدد شـروط وكيفيـات إدارة وتسـيير األمـالك  427-12لها، كما منحه المرسوم التنفيـذي رقـم 

ص متابعة الدعاوى على اختالف أنواعها بصفته مدعيا أو اختصا للدولة العمومية والخاصة التابعة

نـــذكر تدخلـــه فـــي  ،مـــدعى عليـــه، هـــذه الـــدعاوى قـــد تتعلـــق بـــاألمالك الوطنيـــة الخاصـــة أو العموميـــة

  : حماية هذه األخيرة من خالل

  د طابع الملكية الوطنية العمومية،متابعة الدعاوى المتعلقة بتحدي -

ملكيـة الدولـة وجميـع الحقـوق العينيـة األخـرى التـي يمكـن أن متابعة الدعاوى المتعلقة بحـق  -

  والعقارية التابعة ألمالك الدولة،تنجم عن األمالك المنقولة 

                                                           

  .، يحدد صالحيات وزير المالية54-95من المرسوم التنفيذي رقم  05المادة  -1
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متابعة الدعاوى المتعلقة بصحة جميع االتفاقيات التي تتعلق باقتناء أمالك الدولة وتسييرها  -

  . 1أو التصرف فيها، وتطبيق الشروط المالية لهذه االتفاقيات

إن اختصاص الوزير المكلف بالمالية بتمثيل الدولة في المنازعات المتعلقة بأمالكها العمومية 

  :يثير عدة مسائل أساسية

يباشر الوزير المكلف بالمالية اختصاصـه القـانوني كممثـل قـانوني للدولـة فـي الـدفاع عـن  -1

مــع الــوزير المخــتص أو ممتلكاتهــا بصــفة منفــردة، كمــا يمكنــه مباشــرة هــذا االختصــاص باالشــتراك 

  . 2الوزراء المختصين التابعة لقطاعهم األمالك العمومية المعنية

اختصـاص الـوزير المكلـف بالماليـة فـي تمثيـل الدولـة بشـأن المنازعـات المتعلقـة بـاألمالك  -2

العمومية التابعة لها هو اختصاص أصيل، يمكن تفويضه إلى موظفي إدارة أمالك الدولة المخولين 

ـــة  1999-02-20بـــذلك بموجـــب القـــرار المـــؤرخ فـــي  قانونـــا الـــذي يؤهـــل أعـــوان إدارة أمـــالك الدول

والحفظ العقاري لتمثيل الوزير المكلف بالمالية في الدعاوى المرفوعة أمام العدالة، ويتعلق األمر في 

  :مجال األمالك الوطنية العمومية بـ

أمـــام مجلـــس الدولـــة إضـــافة إلـــى  المـــدير العـــام لألمـــالك الوطنيـــة فـــي القضـــايا المرفوعـــة -أ 

  .المحكمة العليا ومحكمة التنازع

مديري أمالك الدولة بالواليات كل حسب اختصاصه اإلقليمي بالنسبة للقضايا المرفوعة  -ب 

  .3أمام المحاكم اإلدارية إضافة إلى المحاكم العادية والمجالس القضائية

  

   

                                                           

  .شروط وكيفيات إدارة وتسيير األمالك العمومية والخاصة التابعة للدولة ، يحدد427-12من المرسوم التنفيذي رقم  191المادة  -1
   .427-12من المرسوم التنفيذي رقم  192/01المادة  -2
ــــوزير ، 1999-02-20المؤرخ في  وزير المالية قرارمن  01المادة  -3 ــــاري لتمثيــــل ال يؤهــــل أعــــوان إدارة أمــــالك الدولــــة والحفــــظ العق

  .المكلف بالمالية في الدعاوى المرفوعة أمام العدالة
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فيمــا يتعلــق بــأمالك الدولــة الواقعــة  1حكومــةيحــق للــوالي باعتبــاره ممــثال للدولــة ومفــوض ال -3

  . 2في واليته ممارسة دعوى المطالبة بمصالح الدولة في مجال أمالكها

ــا بــالنظر إلــى كونــه يشــكل  إن تمتــع الــوالي بهــذه الصــالحية مــن شــأنه أن يثيــر إشــكاال قانوني

الــذي يمــارس و  ،تنازعــا فــي االختصــاص بــين الــوالي وبــين مــدير أمــالك الدولــة علــى مســتوى الواليــة

اختصاصــه فــي تمثيــل الدولــة فــي مجــال المنازعــات المتعلقــة بأمالكهــا بتفــويض مــن الــوزير المكلــف 

  .بالمالية، وهو أمر قد يتمسك به الخصوم للمطالبة بعدم قبول الدعوى شكال

أكثـــر مـــن ذلـــك فاختصـــاص الـــوالي بتمثيـــل الدولـــة فـــي المنازعـــات المتعلقـــة بأمالكهـــا مصـــدره 

وهـو نـص تنظيمـي، فـي حـين أن مصـدر اختصـاص وزيـر الماليـة  427-12فيذي رقم المرسوم التن

وهـــو نــــص  30-90ذي يفوضـــه لمـــدير أمـــالك الدولــــة علـــى مســـتوى الواليـــة هــــو القـــانون رقـــم ـــــوال

تشريعي، وبالتالي يقتضي احترام مبدأي المشروعية وتدرج القوانين االعتداد بالحكم الوارد في المـادة 

  .  3المتضمن قانون األمالك الوطنية 30-90 من القانون رقم 10

II- يتمتـع  :علـى المسـتوى المحلـيللـدفاع عـن األمـالك العموميـة  االهيئات المؤهلـة قانونـ

كــل مــن الــوالي ورئــيس المجلــس الشــعبي البلــدي كــل فيمــا يخصــه بحــق تمثيــل الواليــة والبلديــة أمــام 

  :القضاء اإلداري في سبيل الدفاع عن األمالك العمومية التابعة للوالية والبلدية

 المتعلـق بالواليـة للـوالي باعتبـاره ممـثال للواليـة 07-12منح القانون رقم : بالنسبة للوالية -1

صالحية تولي أعمال إدارة األمالك والحقوق التي تتكـون منهـا ممتلكـات الواليـة، إضـافة إلـى تمثيلـه 

  . 4للوالية أمام القضاء باعتباره الممثل القانوني لها

تأسيسا على ذلك يسهر الوالي على الدفاع عن األمالك العمومية التابعة للوالية أمام المحـاكم 

  . 1أو مدعى عليها واء كانت الوالية مدعية إقليميا ساإلدارية المختص

                                                           

  .، يتعلق بالوالية07-12من القانون رقم  110المادة  -1
شــروط وكيفيــات إدارة وتســيير األمــالك العموميــة والخاصــة التابعــة ، يحــدد 427-12مــن المرســوم التنفيــذي رقــم  192/02المــادة  -2

  .للدولة
  .48، 47، ص ص 2009دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، الطبعة الخامسة، يحياوي أعمر، منازعات أمالك الدولة،  -3
  .، يتعلق بالوالية07-12من القانون رقم  106، 105المادتين  -4
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التقاضـي باسـم البلديـة ولحسـابها مـن أهـم  10-11اعتبر قانون البلديـة : بالنسبة للبلدية -2

صالحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي باعتباره ممثال للبلدية، وذلك فـي إطـار سـهره علـى حمايـة 

ســواء كــان بصــفته مــدعي أو مــدعى عليــه أمــام المحــاكم اإلداريــة  2األمــالك العموميــة التابعــة للبلديــة

  .المختصة

  : الفرع الثاني

  نطاق اختصاص القضاء اإلداري في مجال األمالك العمومية

إن دور القاضي اإلداري يمتد كأصل ليشمل نـوعي األمـالك الوطنيـة العموميـة والخاصـة، إال 

  .المنازعات التي يمكنه النظر فيها أن نطاقه يختلف بين النوعين بالنظر إلى طبيعة

يخــتص القاضــي اإلداري فيمــا يتعلــق بــاألمالك العموميــة بــالنظر فــي عــدد مــن الــدعاوى التــي 

مـع ) أوال( يلعب فيها القاضـي الموضـوعي دورا هامـا فـي تجسـيد الحمايـة الالزمـة لألمـالك العموميـة

ادفــة إلــى تــوقي وقــوع أضــرار ال ســبيل ذلـك يجــد القضــاء اإلداري اإلســتعجالي منفــذا لبســط رقابتـه اله

  ).ثانيا(إلصالحها وفق اإلجراءات القضائية العادية 

  تدخل القضاء اإلداري الموضوعي لحماية األمالك العمومية: أوال

المتضــمن قــانون األمــالك الوطنيــة يتبــين  30-90مــن القــانون رقــم  125بــالرجوع إلــى المــادة 

لفصــل فــي المنازعــات المتعلقــة بــاألمالك العموميــة التــي أن المشــرع مــنح للقاضــي اإلداري ســلطة ا

تؤدي مباشرة أو غير مباشـرة إلـى التشـكيك فـي ملكيـة الدولـة للملـك المعنـي، أو التشـكيك فـي حمايـة 

والتــي تأخــذ  ،الحقــوق وااللتزامــات التــي يتعــين عليهــا الــدفاع عنهــا أو المطالبــة بتنفيــذها أمــام العدالــة

  :أشكاال مختلفة

                                                                                                                                                                                     

  .، يتضمن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية09-08من القانون رقم  801، 800المادتين  -1
  .، يتعلق بالبلدية10-11من القانون رقم  82المادة  -2
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I-  لقد منح القـانون رقـم : عات المتعلقة بالتشكيك في ملكية األمالك الوطنية العموميةالمناز

منه للقاضي اإلداري سلطة تكييف ملكية األمالك الوطنية العمومية على  125في المادة  90-30

  . الرغم من أنه سبق وتولى تحديد األمالك الوطنية العمومية والعناصر المكونة لها

ـــات إدارة  427-12لمرســـوم التنفيـــذي رقـــم مـــن جانـــب آخـــر مـــنح ا ـــذي يحـــدد شـــروط وكيفي ال

للقاضــي اإلداري حــق النظــر فــي تحديــد طــابع  ،وتســيير األمــالك العموميــة والخاصــة التابعــة للدولــة

طبقا للقوانين المعمول بها، وكذلك حق ملكية الدولة وجميع  -والخاصة -الملكية الوطنية العمومية 

  . 1لتي يمكن أن تنجم عن األمالك المنقولة والعقارية التابعة ألمالك الدولةالحقوق العينية األخرى ا

خيــرة يمكــن أن تثــار المنازعــات المتعلقــة بحــق ملكيــة الدولــة ألمالكهــا عنــدما تتعــرض هــذه األ

راميــة إلــى حيازتهــا أو تملكهــا بشــكل مخــالف ألحكــام  العتــداءات مــن أشــخاص طبيعيــة أو معنويــة،

يـة والنصـوص المرتبطـة بـه والتطبيقيـة لـه، وفـي مثـل هـذه المنازعـات يقـع علـى قانون األمالك الوطن

ـــــعات ــــذي تثــ ـــــق القاضــــي ال ـــــار أمامــ ـــــه مسألــ ـــــة حــــق ملكيــ ـــــ ة والجماعــــات اإلقليميــــة لألمــــالك ـة الدول

  .العمومية، تضمين قراراته تأكيدا وٕاحقاقا لهذا الحق ودحض أي تشكيك في ذلك

المبـــادئ المرتبطـــة بفكـــرة ملكيـــة الدولـــة والجماعـــات اإلقليميـــة لقـــد كـــرس القضـــاء عـــددا مـــن 

  :لألمالك العمومية نذكر منها

كـة وهـي الدعاوى المتعلقة بمسألة ملكية األمالك العمومية ال ترفـع إال علـى الهيئـات المال -1

ه ، وهــذا مــا أكــد2حتــى ولــو كــان الملــك المعنــي مســيرا مــن طــرف هيئــة أخــرى الدولــة والواليــة والبلديــة

  . 20043-03-24القرار الصادر عن المحكمة العليا بتاريخ 

ال يمكن بأي حال اكتساب األمالك العمومية بالتقـادم مـن طـرف األشـخاص الطبيعيـة أو  -2

عــن المحكمــة  ةالمعنويــة مهمــا طالــت مــدة وضــع اليــد، وهــذا مــا أكدتــه قــرارات قضــائية عديــدة صــادر 

                                                           

  .شروط وكيفيات إدارة وتسيير األمالك العمومية والخاصة التابعة للدولة ، يحدد427-12من المرسوم التنفيذي رقم  191المادة  -1
      .28، ص 2002، 02العدد  مجلة مجلس الدولة،، "دور القضاء اإلداري في المنازعات العقارية" بوصوف موسى،  -2
   .231، ص 2004، 01، المجلة القضائية عدد 2004-03-24صادر عن المحكمة العليا بتاريخ  260154قرار رقم  -3
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المتضــمن  30-90مـن القـانون رقـم  66ألحكـام المــادة  تطبيقـا تي جـاءوالتــ 1العليـا ومجلـس الدولـة

  . قانون األمالك الوطنية

لـــرئيس المجلـــس الشـــعبي  الممنوحـــة أشـــهر) 04(ربعـــة األأجـــل علـــى الـــرغم مـــن انقضـــاء  -3

واردا البلدي ومدير أمالك الدولـة بالواليـة ألجـل االعتـراض علـى إعـداد الموثـق لعقـد شـهرة قـد يكـون 

والــذي قــد يترتــب عنــه ، دون إبــداء أي اعتــراض منهمــا الوطنيــة أو المحليــةملــك مــن األمــالك علــى 

القضــاء اإلداري  ردا علــى ملــك مــن األمــالك العموميــة، فــإنعقــد الشــهرة ولــو كــان وال تحريــر الموثــق

ومــدير رئــيس المجلـس الشــعبي البلـدي كــل مـن لهـذا االحتمــال وكـرس مبــدءا هامـا وهــو حـق تصـدى 

ــــأم ــــالك الدولـ ــــة بالواليـ ـــزاع، والمطالب ةـ ــــفـــي التـــدخل فـــي الن ـــم ســـبق و ة بإبطـــال عقـــد الشـــهرة الـــذي ــ ت

عة للدولة أو للجماعات موقف من القضاء يشكل بحق حماية لألمالك العمومية التابال هذا، ف2تحريره

  .اإلقليمية

II- غالبــا مــا : المنازعــات المتعلقــة بــالتعويض عــن األضــرار التــي تلحــق األمــالك العموميــة

عرضـــة العتـــداءات  التابعـــة للدولـــة وجماعاتهـــا اإلقليميـــة األمـــالك العموميـــة وحتـــى الخاصـــةتكـــون 

  .معاقب عليها في قانون العقوبات وفي قوانين خاصة تحكم فئات محددة من األمالك العمومية

تطبيقا للقواعد العامة في قـانون اإلجـراءات الجزائيـة يترتـب عـن وقـوع جريمـة ماسـة بملـك مـن 

مومية تحريك دعوى عمومية بشأنها، كما يترتب عنها حق الدولة وهيئاتهـا اإلقليميـة فـي األمالك الع

  .التعويض عما لحق األمالك العمومية التابعة لها من أضرار

تجــد الــدعوى المدنيــة المترتبــة عــن المســاس بــاألمالك العموميــة أساســها القــانوني فــي المــادة 

والتـي أكـدت علـى جـواز رفـع  ،األمـالك الوطنيـة المتضـمن قـانون 30-90من القانون رقم  69/03

ال تتقـادم  هـذه الـدعوى ،دعوى مدنية رامية إلى التعويض عن الضـرر الـذي لحـق بـاألمالك الوطنيـة

  .  إال وفقا للقواعد العامة في القانون المدني

                                                           

  .114، ص 1992، 01، المجلة القضائية عدد 1990-10-21صادر عن المحكمة العليا بتاريخ  73271قرار رقم  -1

 2004ـــاص، ، االجتهـاد القضـائي، الجـزء الثـاني، عـدد خ2000-11-22صادر عن المحكمـة العليـا بتـاريخ  200495قرار رقم  -  

  .112ص 
  .151، ص 2000، 01، المجلة القضائية عدد 2000-03-29اريخ صادر عن المحكمة العليا بت 190541قرار رقم  -2
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مــن المكــرس قانونــا أن الطــرف المتضــرر أو المــدعي المــدني يكــون لــه الخيــار بشــأن الجهــة 

ية التـي يرفــع أمامهـا دعــواه الراميـة إلــى المطالبـة بـالتعويض، وهــو أمـر ينطبــق علـى الــدعوى القضـائ

  : المدنية المترتبة عن الجرائم الواقعة على األمالك العمومية إذ يحق رفع الدعوى إما

أمــام القضــاء الجزائــي عنــد تحريــك الــدعوى العموميــة، أو أمــام قاضــي التحقيــق، أو أثنــاء  -1

قبل أو أثناء جلسة الحكم، وفـي هـذه الحالـة يخـتص القاضـي الجزائـي وحـده بالفصـل  سير المحاكمة

  .في دعوى التعويض

ـــى  القضـــاء اإلداريأمـــام  -2 ـــة بموجـــب دعـــوى مســـتقلة ترمـــي إل ممـــثال فـــي المحكمـــة اإلداري

المطالبــة بــالتعويض، وفـــي هــذه الحالــة تكـــون الــدعوى اإلداريــة تابعـــة للــدعوى العموميــة، بحيـــث ال 

للقاضـي اإلداري أن يفصـل فـي دعـوى التعــويض المرفوعـة أمامـه إال بعـد أن يفصـل القاضــي  يمكـن

  . 1الجزائي في الدعوى العمومية

ما يميـز دعـوى التعـويض عـن األضـرار المترتبـة عـن الجـرائم الواقعـة علـى األمـالك العموميـة 

  :أن نطاق الهيئات التي يحق لها رفعها يتسع ليشمل

ورئـيس  ،والـوالي ،بالمالية ممـثال بمـدير أمـالك الدولـة علـى مسـتوى الواليـةالوزير المكلف  -1

المجلس الشـعبي البلـدي بالنسـبة لكـل الجـرائم الواقعـة علـى األمـالك العموميـة الوطنيـة أو الوالئيـة أو 

  . 2البلدية

محـــددة مـــن األمـــالك العموميـــة أجـــاز المشـــرع لهيئـــات معينـــة أن ترفـــع  ألصـــنافبالنســـبة  -2

  :ويض عن الضرر الناتج عن الجرائم الواقعة على هذه الفئات، ويتعلق األمر بـدعوى تع

  . 3شرطة الغابات بالنسبة للجرائم الواقعة على األمالك الغابية -

                                                           

  .81عمر، منازعات أمالك الدولة، مرجع سابق، ص أيحياوي  -1
  .ك الوطنية، معدل ومتممال، يتضمن قانون األم30-90من القانون رقم  10المادة  -2
، صـادر فــي 26ج ج عـدد  ام للغابـات، ج رن النظـام العــ، يتضمـ1984-06-23مـؤرخ فـي  12-84قـانون رقـم المـن  65المـادة  -3

  .مممعدل ومت 26-06-1984
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كل جمعية يـنص قانونهـا األساسـي علـى سـعيها إلـى حمايـة التـراث الثقـافي بالنسـبة للجـرائم  -

  .1الواقعة على الممتلكات الثقافية

فيما يخص الجـرائم  ينها األساسية إلى حماية الشواطئجمعية مؤسسة قانونا تبادر بقوان كل -

واإلضـرار ... المسببة لتلوث الجو والبحر وأوساط أخـرى كاألوسـاط الصـحراوية والمسـطحات المائيـة

ـــالق،  المنصــوص عليهــا ضــمن أحكــام بهــا ـــالمتعل 10-03انون رقــم ـــ ـــق بحمايــــ ـــة البيئـــ ـــطة فــي إـ ار ـــ

   . 2 ة المستدامةـــالتنمي

يملك القاضي اإلداري الفاصل في دعوى التعويض أن يحكم بالتعويض النقدي عن األضـرار 

الالحقة بالملكية العامة وهو األصل، أو بالتعويض العيني والذي قد يأخذ صورة إعادة األماكن إلـى 

  . 3حالها األصلي

III-  إذا كانـت الـدعاوى السـابق ذكرهـا : اإلدارة بواجـب الصـيانةالمنازعات المتعلقة بـإخالل

تكــون فيهــا الدولــة وجماعاتهــا اإلقليميــة عــن طريــق ممثليهــا القــانونيين طرفــا مــدعيا فــي النــزاع، فــإن 

  .الدعاوى المتعلقة بإخالل اإلدارة بواجب الصيانة تكون فيها الهيئات السابق ذكرها مدعى عليها

ك العموميــة هــو التــزام يقــع علــى عــاتق الهيئــة المالكــة والمســيرة مــن إن االلتــزام بصــيانة األمــال

أجـــل الحفـــاظ علـــى الملـــك المعنـــي وضـــمان بقائـــه قـــادرا علـــى تحقيـــق الغـــرض المحـــدد لـــه، لكـــن قـــد 

تتقــاعس هــذه اإلدارات عــن واجــب الصــيانة بشــكل يكــون ســببا فــي إلحــاق ضــرر بــالغير نتيجــة عــدم 

  .دارة عن ذلكرتب مسؤولية اإليصالحيته، وهو أمر 

 "المســؤولية عــن انعــدام الصــيانة"إن اإلخــالل بواجــب الصــيانة يرتــب مســؤولية اإلدارة وتســمى 

والتـــي تعتبـــر مـــن تطبيقـــات المســـؤولية عـــن األشـــغال العموميـــة، وهـــي مســـؤولية مبنيـــة علـــى الخطـــأ 

                                                           

  .، يتعلق بحماية التراث الثقافي04-98من القانون رقم  91 المادة -1
ج ج عـدد ، يتعلق بحماية البيئـة فـي إطـار التنميـة المسـتدامة، ج ر 2003-07-19مؤرخ في  10-03قانون رقم المن  42المادة  -2

  .2003-07-20، صادر في 43
  .81عمر، منازعات أمالك الدولة، مرجع سابق، ص أيحياوي  -3
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مــن المفتــرض الــذي ينــتج عنــه إصــابة أحــد مســتعملي األمــالك الوطنيــة، إذ يفتــرض هنــا وجــود خطــأ 

  . 1طرف اإلدارة والمتمثل في نقص أو إهمال الصيانة مما يستوجب تعويض المتضرر

يبــرز دور القاضــي اإلداري الحمــائي لألمــالك العموميــة فــي مثــل هــذه المنازعــات مــن خــالل  

تعــويض بمثابــة جــزاء يوقعــه التعــويض الــذي يحكــم بــه للمتضــرر وتلتــزم اإلدارة بدفعــه، فيكــون هــذا ال

  .دارة نتيجة إخاللها بواجب صيانة ممتلكاتهاإلالقاضي على ا

مــن األهميــة بمــا كــان توضــيح نقطــة أساســية فيمــا يتعلــق بواجــب الصــيانة والمنازعــات المثــارة 

قــد ألزمــا كــل  427-12والمرســوم التنفيــذي رقــم  30-90بشــأن اإلخــالل بــه، حيــث أن القــانون رقــم 

صــيانة الكبــرى بالنســبة لألولــى ونفقــات الصــيانة مــن اإلدارة المالكــة واإلدارة المســيرة بتحمــل نفقــات ال

ر يختلــــف بالنســــبة للمنازعــــات المتعلقــــة بــــاإلخالل بواجــــب ـة، إال أن األمــــــــــة للثانيــــــة بالنسبــــــالعادي

الصيانة، ألنه وكما سـبق القـول ال يمكـن رفـع الـدعاوى المتعلقـة بـاألمالك العموميـة إال علـى اإلدارة 

  .أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي المالكة ممثلة بوزير الداخلية

لــذلك وحســـب وجهــة نظـــر الباحثــة فإنـــه وٕان كانـــت اإلدارة المســيرة هـــي التــي أخلـــت بالتزامهـــا 

بصيانة األمالك العمومية التي تسيرها، فإن الدعوى يجب أن ترفع على اإلدارة المالكـة ولـيس علـى 

وع علـــى اإلدارة المســـيرة إذا تبـــث أن الضـــرر وقـــع اإلدارة المســيرة، ويبقـــى لـــإلدارة المالكـــة حـــق الرجـــ

  .نتيجة إهمال واجب الصيانة العادية الذي يقع على عاتق األخيرة

ة اإلدارة عـــن إخاللهـــا بواجـــب الصـــيانة فـــي عديـــد ـاء اإلداري فكـــرة مسؤوليــــــــد تبنـــى القضـــــلق

ر مسـؤولية البلديـة والذي أق 2008-01-30قراراته، نذكر القرار الصادر عن مجلس الدولة بتاريخ 

نتيجـــة تعرضـــه لصـــدمة كهربائيـــة أصـــابته مـــن أحـــد  ،ممثلـــة فـــي رئيســـها عـــن وفـــاة أحـــد األشـــخاص

  . 2األعمدة الكهربائية الموجودة في طريق عمومي وذلك نتيجة إهمال البلدية لصيانة هذا العمود

أكثــــر مــــن ذلــــك وحرصــــا منــــه علــــى دفــــع مختلــــف اإلدارات إلــــى االلتــــزام بواجــــب صــــيانتها 

لممتلكاتهـــا، أقـــر القضـــاء اإلداري مســـؤولية اإلدارة عـــن إخاللهـــا بواجـــب الصـــيانة حتـــى ولـــو كانـــت 

                                                           

  .316ص مرجع سابق، ميساوي حنان،  -1
  .100، ص 2009، 09، مجلة مجلس الدولة، عدد 2008-01-30صادر عن مجلس الدولة بتاريخ  036230قرار رقم  -2
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األضرار وقعـت نتيجـة عوامـل خارجـة عـن إرادة اإلدارة إذا تبـين لـه أن هـذه األضـرار تفاقمـت نتيجـة 

، وبمفهـــوم المخالفـــة تنتفـــي مســـؤولية اإلدارة إذا أثبتـــت أنهـــا قامـــت 1رة لواجـــب الصـــيانةإهمـــال اإلدا

بواجبهــا فــي صــيانة ممتلكاتهــا وأن إهمالهــا لــم يســاهم فــي تفــاقم هــذه األضــرار وهــذا مــا أكــده القــرار 

  . 20012 -05-07الصادر عن مجلس الدولة بتاريخ 

IV-  قـد تكـون األمـالك العموميـة : ك الدولةالمنازعات المتعلقة بتحصيل حقوق وأتاوى أمال

اسـتعمال خـاص مـن طـرف أشـخاص طبيعيـة سواء كانت تابعة للدولة أو للجماعات اإلقليميـة محـل 

  . 3من القانون الخاص، سواء كان ذلك بموجب ترخيص أو بموجب عقد امتياز أو معنوية

ك العموميــة يترتــب علــى المســتفيد مــن رخــص أو عقــود اســتغالل واســتعمال ملــك مــن األمــال

نظـرا ف تقديم أتاوى وحقوق تكون محددة مسـبقا إمـا بموجـب نصـوص القـانون أو بموجـب بنـود العقـد،

المركزيـة  اإلدارة للدولة وجماعاتهـا اإلقليميـة، فـإن ألهمية مداخيل أمالك الدولة باعتبارها موردا ثابتا

تعتبــر كــل حالــة عــدم حيــث علــى بــذل الجهــود لتحســين تحصــيلها، دائمــة الحــرص ألمــالك الدولــة 

تحصـــيل مالحظـــة وغيـــر مبـــررة ســـببا لتوقيـــع عقوبـــات صـــارمة تجـــاه األعـــوان المســـؤولين عـــن هـــذه 

   .4الوضعية

المستفيد من رخص استغالل األمالك العمومية التابعة للدولـة أو  قد يتقاعسمن جانب آخر  

ألمـر الـذي قـد يترتـب عنـه اعن تسديد الحقـوق المترتبـة عليـه للخزينـة العموميـة،  للجماعات المحلية

منازعـة تـدخل ضـمن طائفـة هـذه ال ،قيام منازعة بين اإلدارة المانحة للرخصة أو العقد وبين المستفيد

المنازعات اإلدارية العادية، علـى خـالف مـا هـو مكـرس فـي القـانون الفرنسـي حيـث تعتبـر مثـل هـذه 

                                                           

  .317، ص مرجع سابقميساوي حنان،  -1
: ، نقـال عـن103، ص 2003، 03، مجلة مجلس الدولة، عدد 2001-05-07مجلس الدولة بتاريخ  صادر عن 2448قرار رقم  -2

   .317ميساوي حنان، مرجع سابق، ص 
يحـدد شـروط وكيفيـات إدارة وتسـيير األمـالك العموميـة والخاصـة التابعـة ، 427-12مـن المرسـوم التنفيـذي رقـم  77-70المـواد مـن  -3

  .للدولة
اشـترطت اإلدارة المركزيـة إلدارة أمـالك الدولـة أن يكـون تسـديد  ة،ع السـبل أمـام انتشـار ظـاهرة الرشـو إلـى قطـمن جانـب آخـر وسـعيا  -4

   صــادرة بتــاريخ 01457مــذكرة رقــم : مختلــف أتــاوى األمــالك عــن طريــق الشــيك باســتثناء المبــالغ المتواضــعة المســتحقة، أنظــر فــي هــذا

، ص 2010، تتعلق بإنعاش مكافحة الرشوة، مجموعة النصوص الصادرة عن المديرية العامة لألمالك الوطنيـة لسـنة 15-02-2010

  .63-60ص 
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لقاضــــي اإلداري الحكـــم بــــإلزام التـــي يملــــك فيهـــا او  ،المنازعـــات مــــن قبيـــل مخالفــــات الطـــرق الكبــــرى

  .1المحكوم عليه بجبر الضرر الالحق بالملك العام تحت طائلة غرامة تهديدية

اإلجـــراءات التـــي  19922المتضـــمن قـــانون الماليـــة لســـنة  25-91نظـــم القـــانون رقـــم  لقـــد  

والتــي ، 3ومحاصــل أمــالك الدولــة وجماعاتهــا اإلقليميــة تتخــذها إدارة أمــالك الدولــة الســتيفاء حقــوق

   :يمكن التمييز بشأنها بين حالتين

إذا لــم يســدد المــدين  :مباشــرة إجــراءات التحصــيل فــي حالــة غيــاب احتجــاج مــن المــدين -1

الحقوق واألتاوى المتعلقـة باسـتغالل ملـك مـن األمـالك العموميـة فـي اآلجـال المحـددة ولـم يقـدم طلبـا 

ــــلتأجي ــــل التســـديد مرفقـ ة ســـند تحصـــيل للـــديون ويوجهـــه إلـــى ـدولـــا بضـــمانات، يعـــد مفـــتش أمـــالك الـ

يتم إعداده  ،المدين، ويقصد بسند التحصيل تلك الوثيقة التي يراد بها تحصيل عائدات أمالك الدولة

  . 4من طرف مفتش أمالك الدولة ويمهر بالصيغة التنفيذية من طرف مدير أمالك الدولة للوالية

موقعـا مـن طـرف مـدير أمـالك الدولـة  يمكن أن يكون سـند التحصـيل فرديـا أو جماعيـا ويكـون

للوالية الذي يعطيه الصيغة التنفيذية، فـإن لـم يقـم المـدين بتسـديد الـدين بعـد اسـتالمه سـند التحصـيل 

ولم يقدم طلبا لتأجيل التسديد، يوجه له مفتش أمالك الدولة إنـذارا بموجـب رسـالة موصـى عليهـا مـع 

  . 5إشعار باالستالم قبل شروعه في المتابعة

                                                           
1 - CHAUVAUX Didier, Maire et action communale, éditions francis lefebre, paris, France, 2011,p 
20010.  

-12-18 صــادر فــي ،65، ج ر ج ج عــدد1992، يتضــمن قــانون الماليــة لســنة 1991-12-16 مــؤرخ فــي 25-91 قــانون رقــم -2

1991.  
الثــروات  ضأتــاوى اســتخراج بعــ 1992يتضــمن قــانون الماليــة لســنة  25-91 مــن القــانون رقــم 156، 155فمــثال حــددت المــادتين  -3

  :الوطنية بالشكل التالي

مـن األمـالك العموميـة المائيـة والبحريـة حسـب تكعيـب ... مـل والحجـارة والصـخورتحدد مبالغ أتاوى استخراج المواد والثروات كالر  -

بموجـب قـرار مشـترك بـين الـوزير المكلـف بالماليـة والـوزير المكلـف بـالري أو الـوزير المكلـف بالشــؤون  ،ونوعيـة المـواد المسـتخرجة

  .البحرية، وهي تختلف حسب خصوصيات المناطق الجغرافية

ن الذي يتم على أساس منح امتياز صادر عن إدارة أمالك الدولة من خالل عنصرين عنصر ثابت يدفع تحدد أتاوى جمع المرجا -

  .جانفي من كل سنة، وعنصر متغير يحدد حسب وزن المحصول الخام بعد جفافه 31مسبقا حين إمضاء عقد االمتياز وبتاريخ 
  .84يحياوي أعمر، منازعات أمالك الدولة، مرجع سابق، ص  -4
   .1992، يتضمن قانون المالية لسنة 25-91 من القانون رقم 142، 141ادتين الم -5
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ا لم يقـم المـدين بتسـديد الـديون المترتبـة عليـه بعـد تلقيـه لإلنـذار يباشـر مفـتش أمـالك الدولـة إذ

يوما من تـاريخ اسـتالم المـدين  20المتابعات القضائية أمام المحاكم اإلدارية المختصة بعد انقضاء 

  :لإلنذار الموجه له، هذه المتابعات تنفذ إما من طرف

  .أمالك الدولة للوالية المحضر القضائي بطلب من مدير -

مفــتش أمــالك الدولــة بــأمر مــن مــدير أمــالك الدولــة للواليــة، وفــي هــذه الحالــة يعتبــر تبليــغ  -

اإلنـــذار للمـــدين بمثابـــة األمـــر القضـــائي بـــالحجز علـــى منقـــوالت المـــدين، وتبعـــا لـــذلك يمكـــن لمفـــتش 

م المدين لإلنذار الموجه يوما من تاريخ استال 20أمالك الدولة مباشرة إجراءات الحجز بعد انقضاء 

، وهذا أمر وٕان كان يضمن السرعة فـي اسـتيفاء حقـوق الخزينـة العموميـة فإنـه يحـرم المـدين مـن 1له

  .الضمانات القضائية المكفولة له

ســـعيا مـــن المشـــرع إلـــى ضـــمان اســـتيفاء أتـــاوى ومحاصـــل اســـتغالل األمـــالك العموميـــة، فإنـــه 

المدينين لمبالغ يملكها أو يستحقها مدينون باألتاوى أو حقوق أوجب على المودع لديهم الحائزين أو 

أو محاصــل أمــالك الدولــة والتــي يكــون تحصــيلها مضــمونا بموجــب امتيــاز مــن الخزينــة، أن يقومــوا 

بتســديد ديــون الخزينــة مقــام المــدينين مــن األمــوال التــي بحــوزتهم فــي حــدود األتــاوى المســتحقة علــى 

  . 2المدينين

الحــائز بموجــب طلــب يبلــغ إلــيهم فــي شــكل إشــعار مــن طــرف مفــتش أمــالك يــتم إشــعار الغيــر 

الدولــة المكلــف بالتحصــيل، ويترتــب علــى هــذا اإلشــعار تخصــيص المبــالغ المطالــب بــدفعها لتســديد 

أتاوى إدارة أمالك الدولة مهما كان التاريخ الذي تصبح فيه الديون مسـتحقة فعـال، وحتـى وٕان كانـت 

  . 3سخ أو كانت آجلةمعلقة على شرط واقف أو فا

إذا احـتج : إجراءات تحصيل أتـاوى أمـالك الدولـة فـي حالـة وجـود معارضـة مـن المـدين -2

ـــــن علــــى صحـالمديــــ ـــــة أو مبلــــغ األتـ ـــــاوى التــــي يلتــــزم بدفعهـ ـــــا مقابــ ل اســــتغالل ملــــك مــــن األمــــالك ــ

                                                           

   .1992يتضمن قانون المالية لسنة ، 25-91 من القانون رقم 144، 143المادتين  -1
   .25-91 من القانون رقم 145المادة  -2
  .25-91 من القانون رقم 146المادة  -3
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مع ذكر مبـالغ  ة، يمكنه أن يطلب تأجيل دفع حصة األتاوى المعترض عليها في احتجاجه،ـالعمومي

  . 1وأسس التخفيض الذي يعتبره حقا له

ترســل االحتجاجــات المتعلقــة بتحصــيل حقــوق وأتــاوى أمــالك الدولــة إلــى مديريــة أمــالك الدولــة 

للواليــة التــي يتبعهــا مفــتش أمــالك الدولــة المكلــف بالمتابعــات، ويجــب أن تنصــب هــذه االحتجاجــات 

  : على

  صحة العقد شكال، -

  ،دفعوجود إلزامية  -

  ،مبلغ الدين اعتبارا للتسديدات التي حصلت -

إلزاميــة المبلــغ المطالــب بــه أو علــى كــل ســبب آخــر ال يــؤدي إلــى إعــادة النظــر فــي وعــاء  -

وحساب األتاوى، فإن رفضت هـذه االحتجاجـات جـاز للمـدين الطعـن فـي قـرار اإلدارة أمـام المحكمـة 

  . 2اإلدارية المختصة

ج على دفع أتاوى أمالك الدولة طلبا لتأجيـل تسـديد ديونـه، يجـب عندما يقدم المدين الذي يحت

عليــه أن يقــدم ضــمانات مــن شــأنها أن تضــمن تحصــيل ديــون الخزينــة العموميــة، إال أن المشــرع لــم 

علــى مســتوى الواليــة ســلطة  الدولــة ممــا يعطــي لمــدير أمــالك ،يبــين طبيعــة أو مبلــغ هــذه الضــمانات

  . 3مانات المقدمة كفيلة بتحصيل المبلغ محل المعارضة أم التقديرية واسعة ليقرر إن كانت الض

إذا رفضــت الضــمانات المقدمــة مــن طــرف المــدين يحــق لــه أن يطعــن قضــائيا فــي قــرار مــدير 

أيـام مـن اسـتالم  08أمام المحكمة اإلدارية المختصة خالل أجل  ،أمالك الدولة على مستوى الوالية

رف مفتش أمالك الدولة المكلف بالتحصيل، وال تقبل هذه الرسالة الموصى عليها الموجهة له من ط

                                                           

   .1992يتضمن قانون المالية لسنة ، 25-91 من القانون رقم 149/01المادة  -1
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الـــدعوى شـــكال إال إذا ســـجل المـــدين لـــدى المفـــتش المكلـــف بالمتابعـــات فـــي حســـاب االنتظـــار مبلغـــا 

  . 1األتاوى المحتج عليها) 1/4(يساوي ربع 

إذا لم يقدم المدين ضـمانات أو كانـت الضـمانات المقدمـة غيـر كافيـة ال يمكـن لمفـتش أمـالك 

يون المحـتج عليهـا بمـا فيهـا لدولة المكلف بالتحصيل إال أن يتخذ إجراءات تحفظية فيمـا يخـص الـدا

أما البيع فال يمكن إجراؤه إال إذا اتخذ قـرار نهـائي فـي موضـوع االحتجـاج سـواء مـن طـرف  الحجز،

  . 2اإلدارة أو من طرف القضاء

V- لقــد : ابع لألمــالك العموميــةالمنازعــات المتعلقــة بعقــود الشــهرة المحــررة بشــأن عقــار تــ

إثبـات التقـادم المكسـب وٕاعـداد عقـد الشـهرة يسن إجـراء  الذي 352-83سبق القول أن المرسوم رقم 

أجــاز لمــدير أمــالك الدولــة بالواليــة ورئــيس المجلــس الشــعبي البلــدي ، المتضــمن االعتــراف بالملكيــة

     اعتراضــهما فــي األجــل القــانوني المحــددالتــدخل فيمــا يتعلــق بإعــداد عقــود الشــهرة مــن خــالل إبــداء 

إذا كــان العقــار المعنــي ينتمــي إلــى طائفــة ) أشــهر مــن تــاريخ إخطارهمــا مــن طــرف الموثــق أربعــة( 

  .األمالك العمومية

ســـابقة قضـــائية  اإلداري القضـــاء كـــرسانقضـــى األجـــل المحـــدد دون إبـــداء أي اعتـــراض  إذا 

د الشـــهرة و فـــي التـــدخل فـــي النـــزاع للمطالبـــة بإبطـــال عقـــ و إدارة أمـــالك الدولـــة مفادهـــا حـــق البلديـــة

المنصــبة علــى أمالكهــا بعــد شــهرها، حيــث يكــون أجــل األربعــة األشــهر هــو أجــل ممنــوح لمعارضــة 

العقد وليس أجال للطعن القضائي، حيث أن حق الدولة في المطالبة بإبطال عقود الشـهرة ال  تحرير

   . 3ي المشهر حسب قواعد القانون العاميتقادم إال بتقادم المطالبة بالحق العقار 

للمطالبــة بإبطــال عقــود الشــهرة المحــررة  فــي النــزاع وٕادارة أمــالك الدولــة كــان تــدخل البلديــة إذا

فـــإن اإلشـــكال بقـــي قائمـــا بشـــأن الجهـــة القضـــائية  ،قـــد تـــم تكريســـه قضـــاء علـــى األمـــالك العموميـــة

هــل هــو القضــاء  مــن العقــود التوثيقيــة اباعتبارهــ د الشــهرةو المختصــة بالفصــل فــي طلــب إبطــال عقــ

  ؟العادي أم اإلداري
                                                           

  .1992، يتضمن قانون المالية لسنة 25-91من القانون رقم  150المادة  -1
  .25-91من القانون رقم 149/02المادة  -2
  .32بوصوف موسى، مرجع سابق، ص  -3
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لقد فصلت محكمة التنازع في مسألة تنازع االختصـاص السـلبي بـين مجلـس الدولـة والمحكمـة 

العليــا بشــأن العقــود التوثيقيــة ومنهــا عقــد الشــهرة فــي قضــية بلديــة ســيدي بلعبــاس ضــد ورثــة المرحــوم 

اإلداري هـو المخـتص نوعيـا بإبطـال عقـد تـوثيقي عنـدما القضاء " حيث قضت بأن) عبد القادر. غ(

مـن القـانون  800وذلـك إعمـاال للمعيـار العضـوي المحـدد فـي المـادة  1"تكون اإلدارة طرفا في النـزاع

      .المتضمن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية 09-08رقم 

ي بالنســبة لــدعاوى تبعــا لموقــف محكمــة التنــازع القاضــي باالختصــاص النــوعي للقضــاء اإلدار 

ممثال في مجلس الدولة  اإلداري إبطال عقود الشهرة المنصبة على األمالك العمومية، تبنى القضاء

  .2عديدة هذا الموقف في قراراتوكذلك محكمة التنازع 

  تدخل القضاء اإلداري اإلستعجالي لحماية األمالك العمومية: ثانيا

المتضـمن  09 -08اإلدارية بصـدور القـانون رقـم ازدادت أهمية قضاء اإلستعجال في المادة 

قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، هذا األخير يعتبر أول قانون يضع نظاما قانونيا خاصا للـدعوى 

  ".في اإلستعجال"اإلستعجالية اإلدارية وخصص لها الباب الثالث من الكتاب الرابع تحت عنوان 

إلدارة أن تسهر على حماية أمالكها العمومية بوسائل تجسيدا المتيازات السلطة العامة يحق ل

لــك يحــق لهــا إداريــة مكنهــا منهــا قــانون األمــالك الوطنيــة والنصــوص التطبيقيــة لــه، إال أنهــا رغــم ذ

ستعجالي في حـاالت محـددة نظـرا للمزايـا التـي يتميـز بهـا هـذا األخيـر وأهمهـا اللجوء إلى القضاء اإل

تــدابير االســتعجال اإلداري تختلــف عــن تلــك المعمــول حيــث أن مــة، لســرعة فــي اتخــاذ التــدابير الالز ا

                                                           

) عبـد القـادر. غ(، قضية بلدية سيدي بلعباس ضد ورثـــة المرحـــوم 2008-12-21، بتاريخ 73قرار محكمة التنازع في الملف رقم  -1

  .2009مجلة المحكمة العليا، عدد خاص، محكمة التنازع، 
  :من هذه القرارات نذكر -2

                         .138-136، ص ص 2012، 10، مجلــة مجلــس الدولــة، العــدد 2010-04-29مــؤرخ فــي  052520قــرار مجلــس الدولــة رقــم  - 

، ص ص 2011، 01، مجلـــة المحكمـــة العليـــا، العـــدد 000095، ملـــف رقـــم 2011-01-31قـــرار محكمـــة التنـــازع صـــادر بتـــاريخ  -

372-376.  
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تفسـيره فـي خشـية اإلدارة مـن عرقلـة نشـاطاتها بواسـطة يجـد بها في القضاء العادي، هـذا االخـتالف 

  . 1قاضي االستعجال العادي ألن أعمال اإلدارة تهدف إلى خدمة الصالح العام

I- تعجالية كغيرها من الدعاوى يشـترط لقبولهـا إن الدعوى اإلس: شروط الدعوى اإلستعجالية

  :شروط عامة وأخرى خاصة

  : هي تلك الشروط الواجب توافرها في أي دعوى إدارية: الشروط العامة -1

يشــترط القــانون أن تتــوفر شــروط معينــة فــي المــدعي فــي : شــروط متعلقــة برافــع الــدعوى -أ

  :منازعة إدارية وهي

يكـــون رافـــع الـــدعوى فـــي وضـــعية مالئمـــة لمباشـــرة يقصـــد بالصـــفة أن : شـــرط الصـــفة -1-أ

  . 2الدعوى، أي أن يكون في وضع قانوني سليم يخول له اللجوء إلى القضاء

يقصـــد بالمصـــلحة الفائـــدة التـــي تعـــود علـــى المـــدعي مـــن الـــدعوى : شـــرط المصـــلحة -2-أ

لـة وهـي المرفوعة، وهي تكون قائمة أو حالة وهي المصلحة الموجـودة فـي الحاضـر، أو تكـون محتم

  . 3المتوقع حدوثها في المستقبل

من شـروط رفـع الـدعوى بـل مـن شـروط  09-08أما األهلية فإنها لم تعد بموجب القانون رقم 

مباشرة الخصومة، إذ اعتبر المشرع انعدام األهلية لدى الخصـوم أو لـدى الممثـل القـانوني للشـخص 

  . 4حيث موضوعهاالطبيعي أو المعنوي من أسباب بطالن إجراءات الخصومة من 

يتقيــد القاضــي اإلداري اإلســتعجالي  :شــروط متعلقــة بقواعــد اختصــاص القضــاء اإلداري -ب

  :شأنه شأن قضاة الموضوع بقواعد االختصاص النوعي والمحلي

                                                           

1 -  BENNACER Mohamed, "les procédures d’urgence en matière administrative ", revue du conseil 
d’Etat, N 04, 2003, p62. 

" أثر زوال المصلحة على السير في دعوى اإللغــاء في ضوء اجتهـادات القضــــاء اإلداري األردنـي والمقــارن"منصور إبراهيم العتوم،  -2

  .183، ص 2012، 49، العدد 26، السنة اإلمارات العربية المتحدةجامعة مجلة الشريعة والقانون ، 
، جامعـة القضـائي االجتهادمجلة ، "التعديالت الواردة على شروط رفع الدعوى اإلدارية في القانون الجزائري" بودوح ماجدة شهيناز،  -3

  .322، ص 2016، 12بسكرة، العدد محمد خيضر، 
  .اءات المدنية واإلداريةر ، يتضمن قانون اإلج09-08من القانون رقم  64المادة  -4
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إعماال للمعيار العضـوي المكـرس : االختصاص النوعي للقاضي اإلداري اإلستعجالي -1-ب

تعتبــر المحــاكم اإلداريــة صــاحبة الواليــة  ،المدنيــة واإلداريــةمــن قــانون اإلجــراءات  800فــي المــادة 

العامة وتفصل في أول درجة في جميع القضايا التي تكون الدولـة أو الواليـة أو البلديـة أو المؤسسـة 

العموميـة ذات الصـبغة اإلداريــة طرفـا فيهـا، وبالتــالي تعتبـر المحـاكم اإلداريــة صـاحبة الواليـة العامــة 

  .1اوى اإلدارية اإلستعجالية إذا كانت إحدى الهيئات المذكورة سابقا طرفا فيهافي الفصل في الدع

يمــارس القاضــي اإلســتعجالي  :االختصــاص اإلقليمــي للقاضــي اإلداري اإلســتعجالي -2-ب

اختصاصه اإلقليمي في إطار االختصاص اإلقليمي للمحكمة اإلداريـة التـي ينتمـي إليهـا شـأنه شـأن 

مســتوى نفــس المحكمــة، وهــذا االختصــاص اإلقليمــي محــدد وفــق أحكــام بــاقي قضــاة الموضــوع علــى 

المتعلــق  02-98الــذي يحــدد كيفيــات تطبيــق أحكــام القــانون رقــم  356-98المرســوم التنفيــذي رقــم 

، حيـث يمتــد اختصــاص كـل محكمــة إداريــة وبالتـالي اختصــاص القضــاء اإلداري 2بالمحـاكم اإلداريــة

  . لوالية التي يتبعهااإلستعجالي إلى الحدود اإلقليمية ل

يتميز القضاء اإلستعجالي عـن القضـاء العـادي : الشروط الخاصة بالدعوى اإلستعجالية -2

بإجراءاتــه البســيطة وحلولــه الســريعة للقضــايا المطروحــة، لــذلك فإنــه يشــترط لقبــول الــدعوى اإلداريــة 

  : اإلستعجالية إضافة إلى الشروط العامة شروطا خاصة تتمثل في

ستعجال ذلـك الخطـر الـذي يمكـن أن ينـتج بسـبب طـول المـدة يقصد باإل: ستعجالشرط اإل -أ

التــي تســتغرقها إجــراءات الــدعوى قبــل صــدور حكــم بــات فيهــا، والغايــة مــن اإلســتعجال هــي تفــادي 

وهـو يتحــدد بظـروف كــل دعــوى ومالبسـاتها وظــروف الحــق  ،ضـرر مؤكــد يصـعب تداركــه إذا حــدث

تلف حسب الزمـان والمكـان ويلعـب القاضـي دورا حاسـما السـتنتاجه المراد حمايته، كما أنه نسبي يخ

  . 3من ظروف الدعوى

                                                           

  .اءات المدنية واإلداريةر يتضمن قانون اإلج، 09-08من القانون رقم  800المادة  -1
-05-30المـؤرخ فـي  02-98، يحدد كيفيات تطبيق أحكـام القـانون رقـم 1998-11-14مؤرخ في  356-98مرسوم تنفيذي رقم  -2

  .1998-11-15، صادر في 85، ج ر ج ج عدد والمتعلق بالمحاكم اإلدارية 1998
3 -  BENNACER Mohamed, Op.cit, p 64.   
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مـن  918/02عبر المشرع عن هذا الشرط في المادة : شرط عدم المساس بأصل الحق -ب

ل ـــــر فـــي أصـــــالي ال ينظــــــالقاضـــي اإلستعج ه علـــى أنـــــبنصقـــانون اإلجـــراءات المدنيـــة واإلداريـــة 

الـذي عـرف أصـل الحـق  ،علـى خـالف القضـاء صـل الحـقإال أنـه لـم يشـر إلـى المقصـود بأ ،1الحق

السـبب القـانوني الـذي " بأنـه 1985-12-18في أحد القرارات الصـادرة عـن المحكمـة العليـا بتـاريخ 

بحيــث يتعــين علــى القاضــي اإلســتعجالي أال  ،يحــدد حقــوق والتزامــات كــل مــن الطــرفين قبــل اآلخــر

  . 2..."وق وااللتزامات بالتفسير أو التأويل الذي يترتب عنه المساس بجوهر النزاعيتناول هذه الحق

 أنهـا أي ،القـرارات اإلداريـة أنهـا نهائيـة مـن أهـم خصـائص :عدم عرقلة تنفيذ قرار إداري -ج

تكــون قابلــة للتنفيــذ المباشــر بمجــرد صــدورها ودون حاجــة مــن اإلدارة إلــى استصــدار حكــم قضــائي 

  . 3لفرض رغبتها

األصل في القضاء اإلستعجالي أن القاضي يملك سلطة األمر باتخاذ كل التـدابير الضـرورية 

للمحافظة على الحريات األساسية، إال أنه وفي حالة اإلستعجال القصوى يجوز لقاضـي اإلسـتعجال 

مـع أن يأمر بكل التدابير الضرورية األخرى بشرط أال يؤدي ذلـك إلـى عرقلـة تنفيـذ أي قـرار إداري، 

األمــر بوقــف تنفيــذ القــرار اإلداري المطعــون فيــه فــي حــاالت اســتعجال ثــالث  اســتثناء ذلــك يجــوز لــه

 االسـتيالءو هي التعـدي من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، و  921، 920نصت عليها المادتين 

  . 4الغلق اإلداريو 

                                                           

حيــث أن مشــكل الملكيــة ال يمكــن الفصــل فيــه مــن طــرف :" ...لقــد عبــر القضــاء اإلداري ممــثال فــي مجلــس الدولــة عــن ذلــك بــالقول -1

: ، أنظر"...القاضي اإلستعجالي غير مختص للفصل فيهاالقاضي اإلستعجالي ألن المسألة تتعلق بنقطة تمس بالموضوع، والذي يبقى 

، نقـال )منشـور. غ(، قضـية ولـد قويـدر محمـد ضـد مديريـة أمـالك الدولـة لواليـة البليـدة 1999-07-19قرار مجلس الدولة الصـادر فـي 

للطباعـة والنشـر والتوزيــع  بن شيخ آث ملويا لحسين، المنتقى في قضاء مجلس الدولة، الجـزء األول، الطبعـة الخامسـة، دار هومـه: عن

  .169، 165، ص ص2010الجزائر، 
  .46، ص 1990، 01، المجلة القضائية عدد 1985-12-18صادر عن المحكمة العليا بتاريخ  35444قرار  -2

3- CHAPUS René, droit de contentieux administratif, 5ème édition, Domat droit public, France, p 249. 
لقاضـــي اإلســـتعجال اإلداري أن يـــأمر بوقـــف تنفيـــذ القـــرار اإلداري بتـــوافر شـــرطين أساســـيين يتمثـــل األول فـــي وجـــود عنصـــر يمكـــن  -4

 :اإلستعجال، أما الشرط الثاني فهو وجود مبررات جادة تبرر إلغاء القرار اإلداري المعني، أنظر في هذا
SCHWART Rémy, "le juge Français des référés administratifs ", revue du conseil d’Etat, N 04, 2003 
pp 69, 70.  



 الرقابة القضائية على المال العام                                               الفصل الثاني            -الباب الثاني

 

363 

 

II- ا مـن المشـرع إلـى سـعي :نطاق تدخل القاضي اإلسـتعجالي فـي مجـال األمـالك العموميـة

تحقيــق حمايــة أكبــر لألمــالك الوطنيــة أجــاز للقاضــي اإلســتعجالي التــدخل فــي مجــال قــرارات الهــدم 

، إضــافة إلــى 2004والتــي لــم يعــد مختصــا بهــا بعــد تعــديل القــانون المتعلــق بالتهيئــة والتعميــر ســنة 

  :تعليق األشغال بالنسبة لمخالفة القانون المتعلق بالمناجم

اص من القاضـي اإلسـتعجالي فـي مجـال هـدم البنايـات المخالفـة لقواعـد سحب االختص -1

ن أ لحمايــة األمــالك العموميــةلقــد ســبق القــول عنــد الحــديث عــن قــرار الهــدم كآليــة قانونيــة : التعميــر

إال أن المشــرع ســحب هــذا االختصــاص مــن القضــاء اإلداري  ،األصــل فــي هــذا القــرار أنــه قضــائي

المتعلـق بـالتعمير يجيـز  29-90كان القـانون رقـم  حيثاإلستعجالي تدريجيا لصالح هيئات إدارية، 

منه قبل تعديلها اللجوء إلى القضاء اإلستعجالي من أجـل األمـر بوقـف أشـغال البنـاء  76في المادة 

   .تهيئة والتعميرفة خطيرة قواعد الالتي تنتهك بص

الذي يتعلق بشروط اإلنتاج المعماري وممارسة مهنة  07-94بصدور المرسوم التشريعي رقم 

منـه، والتـي  52وتعويضها بالمادة  29-90من القانون رقم  76المهندس المعماري تم إلغاء المادة 

إخطـار مـن وسعت من نطاق سلطات قاضي اإلستعجال اإلداري الذي ينظر في الدعوى بناء على 

  :مختصا بـالقاضي اإلستعجالي ، حيث أصبح ارئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليمي

  األشغال الذي يحرره العون المؤهل،األمر بتثبيت محضر األمر بتوقيف  -

  أو مطابقة البنايات لرخصة البناء،األمر بتحقيق مطابقة األماكن  -

  . 1رضيات قصد إعادتها إلى حالتها األولىاألمر بهدم البنايات أو إعادة تخصيص األ -

تـم  05-04المتعلـق بالتهيئـة والتعميـر بموجـب القـانون رقـم  29-90عند تعـديل القـانون رقـم 

بهــدم البنايــات المخالفــة لقواعــد  األوامــرســحب اختصــاص القضــاء اإلداري اإلســتعجالي فــي إصــدار 

  :لـهذا االختصاص التهيئة والتعمير ومنح 

                                                           

  .يتعلق بشروط اإلنتاج المعماري وممارسة مهنة المهندس المعماري ،07-94من المرسوم التشريعي رقم   52المادة  1-
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تهيئـة والتعميـر المجلس الشعبي البلـدي أو الـوالي إذا تعلـق األمـر بمخالفـات قواعـد الرئيس  -

السيما القيام بأشغال بناء دون رخصة بناء أو إنجازها دون احترام المخططـات البيانيـة التـي  عموما

  . 1سمحت بالحصول على رخصة البناء

ألمـــر بعـــدم مطابقـــة البنـــاء القاضـــي الجزائـــي الـــذي يبـــث فـــي الـــدعوى العموميـــة إذا تعلـــق ا -

أو هدمـه جزئيــا أو  ،لرخصـة البنـاء المسـلمة، وفـي هــذه الحالـة قـد يحكـم القاضـي إمــا بمطابقـة البنـاء

، وقــرار الهــدم الصــادر عــن القاضــي الجزائــي فــي هــذه الحالــة يعتبــر مــن قبيــل 2كليــا فــي أجــل يحــدده

  .  التعويض العيني الرامي إلى إعادة األماكن إلى حالها

: خل القاضي اإلداري اإلستعجالي في مجال تعليق األشغال المخالفة لقـانون المنـاجمتد -2

إذا كــان المشــرع قــد اســتبعد القاضــي اإلداري اإلســتعجالي مــن التــدخل فــي مجــال البنايــات المشــيدة 

  .فإنه منحه اختصاصا أصيال في مجال المناجم ،بشكل مخالف لقواعد التهيئة والتعمير

لألمــالك المعدنيــة أو المتحجــرة المتواجــدة فــي البحــر حظــر القــانون رقــم  مــن أجــل حمايــة أكبــر

رارا بهـــا وقـــرر لهـــا عقوبـــات مجموعـــة مـــن المخالفـــات التـــي تشـــكل إضـــ 3المتعلـــق بالمنـــاجم 14-05

فإذا تمت معاينة  المنجمية المخالفة قد بوشرت في البر أو البحر، جزائية، سواء كانت هذه األنشطة

وبنــاء علــى طلــب مــن طــرف األعــوان المــؤهلين لــذلك متعلقــة باألنشــطة المنجميــة فــي البحــر  مخالفــة

يـأمر وفقـا يتـدخل و ، يمكن لرئيس الجهة القضائية اإلدارية المختصـة أن 4السلطة اإلدارية المختصة

  . 5لإلجراء اإلستعجالي بوقف أشغال البحث أو االستغالل

                                                           

  .ومتمم، يتعلق بالتهيئة والتعمير، معدل 29-90من القانون رقم  04مكرر  76، 76المادة  -1
    .29- 90من القانون رقم  05مكرر  76المادة  -2
  . 2014-03-30، صادر في 18، يتضمن قانون المناجم، ج ر ج ج عدد 2014-02-24، مؤرخ في 05-14قانون رقم  -3
  .د لهافي عدد من المواضع دون تحدي" السلطة اإلدارية المختصة" إذ توالت عبارة الجهة اإلدارية المقصودة بدقة لم يحدد المشرع  -4
   .، يتضمن قانون المناجم2014-02-24 ، مؤرخ في05-14من القانون رقم  175/01المادة  -5
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غالل فـــي البحــر رغـــم أمــر القضـــاء اإلســـتعجالي إذا تمــت مواصـــلة أشــغال البحـــث أو االســت  

ســـنوات وبغرامـــة مـــن ) 04(إلـــى أربـــع ) 02(بوقـــف األشـــغال، يعاقـــب المخـــالف بـــالحبس مـــن ســـنتين

  .1دج 3.000.000دج إلى  1.000.000

  : المطلب الثاني

  رقابة القضاء اإلداري على األموال السائلة محل الصفقات العمومية

والتـي هـي شـكل مـن أشـكال العقـود اإلداريـة مـن أهـم قنـوات صـرف تعتبر الصفقات العمومية 

لــذلك يكــون لزامــا إخضــاعها لرقابــة القضــاء اإلداري علــى اعتبــار أن أحــد أطرافهــا  ،األمــوال العامــة

  .ما يكون شخصا من القانون العام دائما

ساسـا إلـى يمكن رد والية القضاء اإلداري فـي مجـال المنازعـات المترتبـة عـن العقـود اإلداريـة أ

القضــاء الكامــل أو قضــاء التعــويض وهــو القضــاء األصــل فيمــا يتعلــق بــالعقود اإلداريــة، أمــا مجــال 

ــــقض ــــاء اإللغـ ــــاء فإنــ ــــه يكـــون محـــدودا ويقتصـــر عــ ــــادة علـــى إلغــ ارات المنفصـــلة عـــن عمليـــة اء القـــر ـ

التــي الكامــل القضــاء دعــوى  عــام ألن ســبيل المتعاقــد هــو غيــر كأصــلالبموجــب طلــب مــن التعاقــد، 

  ).الفرع األول(أمام قاضي العقد ترفع 

يشترط في الصفقة العمومية ضرورة احترامها لقواعد الشـفافية والنزاهـة وحسـن اسـتعمال المـال 

والتي تحظى بأهمية بالغة كونها تشكل اإلجراء الـذي  ،العام في جميع مراحلها السيما مرحلة اإلبرام

لــذلك كــان لزامــا علــى المشــرع عــدم االكتفــاء بالــدور التقليــدي  يخــرج الصــفقة العموميــة إلــى الوجــود،

قضـاء اإلسـتعجال مـا قبـل التعاقـدي فـي قواعـد وأسـس تـدخل وتكـريس  ،قاضي الموضوعالذي يلعبه 

مجال الصفقات العمومية للسماح لهذا األخير باتخاذ اإلجراءات المناسبة قبل وقوع أضرار ال يمكن 

  ).الفرع الثاني(تداركها 

  

  

                                                           

     .، يتضمن قانون المناجم05-14من القانون رقم  176 المادة -1
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  :الفرع األول

  تدخل قضاء اإللغاء لحماية المال العام من خالل نظرية القرارات اإلدارية المنفصلة 

لقد أقر القضاء اإلداري الفرنسي قاعدة عامة مفادها اندراج منازعات العقود اإلدارية في والية 

حيـث  ويرجع السبب فـي ذلـك إلـى طبيعـة دعـوى التعـويض مـن، القضاء الكامل أو قضاء التعويض

 حيــث أن، 1 أنهــا تــتالءم مــع الطبيعــة الذاتيــة لمنازعــات العقــود اإلداريــة علــى عكــس دعــوى اإللغــاء

على مخالفة مبدأ المشروعية، في حين أن النزاع في  -في الغالب–النزاع في دعوى اإللغاء يؤسس 

كمـا يمكـن أن العقود اإلدارية يؤسس على مخالفة بنـود العقـد أو علـى خطـأ ارتكبـه أحـد المتعاقـدين، 

  .2يرجع إلى بعض العوارض التي يمكن أن تواجه تنفيذ العقد اإلداري

علـى األقـل شـخص  عقـود القـانون الخـاص أن أحـد طرفيـهإن أهم ما يميز العقـد اإلداري عـن 

معنوي عام، وهذا تجسيد للمعيار العضوي في تمييز العقود اإلدارية، وهو نفس المعيار الذي يجعل 

وأجــاز  موقفــهشــهد مجلــس الدولــة الفرنســي تراجعــا عــن وتبعــا لــذلك فقــد ، 3مختصــاالقاضــي اإلداري 

للقاضي اإلداري الموضوعي التدخل في نظر الطعـون باإللغـاء ضـد قـرارات تـدخل فـي تكـوين العقـد 

اإلداري إال أنها يمكن أن تنفصل شكال عنه وهي القرارات اإلدارية القابلة لالنفصـال، وبالتـالي يقبـل 

) أوال(، وهو أمر يقتضي توضيح المقصود بالقرارات اإلدارية المنفصـلة 4ا لتجاوز السلطةالطعن فيه

  ).   ثانيا(وتحديد مجال تدخل قاضي اإللغاء بنظره في الطعون الموجهة إليها 

  

  التعريف بالقررات اإلدارية المنفصلة: أوال
                                                           

محمد عبد العالي السناري، مبادئ وأحكام العقود اإلدارية فـي مجـال النظريـة والتطبيـق، دار النهضـة العربيـة، القـاهرة، مصـر، د ت  -1

  .88ص

دد ـ، العــوقــــمجلــة الحق، "رات اإلداريــة القابلــة لالنفصــال عــن العقــد اإلداري ورقابــة القضــاء عليهــاراالقــ"عمــر عبــد الرحمــان البــوريني،  2-

  503، ص2013، الكويت، 37السنة ، 01
3- OUSIDHOUM Youcef, " l'élément organique comme critère de qualification du contrat 
administratif a propos de l'arrêt CE section du contentieux du 03 juin 2009, OPAC du Rhône, N 
324405", revue académique de la recherche juridique, université de Bejaia, volume 14, N 02, 2016, p 
10. 
4 - WACHSMANN Patrick," la recevabilité du recours pour excès de pouvoir à l'encontre des contrats, 
pour le centenaire de l'arrêt Martin", revue française du droit administratif, N 01, 22 année, 2006, p 27. 
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عـن تالقــي إرادة اإلدارة  يتكـون العقـد اإلداري مــن سلسـلة مـن العمليــات المركبـة، بعضـها ينــتج

مــع إرادة المتعاقــد معهــا، والــبعض اآلخــر عبــارة عــن قــرارات إداريــة تصــدر بــاإلرادة المنفــردة لــإلدارة 

ــــه، المتعاقــــدة دون إ ــــد معهــــا أو موافقت ــــد رادة المتعاق ــــي مراحــــل العق ــــرارات تصــــدرها اإلدارة ف هــــذه الق

ة وعـدم إهـدار للمـال قـود اإلداريـة مـن شـفافيالمختلفة وقد تشكل مساسا بالمبادئ التي تقوم عليهـا الع

  . تبعا لذلك أثيرت مسألة مدى جواز الطعن بإلغاء هذه القرارات بشكل منفصل عن العقد ،العام

I- تعتبـــر نظريــــة القـــرارات اإلداريــــة القابلــــة : تعريـــف القــــرارات اإلداريــــة القابلــــة لالنفصــــال

ث عرفهــا هــذا األخيــر فــي قــراره يــحلالنفصــال نظريــة قضــائية مــن ابتــداع مجلــس الدولــة الفرنســي، 

أي فعــل ســابق إلتمــام العقــد اإلداري بمــا فــي ذلــك التصـــرف " بأنهــا 1973-03-30الصــادر فــي 

  .1"إلغاءهالذي بموجبه تقرر السلطة اإلدارية أو ترفض إتمام العقد أو 

يان عملية قانونية تدخل نالتي تكون جزءا من بالقابلة لالنفصال تلك القرارات القرارات بيقصد 

فــي اختصــاص القضــاء العــادي أو اإلداري بنــاء علــى واليتــه الكاملــة، أو تخــرج عــن اختصــاص أي 

باإللغـاء  جهة قضـائية ولكـن القضـاء يقـوم بفصـل هـذه القـرارات عـن تلـك العمليـة ويقبـل الطعـن فيهـا

كما يمكن تعريفها بأنها عبارة عن تصـرفات قانونيـة تصـدر مـن جانـب اإلدارة بمفردهـا ، 2على انفراد

فــي إطــار عمليــة مركبــة، مــع إمكــان فصــل هــذه التصــرفات لتمثــل علــى حــدة قــرارات قائمــة بــذاتها 

دون أن  ،وصــالحة لترتيــب أثــر قــانوني معــين كتصــرف قــانوني فــردي مكتمــل ونهــائي فــي حــد ذاتــه

يخــل ذلــك ببــاقي المكونــات األخــرى للعمليــة، ودون أن يــؤثر علــى كيــان العمليــة ذاتهــا أو يعطــل أو 

  .3ورائها منيحول دون ترتيب اآلثار القانونية المرجوة 

مــن خــالل هــذه التعريفــات المقدمــة للقــرارات اإلداريــة القابلــة لالنفصــال يتبــين أن هــذه األخيــرة 

، ويقصــد بالعمليــة المركبــة أن يكــون القــرار النهــائي فــي عمــل مــا يتوقــف تــرتبط دائمــا بعمليــة مركبــة

                                                           
1 - M. Long et autres, les grands arrêts de la jurisprudence administrative, 14 édition, DALLOZ, paris 
France, 2003, p 94. 

 ون الفرنسـي والمصـريـــة فـي القانـــمحمد سمير محمد جمعة، إلغاء القرارات اإلدارية القابلـة لالنفصـال، دراسـة تحليليـة تطبيقيـة مقارن 2-

  .64، ص2011، كلية الحقوق، جامعة المنصورة، مصر، دكتوراهرسالة 

  .43، ص2002جورجي شفيق ساري، القرارات القابلة لالنفصال في القانون اإلداري، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر،  3-
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هـذا األخيـر ية والزمـة إلصـدار القـرار النهـائي، حيـث أن على اتخاذ عدة قرارات أخرى تكون ضـرور 

  .ال يمكن إصداره إال بعد اتخاذ عدة قرارات متتابعة وحتمية لتحقيق العملية

II- تعتبـــر نظريـــة القـــرارات اإلداريـــة  :منفصـــلة وتطورهـــانشـــأة نظريـــة القـــرارات اإلداريـــة ال

المنفصـلة مــن ابتكـار مجلــس الدولـة الفرنســي، إال أن موقــف هـذا األخيــر كـان متباينــا ومـر فــي ذلــك 

  :بمراحل مختلفة

فـي هـذه المرحلـة اعتنـق مجلـس : مرحلة رفض فكرة القرارات القابلة لالنفصال عن العقد -1

فصــل قــرارات اإلدارة المتصــلة بالعقــد عــن  وعــدم إمكانيــة، حــدة العقــدالفرنســي نظريــة مفادهــا و  الدولــة

هذا األخير، وحيث أن العقد اإلداري يتكون نتيجة التقـاء إرادتـي اإلدارة والمتعاقـد معهـا، فإنـه يترتـب 

  .1عن ذلك عدم قبول الطعن باإللغاء ضد القرارات المتصلة بالعقد

  :حجتين أساسيتينأسس مجلس الدولة الفرنسي موقفه هذا على 

من شروط دعوى اإللغاء أال يملك الطاعن طريقا قضائيا آخر له نفـس الفعاليـة ويسـمح لـه  -

بالــدفاع عــن مصــالحه، وهــذا شــرط ال يتــوفر فــي الطعــن باإللغــاء فــي القــرارات المنفصــلة عــن العقــد 

ة معارضــة مــن اإلداري ألن المتعاقــد مــع اإلدارة يملــك دعــوى القضــاء الكامــل، وقــد لقيــت هــذه الحجــ

طرف الفقه الفرنسي على أساس أنه ال توجد دعـوى موازيـة تحقـق كـل مـا تحققـه دعـوى اإللغـاء مـن 

  .2نتائج بالنظر إلى حجيتها المطلقة

ضرورة احترام الحقوق المكتسبة التي يولدها العقد اإلداري بالنسبة لطرفيـه، حيـث أن إلغـاء  -

أي من القرارات المتصلة بعملية التعاقد يتضمن المساس بـالحقوق المكتسـبة، وقـد لقيـت هـذه الحجـة 

تولـد معارضة أيضا من الفقه على أساس أن احترام الحقوق المكتسبة يتطلب أن يكون اكتسـابها قـد 

                                                           

 وقـة الحقــمجلـ، "دراسـة خاصـة بقضـاء مجلـس الدولـة الفرنسـي ،تجاوز السلطة في مجال العقود اإلداريةبالطعن "عادل الطبطبائي،  -1

  .22، ص1987الكويت، جامعة ، 11السنة  03العدد 
 38ة ـــ، السن02، العـدد مجلـة الحقـوق ،"الطعن باإللغاء في منازعات العقود اإلدارية، دراسة تحليلية مقارنـة"منصور إبراهيم العتوم،  -2

  .446، ص2014الكويت، 
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بطريقــة ســليمة ومشــروعة، كمــا أن إلغــاء القــرار المنفصــل مــن طــرف قاضــي اإللغــاء ال يــؤدي بــأي 

  .1حال إلى سقوط العقد ما لم يقم قاضي العقد بإبطاله

بعد تعـرض موقـف  :مرحلة ظهور فكرة القرارات المنفصلة وخضوعها لرقابة المشروعية -2

ــــة الفرنســـي النتقـــادات شـــديدة مـــن طـــــمجلـــس الدول لـــى حجـــج رف الفقـــه الـــذي اعتبـــر موقفـــه مبنيـــا عـ

تغير موقفه في بداية القرن العشرين بتبنيه لفكرة القرارات القابلة لالنفصال عن العقـد، حيـث  ،ةـــواهي

  .أجاز الطعن باإللغاء في بعض القرارات اإلدارية التي تعد جزءا من عملية التعاقد مع الغير

الدولــــة الفرنســــي لنظريــــة القــــرارات اإلداريــــة المنفصــــلة وتجــــدر اإلشــــارة إلــــى أن تبنــــي مجلــــس 

وتطبيقه لها كان بصورة تدريجية، ففي بداية األمر أجاز فصل القرارات المتعلقة بالعقد والطعن فيها 

ما لم يصبح العقد نهائيا قبل صدور الحكم باإللغاء، فـإن أصـبح العقـد نهائيـا ومكـتمال أصـبح وحـدة 

  .2جزئةواحدة ال تقبل عناصرها الت

فــي مرحلــة الحقــة أجــاز مجلــس الدولــة للغيــر أن يطعــن باإللغــاء اســتقالال فــي القــرارات التــي 

تــدخل فــي تكــوين العمليــة العقديــة حتــى ولــو أصــبح العقــد نهائيــا، وقــد تجســد هــذا الحكــم فــي قضــية 

، حيـــث قبـــل الطعـــن باإللغـــاء ضـــد القـــرار الصـــادر بالتصـــريح بمـــنح 1905ســـنة  Martinمارتـــان 

امتياز إلحدى شركات الحافالت الكهربائية على الرغم من اندراج هذا القرار ضمن قرار إداري غير 

  .3نهائي

وقد استمر موقف مجلس الدولة الفرنسي في التطور بشأن القرارات اإلدارية المنفصلة إلى أن 

بين الطعون المقدمة من المتعاقدين ومن الغير، كما مد رقابته إلى مراحل تنفيذ العقد  أصبح يساوي

 . 4اإلداري رغم اندراج هذه األخيرة ضمن اختصاص قاضي العقد

                                                           

ـــشــعبان أحمــد رمضــان، مــدى جــواز الطعــن باإللغــاء فــي منازعــات العقــود اإلداريــة، دار النهضــة العربيــة، القاه -1  2010رة، مصــر، ـ

  .32ص

  .517عمر عبد الرحمان البوريني، مرجع سابق، ص  2-
3- arrêt de Martin le 04/08/1905, voire: Long et autres, Op.cit, p 95. 

    .وما بعدها 79سابق، ص مرجعيق ساري، فجورجي ش -4
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III- لقد عزف مجلس الدولة الفرنسي عن نظرية : معايير تمييز القرارات اإلدارية المنفصلة

ـــة  ـــالطعن باإللغـــاء فـــي األعمـــال المركبـــة واســـتعاض عنهـــا بنظري األعمـــال المنفصـــلة فيمـــا يتعلـــق ب

القــرارات اإلداريــة الداخلــة فــي تكــوين العمليــة العقديــة، وكــان موقفــه هــذا مبــررا بعــدة حجــج وأســانيد 

ــــأهمه ــــا التطـــور الـ ــــتـذي شهدـ ــــه دعـ ــــوى اإللغـ ــــاء فـــي حـــد ذاتهـ ــــا مـــن دعـ ــــوى احتياطيـ ــــة إلـــى دعـ وى ـــ

أهمها ضمان حقوق الغير ممن ليسوا أطرافا  تتميز بها مقارنة بباقي الدعاوى،ي والمزايا الت ،ةــأصلي

  .1في العقد والذين ال يجوز لهم استخدام دعوى العقد لنسبية آثاره

مــن المعــروف أن العقــود اإلداريــة تضــم نــوعين مــن القــرارات، قــرارات قابلــة لالنفصــال وأخــرى 

يجــوز الطعــن باإللغــاء فــي األولــى وال يجــوز فــي متصــلة بالعقــد وغيــر قابلــة لالنفصــال عنــه، حيــث 

  الثانية، فعلى أي أساس يتم التمييز بين النوعين؟

ـــــد األســــــــلتحدي ـــــاس القانـ ـــــوني الــــذي يمكـ ـــــن مــــن تمييــــز القــــرارات المنفصلـ ـــــة عــــن غيرهـ ن ـا مــــــ

غـاء انطالقـا مـن ظهـر معيـاران فقهيـان حـاوال تحديـد القـرارات المنفصـلة القابلـة للطعـن باإلل ،راراتـالق

  :عدة عناصر

يرتكــز المعيــار : تحديــد القــرارات اإلداريــة المنفصــلة اعتمــادا علــى المعيــار الشخصــي -1

الشخصــي علــى المركــز القــانوني أو الصــفة الشخصــية لرافــع دعــوى اإللغــاء ضــد القــرارات اإلداريــة 

و القرار الذي ال يملك المنفصلة غير المشروعة، فالقرار اإلداري المنفصل وفقا للمعيار الشخصي ه

  .2المدعي أي طريق للطعن فيه سوى دعوى اإللغاء

لقــد طبــق مجلــس الدولــة الفرنســي المعيــار الشخصــي لتحديــد القــرارات اإلداريــة المنفصــلة عــن 

 .Martin3في قضية  1905سنة  في عدة أحكام أهمها حكمه الشهير العقد اإلداري

علــى خــالف : تحديــد القــرارات اإلداريــة المنفصــلة اعتمــادا علــى المعيــار الموضــوعي -ب

المعيـــار الشخصـــي، يعتمـــد المعيـــار الموضـــوعي لتحديـــد القـــرارات اإلداريـــة المنفصـــلة علـــى طبيعـــة 

                                                           

  .519، 518مان البوريني، مرجع سابق، ص ص حعمر عبد الر  1-

، كليـة الحقـوق والعلـوم السياسـية، جامعــة ماجسـتيررقابـة القاضـي اإلداري علـى منازعـات الصـفقات العموميــة، مـذكرة ، سـمية شـريف2- 

  .17، ص2016مولود معمري تيزي وزو، 
3 - RICHER Laurent, droit des contrats administratifs, 2e  édition, L.G.D.J, paris, France, 1999, p160. 
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ومضـــمون القـــرار نفســـه بعـــض النظـــر عـــن طبيعـــة الشـــخص المخاطـــب بهـــذا القـــرار، ويقـــوم علـــى 

  :ها فيمجموعة عناصر يمكن إجمال

أهمية دور القرار المنفصل في تكوين العقد اإلداري، فإن كان القرار اإلداري جزء ال يمكن  -

فصله أو تجزئته عن العقد كان القرار مركبا غير منفصل، أما إن كان دور القرار اإلداري ووظيفته 

  .غير جوهرية في تكوين العقد اعتبر القرار منفصال

رار في تكـوين العقـد اإلداري، تعتبـر القـرارات التمهيديـة والسـابقة إعماال لعنصر أهمية دور الق

لعمليــة إبــرام الصــفقات العموميــة قــرارات إداريــة منفصــلة يمكــن الطعــن فــي عــدم مشــروعيتها ألجــل 

إلغائها بصفة مستقلة عن العقـد، فـي المقابـل تعتبـر القـرارات الصـادرة فـي مرحلـة تنفيـذ العقـد قـرارات 

  .1د وليست منفصلةإدارية متصلة بالعق

أي كفايـــة القـــرار بحـــد ذاتـــه لترتيـــب آثـــار  ،صـــالحية القـــرار لترتيـــب آثـــار قانونيـــة منفصـــلة -

ودون انتظـــار الكتمـــال العمليـــة  علـــى أجـــزاء أخـــرى مـــن العقـــد اإلداريقانونيـــة بمفـــرده دون التوقـــف 

  .2العقدية نفسها

ــــوائح نــــوع القــــرار اإلداري حيــــث اعتبــــر القضــــاء اإلداري الفرنســــي ال - قــــرارات التنظيميــــة والل

اإلدارية المركبة دائما قرارات إدارية منفصلة ألنها تعتبر قواعد عامة ومجـردة تتعلـق بمراكـز قانونيـة 

  .3عامة

ن إعمـال فـإ ،رغم أهمية المعيار الشخصي والموضوعي في تحديد القرارات اإلدارية المنفصـلة

أحــدهما أو كليهمــا مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى حصــر القــرارات اإلداريــة المنفصــلة فــي تلــك التــي يمكــن 

نه التضــييق مــن الــدور اإلنشــائي للقاضــي أمــر مــن شــأالمعيــارين، وهــذا تحديــدها بإعمــال أحــد هــذين 

لة وبالتـالي اإلداري من جهة، واستبعاد بعض قـرارات المصـلحة المتعاقـدة مـن دائـرة القـرارات المنفصـ

                                                           

حيـث اعتبرهـا فـي مرحلـة الحقـة  لى أن موقف مجلس الدولة قد تغير بشـأن القـرارات الصـادرة فـي مرحلـة تنفيـذ العقـد،إجدر اإلشارة ت -1

  .من الرسالة ، وهذا ما تم توضيحه في موضع الحقفيها باإللغاءقرارات منفصلة عن العقد يمكن الطعن 

    .494منصور إبراهيم العتوم، مرجع سابق، ص 2-
  .19، مرجع سابق، ص سمية شريف -3
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عــدم خضــوعها لرقابــة قاضــي اإللغــاء بســبب عــدم كونهــا منفصــلة شخصــيا أو موضــوعيا عــن العقــد 

  .1اإلداري  من جهة أخرى

  نطاق تطبيق نظرية القرارات القابلة لالنفصال عن العقد اإلداري: ثانيا

تضـمن إن رقابة القضاء اإلداري على العقـد اإلداري عمومـا والصـفقة العموميـة خصوصـا ال ت

توجيها للطعن باإللغاء للصفقة بذاتها ألن ذلك يدخل ضـمن القضـاء الكامـل، لكـن وبـالنظر إلـى أن 

ــــــالصفق ــــــة العموميـ ــــــة تعتبـــــر مـــــن األعمـ ــــــال القانونيـ ــــــة المركبـ ل ـة حيـــــث تمـــــر بالعديـــــد مـــــن المراحــــــ

واإلجــراءات، وتصــدر بشــأنها المصــلحة المتعاقــدة العديــد مــن القــرارات ســواء كانــت ممهــدة للصــفقة 

ال يجوز بأي حال أن تعامل هذه القرارات معاملة العقد نفسه فيما  فإنهالعمومية أو متعلقة بتنفيذها، 

  .يتعلق بالطعن باإللغاء

المنفصلة هو القرارات المتصلة بتكوين إن مجال رقابة القضاء اإلداري على القرارات اإلدارية 

العقد اإلداري عموما و الصـفقة العموميـة خصوصـا، إال أن القضـاء اإلداري المقـارن قـد قبـل بشـكل 

  :استثنائي الطعن باإللغاء في القرارات الصادرة بشأن تنفيذ العقد اإلداري

I- لقـد قبـل : العموميـة الطعن باإللغاء ضد القرارات المنفصلة السابقة على تكوين الصـفقة

الجزائري الطعن باإللغاء ضد القرارات اإلدارية الممهـدة للصـفقة العموميـة و القضاء اإلداري الفرنسي 

والتي تساهم في تكوينها، هذه القـرارات لهـا أهميـة كبيـرة ألنهـا تـدخل فـي تكـوين الصـفقة، ومـن شـأن 

اإلدارة ومـــدى احترامهـــا لشـــروط  إجـــازة الطعـــن فيهـــا تكـــريس رقابـــة القاضـــي اإلداري علـــى إجـــراءات

  . وكيفيات إبرامها للصفقات العمومية والتي تكون األموال العامة محال لها

تتعدد وتتنوع القرارات السابقة على عملية تكوين الصفقة العمومية والتي يمكن أن يثار بشأنها 

  :ذلك نذكر منطعن باإللغاء 

إلعـالن عـن الصـفقة العموميـة مرحلـة جـد يعتبـر ا :قرار اإلعالن عـن الصـفقة العموميـة -1

، نظـرا ألن هـذا اإلجـراء هـو الـذي يخـرج الصـفقة إلـى العلـن الصفقة هامة من المراحل التي تمر بها

                                                           

  .20، ص، مرجع سابقسمية شريف -1
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تحضــــير عروضــــهم تطبيقــــا لمبــــادئ العالنيــــة والمســــاواة بممــــا يســــمح للــــراغبين فــــي المشــــاركة فيهــــا 

  .والشفافية

رارا إداريا منفصال عن العقد، وذلـك قياسـا علـى اعتبر القضاء اإلداري اإلعالن عن الصفقة ق

قــرار اإلعــالن عــن المســابقة الســابق لقــرار التعيــين فــي الوظــائف العامــة والــذي اعتبــره القضــاء قــرارا 

وهو مـا يتـوافر فـي قـرار  بذاته، إذ يؤدي مآال إلى التعيينمنفصال على اعتبار أنه يرتب أثرا قانونيا 

  .1اإلعالن عن الصفقة العمومية

ر مشـروع، ويكـون كـذلك إذا لـم يكون اإلعالن عن الصـفقة محـال للطعـن باإللغـاء إذا كـان غيـ

، كعــدم مراعــاة 247 -15فيــه الضــوابط والشــكليات التــي اشــترطها تنظــيم الصــفقات العموميــة  تــراع

لرســـمية لصـــفقات المتعامـــل طريقـــة اإلشـــهار والمتمثلـــة فـــي النشـــر فـــي الصـــحافة المكتوبـــة والنشـــرة ا

عــــدم مراعــــاة لغــــة اإلعــــالن، أو عــــدم ذكــــر البيانــــات المشــــترطة فــــي اإلعــــالن كالمــــدة  وأ قــــد،المتعا

  .2...المطلوبة لتحضير وٕايداع العروض 

لقـــد ميـــز تنظـــيم  :قـــرار اإلقصـــاء أو االســـتبعاد مـــن المشـــاركة فـــي الصـــفقة العموميـــة -2

ـــة  ـــة وبـــين  247 -15الصـــفقات العمومي ـــين إقصـــاء متعامـــل مـــن المشـــاركة فـــي الصـــفقة العمومي ب

موضــوعيا مرتبطــا بالعطــاء المقــدم اســتبعاد عــرض مــن العــروض المقدمــة، هــذا األخيــر يعتبــر قــرارا 

  .3ض النظر عن المتعهد الذي قدمهبغ

عـرض مـن العـروض المقدمـة أو بإقصـاء سواء كان قرار المصلحة المتعاقدة يقضي باستبعاد 

إداريـا منفصـال عـن الصـفقة  متعهد من المشـاركة فـي الصـفقة العموميـة، فـإن قرارهـا هـذا يعتبـر قـرارا

                                                           

  .221ياب نادية، مرجع سابق، ص ت 1-

  .تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العامتضمن ي، 247 -15من المرسوم الرئاسي رقم  65، 62المادتين  2-
يمكن استبعاد عرض من العروض إذا كان غير مستوفي للشروط والشكليات المطلوبة، كعدم احترامه لآلجال القانونية، أو لألشـكال  -3

إقصـــاء أحـــد المتعهـــدين مـــن  يمكـــنكمـــا ، المطلوبـــة لإليـــداع، أو عـــدم احترامـــه للمواصـــفات التقنيـــة والماليـــة المحـــددة فـــي دفتـــر الشـــروط

وقـرار الـوزير الكلفـة  247 -15المشاركة في الصفقة العمومية إذا كان ضمن حالة من الحاالت التي حددها تنظيم الصفقات العمومية 

 ، الذي يحدد كيفيات اإلقصاء مـن المشـاركة فـي الصـفقات العموميـة، واإلقصـاء قـد يكـون مؤقتـا أو2015-12-19بالمالية المؤرخ في 

تنظـيم الصـفقات العموميـة وتفويضـات المرفـق تضـمن ي، 247 -15المرسوم الرئاسي رقـم من  75، 73، 72، 67: ، أنظر الموادنهائيا

  .العام
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وذلــك إذا خالفــت المصــلحة  ،يمكــن الطعــن فيــه باإللغــاء بصــفة مســتقلة مــن كــل ذي مصــلحة بــذاتها

  .1اإلقصاء واالستبعاد من الصفقة العمومية المتعاقدة األحكام القانونية والتنظيمية المنظمة لكل من

اعتبـــر القضـــاء اإلداري قـــرار المـــنح المؤقـــت  :قـــرار المـــنح المؤقـــت للصـــفقة العموميـــة -3

للصفقة قرارا إداريا منفصال عن الصفقة، لتوافره على خصائص القرار اإلداري وهو مـا يجعلـه قـابال 

  .2للطعن فيه باإللغاء

إمـا الطعـن لعـدم : المنح المؤقـت للصـفقة العموميـة علـى وجهـين يقوم الطعن باإللغاء في قرار

  .احترام شروط نشر اإلعالن عن المنح المؤقت، أو لعدم تبرير هذا المنح

المتضــــــمن تنظــــــيم الصــــــفقات العموميــــــة  247 -15بــــــالرجوع إلــــــى المرســــــوم الرئاســــــي رقــــــم 

ؤقــت للصــفقة فــي النشــرة وتفويضــات المرفــق العــام، نجــد أنــه اشــترط أن يــتم نشــر إعــالن المــنح الم

ــــــالرسمي ــــــة لصفقـ ــــــات المتعامــ ــــــل العمـــــومي، أو فـــــي الصحافـ ــــــة المكتوبــ ــــــة أو فـــــي بوابـ ــــــة الصفقـ ات ـ

العموميــة، وأن يتضــمن اإلعــالن نتــائج تقيــيم العــروض التقنيــة والماليــة لحــائز الصــفقة مؤقتــا، ورقــم 

المصـــلحة المتعاقـــدة للمرشـــحين  ، كمـــا يشـــترط أن يتضـــمن اإلعـــالن دعـــوة مـــن...تعريفـــه الجبـــائي 

االتصـال  -التـي رفضـت –والمتعهدين الراغبين في اإلطالع على النتائج المفصلة لتقييم ترشـيحاتهم

  .3بمصالحها في اآلجال المحددة

مــن جانــب آخــر يشــترط تنظــيم الصــفقات العموميــة تعليــل وتبريــر قــرار المــنح المؤقــت حيــث 

قدة لمتعهد معين مبنيا على عدة معايير موضوعية تخضـع يشترط أن يكون اختيار المصلحة المتعا

، حيث يتم منح الصفقة للمتعهد الذي حصل على أكبر عدد من النقاط وينشر جدول 4لنظام التنقيط

التنقــيط مــع قــرار المــنح المؤقــت، فــإن وقــع أي إخــالل مــن طــرف المصــلحة المتعاقــدة بشــروط نشــر 

معــايير غيــر موضــوعية وغيــر مؤسســة، فــإن قرارهــا  إعــالن المــنح المؤقــت للصــفقة، أو لجــأت إلــى

  .ممن له مصلحة في ذلك القاضي بمنح الصفقة مؤقتا يصلح أن يكون محال للطعن باإللغاء
                                                           

  .183محمد سمير محمد جمعة، مرجع سابق، ص -1
2- DERRASCH Charles, RICCT Jean Claude, contentieux administratif, 6e édition, DALLOZ, paris, 
France, 1994, p 584.    

  .العمومية وتفويضات المرفق العامالصفقات  تنظيمتضمن ي، 247 -15من المرسوم الرئاسي رقم  04، 02/ 82المادة  3-

   .247 -15من المرسوم الرئاسي رقم  78المادة  4-
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II- تأخـذ : الطعن باإللغاء في القرارات اإلدارية المنفصلة المتعلقة بإبرام الصفقة العموميـة

القـرارات الصـادرة باعتمـاد الصـفقة : صـورتين أساسـيتينالقرارات التي تقترن بـإبرام الصـفقة العموميـة 

  :وٕابرامها، والقرارات الصادرة برفض إبرام الصفقة

رغــم الطــابع الحاســم لمرحلــة إرســاء الصــفقة  :القــرارات الصــادرة بــإبرام الصــفقة العموميــة -1

ومباشـرة إجـراءات والمنح المؤقت لها إال أنها ال تعد المرحلة األخيرة، بل البد من اعتمـاد المناقصـة 

  .1التعاقد إلضفاء الطابع النهائي والرسمي للصفقة، من خالل إصدار قرار إبرام الصفقة العمومية

لقـد وســع مجلــس الدولــة الفرنسـي مــن تطبيقــات نظريــة القـرارات اإلداريــة المنفصــلة، حيــث قبــل 

ئــات اإلداريــة المختصــة الطعــن باإللغــاء فــي قــرار اإلدارة بــإبرام العقــد، وهــو القــرار الصــادر عــن الهي

هــذا  هبموقفــ، وهــو الــذي يتضــمن المصــادقة علــى العقــد المبــرم بــين اإلدارة المتعاقــدة والمتعاقــد معهــا

يكون قد أقام تفرقة هامة بين العقد بذاتـه والـذي يبقـى خاضـعا لرقابـة قاضـي العقـد، وبـين قـرار إبـرام 

  .2بة قاضي اإللغاءالعقد والذي اعتبره قرارا منفصال عن العقد، وخاضعا لرقا

فـــي الجزائـــر اعتبـــر تنظـــيم الصـــفقات العموميـــة قـــرار إبـــرام الصـــفقة العموميـــة هـــو ذلـــك القـــرار 

الصــادر بالمصــادقة والموافقــة علــى الصــفقة مــن طــرف هيئــات محــددة علــى ســبيل الحصــر، وهــي 

و مـــدير مســـؤول الهيئـــة العموميـــة، الـــوزير، الـــوالي، رئـــيس المجلـــس الشـــعبي البلـــدي، المـــدير العـــام أ

إن اعتـرى قـرار إبـرام ، فـ3المؤسسة العمومية، كما يمكن تفويض هـذا االختصـاص فـي إطـار القـانون

الصــفقة العموميــة عيــب شــكلي أو موضــوعي كصــدوره عــن ســلطة غيــر مختصــة، أو عــدم احترامــه 

  .لإلجراءات والشكليات المطلوبة، جاز الطعن فيه باإللغاء

                                                           

  .182، 181ص بوضياف عمار، شرح تنظيم الصفقات العمومية، مرجع سابق، ص  -1
عـاطف محمـد شـوقي ســيد أحمـد الشـهاوي، القــرارات اإلداريـة القابلـة لالنفصـال فــي قضـاء مجلـس الدولــة الفرنسـي والمصـري، رســالة  -2

   .315-313ص ص، 2007كلية الحقوق، جامعة عين شمس، مصر،  ،دكتوراه
  .المرفق العامومية وتفويضات الصفقات العم تنظيمتضمن ي، 247 -15من المرسوم الرئاسي رقم  04المادة  -3
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المصلحة المتعاقدة ملزمة بإرساء  تكون :فقة العموميةالقرارات الصادرة برفض إبرام الص -2

الصفقة العموميـة علـى المتعهـد الـذي قـدم أحسـن عـرض مـن حيـث المزايـا االقتصـادية، اسـتنادا إلـى 

  .1معايير اختيار موضوعية يتم إعدادها قبل إطالق إجراءات الصفقة

إلـى تحقيـق المصـلحة  على اعتبار أن مختلـف اإلدارات تهـدف مـن خـالل العقـود التـي تبرمهـا

العامة فإنها قد تحجم عـن إتمـام إجـراءات الصـفقة العموميـة التـي سـبق وباشـرتها وتقـرر إلغاءهـا إذا 

، فقـد يتضـح للمصـلحة المتعاقـدة بعـد إطـالق إجـراءات الصـفقة العموميـة ذلـكاقتضى الصـالح العـام 

لحاجـات، أو سـوء تقـدير أن هذه األخيـرة ال تحقـق أي مصـلحة عامـة وذلـك نتيجـة خطـأ فـي تحديـد ا

ألهمية المشروع، أو ظهور طارئ يحول دون إمكانية المتابعة في تنفيذ هذه الصفقة، وفي مثل هذه 

الحــــاالت يجــــوز لهــــا إلغــــاء الصــــفقة أو المــــنح المؤقــــت للصــــفقة، وال يمكــــن للمتعهــــدين طلــــب أي 

  .2تعويض

الصــفقة العموميــة قــرارا  لقــد اعتبــر قضــاء مجلــس الدولــة الفرنســي القــرار القاضــي بــرفض إبــرام

إداريا منفصال وقبل الطعن فيه باإللغاء، سواء كان هذا القرار هو قرار برفض التوقيع على الصفقة 

اعتراه وجه من أوجـه الطعـن باإللغـاء تجعلـه غيـر مشـروع أو مبنيـا  متى ،أو رفض المصادقة عليها

  .3 على أسس تجانب الصالح العام

  داري المنفصل على صحة العقد ككلأثر إلغاء القرار اإل: ثالثا

ألة مـدى تـأثير إلغـاء مسـ يجعـلالعقد اإلداري عمليـة مركبـة مـن عـدة قـرارات منفصـلة  كون إن

  .رارات على صحة العقد من عدمه مسألة جوهريةإحدى هذه الق

تــأثر العقــد بإلغــاء أحــد القــرارات  ملقــد تبنــى مجلــس الدولــة الفرنســي مبــدأ كالســيكيا يقضــي بعــد

يبقـى العقـد سـليما ونافـذا حتـى يتمسـك أحـد أطرافـه  ، بـلوالتـي يمكـن فصـلها عنـه الداخلة في تكوينـه

يمكنــه أن يحكــم بإلغــاء العقــد اســتنادا إلــى  هــذا األخيــر ،بــالحكم الصــادر باإللغــاء أمــام قاضــي العقــد
                                                           

  .المرفق العامالصفقات العمومية وتفويضات  تنظيمتضمن ي ،247 -15من المرسوم الرئاسي رقم  78، 40المادة  1-
  .247 -15من المرسوم الرئاسي رقم  73المادة  -2
 مرجـع سـابق ،"دراسـة خاصـة بقضـاء مجلـس الدولـة الفرنسـي ،تجـاوز السـلطة فـي مجـال العقـود اإلداريـةبالطعـن "عادل الطبطبائي،  -3

    .29ص
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، وقــد بــرز هــذا الموقــف فــي قــرار ليــة التعاقــدســبق إلغــاء القــرار المنفصــل الــذي ســاهم فــي إتمــام عم

Martin  19051سنة.  

إذا كانت العلـة مـن تبنـي هـذا الموقـف هـي عـدم إهـدار العالقـة التعاقديـة التـي نشـأت عنـه إال 

متناقضة مـن حيـث أن القـرار المنفصـل المحكـوم بإلغائـه يـدخل فـي عمليـة أنه يؤدي إل ترتب نتائج 

يكشــف عــن ســالمة العقــد اإلداري كلــه والعكــس صــحيح، لــذلك نــادى مركبــة، فــإن كانــت ســليمة فإنــه 

وهــو مــا حــدث فعــال فــي  2الفقــه الفرنســي الحــديث بضــرورة تخلــي مجلــس الدولــة عــن قضــائه الســابق

 commune de Guidelفي قضية  1982-07-07قرارات حديثة له، مثل قراره الصادر بتاريخ 

ن أحــد القـرارات الداخلـة فــي تكوينـه والمنفصــلة حيـث قضـى بــبطالن العقـد اإلداري ككـل نتيجــة بطـال

  . 3عنه

  : الفرع الثاني

  رقابة القضاء اإلداري اإلستعجالي ما قبل التعاقدي

إن المســـلك الـــذي ســـلكه المشـــرع فـــي قـــانون اإلجـــراءات المدنيـــة واإلداريـــة بتنظيمـــه للقضـــاء 

العموميـــة خصوصـــا هـــو مســــلك ادة اإلداريــــة عمومـــا وفـــي مجـــال الصــــفقات ـــــالي فـــي المــــــاإلستعج

محمود، يبرره الطابع اإلستباقي الوقائي الذي يميز القضاء اإلستعجالي ما يجعل منه وسيلة للوقايـة 

من الخروقات التي يمكن أن ترتكـب عنـد إبـرام الصـفقة، وبالتـالي يعتبـر وسـيلة لتعزيـز حمايـة المـال 

  .العام في إطار الصفقات العمومية

ســتعجالي فــي الصــفقات العموميـة تجعلــه يتــدخل لبســط رقابتــه علــى إن خصوصـية القضــاء اإل

اإلجراءات السابقة على التعاقد والتي قد تنأى فيها المصلحة المتعاقدة عـن مبـادئ الشـفافية والنزاهـة 

بشــكل يســمح للمصــلحة المتعاقــدة أن تتــداركها مــن خــالل اتخــاذه لألوامــر واإلجــراءات الالزمــة ) أوال(

  ).ثانيا(لممنوحة له في إطار السلطات ا

                                                           
1 -  arrêt de Martin le 04/08/1905, voire: Long et autres, Op.cit, p 95. 

ـــربيــة، القعلمصــري، الطبعــة األولــى، دار النهضــة الجرائيــة للمــال العــام فــي التشــريع محمــد عبــد الشــافي إســماعيل، الحمايــة اإل -2 اهرة ـ

  .548، ص1999ر، صم
3 - C.E. 07 juillet 1982, commune de Guidel, R.D.P, 1983, p1939. 
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  نطاق تدخل القضاء اإلستعجالي في مادة الصفقات العمومية: أوال

يقصد بالقضـاء اإلسـتعجالي فـي مجـال الصـفقات العموميـة ذلـك اإلجـراء التحفظـي المسـتعجل 

الهــادف إلــى حمايــة قواعــد العالنيــة والمنافســة بشــكل فعــال قبــل إتمــام الصــفقة العموميــة، عــن طريــق 

  . 1سلطات واسعة غير مألوفة في اإلجراءات القضائية اإلستعجالية العامة إعطاء القاضي

بالرجوع إلى أحكام القضاء اإلستعجالي فـي مـادة الصـفقات العموميـة يتبـين أن المشـرع قصـره 

علــى مرحلــة إبــرام الصــفقة العموميــة ومــا يمكــن أن يعتــري هــذه األخيــرة مــن تجــاوزات خــالل مرحلــة 

  .القضاء اإلستعجالي ما قبل التعاقدي ام، ألجل ذلك اصطلح عليه تسميتهبر اإلبرام وحتى قبل اإل

إن تنظيم القضاء اإلستعجالي في مواد الصفقات العمومية له مبررات حاول المشرع مراعاتهـا 

  :إجمالها فييمكن 

ف لمبــالغ ضــخمة تنــامي أهميــة الصــفات العموميــة وازديــاد حجمهــا ومــا يتبــع ذلــك مــن صــر  -

  العامة،من األموال 

  .2زاهة عند إبرام الصفقات العموميةاالنتهاكات المتزايدة لقواعد المنافسة والن -

 تـدخلالمتضمن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية  09 -08من القانون  946المادة  ربطت

ا وجـود إخـالل بالتزامـات اإلشـهار والمنافسـة التـي تخضـع لهـب مـا قبـل التعاقـدي اإلسـتعجالي القضـاء

  .ليات إبرام الصفقات العموميةعم

 الالمشـروعية التـي تلحـق إبـرام الصـفقة اإلستعجالية ما قبل التعاقديـة بمواجهـةالدعوى تسمح  

أو شــروطها مــن خــالل ضــمان احتــرام التزامــات اإلشــهار والمنافســة مــن جهــة، كمــا أنهــا  العموميــة

                                                           

المجلــة األكاديميــة ، "رقابــة القضــاء اإلســتعجالي  قبــل التعاقــدي فــي مجــال الصــفقات العموميــة فــي التشــريع الجزائــري"ســلوى، بزاحــي  1-

  .31، ص2012 ،03السنة  ،01العدد  جامعة بجاية،، للبحث القانوني
  .33، صالمرجع نفسه -2
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وأداة إجرائيـة سـريعة وفعالـة فـي يـد األطـراف ذوو المصـلحة  تعتبر أداة رقابيـة فعالـة فـي يـد القاضـي

   .1من جهة أخرى

ــــة  ــــدخل القاضــــي اإلســــتعجالي اإلداري فــــي مجــــال الصــــفقات العمومي بعــــد إخطــــاره  –إذن يت

ات ــــــــكم الصفقـة التــــــي تحــــــــــــــــار والمنافســــــــــات اإلشهــــــــالل بالتزامــــــــاك إخــــــــــان هنــــــــإذا ك -ةـــــــــبعريض

  :ويندرج ضمن اإلخالل بقواعد اإلشهار والمنافسة الحاالت التالية، 2ةــــالعمومي

I- إن اإلعــالن عــن الصــفقة العموميــة يكفــل تحقيــق مبــدأ حريــة  :اإلخــالل بقواعــد اإلعــالن

المنافسة والمساواة الواجب توافرهما في إجراءات الصفقة العمومية، حيـث يبـين اإلجـراءات والشـروط 

  .على أساسها التي يمكن للمتعهدين التنافس

انطالقــا مــن هــذه األهميــة اشــترط تنظــيم الصــفقات العموميــة إعــالن الصــفقة العموميــة حيــث 

باللغـة العربيـة وبلغـة أجنبيـة واحـدة وينشـر  -السيما بالنسبة إلجراء طلب العـروض–يحرر اإلعالن 

يتين وطنيتـين إجباريا في النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومية، وعلى األقل فـي جريـدتين يـوم

مــوزعتين علــى المســتوى الــوطني، مــع ضــرورة أن يتضــمن اإلعــالن عــن الصــفقة مجموعــة بيانــات 

تتضــمن إطــالع المعنيــين والــراغبين فــي المشــاركة فــي الصــفقة علــى الشــروط العامــة المتعلقــة بهــذه 

  .3الصفقة

االلتزامـات يعتبر إخالال مـن المصـلحة المتعاقـدة لقواعـد اإلشـهار واإلعـالن كـل خـرق إلحـدى 

السابقة الذكر، كأن تمتنع عن اإلعالن أصال، أو تعلن في جريدة يومية بدل جريدتين، أو تعلن في 

اإلعـالن عـن الصـفقة البيانـات  ال تضـمنجريدتين لكنهما غير موزعتين على المستوى الـوطني، أو 

  ....المشترطة قانونا 

                                                           

  .231، ص 2014غني أمينة، قضاء االستعجال في المواد اإلدارية، دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،  -1
  :ـيتعلق األمر بو اإلداري ما قبل التعاقدي،  االستعجالإدارية غير معنية بتدبير  اتجدر اإلشارة في هذا الموضع أن هناك عقود -2

  .عقود التراضي البسيط لكونها ال تحتاج إلى إجراءات العرض واإلشهار -  

تـتم بمجـرد سـند ال تلجأ فيها المصلحة المتعاقدة إلى إجراءات إبرام الصفقات من عرض وٕاشـهار، بـل العقود البسيطة والعادية التي  -  

بــن شــيخ آث ملويــا : ، لتفصــيل أكثــر أنظــر...اريات التاريخيــةطلبيــة كصــفقات تقــديم الخــدمات المتعلقــة باألعمــال الفنيــة والحرفيــة والجــد

     .151، ص 2016لحسين، رسالة في اإلستعجاالت اإلدارية، الجزء الثاني، دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 
  .مرفق العام، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات ال247 -15من المرسوم الرئاسي رقم  65، 62المادتين  -3
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II- تنظــيم الصــفقات العموميــةلقــد ســعى : وضــع شــروط تمييزيــة لصــالح أحــد المترشــحين 

من  ،إلى تكريس قواعد الشفافية والمساواة فيما بين المترشحين 247 -15 وتفويضات المرفق العام

وعنـد تقييمهـا للعـروض المقدمـة  خالل إلزام مختلف المصالح المتعاقدة عند وضعها لشروط الصـفقة

  .1ومتناسبة معهستناد إلى معايير غير تمييزية لها عالقة بموضوع الصفقة اإل

تبعــا لــذلك يعتبــر مــن قبيــل تمييــز أحــد المترشــحين أو بعضــهم عــن البقيــة، وضــع مواصــفات 

بهــدف حصــر المنافســة بــين  –علــى الــرغم مــن أن الصــفقة ال تســتدعي ذلــك  –معقــدة فــي الصــفقة 

  .عارض أو عارضين معينين بذواتهم، وهذا ما يعتبر خرقا لمبدأ حرية المنافسة والمساواة

III- لقد حدد تنظيم الصفقات العمومية أساليب  :اختيار أسلوب غير مناسب إلبرام الصفقة

معتبرا إجراء طلب العروض القاعدة العامة وٕاجراء التراضي أسلوبا اسـتثنائيا  ،إبرام الصفقة العمومية

  .2ال يتم اللجوء إليه إال في حاالت محددة على سبيل الحصر

متعاقــدة لقواعــد اختيــار أســلوب اإلبــرام لجوؤهــا إلــى إبــرام يعتبــر مــن قبيــل مخالفــة المصــلحة ال

الصــفقة عــن طريــق التراضــي البســيط ودون أي دعــوة شــكلية للمنافســة خــارج الحــاالت المــذكورة فــي 

مـــن تنظـــيم الصـــفقات العموميـــة، وفـــي هـــذه الحالـــة يحـــق لكـــل ذي مصـــلحة اللجـــوء إلـــى  49المـــادة 

  .القاضي اإلداري اإلستعجالي

IV- اشترط تنظيم الصفقات العمومية علـى  :معايير اختيار المتعاملين المتعاقديناإلخالل ب

المصــلحة المتعاقــدة اعتمــاد معــايير تكشــف مــدى قــدرة المتعهــدين المشــاركين فــي الصــفقة العموميــة 

وهــذا فــي إطــار ســعيه إلــى حمايــة األمــوال العامــة  ،علــى تنفيــذ االلتزامــات المترتبــة عــن هــذه األخيــرة

  .وترشيد النفقات محل الصفقات وعدم إهدارها

علــى المصــلحة المتعاقــدة أال تمــنح الصــفقة إال للمتعهــد الــذي تتأكــد مــن  المــنظم لــذلك اشــترط

هــا باالســتعالم عــن قــدرات نيــة والمهنيــة والماليــة، كمــا ألزمقدرتــه علــى تنفيــذها مــن خــالل قدراتــه التق

                                                           

  .، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام247-15 رقممن المرسوم الرئاسي  78و 54المواد  -1

  .247-15المرسوم الرئاسي رقم من  39المادة  2-
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والمرافــق العامــة، وكــذلك البنــوك والممثليــات المتعهــدين المترشــحين لــدى المصــالح المتعاقــدة األخــرى 

  .1الجزائرية في الخارج

يعتبــر مــن قبيــل اإلخــالل وعــدم االلتــزام بالمعــايير الموضــوعية الختيــار المتعــاملين المتعاقــدين 

دين بشــأن عــدم اســتعالم المصــلحة المتعاقــدة عــن قــدرات المتعامــل المتعاقــد، والتفــاوض مــع المتعهــ

  .2ما يشكل خرقا لقواعد المنافسة عروضهم بعد فتح األظرفة

v- يعتبــر اإلقصــاء مــن الصــفقات العموميــة إجــراء  :إقصــاء المتعــاملين االقتصــاديين تعســفا

ــــوقائي ــــا يســـتهدف حرمــ ــــان بعـــض المتعهـــدين مـــن المشـــاركة فـــي الصفــ ــــات العموميـــة حمايــ ــــة للمــ ال ـ

درتهم على الوفاء بالتزاماتهم وقد حددت ام، نتيجة تواجدهم في وضعية تجعل الشك قائما حول قـــالع

  .247 -15من تنظيم الصفقات العمومية  75حاالته المادة 

فإن لجأت المصلحة المتعاقدة إلى حرمان متعهد ما من المشـاركة فـي صـفقة عموميـة أعلنـت 

عنها على الرغم من عـدم تواجـده فـي حالـة مـن حـاالت اإلقصـاء، عـد تصـرفها مخـال بأحكـام تنظـيم 

قات العمومية وبمبدأ حرية المنافسة، ويحق عندئذ للمعني أو كـل ذي مصـلحة أن يرفـع دعـوى الصف

  .إستعجالية إدارية ضد المصلحة المتعاقدة

VI- يقصـد باالسـتبعاد مـن الصـفقة العموميـة إخـراج : التعسف فـي االسـتبعاد مـن المنافسـة

اسـتالمه وحتـى بعـد قبولـه، وذلـك لعـدم عرض معين تقدم به أحـد المتعهـدين مـن دائـرة المنافسـة بعـد 

مطابقتـــه للمواصـــفات التقنيـــة أو الماليـــة، أو إذا تبـــين أن قبولـــه يمكـــن أن يـــؤدي  إلـــى هيمنـــة علـــى 

  .3...السوق 

                                                           

  .العامالمرفق الصفقات العمومية وتفويضات  تنظيمتضمن ي ،247-15من المرسوم الرئاسي رقم  78، 58، 53المواد  -1
   .247-15من المرسوم الرئاسي رقم  80المادة  -2
، كليـــة الحقـــوق والعلـــوم ماجســـتير، الـــدعوى اإلداريـــة اإلســـتعجالية طبقـــا لقـــانون اإلجـــراءات المدنيـــة واإلداريـــة، مـــذكرة رضـــية بركايـــل -3

  .125، ص2014السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 



 الرقابة القضائية على المال العام                                               الفصل الثاني            -الباب الثاني

 

382 

 

مـــا بصــورة تعســفية ودون مبـــرر إذا ثبــت أن المصــلحة المتعاقــدة لجـــأت إلــى اســتبعاد عــرض 

وحــق لكــل ذي مصــلحة اللجــوء إلــى القضــاء  ،اعتبــر تصــرفها هــذا مخالفــا لقواعــد المنافســة مشــروع

  .1اإلستعجالي اإلداري للطعن في تصرفها

  سلطات القاضي اإلداري اإلستعجالي في مجال الصفقات العمومية: ثانيا

إذا تــوفرت حالــة مــن الحــاالت التــي تعتبــر فيهــا المصــلحة المتعاقــدة مخلــة بالتزامــات اإلشــهار 

اإلسـتعجالي مـا قبـل التعاقـدي، وحـق لكـل ذي مصـلحة أن يرفـع والمنافسة تقرر اختصـاص القضـاء 

دعـــوى ضـــد المصـــلحة المتعاقـــدة المخلـــة بأحكـــام تنظـــيم الصـــفقات العموميـــة فيمـــا يتعلـــق باإلشـــهار 

  .وقواعد المنافسة من خالل إخطار المحكمة اإلدارية المختصة بعريضة

المختصــة علــى  المحكمــة اإلداريــةلقــد قصــر قــانون اإلجــراءات المدنيــة واإلداريــة حــق إخطــار 

  :فئتين محددتين هما

ة إقليمية إذا أبرم العقد أو سيبرم من طرف جماع) الوالي(ممثل الدولة على مستوى الوالية  -

  .أو مؤسسة عمومية محلية

وقـد ، 2كل مـن لـه مصـلحة فـي إبـرام الصـفقة العموميـة والـذي قـد يتضـرر مـن هـذا اإلخـالل -

سي أنه يكفي في هذه الحالة أن يثبـت المـدعي تخصصـه فـي مجـال الصـفقة أكد مجلس الدولة الفرن

  .3إلثبات مصلحته في إبرام العقد

أن تفصـل  التي تم إخطارها وفق إجراء التدبير اإلستعجالي المحكمة اإلدارية المختصةتلتزم  

ي ، وهــذا خــروج عــن القواعــد العامــة فــ4يومــا تســري مــن تــاريخ إخطارهــا 20فــي القضــية فــي أجــل 

ــــالقض ــــالي حيـــث يؤكـاء اإلستعجـــــ ــــد المشـــرع عـ ــــادة أن يـــتم الفصـــ ــــل فـــي أقـــرب اآلجـ ــــال دون تحديـ د ـ

                                                           

 ة القــاهرةــــ، كليــة الحقــوق، جامعدكتــوراهحمــدي حســن الحلفــاوي، ركــن الخطــأ فــي مســؤولية اإلدارة الناشــئة عــن العقــد اإلداري، رســالة  -1

  .163، ص2001
  .يتضمن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، 09-08من القانون رقم  946/02المادة  -2

  .157اإلستعجاالت اإلدارية، مرجع سابق، ص ، رسالة في لحسين بن شيخ آث ملويا3- 
  .، يتضمن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية09-08من القانون رقم  947، 946/02المواد  -4
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دة، وهـــذا مراعــاة للمصـــلحة العامــة التـــي تمثلهــا المصـــلحة المتعاقــدة مـــن خــالل الصـــفقات التـــي ــــالم

  . تبرمها

مجــــال الصــــفقات يتمتــــع القاضــــي اإلداري فــــي الــــدعوى اإلســــتعجالية مــــا قبــــل التعاقديــــة فــــي 

العموميــــة بثالثــــة تــــدابير إســــتعجالية تتمثــــل فــــي توجيــــه أوامــــر للمصــــلحة المتعاقــــدة، الحكــــم بغرامــــة 

  :تهديدية، واألمر بتأجيل إمضاء العقد

I- لقـد كـان مبـدأ عـدم جـواز : سلطة توجيه أوامـر للمصـلحة المتعاقـدة باالمتثـال اللتزاماتهـا

إلـى وقـت قريـب قاعـدة  –مبـدأ عـدم حلولـه محـل اإلدارة  إضـافة إلـى –توجيه القاضي أوامر لـإلدارة 

تحكــم اختصــاص القاضــي اإلداري، فقــد عمــل مجلــس الدولــة الفرنســي بكــل حــزم علــى احتــرام هــذا 

المبدأ من خالل إلغاء أحكام المحاكم اإلدارية التي تنسى وجوده وتسـمح لنفسـها بتوجيـه أمـر لـإلدارة 

طويلـة توجيـه أوامـر لـإلدارة كمـا تؤكـده عـدد مـن القـرارات  كمـا رفـض ولمـدة، لتنفيذ بعض االلتزامات

، وهــو مســلك le loire 1فــي قضــية  1933-06-27الصــادرة عنــه لعــل أهمهــا قــراره الصــادر فــي 

  .   2سلكه القضاء الجزائري في عدد من القضايا

األول يستند تطبيق مبدأ عدم جواز توجيه القاضي أوامر لإلدارة إلى مبررين أساسيين، يتمثل 

فــي انتفــاء جــدوى توجيــه أوامــر لــإلدارة بــالنظر إلــى عــدم اســتطاعة القضــاء حمــل اإلدارة علــى تنفيــذ 

أحكامه جبرا ألن القوة العمومية تكون في يد اإلدارة، أما الثاني فيرجع إلـى احتـرام مبـدأ الفصـل بـين 

  .3السلطات والذي يقضي باستقالل القضاء عن اإلدارة

                                                           

بـــن صـــاولة شـــفيقة، إشـــكالية تنفيـــذ اإلدارة للقـــرارات القضـــائية اإلداريـــة، دراســـة مقارنـــة، الطبعـــة الثانيـــة، دار هومـــة للطباعـــة والنشـــر  -1

  .124، ص 2012، الجزائر، والتوزيع
) منشـور. غ( فـي قضـية بورطـل رشـيد ضـد والـي واليـة ميلـــة ومـن معـه  1999-03-08أنظر في هذا قـرار مجلـس الدولـة بتـاريخ  -2

  .86-83بن شيخ آث ملويا لحسين، المنتقى في قضاء مجلس الدولة، مرجع سابق، ص ص: نقال عن
 ود معمــريــــة مولــــكليــة الحقــوق والعلــوم السياســية، جامع ،دكتــوراه، االزدواجيــة القضــائية فــي الجزائــر، رســالة عبــد الكــريم بـن منصــور -3

  .82 ،81، ص ص 2015تيزي وزو، 
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ي الفرنســي لــم يبــق علــى حالــه مــن حيــث التزامــه بعــدم توجيــه أوامــر إن موقــف القضــاء اإلدار 

  . 1لجأ إلى وسائل تدخل لم يكن يلجأ إليها من قبل في عدد من القضايا تغير حيث أنه لإلدارة بل

   ألجـــل ذلـــك ومحاكـــاة لمـــا تبنـــاه القضـــاء والتشـــريع الفرنســـي تبنـــى قـــانون اإلجـــراءات المدنيـــة 

أوامــر لــإلدارة مــن طــرف القاضــي اإلداري اإلســتعجالي عنــدما صــراحة صــالحية توجيــه  09 -08

األجل الذي يجب أن محددا  ،يتعلق األمر بمخالفة المصلحة المتعاقدة اللتزامات اإلشهار والمنافسة

  .هذه األوامر، وهذا ما يؤكد الطابع الوقائي لتدخل القاضي اإلستعجاليل اإلدارةتمتثل فيه 

ستعجالي في توجيه أوامر لإلدارة إلى عدد من المبـررات نـذكر يستند حق القاضي اإلداري اإل

  : منها

تكـــريس مبـــدأ توجيـــه القاضـــي أوامـــر لـــإلدارة يشـــكل تطبيقـــا فعليـــا لمتطلبـــات دولـــة القـــانون  -

  لجدية على ممارسة اإلدارة لعملها،وحماية لمبدأ المشروعية، ما يضفي طابع الصرامة وا

ارات القضــائية ألن هــذا المبــدأ الجديــد يشــكل ثــورة علــى تجنــب تهــرب اإلدارة مــن تنفيــذ القــر  -

  دم التزام اإلدارة بأحكام القضاء،األفكار التقليدية التي أرست فكرة ع

ة أعمـــال ـــــال عرقلـــــر لـــإلدارة ال تعنـــي بـــأي حـــــالي بتوجيـــه أوامـــــة القاضـــي اإلستعجـــــسلط -

نصــابها دون أن تصــل إلــى درجــة حلــول ألمــور إلــى نهــا ال تعــدو ســوى أن تكــون إعــادة لأل ،اإلدارة

  .2القاضي محل اإلدارة

األوامر الموجهة من القاضي اإلستعجالي للمصلحة المتعاقدة باالمتثال اللتزاماتهـا التـي  تتنوع

ســبق وخرقتهــا تبعــا لتنــوع الخروقــات التــي ارتكبتهــا المصــلحة المتعاقــدة، فقــد يكــون تــدخل القاضــي 

في الصـحف الوطنيـة، أو إعـادة النشـر مـع اسـتيفاء كـل البيانـات  باألمر بنشر اإلعالن عن الصفقة

ســبق وأن تــم اســتبعاده تعســفا، إعــادة  ي ســبق وتــم إغفــال بعضــها، قبــول عــرضالمشــترطة قانونــا التــ

  ...اختيار األسلوب المالئم للتعاقد 

                                                           
1 - Arrêt ville de Charles ville le 22-03-1961, voire: LOMBARD (M), droit administratifs , 8 ème 
édition, DALLOZ, paris, France, 1999, p 102.  

    .63، صسمية، مرجع سابق شريف -2
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مــا يالحــظ علــى األوامــر التــي يصــدرها قاضــي اإلســتعجال أنهــا ذات طبيعــة موضــوعية تمــس 

لحق وليست مجرد تدابير تحفظية مؤقتة، وهذا ما يؤكد الطابع الخـاص للـدعوى اإلسـتعجالية أصل ا

  .1اإلدارية في مجال الصفقات العمومية

II- مــا ســبق قولــه بالنســبة لحــق : ســلطة الحكــم بغرامــة تهديديــة علــى المصــلحة المتعاقــدة

ة التهديديــة، حيــث لــم يكــن القاضــي فــي توجيــه أوامــر لــإلدارة ينطبــق علــى ســلطته فــي الحكــم بالغرامــ

مسموحا للقاضي الحكم بالغرامات التهديدية على اإلدارة نتيجـة تكييـف هـذه الغرامـات بأنهـا عقوبـات 

تخضــع لمبــدأ الشــرعية أي إجــازة الــنص لهــا، وهــو مــا لــم يكــن مكرســا إال بتــدخل المشــرع فــي قــانون 

اإلســتعجالي بســلطة الحكــم بهــا فــي اإلجــراءات المدنيــة واإلداريــة واعترافــه صــراحة للقاضــي اإلداري 

  .2مجال الصفقات العمومية

يقصـــد بالغرامـــة التهديديـــة فـــي مجـــال القـــانون اإلداري، ذلـــك التهديـــد المـــالي الـــذي ينطـــق بـــه 

القاضي اإلداري لفائدة الدائن ضد أشخاص القانون العام أو شـخص مـن أشـخاص القـانون الخـاص 

ذ األحكـام اإلداريـة الصـادرة ضـدها، وتحـدد بصـفة عامـة المكلف بإدارة مرفق عام، لحملها على تنفيـ

، وقــد نظــم قــانون اإلجــراءات المدنيــة 3بمبلــغ معــين مــن المــال عــن كــل يــوم تــأخير فــي تنفيــذ الحكــم

  .منه 986إلى  980واإلدارية أحكامها في المواد من 

ات التـي بعد توجيه القاضي اإلستعجالي أوامر للمصلحة المتعاقـدة لالمتثـال وتصـحيح الخروقـ

من طـرف  األجل المحددوقعت فيها، يمكن لهذه األخيرة أن تماطل وال تستجيب لهذه األوامر خالل 

القاضي، ألجل ذلك أجاز المشرع للقاضي أن يلجـأ إلـى فـرض غرامـة تهديديـة كوسـيلة ضـغط علـى 

المصــلحة المتعاقــدة لتنفيــذ األوامــر الموجهــة إليهــا، وتســري هــذه الغرامــة مــن تــاريخ انقضــاء األجــل 

  .4المحدد لها من طرف القاضي لالمتثال اللتزاماتها

                                                           

 13رة، العــدد ــــ، جامعــة محمــد خيضــر، بسكمجلــة المفكــر، "ات العموميــة فــي الجزائـرــــالرقابــة القضــائية علــى الصفق"، حمــزة خضـري -1

  .205ص، 2015
    .206، صنفسهالمرجع  -2
  .146، ص2000، 01، عدد مجلة مجلس الدولة، "س الدولة من الغرامة التهديديةعن موقف مجل"، رمضان غناي -3

  .، يتضمن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية09-08من القانون رقم  05/ 946المادة  4-
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III- يمكـن للقاضـي : صـفقة العموميـة إلـى نهايـة اإلجـراءاتسلطة األمر بتأجيل إمضاء ال

اإلســتعجالي أن يــأمر وبمجــرد إخطــاره ممــن لــه مصــلحة فــي ذلــك، بتأجيــل اإلمضــاء علــى الصــفقة 

العمومية إلى حين التأكد من سالمة إجراءات الدعوة إلى المنافسة، وهذا التأجيل في حد ذاته يعتبر 

  .1ألجل االمتثال اللتزاماتهاوسيلة ضغط أخرى على المصلحة المتعاقدة 

نظـــرا لمـــا قـــد يشـــكله هـــذا التأجيـــل مـــن مســـاس بمبـــدأ حســـن ســـير المرافـــق العموميـــة بانتظـــام 

  .2يوما 20واضطراد، اشترط المشرع أال يتجاوز هذا التأجيل 

ـــر المســـبوقة الممنوحـــة  ـــى أن تبنـــي المشـــرع لهـــذه الســـلطات غي ـــر تجـــدر اإلشـــارة إل فـــي األخي

اإلســـتعجالي يعتبـــر مـــن قبيـــل مـــنح القاضـــي اإلداري مســـاحة واســـعة للرقابـــة علـــى للقاضـــي اإلداري 

حماية لمبادئ المنافسة والشفافية وحفاظا على المال العام، رغم ذلك يمكن  ،تصرفات اإلدارة المالية

  : مالحظة عدة نقائص نذكر منها

ســبة للصــفقات عــدم تحديــد جهــة مركزيــة يمكنهــا إخطــار القاضــي اإلداري اإلســتعجالي بالن -

   .3العمومية المركزية

عدم تكريس ضمانات خاصة بالدعوى اإلدارية اإلسـتعجالية فـي مجـال الصـفقات العموميـة  -

  .واالكتفاء بالقواعد العامة في القضاء اإلستعجالي

علــى الــرغم مــن أن الســلطات الممنوحــة للقاضــي اإلداري اإلســتعجالي هــي نقلــة نوعيــة فــي  -

التشريع الجزائري إال أن مقارنتها بتشـريعات أخـرى كالتشـريع الفرنسـي توضـح مـدى بسـاطتها، حيـث 

أن المشــرع الفرنســي فــي الصــفقات العموميــة المتعلقــة بمجــاالت الميــاه، النقــل، الطاقــة واالتصــاالت 

القاضي اإلداري اإلستعجالي صالحيات واسعة تصل إلى حد إلغاء قرارات المصلحة المتعاقـدة منح 

                                                           

    .128، مرجع سابق، صرضية بركايل 1-

  .واإلداريةيتضمن قانون اإلجراءات المدنية ، 09-08من القانون رقم  946/06المادة  2-
الجهـات التـي يمكنهـا إخطـار القاضـي  اإلجـراءات المدنيـة واإلداريـة نيتضمن قانو  09-08من القانون رقم  946/02حددت المادة  -3

  :اإلداري اإلستعجالي في مجال إبرام الصفقات العمومية، وهي

  .المصلحة المتعاقدة بالتزاماتها عند إبرام الصفقة العمومية لكل من له مصلحة وتضرر من إخال -

  .الوالي إذا كانت الصفقة أبرمت أو ستبرم من طرف جماعة إقليمية أو مؤسسة عمومية محلية -
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المنطوية على مخالفات اللتزامات العالنية والمنافسة، وٕابطال الشـروط التـي تتضـمن مخالفـة لقواعـد 

  .1العالنية والمنافسة

  :المبحث الثاني

  رقابة القضاء الجزائي على المال العام

ـــــتشك ـــــحلر م لـــ ـــــة التحـ ـــــري واالستـ ـــــدالل الخطـ ـــــاألولــــى التــــي يعتم وةـ ـــــد عليهـ ـــــا للوصـ ـــــول إلـــ ى ـ

ة، فمرحلة التحريات ضـرورية لقيـام الـدعوى العموميـة فهـي سـابقة وحاسـمة لهـا، فإمـا أن تقـام ـــالحقيق

الدعوى بعد هذه المرحلة أو تصرف النيابة العامة النظر عنهـا وعـن إقامتهـا علـى ضـوء المعلومـات 

  . التي جمعها أعوان الشرطة القضائية

ين حــددهم المشــرع علــى ســبيل تتشــكل الشــرطة القضــائية مــن مجموعــة مــن المــوظفين العمــومي

وهـي الحصر إما بموجب نصوص قـانون اإلجـراءات الجزائيـة أو بموجـب نصـوص قانونيـة خاصـة، 

تتـــولى مهمـــة البحـــث والتحـــري وكـــذلك معاينـــة الجـــرائم عمومـــا والجـــرائم الواقعـــة علـــى المـــال العـــام 

  ).المطلب األول(خصوصا 

ة حــق المجتمــع مــن خــالل توقيــع يترتــب عــن وقــوع جريمــة مــا دعــوى عموميــة تســتهدف حمايــ

مـن هـذه الجريمـة عمـا لحقـه مـن  العقاب على الجاني، ودعوى مدنية تهـدف إلـى تعـويض المتضـرر

  .منقوال أو عقارا م سواء كان هذا األخيروهو قول ينطبق على الجرائم الواقعة على المال العا ضرر

 المنفعــةمرصــودة لتحقيــق  الأمــو نظــرا للخصوصــية التــي تتميــز بهــا األمــوال العامــة باعتبارهــا 

كـــان البـــد مـــن إحاطتهـــا بضـــمانات تحميهـــا مـــن عبـــث القـــائمين علـــى  ،العامـــة لجمهـــور المـــواطنين

تجــريم مختلــف أشــكال وصــور المســاس بعناصــر األمــالك العموميــة  تســييرها أو الغيــر، مــن خــالل

تكـريس قواعـد إجرائيـة متميـزة عـن القواعـد العامـة فـي متابعـة  المختلفة واألموال السائلة، إضافة إلـى

بداية بإحالة الدعوى على القضاء الجزائي وسير المحاكمـة وٕالـى غايـة النطـق بالعقوبـة  باقي الجرائم

  ).المطلب الثاني(  المقررة للجريمة

                                                           

  .45 ،44مرجع سابق، ص ص  ،سلوى بزاحي -1
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  :المطلب األول

  ومعاينتها جرائم المال العام عنالبحث  

وذلـــك بجمـــع  ،يـــات إلـــى كشـــف الحقيقـــة بشـــأن جريمـــة مـــا وفاعلهـــاتهـــدف االســـتدالالت والتحر 

العناصـــر واألدلـــة الالزمـــة لتحريـــك الـــدعوى العموميـــة بشـــأنها ســـواء أمـــام قضـــاء التحقيـــق أو قضـــاء 

  .1الحكم

تحظــى مرحلــة البحــث والتحــري عــن الجــرائم أهميــة كبيــرة حيــث بفضــلها يــتم التأكــد مــن عــدم 

ـــدعوى  انطـــواء كثيـــر مـــن البالغـــات علـــى جريمـــة ـــة التـــي تســـمح بتحريـــك ال مـــا، أو عـــدم قيـــام األدل

العموميــة بشــأنها أو عــدم مالءمــة تحريكهــا، فتــوفر إجــراءات التحقيــق أو المحاكمــة التــي تنتهــي إلــى 

  .األمر بأال وجه للمتابعة أو البراءة

ية تعتبر جرائم المال العام من أهم صور العدوان على المصالح العامة للدولة وهيئاتها العموم

والتــي ال يمكــن التوصــل إلــى كشــفها ومعرفــة مرتكبيهــا إال بإتبــاع أســاليب تحــري يضــطلع بهــا أعــوان 

إضــافة إلــى أعــوان مــنحهم ) الفــرع األول(مؤهلــون لــذلك بالنســبة لجميــع الجــرائم الماســة بالمــال العــام 

العموميـة القانون سلطة البحـث والكشـف ومعاينـة الجـرائم الواقعـة علـى أصـناف محـددة مـن األمـالك 

  ). الفرع الثاني( 2وذلك ضمن نصوص قانونية خاصة

  

  

  

  
                                                           

 ات الجامعيـةـوان المطبوعــــالثـاني، الطبعـة الثالثـة، ديالشلقاني أحمد شوقي، مبادئ اإلجراءات الجزائية في التشريع الجزائـري، الجـزء  -1

  .166، ص 2003الجزائر، 
على خالف القانون الفرنسي، حيث منح قانون اإلجراءات الجزائية الفرنسي لعدد من األعوان صـراحة صـفة الشـرطة القضـائية وهذا  -2

 :أنظر في هذا...الجمارككل في مجاله كمستخدمي مصلحة المياه والغابات وحرس الحدود ومستخدمي 
- BORRICAND Jaques, SIMON Anne-Marie, droit pénal, procédure pénale, 2e édition, éditions 
DALLOZ , paris, France, 2000, p 293. 
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  :الفرع األول

  األعوان المؤهلين للبحث عن جميع جرائم المال العام 

المتضــمن قــانون اإلجــراءات الجزائيــة ألعضــاء الشــرطة القضــائية  155-66خــول األمــر رقــم 

البحــث والتحــري عــن كــل الجــرائم بمــا فيهــا جــرائم المــال العــام، وجمــع األدلــة عنهــا والبحــث  صـالحية

  . عن مرتكبيها مادام لم يباشر بشأنها تحقيق قضائي

تضـــم الشـــرطة القضـــائية المخولـــة للتحـــري عـــن جميـــع الجـــرائم المنصـــوص عليهـــا فـــي قـــانون 

أسـالكا محـددة علـى سـبيل  ،الفسـاد ومكافحتـهالعقوبات وبعض القوانين الخاصة كقـانون الوقايـة مـن 

مـــنحهم القـــانون صـــالحيات تقليديـــة ومســـتحدثة فـــي ســـبيل الكشـــف عـــن الجـــرائم ) أوال(  الحصـــر  

المختلفـــة الواقعـــة علـــى األمـــوال العامـــة ســـواء كانـــت فـــي صـــورة أمـــوال ســـائلة أو فـــي صـــورة أمـــالك 

  ). ثانيا( عمومية 

  تحري عن جرائم المال العامالشرطة القضائية كجهاز مكلف بال: أوال

يقــوم هــذا الجهــاز حيــث يــا يــأتي الحقــا الرتكــاب الجريمــة، يعتبــر دور الشــرطة القضــائية ردع

بالبحث والتحري عن الجرائم الواقعة وتعقـب مرتكبيهـا وتقـديمهم لألجهـزة القضـائية المختصـة، ونظـرا 

لــه بالتــدخل لتقييــد حريــات لصــعوبة مهمــة الشــرطة القضــائية وطبيعــة عمــل هــذا الجهــاز التــي تســمح 

تحديـد الهيئـات المندرجـة فيـه وحـدود الصـالحيات و وحقوق أساسية للمواطن، كان ال بد مـن تنظيمـه 

  . 1المنوطة به

صـفة  2 07-17بموجب القـانون رقـم  2017منح قانون اإلجراءات الجزائية عند تعديله سنة 

إضـــافة إلـــى المـــوظفين واألعـــوان  للقضـــاة وضـــباط وأعـــوان الشـــرطة القضـــائية، 3الشـــرطة القضـــائية

                                                           

ـــهنــوني نصــر الــدين، يقــدح داريــن، الضــبطية القضــائية فــي القــانون الجزائــري، الطبعــة الثالثــة، دار هومــه للطباع -1  عـوالنشــر والتوزيــة ـ

  .18، ص 2015الجزائر، 
والمتضـمن قـانون  1966-06-08المـؤرخ فـي  155-66، يعـدل ويـتمم األمـر رقـم 2017-03-27مؤرخ في  07-17قانون رقم  -2

  .2017-03-29، صادر في 20اإلجراءات الجزائية، ج ر ج ج عدد 

   .155-66 ، الذي يعدل ويتمم األمر رقم07-17القانون رقم استبدلت مهمة الضبط القضائي بمهمة الشرطة القضائية بموجب  3 -
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، حيث تتولى الشرطة القضـائية مهمـة البحـث والتحـري عـن 1المكلفين ببعض مهام الضبط القضائي

الجــرائم المقــررة فــي قــانون العقوبــات، وجمــع األدلــة عنهــا والبحــث عــن مرتكبيهــا مــادام لــم يبــدأ فيهــا 

  . تحقيق قضائي

لــس قضــائي تحــت إشــراف النائــب العــام توضــع الشــرطة القضــائية بــدائرة اختصــاص كــل مج

الذي يتولى تحديد التوجيهات العامة الالزمـة لهـا لتنفيـذ السياسـة الجزائيـة بـدائرة اختصـاص المجلـس 

  . 2القضائي، ويتولى وكيل الجمهورية إدارتها على مستوى كل محكمة تحت رقابة غرفة االتهام

I- قـــانون اإلجـــراءات الجزائيـــة صـــفة مـــنح  :األعـــوان المتمتعـــين بصـــفة الشـــرطة القضـــائية

  :الشرطة القضائية لـ

  القضاة -1 

  :يتمتع بصفة ضابط شرطة قضائية: ضباط الشرطة القضائية -2

  رؤساء المجالس الشعبية البلدية، -

  ضباط الدرك الوطني، -

  حافظي وضباط الشرطة لألمن الوطني،الموظفون التابعون لألسالك الخاصة للمراقبين وم -

الرتــب فــي الــدرك ورجــال الــدرك الــذين أمضــوا فــي ســلك الــدرك الــوطني ثــالث ســنوات ذوو  -

والذين تـم تعييـنهم بموجـب قـرار مشـترك صـادر عـن وزيـر العـدل ووزيـر الـدفاع الـوطني  ،على األقل

  ،بعد موافقة لجنة خاصة

                                                           

إال أن دورهــا يقتصــر علــى البحــث والتحــري حــول  ،بــات والتــي منحهــا القــانون صــفة الشــرطة القضــائيةغايقصــد بهــذه الفئــة شــرطة ال -1

يهــا بصــفة خاصــة، لــذلك فــإن دراســتها الجــرائم الماســة بالنظــام العــام للغابــات وتشــريع الصــيد ونظــام الســير وجميــع األنظمــة التــي عينــوا ف

، إضــافة إلــى الــوالة والــذين ينحصــر اختصاصــهم ألنهــا متعلقــة بفئــة محــددة مــن األمــالك الوطنيــة مــن الرســالة ســتكون فــي موضــع آخــر

  . فقط الضبطي عند االستعجال وبالنسبة للجرائم الماسة بأمن الدولة
  .، معدل ومتممجراءات الجزائية، يتضمن قانون اإل155-66من األمر رقم  12المادة  -2
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الموظفـــون التـــابعون لألســـالك الخاصـــة للمفتشـــين وحفـــاظ وأعـــوان الشـــرطة لألمـــن الـــوطني  -

والــذين تــم تعييــنهم بموجــب قــرار مشــترك  ،ســنوات علــى األقــل بهــذه الصــفة) 3(ذين أمضــوا ثــالث الــ

   ،1بعد موافقة لجنة خاصة وزير الداخلية والجماعات المحليةصادر عن وزير العدل و 

ضـــباط وضـــباط الصـــف التـــابعين للمصـــالح العســـكرية لألمـــن الـــذين تـــم تعييـــنهم خصيصـــا  -

وزيـر الـدفاع الـوطني ووزيـر العـدل، هـذه الفئـة ورغـم تمتعهـا بصـفة بموجب قرار مشترك صادر عن 

 07-17الشرطة القضائية إال أن المشرع عند تعديل قانون اإلجراءات الجزائية بموجب القانون رقم 

فـي الجـرائم الماسـة بـأمن الدولـة المنصـوص عليهـا  فيما يتعلق بـالتحري عـن الجـرائم، مهمتهاحصر 

ارس هـذه المهـام تحـت إدارة وكيـل الجمهوريـة وٕاشـراف النائـب العـام ورقابـة في قـانون العقوبـات، وتمـ

، وهــذا تجســيد لمــا كــان ممارســا عمليــا حيــث أن ضــباط وضــباط الصــف 2غرفــة االتهــام المختصــة

التــابعين للمصــالح العســكرية لألمــن لــم يكونــوا يتولــون مهمــة الضــبطية القضــائية فعليــا فــي الجــرائم 

  .دة فقط وهي تلك الماسة بأمن الدولةالعادية بل في جرائم محد

الـذي يعـدل ويـتمم قـانون اإلجـراءات الجزائيـة إجـراء جديـدا خاصـا  07-17كرس القـانون رقـم 

بضباط الشرطة القضائية باستثناء رؤساء المجالس الشعبية البلدية وهو التأهيل، حيث ال يمكن لهم 

 ، ويكـون ذلـكطة القضائية إال بعد تـأهيلهمالممارسة الفعلية للصالحيات التي تخولها لهم صفة الشر 

بموجب مقرر من النائب العام لـدى المجلـس القضـائي الـذي يوجـد بـإقليم اختصاصـه مقـرهم المهنـي 

  . بناء على اقتراح السلطة اإلدارية التي يتبعونها

بالنسـبة لضـباط الشـرطة القضـائية التـابعين للمصـالح العسـكرية لألمـن يـتم تـأهيلهم مـن طــرف 

  . 3ئب العام لدى مجلس قضاء الجزائرالنا

يعتبــر مــن أعــوان الضــبط القضــائي موظفــو مصــالح الشــرطة  :أعــوان الضــبط القضــائي -3

وذوو الرتب في الدرك الـوطني ورجـال الـدرك ومسـتخدمو مصـالح األمـن العسـكري الـذين ليسـت لهـم 

صــفة ضــباط الشــرطة القضــائية، ويكمــن دورهــم األساســي فــي معاونــة ضــباط الشــرطة القضــائية فــي 
                                                           

  .، معدل ومتمم، يتضمن قانون اإلجراءات الجزائية155-66من األمر رقم  15المادة  -1
    .155-66األمر رقم  مكرر من 15المادة  -2
   .155-66من األمر رقم  01مكرر  15 المادة -3
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نون العقوبــات وجمــع كافــة المعلومــات الكاشــفة عــن مباشــرة وظــائفهم، وٕاثبــات الجــرائم المقــررة فــي قــا

  .1مرتكبي تلك الجرائم

II-  دور الــديوان المركــزي لقمــع الفســاد باعتبــاره مصــلحة مركزيــة للشــرطة القضــائية فــي

تنفيــذ اســتراتيجية شــاملة للوقايــة مــن جــرائم المــال العــام  فــي إطــار: الكشــف عــن جــرائم المــال العــام

، تـم تـدعيم األجهـزة المكلفـة بالتصـدي لهـذه الجـرائم التــي ومكافحتهـا عمومـا وجـرائم الفسـاد خصوصـا

ة ـــــــة واجتماعيـــــــــة مـــــن جوانـــــب متعـــــددة سياسيـــــــة فـــــي الدولـــــــاع العامـــــــا علـــــى األوضـألقـــــت بظاللهـــــ

  .بجهاز مركزي لقمع الفساد هو الديوان المركزي لقمع الفساد ،ةـواقتصادي

الــذي يــتمم القــانون رقــم  05-10بموجــب القــانون رقــم تــم إنشــاء الــديوان المركــزي لقمــع الفســاد 

ـــة مـــن الفســـاد ومكافحتـــه 06-01 ـــم المتعلـــق بالوقاي ـــتم إصـــدار المرســـوم الرئاســـي رق  426-11، لي

  .2لتحديد تشكيلته وتنظيمه وكيفيات سيره

ـــر الـــديوان مصـــلحة مركزيـــة عملياتيـــة للشـــرطة القضـــائية يتـــولى مهمـــة البحـــث والتحـــري  يعتب

رقــم   بموجــب المرســوم الرئاســي  ضــوع لــدى وزيــر العــدل حــافظ األختــاممو  ،الفســادومعاينــة جــرائم 

  .4263-11عدل المرسوم الرئاسي رقم الذي  14-209

تقتضــي اإلحاطــة بــدور الــديوان فــي مكافحــة جــرائم الفســاد التمييــز بينــه وبــين جهــاز الشــرطة 

  :ومكافحته من جهة أخرىالقضائية من جهة وبينه وبين الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد 

اعتبر المشرع : جهاز الشرطة القضائيةمركزي لقمع الفساد وبين التمييز بين الديوان ال -1

  :الديوان مصلحة للشرطة القضائية إال أن هناك ما يميزه عن جهاز الشرطة القضائية الكالسيكي

                                                           

  .، معدل ومتممالجزائيةيتضمن قانون اإلجراءات ، 155-66من األمر رقم  20، 19ادة الم -1
، يحـدد تشـكيلة الـديوان المركـزي لقمـع الفسـاد وتنظيمـه وكيفيـات سـيره، ج 2011-12-08مؤرخ في  426-11مرسوم  رئاسي رقم  -2

  .، معدل2011-12-14، صادر في 68ر ج ج عدد 
الذي  2011-12-08في  المؤرخ 426-11الرئاسي رقم ، يعدل المرسوم 2014-07-23مؤرخ في  209-14مرسوم رئاسي رقم -3

  .2014-07-31، صادر في 46يحدد تشكيلة الديوان المركزي لقمع الفساد وتنظيمه وكيفيات سيره، ج ر ج ج عدد 
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البحــث والتحــري  إذا كانـت الشــرطة القضـائية جهــاز تـابع للســلطة القضـائية  يمــارس مهمـة -أ

، فـــإن الـــديوان مكلـــف بالبحـــث والتحـــري عــن جميـــع الجـــرائم المنصـــوص عليهـــا فـــي قــانون العقوبـــات

  . 1ومعاينة جرائم الفساد فقط

يتقيد ضباط وأعوان الشرطة القضائية باالختصاص المحلي عند ممارسة مهـامهم والـذي  -ب

ضــباط الشــرطة باســتثناء  -يمتــد كأصــل عــام إلــى الحــدود التــي يباشــرون ضــمنها وظــائفهم المعتــادة

القضــائية التــابعين لمصــالح األمــن العســكري الــذين يمتــد اختصاصــهم بــالتحري عــن الجــرائم الماســة 

واستثناء ووفق شروط وٕاجراءات محددة قانونا قـد يمتـد فـي حـاالت  -إلى اإلقليم الوطني بأمن الدولة

، فـي 2إلـى كافـة اإلقلـيم الـوطنيمحددة إلى كافة دائرة اختصاص المجلس القضائي الملحقـين بـه أو 

كافة إلى حين يمتد االختصاص المحلي األصيل لضباط وأعوان الشرطة القضائية التابعين للديوان 

  .قليم الوطني ألنه يعتبر مصلحة مركزيةاإل

حيــث  الشـرطة القضــائية للسـلطة القضـائية ممثلـة فــي جهـاز النيابـة العامـة جهـاز يخضـع -ج

أمـا الـديوان فيكـون  ،3يتولى وكيـل الجمهوريـة إدارتـه تحـت إشـراف النائـب العـام ورقابـة غرفـة االتهـام

إلـى السـلطة  ،خاضعا إضافة إلى السلطة القضائية باعتباره يضم ضباطا وأعوانا للشـرطة القضـائية

    .فيذية ممثلة في وزير العدلالتن

ـــة مـــن الفســـاد  -2 ـــة للوقاي ـــة الوطني ـــديوان المركـــزي لقمـــع الفســـاد والهيئ ـــين ال التمييـــز ب

المتخصصـــة المســـتحدثة ن يعتبـــران مـــن األجهـــزة علـــى الـــرغم مـــن أن كـــال مـــن الجهـــازي :ومكافحتـــه

  : جوهرية بينهمالمكافحة الفساد إال أن هناك اختالفات 

تعتبـــر الهيئـــة ســـلطة إداريـــة مســـتقلة متمتعـــة بالشخصـــية المعنويـــة، موضـــوعة لـــدى رئـــيس  -أ

الجمهورية في حين يمثل الديوان امتدادا لمصلحة الشـرطة القضـائية وهـو خاضـع للسـلطة القضـائية 

                                                           

         .، معدل ومتمميتضمن قانون اإلجراءات الجزائية ،155-66من األمر رقم  12/03المادة  -1

  .، معدلتشكيلة الديوان المركزي لقمع الفساد وتنظيمه وكيفيات سيرهيحدد ، 426-11من المرسوم التنفيذي رقم  02المادة  - 
  .، يتضمن قانون اإلجراءات الجزائية، معدل ومتمم155-66من األمر رقم  16المادة  - 2
  .155-66من األمر رقم  12/02مادة ال -3
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والتنفيذيـــة، كمـــا أنـــه ال يتمتـــع بالشخصـــية المعنويـــة ويتمتـــع فقـــط باالســـتقاللية الالزمـــة آلداء مهامـــه 

  . 1وتسييره فقط

تمـارس الهيئــة اختصاصـات وقائيــة تســعى مـن خاللهــا إلـى العمــل علــى منـع وقــوع أفعــال  -ب

بعـد جمــع  ادفـي حـين ال يتـدخل الـديوان إال للكشـف عـن أفعـال تعتريهـا شـبهة فسـ ،موصـوفة بالفسـاد

  . المعلومات الضرورية والكافية التي تؤكد ذلك

 تحويـل الملـف إلـى وزيـر العـدلال تملك الهيئة حق تحريـك الـدعوى العموميـة بـل تكتفـي ب -ج

ــةالــذي يملــك ســلطة  ، أمــا الــديوان وباعتبــاره مصــلحة أو الالملــف إلــى النائــب العــام المخــتص  إحال

  . ة مرتكبي جرائم الفساد إلى القضاءللشرطة القضائية فإنه يملك سلطة إحال

مــن ضــباط وأعــوان  يتشــكل الــديوان :صــالحيات الــديوان فــي الكشــف عــن جــرائم الفســاد -3

وأعوان عموميين ذوي كفاءات أكيدة في مجال مكافحـة الفسـاد يكلفـون فـي سـبيل  ،للشرطة القضائية

  :البحث والكشف عن جرائم الفساد بمهام متعددة تتمثل في

ومكافحتهــا  المعلومــات التــي تســمح بالكشــف عــن األفعــال التــي تعتريهــا شــبهة فســادجمــع  -

  ومركزة ذلك واستغالله،

لمثول أمام الجهـة القضـائية لجمع األدلة والقيام بتحقيقات في وقائع الفساد وٕاحالة مرتكبيها  -

اد ومكافحتـه التـي لوقاية من الفسلالمختصة، وهذه الصالحية تجعله أكثر فاعلية من الهيئة الوطنية 

   تكابهم لجرائم الفساد إلى القضاء،ال تملك حق إحالة المشتبه في ار 

ـــــتطوي - ـــــر التعـ ــــات مكافحـ ـــــاون مــــع هيئ ـــــة الفسـ ـــــاد وتبـ ـــــادل المعلومـ ـــــ ــــات ـات بمناسب ة التحقيق

، وقــد منحــت هــذه الصــالحية للــديوان ســعيا إلــى تكــريس نــوع مــن التعــاون والتكامــل فيمــا بــين الجاريــة

لهيئات المكلفة بالوقاية من الفساد ومكافحته، إال أنه كـان أجـدى بالمشـرع لضـمان فعاليـة أكبـر فـي ا

عمل الديوان أن يعطيه الحق باستقاء المعلومات وتبادلهـا مـع هيئـات أجنبيـة ودوليـة مكلفـة بـالتحري 

                                                           

  .معدل ،الفساد وتنظيمه وكيفيات سيرهيحدد تشكيلة الديوان المركزي لقمع ، 426-11ن المرسوم الرئاسي رقم م 03المادة  -1
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الوطنيـة واألجنبيـة، وهـذا مـن شـأنه حسـب  الماليـة عن جرائم الفساد، إضافة إلى البنوك والمؤسسـات

   نطاق عمل الديوان وزيادة فعاليته،رأيي أن يساهم في توسيع 

كمـا  ،اقتراح اإلجـراءات التـي مـن شـأنها المحافظـة علـى حسـن سـير التحريـات التـي يتوالهـا -

أن يقـــدم توصـــية للســـلطة الســـلمية لموظـــف  ،يمكنـــه بعـــد إعـــالم وكيـــل الجمهوريـــة المخـــتص مســـبقا

باتخـاذ اإلجـراءات اإلداريـة التحفظيـة فـي حالـة مـا إذا كـان هـذا الموظـف موضـع شـبهة فـي  موميع

  . 1وقائع تتعلق بالفساد

ـــانون اإلجـــراءات الجزائيـــة يمـــارس الـــديوان صـــالحياته وفـــق       وأحكـــام القـــانون رقـــم أحكـــام ق

ل الوســــائل المتعلــــق بالوقايــــة مــــن الفســــاد ومكافحتــــه، ولــــه فــــي ســــبيل ذلــــك اســــتعمال كــــ 06-01

المنصوص عليها قانونا من أجل جمع المعلومات المتصلة بمهامه، واالستعانة بكل خبير أو مكتب 

  . 2أو مؤسسة ذات كفاءة أكيدة في مجال مكافحة الفساد/استشاري و

كمــا مــنح الــديوان عنــد الضــرورة حــق االســتعانة بضــباط وأعــوان الشــرطة القضــائية التـــابعين 

ة األخرى حيث يتعاونون باستمرار لمصلحة العدالة، كما يتبادلون الوسائل لمصالح الشرطة القضائي

المشتركة الموضوعة تحت تصرفهم، وهذا ال يكـون إال بعـد اإلعـالم المسـبق لوكيـل الجمهوريـة التـي 

  . 3تجرى عمليات الشرطة القضائية في دائرة اختصاصه

صالحيات الديوان المركزي لقمع الفساد يتبين أنها صالحيات ال تختلف في جوهرها  باستقراء

ة لجميـــع ـــــة بالنسبـــــة القضائيـــــوان الشرطـــــاط وأعـــــة التـــي يضـــطلع بهـــا ضبـــــام الكالسيكيـــــعـــن المه

 إطار لتنسيق عمل الشرطة القضائيةوهو ما يؤدي بنا إلى القول أن الديوان ال يشكل سوى  ،الجرائم

، رغــم ذلــك فكــون الــديوان مصــلحة مركزيــة متخصصــة فقــط فــي البحــث 4فــي مواجهــة جــرائم الفســاد

يمكــن أن تجعــل منــه مؤسســة فعالــة فــي الكشــف عــن وقــائع الفســاد علــى والتحــري عــن جــرائم الفســاد 

                                                           

  .، معدليحدد تشكيلة الديوان المركزي لقمع الفساد وتنظيمه وكيفيات سيره، 426-11من المرسوم الرئاسي رقم  22، 05المادتين  -1
  . 426-11ن المرسوم الرئاسي رقم م 20، 19، 09المواد  -2
    .426-11من المرسوم الرئاسي رقم  20المادة  -3
ـــة بســكرة، العـ، جامعــمجلــة الحقــوق والحريــات، "عــن جــدوى تعــدد هيئــات الوقايــة مــن الفســاد ومكافحتــه"يمس عبــد الحــق، قــر  -4  02دد ـ

  .161، ص 2016
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إذا تم تـدعيم وتزويـد أعضـائه باآلليـات القانونيـة الالزمـة التـي تسـهل لـه الوصـول  ،المستوى الوطني

         . المعلومة و االستغالل األمثل للتقنيات الحديثة في سبيل ذلكإلى 

  اختصاصات الشرطة القضائية بالبحث والتحري عن جرائم المال العام: ثانيا

في إطار صالحيات ضباط الشرطة القضائية وأعوانها في البحث عن الجـرائم عمومـا وجـرائم 

 يقومـونالمال العام خصوصا سواء كانت واقعة على األمـوال العامـة السـائلة أو األمـالك العموميـة، 

  :إتباع أساليب تحري تقليدية ومستحدثة من أجل التوصل إلى الكشف عن هذه الجرائم ومرتكبيهاب

I- وهــي تلـك األسـاليب التــي يـتم إتباعهــا للكشـف عــن : أسـاليب التحــري التقليديـة أو العامــة

مـن قـانون  17جميع الجرائم بما فيها الجرائم الواقعة على المال العام، حيث منح المشرع في المادة 

 اإلجــراءات الجزائيــة لضــباط الشــرطة القضــائية ســلطة تلقــي الشــكاوى والبالغــات وجمــع االســتدالالت

  :  وٕاجراء التحقيقات االبتدائية

يتولى ضباط وأعوان الشرطة القضـائية مهمـة البحـث عـن  :البحث والتحري وجمع األدلة -1

تحقيـق قضـائي، وفـي إطـار هـذه عن مرتكبيها مادام لـم يبـدأ فيهـا الجرائم وجمع األدلة عنها والبحث 

إثبـات الجريمـة وٕاسـنادها إلـى  الصالحية يقومون بجمع كل ما يمكـن مـن معلومـات وأدلـة تسـاهم فـي

وال يشترط أن يتم ذلك بأسلوب محدد فهـي تختلـف بـاختالف الوقـائع وتقـدير ضـباط وأعـوان  ،فاعلها

  .1الشرطة القضائية

شــخص يتمتــع بصــفة الضــبطية يتمتــع بهــذه الصــالحية كــل  :تلقــي الشــكاوى والبالغــات -2

حيث يجوز اإلبالغ عن الجرائم لكل من علم بها ولو لم يكن متضررا منها أو له مصلحة  القضائية

حيـــث ال  ،2فيهــا، وقــد يكـــون الــبالغ أو الشــكوى شـــفهيا أو كتابيــا موقعـــا عليــه أو خاليــا مـــن التوقيــع

  .قد تدفع األفراد إلى العزوف عنهيشترط القانون فيه أي شكليات 

                                                           

  .168الشلقاني أحمد شوقي، مرجع سابق، ص  -1
  .118، ص 2016والتوزيع، الجزائر، قزاتي ياسمين، النزاع الجزائي الناتج عن البناء بدون رخصة، دار هومه للطباعة والنشر  -2
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لشـرطة القضـائية سـماع أقـوال كـل مـن لديـه معلومـات عـن يتولى ضباط ا: سماع األقوال -3

الجريمــة والوقــائع التــي تكونهــا ومرتكبيهــا، كــالمبلغ والشــهود والســلطات المحليــة، كمــا يســأل المشــتبه 

فـيهم عـن ذلـك دون مـواجهتهم  بكـل األدلـة والقـرائن الموجـودة ضـدهم بهـدف إثبـات التهمـة ألن ذلـك 

  .1يعتبر من قبيل االستجواب

يحـق لضـباط الشـرطة القضـائية االنتقـال إلـى مسـاكن األشـخاص الـذين  :طة التفتـيشسل -4

أو أنهـــم يحـــوزون أوراقــا أو أشـــياء لهـــا عالقـــة باألفعـــال ) الجنايـــة(يظهــر أنهـــم ســـاهموا فـــي الجريمــة 

كن قيده المشرع فـي ظرا لمساس هذا األخير بحرمة المسالجنائية المرتكبة من أجل إجراء تفتيش، ون

  .2شكلية وموضوعيةجراءات الجزائية بمجموعة قيود قانون اإل

ان مـا مخصـص لـذلك يقصـد بحجـز األشـخاص وضـع شـخص فـي مكـ :حجز األشخاص -5

ات التحقيــق االبتــدائي ــــة خــالل مــدة محــددة إذا دعــت مقتضيــــقضائية ــــتحــت تصــرف ضــابط شرط

قانونية تضبطه منعـا قيودا وضع المشرع  فإناإلجراء يشكل مساسا بحريات األفراد  وكون هذا ،ذلك

  .3ألي تعسف فيه أو إضرار بحقوق وحريات المشتبه فيهم

ألـزم قـانون اإلجـراءات الجزائيـة  :إثبات إجـراءات البحـث وجمـع االسـتدالالت فـي محضـر -6

ان ــــــــت ومكـــــــخ ووقـــــــــن تاريـــــــهم تتضمـــــــر بأعمالــــــــرروا محاضـــــــــة أن يحــــــــة القضائيــــــــاط الشرطـــــــضب

  . رها، وتوقيع الشهود والخبراء وتوضيح صفة الضبط القضائي الخاصة بمحرريهاـــتحري

يلتزم ضـباط الشـرطة القضـائية بمجـرد إنجـاز أعمـالهم وتحريـر محاضـر بـذلك بإرسـال أصـول 

مصـــحوبة بنســـخة منهـــا مؤشـــر بمطابقتهـــا لألصـــل وجميـــع  ،هـــذه المحاضـــر إلـــى وكيـــل الجمهوريـــة

  .4المستندات والوثائق المتعلقة بها إضافة إلى األشياء المضبوطة

II- قعـة علـى األمـوال العامـة المكيفـة كجـرائم فسـادأساليب التحـري الخاصـة بـالجرائم الوا :

لقة بالفساد السيما فـي نظرا لعجز إجراءات البحث والتحري التقليدية عن ضبط وكشف الجرائم المتع
                                                           

  .يتضمن قانون اإلجراءات الجزائية، معدل ومتمم، 155-66من األمر رقم  139/02المادة  -1
  .155-66من األمر رقم  47، 45، 44 المواد -2
   . 155-66من األمر رقم  65 ،01مكرر 51مكرر،  51 ،51مواد ال -3
   .155-66من األمر رقم  18المادة  -4
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القطاع العام، إضافة إلى جرائم أخرى ذات خطورة بالغة كالجريمـة المنظمـة العـابرة للحـدود الوطنيـة 

ومــن أجــل تفعيــل النظــام اإلجرائــي لمتابعــة هــذه الجــرائم المتطــورة وتســهيل ...وجــرائم تبيــيض األمــوال

ة ضــمن أحكــام قــانون الوقايــة مــن جمــع األدلــة المتعلقــة بهــا، اســتحدث المشــرع أســاليب تحــري خاصــ

بموجـب القـانون رقـم  2006وقانون اإلجراءات الجزائيـة عنـد تعديلـه سـنة  01-06الفساد ومكافحته 

06-221.  

يقصد بأساليب التحري الخاصـة أو المسـتحدثة تلـك العمليـات أو اإلجـراءات أو التقنيـات التـي 

القضائية تحت مراقبـة وٕاشـراف السـلطة القضـائية بغيـة البحـث والتحـري عـن الجـرائم  الشرطةتتخذها 

  .2وجمع األدلة عنها والكشف عن مرتكبيها دون علم ورضا الشخص المعني ،المتصفة بالخطورة

 ةالســائل ةالعامــ بــاألمواليمكــن إجمــال أســاليب البحــث والتحــري الخاصــة عــن الجــرائم الماســة 

  :في

عبـر عنـه المشـرع بـاعتراض المراسـالت وتسـجيل األصـوات والتقـاط  :اإللكترونيالترصد  -1

  :الصور

مــن قــانون اإلجــراءات الجزائيــة لوكيــل  05مكــرر  65منحــت المــادة : اعتــراض المراســالت -أ

ســائل االتصــال الســلكية الجمهوريــة المخــتص أن يــأذن بــاعتراض المراســالت التــي تــتم عــن طريــق و 

  .والالسلكية

المشـــرع المراســالت التــي يمكـــن اعتراضــها فـــي تلــك التــي تـــتم بوســائل االتصـــال حصــر  قــدل 

 03-2000مـــن القـــانون رقـــم  08/21الســـلكية والالســـلكية فقـــط، والتـــي يقصـــد بهـــا بمفهـــوم المـــادة 

كــل تراســل أو إرســال أو اســتقبال عالمــات أو "  3المتعلــق بالبريــد والمواصــالت الســلكية والالســلكية

عن طريق األسـالك أو البصـريات أو  ،صور أو أصوات أو معلومات مختلفة إشارات أو كتابات أو

                                                           

والمتضـمن قـانون  1966-06-08المـؤرخ فـي  155-66، يعـدل ويـتمم األمـر رقـم 2006-12-20مؤرخ في  22-06نون رقم قا -1

  .2006-12-24، صادر في 84اإلجراءات الجزائية، ج ر ج ج عدد 
  .69، ص 2010خلفي عبد الرحمان، محاضرات في قانون اإلجراءات الجزائية، دار الهدى، الجزائر،  -2
، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصالت السلكية والالسـلكية، ج ر ج 2000-08-05مؤرخ في  03-2000 قانون رقم -3

  .2000-08-06، صادر في 48ج عدد
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، ومثالهـــا خـــدمات التيلـــيكس والتلغـــراف "الالســـلكي الكهربـــائي أو أجهـــزة أخـــرى كهربائيـــة مغناطيســـية

والفـــاكس والبريـــد اإللكترونـــي والرســـائل المكتوبـــة أو الصـــوتية وغيرهـــا مـــن األســـاليب التـــي يمكـــن أن 

  .تظهر في المستقبل

يقصـــد بـــاعتراض المراســـالت اعتـــراض أو تســـجيل أو نســـخ المراســـالت التـــي تـــتم عـــن طريـــق 

وسائل االتصال السلكية والالسـلكية، هـذه المراسـالت عبـارة عـن بيانـات قابلـة لإلنتـاج أو التوزيـع أو 

  .  1التخزين أو االستقبال أو العرض

لهاتفيــة وتســجيلها وكــل يقصــد بتســجيل األصــوات مراقبــة المحادثــات ا :تســجيل األصــوات -ب

، فمراقبـة االتصـاالت السـلكية والالسـلكية تعنــي 2ق سـلكي أو السـلكييـاالتصـاالت التـي تـتم عـن طر 

  .ثانيةوتسجيلها من ناحية  ،على المكالمة التنصتمن ناحية أولى 

مـن قـانون اإلجـراءات الجزائيـة تسـجيل األصـوات  05مكرر  65وقد عرف المشرع في المادة 

الترتيبات التقنية التي توضع دون موافقة المعنيين من أجل التقـاط وتثبيـت وتسـجيل الكـالم بأنه تلك 

مـــن طـــرف شـــخص أو عـــدة أشـــخاص فـــي أمـــاكن عموميـــة أو  ،المتفـــوه بـــه بصـــفة خاصـــة أو ســـرية

  .خاصة

يقصـد بالتقـاط الصـور وضـع الترتيبـات التقنيـة دون موافقـة المعنيـين مـن  :التقاط الصـور -ج

  .3ر لشخص أو عدة أشخاص يتواجدون في مكان خاصأجل التقاط صو 

من أجل إتمام إجراءات الترصد اإللكتروني أجاز قانون اإلجراءات الجزائيـة لوكيـل الجمهوريـة 

أو ضابط الشرطة القضائية الذي أذن له، ولقاضي التحقيق أو ضابط الشرطة القضائية الذي ينيبه 

ئـــة عموميـــة أو خاصـــة مكلفـــة بالمواصـــالت تســـخير كـــل عـــون مؤهـــل لـــدى مصـــلحة أو وحـــدة أو هي

  .4السلكية والالسلكية للتكفل بالجوانب التقنية للترصد اإللكتروني

                                                           

  .72خلفي عبد الرحمان، مرجع سابق، ص  1-
  .113، ص 2008للنشر والتوزيع، الجزائر، و  للطباعة بوسقيعة أحسن، التحقيق القضائي، دار هومه -2
   .يتضمن قانون اإلجراءات الجزائية، معدل ومتمم ،155-66من األمر رقم  05مكرر  65المادة  -3
  . 155-66من األمر رقم  08مكرر  65 المادة -4
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يقــوم ضــابط الشــرطة القضــائية المــأذون لــه أو المنــاب مــن طــرف قاضــي التحقيــق المخــتص 

بتحريــر محضــر عـــن كــل عمليــة اعتــراض وتســجيل المراســالت وعـــن  ،بــإجراء الترصــد اإللكترونــي

ات التقنيــــة وعمليــــات االلتقــــاط والتثبيــــت والتســــجيل الصــــوتي أو الســــمعي ــــــات وضــــع الترتيبــــــعملي

البصــري، ويــذكر فــي هــذا المحضــر تــاريخ وســاعة بدايــة هــذه العمليــات واالنتهــاء منهــا، كمــا يقــوم 

بوصـــف أو نســـخ المراســـالت أو الصـــور أو المحادثـــات المســـجلة والمفيـــدة فـــي إظهـــار الحقيقـــة فـــي 

  .1لملفمحضر يودع با

 فــي جمــع األدلــة وكشــف الجــرائم المرتبطــة بالمــال الترصــد اإللكترونــيعلــى الــرغم مــن أهميــة 

بشـــكل مطلـــق يمـــس ال محالـــة بحـــق المشـــتبه بـــه فـــي حمايـــة حياتـــه  العـــام ومرتكبيهـــا، فـــإن إعمالـــه

لمجموعــة ضــوابط قانونيــة ألجـــل  ، لــذلك عمــل المشــرع علــى إخضــاعه2دســتورياالخاصــة المكفــول 

الموازنة بين حقوق المشتبه بـه فـي حمايـة حرمـة محادثاتـه وحياتـه الخاصـة، وبـين المصـلحة العامـة 

  .التي تقتضي كشف غموض الجريمة

  :يمكن إجمال ضوابط صحة أساليب التحري الخاصة في ضوابط موضوعية تتمثل في

  بفئة معينة من الجرائم، أن تكون متعلقة -

  إلشراف القضائي عليها،ا -

  أن تكون لها فائدة في إظهار الحقيقة، -

  .حظرها على بعض األشخاص -

  :أما الضوابط الشكلية فيمكن حصرها في

  صدور إذن مكتوب من وكيل الجمهورية المختص إقليميا، -

  أن يتابع العملية ضابط شرطة قضائية مختص، -

                                                           

  .، معدل ومتمميتضمن قانون اإلجراءات الجزائية، 155-66من األمر رقم  10مكرر  65 ،09مكرر  65المادتين  -1
  .، معدل ومتمم1996 من دستور 46المادة  -2
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  تصاالت واألماكن المقصودة محددة،أن تكون العناصر التي تسمح بالتعرف على اال -

  .1أن تكون هذه األساليب محددة المدة -

سعيا إلى نجاعة أكبر في عمليات التحري وجمع االستدالالت المتعلقة بالجرائم  :التسرب -2

االقتصادية الموصوفة بالخطورة ومنها جرائم الفساد، أجاز المشرع في قانون اإلجراءات الجزائية إذا 

اقتضت ضرورة التحري ذلك لوكيل الجمهورية أو لقاضي التحقيق بعد إخطار وكيل الجمهوريـة، أن 

قيام ضـابط أو عـون الشـرطة القضـائية : تحت رقابته بمباشرة عملية التسرب، ويقصد بالتسربيأذن 

بمراقبــة األشــخاص المشــتبه فــي  ،تحــت مســؤولية ضــابط الشــرطة القضــائية المكلــف بتنســيق العمليــة

  .2ارتكابهم جناية أو جنحة بإيهامهم أنه فاعل معهم أو شريك لهم أو خاف

ابط الشــــرطة القضــــائية للقيــــام بعمليــــة التســــرب تحــــت طائلــــة يشــــترط فــــي اإلذن الممنــــوح لضــــ

الـــبطالن أن يكـــون مكتوبـــا ومتضـــمنا ذكـــرا للجريمـــة التـــي تبـــرر اللجـــوء إلـــى إجـــراء التســـرب، وهويـــة 

ي تتم العملية تحت مسؤوليته وتحديد مدة عملية التسرب التـي ال يمكـن ضائية الذضابط الشرطة الق

أن تجـــدد حســـب مقتضـــيات التحـــري والتحقيـــق، كمـــا يمكـــن أشـــهر، ويمكـــن ) 04(أن تتجـــاوز أربعـــة

للقاضي الـذي رخـص بإجرائـه أن يـأمر بوقفـه فـي أي وقـت قبـل انقضـاء المـدة المحـددة، ويـودع هـذا 

  .3اإلذن المكتوب في ملف اإلجراءات بعد االنتهاء من عملية التسرب

واألشـــخاص  يمكــن لضـــباط وأعــوان الشـــرطة القضــائية المـــرخص لهــم بـــإجراء عمليــة التســـرب

  :الذين يسخرونهم لهذا الغرض القيام بأعمال غير مشروعة دون أن يكونوا مسؤولين جزائيا وهي

ــــائق أو  - ــــل أو تســــليم أو إعطــــاء مــــواد أو أمــــوال أو منتوجــــات أو وث ــــازة أو نق ــــاء أو حي اقتن

  الجرائم أو مستعملة في ارتكابها، معلومات متحصل عليها من ارتكاب

                                                           

ضــوابط "معمــري عبــد الرشــيد، : أنظــر فــي التشــريع الجزائــري، أســاليب التحــري الخاصــةوحــدود لمزيــد مــن التفصــيل حــول ضــوابط  -1

ـــالمجلــة األكاديمي، "مشــروعية أســاليب التحــري الخاصــة  01، العــدد 11د ــــة، المجلـــــان ميــرة، بجايــــ، جامعــة عبــد الرحمة للبحــث القــانونيـ

  . 480-473ص  ، ص2015
  .، معدل ومتمميتضمن قانون اإلجراءات الجزائية، 155-66من األمر رقم  12مكرر  65، 11مكرر  65المادتين  -2
  .155-66رقم من األمر  15مكرر  65ة الماد -3
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تحــت تصـــرف مرتكبــي هــذه الجـــرائم الوســائل ذات الطــابع القـــانوني أو اســتعمال أو وضــع  -

  .أو اإليواء أو الحفظ أو االتصال المالي وكذا وسائل النقل أو التخزين

تتوقــف عمليــة التســرب بوقفهــا مــن طــرف القاضــي الــذي أذن بهــا أو بانقضــاء المهلــة المحــددة 

ـــدها يمكـــن للعـــون الم ـــة عـــدم تمدي تســـرب أن يواصـــل نشـــاطاته مـــع فـــي رخصـــة التســـرب، وفـــي حال

فــي ظــروف تضــمن  ،الكــافي لتوقيــف عمليــات المراقبــةو األشــخاص المشــتبه فــيهم للوقــت الضــروري 

، فـــإن 1أشـــهر كأصـــل) 04(  أمنــه دون أن يكـــون مســـؤوال جزائيـــا ودون أن تتجـــاوز مــدة ذلـــك أربعـــة

يمكن للقاضي انقضت هذه المدة دون أن يتمكن العون من توقيف نشاطه في ظروف تضمن أمنه، 

  .أشهر على األكثر) 04(الذي أذن بعملية التسرب أن يرخص بتمديدها أربعة 

يمكـــن ســـماع العـــون المتســـرب دون ســـواه بوصـــفه شـــاهدا عـــن العمليـــة عنـــد متابعـــة إجـــراءات 

  . 2التحقيق والحكم في القضية

ال العــام يترتــب علــى الجــرائم عمومــا وجــرائم المــ :التســليم المراقــب للعائــدات اإلجراميــة -3

خصوصا عائدات إجرامية، ويقصد بها كل الممتلكات المتأتية أو المتحصل عليها بشكل مباشـر أو 

المتعلـق بالوقايـة مـن  01-06غير مباشر من ارتكاب الجريمة، وقد كـرس المشـرع فـي القـانون رقـم 

أسلوب تحري خاص من أجل تتبع العائدات المتأتية من جرائم الفساد وهـو التسـليم  الفساد ومكافحته

  .المراقب

ذلك اإلجـراء الـذي يسـمح لشـحنات غيـر مشـروعة  ،يقصد بالتسليم المراقب للعائدات اإلجرامية

أو مشبوهة بالخروج من اإلقليم الوطني أو المـرور عبـره أو دخولـه بعلـم مـن السـلطات المختصـة أو 

  .3مراقبتها بغية التحري عن جرم ما، وكشف هوية األشخاص الضالعين في ارتكابهتحت 

                                                           

مـن  16مكـرر  65المـادة  المشـرع فـي الذين باشروا عملية التسـرب، منـع حفاظا على أمن وسالمة ضباط وأعوان الشرطة القضائية -1

وقرر عقوبات جنحية لمن يكشف هويتهم والتي قد تصل  ،قانون اإلجراءات الجزائية إظهار هويتهم في أي مرحلة من مراحل اإلجراءات

  .سنة إذا سبب كشف الهوية الحقيقية لضابط أو عون شرطة قضائية وفاة هذا األخير) 20( إلى الحبس عشرين

  .يتضمن قانون اإلجراءات الجزائية، معدل ومتمم، 155-66من األمر رقم  18مكرر  65، 17مكرر  65المادتين  -2
  .، يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، معدل ومتمم01-06ك من القانون رقم /02المادة  -3
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بالنسـبة لقــانون اإلجــراءات الجزائيـة فــإن المشــرع لـم يســتعمل مصــطلح التسـليم المراقــب إال أنــه 

عبر عنه بمراقبة وجهة أو نقل أشياء أو أموال أو متحصـالت مـن ارتكـاب عـدد مـن الجـرائم كجـرائم 

دون ذكـر لجـرائم الفسـاد، وهـو مـا يـؤدي  ...رائم المتعلقة بالتشريع الخـاص بالصـرف المخدرات والج

ـــى أحكـــام  ـــى الرجـــوع إل ـــا إل ـــانون رقـــم ك مـــن /2المـــادة بن ـــة مـــن الفســـاد  01-06الق ـــق بالوقاي المتعل

  .ومكافحته

يعتبر التسليم المراقب إجـراء خاصـا مـن إجـراءات التحـري واسـتثناء عـن القاعـدة العامـة التـي  

م السلطات العامة في الدولة بالمبادرة إلى ضبط الجرائم التي تقع كل عناصـرها أو الـبعض منهـا تلز 

علـــى إقليمهـــا، وضـــبط كافـــة األشـــياء المتحصـــلة منهـــا أو كانـــت أداة فـــي ارتكابهـــا وهـــذا طبقـــا لمبـــدأ 

  .1إقليمية النص الجنائي

  :يتخذ التسليم المراقب صورتين

مكــــرر مــــن قــــانون  16رت إلــــى هــــذا األســــلوب المــــادة أشــــا :التســــليم المراقــــب الــــداخلي -أ

اإلجراءات الجزائية، حيـث يمكـن لضـباط وأعـوان الشـرطة القضـائية مـا لـم يعتـرض علـى ذلـك وكيـل 

ـــــالجمهوري ـــــمراقب ،ة المخــــتصــ ـــــة حركـ ـــــة شحنـ ـــــة تحمـ ـــــل عائــ ـــــــدات متأتيـــ ـــــة مــــن جرائـ ـــــــم فسـ ـــــاد بعـ د ـ

مكان إلى آخر وصـوال إلـى اسـتقرارها األخيـر داخـل إقلـيم الدولـة بهـدف ا، ومتابعة نقلها من ــاكتشافه

  .2التعرف على كافة المجرمين المتورطين

ــب الخــارجي -ب يقصــد بــه اإلجــراء الــذي يســمح لشــحنة غيــر مشــروعة بعــد : التســليم المراق

التنســيق اكتشـافها بـالمرور مـن دولـة معينـة إلـى دولـة أخـرى أو عبـر دولـة ثالثـة، حيـث يـتم االتفـاق و 

بين السلطات المختصة في هذه الدول على إرجاء عملية الضبط ليتم علـى إقلـيم الدولـة التـي يمكـن 

                                                           

ض األمـوال، كليـة الحقـوق والعلـوم ، الملتقـى الـوطني حـول مكافحـة الفسـاد وتبيـي"التسليم المراقب للعائدات اإلجراميـة" مباركي دليلة،  -1

  .17ص , 2009 السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،
  .اإلجراءات الجزائية، معدل ومتمم نيتضمن قانو ، 155-66مكرر من األمر رقم  16المادة  -2
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فيها ضبط أكبـر عـدد ممكـن مـن المتـورطين فـي الجريمـة أو التـي يسـهل فيهـا تـوافر األدلـة القانونيـة 

  .1الالزمة إلدانتهم أمام القضاء

  :الفرع الثاني

    على طوائف محددة من األمالك العمومية  جرائم الواقعةاألعوان المؤهلين للبحث عن ال

المتعلق باألمالك الوطنية عناصر األمالك الوطنية العمومية سواء  30-90عدد القانون رقم 

كانت طبيعية أو اصطناعية، لتتولى نصوص قانونية خاصة تنظـيم فئـات محـددة مـن هـذه األمـالك 

  .استغاللها وصوال إلى طرق وٕاجراءات حمايتهاسواء ما تعلق بتنظيمها أو كيفيات 

إن استقراء النصوص الخاصة المنظمة لفئات محددة مـن األمـالك العموميـة يبـين أن المشـرع 

منح صفة الشرطة لألعوان المؤهلين للكشف ومعاينة الجرائم الواقعة على فئات محددة من األمـالك 

فة الشـرطة، علـى الـرغم مـن تمـتعهم بـنفس مهـام في حين لم يمنح لباقي األعوان ص) أوال(العمومية 

مـــن األمـــالك  محـــددةفئـــات للكشـــف ومعاينـــة الجـــرائم الماســـة بالفئـــة األولـــى مـــن حيـــث صـــالحيتهم 

  ).  ثانيا(العمومية 

  األعوان المكلفين بالبحث عن جرائم األمالك العمومية المتمتعين بصفة الشرطة: أوال

فة الشــرطة مــن أجــل البحــث والتحــري ومعاينــة مــنح المشــرع لطائفــة محــددة مــن األعــوان صــ

  :ـالجرائم التي تقع على األمالك العمومية التابعة للقطاع الذي ينشطون فيه، ويتعلق األمر ب

I- مــن  47أول مــرة إلــى شــرطة العمــران ضــمن أحكــام المــادة  تمــت اإلشــارة: شــرطة العمــران

، حيــث مــنح المشــرع 2راضــي للبنــاءالمتعلــق برخصــة البنــاء ورخصــة تجزئــة األ 02-82القــانون رقــم 

حــق معاينــة مخالفــات أحكــام هــذا القــانون ألعــوان األمــن العمــومي ومــوظفي وأعــوان مصــالح الدولــة 

  .والمجموعات المحلية المحلفين والمفوضين لهذا الغرض

                                                           

للتنميـة اإلداريـة، جامعـة الـدول ، المنظمـة العربيـة "اريدوال مـن منظـور قـانوني واقتصـادي وإ غسـيل األمـ" عادل عبـد العزيـز السـن،  -1

  .277، ص 2008العربية، القاهرة، مصر، 
، صـادر 06، يتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة األراضي للبناء، ج ر ج ج عدد 1982-02-06مؤرخ في  02-82قانون رقم  -2

    ).ملغى(، 1982-02-09في 
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تــم إنشــاء وحــدات شــرطة العمــران فــي  02-82مــن القــانون رقــم  47إعمــاال ألحكــام المــادة  

وٕادماجها في المصالح الوالئيـة لألمـن العمـومي إلـى  1991واليات محددة، ليتم تجميد نشاطها سنة 

، أيـن تـم تنشـيط هـذا السـلك مـن جديـد بموجـب مـذكرة صـادرة عـن المديريـة العامـة 2000غاية سنة 

تتضــمن إنشــاء وحــدات شــرطة العمــران وحمايــة البيئــة  2000-07-11وطني مؤرخــة فــي لألمــن الــ

  . 1والية 24على مستوى 

تكلـــف شـــرطة العمـــران وحمايـــة البيئـــة بالســـهر علـــى تطبيـــق القـــوانين والتنظيمـــات فـــي مجـــال 

  :العمران وحماية البيئة، وفي هذا الصدد فهي مكلفة بـ

والتنظيميـــة فـــي مجـــال التطـــور العمرانـــي وحمايـــة الســـهر علـــى تطبيـــق األحكـــام التشـــريعية  -

  البيئة،

  السهر على جمال المدن والتجمعات واألحياء، -

  فرض رخصة البناء لكل أشكال البناء، -

  منع كل أشكال البناء الفوضوي، -

  السهر على احترام األحكام المتعلقة باالحتياطات العقارية،  -

ســتحواذ الالشــرعي لألراضــي أو التهيئــة أو تحويــل محاربــة كــل أشــكال البنــاء الفوضــوي واال -

  . 2البناءات ذات االستعمال السكني أو التجاري

منـه إلـى  73المتعلق بالتهيئة والتعميـر فـي المـادة  29-90من جانب آخر أشار القانون رقم 

ري في زيـارة المبـاني الجـا ،حق الوالي ورئيس المجلس الشعبي البلدي واألعوان المحلفين المفوضين

تشــييدها وٕاجــراء المعاينــات التــي يرونهــا ضــرورية وطلــب الوثــائق التقنيــة الخاصــة بالبنــاء واالطــالع 

                                                           

تتضـمن إنشـاء صـادرة عـن المديريـة العامـة لألمـن الـوطني، ، 2000-07-11مؤرخـة فـي / ن.ح.م.ن/م أ ع/أ و/7093مذكرة رقم  -1

  .والية 24وحدات شرطة العمران وحماية البيئة على مستوى 
يتضــمن إنشــاء، مهــام وتنظــيم مصــلحة شــرطة العمــران المديريــة العامــة لألمــن الــوطني،   عــن 2000ســنة  صــادر 587قــرار رقــم  -2

  .وحماية البيئة لوالية جيجل
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عليهـــا، إال أن هـــذا االختصـــاص ســـحب مـــن الـــوالي وأصـــبح يقتصـــر علـــى رئـــيس المجلـــس الشـــعبي 

ارات البلدي واألعوان المؤهلين قانونا فقط، إضافة إلى إضفاء المشرع لطابع اإللزامية على هـذه الزيـ

  . 2004سنة  29-90من القانون رقم  73وذلك عند تعديل المادة 

تجــد شــرطة العمــران ســبيال للتــدخل فــي مجــال حمايــة األمــالك العموميــة كــون هــذه األخيــرة قــد 

تكــون محــال لمخالفــة مــن مخالفــات التعميــر بأشــكال متعــددة، كتشــييد بنايــات علــى العقــارات التابعــة 

دى الجماعـــات اإلقليميـــة دون رخصـــة، االعتـــداء علـــى الطـــرق العامـــة للملكيـــة العامـــة للدولـــة أو إحـــ

  ...وملحقاتها

مــن خــالل اســتقراء مجموعــة النصــوص القانونيــة المنظمــة لموضــوع التهيئــة والتعميــر الســيما 

المتضـمنة إنشـاء وحـدات شـرطة  7093المتعلق بالتهيئة والتعمير والمذكرة رقـم 30-90القانون رقم 

الــذي  55-06واليــة، إضــافة إلــى المرســوم التنفيــذي رقــم  24ئــة علــى مســتوى العمــران وحمايــة البي

يحــدد شــروط وكيفيــات تعيــين األعــوان المــؤهلين للبحــث عــن مخالفــات التشــريع والتنظــيم فــي مجــال 

، فإن الهيئات المخولة للكشف ومعاينة المخالفات 1التهيئة والتعمير ومعاينتها وكذا إجراءات المراقبة

  :هيئة والتعمير تتمثل فيالمتعلقة بالت

ســـلطة ضـــباط وأعـــوان شـــرطة العمـــران ل خـــول القـــانون: ضـــباط وأعـــوان شـــرطة العمـــران -1

ــــالعمران وحمايــــة البيئــــة، حيــــث تمــــارس هــــذه المصــــلحة ا لبحــــث ومعاينــــة المخالفــــات التــــي تمــــس ب

فـي مجـال  صالحياتها بالتنسيق مع المصالح المعنية للبلديات والدوائر للوالية المعنية، حيث توضـع

العمل تحت سلطة الوالي، كما تضم فرقا تشكل امتدادا لمصلحة شرطة العمران وحماية البيئـة علـى 

  . 2مستوى الدوائر، وتوضع في مجال العمل تحت سلطة رؤساء الدوائر

                                                           

، يحــدد شــروط وكيفيــات تعيــين األعــوان المــؤهلين للبحــث عــن مخالفــات 2006-01-30مــؤرخ فــي  55-06رقــم مرســوم تنفيــذي  -1

  .2006-02-05، صادر في 06التشريع والتنظيم في مجال التهيئة والتعمير ومعاينتها وكذا إجراءات المراقبة، ج ر ج ج عدد 
  .وتنظيم مصلحة شرطة العمران وحماية البيئة لوالية جيجل المتضمن إنشاء، مهام 587من القرار رقم  07، 06، 05المواد -2
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والــذين مــنحهم القــانون صــراحة حــق البحــث ومعاينــة : ضــباط وأعــوان الشــرطة القضــائية -2

  . 1ا الجرائم المتعلقة بالتعميرالجرائم بصفة عامة، ومنه

وهـم األعـوان الـذين تــم تعييـنهم بانتظـام طبقـا ألحكـام المرسـوم التنفيــذي : مفتشـو التعميـر -3

يتضــمن القــانون األساســي الخــاص بالعمــال المنتمــين إلــى األســالك التقنيــة التابعــة لــوزارة  91-225

  .2التجهيز والسكن

تعـين هـذه الفئـة مـن : ارة وزارة السكن والعمـرانالمستخدمون الذين يمارسون عملهم بإد -4

  :بين

  ،)في الهندسة المدنية( هندسينرؤساء المهندسين المعماريين ورؤساء الم -

  الرئيسيين،) في الهندسة المدنية( المهندسين المعماريين الرئيسيين والمهندسين -

نتين على األقـل فـي خبرة سذوي ) في الهندسة المدنية( المهندسين المعماريين والمهندسين  -

  ميدان التعمير،

  ات على األقل في ميدان التعمير،ذوي خبرة ثالث سنو ) في البناء(المهندسين التطبيقيين  -

  .التقنيين السامين ذوي خبرة خمس سنوات على األقل في ميدان التعمير -

هـذه الفئـة مـن تعـين : األعوان الذين يمارسون عملهـم بمصـالح التعميـر التابعـة للبلديـة -5

  :األعوان من بين

  ،)نيةفي الهندسة المد( رؤساء المهندسين المعماريين ورؤساء المهندسين -

  الرئيسيين،) في الهندسة المدنية( المهندسين المعماريين الرئيسيين والمهندسين  -

                                                           

يحدد شروط وكيفيات تعيين األعوان المؤهلين للبحث عن مخالفات التشريع والتنظـيم ، 55-06من المرسوم التنفيذي رقم  02المادة  -1

  .في مجال التهيئة والتعمير ومعاينتها وكذا إجراءات المراقبة
، يتضمن القانون األساسي الخاص بالعمال المنتمين إلـى األسـالك التقنيـة 1991-07-14مؤرخ في  225-91مرسوم تنفيذي رقم  -2

  .، معدل ومتمم1991-07-17، صادر في 34التابعة لوزارة التجهيز والسكن، ج ر ج ج عدد 
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  . 1المهندسين المعماريين والمهندسين ذوي خبرة سنتين على األقل في ميدان التعمير -

ن األعــوان المؤهلــون لمعاينــة مخالفــات قواعــد التهيئــة والتعميــر علــى قائمــة اســمية بمقــرر يعــي

، ويتمثل دورهم إضافة إلى مهمـة 2مشترك بين الوزراء المكلفين بالجماعات المحلية والعدل والتعمير

شــغال الرقابــة والتــي يقصــد بهــا التحقــق مــن وجــود الوثــائق القانونيــة المكتوبــة والبيانيــة المرخصــة لأل

معاينــة مخالفــات قواعــد فــي التــي شــرع فيهــا أو مطابقــة هــذه األشــغال مــع أحكــام الوثــائق المســلمة، 

  .التهيئة والتعمير وتحرير محضر إثبات المخالفة

من القـانون  68تم إنشاء فرق المتابعة والتحقيق بموجب المادة : فرق المتابعة والتحقيق -6

، ليـتم تحديـد كيفيـات تعيـين أعضـائها ايـات وٕاتمـام إنجازهـاضمن قواعد مطابقة البنالمت 15-08رقم 

الــذي يحــدد شــروط وكيفيــات تعيــين فــرق المتابعــة  156-09ودورهــا بموجــب المرســوم التنفيــذي رقــم 

  .3والتحقيق في إنشاء التجزئات والمجموعات السكنية وورشات البناء وسيرها

يــة التعميــر والبنــاء فــي التــابعين لمدير فــرق المتابعــة والتحقيــق هــي مجموعــات مــن المــوظفين 

لمصـــالح المكلفـــة بـــالتعمير فـــي البلديـــة، تكلـــف بالمتابعـــة والتحقيـــق فـــي إنشـــاء التجزئـــات الواليـــة وا

  :والمجموعات السكنية وورشات إنجاز البنايات، وبهذه الصفة تكلف بـ

ـــة ال 15-08البحـــث عـــن مخالفـــات القـــانون رقـــم  - وٕاتمـــام بنايـــات الـــذي يحـــدد قواعـــد مطابق

  إنجازها ومعاينتها،

  لتحقق منها،متابعة دقة المعلومات الواردة في التصريح المتعلق بتحقيق المطابقة وا -

  معاينة حاالت عدم مطابقة البنايات، -

  نفيذ عقود تحقيق مطابقة البنايات،متابعة ت -

                                                           

عن مخالفات التشريع والتنظـيم  ، يحدد شروط وكيفيات تعيين األعوان المؤهلين للبحث55-06من المرسوم التنفيذي رقم  02المادة  1-

   .في مجال التهيئة والتعمير ومعاينتها وكذا إجراءات المراقبة
  .55-06من المرسوم التنفيذي رقم  03المادة  -2
، يحدد شروط وكيفيات تعيين فرق المتابعـة والتحقيـق فـي إنشـاء التجزئـات 2009-05-02مؤرخ في  156-09مرسوم تنفيذي رقم  -3

  .2009-05-06، صادر في 27السكنية وورشات البناء وسيرها، ج ر ج ج عدد والمجموعات 
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   .1المتابعة والتحقيق في استئناف أشغال إتمام البنايات -

المتابعة والتحقيق من قائمة اسمية حسب الحالة عن طريق قرار مـن الـوزير يعين أعوان فرق 

المكلف بالتعمير باقتراح من مدير التعمير والبناء، أو بقرار من الوالي المختص إقليميـا بـاقتراح مـن 

  :رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني، من بين المستخدمين التابعين لألسالك اآلتية

  مفتشي التعمير، -

  المهندسين المعماريين، -

  المهندسين المدنيين، -

  ،)في البناء( مهندسي التطبيق -

  ،)البناءفي ( التقنيين السامين  -

  .2المتصرفين اإلداريين -

يباشــر األعــوان المكلفــون بالبحــث ومعاينــة الجــرائم المتعلقــة بــالتعمير وفــق ضــوابط وٕاجــراءات 

يحدد قواعد مطابقة البنايات وٕاتمام إنجازها، والمرسوم التنفيذي  15-08حددها كل من القانون رقم 

م يحدد شـروط وكيفيـات تعيـين األعـوان المـؤهلين للبحـث عـن مخالفـات التشـريع والتنظـي 55-06رقم

الــذي  156-09، والمرســوم التنفيــذي رقــم ٕاجــراءات المراقبــةو فــي مجــال التهيئــة والتعميــر ومعاينتهــا 

شـــروط وكيفيـــات تعيـــين فـــرق المتابعـــة والتحقيـــق فـــي إنشـــاء التجزئـــات والمجموعـــات الســـكنية يحـــدد 

  :ا ويمكن إجمالها فيوورشات البناء وسيره

تكليفـا مهنيـا يسـلم حسـب الحالـة مـن طـرف  يمنح األعوان المؤهلين في إطار تأدية مهـامهم -

الوزير المكلف بالتعمير فيما يخص الموظفين التابعين لمديرية التعمير والبنـاء، والـوالي فيمـا يخـص 

  .1الموظفين التابعين لمصالح البلدية، ويلزمون باستظهاره أثناء آداء مهامهم الرقابية

                                                           

يحـــــدد شـــــروط وكيفيـــــات تعيـــــين فـــــرق المتابعـــــة والتحقيـــــق فـــــي إنشـــــاء التجزئـــــات   ، 156-09من المرسوم التنفيذي رقم  04المادة  -1

  .والمجموعات السكنية وورشات البناء وسيرها
  .156-09رقم من المرسوم التنفيذي  08، 07المادتين  -2
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الفــات المتعلقـــة بـــالتعمير بدراســـة ملفـــات ال يؤهــل األعـــوان المكلفـــون بالبحـــث ومعاينـــة المخ -

  . 2التجزئة أو المجموعات السكنية أو البنايات التي تكون ملكا ألقاربهم حتى الدرجة الرابعة

  :تتم المراقبة بعد اإلعالن عنها أو بشكل فجائي وتتم وفق جدول زمني للزيارة يعده -

  . لتابعين للبلديةرئيس المجلس الشعبي البلدي فيما يخص األعوان المؤهلين ا •

مــــدير التعميــــر والبنــــاء فيمــــا يخــــص المفتشــــين واألعــــوان المــــؤهلين التــــابعين  •

  . 3لمصالح إدارة التعمير

ــــتـــتم المراقب - ــــة المكلـــف بهــ اء أيـــام الراحـــة وأيـــام ـوان المـــؤهلين لـــذلك نهـــارا ولـــيال وأثنــــا األعـــــ

بمهامها الرقابية ومعايناتها إال نهارا فقط وفي العطل، إال أن فرق المتابعة والتحقيق ال يمكنها القيام 

عـل يج" الليـل" و" النهـار" ، ما يالحظ في هذا الموضع أن اسـتعمال مصـطلحي 4أيام الراحة والعطل

مــا قــد يمــس بشــرعية إجــراءات الرقابــة وهــو وغيــر دقيــق أمــر نســبي  تقــدير وقــت المراقبــة والمعاينــة

  . والمعاينة في هذا اإلطار

ن المكلفــون بالبحــث ومعاينــة مخالفــات قواعــد التهيئــة والتعميــر إعــداد محاضــر يتــولى األعــوا

تثبـت هــذه المخالفــات تتضــمن بالتــدقيق وقــائع المخالفـة، وكــذلك التصــريحات التــي تلقاهــا العــون مــن 

المخالف ويبقى هذا المحضر في كل الحاالت صحيحا إلى أن يثبت العكس، ويرسل حسـب الحالـة 

  :إما إلى

                                                                                                                                                                                     

يحــــدد شــــروط وكيفيـــات تعيــــين فــــرق المتابعــــة والتحقيــــق فــــي إنشــــاء التجزئــــات ، 156-09مــــن المرســــوم التنفيــــذي رقــــم  06المـــادة  -1

  .والمجموعات السكنية وورشات البناء وسيرها

  .، يحدد قواعد مطابقة البنايات وٕاتمام إنجازها15-08من القانون رقم  70المادة  - 
  .15-08القانون رقم من  72المادة  -2

يحدد شروط وكيفيات تعيين فرق المتابعة والتحقيق في إنشاء التجزئات والمجموعات ، 55-06من المرسوم التنفيذي رقم  09المادة  3-

  .السكنية وورشات البناء وسيرها

ـــات تعيـــين فـــرق المتابعـــة والت ، 156-09مـــن المرســـوم التنفيـــذي رقـــم  11المـــادة  -   ـــات يحـــدد شـــروط وكيفي حقيـــق فـــي إنشـــاء التجزئ

  .والمجموعات السكنية وورشات البناء وسيرها
   .156-09من المرسوم التنفيذي رقم  10المادة  -4

يحدد شروط وكيفيات تعيين فرق المتابعة والتحقيق فـي إنشـاء التجزئـات والمجموعـات ، 55-06من المرسوم التنفيذي رقم  08المادة  -

  .السكنية وورشات البناء وسيرها
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ســـاعة، وذلـــك إذا كانـــت  72جلـــس الشـــعبي البلـــدي والـــوالي فـــي أجـــل ال يتعـــدى رئـــيس الم -

مـن  04مكـرر  76المخالفة تتمثل في الشروع في األشغال بدون رخصة بناء إعماال ألحكام المـادة 

  .المتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم 29-90القانون رقم 

سـاعة مـع إرسـال نسـخة منـه  72 يتعـدى إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا في أجل ال -

إذا كانـت المخالفـة  ،في نفس اآلجال إلـى رئـيس المجلـس الشـعبي البلـدي والـوالي المختصـين إقليميـا

 05مكـرر  76تتمثل في مباشرة أشغال غير مطابقـة لرخصـة البنـاء المسـلمة إعمـاال ألحكـام المـادة 

  .29-90من القانون رقم 

ـــــيرف ـــــق المحضــــر فــــي كلتــ ـــــالحالتي اـــ ـــــن بتقريــــر يوضــــح طبيعــ ـــــة المخالفــ ـــــة وهويــ ـــــة المخالــ ف ـ

  .1ه، وترسل نسخة عن المحضر والتقرير إلى مدير التعمير والبناء للسهر على تطبيقهماـــوعنوان

II- تعتبر المياه من عناصـر األمـالك الوطنيـة العموميـة سـواء كانـت طبيعيـة  :شرطة المياه

، أو كانـــت اصـــطناعية كالمنشـــآت والهياكـــل ...كمجـــاري الميـــاه والميـــاه الجوفيـــة والمســـاحات المائيـــة

  ...المنجزة قصد البحث عن الموارد المائية ومجمعات المياه القذرة ومياه األمطار

مايــة الالزمــة علــى هــذا العنصــر الهــام والحيــوي، ورغبــة فــي ســعيا مــن المشــرع إلــى إضــفاء الح

تكريس االستعمال الرشيد للموارد المائية وتنميتها المستدامة، منح المشرع ضـمن أحكـام القـانون رقـم 

سلطة البحث والتحري عن المخالفات المرتكبـة علـى أحكـام قـانون  2المتضمن قانون المياه 83-17

  : ن الشرطة القضائية لـالمياه إضافة إلى ضباط وأعوا

  المهندسون، -

  التقنيون السامون والتقنيون، -

                                                           

، يحــدد شــروط وكيفيــات تعيــين األعــوان المــؤهلين للبحــث عــن مخالفــات 55-06مــن المرســوم التنفيــذي رقــم  19، 18، 17المــواد  -1 

   .التشريع والتنظيم في مجال التهيئة والتعمير ومعاينتها وكذا إجراءات المراقبة
ــــم  -2 ــــي  17-83قــــانون رق ـــــ، يتضــــمن قان1983-07-16مــــؤرخ ف ـــــ ــــي 30ج عــــدد  ج اه، ج رـون المي  1983-07-19، صــــادر ف

  ).ملغى(
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  . 1المساعدون التقنيون واألعوان التقنيون المتخصصون واألعوان التقنيون للري -

شـــرطة " المتعلـــق بالميـــاه اســـتعمل المشـــرع ألول مـــرة مصـــطلح 12-05بصـــدور القـــانون رقـــم 

والتـي يقصـد بهـا تلـك الهيئـة المختصـة التابعـة لـإلدارة المكلفـة بـالموارد  منـه، 159في المادة " المياه

حمايـة الثـروة المائيـة بشـتى أنواعهـا، والتـي تتمتـع بسـلطة البحـث والمعاينـة والتحقــق ب المكلفـةالمائيـة 

  .2من المخالفات الماسة بهذه الثروة قصد إثباتها في محاضر من أجل التطبيق الصارم للقانون

مــن أعــوان تــابعين لــإلدارة المكلفــة بــالموارد المائيــة والــذي يضــم  شــرطة الميــاهجهــاز يتكــون  

ـــانون األساســـي الخـــاص بـــالموظفين  361-08مـــن المرســـوم رقـــم  52حســـب المـــادة  المتضـــمن الق

  :، ثالث رتب هي3المنتمين إلى األسالك الخاصة باإلدارة المكلفة بالموارد المائية

  رتبة مفتش، -

  تش،مف رتبة رئيس -

  .رتبة مفتش عميد -

يتمتع أعوان شرطة المياه في إطار قانونهم األساسـي وقـانون اإلجـراءات الجزائيـة إضـافة إلـى 

بصالحية البحث عن المخالفات المتعلقة بقانون المياه والتحقيـق  ،4ضباط وأعوان الشرطة القضائية

  :فيها ومعاينتها، وتحرير محاضر تثبت ذلك السيما

ـــــالدخ  - ــــول إـــ ـــــى المنشـل ــــــــآت والهياكـ ـــــــل المستغلـ ـــــة بعنـ ـــــــوان استعمــــ ـــــال األمـ ــــــالك العموميــ ة ـ

ــــــللمي ـــــل هــــذه المنشـــــــــالك أو مستغــــــــة مــــــاه، ومطالبـ ات ــــــــام بالتحقيقـــــــل القيــــــأجن ـــــــا مــــــآت بتشغيلهـــ

   الوثائق الضرورية لتأدية مهامهم، واإلطالع على ة،ــــــالالزم

                                                           

  ).ملغى(، يتضمن قانون المياه، 17-83من القانون رقم  143لمادة ا -1
 le journal de l'Eaux et de l'environnement،Ecole، "شـرطة الميـاه وصـالحياتها فـي النظـام الجزائـري"جـالب محمـد،  -2

nationale supérieure d'hydraulique  85، ص2013، 23، العدد.  

، يتضــمن القــانون األساســي الخــاص بــالموظفين المنتمــين إلــى األســالك 2008-11-08مــؤرخ فــي  361-08مرســوم تنفيــذي رقــم  3-

  .2008-11-17، صادر في 64الخاصة باإلدارة المكلفة بالموارد المائية، ج ر ج ج عدد 
  .بالمياه، معدل ومتمميتعلق ، 12-05من القانون رقم  161، 160المادة  -4
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في حالة تلبس شخص بتهمة المساس باألمالك العمومية للمياه يؤهـل أعـوان شـرطة الميـاه  -

بتقديمه أمام وكيل الجمهورية أو ضابط الشرطة القضائية المختص إال إذا شـكلت مقاومـة المخـالف 

  . خطرا عليهم فيذكر تمرد هذا المخالف في محضر معاينة المخالفة

شرطة المياه خـالل ممارسـة مهـامهم طلـب تسـخير  عوانمان حسن سير مهامهم، يمكن أللض

  . 1القوة العمومية

III- مـن القـانون رقـم  54أسست شـرطة المنـاجم أول األمـر بموجـب المـادة  :شرطة المناجم

 3المتعلـق بالمنـاجم 05-14، ليعاد تنظيمها في ظل القانون رقم 2المتضمن قانون المناجم 01-10

، وهي تتشكل من سلك مهندسـي المنـاجم التـابعين للوكالـة الوطنيـة 10-01والذي ألغى القانون رقم 

  .4للنشاطات المنجمية

مـــنح قـــانون المنـــاجم لمهندســـي شـــرطة المنـــاجم اختصاصـــا أصـــيال للبحـــث ومعاينـــة مخالفـــات 

ممارسة مهـامهم  ويحق لهم أثناء ،أحكام قانون المناجم إضافة إلى ضباط وأعوان الشرطة القضائية

طلــب تســخير القــوة العموميــة، فــإن ترتــب عــن معاينــاتهم ثبــوت وجــود مخالفــة مــا يقــوم أعــوان شــرطة 

المناجم بإعداد محضر يتضمن تحديدا للوقائع بدقة والتصريحات التي تم جمعها، ويتم التوقيع عليه 

بـذلك فـي محضـر يصـرح  مرتكـب المخالفـة عـن ذلـكمن طرف العون ومرتكب المخالفة، فإن امتنع 

  .إثبات المخالفة هذا األخير يتمتع بحجية قانونية إلى غاية إثبات العكس

                                                           

  .يتعلق بالمياه، معدل ومتمم، 12-05من القانون رقم  165، 164، 163المواد  -1

    2001-07-04ادر فــي ـــــ، ص35دد ـــــون المنــاجم، ج ر ج ج عـــــن قانــــ، يتضم2001-07-03مــؤرخ فــي  10-01ون رقــم ــــقان 2-

  ).ملغى( 
  .انون المناجم، يتضمن ق05-14قانون رقم من ال 41المادة  -3
الوكالــة الوطنيــة للنشــاطات المنجميــة هــي ســلطة إداريــة مســتقلة متمتعــة بالشخصــية المعنويــة واالســتقالل المــالي، وهــي مكلفــة بمهــام  -4

  : ، نذكر منها على الخصوص05-14من القانون رقم  40واسعة حددتها المادة 

  .ترقية كل نشاط يساهم في التطور المنجمي للبالد -  

  .سيير السجل المنجميت -  

  .تسليم وتجديد وتعليق وسحب التراخيص المنجمية تحت رقابة الوزير المكلف بالمناجم -  

  .الرقابة اإلدارية والتقنية لالستغالالت المنجمية الباطنية والسطحية وورشات البحث المنجمي -  

  ...ون المتعلق بالمناجمممارسة شرطة المناجم وسلطة معاينة المخالفات طبقا ألحكام القان -  
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بعــد إعــداد محضـــر معاينــة مخالفـــة مــن مخالفـــات قــانون المنـــاجم يقــوم عـــون شــرطة المنـــاجم 

ـــل الجمهوريـــة المخـــتص إقليميـــا فـــي أجـــل ال يتجـــاوز  ـــداء مـــن تـــاريخ  05بإرســـاله إلـــى وكي أيـــام ابت

  .1إعداده

لــــى اختصــــاص أعــــوان شـــرطة المنــــاجم فــــي البحــــث عـــن الجــــرائم الماســــة بــــاألمالك إضـــافة إ

  :المنجمية ومعاينتها، خولها القانون اختصاصات رقابية هامة يمكن إجمالها في

  اطات البحث واالستغالل المنجميين،الرقابة اإلدارية والتقنية لنش -

ضمن النظافة واألمن وشـروط السهر على ضمان احترام القواعد والمقاييس الخاصة التي ت -

من أجـل ضـمان المحافظـة علـى األمـالك المنجميـة وحمايـة  ،االستغالل حسب قواعد الفن المنجمي

  ة والصروح السطحية وحماية البيئة،الموارد المائية والطرق العمومي

اب التــراخيص المنجميــة إعــداد التــدابير الوقائيــة المتعلقــة باألخطــار المنجميــة وحــث أصــح -

  فل بها،للتك

الرقابــة وتنفيــذ مخططــات تســيير البيئــة وتطبيــق أحكــام القــوانين المتعلقــة بحمايــة البيئــة فــي  -

   جمية،النشاطات المن

  مراقبة تقنيات التفجير، -

حـث المنجمـي معاينة االستغالالت المنجميـة والبقايـا المنجميـة وأكـوام األنقـاض وورشـات الب -

  والمنشآت الملحقة بها،

  . 2الوثائق بمختلف أنواعها وتسليم كل عينة أو عتاد ضروري لتأدية مهمتهمتقديم  -

 05-14بالنســبة للمخالفــات المتعلقــة باألنشــطة المنجميــة فــي البحــر فقــد خصــها القــانون رقــم 

  :ليشملالمخالفات  هاألعوان المؤهلين لمعاينة هذ وسع من نطاق بأحكام خاصة حيث

                                                           

  .المناجم يتضمن قانون، 05-14من القانون رقم  144لمادة ا -1
  .05-14من القانون رقم  43من  43ة الماد -2
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  ضباط وأعوان الشرطة القضائية، -

  مهندسو شرطة المناجم، -

  مفتشو البيئة، -

  البواخر التابعة للبحرية الوطنية،قواد  -

  التابعة للدولة، )بواخر علم البحار( نوغرافياقواد البواخر األوقيا -

  أعوان الجمارك، -

  مفتشو المالحة واألشغال البحرية، -

  مراقبو المالحة البحرية، -

  الشواطئ،ن المصلحة الوطنية لحراس أعوا -

  فو السلك التقني للمالحة البحرية،موظ -

  مهندسو مصالح اإلشارة البحرية، -

  .األعوان المحلفون التابعون لمصالح البحث العلمي واألوقيانوغرافيا -

وان المـــؤهلين فـــي محاضـــر لهـــا الحجيـــة القانونيـــة إلـــى غايـــة إثبـــات ـــــــات األعــــــــتحـــرر معاين

  .  1الجمهورية المختص إقليمياالعكس، وترسل إلى وكيل 

IV- تعتبر الغابات من أهم عناصر األمـالك العموميـة الطبيعيـة وقـد أوالهـا  :شرطة الغابات

المتضــمن النظــام العــام  12-84مــن القــانون رقــم  03المشــرع أهميــة بالغــة، حيــث اعتبــرت المــادة 

ة، ــــة واالجتماعيـــة االقتصاديــة للتنميـــة الوطنيـــة الغابات وتنميتها شرط أساسي للسياسـللغابات حماي

مـــن ذات القـــانون حمايــــة الغابـــات والتكوينـــات الغابيـــة وحمايـــة األراضــــي  06كمـــا اعتبـــرت المـــادة 

  .المعرضة لالنجراف والتصحر واستعمالها استعماال عقالنيا من مقومات المصلحة الوطنية
                                                           

  .يتضمن قانون المناجم، 05-14من القانون رقم  172المادة  -1
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حقيقهــا وأهمهــا حمايــة الثــروة لت 12-84فــي إطــار تحقيــق األهــداف التــي صــدر القــانون رقــم 

رر بــــاألمالك ــــــاق الضــــــا إلحــــــات التـــي مـــن شأنهــــــة مـــن التصرفــــــرع مجموعــــــر المشــــــة حظــــــالغابي

 500كإقامة ورشات لصـنع الخشـب داخـل األمـالك الوطنيـة الغابيـة أو علـى بعـد يقـل عـن  ،ةــالغابي

متر منها دون رخصة مـن الـوزارة المكلفـة بالغابـات، اسـتخراج أو رفـع المـواد مـن المقـالع أو المرامـل 

  .1...من األمالك الغابية دون رخصة، تفريغ األوساخ والردوم داخل األمالك الوطنية الغابية

المتضــمن النظــام العــام للغابــات ســلطة البحــث ومعاينــة مخالفــات  12-84القــانون رقــم مــنح 

أحكامه والتي من شأنها المساس باألمالك الغابية للشـرطة الغابيـة، إال أن هـذه األخيـرة تختلـف عـن 

شرطة المياه والعمران والمناجم فـي تمتعهـا بصـفة الضـبطية القضـائية وفـق أحكـام قـانون اإلجـراءات 

  . 2ائيةالجز 

منح المشرع صراحة صالحية  203-91بموجب القانون رقم  12-84بعد تعديل القانون رقم 

البحث ومعاينة والتحقيق في مخالفات القانون المتضمن النظام العام للغابات وتشريع الصيد وجميع 

  :األنظمة التي عينوا فيها بصفة خاصة لـ

  انون اإلجراءات الجزائية،ألحكام قضباط وأعوان الشرطة القضائية طبقا  -

الضــباط المرســمون التــابعون للســلك النــوعي إلدارة الغابــات والمعينــون بموجــب قــرار وزاري  -

المشـرع صـفة ضـباط الشـرطة مشترك صادر عن وزير العدل والوزير المكلف بالغابات، وقد منحهم 

  القضائية،

الــذين ال ينــدرجون ضــمن  الضــباط وضــباط الصــف التــابعون للســلك النــوعي إلدارة الغابــات -

  .4ةالقضائي الشرطةفئة ضباط الشرطة القضائية، وقد منحهم المشرع صفة أعوان 

                                                           

  .معدل ومتمم، ن النظام العام للغاباتـ، يتضم12-84من القانون رقم  33، 28، 27، 24المواد  -1
  .، يتضمن قانون اإلجراءات الجزائية، معدل ومتمم155-66من األمر رقم  21المادة  -2
، المتضـمن النظـام 1984-06-23المـؤرخ فـي  12-84، يعدل ويـتمم القـانون رقـم 1991-12-02مؤرخ في  20-91قانون رقم  -3

  .1991-12-04، صادر في 62العام للغابات، ج ر ج ج عدد 
  .، معدل ومتممن النظام العام للغاباتـ، يتضم12-84من القانون رقم  02مكرر  62، 01مكرر 62مكرر،  62المواد  -4
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ة مـــن مخالفـــات النظـــام العـــام للغابـــات يـــتم إثبـــات هـــذه المخالفـــات فـــي ــــــة مخالفــــــــبعـــد معاين

) 24( محضــر، فــإن احتــوى هــذا األخيــر علــى حجــز يــتم إرســال نســخة عنــه خــالل األربــع والعشــرين

ســاعة المواليــة لتحريــره إلــى كتابــة الضــبط بالمحكمــة المختصــة حتــى يطلــع عليــه األشــخاص الــذين 

  .1يطالبون باألشياء والحيوانات المحجوزة

المتضمن النظام  12-84إذا لم تتم المطالبة بالحيوانات المحجوزة بسبب مخالفة القانون رقم 

التــي تلــي التبليــغ، يــأمر القاضــي ببيعهــا مــن  أيــام) 06(العــام للغابــات المعــدل والمــتمم خــالل ســتة 

طرف إدارة األمالك الوطنية في أقرب سوق من مكـان الحجـز، فـإن قـدم الطلـب بعـد بيـع الحيوانـات 

ـــالمحجــوزة ال يك ـــون لصاحبهـــ ـــا ســوى الحـــ ـــق فــي أخــذ حاصــــ ـــل البيــع مــع اقتطـــ ـــاع كـــ ـاريف ل المصـــ

إضــافة إلــى ذلــك يمكــن للشــرطة الغابيــة ممارســة الــدعوى المدنيــة الراميــة إلــى التعــويض عــن  منــه،

  .2المخالفات في المجال الغابي

األعوان المكلفون بالبحث عن الجرائم الماسة باألمالك العمومية غير المتمتعين : ثانيا

  بصفة الشرطة

لتــي تمــس بعنصــر أو أكثــر تضــمنت بعــض القــوانين الخاصــة أشــكاال متعــددة مــن المخالفــات ا

مـــن عناصـــر األمـــالك العموميـــة، ومنحـــت ســـلطة التحـــري والكشـــف عـــن هـــذه المخالفـــات ألعـــوان 

  :محددين نذكر منهم

I- 16اعتبـرت المـادة  :ومعاينة الجرائم المتعلقة بالتراث الثقـافي لكشفن األعوان المؤهلو 

المتضــــمن قــــانون األمــــالك الوطنيــــة المعــــدل والمــــتمم اآلثــــار العموميــــة  30-90مــــن القــــانون رقــــم 

والمتاحف واألماكن األثرية من عناصـر األمـالك العموميـة االصـطناعية، وأخضـعتها لـنفس القواعـد 

  .الحمائية التي تخضع لها باقي األمالك الوطنية

                                                           

  .يتضمن قانون المناجم، 05-14من القانون رقم  68المادة  -1
  .، معدل ومتممن النظام العام للغاباتـ، يتضم12-84من القانون رقم  69، 65المادتين  -2



 الرقابة القضائية على المال العام                                               الفصل الثاني            -الباب الثاني

 

418 

 

بحماية التراث الثقافي، والذي يهـدف  المتعلق 04-98القانون رقم في هذا اإلطار تم إصدار 

وسن القواعد العامة لحمايتـه والمحافظـة عليـه وتثمينـه، وتحقيقـا  1إلى التعريف بالتراث الثقافي لألمة

لهــذه الغايــة تــم حظــر عــدد مــن األعمــال والتصــرفات التــي مــن شــأنها المســاس بالممتلكــات الثقافيــة 

ــــس ــــاريواء كانـــت عقــــ ــــة أو منقولـــ ة ومثـــال ذلـــك عـــدم التصـــريح باكتشـــاف ممتلكـــات ـة أو غيـــر ماديـــــــ

ثقافية، االقتطاع من ممتلك ثقـافي تـم اكتشـافه أو نقلـه أو إتالفـه أو إفسـاده، بيـع أو إخفـاء ممتلكـات 

  .2...ثقافية مصنفة

ق بحمايــة المتعلــ 04-98مــن أجــل البحــث والتحــري حــول المخالفــات المتعلقــة بالقــانون رقــم 

  :التراث الثقافي، منح المشرع هذه الصالحية باإلضافة إلى ضباط وأعوان الشرطة القضائية لـ

  ط المحددة في التنظيم المعمول به،رجال الفن المؤهلون بصورة خاصة حسب الشرو  -

  بحماية التراث الثقافي، المفتشون المكلفون -

  .3أعوان الحفظ والتثمين والمراقبة -

ومعاينتهـــا التـــي يقـــوم بهـــا  04-98ت البحـــث عـــن مخالفـــات أحكـــام القـــانون رقـــم تتـــوج عمليـــا

األعـوان المكلفــون بــذلك بمحاضـر بنــاء علــى طلـب الــوزير المكلــف بالثقافـة، إال أن المشــرع لــم يشــر 

إلى وجهة هذه المحاضر هل ترسل إلى هيئات إدارية أو إلـى وكيـل الجمهوريـة، لكـن وبـالرجوع إلـى 

نجـد المشـرع قـد حـدد الجـرائم الماسـة بالممتلكـات  04-98من القانون رقم  104 إلى 93المواد من 

مــا يــوحي  ،الثقافيــة والعقوبــات المقــررة لهــا، وهــي عقوبــات جزائيــة ال ينطــق بهــا إال القاضــي الجزائــي

بــأن المحاضـــر المتضـــمنة نتـــائج معاينـــات الجـــرائم المنصـــوص عليهـــا فـــي القـــانون المتعلـــق بحمايـــة 

ي ترسل إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا ألجل مباشرة إجراءات المتابعة القضائية التراث الثقاف

  .للمخالفين

                                                           

جميع الممتلكات الثقافية العقاريـة والعقـارات بالتخصـيص والمنقولـة : 04-98من القانون رقم  02ة حسب المادة يعد تراثا ثقافيا لألم -1

الموجودة على أرض عقارات األمالك الوطنية وفي داخلها، إضافة إلى الممتلكات الثقافية غير الماديـة الناتجـة عـن تفـاعالت اجتماعيـة 

  .ور والتي ال تزال تعرب عن نفسها منذ األزمنة الغابرة إلى يومنا هذاوٕابداعات األفراد والجماعات عبر العص
  .تعلق بحماية التراث الثقافي، ي04-98من القانون رقم  95، 78تين الماد -2
   .04-98من القانون رقم  92المادة  -3
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عقوبات ذات طابع إداري يصدرها الوزير المكلف  04-98من جانب آخر كرس القانون رقم 

، هــذه 74بالثقافــة والمتمثلــة فــي ســحب رخصــة البحــث مؤقتــا أو نهائيــا فــي حــاالت حــددتها المــادة 

العقوبات ال يمكن توقيعها إال بناء على معلومات تتضمنها محاضـر معاينـة المخالفـات التـي يعـدها 

  .األعوان المؤهلون والتي يتم إرسالها إلى الوزير المكلف بالثقافة

حرصــا مــن المشــرع علــى ضــمان حســن ســير أعمــال البحــث والتحــري التــي يقــوم بهــا األعــوان 

ل األعـــوان المكلفــين بحمايــة الممتلكــات الثقافيــة وفقــا ألحكـــام المكلفــون بــذلك، جــرم كــل عرقلــة لعمــ

  .  1قانون العقوبات

II- يشمل  :األعوان المكلفون بالكشف عن المخالفات المتعلقة باألمالك الوطنية الساحلية

 02-02الســاحل باعتبــاره مــن عناصــر األمــالك الوطنيــة العموميــة الطبيعيــة وبمفهــوم القــانون رقــم 

جميـــع الجـــزر والجزيـــرات والجـــرف القـــاري وكـــذا شـــريطا ترابيـــا : 2ة الســـاحل وتثمينـــهالمتعلـــق بحمايـــ

  :متر على طول البحر، ويضم 800بعرض أقله 

  ر المفصولة عن الشاطئ بسهل ساحلي،سفوح الروابي والجبال المرئية من البحر وغي -

لى نقطة تصـل أع كيلومترات ابتداء من) 03( السهول الساحلية التي يقل عمقها عن ثالثة -

  إليها مياه البحر،

    كامل األجمات الغابية، -

  األراضي ذات الوجهة الغابية، -

أعلــى نقطــة  كامــل المنــاطق الرطبــة وشــواطئها التــي يقــع جــزء منهــا فــي الســاحل ابتــداء مــن -

  تصل إليها مياه البحر،

                                                           

  .يتعلق بحماية التراث الثقافي، 04-98من القانون رقم  93المادة  -1
-02-12، صـــادر فـــي 10، يتعلـــق بحمايـــة الســـاحل وتثمينـــه، ج ر ج ج عـــدد 2002 02-05مـــؤرخ فـــي  02-02قـــانون رقـــم  -2

2002.  
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  .1المواقع التي تضم مناظر طبيعية أو تحمل طابعا ثقافيا أو تاريخيا -

مجموعـة مـن  02-02القانون رقـم  ضمن أحكامجل حماية الساحل وتثمينه منع المشرع من أ

  : نذكر ،األفعال التي من شأنها المساس به

التوسع الطولي للمحيط العمراني للمجمعات السكانية الموجودة على الشريط الساحلي علـى  -

  كيلومترات من الشريط الساحلي،) 03(مسافة تزيد عن ثالثة 

  متر، 800شاطئ ضمن حدود شريط عرضه المسالك الجديدة الموازية لل إنجاز -

  .2مترا) 25(استخراج المواد من باطن البحر إلى غاية العمق البالغ خمسة وعشرين  -

لقــد مــنح المشــرع فـــي مجــال حمايــة الســـاحل ســلطة البحــث ومعاينـــة وٕاثبــات مخالفــات أحكـــام 

إضــافة إلـى ضـباط وأعــوان  ،وتثمينــه لمفتشـي البيئـةالمتعلــق بحمايـة السـاحل  02- 02القـانون رقـم 

  .3الشرطة القضائية وأسالك المراقبة الخاضعين لقانون اإلجراءات الجزائية

المتعلـق بحمايـة  02-02يثبت األعوان المؤهلين للبحث ومعاينة مخالفات أحكام القانون رقـم 

أيــام مــن تحريرهــا تحــت  )05(الســاحل وتثمينــه هــذه المخالفــات فــي محاضــر ترســل فــي أجــل خمســة 

  .المختصة اإلدارية طائلة البطالن إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا، ونسخة توجه إلى السلطة

III- األعـوان المــؤهلين للبحــث ومعاينـة الجــرائم المتعلقــة باالسـتغالل الســياحي للشــواطئ :

 4ل السـياحيين للشـواطئالذي يحدد القواعد العامـة لالسـتعمال واالسـتغال 02-03صدر القانون رقم 

وتـــوفير شـــروط تنميـــة منســـجمة  ،ألجـــل حمايـــة وتثمـــين الشـــواطئ قصـــد اســـتفادة المصـــطافين منهـــا

  :ومتوازنة للشواطئ، وقد وضع المشرع مجموعة شروط لضبط استغالل الشواطئ نذكر منها

  وحماية الحالة الطبيعية للشواطئ، احترام -

                                                           

   .يتعلق بحماية الساحل وتثمينه ،02-02من القانون رقم  07المادة  -1
  .02-02من القانون رقم  30، 21، 16، 12المواد  -2
   .02-02من القانون رقم  37المادة  -3
، يحدد القواعد العامـة لالسـتعمال واالسـتغالل السـياحيين للشـواطئ، ج ر ج ج عـدد 2003-02-17في  مؤرخ 02-03قانون رقم  -4

  .2003-02-19، صادر في 11
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  السياحي للشواطئ دون عقد امتياز، منع االستغالل -

منطقــة محميــة أو موقــع منــع فــتح شــاطئ مــا للجمهــور عنــدما يتســبب اســتغالله فــي إتــالف  -

  إيكولوجي هش،

  . 1...التزام صاحب االمتياز بالقيام شخصيا باستغالل الشاطئ محل االمتياز -

فـة مـن األعـوان وهـم طائ 02-03التحـري ومعاينـة مخالفـات أحكـام القـانون رقـم  يتمتع بسلطة

  :إضافة إلى ضباط وأعوان الشرطة القضائية

    ،2مفتشو السياحة -

  و األسعار والتحقيقات االقتصادية،مفتش -

  مفتشو مراقبة النوعية وقمع الغش، -

  .3مفتشو البيئة -

مـــنح المشـــرع لألعـــوان المـــذكورين أعـــاله صـــالحيات عامـــة ألجـــل التحـــري ومعاينـــة مخالفـــات 

ـــــأحك ـــــام القــ ـــــرق انونــ ــــذي يحــــدد القواع 02-03م ـــ ـــــال د العامــــة لالســــتعمال واالســــتغالل الســــياحيين ــ

  :إال أنه خص مفتشي السياحة بمهام إضافية منها ،للشواطئ

حمايــة والتهيئــة واســتغالل فيمــا يخــص ال 02-03مراقبــة مــدى تطبيــق أحكــام القــانون رقــم  -

  الشواطئ،

  . 1ة مع مخطط تهيئة الشاطئمراقبة مدى مطابقة التهيئات المنجز  -

                                                           

  .يحدد القواعد العامة لالستعمال واالستغالل السياحيين للشواطئ ، 02-03من القانون رقم  24، 13، 09، 07المواد  1 -
، يتضـمن القـانون 2008-09-24مـؤرخ فـي  302-08مـن المرسـوم التنفيـذي رقـم  18دة يشتمل سلك مفتشـي السـياحة حسـب المـا -2

  :               على ثالث رتب 2008-09-28، صادر في 56األساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلك مفتشي السياحة، ج ر ج ج عدد 

    .رتبة مفتش -

  .رتبة مفتش رئيسي -

    .رتبة مفتش قسم -
  .، يحدد القواعد العامة لالستعمال واالستغالل السياحيين للشواطئ02-03القانون رقم من  39المادة  -3
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مـــن طـــرف  02-03يترتـــب علـــى معاينـــة مخالفـــة مـــن المخالفـــات المحـــددة فـــي القـــانون رقـــم 

إعداد محضر يحدد فيه العون المؤهل بوضـوح الوقـائع التـي تمـت معاينتهـا  لذلك، األعوان المؤهلين

  .والتصريحات التي تلقاها

لفــة ومرتكـب هـذه األخيــرة، وفـي حالــة يـتم توقيـع المحضــر مـن طـرف العــون الـذي عـاين المخا

رفض المخالف التوقيع يبقى المحضر ذو حجية إلى غاية إثبات العكس، ويرسل حسب الحالـة إلـى 

) 15(أو إلى الجهة القضائية المختصة في أجل ال يتعدى خمسة عشـر /و 2الوالي المختص إقليميا

  .يوما ابتداء من تاريخ إجراء المعاينة

IV-  المتعلـق بحمايـة  10-03المؤهلـون للبحـث ومعاينـة مخالفـات القـانون رقـم األعوان

لتحقيـق أهـداف ترمـي إلـى حمايـة  10-03صـدر القـانون رقـم  :البيئة في إطار التنميـة المسـتدامة

  :البيئة في إطار التنمية المستدامة السيما

  .التلوث واألضرار الملحقة بالبيئةالوقاية من كل أشكال  -

  .تعمال اإليكولوجي العقالني للموارد الطبيعية المتوفرةترقية االس -

المتضــــمن قــــانون األمــــالك الوطنيــــة المجــــال الجــــوي واألمــــالك  30-90القــــانون رقــــم  اعتبــــر

 10-03العمومية البحرية من أهم عناصر األمالك العمومية، تأسيسا على ذلك سـعى القـانون رقـم 

تدامة إلى حماية البحر والجو إضافة إلى أوسـاط أخـرى المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المس

مــن خــالل تجــريم صــور متنوعــة مــن ...كاألوســاط المائيــة والتنــوع البيولــوجي واألوســاط الصــحراوية

  .المساس أو اإلضرار بالجو والبحر وتلويثه، أو اإلنقاص من منافعه

متعلــق بحمايــة ال 10-03ألجــل الكشــف عــن المخالفــات المنصــوص عليهــا فــي القــانون رقــم 

ســـواء مـــا تعلـــق منهـــا بالمجـــال الجـــوي أو األمـــالك البحريـــة أو البيئـــة فـــي إطـــار التنميـــة المســـتدامة 

                                                                                                                                                                                     

  .، يحدد القواعد العامة لالستعمال واالستغالل السياحيين للشواطئ02-03من القانون رقم  41المادة  -1

ل الشـواطئ عقوبـات إداريـة يخـتص بتوقيعهـا على مخالفة األحكام المتعلقة باالمتيـاز الممنـوح السـتغال 02-03لقد رتب القانون رقم  2-

الوالي المختص تتمثـل فـي سـحب االمتيـاز علـى حسـاب صـاحبه، دون اإلخـالل بالمتابعـات القضـائية والعقوبـات الجزائيـة المترتبـة عنهـا 

  .والتي يوقعها القاضي الجزائي
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بالمجاالت واألوساط األخرى، منح المشرع سلطة البحث ومعاينة هذه المخالفات إضافة إلى ضباط 

  :وأعوان الشرطة القضائية وسلطات المراقبة في إطار الصالحيات المخولة لهم

  يها من قانون اإلجراءات الجزائية،وما يل 21الموظفون واألعوان المذكورون في المادة  -

  مفتشو البيئة، -

  التقنية لإلدارة المكلفة بالبيئة،موظفو األسالك  -

  لحماية المدنية،ضباط وأعوان ا -

  متصرفو الشؤون البحرية، -

  ضباط الموانئ، -

  المصلحة الوطنية لحراسة الشواطئ، أعوان -

  قواد سفن البحرية الوطنية، -

  مهندسو مصلحة اإلشارة البحرية، -

  د سفن علم البحار التابعة للدولة،قوا -

  بحث العلمي والتقني وعلوم البحار،األعوان التقنيون بمعهد ال -

  .أعوان الجمارك -

مخالفــات األحكــام المتعلقــة بــالبحر  كمــا يكلــف القناصــلة الجزائريــون فــي الخــارج بالبحــث عــن

  . 1وجمع المعلومات لكشف مرتكبي هذه المخالفات وٕابالغها للوزير المكلف بالبيئة والوزراء المعنيين

المتعلــق  10-03يثبــت األعــوان المؤهلــون للكشــف ومعاينــة الجــرائم المحــددة فــي القــانون رقــم 

وترســل تحــت  ،ئم فــي محاضــر لهــا قــوة ثبوتيــةهــذه الجــرابحمايــة البيئــة فــي إطــار التنميــة المســتدامة 

                                                           

  .لمستدامةيتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية ا، 10-03من القانون رقم  11المادة  -1
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يومــا مــن تحريرهـــا إلــى وكيــل الجمهوريـــة وكــذلك إلـــى ) 15(طائلــة الــبطالن فـــي أجــل خمســة عشـــر

  .1المعني باألمر

v- األمـــر رقـــممـــنح  :األعـــوان المؤهلـــون للبحـــث عـــن الجـــرائم المتعلقـــة بالملكيـــة الفكريـــة   

سـلطة معاينـة الجـرائم الماسـة بحقـوق المؤلـف ، 2المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجـاورة 03-05

خصوصــا لضــباط الشــرطة  تلــك المندرجــة فــي إطــار الملكيــة العموميــةو  ،والحقــوق المجــاورة عمومــا

  . 3المجاورة ن للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوقالقضائية أو األعوان المحلفين التابعي

ضـر الـذي يـتم إعـداده عنـد معاينـة جريمـة أن المشرع لـم يشـر إلـى المح الشأنما يالحظ بهذا 

 المتعلــق بحقــوق المؤلــف والحقــوق المجــاورة 05-03األمــر رقــم  المنصــوص عليهــا فــيمــن الجــرائم 

، إال أنه أشار إلى محضر آخر يحرره ضباط الشـرطة جرائم األمالك العمومية األخرىعلى خالف 

عنـد إجـرائهم لحجـز  المؤلف والحقوق المجاورةي لحقوق الوطن القضائية أو األعوان التابعين للديوان

  .يثبت النسخ المقلدة المحجوزة الذيمحضر وهو ال ،تحفظي

القيـــام بصـــفة  ســـلطةاألعـــوان التـــابعين للـــديوان ضـــباط الشـــرطة القضـــائية و لقـــد مـــنح القـــانون ل

ر ووضـعها تحـت حراسـة الـديوان وٕاخطـا ،تحفظية بحجز نسخ دعائم المصنفات أو اآلداءات المقلـدة

الجهــة القضــائية المختصــة بنــاء علــى محضــر معــد لــذلك يثبــت النســخ المقلــدة المحجــوزة، وفــي هــذه 

أيـام علـى  03الحالة تلتـزم الجهـة القضـائية المختصـة أن تفصـل فـي طلـب الحجـز التحفظـي خـالل 

 . 4األكثر من إخطارها

 

 

 
                                                           

    .يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، 10-03من القانون رقم  112المادة  -1
-23 ، صــادر فــي44، يتعلــق بحقــوق المؤلــف والحقــوق المجــاورة، ج ر ج ج عــدد 2003-07-19مــؤرخ فــي  05-03أمــر رقــم  -2

07-2003.   
  .05-03م من األمر رق 145المادة  -3
  .05-03األمر رقم من  146المادة  -4
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  :المطلب الثاني

  متابعة جرائم المال العام 

كيفيــات مختلفــة بشــكل أثــر بمســتويات متعــددة و  علــىكثــرت صــور االعتــداء علــى المــال العــام 

مباشـــرة علـــى التنميـــة الشـــاملة، لـــيس علـــى المســـتوى االقتصـــادي فقـــط بـــل علـــى مختلـــف األصـــعدة 

هذه الجرائم أمـوال عامـة وبالتـالي فهـذه الجـرائم تشـكل  لكون محلالسياسية واالجتماعية، وذلك نظرا 

  .ت الدولة وهيئاتها العمومية هذه األموال لتحقيقها ولتسييرهاصعدوانا على األغراض التي خص

تتسع األموال العامة بازدياد حاجات المواطنين والذي يترتـب عليـه اتسـاع مجـال تـدخل الدولـة 

ب عنــه اتســاع نطــاق األفعــال التــي تشــكل اعتــداء علــى هــذه لتلبيــة هــذه االحتياجــات، وهــو أمــر يترتــ

  ). الفرع األول(األموال سواء كان من طرف القائمين على تسييرها وٕادارتها أو من طرف الغير 

لذلك كان لزاما على المشرع تنظيم اإلجراءات والتدابير الالزمة ألجـل قمـع الجـرائم التـي تتخـذ 

ل توقيــع العقــاب علــى مرتكبيهــا والــذي ال يــتم إال بإيصــال مــن األمــوال العامــة محــال لهــا، مــن خــال

  ). الفرع الثاني(مرتكبيها إلى أروقة العدالة ومتابعتهم أمام القضاء الجزائي 

  :الفرع األول

  نطاق جرائم المال العام 

يعتبر قانون العقوبات الشريعة العامة في مجال التجريم والعقاب لـذلك فقـد تضـمن بـين طياتـه 

مجرمة تشـكل عـدوانا علـى المـال العـام، تتميـز بنـوع مـن الثبـات واالسـتقرار الـذي يميـز أغلـب أفعاال 

  ).أوال(الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات 

مــن جانــب آخــر تولــت نصــوص قانونيــة خاصــة تنظــيم كــل مــا لــه عالقــة بطوائــف محــددة مــن 

ألفعال التي تشكل اعتداء على هذه تجريم بعض او األمالك العمومية، طبيعية كانت أو اصطناعية 

     القــانون المتعلــق بالوقايــة مــن الفســاد ومكافحتــه الجــرائم المنظمــة فــيإضــافة إلــى ، )ثانيــا(األمــالك 

    ).   ثالثا( 
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  جرائم األموال العامة المحددة في قانون العقوبات: أوال

لتحديــد مكونــات المتضــمن قــانون األمــالك الوطنيــة قــد صــدر  30-90رغــم أن القــانون رقــم 

األمالك الوطنية والقواعد الخاصة بتكوينها وتسييرها ومراقبة استعمالها، إال أنه كرس أحكاما جزائية 

  .تقر بالعقاب على كل أنواع المساس باألمالك الوطنية محيلة في ذلك إلى أحكام قانون العقوبات

فعـال المجرمـة الـواردة علـى أورد قانون العقوبـات عـددا مـن األفعـال التـي اعتبرهـا مـن قبيـل األ

بعض عناصر األمالك العمومية، أما الجرائم الواقعة علـى األمـوال العامـة السـائلة والتـي تـم تكييفهـا 

المتعلـــق  01-06علـــى أنهـــا مـــن جـــرائم الفســـاد فقـــد تـــم إعـــادة تنظيمهـــا ضـــمن أحكـــام القـــانون رقـــم 

  .بالفساد

  I- حيــث يعاقــب القــانون كــل مــن  :جريمــة إتــالف أو تشــويه ســجالت أو عقــود محفوظــة

يتلـــــف أو يشـــــوه أو يبـــــدد أو ينتـــــزع عمـــــدا أوراقـــــا أو ســـــجالت أو عقـــــودا أو ســـــندات محفوظـــــة فـــــي 

أو أقــالم الكتــاب أو المســتودعات العموميــة أو مســلمة إلــى أمــين عمــومي بهــذه الصــفة  ،المحفوظــات

  . 1ومنحها وصف الجناية

لواقعــة علــى جــزء مــن عناصــر األمــالك فهــذه الجــرائم هــي مــن قبيــل جــرائم الضــرر العمديــة ا

العموميـــة المتمثـــل فـــي الســـجالت والمحفوظـــات لـــدى مختلـــف اإلدارات العموميـــة، حيـــث لـــم يشـــترط 

المشرع في هذه الجريمة صفة معينة في مرتكبها كما أن نشاطها اإلجرامي يتخذ عدة أشكال وكذلك 

  .محلها

II- ريــب التــي تطــال األمــالك العموميــة تأخــذ جــرائم التخ: جــرائم تخريــب األمــالك العموميــة

  :أشكاال متعددة نذكر منها

تتمثـل هـذه الجنحـة فـي اإلتـالف أو الهـدم أو التشـويه  :جريمة تخريـب النصـب والتماثيـل -1

أو التخريب عمـدا للنصـب والتماثيـل أو اللوحـات أو أشـياء أخـرى، المخصصـة للمنفعـة العموميـة أو 

                                                           

، صـــادر فـــي 49ج ر ج ج عــدد  ، يتضـــمن قــانون العقوبـــات،1966-06-08مــؤرخ فـــي  156-66مـــن األمــر رقـــم  158المــادة  -1

  . معدل ومتمم ،11-06-1966
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موضــوعة مــن طــرف الســلطة العموميــة أو بواســطة تــرخيص تــزيين األمــاكن العموميــة والتــي تكــون 

منها، إضافة إلى تخريـب أو تشـويه النصـب والتماثيـل أو اللوحـات أو أيـة أشـياء فنيـة موضـوعة فـي 

  . 1المتاحف أو في المباني المفتوحة للجمهور

تقـوم هـذه الجريمـة علـى  :جريمة تخريب أو إتالف أشياء وأماكن مصـنفة كرمـوز للثـورة -2

القيـــام عمـــدا بتـــدنيس أو تخريـــب أو إتـــالف النصـــب واأللـــواح التذكاريـــة والمغـــارات والمالجـــئ التـــي 

وز ــــــة كرمــــــرى المصنفــــــن األخــــــع األماكــــــز التعـــذيب وجميــــــورة، وكـــذلك مراكــــــاء الثــــــلت أثنــــــاستعم

ألشياء المتعلقة بالثورة والمحفوظة في المتاحف أو في أيـة ورة، إضافة إلى الوثائق التاريخية أو اــــللث

  .2مؤسسة مفتوحة للجمهور

لقــد : جريمــة تخريــب المبــاني والمركبــات التابعــة ألمــالك الدولــة أو الجماعــات المحليــة -3

عاقب المشـرع علـى كـل تخريـب عمـدي لمبـان أو مسـاكن أو غـرف أو خـيم أو أكشـاك أو بـواخر أو 

ي نـوع كانـت، أو عربـات سـكة حديـد أو طـائرات أو مخـازن أو أمـاكن أشـغال سفن أو مركبات من أ

أو توابعها، تابعة ألمـالك الدولـة أو أمـالك الجماعـات المحليـة أو المؤسسـات أو الهيئـات الخاضـعة 

  . 3في ذلك بواسطة لغم أو أية مادة متفجرة أخرى الشروعللقانون العام، أو 

عاقــب المشــرع علــى كــل هــدم أو شــروع فــي  :ســدودجريمــة تهــديم الطــرق العموميــة وال -4

الهــدم بواســطة لغــم أو أيــة مــواد متفجــرة أخــرى لطــرق عموميــة أو ســدود أو خزانــات، أو جســور أو 

  .  4منشآت تجارية أو صناعية أو حديدية أو منشآت الموانئ أو الطيران

تخريـب الطـرق تقـوم هـذه الجريمـة علـى إتـالف أو : الطـرقالمخالفات المتعلقـة بتخريـب  -5

العموميــة أو اغتصــاب جــزء منهــا، أو أخــذ حشــائش أو أتربــة أو أحجــار مــن الطــرق العموميــة دون 

  . 5ترخيص بذلك

                                                           

  .، معدل ومتمم، يتضمن قانون العقوبات156- 66من األمر رقم  04مكرر  160المادة  -1
     .156- 66من األمر رقم  05مكرر  160المادة  -2
  .156-66من األمر رقم  400المادة  -3
   .156-66من األمر رقم  401المادة  -4
  .156-66من األمر رقم  455المادة  -5
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III- تقــوم هــذه الجريمــة علــى إقــدام الجــاني : جــرائم الحــرق الواقعــة علــى األمــالك العموميــة

أو ســـفن أو  علـــى وضـــع النـــار عمـــدا فـــي مبـــان أو مســـاكن أو غـــرف أو خـــيم أو أكشـــاك أو بـــواخر

مخـــازن أو ورش ســـواء كانـــت مســـكونة أو مســـتعملة للســـكنى، أو غيـــر مســـكونة أو غيـــر مســـتعملة 

للســكنى، تابعــة ألمــالك الدولــة أو أمــالك الجماعــات المحليــة أو المؤسســات أو الهيئــات الخاضــعة 

  . للقانون العام

لغابات أو الحقول كما عاقب قانون العقوبات على وضع النار في المركبات أو الطائرات أو ا

المزروعــــة أو األشـــــجار أو مقـــــاطع األشـــــجار، أو األخشــــاب أو المحصـــــوالت القائمـــــة أو القـــــش أو 

المحصوالت الموضوعة في أكوام أو في حزم، أو عربات سكة حديد تابعة ألمالك الدولة أو أمـالك 

  .      1الجماعات المحلية أو المؤسسات أو الهيئات الخاضعة للقانون العام

IV- يقصد بهذه الجريمة قيام موظف : جريمة تسخير أموال عمومية خارج إطارها القانوني

أو ضــابط عمــومي عمــدا بتســخير أمــوال منقولــة أو عقاريــة خــارج نطــاق الحــاالت والشــروط المحــددة 

   بموجـــب القـــانون رقـــم 2006، وقـــد أضـــيفت هـــذه المـــادة عنـــد تعـــديل قـــانون العقوبـــات ســـنة 2قانونـــا

العلــة فــي تجــريم هــذه األفعــال فــي وضــع حــد الســتغالل األمــوال العامــة ألغــراض  ، وتكمــن06-22

  .شخصية

  الجرائم الواردة في  نصوص قانونية منظمة لطوائف محددة من األمالك الوطنية: ثانيا

تتنــوع النصــوص القانونيــة التــي تحكــم أصــناف األمــالك العموميــة وتتفــرع بــين قواعــد قانونيــة 

نوع صور الجرائم التي يمكن أن تقع على مختلف هـذه األصـناف نـذكر عـددا مختلفة، وتبعا لذلك تت

  :منها على سبيل المثال

I- الــذي  06-98تضــمن القــانون رقــم : الجــرائم الواقعــة علــى األمــالك العموميــة المطاريــة

ذا يحـــدد القواعـــد المتعلقـــة بـــالطيران المـــدني، المعـــدل والمـــتمم ثـــالث صـــور مـــن الجـــرائم الماســـة بهـــ

  :العنصر من األمالك الوطنية هي

                                                           

   .، معدل ومتمميتضمن قانون العقوبات، 156- 66مكرر من األمر رقم  396دة الما -1
   .156- 66مكرر من األمر رقم  137دة الما -2
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يقصــــد بمنشــــآت الطيــــران الهياكــــل واألبنيــــة : إلحــــاق الضــــرر عمــــدا بمنشــــآت الطيــــران -1

ــــــالمخصصـــــة لعمليـــــة الطيـــــران وهـــــي المحطـــــات الجويـــــة والمحطـــــات الجوي ــــــة المختلطـــــة، محطــ ة ـــ

يكـون تهـديما أو  الطوافات، مبنى المطار والمطار، ولم يشترط المشرع شكال معينا في اإلضرار فقد

  ...نهبا أو حرقا

ــة مالحــة الطــائرات عمــدا -2 لســير الحســن العمديــة ل عاقــةاإلويكــون ذلــك مــن خــالل  :عرقل

والتي يقصد بها مجمـل الطـائرات المحلقـة فـي الجـو أو علـى األرض الموجـودة فـي  ،للمالحة الجوية

  .1مساحة التحرك بالمحطة الجوية وفقا للقواعد المحددة قانونا

 06-98أضـيفت هـذه الجريمـة عنـد تعـديل القـانون رقـم : دم التبليغ عـن واقعـة خطيـرةع -3

، فإذا علم شخص طبيعي أو معنوي بحكم وظائفه أو نشـاطه بحـادث 142-15بموجب القانون رقم 

سـكوته هـذا  اعتبـر ،أو واقعة خطيرة أو واقعة طائرة ولم يبلغ السـلطة المكلفـة بـالطيران المـدني بـذلك

بــا عليهـا، وتضــاعف العقوبــة لكـل شــخص طبيعــي أو معنـوي ســلط عقوبــة علـى مــن قــام جريمـة معاق

  .   3باإلبالغ بوقوع حادث أو واقعة خطيرة للطائرة

II- ســعيا مــن المشــرع إلــى تــوفير الحمايــة : الجــرائم الواقعــة علــى األمــالك العموميــة للميــاه

جــرم مجموعــة مــن األفعــال التــي تشــكل  ،الالزمــة للمــوارد المائيــة ســواء كانــت طبيعيــة أو اصــطناعية

هـذه العقوبـات منهـا مـا هـو سـالب للحريـة ومنهـا مـا هـو ذو  نهـاإضرارا بها ووضع عقوبات علـى إتيا

  : طابع مالي فقط

يقصـد بطمــي األنهـار تلـك الرواسـب التــي  :جريمـة اسـتخراج طمــي األنهـار دون رخصـة -1

ألمالك العمومية الطبيعية فإنه يمنع استخراجه تتشكل طبيعيا في مجرى النهر، وباعتباره جزءا من ا

                                                           

  .، يحدد القواعد المتعلقة بالطيران المدني، معدل ومتمم06-98رقم من القانون  215المادة  -1
الـــذي يحـــدد  1998-06-27المـــؤرخ فـــي  06-98، يعـــدل ويـــتمم القـــانون رقـــم 2015-07-15مـــؤرخ فـــي  14-15قـــانون رقـــم   -2

  .2015-07-29، صادر في 41القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، ج ر ج ج عدد 

  .بالطيران المدني، معدل ومتمم يحدد القواعد المتعلقة، 06-98ر من القانون رقم مكر  229المادة  3-
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 12-05إال بنـــاء علـــى عقـــد امتيـــاز يخـــول صـــاحبه هـــذا الحـــق، لـــذلك اعتبـــر المشـــرع فـــي القـــانون 

  . 1المتعلق بالمياه مخالفة هذه األحكام جريمة معاقبا عليها

للشــرب اعتبــر المشــرع تلويــث الميــاه الصــالحة : جريمــة تلويــث الميــاه الصــالحة للشــرب -2

ويتخـذ  ة على صـحة المـواطنين،جريمة معاقبا عليها نظرا لما قد تسببه هذه األفعال من أضرار بالغ

المتعلـــق  12-05مـــن القـــانون رقـــم  46تلويـــث الميـــاه الصـــالحة للشـــرب عـــدة أشـــكال حســـب المـــادة 

ة فـي الهياكـل تفريغ المياه القذرة أو صبها في اآلبار والينابيع، إدخال مـواد غيـر صـحي :بالمياه منها

  . 2...والمنشآت المائية المخصصة للتزويد بالمياه، رمي جثت الحيوانات في الوديان والبحيرات

III- لقـد مـنح : الجرائم الواقعة على المصنفات الوطنية الواقعـة فـي عـداد األمـالك الوطنيـة

ات الوطنيـة ، حمايـة خاصـة للمصـنف3المتعلق بحقوق المؤلـف والحقـوق المجـاورة 05-03األمر رقم 

  . 4الواقعة في عداد الملك العام

 الواقعــة فــي عــداد الملــك العــام سـعى المشــرع إلــى تكــريس الحمايــة الالزمــة للمصــنفات الوطنيــة

غيـر المشـروع للمصـنف أو  الكشفوالذي قد يتخذ شكل  ،تجريم أي اعتداء عليها من خالل التقليدب

تجـريم مشـاركة الشـخص بعملـه أو بالوسـائل التـي وكـذلك  ...استنساخ المصنف، أو بيـع نسـخ مقلـدة

  . 5يحوزها للمساس بحقوق الدولة أو إداراتها المختلفة على هذه المصنفات

IV- تعتبـر الثـروات : الجرائم المرتبطة باستغالل المواد المعدنية والطاقوية في البر والبحـر

فـــي البـــر أو البحـــر مـــن أهـــم والمـــوارد الطبيعيـــة مـــن محروقـــات ومـــواد معدنيـــة ســـواء تلـــك الموجـــودة 

                                                           

  .، معدل ومتممتعلق بالمياهي، 12-05انون رقم من الق 168المادة  -1
   . 12-05من القانون رقم  172المادة  -2
   .ق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، يتعل05-03مر رقم من األ 10، 09، 08المواد  -3
مــن المصــنفات  05-03مــن األمــر رقــم  10، 09، 8تتكــون المصــنفات الوطنيــة التــي تــدخل فــي عــداد الملــك العــام حســب المــواد  -4

األدبيــة  أو الفنيــة التــي انقضــت مــدة حمايــة حقوقهــا الماديــة لفائــدة مؤلفهــا وذوي الحقــوق، إضــافة إلــى المصــنفات التــي تنتجهــا وتنشــرها 

والمصـنفات التـي تـؤول إلـى الدولـة عـن طريـق  ،ت المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطـابع اإلداريمختلف مؤسسات الدولة والجماعا

  .والتي يمكن اعتبارها كملك عام بعد إجراء تصنيفها التبرع أو اإلرث
    .ق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، يتعل05-03من األمر رقم  151المادة  -5
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عناصــر األمــالك الوطنيــة العموميــة علــى اإلطــالق، نظــرا للخصوصــية التــي تشــكلها هــذه العناصــر 

  . كونها المصدر األساسي للدخل القومي

تأسيســا علــى ذلــك يعتبــر المســاس أو االعتــداء  بــأي صــورة علــى هــذه المــوارد جريمــة معاقبــا 

المتعلــق بالمنــاجم عــددا مــن األفعــال التــي تشــكل اعتــداء أو  05-14عليهــا، وقــد جــرم القــانون رقــم 

  : مساسا بالثروات الطاقوية والمعدنية ومعطيات التنقيب نذكر منها

اعتبـر المشـرع  :ب أو االستكشـاف المنجميـين دون رخصـةجريمة القيـام بأشـغال التنقيـ -1

 93و 87مباشــرة عمليــات التنقيــب أو االستكشــاف المنجمــي دون الرخصــة التــي تشــترطها المــادتين 

لتمديــد قابلــة لالمتعلــق بالمنــاجم، والتــي ال يمكــن أن تتجــاوز ســنة واحــدة  05-14مــن القــانون رقــم 

لتمديـــد مـــرتين علـــى قابلــة لالمنجمــي، وثـــالث ســـنوات مــرتين علـــى األكثـــر بالنســبة لـــرخص التنقيـــب 

  .  1األكثر بالنسبة لرخص االستكشاف المنجمي، عمال مجرما يستدعي توقيع العقوبات المقررة قانونا

لشــرطة  05-14مــنح قــانون المنــاجم  :جريمــة رفــض االمتثــال لتســخير شــرطة المنــاجم -2

 مـععموميـة، فـإن رفـض االمتثـال لهـذا التسـخير المناجم أثناء ممارسة مهـامهم سـلطة تسـخير القـوة ال

وجــود خطــر محــدق أو وقــوع حــادث فــي ورشــة للبحــث أو االســتغالل المنجميــين، اعتبــر ذلــك فعــال 

  . 2مجرما يستدعي توقيع العقوبة المقررة قانونا

V- المتعلـق بحمايـة التـراث  04-98تضـمن القـانون رقـم : الجرائم المتعلقـة بـالتراث الثقـافي

فــي البــاب الثــامن منــه مجموعــة مــن األفعــال تشــكل جــرائم ماســة بالممتلكــات الثقافيــة ســواء الثقــافي 

  :كانت منقولة أو عقارية أو حتى معنوية، نذكر منها

يمكــن أن يأخــذ التصــريح عــدة أشــكال وقــد اعتبــر : الجــرائم المتعلقــة بــااللتزام بالتصــريح -1

عـــدم التصـــريح و  ئيـــة،يح بالمكتشـــفات الفجاعـــدم التصـــر ه جريمـــة معاقبـــا عليهـــا، كالمشـــرع اإلخـــالل بـــ

  . 3...باألشياء المكتشفة أثناء األبحاث األثرية المرخص بها وعدم تسليمها للدولة

                                                           

  .يتضمن قانون المناجم، 05-14من القانون رقم  150المادة  -1
   .05-14من القانون رقم  154المادة  -2

  .، يتعلق بحماية التراث الثقافي04-98من القانون رقم  94المادة  3 -
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 مـا يميـز هـذه الجريمـة عـن بـاقي الجـرائم: جريمة عدم التبليغ عن اختفاء ممتلـك ثقـافي -2

هــو صــفة الجــاني، حيــث أن هــذا األخيــر لــيس مــن الغيــر وٕانمــا هــو  الواقعــة علــى الممتلكــات الثقافيــة

الحارس أو المؤتمن على ممتلك ثقافي منقول مصنف أو مسجل فـي قائمـة الجـرد اإلضـافي، والـذي 

  . 1ساعة الموالية الختفائه) 24(لم يقم بالتبليغ عن اختفاء هذا الممتلك خالل األربع والعشرين 

VI- المتضـمن النظــام العـام للغابــات 12-84أورد القـانون رقــم  :اتالجـرائم المتعلقــة بالغابــ 

 ىوقـرر عقوبـات علـ ،عددا من األفعال التي تشكل إضرارا باألمالك الوطنية الغابيـة المعدل والمتمم

  : ارتكابها نذكر منها

عاقـب المشـرع بعقوبـات ماليـة كـل مـن يقـوم غشـا باسـتخراج أو : جريمة استخراج الفلـين -1

أو اكتســابه، إال أن مــا يالحــظ علــى هــذه الغرامــات أنــه لــم يــتم تحيينهــا حتــى عنــد تعــديل رفــع الفلــين 

إلــى  1000لتبقــى هــذه المبــالغ والمقــدرة بـــ ،20-91القــانون المتعلــق بالغابــات بموجــب القــانون رقــم 

دج للقنطــار الواحــد للفلــين رمزيــة بــالنظر إلــى قيمــة الفلــين كثــروة وطنيــة وحجــم االعتــداءات  2000

  . 2اقعة عليهاالو 

بمـا أن الغابـات عنصـر هـام مـن عناصـر : جريمة الحرث أو الـزرع فـي األمـالك الغابيـة -2

األمـالك الوطنيـة العموميـة فإنـه يمنــع أي اسـتغالل غيـر مـرخص يـرد عليهــا لـذلك جـرم المشـرع قيــام 

  . 3األشخاص بالحرث أو الزرع في األمالك الغابية دون رخصة

VII- تعتبـــر الســـواحل والشـــواطئ مـــن أهـــم عناصـــر األمـــالك  :لســـاحلالجـــرائم المتعلقـــة با

أداة الحكومــة المميــزة  المتعلــق بحمايــة الســاحل وتثمينــه 02-02القــانون رقــم  حيــث يعتبــرالعموميــة 

من أجل تطبيق إستراتيجية الحفاظ على المناطق الساحلية ومواردها، فالجزائر تتميز بواجهـة بحريـة 

                                                           

   .يتعلق بحماية التراث الثقافي، 04-98من القانون رقم  101المادة  -1
  .معدل ومتمم، يتضمن النظام العام للغابات، 12-84من القانون رقم  74المادة  -2

  .12-84من القانون رقم  78المادة  3 -
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مــــن الســــكان، وهــــو أمــــر أثــــر علــــى التــــوازن  % 40أكثــــر مــــن هامــــة وشــــريط ســــاحلي يتمركــــز فيــــه

   . 1اإليكولوجي واالقتصادي في هذه المناطق، وتراجع الشواطئ الرملية

التـي مـن مـن األفعـال  عـددا تعلـق بحمايـة السـاحل وتثمينـهالم 02-02ألجـل ذلـك جـرم القـانون رقـم 

  :نذكر منهاشأنها التأثير على التوازنات في المناطق الساحلية، 

ون ــــــمــن القان 20أخضــعت المــادة : هـالجــرائم المتعلقــة باســتخراج مــواد المــالط وملحقاتــ -1

دراسـة تـأثير ، إلـى سـيما مـواد المـالط وملحقاتـه مـن الشـواطئرخص استخراج المواد ال 02-02رقم 

  .الشواطئذلك على البيئة بما فيها األجزاء الطبيعية لمناطق المصبات ومجاري المياه القريبة من 

فــــإن كانـــــت المنــــاطق مجـــــاورة لشــــواطئ االســـــتحمام أو فــــي شـــــواطئ االســــتحمام أو الكثبـــــان 

يعتبر جريمة معاقبا  ،الساحلية، فإن استخراج المواد منها باستثناء إزالة األوحال والرمال من الموانئ

  .022-02عليها وفق أحكام القانون رقم  

عمليات اسـتخراج  المشرعحيث جرم : اطن البحرالجرائم المتعلقة باستخراج المواد من ب -2

 مـع إمكانيـة توسـيعمترا، ) 25( المواد من باطن البحر إلى غاية خط عمق يساوي خمسة وعشرين 

أو بخصوصــيات تتصــل  ،المنــاطق المعنيــة فــي حالــة الضــرورة المرتبطــة بطبيعــة األعمــاق المعنيــة

  .  3باألنظمة البيئية التي تحتضنها

VIII-  10-03جــرم القـــانون رقـــم  :المتعلقـــة بـــالجو واألمـــالك العموميـــة البحريـــةالجـــرائم 

البحـر وٕاضـرارا و  المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة مجموعة أفعال تشكل تلويثا للجو

  :بالحياة البشرية والحيوانية نذكر نماذج من هذه الجرائم

علــى مخالفـة المقتضـيات المتعلقــة  10-03عاقـب القـانون رقـم : الجـرائم المتعلقـة بــالجو -1

بالحـاالت والشـروط التــي يمنـع فيهــا أو يـنظم انبعــاث الغـاز والــدخان والبخـار والجزئيــات الصـلبة فــي 

                                                           

  . 202ت، ص.خمار الفاضل، الجرائم الواقعة على العقار، الطبعة الخامسة، دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، د -1
  .، يتعلق بحماية الساحل وتثمينه02-02من القانون رقم  40، 20المادتين  -2
  .02-02لقانون رقم من ا 41، 21ين المادت -3
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الجو، وشـروط تجهيـز المركبـات واسـتعمال الوقـود والمحروقـات واآلجـال التـي يسـتجاب فيهـا ألحكـام 

  ... والمنقوالتفيما يخص البنايات والمركبات  02-03القانون رقم 

لبيئــة فــي إطــار تعلــق بحمايــة االم 10-03اعتبــر القــانون رقــم : الجــرائم المتعلقــة بــالبحر -2

مخالفــة أحكــام الغمـر أو الترميــد فــي البحــر، وكــذلك تسـبب كــل ربــان ســفينة بســوء  التنميـة المســتدامة

أو رعونته أو غفلته أو إخالله بالقوانين واألنظمة في وقوع حادث مالحي، أو تحكمه فيه أو  تصرفه

  .1عدم تفاديه، ونجم عنه تدفق مواد تلوث المياه الخاضعة للقضاء الجزائري جريمة معاقبا عليها

  جرائم األموال العامة المنظمة في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته: ثالثا

إجراءات وقائية للوقاية من جرائم األموال العامة وأرفقها بإجراءات  01-06رقم  كرس القانون

ردعية تتمثل في تجـريم عـدد مـن األفعـال الماسـة بنزاهـة الوظيفـة العموميـة وحرمـة المـال العـام، مـن 

  :هذه األفعال نذكر

I- هــي جريمــة عمديــة : جريمــة اخــتالس المــال العــام أو اســتعماله علــى نحــو غيــر شــرعي

  .خاضعة من حيث أركانها إلى القواعد العامة في قانون العقوبات

أهــم مــا يميــز جريمــة اخــتالس المــال العــام وجــرائم الفســاد عمومــا أن صــفة مرتكبهــا مفترضــة  

والذي يختلف مفهومـه الجنـائي عـن مفهومـه اإلداري المتعـارف عليـه  ،وهي صفة الموظف العمومي

  .2في أبجديات القانون اإلداري

                                                           

    .، يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة10-03من القانون رقم  97، 90، 84المواد،  -1
كل عون عين في وظيفة عمومية دائمة ورسم في رتبـة  03-06من األمر رقم  04إذا كان يقصد بالموظف العمومي حسب المادة  -2

فئـات ال تتمتـع بصـفة الموظـف  متابعـةقـد وسـعت مـن مفهومـه لضـمان  01 -06ب من القانون رقم /02فإن المادة  في السلم اإلداري،

العمــومي حســب القــانون األساســي العــام للوظيفــة العموميــة رغــم اتصــالها بحكــم وظائفهــا بــإدارة وتســيير األمــوال العامــة، ويعتبــر موظفــا 

  :افحتهعموميا بمفهوم قانون الوقاية من الفساد ومك

كل شخص يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو إداريا أو قضائيا أو في أحد المجالس الشعبية المحلية المنتخبة سواء كان معينـا أو  -  

  .منتخبا، دائما أو مؤقتا مدفوع األجر أو غير مدفوع األجر بصرف النظر عن رتبته أو أقدميته

كالـة بـأجر أو بـدون أجـر ويسـاهم بهــذه الصـفة فـي خدمـة هيئـة عموميـة أو مؤسســة كـل شـخص آخـر يتـولى ولـو مؤقتـا وظيفــة أو و  -  

  .عمومية أو أية مؤسسة أخرى تملك الدولة كل أو بعض رأسمالها أو أي مؤسسة أخرى تقدم خدمة عمومية

  .كل شخص آخر معرف بأنه موظف عمومي أو من في حكمه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما -  
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جريمـــة اخـــتالس الممتلكـــات أو األمـــوال أو األوراق الماليـــة أو أي شـــئ لـــه قيمـــة خمســـة تأخـــذ 

  :1صور

ينصــرف لفــظ االخـتالس إلــى تغييـر الحــائز للمــال مـن صــفته حـائزا لــه حيــازة : االخـتالس -1

  . 2مؤقتة إلى حائز حيازة كاملة ونهائية

ليــه كــالحرق والتمزيــق يتحقــق فعــل اإلتــالف بــإهالك الشــئ وٕاعدامــه والقضــاء ع :اإلتــالف -2

  .والتفكيك الذي يفقد الشئ معه قيمته أو صالحيته نهائيا

يتحقــق فعــل التبديــد بقيــام الجــاني بــإخراج المــال الــذي اؤتمــن عليــه مــن حيازتــه : التبديــد -3

كمــا ينصــرف معنــى التبديــد ...باســتهالكه أو بالتصــرف فيــه تصــرف المالــك كبيعــه أو رهنــه أو هبتــه

علــى عمــومي مــدير بنــك  إقــداملمعنــى األقــرب إلــى المعنــى اللغــوي، ومثــال ذلــك إلــى اإلســراف وهــو ا

  . 3قروض مع علمه بعدم جدية الضمانات المقدمة من الحاصلين عليهامنح 

تنصــرف هــذه الصــورة إلــى احتجــاز الموظــف الجــاني للمــال : االحتجــاز بــدون وجــه حــق -4

لذي وجـد ألجلـه، ومثـال ذلـك قيـام الجـاني دون وجه حق وبالتالي الحيلولة دون آداء المال للغرض ا

  .4باحتجاز أدلة اإلثبات التي كلف بحفظها وعدم تقديمها عند نظر القضية

فــي هــذه الصــورة يســتعمل الجــاني المــال الــذي : اســتعمال المــال علــى نحــو غيــر شــرعي -5

المعــد  اؤتمــن عليــه أو حــازه حيــازة مؤقتــة بســبب وظيفتــه اســتعماال غيــر مشــروع ومخــالف لالســتعمال

                                                           

  .، يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، معدل ومتمم01-06من القانون رقم  29المادة  -1
  .242، ص 2010فرج علواني هليل، جرائم األموال العامة، دار المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية، مصر،  -2
 رـــ، الجزائوالتوزيـع للطباعـة والنشـر بوسقيعة أحسن، الوجيز في القانون الجزائي الخـاص، الجـزء الثـاني، الطبعـة العاشـرة، دار هومـه -3

  .26، ص 2010
إذا أثبــت الحكــم فــي حــق الطــاعن أنــه أخفــى محضــر الجلســة " أنــهب 1958-11-10وقــد قضــت محكمــة الــنقض المصــرية  بتــاريخ  -4

 س التي دانه بهاليودع بدال منه المحضر المزور وطرح دفاعه بأن هذا المحضر قد فقد منه، وهو ما تتحقق به جريمة االختاللي األص

 قـع سابــــأحمـد عبـد اللطيـف، مرج: نقـال عـن" فإن إعادة المحضر بعد ذلك إلى ملف الدعوى ال تأثير لها في قيـام الجريمـة بعـد وقوعهـا

  .308ص 
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سـواء كـان لصـالحه الشخصـي أو لصـالح شـخص آخـر، ومثـال ذلـك المـدير الـذي يسـتغل سـيارة  ،له

  .  1المؤسسة لتنقالته العائلية

II- جريمــة الرشــوة هــي فــي أساســها اتجــار الموظــف العــام بأعمــال الوظيفــة  :جريمــة الرشــوة

ه، فالرشوة بهذا المعنى تتمثـل التي يعهد إليه القيام بها للصالح العام ألجل تحقيق مصلحة خاصة ل

فـــي انحـــراف الموظـــف فـــي آدائـــه ألعمـــال وظيفتـــه عـــن الغـــرض المســـتهدف مـــن هـــذا اآلداء وهـــو 

  . 2المصلحة العامة من أجل تحقيق مصلحة شخصية

لجريمة الرشوة طرفين راشي ومرتشي وقـد يوجـد إلـى جوارهمـا طـرف ثالـث هـو الوسـيط، وتبعـا 

  :3لذلك تأخذ جريمة الرشوة صورتين

هي جريمة عمديـة يقصـد بهـا وعـد موظـف عمـومي  ):جريمة الراشي( الرشوة اإليجابية  -1

بمزية غير مستحقة أو عرضـها عليـه أو منحهـا إيـاه، هـذه المزيـة قـد تكـون ماديـة كالمـال النقـدي أو 

  . 4معنوية كالوعد بالحصول على ترقية، كما قد تكون صريحة أو ضمنية مشروعة أو غير مشروعة

هـــي الجريمـــة العمديـــة التـــي يرتكبهـــا الموظـــف  ):جريمـــة المرتشـــي( رشـــوة الســـلبية ال -2

العمــومي وتعتبــر ســلبية ألن هــذا األخيــر هــو مــن يتحصــل علــى المزيــة غيــر المســتحقة، فــإن كانــت 

الرشــوة اإليجابيــة ال تفتــرض صــفة خاصــة فــي الجــاني فــإن جريمــة الرشــوة الســلبية تفتــرض أن يكــون 

  .الجاني موظفا عموميا

تقــوم جريمــة الرشــوة الســلبية علــى طلــب الموظــف العمــومي أو قبولــه بصــفة مباشــرة أو غيــر 

مقابل آداء عمل معين أو االمتناع عن آداء عمل يدخل ضمن واجباته  ،مباشرة لمزية غير مستحقة

  . 1الوظيفية

                                                           

هـذه الصـورة خطـأ وظيفيـا مـن  منـه 180المـادة المتضـمن القـانون األساسـي العـام للوظيفـة العموميـة فـي  03-06اعتبر األمـر رقـم  -1

   .يستدعي توقيع العقوبات التأديبية عليه الثالثة الدرجة
  .21، ص 2010سكندرية، مصر، هنان مليكة، جرائم الفساد، دار الجامعة الجديدة، اإل -2
الرشـوة هـي رشـوة المـوظفين المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحتـه صـورا مسـتحدثة لجريمـة  01-06أضاف المشرع في القانون رقم  -3

  .والرشوة في القطاع الخاص ،وتلقي الهدايا ،العموميين األجانب
  .، يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، معدل ومتمم01-06من القانون رقم  25/01المادة  -4
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III- مـن قـانون العقوبـات لتلغـى  121تم تنظيم جريمة الغـدر بموجـب المـادة : جريمة الغدر

المتعلــق بالوقايــة مــن الفســاد  01-06ضــمن أحكــام القــانون رقــم  الجريمــة هــذه األخيــرة ويعــاد تنظــيم

  .ومكافحته

يقصد بجريمة الغدر أن يطلـب موظـف عمـومي أو يتلقـى أو يشـترط أو يـأمر بتحصـيل مبـالغ 

أو ماليــة يعلــم أنهــا غيــر مســتحقة اآلداء أو يجــاوز مــا هــو مســتحق ســواء لنفســه أو لصــالح اإلدارة 

، وقــد جرمــت هــذه األفعــال حمايــة لحقــوق األفــراد 2لصــالح األطــراف الــذين يقــوم بالتحصــيل لحســابهم

علــى أمــوالهم إزاء اســتبداد بعــض العــاملين باســم الدولــة، وحمايــة الثقــة فــي الدولــة التــي تهتــز حينمــا 

  .3يستغل موظفوها سلطاتهم إللزام األفراد بما ال يلزمهم به القانون

در علـى قيـام موظـف عمـومي لـه شـأن بتحصـيل األعبـاء الماليـة العامـة عمـدا تقوم جريمة الغـ

بقــبض مبــالغ ماليــة غيــر مســتحقة، هــذه المبــالغ قــد تكــون غرامــات أو رســوم أو أجــور أو رواتــب أو 

فالمشرع استعمل مصطلحا عاما يسمح بالتوسع فـي تطبيـق هـذه الجريمـة حمايـة ...ديون أو ضرائب

   .لألموال العامة

الـــرغم مـــن االشـــتراك بـــين جريمـــة الرشـــوة وجريمـــة الغـــدر فـــي كـــون كـــل منهمـــا مظهـــرين علـــى 

إلساءة استغالل الوظيفة العامـة ومطالبـة األفـراد بمـا ال يجـب علـيهم، إال أن الفـرق الجـوهري بينهمـا 

هو السند الذي يحتج به الموظف العمومي عنـد طلبـه المـال، فـإن تـذرع بالقـانون مـدعيا بأنـه يوجـب 

لجريمة غدر أما إذا طلبه على أنه عطية مقابل قيامه بعملـه الـوظيفي فالجريمـة رشـوة، ولهـذه ذلك فا

التفرقـــة أهميـــة بالغـــة إذ علـــى ضـــوئها يتحـــدد الوضـــع القـــانوني للمتعامـــل مـــع الموظـــف، فـــإن كانـــت 

الجريمــة رشــوة فــإن مقــدم المــال يعتبــر راشــيا ويعاقــب بــذات العقوبــة المقــررة للمرتشــي، أمــا إن كانــت 

  . 4الجريمة غدرا فإن مقدم المال يعتبر مجنيا عليه وال عقاب عليه

                                                                                                                                                                                     

  .من الفساد ومكافحته، معدل ومتمميتعلق بالوقاية ، 01-06ون رقم من القان 25/02المادة  -1

   .01-06من القانون رقم  30المادة  2 -
، الملتقـى العربـي الثالـث حـول آليـات حمايـة المـال العـام "آليـات حمايـة المـال العـام والحـد مـن الفسـاد اإلداري"محمد خالـد المهـايني،  -3

  .16، ص 2009مصر، ، منشورات المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، القاهرة، 2008والحد من الفساد اإلداري، الرباط، المغرب، 
  .313، 312فرج علواني هليل، مرجع سابق، ص ص  -4



 الرقابة القضائية على المال العام                                               الفصل الثاني            -الباب الثاني

 

438 

 

 IV- هي من جرائم المـال : 1جريمة اإلعفاء والتخفيض غير القانوني في الضريبة والرسم

  :العام القائمة على النفع والتي يرتكبها الموظف العمومي عمدا متخذا في ذلك عدة أشكال

ينصـرف مفهـوم هـذه الصـورة إلـى : ائب أو الرسـوممنح إعفاءات أو تخفيضات في الضر  -1

هذا اإلعفـاء ، من آدائها أو تخفيضهاإعفاء الملتزم بآداء الضريبة أو الرسم بقيام الموظف العمومي 

أو بالتغاضــي عــن فــرض ) كاتخــاذ قــرار بــذلك(قــد يكــون بإقــدام الجــاني بنشــاط إيجــابي يقضــي بــذلك 

  . 2هذه الضريبة أو الرسم والذي هو نشاط سلبي

تفتـرض هـذه الصـورة : األمر باالستفادة من إعفاء أو تخفيض فـي الضـرائب أو الرسـوم -2

أن الجاني يملك سلطة إصدار قرارات في مجال جباية الضرائب والرسوم، وتبعا لذلك يصـدر أوامـر 

  .لمرؤوسيه إلعفاء ملتزم ما من دفع الضريبة أو الرسم أو تخفيضها لصالحه

يقــوم هــذا النشــاط المجــرم علــى قيــام الجــاني  :ت الدولــة مجانــاتســليم محاصــيل مؤسســا -3

ـــــبتسلي ـــــم منتجـ ل المؤسســــات العموميــــة ســــواء كانــــت إداريــــة أو ذات طــــابع صــــناعي ـات ومحاصيـــــــ

  .3مجانا وبدون مقابل خدمة لمصالح شخصية تربطه بالمستفيد ،وتجاري

يشترط في هذا النشاط المجرم أن يكون غير مرخص به قانونا وال يهم بعد ذلك ألي سبب تم 

  . اتخاذه وفي أي شكل جاء

V- المتعلــــق بالوقايــــة مــــن الفســــاد  01-06كــــرس القــــانون رقــــم : جريمــــة اســــتغالل النفــــوذ

 مــــن قــــانون 128منــــه والتــــي عوضــــت المــــادة  32ومكافحتــــه جريمــــة اســــتغالل النفــــوذ فــــي المــــادة 

العقوبــات، ويقصــد بجريمــة اســتغالل النفــوذ أن يقــوم موظــف أو أي شــخص آخــر بقبــول مزيــة غيــر 

 السـتغاللمستحقة من الغير صاحب مصلحة ما سواء بطلب منه أو بمبادرة مـن صـاحب السـلطة، 
                                                           

الكثيرة إال أن هناك اختالفـا كبيـرا  االشتراكتعتبر الضرائب والرسوم من أهم اإليرادات العامة للدولة في العصر الحديث، ورغم نقاط  -1

العامـة جبـرا مـن األفـراد بصـفة نهائيـة وبـدون مقابـل قصـد بينهما، حيث أن الضريبة هي اقتطاع مالي تقوم به الدولـة أو أحـد أشخاصـها 

تحقيــق النفــع العــام، أمــا الرســم فإنــه مبلــغ مــن المــال تحصــل عليــه الدولــة أو أحــد األشــخاص العامــة مقابــل خدمــة خاصــة تقــدمها لهــم أو 

 ةـة العربيــة العامـة، دار النهضـمحمـد إبـراهيم الدسـوقي علـي، اقتصـاديات الماليـ: مقابل نفـع خـاص يعـود علـيهم مـن هـذه الخدمـة، أنظـر

  .74، 46، ص ص 2011القاهرة، مصر، 

   .97مرجع سابق، ص الوجيز في القانون الجزائي الخاص، بوسقيعة أحسن،  2-
  . يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، معدل ومتمم ،01-06من القانون رقم  31المادة  -3
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نفــوذه الفعلــي أو المفتــرض للتـــأثير علــى إدارة أو ســلطة عموميــة ألجـــل الحصــول علــى مزيــة غيـــر 

، فالجـاني هنـا غيـر مخـتص بالعمـل ولكنـه )المحرض األصـلي( صاحب المصلحة مستحقة لصالح 

  .يستغل نفوذه للتدخل لدى الموظف المختص أصال بالعمل من أجل التأثير عليه

  :تأخذ جريمة استغالل النفوذ صورتين

تنصرف هذه الجريمة إلـى قيـام موظـف عمـومي أو أي شـخص  :استغالل النفوذ السلبي -1

لصـالحه أو لصـالح شـخص  ،ر أو غير مباشر بطلـب أو قبـول مزيـة غيـر مسـتحقةآخر بشكل مباش

ذلك الموظف العمومي أو الشخص نفوذه الفعلي أو المفترض بهـدف الحصـول  ألجل استغاللآخر 

  . 1من إدارة أو سلطة عمومية على منافع غير مستحقة

نفـوذ السـلبي يطلـب أو إذا كـان الجـاني فـي جريمـة اسـتغالل ال :استغالل النفوذ اإليجـابي -2

نفوذه، فإن الجاني في هذه الصورة هو مـن يعـد بمزيـة غيـر  استغالليقبل مزية غير مستحقة ألجل 

مســتحقة أو يعرضــها أو يمنحهــا لموظــف عمــومي أو أي شــخص آخــر ألجــل اســتعمال هــذا األخيــر 

  . 2لنفوذه

VI- بصــفة غيــر قانونيــة يقصــد بجريمــة أخــذ فوائــد : جريمــة أخــذ فوائــد بصــفة غيــر قانونيــة

ـــإق ـــدام الموظــف العمــومي بأخــذ أو تلقــي إمـــــ رة وٕامــا بعقــد صــوري وٕامــا عــن طريــق شــخص ـــــا مباشـــ

آخــر، فوائــد مــن العقــود أو المزايــدات أو المناقصــات أو المقــاوالت أو المؤسســات التــي يكــون وقــت 

مـن يكـون مكلفـا بـأن يصـدر  ارتكاب الفعل مديرا لها أو مشرفا عليهـا بصـفة كليـة أو جزئيـة، وكـذلك

  . 3إذنا بالدفع في عملية ما أو مكلفا بتصفية أمر ما ويأخذ منه فوائد أيا كانت

فـالموظف العمـومي فـي هـذه الجريمـة يقحـم نفسـه فـي عمـل أو صـفقة يـديرها أو يشـرف عليهــا 

  . 4للحصول على فائدة منها متاجرا بذلك بوظيفته

                                                           

  .من الفساد ومكافحته، معدل ومتمميتعلق بالوقاية ، 01-06من القانون رقم  32/02ادة الم -1
  .01-06من القانون رقم  32/01ادة الم -2
  .01-06من القانون رقم  35المادة  -3
  .141هنان مليكة، مرجع سابق، ص  -4
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ســلوك الموظــف العــام الــذي يســتغل ســلطته لتحقيــق  المشــرع إلــى تجــريمتكمــن العلــة مــن توجــه 

عتـداء علـى مصـالح من اهذا السلوك نطوي عليه بالنظر لما يربح أو فائدة من وراء أعمال وظيفته 

لــذلك يحــرص المشــرع علــى منــع الجمــع بــين المصــلحة العامــة والخاصــة فــي العمــل  اإلدارة العامــة،

  . 1الواحد حتى ال تكون رابطة الوظيفة وسيلة لتحقيق مكسب أو مصلحة خاصة

على الرغم من اشتراك جريمة أخـذ فوائـد بصـفة غيـر قانونيـة مـع بـاقي جـرائم الفسـاد فـي كـون 

نهـا فـي اشـتراط المشـرع لصـفات معينـة فـي مرتكبهـا إال أنهـا تختلـف ع ،مرتكبها هو موظف عمومي

وهــي كونــه مســؤوال وذو ســلطة فعليــة عنــد إبــرام العقــود والمزايــدات ســواء كــان ذلــك بصــفة كليــة أو 

  . جزئية، أو أن يكون آمرا بالدفع أو مكلفا بالتصفية

VII- تــم التنصــيص علــى : جريمــة االمتيــازات غيــر المبــررة فــي مجــال الصــفقات العموميــة

المتعلـق بالوقايـة مـن الفسـاد ومكافحتـه والتـي  01-06مـن القـانون رقـم  26ه الجريمـة فـي المـادة هذ

  .مكرر من قانون العقوبات 128عوضت المادة 

  :تتضمن جريمة االمتيازات غير المبررة في مجال الصفقات العمومية صورتين

المحاباة، ويقصد بها تعرف هذه الجريمة بجنحة  :جريمة منح امتيازات غير مبررة للغير -1

وهـــذه  -قيــام الموظــف العمــومي بــإبرام عقــد مــن عقــود اإلدارة التــابع لهــا، أو التأشــير عليــه بــالقبول

الحالة تفترض أن يكون الموظف هيئة وصية على مبرم العقد أو له سلطة مراجعـة عقـد مـن العقـود 

ة مـن العقـود والصـفقات التـي من أجل إعطاء الغير امتيـازات غيـر مبـرر  -أو االتفاقيات أو المالحق

  . 2أبرمها أو أشر عليها أو راجعها

فـي هـذه : جريمة استغالل نفوذ األعوان العموميين للحصول علـى امتيـازات غيـر مبـررة -2

الصــورة يســتفيد الجــاني وهــو كــل تــاجر أو صــناعي أو حرفــي أو مقــاول مــن القطــاع الخــاص، مــن 

إلقليميـة أو المؤسسـات أو الهيئـات العموميـة الخاضـعة سلطة أو تأثير أعـوان الدولـة أو الجماعـات ا

للقـــانون العـــام، أو المؤسســـات العموميـــة االقتصـــادية والمؤسســـات العموميـــة ذات الطـــابع الصـــناعي 

                                                           

  .124ص  ،2011صبري محمود الراعي، رضا السيد عبد العاطي، جرائم األموال العامة، شركة ناس للطباعة، القاهرة، مصر،  -1

  .، يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، معدل ومتمم01-06من القانون رقم  26/01المادة  2 -
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والتجاري من أجل الزيادة في األسعار التي يطبقونها عادة أو من أجل التعديل لصالحهم في نوعيـة 

أو التموين، وذلك بالنسبة للعقود أو الصفقات التي يبرمونها مع  المواد أو الخدمات أو آجال التسليم

  . 1هذه الهيئات

VIII- ـــة ـــام  :جريمـــة إســـاءة اســـتغالل الوظيف يقصـــد بجريمـــة إســـاءة اســـتغالل الوظيفـــة قي

الموظــف العمــومي بإســاءة اســتغالل وظائفــه أو منصــبه عمــدا مــن أجــل آداء عمــل أو االمتنــاع عــن 

القــوانين والتنظيمــات بغــرض الحصــول بــه علــى نحــو يخــرق  ،وظائفــهآداء عمــل فــي إطــار ممارســة 

  . 2على منافع غير مستحقة لنفسه أو لشخص أو كيان آخر

تشترك هذه الجريمة مع جريمة استغالل النفوذ السلبي في كون كل منهما تقوم على اسـتغالل 

فـي نقطـة أساسـية وهـي الموظف لنفوذه أو وظيفته ألجل تحقيق غاياته الخاصـة، إال أنهمـا يختلفـان 

أن الموظف العمومي في جريمة استغالل النفوذ ال يكون مختصا بتأديـة العمـل ولكنـه يسـتغل نفـوذه 

للتأثير على الشخص المختص بتأدية العمل وفق ما يريده الجاني والمحـرض األصـلي، أمـا الجـاني 

قبيل ممارسـته لوظائفـه  في جريمة إساءة استغالل الوظيفة فإنه يكون مختصا بالعمل فهو يكون من

  .إال أنه يستغل هذه األخيرة ألجل الحصول على منافع غير مستحقة لنفسه أو لغيره

IX- يقصـد بجريمـة اإلثـراء غيـر المشـروع عـدم إمكانيـة تقـديم  :جريمة اإلثراء غير المشروع

ـــادة المعتبـــرة التـــي طـــرأت فـــي ذمتـــه الماليـــة مقارنـــة  ـــيبمداخالموظـــف العمـــومي تبريـــرا معقـــوال للزي  هل

  . 3المشروعة

بـل  ،هذه الجريمة على خالف باقي جرائم المال العام لم يأت فيها الجاني عمال مجرمـا معينـا

في ذمته المالية ولم يستطع تقديم تبرير لهذه الزيادة، فالعلة من تجريم هذه حصل على زيادة معتبرة 

األفعــال هــو وضــع حــد للتالعــب بالمــال العــام وتحقيــق الــردع العــام، فــالموظف العمــومي وكمــا هــو 

معروف ملزم بتقـديم تصـريح بالممتلكـات عنـد توليـه وظيفتـه، فـإن طـرأت زيـادة معتبـرة ال تـتالءم مـع 

  .  وعة افترض المشرع أن هذه الزيادة متأتية من متاجرته بوظيفته بشكل من األشكالمداخيله المشر 
                                                           

  .من الفساد ومكافحته، معدل ومتمميتعلق بالوقاية ، 01-06ن رقم من القانو  26/02المادة  -1

   .01-06من القانون رقم  33المادة  2 -
  .01-06من القانون رقم  37لمادة ا -3
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  : الفرع الثاني

  متابعة جرائم المال العام 

بعد أن يتولى األعوان المؤهلون قانونا للكشـف ومعاينـة الجـرائم المتعلقـة بالمـال العـام، معاينـة 

أو أكثـــر مـــن عناصـــر األمـــوال ات الواقعـــة علـــى عنصـــر ــــــة بالمخالفـــــــع االســـتدالالت المتعلقــــــوجم

يــتم تضــمين ذلــك فــي محاضــر يــتم إعــدادها وفــق الشــروط القانونيــة المطلوبــة وتحــال علــى  ،العامــة

  .وكيل الجمهورية للتصرف فيها

تعتبر مرحلة المحاكمة مرحلة جد هامة في الدعوى العمومية حيث يتحدد مـن خاللهـا مصـير 

إال بعـد  يكـونفصل في الدعوى والحكم عليه سواء باإلدانة أو البراءة، والـذي ال المتهم إذ يتم فيها ال

حيـــث يتـــولى القـــانون تنظـــيم ســـير ، )أوال( بطـــرق مختلفـــة  إحالـــة الـــدعوى العموميـــة علـــى المحكمـــة

وفـق ضـوابط وقواعـد تحكـم سـير المحاكمـات عمومـا والمحاكمـات المتعلقـة بجـرائم المـال  المحاكمات

  ).انياث(العام خصوصا 

  إحالة الدعوى العمومية على المحكمة: أوال

خـــول القـــانون النيابـــة العامـــة باعتبارهـــا الجهـــاز المنـــوط بـــه تحريـــك الـــدعوى الجنائيـــة ورفعهـــا 

ومباشرتها وحدها حق التصرف في التهمة بعد أن تحال إليها الملفات و المحاضر المتعلقة بجريمة 

قــرر عــدم تحريــك الــدعوى العموميــة ســواء أمــام قاضــي مــن جــرائم المــال العــام، ولهــا فــي ذلــك أن ت

التحقيـــــق أو أمـــــام قضـــــاء الحكـــــم وتبعـــــا لـــــذلك تصـــــدر أمـــــرا بحفـــــظ األوراق، أمـــــا إذا قـــــدرت كفايـــــة 

االســتدالالت إلدانــة المــتهم بارتكــاب جريمــة مــن جــرائم المــال العــام فإنهــا تلجــأ إلــى تحريــك الــدعوى 

ذي يجمـع بـين تحريـك الـدعوى العموميـة وبـين متابعــة تعتبـر الجهـاز الوحيـد الــبـذلك العموميـة، فهـي 

  . 1السير فيها حتى النهاية

                                                           

، ص 2005هري حسين، الوجيز في  شـرح قـانون اإلجـراءات الجزائيـة، الطبعـة الثالثـة، دار الخلدونيـة للنشـر والتوزيـع، الجزائـر، طا -1

  .34، 33ص 
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الدعوى العمومية هي تلـك الـدعوى التـي تنشـأ عـن وقـوع جريمـة معاقـب عليهـا قانونـا، ويخـول 

قتضاء حقهـا الأمر تحريكها إلى النيابة العامة بحسب األصل، فالدعوى العمومية هي وسيلة الدولة 

  . 1الذي ثبت ارتكابه للجريمةفي عقاب المتهم 

تعتبــر مرحلــة المحاكمــة المرحلــة الحاســمة فــي الــدعوى العموميــة وتســمى هــذه المرحلــة كــذلك 

بمرحلـــة التحقيـــق النهـــائي باعتبارهـــا المرحلـــة الختاميـــة فـــي الـــدعوى العموميـــة، يكـــون الغـــرض منهـــا 

العموميــة بصــدور حكــم  الوصــول إلــى الحقيقــة الواقعيــة والقانونيــة ثــم الفصــل فــي موضــوع الــدعوى

 . 2البراءة أو اإلدانة

I- يقصـد بإحالـة الـدعوى علـى المحكمـة تلـك  :طرق إحالة الدعوى العمومية على المحكمـة

الوســائل القانونيــة التـــي حــددها المشــرع علـــى ســبيل الحصـــر والتــي تتبعهــا الجهـــات المخولــة قانونـــا 

ينعقــد االختصــاص للمحــاكم الفاصــلة فــي ال الــدعوى إلــى يــد القضــاء للفصــل فيهــا، حيــث بإيصــال 

 المــادة الجزائيــة بنظــر الــدعوى العموميــة إال إذا تمــت إحالتهــا عليهــا مــن النيابــة العامــة كأصــل عــام

  :ومن غير النيابة في حاالت معينة

النيابـة العامـة جهـاز قضـائي : إحالة الدعوى العمومية على المحكمة من النيابة العامـة -1

وعـة مـن القضـاة ينتمـون إلــى سـلك القضـاء، وتضـم النائـب العـام سـواء علــى جنـائي يتكـون مـن مجم

  . 3مستوى المجالس القضائية أو المحكمة العليا ووكيل الجمهورية على مستوى المحاكم االبتدائية

تحتفظ النيابة العامة باعتبارها الطرف األول في الدعوى العمومية وممثلـة المجتمـع والمطالبـة 

ســلطة يمــنح فيهــا القــانون ألطــراف أخــرى  وصــف الخصــم حتــى فــي الحــاالت التــيبتطبيــق القــانون ب

                                                           

  .131، ص 2006جالل ثروت، سليمان عبد المنعم، أصول اإلجراءات الجنائية، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، مصر،  -1
التحقيـق والمحاكمـة، دار هومـه للطباعـة والنشـر : انيثـفـي قـانون اإلجـراءات الجزائيـة الجزائـري، الكتـاب الشمالل علـي، المسـتحدث  -2

  .135، ص 2016والتوزيع، الجزائر، 
  .، يتضمن قانون اإلجراءات الجزائية، معدل ومتمم155-66من األمر رقم  35، 34المادتين  -3
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ألن صفة الخصم ال تتحدد بمن يملك حق تحريك الدعوى وٕانما بمـا ينشـأ  ،تحريك الدعوى العمومية

  . 1عنها من مراكز قانونية في ظل الرابطة اإلجرائية التي تنشأ من إقامة الدعوى العمومية

لطة إحالــة الـــدعوى علــى المحكمـــة ألجــل الفصـــل فيهــا كمـــا تؤكـــده يملــك وكيـــل الجمهوريــة ســـ

  :في فقرتها الخامسة، وذلك عن طريق ثالثة إجراءات 36المادة 

يقـــوم وكيـــل : إحالـــة النيابـــة العامـــة للـــدعوى عـــن طريـــق إجـــراءات التكليـــف بالحضـــور -أ

أو التكليـــف الجمهوريـــة بإحالـــة الـــدعوى إلـــى المحكمـــة المختصـــة عـــن طريـــق االســـتدعاء المباشـــر 

بعــد انتهائــه مــن فحــص الملــف المتعلــق باالســتدالالت والمعاينــات الــذي تــم إعــداده مــن  ،بالحضــور

  : طرف األعوان المؤهلين لذلك وهذا بشروط

  جنحة في غير حالة تلبس،مخالفة أو المعروضة على وكيل الجمهورية  الوقائع شكلتإذا  -

  ا لم يشب الواقعة أي مانع إجرائي،إذ -

  . 2ثبتت نسبة الواقعة إلى مرتكبها وال فائدة من التحقيق فيها إذا -

يعتبــر التكليــف بالحضــور اتهامــا للشــخص الموجــه إليــه لــذلك أوجــب المشــرع ضــرورة تضــمين 

  . 3هذا االستدعاء مجموعة بيانات أساسية كاسم المتهم ونوع التهمة الموجهة إليه وتاريخ الجلسة

تـــم اســـتحداث : عـــن طريـــق إجـــراءات المثـــول الفـــوريإحالـــة النيابـــة العامـــة للـــدعوى  -ب

ــــــإج ــــــول الفــــــــراءات المثـــ ــــــد تعديــــــــوري عنـــ ــــــة بموجــــــــــون اإلجـــــراءات الجزائيــــــــل قانـــ         ر رقـــــمــــــــب األمــ

                                                           

 2011ر، ـــالجزائيـة الجزائـري، الطبعـة الثانيـة، دار هومـه للطباعـة والنشـر والتوزيـع، الجزائأوهايبية عبد اهللا، شرح قـانون اإلجـراءات  -1

  .59ص 
  .، يتضمن قانون اإلجراءات الجزائية، معدل ومتمم155-66من األمر رقم  66المادة  -2
  .155-66وما بعدها من األمر رقم  334المادة  -3
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، ويقصد بالمثول الفوري ذلك اإلجراء الذي يلجأ إليه وكيل الجمهوريـة إذا مـا تبـين لـه مـن 15-021

   .2ل المحال عليه أن الوقائع تشكل جنحة متلبسا بهامحضر االستدال

تـم اسـتحداث إجـراءات : إحالة النيابة العامة للدعوى عن طريق إجراءات األمر الجزائـي -ج

ويقصــد بــه ذلــك اإلجــراء الــذي  ،02 -15األمــر الجزائــي كشــأن المثــول الفــوري بموجــب األمــر رقــم 

يلجأ إليه وكيل الجمهورية إلحالـة الـدعوى العموميـة مباشـرة علـى محكمـة الجـنح للفصـل فيهـا بشـرط 

  . 3سنتينأن تكون العقوبة المقررة للجنحة هي الغرامة أو الحبس لمدة تساوي أو تقل عن 

لجــرائم الواقعــة علــى اعلــى اعتبــار إجــراء األمــر الجزائــي طريقــا بــديال ومختصــرا للفصــل فــي 

عــن طريــق إجــراءات  إذا تمــت إحالتهــا الــدعوى العموميــة ذات الخطــورة البســيطة، فــإن المــال العــام

األمر الجزائي فإن محكمة الجنح تفصل في ملف الدعوى بغير جلسة علنيـة وبـدون حضـور المـتهم 

  . 4ودون مرافعة

مـنح قـانون اإلجـراءات : عامـةإحالة الدعوى العمومية على المحكمة مـن غيـر النيابـة ال -2

علـــى المحـــاكم  ةالـــدعوى العموميـــ ســـلطة إحالـــة ةالعامـــ ةخـــرى مـــن غيـــر النيابـــأجهـــات الجزائيـــة  ل

  :بـ مرويتعلق األ ةالمختص

قاضـي التحقيـق : مـن قاضـي التحقيـق المختصة المحكمةعلى  العموميةالدعوى  ةحالإ  -أ

ـــمــن قض ـــالمحكماة ـــ التحقيــق و  الواقعــةالبحــث والتحــري حــول الجــرائم  إجــراءاتتنــاط بــه  االبتدائيــة ةــ

 . 5بادعاء مدني مصحوبةشكوى  الجمهورية أوبناء على طلب من وكيل  ،فيها

يقــدم ل الجمهوريــةالملــف إلــى وكيــل  بإرســالن ينتهــي قاضــي التحقيــق مــن تحقيقاتــه يقــوم أبعــد 

  .6يام على األكثرأ )10( عشرة خالل إليه طلباته األخيرهذا 

                                                           

والمتضــمن قــانون  1966-06-08المــؤرخ فــي  155-66ويــتمم األمــر رقــم ، يعــدل 2015-07-23مــؤرخ فــي  02-15أمــر رقــم  -1

  .2015-07-23، صادر في 40اإلجراءات الجزائية، ج ر ج ج عدد 
  .، يتضمن قانون اإلجراءات الجزائية، معدل ومتمم155-66من األمر رقم  07مكرر  339مكرر إلى  339المواد من  -2
   .155-66مكرر من األمر رقم  380المادة  -3
ـــة البحـــوث والدراســـات القانونيـــة ، "عـــن طريـــق إجـــراءات األمـــر الجزائـــي فـــي القـــانون الجزائـــري نظـــام المتابعـــة" حـــزيط محمـــد،  -4 مجل

  .348، ص 2017، 12، العدد جامعة البليدة، والسياسية
    .، يتضمن قانون اإلجراءات الجزائية، معدل ومتمم155-66من األمر رقم  38المادة  -5
   .155-66من األمر رقم  162المادة  -6
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من  ةجريمل ةذا كان يوجد ضد المتهم دالئل مكونإ ماو  األدلة قاضي التحقيق يمحصن أبعد 

  :بـ إما يقومالجرائم 

و جنحــــة أو أ يـــةالوقـــائع ال تكــــون جنا أن رأى إذا ة المــــتهمال وجــــه لمتابعـــأبـــ أمــــر إصـــدار -

 . مجهوال ما يزال ةالجريم المتهم أو كان مرتكب ضد ةنه ال توجد دالئل كافيأو أ ة،مخالف

  .إصدار أمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة إذا رأى أن الوقائع تكون مخالفة أو جنحة -

إرسال ملـف الـدعوى وقائمـة بأدلـة اإلثبـات بمعرفـة وكيـل الجمهوريـة إلـى النائـب العـام لـدى  -

  . 1المجلس القضائي إذا رأى أن الوقائع تكون جناية

ـــ ـــهالصـــادر ع ةحالـــاإل أمـــرمـــع  يرســـل قاضـــي التحقيـــق الملـــف ةفـــي هـــذه الحال لـــى وكيـــل إ ن

 بتكليــفويقــوم  ،ةالقضــائي ةقلــم كتــاب الجهــ إلــى تمهــلن يرســله دون أالــذي يتعــين عليــه  ةالجمهوريــ

ن كـان المـتهم محبوسـا إفـ المختصـة، القضـائية الجهـة أمـام ةقادمـ ةقـرب جلسـأالمتهم بالحضور فـي 

  .2جل ال يتجاوز شهراأفي  ةيجب أن تنعقد الجلس

كـل مجلـس  يتشـكل: االتهام ةغرفمن  ةالمختص ةالمحكم ىعل العموميةالدعوى  ةحالإ -ب

قـرار مـن بسـنوات  ثـالثمستشـارها لمـده و ويعـين رئيسـها  ،قـلعلـى األ ةقضائي من غرفه اتهام واحـد

كلمـا  العامـة ةو بنـاء علـى طلـب مـن النيابـأاسـتدعاء مـن رئيسـها علـى بنـاء  امإوتنعقد  ،وزير العدل

   .3لذلك الضرورة دعت

 التـي تنظـر فيهـا إمـا العموميـةفـي الـدعوى  باعتبارهـا جهـة تحقيـق عليـا االتهام ةتصرف غرفت

  :بـ

أو  ةمخالفــ ة أوجنحـ أو جنايـة ال تكــونالوقـائع  أن رأت إذا للمتابعـةوجــه  بـأالأمـر  إصـدار -

   .ال يزال مجهوال ةو كان مرتكب الجريمأالمتهم  ةدانإل ةتوفر دالئل كافيت ال

  :والتي قد تكون ةالمختص ةعلى المحكم ة الدعوىحالإ -

  .لى المتهم لها وصف الجنايةإ ةالوقائع المنسوب غرفة االتهام أن رأت إذاالجنايات  ةمحكم •

                                                           

  . يتضمن قانون اإلجراءات الجزائية، معدل ومتمم، 155-66من األمر رقم  166، 164، 163 وادالم -1
   .155-66من األمر رقم  165المادة  -2
   .155-66من األمر رقم  178، 176ين المادت -3
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 . 1ةو مخالفأ ةالوقائع تشكل جنح أنا رأت إذالجنح  ةمحكم •

قـانون  مـنح :العليـا أو بـأمر منهـا ةمـن المحكمـ ة المختصةحالة الدعوى على المحكمإ -ج

  : في حالتين ةالمختص ةإحالة الدعوى على المحكم ةالعليا سلط ةلمحكمل ةجراءات الجزائياإل

العليا ببطالن الحكم المطعون فيه كليـا أو جزئيـا  ةذا قضت المحكمإ:  بعد النقض ةحالاإل -

 ةلـى جهـإ أو ،مختلفـة ةتشـكيل ةمشكل الحكم أصدرتنفسها التي  ةالقضائي ةتحيل الدعوى أمام الجه

  .2صدرت الحكم المنقوضأالتي  ةخرى من نفس درجة الجهأ ةقضائي

العليـا فـي مـواد الجنايـات والجـنح  ةيمكـن للمحكمـ:  خـرىألـى إ ةمن محكم ةحالمر باإلاأل - 

من خرى أ ةقضائي جهة إلى حالتهاإ نظر الدعوى و  ة عنقضائي ةجه أيةمر بتخلي تأ أنوالمخالفات 

   .3ةمشروع قيام شبهةبسبب  أو و لحسن سير القضاءأمن العمومي األ وذلك لداعي ،ةنفس الدرج

II- الـدعوى المدنيـة  :الدعوى المدنية المقامة أمام القضـاء الجزائـي فـي جـرائم المـال العـام

وهـي تعنـي حـق المتضـرر مـن الجريمـة فـي مطالبـة المــتهم أو  ،هـي الـدعوى الناشـئة عـن جريمـة مـا

لحقـــه نتيجـــة الجريمـــة التـــي رر الـــذي ـر الضـــــــــاء الجزائـــي بجبـــــــام القضــــــســـؤول المـــدني عنـــه أمالم

ــــارتكبه ـــة مـــن حيـــث اإلجـــراءات الخاضـــعة لهـــا ومـــن حيـــث  ،اــ ـــدعوى العمومي ـــة لل وهـــي دعـــوى تبعي

  . 4مصيرها

اشـترط لقبول هذه الدعوى : شروط قبول الدعوى المدنية المرفوعة أمام القضاء الجزائي -1

  :المشرع شروطا معينة

يكون الحق في رفع الـدعوى المدنيـة مـن أجـل المطالبـة  :وجود ضرر مترتب عن الجريمة -أ

بتعويض الضرر الناجم عن جناية أو جنحة أو مخالفة، وهو حق ممنوح لكل من أصـابهم شخصـيا 

  . 5ضرر مباشر تسبب عن الجريمة

                                                           

  .نون اإلجراءات الجزائية، معدل ومتمم، يتضمن قا155-66من األمر رقم  197، 196، 195المواد  -1
   .155-66من األمر رقم  523المادة  -2
   .155-66من األمر رقم  548المادة  -3

ــــحـــزيط محمـــد، مـــذكرات فـــي قـــانون اإلجـــراءات الجزائيـــة الجزائـــري، الطبعـــة الثامنـــة، دار هومـــه للطباعـــة والنشـــر والتوزيـــع، الجزائ 4-  رـ

  .65، ص 2013
  . يتضمن قانون اإلجراءات الجزائية، معدل ومتمم ،155-66األمر رقم من  02المادة  - 5
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نوني فــي حــق مــن حقوقــه أو مصــلحة يقصــد بالضــرر ذلــك األذى الــذي يصــيب الشــخص القــا

مادية أو أدبية، وتحقق الضـرر أمـر ضـروري بالنسـبة  هذه المصالح من مصالحه، يستوي أن تكون

للمسؤولية المدنية حيث أن انتفاء الضرر يعني انعدام المصلحة فـي دعـوى التعـويض، والقاعـدة أنـه 

  .1ال دعوى دون مصلحة

  : أمام القضاء الجزائي توافر شروط ثالثة المدنيةتأسيسا على ذلك فإنه يشترط لقبول الدعوى 

  أن تكون هناك جريمة وقعت فعال، -

  ،أن تثبت نسبتها إلى المتهم -

أن يكون التعويض المطلوب مبنيا على ذات الفعل المرفوعـة بـه الـدعوى، فـإن حكـم ببـراءة  -

ليه تحكم المحكمة الجزائية بعـدم اختصاصـها فـي الفصـل فـي الـدعوى المتهم من الجريمة المنسوبة إ

  . 2المدنية

تشكل الجرائم الواقعة على المال العام سواء كانت جرائم ضرر أو جرائم نفع إضـرارا بـه كونـه 

ومــن شــأن المتــاجرة بــه أو إهــداره أو اإلضــرار بــه أن يعطــل وجــد باألســاس لتحقيــق المنفعــة العامــة، 

ـــذلك أجـــاز القـــانون ة منـــه، المنفعـــة المرجـــو  ـــالتعويض عـــن لألشـــخاص المخـــولين بـــذلك ل ـــة ب المطالب

  .شكل أمالك عمومية أو شكل أموال سائلة هذا المال األضرار التي تلحق المال العام سواء اتخذ

اشـترط قـانون اإلجـراءات الجزائيـة أن تكـون : رفع الدعوى المدنية من الطـرف المتضـرر -ب

أمــام القضــاء الجزائــي مرفوعــة مــن طــرف المتضــرر مــن الجريمــة شخصــيا  الــدعوى المدنيــة المقامــة

  . 3سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا

في مجال األمالك العموميـة وكأصـل عـام يتـولى الـوزير المكلـف بالماليـة عـن طريـق األعـوان 

التــــابعين إلدارة أمــــالك الدولــــة المفــــوض لهــــم اختصــــاص تمثيلــــه علــــى مســــتوى الجهــــات القضــــائية 

المختصــة، وهــم المــدير العــام لألمــالك الوطنيــة ومــديري أمــالك الدولــة علــى مســتوى الواليــات رفــع 

امية إلى طلب التعويض عن األضرار التي لحقت باألمالك العمومية التابعة للدولة، في الدعاوى الر 

                                                           

ـــالمســؤولية المدني"أحمــد شــوقي عبــد الرحمــان،  -1 ـــ، أكاديميــة مبــارك لألممجلــة مركــز بحــوث الشــرطة، "ة عــن المســاس بالمــال العــامـ ن ـ

  .27، ص 2005، 27القاهرة، العدد 
  .27، ص 2006المحاكمات الجزائية، دار الثقافة، عمان، األردن، محمد صبحي نجم، الوجيز في قانون أصول  - 2
  .68مرجع سابق، ص  ،حزيط محمد، مذكرات في قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري - 3
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حين يضطلع بذلك الوالي ورئيس المجلس الشـعبي البلـدي بالنسـبة لألمـالك العموميـة التابعـة للواليـة 

والبلدية، إال أن المشرع منح حق التأسس كطرف مدني والمطالبة بالتعويض لهيئـات أخـرى بموجـب 

  .وص خاصةنص

تتمتــع شــرطة الغابــات قانونــا بحــق التأســس كطــرف مــدني والمطالبــة  بالنســبة لألمــالك الغابيــة

، كمـا مـنح القـانون رقـم 1بالتعويض عن األضرار المترتبـة عـن الجـرائم الواقعـة علـى األمـالك الغابيـة

إلى حماية المتعلق بحماية التراث الثقافي لكل جمعية ينص قانونها األساسي على السعي  98-04

، وهــو 2الممتلكــات الثقافيــة حــق اإلدعــاء مــدنيا فيمــا يتعلــق بــالجرائم الواقعــة علــى الممتلكــات الثقافيــة

ـــاه المشــرع فــي القـــــنفــس االتجــاه الــذي تبن ار ــــــة فــي إطــــة البيئــــــق بحمايـــــــالمتعل 10-03انون رقــم ـــ

ونـــا تبــادر بقوانينهــا األساســـية إلــى حمايـــة ة المســتدامة، حيـــث أجــاز لكــل جمعيـــة مؤسســة قانـــــالتنمي

الشواطئ، أن تتأسس كطرف مدني فيما يخص الجـرائم المسـببة لتلـوث الجـو والبحـر وأوسـاط أخـرى 

  . 3واإلضرار بها... كاألوساط الصحراوية والمسطحات المائية

مثـل بالنسبة لألموال العامة السـائلة التـي تكـون محـل صـفقات عموميـة، فـإن القـانون سـمح للم

القــانوني لــإلدارة أو المؤسســة العموميــة أن يتأســس كطــرف مــدني للمطالبــة بــالتعويض عــن الضــرر 

الذي لحق هذه الهيئة نتيجة ارتكاب موظف أو شخص من الغير لجريمة من جرائم المال العـام فـي 

لجمهـــــــور صورتـــــــه السائلـــــــة، والــــذي يكــــــون مخصصــــا لهـــــــا مــــن أجـــــــل تقديــــــم الخدمــــــات العامــــــة 

  .من قانون اإلجراءات الجزائية 02المواطنين، إعماال للقاعدة العامة المكرسة في المادة 

يشــترط فــي رافــع الــدعوى المدنيــة أمــام القضــاء الجزائــي الشــروط العامــة المكرســة فــي قــانون 

   .4اإلجراءات المدنية واإلدارية والمتمثلة في توافر الصفة والمصلحة القائمة أو المحتملة

األصل أن يكـون المـدعى عليـه فـي  :رفع الدعوى المدنية على المتهم بارتكاب الجريمة -ج

، فـــإن كـــان 5الــدعوى المدنيـــة التبعيـــة المرفوعـــة أمـــام القضـــاء الجزائــي هـــو المـــتهم بارتكـــاب الجريمـــة

فإنــه  ،المــتهم بســبب حالتــه العقليــة أو الجســدية أو الوظيفيــة خاضــعا لرقابــة مكلــف بالرقابــة أو تابعــا
                                                           

  .، يتضمن النظام العام للغابات، معدل ومتمم12-84من القانون رقم  65المادة  -1
  .، يتعلق بحماية التراث الثقافي04-98من القانون رقم  91المادة  -2
  .، يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة10-03من القانون رقم  42المادة  -3
  .، يتضمن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية09-08من القانون رقم  13المادة  -4
  .نون األمالك الوطنية، معدل ومتمم، يتضمن قا30-90من القانون رقم  69/01المادة  -5
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رفع الدعوى المدنية على المكلف بالرقابة أو المتبوع تطبيقا لقواعد المسـؤولية عـن فعـل الغيـر  يجوز

  .1المكرسة في القانون المدني

ـــى  ـــإن الـــدعوى المدنيـــة الراميـــة إل مـــن جانـــب آخـــر وحســـب أحكـــام قـــانون األمـــالك الوطنيـــة ف

أو حارســـه تطبيقـــا لقواعـــد  النـــاتج عـــن األشـــياء ترفـــع ضـــد صـــاحب الشـــيءالضـــرر  ض عـــنالتعـــوي

 ترفـع الـدعوىفإن ناقص أهلية أو عديمها  مسبب الضررإن كان ، ف2المسؤولية المدنية عن األشياء

  . 3على وصيه أو وليه أو القيم عليه حسب الحالة

يمكـن إقامـة : طرق رفع الدعوى المدنيـة أمـام المحكمـة الجزائيـة فـي جـرائم المـال العـام -2

الدعوى المدنية التبعية أمام القضاء الجزائي عند نظره فـي جريمـة مـن جـرائم المـال العـام مـن خـالل 

  : طريقين

أجـــاز قـــانون اإلجـــراءات الجزائيـــة لكـــل شـــخص  :اإلدعـــاء المـــدني أمـــام قاضـــي التحقيـــق -أ

لمخــتص، وهــي متضــرر مــن جنايــة أو جنحــة أن يــدعي مــدنيا بتقــديم شــكواه أمــام قاضــي التحقيــق ا

  .الجنايات والجنح الواقعة على المال العام األضرار الناتجة عنقاعدة تنطبق على 

  :أمام قاضي التحقيق وفق طريقين يكون اإلدعاء المدني

اإلدعاء مدنيا مباشرة أمام قاضي التحقيـق مـن طـرف المتضـرر مـن الجريمـة، وهـذه الحالـة  -

يـــك الـــدعوى العموميـــة مـــن خـــالل التقـــدم بشـــكوى هـــو مـــن بـــادر بتحر المتضـــرر تكـــون عنـــدما يكـــون 

  . مصحوبة بإدعاء مدني أمام قاضي التحقيق

اإلدعــاء مــدنيا فــي أي وقــت أثنــاء ســير التحقيــق وهــذه الحالــة تكــون عنــدما تحــرك الــدعوى  -

  . 4العمومية من النيابة العامة أو مدع مدني آخر

ــدخل فــي الــدعوى أثنــاء نظرهــا مــن طــرف المحكمــة -ب كــان اإلدعــاء المــدني فــي إذا : الت

فــإن قــانون اإلجــراءات الجزائيــة أجــاز للمــدعي  ،الصــورة األولــى يــتم خــالل مرحلــة التحقيــق االبتــدائي

                                                           

  .، يتضمن القانون المدني، معدل ومتمم58-75من األمر رقم  136لمادة  ا -1
  .، يتضمن قانون األمالك الوطنية، معدل ومتمم30-90من القانون رقم  69/01المادة  -2
  .195أوهايبية عبد اهللا، مرجع سابق، ص  -3
  .، يتضمن قانون اإلجراءات الجزائية، معدل ومتمم155-66من األمر رقم  74، 72المادتين  -4
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المدني أن يقيم دعواه الرامية إلى المطالبة بالتعويض أمام المحكمة أثنـاء الفصـل فـي القضـية وذلـك 

  : قد يكون إما

الجريمـة موضـوع  :المـدعي المـدني فـي تقريـرهقبل الجلسـة وفـي هـذه الحالـة يجـب أن يحـدد  -

المتابعة والموطن المختار والذي يجب أن يكون بدائرة الجهة القضـائية المنظـورة أمامهـا الـدعوى مـا 

  . لم يكن المدعي المدني متوطنا بتلك الجهة

أثنــاء الجلســة وفــي هــذه الحالــة يجــب علــى المــدعي المــدني أن يبــدي تقريــره قبــل أن تبــدي  -

  . 1ة العامة طلباتها في الموضوع تحت طائلة عدم قبولهالنياب

كــل مـن جريمتــي الرشــوة واخــتالس المــال  قــد خــصاألخيــر تجــدر اإلشــارة إلـى أن المشــرع  فـي

رفـــع بخاصـــية تجعـــل إمكانيـــة تحريـــك الـــدعوى العموميـــة بشـــأنها و  ،العـــام إضـــافة إلـــى جـــرائم أخـــرى

العموميــة  قضــى بعــدم انقضــاء كــل مــن الــدعويينالــدعوى المدنيــة تــتم فــي أي وقــت بعــد وقوعهــا، إذ 

  .2في هذه الجرائم بالتقادم والمدنية

   سير المحاكمة المتعلقة بجرائم المال العام: ثانيا

 عمومــا والمحاكمــات المتعلــق بجــرائم المــال العــام خصوصــايحكــم ســير المحاكمــات الجزائيــة 

نهايـة هـذه مجموعة مبادئ البـد مـن احترامهـا تحـت طائلـة بطـالن المحاكمـة، ليتوصـل القاضـي فـي 

  :إلصدار حكمه فيها والنطق بالعقوبة المناسبة للجريمة الواقعة على المال العام المحاكمة

I- تلك األسس والقواعد التـي تحكـم قضـاء الحكـم  يقصد بمبادئ المحاكمة :مبادئ المحاكمة

ة الجزائيــة مهمــا كانــت درجتــه، ألجــل أن تجعــل منــه نظامــا قضــائيا متكــامال يحكمــه مبــدأ فــي المــاد

  :االستقالل والحيدة ضمانا للحريات والحقوق الفردية ألطراف النزاع

يقصـــد بمبـــدأ العالنيـــة أن تعقـــد جلســـات المحاكمـــة الجزائيـــة فـــي قاعـــات  :مبـــدأ العالنيـــة -1

  . 3ء لمتابعة وقائع المحاكمةمفتوحة للجمهور بشكل يسمح بدخول من يشا

                                                           

  .يتضمن قانون اإلجراءات الجزائية، معدل ومتمم، 155-66من األمر رقم  242-239واد الم -1
  .155-66مكرر من األمر رقم  08ة الماد -2
  . 136شمالل علي، مرجع سابق، ص  -3
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يعتبر مبدأ العالنية مـن أهـم المبـادئ التـي تقـوم عليهـا المحاكمـات القضـائية عمومـا والجزائيـة 

خصوصا، وهـو مبـدأ يمتـد ليشـمل جميـع مراحـل وٕاجـراءات المحاكمـة مـن تحقيـق ومرافعـات وكـل مـا 

  .1يصدر من أحكام وقرارات في الجلسة

نيــة فقــد تــم تكريســه ضــمن أحكــام قــانون اإلجــراءات الجزائيــة فــي انطالقــا مــن أهميــة مبــدأ العال

منــــه، حيــــث أكــــد المشــــرع أن األصــــل فــــي المرافعــــات هــــي العلنيــــة باســــتثناء بعــــض  342المــــادة 

  . 2المحاكمات التي تجعلها خصوصيتها تتم بصورة سرية

يقصـــد بهـــذا المبـــدأ أن تـــتم إجـــراءات المحاكمـــة الجزائيـــة بصـــورة شـــفوية : مبـــدأ الشـــفوية -2

  . بحضور أطراف الدعوى إضافة إلى جمهور المواطنين الذين يحضرون الجلسات

تطبيقا لمبدأ الشفوية يلتزم القاضي عند نظره في الدعوى العمومية المرفوعة أمامـه أن يسـتمع 

ســـماع  د وآراء الخبـــراء، كمـــا يتعـــين عليـــهات الشـــهو إلـــى تصـــريحات المـــتهم وأقـــوال الضـــحية وٕافـــاد

  . 3مرافعات النيابة العامة ودفاع الخصوم وكل الطلبات والدفوع المقدمة من الخصوم

كمـا أنـه  ،تبرز أهمية مبدأ الشفوية بـالنظر إلـى كونـه تجسـيد لمبـدأ علنيـة المحاكمـات الجزائيـة

ي بنـــاء القاضـــي لعقيدتـــه وقناعتـــه بمـــا يحقـــق مبـــدأ المواجهـــة بـــين الخصـــوم ويســـاهم بشـــكل كبيـــر فـــ

  . 4سيصدره من حكم بالبراءة أو اإلدانة

يقصد بمبدأ المواجهة أال يكتفي قاضي الحكم باالستماع إلى تصـريحات : مبدأ المواجهة -3

المتهم وأقوال الضحية وٕافـادات الشـهود، وٕانمـا يجـب أن يـتم ذلـك بحضـور ومواجهـة جميـع األطـراف 

حتى يتمكن كل طرف من سماع أقوال باقي األطراف، إضافة إلى مواجهتهم خالل جلسة المحاكمة 

  . 5باألدلة التي يقدمها الطرف اآلخر

                                                           

  .811، ص 2008دار الجامعة الجديدة للنشر، اإلسكندرية، مصر، سليمان عبد المنعم، أصول اإلجراءات الجنائية،  -1
المتضمن قانون اإلجراءات الجزائية على التوالي انعقـاد الجلسـة  155-66من األمر رقم  461، 285اشترط المشرع  في المادتين  -2

   .ومحاكمات األحداث بشكل سري بالنسبة للجلسات التي يكون في علنيتها خطر على النظام العام واآلداب العامة،
  .، يتضمن قانون اإلجراءات الجزائية، معدل ومتمم155-66من األمر رقم  291-286، 233، 224المواد  -3
 2006دالنــدة يوســف، الوجيـــــز فــي ضــمانات المحاكمــة العادلــة، الطبعــة الثانيــة، دار هومــه للطباعــة والنشــر والتوزيــــع، الجزائــــر،  -4

  .38ص
  .يتضمن قانون اإلجراءات الجزائية، معدل ومتمم، 155-66من األمر رقم  398، 354، 353، 306-302، 234المواد  -5
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يساعد مبدأ المواجهة في بناء قناعة القاضي من أجل النطق بالحكم المناسب، وتأسيسا على 

صة للخصوم ذلك ال يجوز للقاضي أن يستند على دليل لم يطرح بالجلسة أو طرح ولكن لم تمنح فر 

لالطالع عليه ومناقشته، أو طرح بعد قفل باب المرافعة إال إذا رأت المحكمة أنه دليـل مهـم وأنـه قـد 

يكون منتجا في الدعوى، وعندئذ تقرر إعادة فتح باب المرافعة من جديد حتى يتمكن باقي الخصوم 

  . 1من االطالع عليه ومناقشته

لتـزم المحكمـة عنـد نظرهـا فـي الـدعاوى المحالـة إذ ت :مبدأ تقيد المحكمـة بحـدود الـدعوى -4

  .، فإذا تجاوزت هذه الحدود اعتبر قضاؤها باطال2إليها بحدودها الشخصية والعينية

تكمن العلة فـي إقـرار هـذا المبـدأ فـي تكـريس الفصـل بـين سـلطتي االتهـام والقضـاء مـن خـالل 

القضــاء ألنــه يفصـل فــي موضــوع رسـم حــدود واضــحة للـدعوى الجزائيــة، كمــا أنـه مبــدأ يضــمن حيـدة 

   .3الدعوى دون أن يكون له رأي أو موقف مسبق بشأنها

II- تتنــوع العقوبــات المقــررة لجــرائم المــال العــام بــين : العقوبــات المقــررة لجــرائم المــال العــام

  .العقوبات السالبة للحرية وبين الغرامات المالية مع مراعاة ظروف التشديد والعقوبات التكميلية

ة ومثـال ذلـك سبة للجرائم الواردة في قانون العقوبات فمنها تلـك التـي اعتبرهـا المشـرع جنايـبالن

لوثائق أو عقود أو أموال منقولـة فـي عهـدة الموظـف العمـومي حيـث عاقـب  جريمة اإلتالف العمدي

لتصـل إلـى السـجن المؤبـد بالنسـبة لجـرائم  ،سـنوات) 10(إلـى عشـر) 05(عليها بالسجن من خمسـة 

تابعة لألمالك العمومية، واإلعدام بالنسبة لجريمـة تهـديم أو الشـروع  ...اني ومركبات وسفنحرق مب

  . 4في تهديم طرق عمومية أو سدود أو جسور

                                                           

   .139شمالل علي، مرجع سابق، ص  -1
أن تشمل إجراءات المحاكمة فقـط األشـخاص الـذين حركـت ضـدهم الـدعوى، حيـث ال يجـوز للمحكمـة مـن  بالحدود الشخصية يقصد -2

تلقاء نفسها أن تدخل شخصا آخر تبين لها أثناء المحاكمـة أنـه سـاهم فـي الجريمـة، إذ عليهـا أن تتقيـد باألشـخاص المحـددين فـي الئحـة 

  .االتهام فإن تجاوزت ذلك عد قضاؤها باطال

تقيـد المحكمـة بالوقـائع موضـوع التهمـة الموجهـة إلـى المـتهم كمـا هـي محـددة فـي الئحـة االتهـام، رغـم ت بهـا أنيقصـد ف لعينيةالحدود ا أما

ذلك يبقى من سلطتها النظر في كل الظروف المتعلقة بهذه الدعوى سواء كانت ظروفا مخففة أو مشـددة حتـى ولـو لـم تـتم اإلشـارة إليهـا 

مـن سـلطتها تغييـر وصـف التهمـة موضـوع الـدعوى حيـث أنهـا ال تكـون مقيـدة بالوصـف الـوارد فـي الئحـة في الئحـة االتهـام، كمـا يكـون 

 ادئ المحاكمــات الجزائيــةــــــعلــي محمــد جعفــر، مب: عــن ال، نقــاالتهــام بشــرط أن تبقــى ضــمن عناصــر الواقعــة اإلجراميــة المحالــة إليهــا

  .وما بعدها 287، ص 1994ان، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، لبن
    .286المرجع نفسه، ص  -3
  .، معدل ومتممقانون العقوبات ، يتضمن156-66من األمر رقم  401، 400مكرر،  396المواد  -4
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ومنهـا تلـك التـي أعطاهــا وصـف الجنحـة كجريمـة إتــالف أو هـدم النصـب والتماثيـل واللوحــات 

وجريمة تسخير أموال عمومية خارج إطارها وجريمة إتالف األماكن واألشياء المصنفة كرموز للثورة 

سـنوات إضـافة ) 10(القانوني، حيث عاقب المشرع عليهـا بـالحبس لمـدد تتـراوح بـين شـهرين وعشـر 

  .  1إلى الغرامات المالية

أمــا جـــرائم المـــال العــام المكرســـة فـــي قـــانون الوقايــة مـــن الفســـاد ومكافحتـــه فــإن مـــا يميـــز هـــذا 

ل الجنايـــة إلـــى ـــــتحوي اة التجنـــيح التشــريعي والـــذي يقصـــد بهـــــــــى فيــه سياسرع تبنــــــــــر أن المشــــــاألخي

جنحة، وهو يختلف عن التجنيح القضائي في كونه صادر عن المشرع مراعيا مبدأ التجريد حيث ال 

ينصــرف إلــى تعــديل تكييــف الواقعــة مــن جنايــة إلــى جنحــة بصــدد واقعــة بعينهــا، كمــا يتميــز ببســاطة 

ي إلتمامــه إبــدال نــوع العقوبــة المقــررة للجريمــة لتكــون عقوبــة جنحــة بــدل عقوبــة وســيلة إجرائــه إذ يكفــ

  .2الجناية

المتعلــق بالوقايــة مــن الفســــــــاد  01-06يالحــظ علــى العقوبــات المحــددة فــي القــانون رقــم مــا 

) 10(وعشـر ) 02(بـين سـنتين  أنها عقوبات جنحية تتراوح ما بين الحبس لمدد تتراوحومكافحتــــــــه، 

  . 3والغرامات المالية المشددة سنوات

أمــا بالنســبة للعقوبــات المقــررة للجــرائم الواقعـــة علــى األمــالك العموميــة المقــررة فــي نصـــوص 

  : خاصة فنذكر منها

المتضــمن النظــام العــام للغابــات فقــد عاقــب علــى الجــرائم  12-84بالنســبة للقــانون رقــم  -1

مـا عـدا حالـة وحيـدة عاقـب فيهـا بـالحبس  ،الماسة باألمالك الغابية بالغرامات الماليـة كعقوبـة أصـلية

إال جـات الغابيـة أو نقلهـا دون رخصـة، أيام إلى شهرين وهـي جريمـة اسـتغالل المنت) 10(من عشرة 

 فـي حـال تـوافرهوعاقـب  ،بشـكل موسـع بـالعود باعتبـاره مـن ظـروف التشـديدمن جانب آخر ه اعتد أن

بعقوبات سالبة للحرية وذلك بالنسبة لعدد من الجرائم كرفع أو اكتساب الفلين، استخراج األحجار أو 

  . 4الرمال أو المعادن دون رخصة

                                                           

  .، معدل ومتممقانون العقوبات يتضمن، 156-66مكرر من األمر رقم  137، 05مكرر 160، 04مكرر  160، 158المواد  -1
  .09، 08، ص ص 1995معوض الشوربجي، التجنيح القضائي، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، عبد التواب  -2
  .، يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، معدل ومتمم01-06من القانون رقم  37-25المواد من  -3
  .تمم، يتضمن النظام العام للغابات، معدل وم12-84من القانون رقم  87، 86، 84- 74المواد من  -4
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أن  12- 84القــانون رقـــم مــن  77إضــافة إلــى ذلــك يمكــن للقاضــي الجزائــي وحســب المــادة 

مـــن نفـــس  30، 29، 28، 27يحكـــم بإعـــادة األمـــاكن إلـــى حالهـــا األصـــلي بالنســـبة لمخالفـــة المـــواد 

  .القانون

المتعلـــق بحمايـــة التــــراث الثقـــافي مـــزج المشــــرع فيـــه بــــين  04-98بالنســـبة للقـــانون رقــــم  -2

) 05(أشـــهر وخمـــس ) 06(العقوبـــات الســـالبة للحريـــة والمتمثلـــة فـــي الحـــبس لمـــدد تتـــراوح بـــين ســـتة 

كمــا يمكــن للــوزير المكلــف بالثقافــة أن يطالــب بإعــادة األمــاكن إلــى  ،ســنوات، وبــين الغرامــات الماليــة

  . 1حالتها األولى على نفقة المخالف

المتعلـق بحمايـة السـاحل وتثمينـه فقـد مـزج فيـه المشـرع بـين  02-02بالنسبة للقانون رقـم  -3

أشـهر ) 03(الغرامات المالية والعقوبات السـالبة للحريـة المتمثلـة فـي الحـبس الـذي يتـراوح بـين ثالثـة 

  .2وسنتين

كـل أن يـأمر ب ،أكثر مـن ذلـك يمكـن للقاضـي الجزائـي وبطلـب مـن السـلطة اإلداريـة المختصـة

الضـــرورية الكفيلـــة بتجنـــب أو تخفـــيض أو تـــدارك خطـــر أو ضـــرر أو مـــانع ترتـــب عـــن  اإلجـــراءات

   .02-02من القانون رقم  44مخالفة الواجبات المنصوص عليها قانونا، حسبما تؤكده المادة 

المتعلق بالمياه فقد اعتد فيه المشرع بالغرامـات الماليـة فقـط  12-05بالنسبة للقانون رقم  -4

) 05(ومــزج بــين الغرامــات والحــبس لمــدد تتــراوح بــين شــهرين و خمســة  ،بة لعــدد مــن الجــرائمبالنســ

  .3سنوات بالنسبة لباقي الجرائم

المتعلــــق بــــالطيران المــــدني فــــإن المشــــرع مــــزج فيــــه بــــين  06-98بالنســــبة للقــــانون رقــــم  -5

سـنوات، إال أن  )05(أشـهر وخمـس ) 03(الغرامات الماليـة وعقوبـة الحـبس الـذي يتـراوح بـين ثالثـة 

العقوبــة المقــررة لجريمــة إلحــاق ضــرر بطــائرة أو إتالفهــا وهــي داخــل المحطــة الجويــة قــد تشــدد إلــى 

ســنة إذا ســبب الفعــل أضــرارا جســدية واإلعــدام إذا ) 15(إلــى خمســة عشــر ) 10(الســجن مــن عشــرة 

  . 4أدى الفعل إلى وفاة شخص أو عدة أشخاص

                                                           

  .، يتعلق بحماية التراث الثقافي04- 98من القانون رقم  104- 94المواد من  -1
  .يتعلق بحماية الساحل وتثمينه 02- 02من القانون رقم  43- 39المواد من  -2
  .، معدل ومتمم، يتعلق بالمياه12-05لقانون رقم من ا 179 -166المواد من  -3
  .بالطيران المدني، معدل ومتمم يحدد القواعد المتعلقة، 06-98رقم مكرر من القانون  229، 217، 216المواد  -4
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المنــاجم فقــد عاقــب علــى الجــرائم الواقعــة المتضــمن قــانون  05-14بالنســبة للقــانون رقــم  -6

تتمثــل فــي الحــبس لمــدد  ،علــى الثــروات المعدنيــة والطاقويــة بعقوبــات ماليــة وعقوبــات ســالبة للحريــة

  . 1سنوات) 04(تتراوح بين شهرين وأربع 

 الجــرائم المرتبطــة بــهفــي البحــر فقــد عاقــب المشــرع علــى  بالنشــاط المنجمــيأمــا فيمــا يتعلــق 

ـــة ـــات ســـالبة للحري ) 04(ا شـــهرين وأقصـــاها أربـــع ـــــهـــي الحـــبس لمـــدد أدناه ،بغرامـــات ماليـــة وعقوب

، فضــال عــن ذلــك يمكــن للقاضــي الجزائــي أن يــأمر عنــد االقتضــاء إمــا بســحب المنشــآت أو ســنوات

  .  2التجهيزات القائمة في أماكن البحث أو االستغالل دون ترخيص، وٕاما بجعلها مطابقة للشروط

المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجـاورة  فإنـه عاقـب علـى  05-03لنسبة لألمر رقم با -7

بعقوبـات سـالبة  ،جنحة التقليد التي تطال مصنفا من المصنفات المندرجة فـي عـداد األمـالك العامـة

  . 3سنوات إضافة إلى الغرامات المالية) 03(للحرية ال تتجاوز ثالث 

المتعلق بحماية البيئة في إطار التنميـة المسـتدامة فقـد مـزج  10-03بالنسبة للقانون رقم  -8

ســـنوات، وبـــين الغرامـــات الماليـــة ) 05(بـــين العقوبـــات الســـالبة للحريـــة التـــي قـــد تصـــل إلـــى خمـــس 

  .4دج) 10.000.000( المرتفعة والتي قد تصل إلى عشرة ماليين 

III-  العقوبــات  يالحـظ علـىمـا  :عـن طريــق نظـام المحافظــةالحمايـة الجزائيـة للمــال العـام

أنها عقوبات مختلفة  بها القاضي الجزائي بالنسبة للجرائم الواقعة على األمالك العمومية التي ينطق

في شق منها عما هو متعارف عليه في القواعد العامـة للقـانون الجنـائي، فقـد مـنح المشـرع فـي عـدد 

ي ــــــــة للقاضـــــي الجزائــــــــالك العموميــــــــمــــن النصـــــوص القانونيــــة المنظمـــــة لطوائـــــف معينــــة مـــــن األم

كــن صــالحياته فــي ، فــي حــين لــم تصــالحيات هامــة فــي مجــال جبــر الضــرر الالحــق بالملــك العــام

  .الحاالت العادية لتتجاوز النطق بالتعويض المادي النقدي

                                                           

  .المناجم يتضمن قانون، 05-14من القانون رقم  155-145المواد من  -1
  .05-14من القانون رقم  184-174من المواد  -2
   .، يتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة05-03مر رقم من األ 153المادة  -3
  .، يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة10-03من القانون رقم  100 -97، 84المواد  -4
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هـو أمـر بسلطة إجبار المـتهم علـى إعـادة الحـال إلـى مـا كـان عليـه إن تمتع القاضي الجزائي 

فهي تعد من صـالحيات القضـاء اإلداري فـي إطـار نظـام غير مألوف في النظام العقابي الجزائري، 

  . 1المحافظة

الممنوحـــــة لـــــإلدارة لحمايـــــة األمـــــالك العموميـــــة  التنظيميـــــة الســـــلطةم المحافظـــــة يقصـــــد بنظـــــا

وملحقاتها من التدهور المادي، وهذه الحماية هي ذات طبيعـة جزائيـة حيـث أن المتابعـات القضـائية 

  .2التي تتم في إطار نظام المحافظة تعتبر من المنازعات اإلدارية القمعية

معتبـرا إيـاه مـن عناصـر نظـام األمـالك لـى نظـام المحافظـة إ قانون األمـالك الوطنيـة أشارلقد 

يستهدف ضـمان المحافظـة الماديـة علـى األمـالك الوطنيـة وتوابعهـا ويكـون مرفقـا بعقوبـات  ،الوطنية

   .3جزائية

 police de laيتبنــى القــانون الفرنســي نظــام المحافظــة أو مــا يعــرف بشــرطة المحافظــة 

conservation الغايـة أهمهـا  ،ة أو الضبط اإلداري العام مـن عـدة نـواحيوهي تختلف عن الشرط

ســتهدف الحفــاظ علــى ة العامــة تاإلداريــ الشــرطة تكــل فئــة، فــإذا كانــ الســلطات التــي تتمتــع بهــا مــن

ـــة، فـــإن شـــرطة المحافظـــة ت ـــى فقـــط الهدف ســـتالنظـــام العـــام بأغراضـــه التقليديـــة والحديث محافظـــة عل

  .4وبالتالي ضمان ديمومة استخدامها العاديالسالمة المادية لألمالك العمومية 

مـــن جانـــب آخـــر تعتبـــر منازعـــات الضـــبط اإلداري منازعـــات إداريـــة عاديـــة، فـــي حـــين تنـــدرج 

  les contraventions  deمنازعــات شــرطة المحافظــة ضــمن مــا يعــرف بمخالفــات الطــرق 

voirie 5الكبرى، والتي تنقسم بدورها إلى مخالفات الطرق الصغرى ومخالفات الطرق.  

ة الســيما المـــواد ـــــون األمـــالك الوطنيـــــراء أحكــام قانــــــع الجزائـــري وباستقــــــوع إلــى التشريــــــبالرج

نصــــوص القانونيــــة كالقــــانون المتضــــمن النظــــام العــــام للغابــــات وعــــدد مــــن ال ،منــــه 136، 69، 68

تبـين أنـه وعلـى الـرغم مـن أن ي...والقانون المتعلق بالمناجم والقانون المتعلق بحماية الساحل وتثمينه

                                                           

ــــتـــوام حـــدة، قواعـــد حمايـــة األمـــالك الوطنيـــة العموميـــة، مـــذكرة ماجســـتير، كليـــة الحقـــوق والعلـــوم اإلداريـــة، جامع -1  2010ر، ـة الجزائــــ

  .85، ص 2011
2 - BOUSSARD  Sabine, LE BERRE Christophe, droit administratif des biens, L.G.D.J, lextenso 
éditions, paris, France, 2014, p 109. 

  .، يتضمن قانون األمالك الوطنية، معدل ومتمم30-90من القانون رقم  68المادة  - 3
4 - DE LAUBADERE André, GAUDEMET Yves, Op.cit, p 141.  
5 - BOUSSARD  Sabine, LE BERRE Christophe, Op.cit, p109, 110. 
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ـــــالمش ـــــرع نــــص علــــى جرائــ ـــــم متعــــددة تتعلــــق بالمســ ـــــاس المــ ـــــادي بأصنــ ة مــــن األمــــالك ـاف مختلفـــــ

إلــى القضــاء العــادي  العموميــة، إال أنــه أحــال بشــأن اختصــاص متابعــة هــذه الجــرائم والمعاقبــة عليهــا

حافظـــة تقضـــي بـــذلك أســـس نظـــام المممـــثال فـــي القضـــاء الجزائـــي ولـــيس إلـــى القضـــاء اإلداري كمـــا 

  .المكرس في القانون الفرنسي

األساسية التي  همقوماتالمشرع لم يطبق نظام المحافظة بفي هذا المقام أن إذن ما يمكن قوله 

يقــوم عليهــا فــي التشــريع الفرنســي، بــل مــزج بشــكل عشــوائي بــين األســس التقليديــة التــي تقــوم عليهــا 

اء ـــــــة القضـــــــائي ومتابعـــــــون الجنــــــقانا إلــــى قواعــــد الـــــــمــــن حيــــث خضوعها ـــــــعمومم ـــــــة الجرائــــــمتابع

ـــــي، وبــــين قواعـالجزائــــ د تمتــــاز بــــبعض الخصوصــــية فيمــــا يتعلــــق بأصــــناف محــــددة مــــن األمــــالك ــ

العمومية، من حيث منحه صالحيات غير مألوفـة للقاضـي الجزائـي تصـل حـد الحكـم بجبـر الضـرر 

         .  وٕاعادة األمور إلى حالها
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  :الخاتمة

إيمانا من الدولـة الجزائريـة باألهميـة البالغـة التـي يمثلهـا المـال العـام سـواء بالنسـبة لمؤسسـاتها 

أو بالنسبة لألفراد، سعى المشرع إلى العمـل علـى إيجـاد السـبل القانونيـة الكفيلـة بحمايتـه والمحافظـة 

التزاماتهــا تجـاه شــعبها، وبنـاء قــدراتها عليـه، كونــه الوسـيلة األساســية التـي تعتمــد عليهـا الدولــة لتنفيـذ 

  .االقتصادية داخليا وخارجيا

، وقــد تتــوزع آليــات حمايــة المــال العــام فــي التشــريع الجزائــري بــين آليــات وقائيــة وأخــرى ردعيــة

على حقائق غير مطمئنـة حيـث لمسـنا وجـود  إلى الوقوفموضوع هذا الفي أوصلنا البحث والتعمق 

ـــل الحــد مــن مظــاهر تســيب المــال العــام والعمــل علــى معالجإرادة سياســية وتشــريعية ألجــ اب ـة أسبــــ

ذلـك، رغــم ذلــك لــم يكــن هنــاك صــدى لهـذه الجهــود وال انعكــاس لهــا علــى أرض الواقــع حيــث مازالــت 

  :نذكر منها أسباباالعتداءات مستمرة وبشكل تصاعدي، وهذا يعود باألساس إلى عدة 

ذلك المـال المبـاح لهم  إذ أنه يمثلحول المال العام،  لدى المواطنين خاطئة مفاهيم انتشار -

االعتقاد  ترسخ نتيجةللجميع الستعماله واستغالله بأي صورة كانت ولو كانت غير مشروعة، وذلك 

دون أن بالصـورة التـي يرونهـا تناسـبهم و فيحـق لهـم تبعـا لـذلك اسـتغالله  ،أن هذا المال وجد ألجلهـمب

  .بالنسبة إليهم ةيكون ذلك من األفعال المستهجن

واخـــتالط مفـــاهيم الدولـــة ككيـــان قـــانوني ال يقـــوم إال  لألمـــة والدولـــة االنتمـــاءضـــعف روابـــط  -

ارتباط أفراد الشعب بمقومات الدولة  جعل أمروهو وبين الدولة بمفهوم السلطة أو اإلدارة،  ،بالشعب

شــكل ال ي مبة إلــيهبالنســ علــى نحــو غيــر مشــروع المــال العــام اســتغالل وثوابتهــا يضــعف، مــا جعــل

   . تعبير عن ممارسة حقوقهم بأيديهم انتمائهم لوطنهم األم بل هوانتقاصا من 

   .ضعف الوازع الديني لعدد كبير من فئات الشعب عموما والموظفين العموميين خصوصا -

ليتهم عــن أفعــال ماســة بالمــال ومحاســبة لألشــخاص الــذين ثبتــت مســؤو  عــدم وجــود مســاءلة -

   .أو نتيجة التغاضي عن محاسبتهم ت قانونية يتم استغاللها لصالحهمإما نتيجة وجود ثغرا ،العام
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علــى الــرغم مــن وجــود معــايير واضــحة وموضــوعية لشــغل الوظــائف العامــة غالبــا مــا يــتم  -

التالعب بهذه المعايير وعدم احترامها، وهو وضع ساهم في اتساع نطاق الموظفين غير المتمتعـين 

  .الالزمة لسير الوظيفة العامة وتسيير األموال العموميةبالكفاءة 

بوجود هذه األسباب والدوافع كان إيجاد اآلليات الكفيلة بحماية المال العام من أولويات الدولة 

الزيــادة الجزائريــة ممثلــة فــي ســلطاتها الــثالث، إال أن الخلــل بقــي موجــودا، إذ تبــين أن أهــم أســباب 

ـــالعــام يعــود باألس المطــردة فــي المســاس بالمــال ـــاس إلــى ضــعف اآلليـــ ـــات المكرســـ ـــة لحمايــ ة المــال ـ

وعدم قدرة الهيئات المكلفة بالرقابة عليه من التصدي ألشكال المساس به المتعـددة والمتطـورة  ،العام

مســتوى : ســواء كــان تــدخلها بشــكل وقــائي أو قمعــي، هــذا الضــعف يمكــن مالحظتــه علــى مســتويين

  :مؤسساتيضوي عموضوعي ومستوى 

تقتضي حماية األموال العامـة سـواء كانـت عقـارات أو منقـوالت أو  الموضوعيفعلى المستوى 

ـــــأمــــوال سائل ـــــإتب ةــــ ـــــاع إجــــراءات تولــــت تحديــــدها النصــــــ ـــــوص القانونيــــة المنظمــــة لهــــذه الفئـــ ة مــــن ـــ

  .إلجراءات ذات طابع وقائي أو ردعيوال، سواء كانت هذه اـــــاألم

يعتبـــر اإلدراج ضـــمن األمــــالك العموميـــة التابعــــة للدولـــة أو الجماعــــات اإلقليميـــة اإلجــــراء  -

األساســي واألولــي الــذي يضــفي صــفة العموميــة علــى ملــك مــا، إال أنــه غيــر كــافي إذ أنــه ال يشــكل 

بذاته حماية للملك العمومي من تعديات الغيـر سـواء كـانوا أفـرادا أو مؤسسـات، بـل يمـنح هـذا الملـك 

  .العمومية فقطصفة 

قائيــة الحمائيــة لألمــالك باعتبــاره مــن أهــم اآلليــات الو ورغــم أهميتــه الجــرد  جــراءإل بالنســبة -

وتتقــاعس عــن القيــام  ،االهتمــام الــالزم المصــالح اإلداريــة عــادة مــا ال توليــهمختلــف  نفــإ، العموميــة

   .هبإعداد

تركيز كامل  لزاما عليهايكون  فإنهمستوى الدول أصبح يقاس بمستوى موظفيها،  نظرا ألن -

وضـع قواعـد ومعـايير تتسـم بالشـفافية والموضـوعية مـن أجـل اختيـار أحسـن العناصـر علـى جهودها 

بســلطتها  غالبــا مــا تنحــرف اإلدارة رغــم ذلــك فــإنلشــغل الوظــائف العامــة، واحتــرام مبــادئ التوظيــف، 
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شـغل الوظـائف العامـة مـن طـرف التقديرية فـي عمليـة التعيـين والـذي يـؤدي فـي أغلـب األحيـان إلـى 

أشخاص ال يتمتعون بالكفاءة المطلوبة، ما يؤثر سلبا على تسيير أموال المرافق العامة ويخلق حالة 

 .من التسيب والفوضى في العمل اإلداري

على الرغم مما قد يقدمه تطبيق الديمقراطيـة التشـاركية علـى المسـتوى المحلـي ولـم ال علـى  -

دمقرطــة للتســيير وتبــادل لألفكــار، مــن خــالل تغيــر النظــرة للمــواطن مــن كونــه المســتوى الــوطني مــن 

متلقي للقرار إلى شريك في صنعه، ومن مستفيد من الخدمة العمومية إلى مساهم في اختيار نوعهـا 

وطبيعتهــا، إال أن تطبيقهــا فــي الجزائــر مــا زال محتشــما نظــرا لغيــاب النصــوص التنظيميــة المفصــلة 

ممارســتها مــا جعــل أطــر تطبيقهــا غامضــة، كمــا ســاهم ضــعف فاعليــة المجتمــع والموضــحة آلليــات 

  .ي في اإلحجام عن خوض هذه التجربةالمدن

ة وزيـادة مـوارد الجماعـات التعاون الالمركزي من أنجع الحلول لتحقيق التنمية المحلي يعتبر -

لكثيـرين بسـبب تـأخر مفهومـا غامضـا لـدى افقد بقي إال أن حصيلته تبقى هزيلة ومحتشمة،  المحلية

، إضــافة إلــى صــدور النصــوص التنظيميــة التــي توضــح األطــر القانونيــة التــي تحكمــه وآليــات تنفيــذه

تجسـد مظهـرا مـن  وضـوابط صـارمة  بشـروط مبادرات ومشـاريع اتفاقيـات التعـاون الالمركـزيإحاطة 

فيـه التعــاون  ن يعبـرمظـاهر الوصـاية المشـددة علـى الجماعــات المحليـة، فـي الوقـت الــذي يفتـرض أ

إقـرار ببلـوغ الجماعـات المحليـة درجـة مـن النضـج السياسـي واإلداري تؤهلهـا للمبـادرة  الالمركزي عن

  . بشكل مستقل إلقامة عالقات تعاون تساهم في تحقيق التنمية المحلية المنشودة

 المؤسساتي فإن عددا مـن الهيئـات والمؤسسـات الرقابيـة تتـدخل  العضويأما على المستوى    

منهـا مؤسسـات تقليديـة تمـارس مهامـا للوقاية من تبديد وٕاهدار المال العـام أو الرقابـة الالحقـة عليـه، 

رقابية عامة بما فيها الرقابة علـى المـال العـام ومنهـا مؤسسـات مسـتحدثة لغـرض الوقايـة أو مكافحـة 

اض األدوار الهامـة المساس باألموال العامة، رغم ذلك فإن الدراسة المستفيضة لهذه الهيئات واسـتعر 

إلى وجود نقائص تعتري عمل هذه الهيئات سواء  أوصلنا ،العام المنوطة بها في مجال حماية المال

كانــت نقــائص مكرســة بــإرادة تشــريعية أو نقــائص ترجــع إلــى الممارســة العمليــة، إضــافة إلــى غيــاب 

يئـات األخـرى وهـو أمـر حيـث أن كـل هيئـة رقابيـة تعمـل بمنـأى عـن اله هـابينفيمـا التنسيق والتعـاون 
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، وتبــرز هــذه النقــائص أكثــر بــالنظر إلــى كــل هيئــة رقابيــة إضــاعة الوقــت والجهــد والمــال إلــى يــؤدي

  .على حدة

يمـارس اختصاصـات رقابيـة علـى تصـريف المـال العـام سـواء  البرلمـانعلى الرغم من أن  - 

إلـــى ترتـــق بعـــد  ، إال أن هـــذه اآلليـــات لـــم متعـــددةبشـــكل ســـابق أو الحـــق عـــن طريـــق آليـــات رقابيـــة 

أول آليـــة رقابيـــة يمارســـها البرلمـــان فـــي مواجهـــة هـــو مخطـــط عمـــل الحكومـــة المســـتوى المطلـــوب، ف

ولو مر لم يحدث هذه األخيرة الستقالتها وجوبا، إال أن هذا األالحكومة يترتب على عدم قبوله تقديم 

دائمــا بأغلبيــة مســاندة فــي المجلــس الشــعبي  مــرة واحــدة، وذلــك لســبب أساســي وهــو تمتــع الحكومــةل

الــوطني مــن جهــة، وتبعيــة منصــب الــوزير األول لــرئيس الجمهوريــة الســيما بعــد التعــديل الدســتوري 

، كمـــا أن وقـــوع المجلـــس الشـــعبي الـــوطني تحـــت طائلـــة الحـــل نتيجـــة مـــن جهـــة أخـــرى 2008لســـنة 

إلـى الموافقـة غيـر  بهـذا األخيـر ؤدييـمـا  ،يـهوسـيلة للضـغط عليعتبر  رفضه الثاني لمخطط العمل 

  .عمل الحكومةالمشروطة على مخطط 

قــانون الماليــة الوثيقــة األهــم التــي يــتم إعــدادها مــن طــرف الحكومــة ويتــولى البرلمــان  يعتبــر -

انفــراد لجنــة الماليــة والميزانيــة بدراســة مشــروع قــانون الماليــة ال مناقشــتها والمصــادقة عليهــا، إال أن 

الحـق الدسـتوري المكفـول لـرئيس  ، كمـا أنللمشـروع قبـل عرضـه علـى البرلمـان يسمح بمراجعة جيـدة

الجمهورية المتمثل في صالحيته إلصدار قانون المالية بموجـب أمـر لـه قـوة قـانون الماليـة فـي حـال 

مصــادقة عليــه فــي اآلجــال القانونيــة، تجعــل مــن االختصــاص الرقــابي للبرلمــان المتمثــل فــي العــدم 

  .   ن المالية مجرد اختصاص رقابي شكليالمصادقة على قانو 

فإنهـا أصـبحت األدبي علـى الحكومـة،  وبغض النظر عن تأثيرهابالنسبة لألسئلة البرلمانية  -

فرصــة ألعضـــاء الحكومـــة لشـــرح السياســـة العامـــة للحكومـــة فـــي مختلـــف القطاعـــات، فالســـؤال بـــذلك 

هجرا من طرف أعضاء البرلمان في ، كما أن االستجواب يشهد صبح وسيلة تخدم السلطة التنفيذيةأ

نائبـا  30( صـعب التحقيـق اشتراط توافر النصاب القـانونيظل الشكليات المشترطة إلعماله السيما 

  .)أو عضوا في مجلس األمة
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تعتريــه عــدة قيــود وعوائــق تنــتقص مــن فعاليتــه  فــإن دورهــا الرقــابي للجــان التحقيــق بالنســبة -

مــن جانــب آخــر ضــرورة أخــد رأي الحكومــة حــول نشــر أو عــدم نشــر تقريــر لجنــة التحقيــق،  أهمهــا

نظـرا ألهميـة الحقــائق التـي يمكـن أن تتوصــل إليهـا لجــان التحقيـق كـان أحــرى بالمؤسـس الدســتوري و 

على الجهات يمنح لجان التحقيق مكنة إحالة تقاريرها أن  ،القانونوالمشرع وتكريسا منه لمبدأ سيادة 

أمـر كـان سـيعطي قيمـة ، وهـو فعال وجود خروقـات مـن طـرف الحكومـةإن ثبت  المختصة ائيةالقض

  .وأهمية لدور لجان التحقيق البرلمانية

يتصـادم فإن النصاب القانوني المشترط لتوقيعه أو المصـادقة عليـه  ملتمس الرقابةل بالنسبة -

اللجـوء إليـه مجـرد وسـيلة تسـتعملها مع وجود أغلبية مسـاندة للحكومـة داخـل البرلمـان، فيكـون عندئـذ 

المعارضــة للتعبيــر عــن عــدم رضــاها عــن السياســة العامــة للحكومــة، كمــا أن  اقتصــار حــق توقيــع 

نــواب المجلــس الشــعبي الــوطني دون أعضــاء مجلــس ابــة والتصــويت عليــه علــى اقتــراح ملــتمس الرق

هـو أمـر يثيـر االسـتغراب  بيـان سياسـتها العامـة أمامـه،ل جواز عرض الحكومـةاألمة على الرغم من 

  .وينتقص من الدور الرقابي لمجلس األمة

ـــه اســـتقالة الحكومـــةاللجـــوء  ســـلطةبرئـــيس الجمهوريـــة إن تمتـــع  - ـــم يمنحهـــا  قبـــل قبول التـــي ل

حل المجلس الشعبي الوطني أو إجراء إلى  المجلس الشعبي الوطني الثقة التي طلبها الوزير األول،

فــي إقالــة الحكومــة مــن خــالل عــدم التصــويت  النــوابمــن حظــوظ انتخابــات تشــريعية مســبقة، قلــص 

  .على الئحة الثقة

علــى ميزانيــة البلديــة والواليــة فــإن دورهــا كهيئــة رقابــة  لمجــالس المحليــة المنتخبــةل بالنســبة -

على مجرد التصويت، في حين منحت صالحية اإلعداد والمصادقة والتنفيـذ لهيئـات تنفيذيـة يقتصر 

للبلديــة والــوالي ورئــيس المجلــس الشــعبي البلــدي بالنســبة للبلديــة، والــوالي والــوزير هــي األمــين العــام 

  .المكلف بالداخلية بالنسبة للوالية

علـى الحسـاب اإلداري بالنسبة للرقابة البعدية التي تمارسها المجـالس المحليـة المنتخبـة أما  -

دون صــــالحية  عليــــهالمصــــادقة أو عــــدم المصــــادقة  صــــالحية فــــإن هــــذه الصــــالحية تقتصــــر علــــى

المناقشة، وهذا  يعود إلى نقص الخبرة والرصيد المعلوماتي فيما يتعلـق بالتسـيير المـالي والمحاسـبي 
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كما أن  ،لدى الهيئة المنتخبة التي يتشكل أعضاؤها من منتخبين منتدبين لممارسة العهدة االنتخابية

بعـد أن يتأكــد مـن وجــود تجـاوزات فــي  أو الـوالئي لـم يشــر إلـى دور المجلــس الشـعبي البلــدي المشـرع

  . أو الوالي تسيير رئيس المجلس الشعبي البلدي

بوسـائل رقابيـة  علـى خـالف المجلـس الشـعبي البلـدي رغم تمتع المجلس الشعبي الـوالئي -   

تتمثل في مناقشة بيان السياسة السنوي للوالية وسـلطة إنشـاء لجـان تحقيـق واألسـئلة الكتابيـة  ،عديدة

   .إلى الفعالية المطلوبة إال أنها آليات تفتقر

ات تمارس الرقابة السـابقة علـى المـال بين هيئ هيئات الرقابة المالية من جانب آخر تتعدد -

ورغــم أهميــة لمراقــب المــالي فاال تتــدخل إال بعــد تنفيــذ النفقــة أو تحصــيل اإليــراد،  العــام وبــين هيئــات

تكـرس حقيقـة فكـرة المحافظـة علـى األمــوال  والتـي فـي الرقابـة السـابقة علـى المـال العــامدوره الرقـابي 

 جراء التغاضي قد أسهم فيإل القانوني تكريسالفإن  ،العمومية من النفقات الوهمية وغير المشروعة

رقابـة علـى صـرف األمـوال العموميـة وتوجيههـا الوجهـة الصـحيحة، ال تفعيـلهدم الجهود الراميـة إلـى 

الصــادر عــن  للتأشــيرة ســلطة الــوزير المكلــف بالماليــة فــي إعــادة النظــر فــي الــرفض النهــائيكمــا أن 

المراقب المالي، وٕان كانت تشكل تجسيدا لخضوع هذا األخير للسلطة السلمية للوزير فإنها قد تفسح 

  .المجال واسعا إلهدار قيمة القرارات الصادرة عن المراقب المالي

المحاسب العمومي ترتكـز علـى تقـدير مـدى مشـروعية  كما أن رقابته هذه إضافة إلى رقابة -

معــامالت الماليــة مــن حيــث الشــكل، دون أن تمتــد إلــى مراقبــة اآلداء أو الرشــادة فــي وثــائق إثبــات ال

ســـاهم التقـــارب فـــي المهـــام الرقابيـــة لكـــل مـــن المراقـــب المـــالي والمحاســـب  كمـــاصـــرف المـــال العـــام، 

لسـير الحســن ليـؤدي إلـى انسـداد وتعطيـل  قـد مــاوهـو العمـومي فـي إمكانيـة حـدوث تعـارض بينهمـا، 

  . ةللمرافق العمومي

بالنسبة للرقابة المالية البعدية التي تمارسها المفتشية العامة للمالية ورغم اتساع صالحيات  -

ـــم  ـــرة ل ـــوفير  ذلـــك يرافـــقهـــذه األخي وال العنصـــر المـــادي الســـيما بالنســـبة لكـــافي لعنصـــر البشـــري الت

المكلفــين بهــا للمفتشــيات الجهويــة، مــا أدى إلــى التســاهل والتغاضــي فــي الرقابــة مــن طــرف األعــوان 

التـي تقـوم  التحقيقـات الفجائيـة ، كمـا أن واقتصار الرقابة علـى القضـايا الهامـة والمجـاالت الحساسـة



 آليات حماية المال العام في القانون الجزائري                                                                  الخاتمة

 

465 

 

منتظم وال تـتم فـي الغالـب إال بعـد  ال تمارس بشكل ،على فكرة المباغتة في األصل ترتكزبها والتي 

   .انونيةإعالم الهيئات الخاضعة للرقابة وهو األمر الذي يفقدها قيمتها الق

أعلــى هيئــة رقابــة ماليــة علــى األمــوال العامــة فــإن  والــذي يعتبــرمجلــس المحاســبة ل بالنســبة -

وعـــدم ردعيـــة قراراتـــه، الرقابيـــة يعتريهـــا نـــوع مـــن التعتـــيم نظـــرا لعـــدم التزامـــه بنشـــر تقـــاريره،  مهامـــه 

توصـله أثنـاء ممارسـة رقابتـه إلـى وقـائع يمكـن إعطاؤهـا وصـفا جزائيـا، علـى  في حالواقتصار دوره 

  .ت القضائيةإرسال الملف إلى النائب العام المختص إقليميا بغرض مباشرة المتابعا

تعتبـر وعلـى خـالف بـاقي الهيئـات التي  لهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحتهل بالنسبة

واقـع  فـإنقمع جرائم الفساد عموما وجرائم المال العـام خصوصـا،  سلطة إدارية مستقلة أنشأت ألجل

عملها يبين وجود ثغرات قانونية في نظامها القانوني أثرت علـى فعاليتهـا، كعـدم وجـود نـص قـانوني 

المتعلقــة حقــائق ال كشــف أن يســاهم فــي همــن شــأنكــان والــذي  الصــادرة عنهــا يلزمهــا بنشــر التقــارير

سـلطة تحريـك الـدعوى العموميـة، أو علـى األقـل ب إلـى عـدم تمتـع الهيئـة، إضـافة بإهدار المـال العـام

   .سلطة إخطار النائب العام مباشرة

في حماية وتثمـين األمـالك  إدارة األمالك الوطنية من جانب آخر وعلى الرغم من أهمية دور

ة لــدى الكثيــرين مهامهــا التنظيميــة والرقابيــة تبقــى مجهولــ فــإن ،العموميــة والخاصــة علــى حــد ســواء

نتيجــة عــدم نشــر التعليمــات والقــرارات وعمومــا النصــوص التنظيميــة الصــادرة عــن المديريــة العامــة 

تجمــع فقــط فــي مدونــة تضــم النصــوص الصــادرة كــل ســنة ويقتصــر توزيعهــا  فهــيلألمــالك الوطنيــة، 

كمـا سـاهم عـدم  ،على اإلدارات التابعة إلدارة األمالك الوطنية فقـط المنتشـرة علـى المسـتوى الـوطني

تمتع موظفي إدارة األمالك الوطنية بصفة الشرطة القضائية في اتساع نطاق التعديات الواقعة على 

  . األمالك العمومية السيما العقارية منها

تعجـز  قـد الوقـت الـذي حيث أنـه فـيحامي الحريات وحامي الملكيات  القضاء أخيرا وباعتبار

يتدخل القضاء لفرض رقابتـه سـواء فيه النصوص القانونية عن تكريس الحماية الالزمة للمال العام، 

  .ن إداريا أو جزائياكا

ومثــال لقــد تصــدى القضــاء اإلداري لعــدد مــن المســائل التــي كانــت تشــكل قصــورا فــي التشــريع 

فـــي التـــدخل فـــي للواليـــــة  ةـالدولـــر أمـــالك ـومديـــرئيس المجلـــس الشـــعبي البلـــدي لـــق ـحـــال هــــــذلـــك منح
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فـي اآلجـال  مـاالنزاع، والمطالبة بإبطال عقد الشهرة الذي تم إعداده نتيجة غياب اعتراض من طرفه

   .قانونا المحددة

من جانب آخـر ونظـرا للخصوصـية التـي تتميـز بهـا األمـوال العامـة باعتبارهـا أمـواال مرصـودة 

، بل يالمواطنين، كان ال بد من عدم االكتفاء بتدخل القاضي اإلدار لتحقيق المنفعة العامة لجمهور 

مــن خـــالل تجـــريم  ث القـــائمين علــى تســـييرها أو الغيـــرإحاطتهـــا بضــمانات تحميهـــا مـــن عبــ ضــرورة

مختلـف أشــكال وصـور المســاس بهــا، إضـافة إلــى تكــريس قواعـد إجرائيــة متميــزة عـن القواعــد العامــة 

ك فإن وتيرة الجـرائم الماسـة بالمـال العـام لـم تتنـاقص ألن المجـرمين ، رغم ذلفي متابعة باقي الجرائم

، كمـا أن الحـد مـن هـذه الجـرائم يقتضـي قيـام مـن المسـؤولية للـتملصغالبا ما يجدون ثغرات قانونيـة 

 . القضاء على أسس قانونية متينة أهمها االستقاللية والنزاهة

إذن فدراســـة موضـــوع المـــال العـــام والجهـــود التشـــريعية إلضـــفاء الحمايـــة الالزمـــة عليـــه دراســـة 

خلـل ثغرات قانونيـة غالبـا مـا يـتم اسـتغاللها مـن ذوي النفـوس الجانحـة، و مستفيضة أبانت عن وجود 

يعتـري كــل محاولـة جــادة ألجـل تبنــي اآلليـات الحمائيــة الالزمـة للحفــاظ علـى المــال العـام، وهــو أمــر 

قـد تسـاهم فـي تـدعيم مـا هـو مكـرس مـن آليـات وتغطيـة مـا  اقتراحاتيقيم مسؤولية الباحثة في تقديم 

  : مغيبهو 

العمــل علــى غــرس مبــادئ الحفــاظ علــى المــال العــام فــي نفــوس الناشــئة مــن خــالل تبيــان  -  

يهم فـي الرغبة لد أهميته كمورد يضمن عيشهم برفاهية، وتضمين ذلك في البرامج التعليمية ما ينمي

إضــافة إلــى العمــل علــى ترســيخ المبــادئ األخالقيــة فــي نفوســهم لتكــون لهــم  ،حمايتــه والحفــاظ عليــه

  .حصنا في المستقبل يحصنهم من ضعف نفوسهم أمام مغريات المتاجرة بالمال العام

تدعيم قيم النزاهة لدى الموظفين العموميين وتقويـة مفـاهيم الحفـاظ علـى أمـوال الدولـة التـي  -

   .ومساءلة المخطئين منهم تكريسا لدولة القانونء منها، هم جز 

بدايـة بتفعيــل النظــام االنتخــابي  المنتخبــةضـرورة اتخــاذ خطــوات جــادة فـي إصــالح األجهــزة  -

وٕالـــى عضـــوية المجـــالس المحليـــة  بشـــكل يســـمح بضـــمان وصـــول أكفـــأ العناصـــر إلـــى ســـدة البرلمـــان
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، والعمل على ضمان التزامهم الموضوعية والنزاهـة فـي اسـتعمال وممارسـة اآلليـات الرقابيـة المنتخبة

  .لألموال العامة بعيدا عن أي حسابات سياسية السلطة التنفيذيةالممنوحة لهم على تسيير 

العمـــل علـــى وضـــع شـــروط خاصـــة فـــي المـــوظفين المنتمـــين إلـــى الهيئـــات الرقابيـــة المكلفـــة  -

ال العام حيـث يجـب اختيـارهم وفـق معـايير موضـوعية دقيقـة تراعـي تـوافرهم إضـافة بالرقابة على الم

إلــى الكفــاءة علــى قــيم النزاهــة وتقــدير المســؤولية الملقــاة علــى عــاتقهم، إضــافة إلــى تحفيــزهم المــادي 

  . خالل حياتهم الوظيفية حتى يكونوا بمنأى عن تأثير أي جهة كانت

والهيئــــة الوطنيــــة للوقايــــة مــــن الفســــاد  جلــــس المحاســــبةمالهيئــــات الرقابيــــة المســــتقلة كمــــنح  -

بجعـــل مجلـــس المحاســـبة  والـــذي يتجســـد لممارســـة مهـــامهم الرقابيـــة،الالزمـــة  ومكافحتـــه االســـتقاللية

وتــدعيم مرتبطــا بالســلطة التشــريعية ولــيس التنفيذيــة، وذلــك مــن حيــث تعيــين رئيســه واســتالم تقــاريره، 

  .للهيئة، إضافة إلى تكريس دولة القانون من خالل استقاللية القضاءاالستقاللية المالية والوظيفية 

ـــإل - ـــزام هيئــات الرقابـ ـــون بــذلك، ة علــى المــال العــام ـ  بنشــر نتــائج تحقيقاتهــاالتــي ألزمهــا القانــ

علـى المـال العـام، وهـو  التعـديالحد مـن كاقتراحات وحلول ألجل والتوصيات التي يمكن أن تقدمها 

  .لمواطن في الجهود المبذولة لحماية المال العامأمر يدعم ثقة ا

أو  مــنح اختصاصــات أكثــر فعاليــة للهيئــات المختصــة بالوقايــة مــن المســاس بالمــال العــام -

نطباع بوجود مساءلة ويعطي االبشكل يحقق الردع العام  لهاوتدعيم االختصاص القمعي  ،مكافحته

مـالي أو حتـى خالل في تسيير المال العام، سواء كانت هذه الهيئـات ذات طـابع إداري أو عن كل إ

  .منتخبة

بعض الهيئات الرقابية كمجلـس لسلطة تحريك الدعوى العمومية أمام وكيل الجمهورية  منح -

د إذا توصـلت مـن خـالل تحقيقاتهـا إلـى وجـو ، المحاسبة والهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحتـه

غــرار مــا هــو ممنــوح إلدارة  إخــالل بالقواعــد القانونيــة التــي تحكــم تســيير واســتعمال المــال العــام علــى

  . األمالك الوطنية
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تفعيــل مبــدأ الديمقراطيــة التشــاركية كمبــدأ يســمح للمــواطن بالمشــاركة فــي الرقابــة علــى أوجــه  -

إصـــدار النصـــوص  تصـــريف المـــال العـــام، وتجســـيد آليـــات ممارســـتها فـــي أرض الواقـــع مـــن خـــالل

  . التنظيمية التي توضح ذلك

ألجــل  ،تشــجيع التعــاون الالمركــزي بــين الجماعــات المحليــة ســواء كانــت وطنيــة أو أجنبيــة  -

وتوسـيع  ،فتح المجال أمام المنتخبين المحليين الكتساب الخبرات الالزمـة فـي تسـيير األمـوال العامـة

  .وتبسيط إجراءاته نطاقه

ات المتكـــررة علـــى األمـــوال العامـــة ال يكـــون إال بتكـــريس منظومـــة إن الحـــد مـــن االعتـــداء - 

بالعمــل علــى تحقيــق التكامــل والتعــاون بــين الهيئــات المكلفــة بالرقابــة علــى  ،وقائيــة ورقابيــة متكاملــة

  .المال العام سواء كانت إدارية أو سياسية أو قضائية

ـــاة أفضـــل  - ـــة المـــدى لتـــوفير حي ـــات والمخططـــات طويل للمـــواطن وضـــمان لـــيس وضـــع اآللي

من خالل تطوير النشـاط االقتصـادي واالهتمـام بإيجـاد بـدائل  ،رفاهيته بالضرورة ولكن عيشه الكريم

عن االقتصاد الريعي كالزراعة والخدمات، وهو أمر يغنـي المـواطن سـواء كـان موظفـا عموميـا أم ال 

  .عن التفكير في التكسب غير المشروع من وراء المال العام
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  ة، بيروتــــورات الحلبي الحقوقيـمنش وني للمهني،ـــالقانم ـــــ، التنظيأكرم محمد حسن التميمي .2

 .تلبنان، د                 

 اني ــــزء الثـــع الجزائري، الجــــة في التشريــــادئ اإلجراءات الجزائيـمب اني أحمد شوقي،ــــالشلق .3

  .2003الطبعة الثالثة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،                 

 ه ـــة، دار هومــة الثانيـــة الجزائري، الطبعــــون اإلجراءات الجزائيـــ، شرح قانة عبد اهللاـــأوهايبي .4

  .2011للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،                 

 الل إلى ــــر من االستقـــوري في الجزائـــون الدستـــة والقانـــات السياسيـــ، المؤسسحــــبلحاج صال .5

              .2010اليوم، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،                

 ة ـــــزء األول، الطبعـــــة، الجـــــاء مجلس الدولــــي قضـــى فـــــقــــ، المنتبن شيخ آث ملويا لحسين .6

 .2010الخامسة، دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،                

 ه ــزء الثاني، دار هومـة، الجـــة في اإلستعجاالت اإلداريـــالـــــــ، رس                                  .7

 .2016للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،                 

 ة اإلدارية، دراسة مقارنة، الطبعة ـة تنفيذ اإلدارة للقرارات القضائيـــ، إشكاليبن صاولة شفيقة .8

  .2012الثانية، دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،                

 ع ـــي التشريــة فــــة العقاريــــوق العينيــــة والحقــــة العقاريــــــات الملكيــــ، إثبدة عبد الحفيظـبن عبي .9

   ع، الجزائرــلطباعة والنشر والتوزيه لــة، دار هومـــة السادســـري، الطبعـــالجزائ               

               2009.  
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 .2008لنشر والتوزيع، الجزائر،للطباعة وا ، التحقيق القضائي، دار هومهبوسقيعة أحسن .10

     اص، الجزء الثاني، الطبعة العاشرة، دارخون الجزائي الـز في القانـــ، الوجي                     .11

   .2010هومه للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،                

 عــــر والتوزيـــــور للنشـــة، جســــة الثانيــــعون اإلداري، الطبـــــي القانـز فـــــ، الوجياف عمارــبوضي .12

 .2007الجزائر،                

  ان، األردنــع، عمــــة للنشر والتوزيـفدار الثقااء، ـاء اإللغـي قضـــ، الوسيط ف                    .13

               2011.  

 ور للنشر ــــة، دار جســــــة الثالثـــــة، الطبعـــــات العموميـــــم الصفقـــرح تنظيـــــ، ش                    .14

 .2011والتوزيع، الجزائر،                

 جسور للنشر دار ، األولى، الطبعة ة في التشريع الجزائريــة العامـــــالوظيف،                     .15

 .2015والتوزيع، الجزائر،                

 ة في النظام السياسي الجزائري، دار هومه للطباعة ــ، أساليب ممارسة السلطبوقفة عبد اهللا .16

 .2009والنشر والتوزيع، الجزائر،                

  .2002ر، ـــاهرة، مصــــة، القــــة العربيـــــة، دار النهضـــــــات العامـــــالمناقص، جابر جاد نصار .17

  .2012 ر،ـــــرة، مصــــــــــة، القاهـــــــــــــة العربيــــــة، دار النهضــــــود اإلداريـــ، العق                     .18

  ة الجديدةــــة، دار الجامعـــــــت الجنائيراءاـــــــول اإلجـــــــــان عبد المنعم، أصــــــ، سليمجالل ثروت .19

  .2006اإلسكندرية، مصر،                

  ار النهضة العربية، القاهرة، مصرؤون الموظفين، دــــة وٕادارة شــــ، اإلدارة العامحبيش فوزي .20

               1991.  

 ة الثامنة، دار هومه ـة الجزائري، الطبعـــالجزائيون اإلجراءات ــــ، مذكرات في قانحزيط محمد .21

 .2013للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،                

 ات ـــة في العقد اإلداري، دار المطبوعــــــة العامــــــ، امتيازات السلطحمد محمد حمد الشلماني .22

 .2007الجامعية، اإلسكندرية، مصر،                

 ع، الجزائرـة والنشر والتوزيـــــاعــلطبه لــــازة، دار هومـــــمحررات شهر الحي عمر،حمدي باشا  .23
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               2004.  

 

 ة، الطبعة السابعة، دار هومه للطباعة ـة الخاصــة العقاريـــــة الملكيــــ، حماي                      .24

  .2009والنشر والتوزيع، الجزائر،                

 ه ـــة، دار هومــــة الثانيــــة، الطبعــــة الخاصــــة العقاريــــات تطهير الملكيـــ، آلي                      .25

  .2014للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،                

  ار هومه للطباعة والنشر والتوزيعة، دـــــازعات العقاريـــ، المنحمدي باشا عمر، زروقي ليلى .26

 .2015الجزائر،                

  ن، دار الخلدونية للنشر والتوزيعة والبرلماـــــة بين الحكومـــــة الوظيفيـــــ، العالقخرباشي عقيلة .27

  .الجزائر، د ت               

 ارب ــــــة وبعض التجــــات الجزائريــــوء التشريعـــــى ضــــة علــــة العموميــــــــ، الوظيفخرفي هاشمي .28

 .2012األجنبية، دار هومه، الجزائر،                

  ة للكتابــة الحديثــــان، المؤسســـــاإلنسوق ـــــة وحقـــــات العامــــــل إلى الحريــــ، مدخخضر خضر .29

 .2008طرابلس، لبنان،                

 ار، الطبعة الخامسة، دار هومه للطباعة والنشر ــة على العقـــــم الواقعــــ، الجرائخمار الفاضل .30

 .ت.والتوزيع، الجزائر، د               

 ات المحاكمة العادلة، الطبعة الثانية، دار هومه للطباعة ـ، الوجيـــز في ضماندالندة يوسف .31

  .2006والنشر والتوزيــع، الجزائــر،                

  .2010الخلدونية، الجزائر، ، المالية العمومية، دار دنيدني يحي .32

  اسية، دار النجاح للنشر والتوزيعم السيــوري والنظـــــون الدستــــ، مباحث في القانديدان مولود .33

  .2005الجزائر،                

  ، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، األردنرةــ، أسس اإلدارة المعاصربحي مصطفى عليان .34

               2007.  
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 ا، دار ـــا ومصادرهــــــة، أحكامهــــــة األصليـــــوق العينيـــــز في الحقــــــ، الوجيرمضان أبو السعود .35

  .2007الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، مصر،                

  .2006، العقود اإلدارية، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، سعاد الشرقاوي .36

 ن التشريعية والتنفيذية في األنظمة الدستورية ــــة بين السلطتيــــــالعالق، سعدى محمد الخطيب .37

  .2008العربية، منشورات العربي الحقوقية، بيروت، لبنان،                

  رة، مصرـــة، القاهـــــدار الكتب المصريون اإلداري، ــــــد القانـــــ، أسس وقواعسعيد السيد علي .38

               2008.  

  ةـــــــدار الجامعيــــــر، الــــاصــــي معــــل تحليلـــــخمد: ةـــــة العامـــــــ، الماليسعيد عبد العزيز عثمان .39

  .2008اإلسكندرية، مصر،                

 ور تسيير الموارد البشرية ــول من منظـــــور والتحـــــة بين التطـــــة العموميــــــ، الوظيفسعيد مقدم .40

   رـــــة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائــة الثانيــــة، الطبعـــات المهنــــوأخالقي               

               2013.  

 ة الجديدة للنشر، اإلسكندريةــــجامعة، دار الــ، أصول اإلجراءات الجنائيسليمان عبد المنعم .41

 .2008مصر،                

 ر ـــي الفكـــرة وفـــة المعاصـــر العربيـــي الدساتيــالث فــات الثـــ، السلطسليمان محمد الطماوي  .42

  ربيـر العـــة، دار الفكـــة السادســـة، الطبعــة مقارنـــي اإلسالمي، دراســاســالسي               

  .1996 مصر،القاهرة،                

  .1985، العقد اإلداري، الهيئة العربية للكتاب، القاهرة، مصر، سمير صادق .43

  نة، دار النهضة العربية، القاهرةة مقار ــة، دراســـة العامـــ، الوظيفشريف يوسف حلمي خاطر .44

  .2006مصر،                

 ةـــوري، دار النهضــــون الدستـــة والقانـــة السياسيـــــي األنظمـــز فــــ، الوجيشعبان أحمد رمضان .45

 .2008العربية، القاهرة، مصر،                

 التحقيق : ون اإلجراءات الجزائية الجزائري، الكتاب الثانيــ، المستحدث في قانشمالل علي  .46
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 . 2016والمحاكمة، دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،              

 ز في  شرح قانون اإلجراءات الجزائية، الطبعة الثالثة، دار الخلدونية ــ، الوجيطاهري حسين .47

  .2005للنشر والتوزيع، الجزائر،                

  

  انـــة اإليمــة، مطبعـــود اإلداريـــالعق ذـــار وتنفيـــــة آلثــ، األسس العامعادل عبد الرحمان خليل .48

 .القاهرة، مصر، د ت               

  اهرة، مصرـة، القـــالعربي ةــائي، دار النهضـــح القضــــ، التجنيالتواب معوض الشوربجيعبد  .49

               1995. 

  والقضاء والتشريع، منشأة المعارفوء الفقه ــة في ضـــود اإلداريــــ، العقعبد الحميد الشواربي .50

  .2003اإلسكندرية، مصر،                

 ود ـــالعق: امســـزء الخـــي، الجـــون المدنـــــط في شرح القانـــ، الوسيالسنهوريعبد الرزاق أحمد  .51

 .التي تقع على الملكية، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، د س ن               

  ةـي الحقوقيــبورات الحلــــة، منشــــالعامة ــــــاريع اإلنشائيــــــات المشــــانــــ، ضمعبد الرؤوف جابر .52

  .2003بيروت، لبنان،                

  د اإلدارية، دار الجامعة الجديدةام القانوني للجزاءات في العقو ــــ، النظعبد اهللا نواف العنزي .53

  .2010اإلسكندرية، مصر،                

  الديمقراطية النيابيةا في النظم ات استقاللهـة وضمانـــة التشريعيـــ، السلطعلي محمد الدباس .54

 .2008مطبعة وزارة الثقافة، األردن،                

 ر ـــات والنشــــة للدراســــة الجامعيــــــة، المؤسســــات الجزائيــــادئ المحاكمـــــ، مبعلي محمد جعفر .55

 .1994والتوزيع، بيروت، لبنان،                

 ع الجزاءات في العقود اإلدارية في اليمن، دراسة ـتوقي ة اإلدارة فيــــ، سلطعلي محمد مظفر .56

 .2012مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر،                

 ة والنشر والتوزيعــه للطباعـــار هومة، دـــواد اإلداريـــال في المـــــاء االستعجـــــ، قضغني أمينة .57

 .2014الجزائر،                
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 ج عن البناء بدون رخصة، دار هومه للطباعة والنشر ــــ، النزاع الجزائي الناتياسمينقزاتي   .58

  .2016والتوزيع، الجزائر،                

  رـة، مصـــة الجديدة، اإلسكندريـــــلجامعة والتحكيم، دار اــــــود اإلداريـــــ، العقماجد راغب الحلو .59

               2004.  

  

  دةـــة الجديـــــــــد اإلداري، دار الجامعــــــقات العــــانــ، ضماديـــــجعفر عبد الملك الحمال اهللا ــم .60

 .2010اإلسكندرية، مصر،                

  ة العربية، القاهرةـة، دار النهضـــــمة العاـــــات الماليــــــــــ، اقتصاديمحمد إبراهيم الدسوقي علي .61

  .2011مصر،                

 ديوان لمدنية الجزائري، الطبعة الخامسة،، طرق التنفيذ في قانون اإلجراءات امحمد حسنين .62

 .2006المطبوعات الجامعية، الجزائر،                

  دةـــــة الجديــــــــــــاإلداري، دار الجامع ونــــــة للقانـــــة العامــــ، النظريابـــت عبد الوهــــد رفعـــمحم .63

 .2009اإلسكندرية، مصر،                

  ة، دار الثقافة، عمانـات الجزائيــــمول المحاكــــون أصـــــز في قانــــ، الوجيد صبحي نجمـــمحم .64

  .2006األردن،                

  دارية في مجال النظرية والتطبيقاإلود ــــــام العقـــــادئ وأحكــــ، مبالي السناريــــمحمد عبد الع .65

 .دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، د ت               

  الجديدة للنشر، اإلسكندرية، مصر ةـــد اإلداري، دار الجامعــــالعق اسط،ــــمحمد فؤاد عبد الب .66

               2006.  

 ون المدني، الحقوق العينية األصلية، مكتبة دار الثقافة ــ، شرح القانمحمد وحيد الدين سوار .67

 .1999للنشر والتوزيع، عمان، األردن،                

 ق، دار الفجر للنشر ـة والتطبيـــــة، النظريـــــة التدريبيـــــ، إدارة العمليو النصرـــــمدحت محمد أب .68

  .2008والتوزيع، القاهرة، مصر،                

 ة، الطبعة الثانية، دار هومه للطباعة ــــواد المدنيـــــذ في المــــرق التنفيـــ، طنـــنصر الدي مروك .69
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 .2008والنشر والتوزيع، الجزائر،                

    .، تنمية الموارد البشرية، دعائم وأدوات، دار طليطلة، الجزائر، د تمسلم محمد .70

 ون الدستوري والنظم السياسية، دار المطبوعات ـالقانز في ــــ، الوجيد فهميـــمصطفى أبو زي .71

 .1999الجامعية، اإلسكندرية، مصر،                

  المنوفية، مصر ز في علم المالية العامة، مطبعة حمادة،ـــ، الوجيمصطفى حسني مصطفى .72

  .د ت               

  ة والنشر، القاهرةـة للطباعــــالفني ةـــالمؤسسة، ـــــة العامــــــادئ الماليــــــ، مبمنصور ميالد يونس .73

  .2004مصر،                

  .2011، القانون الدستوري العام، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس، لبنان، نزيه رعد .74

  توزيع، عمان، األردنة للنشر والـــاب الثاني، دار الثقافــــون اإلداري، الكتــــ، القاننواف كنعان .75

               2007. 

  لقانون الجزائري، الطبعة الثالثةة في اــة القضائيـــ، الضبطييقدح دارين، هنوني نصر الدين .76

  .2015دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،                

      :الكتب المتخصصة -ب     

  رـــة، مصــــة، اإلسكندريــــة الكتب العربيـــــة، مكتبـــــوال العامــــ، األماـــإبراهيم عبد العزيز شيح .1

               2006.  

 .2002م األموال العامة، دار النهضة المصرية، القاهرة، مصر، ــ، جرائأحمد عبد اللطيف .2

 ة العامة للتدريب في الوظيفة العامة، دراسة تطبيقية ـــ، النظريالسيد محمد يوسف المعداوي .3

 وق، جامعة القاهرة، مصر، ــة الحقــــة دكتوراه، كليــــب في مصر، رسالــللتدري               

              1978.  

 ة ــــــات في الرقابــــزي للمحاسبـــــاز المركــــر دور الجهــــم وتطويـــــيـ، تقيد لطفيـأمين السيد أحم .4

 ر، ـــصــة، مـــة، اإلسكندريــــدار الجامعيـة، الـــالعاموال ـــــى األمــــة علــــوالمحاسب               

               2014. 

 عالم  ة التنفيذية في النظام البرلماني، الرقابة السياسية على أعمال السلطإيهاب زكي سالم .5
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  .1983الكتب، القاهرة، مصر،                

  ة على أعمال الحكومةـــة البرلمانيــــبل الرقاــة من وسائــــواب كوسيلــــ، االستجبن بريح ياسين .6

  .2009مكتبة الوفاء القانونية، اإلسكندرية، مصر،               

  نون اإلداري، دار النهضة العربيةال في القاـة لالنفصــ، القرارات القابلجورجي شفيق ساري .7

 .2002القاهرة، مصر،                

  ةـة الثانيـــة، الطبعـــزة الحكوميــألجهة على اـــة واإلداريــة الماليـــ، الرقابحمدي سليمان قبيالت .8

  .2010دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، األردن،                

  ث في اإلصالح المالياـحات العمومية، أبـة على النفقــ، الرقابخير الدين فايزة، فقير محمد .9

 .2010الجزائر، دار بلقيس،                

  رةـــر، القاهـــام، دون دار نشـــال العـــمم الـــة في جرائــــة النموذجيـــ، الموسوعرفيق محمد سالم .10

  . 2005مصر،                

 ة، دار ــــود اإلداريــــات العقـــــاء في منازعــــن باإللغــــواز الطعــــ، مدى جان أحمد رمضانـــشعب .11

 .2010النهضة العربية، القاهرة، مصر،                

  ةـــــال الحكومــــة على أعمــــة البرلمانيــــبة للرقاــــواب كوسيلـــــ، االستجد علي يحيـادق أحمـــص .12

  .2008المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية، مصر،                 

 ام الجدارة في تولية الوظائف العامة، دراسة مقارنة بين ــ، نظالـــصبري جلبي أحمد عبد الع .13

  ةـــة الجديدة، اإلسكندريـــــي واإلسالمي، دار الجامعـــــام اإلداري الوضعــــــالنظ               

  .2008مصر،                

 اس ــــة نـــة، شركــــالعاموال ـــــم األمـــــاطي، جرائــــا السيد عبد العـــ، رضود الراعيــــصبري محم .14

 .2011للطباعة، القاهرة، مصر،                

 ة اإلدارة في توقيع الجزاءات على المتعاقدين معها في العقود اإلدارية ــ، سلططارق سلطان .15

  .2010وضوابطها، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر،                

  بوعات الجامعية، اإلسكندرية، مصرة، دار المطـــوال العامـــــــم األمـــ، جرائفرج علواني هليل .16

               2010.  
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 ة العامة والرقابة عليها من ـن في الخدمـــوك العامليـــل وسلـــ، أخالق العمفؤاد عبد اهللا العمر .17

  بـــــوث والتدريـــللبحى، المعهد اإلسالمي ــة األولــــي، الطبعـــالمــور إســـــمنظ                

  .1999، جدة، السعودية               

  مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقيةا، دراسة ــة العليـــــة الماليــــــ، الرقابول العموريــــــمحمد رس .18

 .2005بيروت، لبنان،                

 ة للمال العام في التشريع المصري، الطبعة ـة اإلجرائيــــ، الحمايمحمد عبد الشافي إسماعيل .19

  .1999ر، صم ،اهرةــربية، القعاألولى، دار النهضة ال               

 راك ـــــام، إيتـــــال العــــة المـــــة في حمايــــة واألمنيــــة القانونيـــــ، الموسوعد علي أحمد قطبــمحم .20

  .2006مصر،  للطباعة والنشر، القاهرة،               

 ةـي، دراســــي واإلسالمـــن الوضعــــام في التشريعيـــــال العــــة المـــــ، حرموانـــمحمد عوض رض .21

    .2011مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر،                

  مقارنة، الطبعة األولىام، دراسة ـال العـــــي للمـــــز القانونــــ، المركاروق عبد الحميدــــمحمد ف .22

  .1983مطبعة خطاب، القاهرة، مصر                

  .2010ة، مصر، ـــدة، اإلسكندريـــــــة الجديـــــــاد، دار الجامعـــــــم الفســــــــ، جرائةــــــان مليكــــــهن .23

 اني ــــام البرلمـــــي النظــــف ال اإلدارةــــة على أعمـــة البرلمانيـــ، الرقابام الدين األحمدـــوسيم حس .24

 .2008والرئاسي، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان،                

  .2002ال العام، دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، ـة المــــ، نظرياوي أعمرـيحي .25

 ر ــــة والنشـــه للطباعــــة، دار هومــــة الخامســة، الطبعــالك الدولــــازعات أمـــــ، من                  .26

  .2009والتوزيع، الجزائر،                 

-II الرسائل والمذكرات:  

      :رسائل الدكتوراه -أ    

  ةــكلي وراه،ـــة دكتـــرسالة، ـــود اإلداريـــة في العقــــة العامــــاهر السلطـــــ، مظان عيادــــأحمد عثم .1

  .1983الحقوق، جامعة القاهرة،                
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  ة مقارنةـة، دراســــة اليمنيـــــالجمهوريي ـــة فـــــة اإلداريــــــ، الرقابإلهام محمد عبد الملك المتوكل .2

 .2001رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة،                

 ، كلية ة دكتوراهـرسالري، ــاسي الجزائــــام السيــــة للنظـــة الرئاسويـــ، عن الطبيعأومايوف محمد .3

  .2013 الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،               

  ، تخصص قانونرسالة دكتوراهة القضائية في الجزائر، ــــ، االزدواجيبن منصور عبد الكريم .4

  .2015مولود معمري، تيزي وزو،  وق والعلوم السياسية، جامعةـــة الحقــكلي               

 

 وق ـة الحقـــ، كليوراهـــة دكتـــرسالزائر، ــــاء اإلداري في الجـــاص القضـــ، اختصادي عمرــــــبوج .5

  .2011والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،               

 ، كلية ة دكتوراهــرسالة، ـــات العموميـــالصفقال ـــاد في مجـــة الفســـات مواجهــ، آليةــاب ناديــتي .6

 .2013، الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو               

  رــة في مصـــة البرلمانيـــل الرقابــــوسائن ـة مـــواب وسيلــــ، االستجد بنداري عطيةـــجالل السي .7

  .1996الحقوق، جامعة القاهرة، رسالة دكتوراه، كلية                

  ةـــوال العامـــى األمــة علـــي الرقابـــة فــة التشريعيــــ، دور السلطان حسن سيد أحمد خليلـجيه .8

  .2001رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة،                

  وراهـــة دكتــرسال اإلداري في الجزائر،ة الفساد ـة لمكافحــــات القانونيـــ، اآللية عبد العاليــحاح .9

  .2013كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة،                

 رسالة ي مسؤولية اإلدارة الناشئة عن العقد اإلداري، ـن الخطأ فـــ، ركحمدي حسن الحلفاوي .10

  .2001دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة،                

  ة، دراسة مقارنةـوال العامــــة على األمـــة البرلمانيـــ، الرقابخالد أعجمي عبيد جاسر المطيري .11

  .2015، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، رسالة دكتوراه               

 ، كلية العلوم رسالة دكتوراهل التنمية المحلية في الجزائر، واقع وآفاق، ـــ، تمويخنفري خيضر .12

  2010، 03ر ـــــــزائــــة الجــــر، جامعـــوم التسييـــــــة وعلـــاريـــة والتجــــاديــــــاالقتص               
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               2011. 

 كلية الحقوق، جامعة ، ة دكتوراهـرسال ام،ـــــال العــــة للمـــــة الجنائيــــ، الحمايد سالمـــرفيق محم .13

 .1994القاهرة،                

 وم ــالمفه: ريــــون الجزائــــة في القانــــة العامــــل المنفعــــة من أجــــــ، نزع الملكيدـــداوي محمــــزغ .14

  .1998، كلية الحقوق، جامعة قسنطينة، رسالة دكتوراهواإلجراءات،                

  ، كلية الحقوقوراهـة دكتـــــرسال دول،ــــة الــــة على ماليــــالبرلمانية ـــ، الرقاباجريــــزيد حمود اله .15

  .2014جامعة المنصورة، مصر،                

 الحقوق والعلوم  ةـ، كليوراهـــة دكتـــرسالر، ـــة في الجزائـــة للدولــة العامـــ، الميزانيةــوش رحمـزي .16

  .2011معمري، تيزي وزو،  السياسية، جامعة مولود               

  ، كلية الحقوقرسالة دكتوراه ة مقارنة،ــــاني، دراســـق البرلمــ، التحقيسيد محمد ابراهيم محمد .17

  .2014جامعة عين شمس،                

 ات ـــذ العمليــاص بتنفيـــري الخـــة الجزائـــة العموميـــام المحاسبــــاق إصالح نظــــ، آفشالل زهير .18

 رـــوم التسييـــة وعلـــوم االقتصاديـــــة العلـــــوراه، كليــــة دكتــة، رسالـــة للدولـــالمالي               

 .2014، 2013جامعة أمحمد بوقرة بومرداس،                

 رسالة  ة اإلدارة في التعاقد في القانون اليمني،ـ، مدى حريضياء عبد الرحمان أحمد عثمان .19

  .2007، كلية الحقوق، جامعة أسيوط، مصر، دكتوراه               

 ة لالنفصال في قضاء ــــة القابلـــــرارات اإلداريــــ، القعاطف محمد شوقي سيد أحمد الشهاوي .20

    ة ـــوق، جامعـــة الحقـــوراه، كليـــة دكتـــة الفرنسي والمصري، رسالـــلس الدولــمج               

  .2007عين شمس،                

 ة، رسالة ـة الحديثـــة في الدولــة مع المسؤوليـــة السياسيـــوازن السلطـــ، مدى تاصفــعبد اهللا ن .21

  .1981دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة،                

 ة ــــرسالة، ـــة مقارنـــة، دراســـالدولة ـــاليـى مــة علـــانونيــة القــــابــ، الرقانـــالعوضي العوضي عثم .22

 .1992دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس،                
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 ة القمعية للهيئات اإلدارية المستقلة في ــة على السلطـــة القضائيـــ، الرقاباوي عز الدينــعيس .23

 ادي، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ــال االقتصـــالمج               

 . 2015مولود معمري، تيزي وزو،                 

 ة في البحرين في ظل ـة والتنفيذيـــة بين السلطتين التشريعيــ، العالقالــفاتن محمد حسين كم .24

  وراهـــــــة دكتـــة، رسالــارنـــمق ةـه، دراســوتعديالت 1973ام ـادر عــا الصـــدستوره               

  .2011كلية الحقوق، جامعة عين شمس،                

  

  

 زي ـــــاز المركـــة ودور الجهـــامــــة العــــوال الدولـــة على أمــــ، الرقابولـــفتحي محمد محمد األح .25

  ةـة، دراسة تطبيقيـر في اإلجراءات التأديبيــــة والتأثيـــــات في الرقابـــــاسبــــللمح               

 .2011، 2010رسالة دكتوراه كلية الحقوق، جامعة عين شمس،                

  ة في دولة الكويتـــال العامـــــــد األشغــــرام عقـــوني إلبـــام القانــــ، النظفهد مرزوق فهد العنزي .26

 .2008دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة،                

 جامعة  ، كلية الحقوقرسالة دكتوراهات التشريعية لرئيس الجمهورية، ــ، الصالحيلوشن دالل .27

  .2012، 2011باتنة،                

  ة في مجال العقود اإلداريةـــلشفافية باـــة العقديـــزام أطراف الرابطـــ، التماجد شهاب الرمضان .28

  .2016، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، رسالة دكتوراه               

 د مع اإلدارة في تنفيذ العقد ـــوق المتعاقـــــات وحقــــة لاللتزامــــ، األسس العاممحمد سعيد أمين .29

  رــــس، مصـــن شمـــــة عيـــــوق، جامعـــــــة الحقـــــوراه، كليـــــة دكتـــــالـــاإلداري، رس               

               1983. 

 ، إلغاء القرارات اإلدارية القابلة لالنفصال، دراسة تحليلية تطبيقيةمحمد سمير محمد جمعة .30

 ة الحقوق، جامعة ـمقارنة في القانون الفرنسي والمصري، رسالة دكتوراه، كلي               

   .2011المنصورة، مصر،                

 رسالة  ة،ــــات الشرطيـــــة في المؤسســـــة العامــــــات الوظيفـــــ، أخالقيرــمحمد عوض علي خاط .31
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  .2016، كلية االقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، دكتوراه               

 ، سلطة اإلدارة في تعديل عقود األشغال العامة وفقا لنظام أوامر محمد فؤاد محمد الحريري .32

  .2010التغيير، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة،                

 ة القانونية لألموال العامة في الجمهورية اليمنية، دراسة ـ، الحمايمحمد محمد أحمد الدروبي .33

  .2011، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، رسالة دكتوراه مقارنة،               

  قـــة والتطبيــــالبرلماني بين النظري ام النيابيـــل النظـــق الحل في ظــــ، حمرزوقي عبد الحليم .34

  ة الحاج لخضرــــة، جامعـــوم السياسيــــوق والعلــــة الحقـــوراه، كليــــة دكتـــــالــــرس               

 .2014، 2013باتنة،                

 رسالة ة، ـة ونقديـــة تحليليــدراس: ة في الجزائرـــة على البلديـــة الماليـــ، الرقابموفق عبد القادر .35

 وم التسيير، جامعة الحاج ــة وعلــــة والتجاريـــوم اإلقتصاديــــة العلـــدكتوراه، كلي               

  .2015، 2014لخضر، باتنة                

 وم ــوق والعلــــة الحقــــ، كليوراهـــة دكتــــرسالة، ـــة األمالك الوطنيــــات حمايــــ، آلياوي حنانـــميس .36

  .2015، 2014السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، جامعة تلمسان،                

 رسالة د اإلداري وأثرها في تسيير المرفق العام، ـــفي العقة التأخير ــــ، غرامنصر الدين بشير .37

 .1998دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة،                

  ـي اء المصري واألردنــام في التشريع والقضـــال العــــمــة الـــ، حماينايل منيزل مفضي الهروط .38

  .2016وراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، ـــة دكتــة، رسالــة مقارنــدراس               

    :مذكرات الماجستير -ب     

 مذكرة ة على المؤسسات اإلدارية، ــه ودوره في الرقابــــنظام: ةــــ، مجلس المحاسبأمجوج نوار .1

  .2007، 2006، كلية الحقوق، جامعة منتوري، قسنطينة،  ماجستير               

  ةـــــة واإلداريـــــون اإلجراءات المدنيـــنة طبقا لقاـــة اإلستعجاليـــوى اإلداريــــ، الدعايل رضيةــــبرك .2

  ود معمريــة مولــة، جامعــوم السياسيــــوق والعلـــــة الحقــــ، كليرـــــمذكرة ماجستي               

  .2014،تيزي وزو               

  ماجستيـــر، رةـــمذكع الجزائري، ــــة في التشريـــــوال العامــام القانوني لألمظـ، النبومزبر باديس .3
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 2011قسنطينة، وة منتوري، ــة اإلخــة، جامعـــوق والعلوم السياسيــة الحقـــكلي               

               2012. 

 ة، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم ـة العموميـــة األمالك الوطنيـــ، قواعد حمايتوام حدة .4

  .2011، 2010ة الجزائر، ــاإلدارية، جامع               

  ة الجزائريةـــن باإلدارات العموميــــيومي على كفاءة الموظفـ، أثر التوظيف العمتيشات سلوى .5

 ة والتجارية وعلوم التسيير، جامعة ـوم االقتصاديــة العلـــ، كليرـــمذكرة ماجستي               

  .2010، 2009بومرداس،  ،أمحمد بوقرة               

  

 ، كلية مذكرة ماجستيرة وآفاق، ـحصيل: ة في الجزائرــــوالت الالمركزيــ، تحسي يوسف أحمد .6

  .2013الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،                

  مذكرة ماجستيرات الصفقات العمومية، ـــاضي اإلداري على منازعـــة القــرقاب، شريف سمية .7

  .2016كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري تيزي وزو،                

   مذكرةر، ـــــة بالجزائــــــة المحليـــــي التنميـي فــــع المدنـــــ، دور المجتمالمــــالوي عبد الســـعبد ال .8

 ةـــــاح، ورقلـــ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مربرــــماجستي               

               2010 ،2011.  

      نــــا بيــــركزي مـــاون الالمـــــار التعـــــــي إطـــر فــــي الجزائـــة فــــة اإلقليميــــــ، التهيئةــــان راديـــعلي .9

 رة ماجستيرــــمذكأوروبي،  -ي تعاون جزائريــــة لحالتـــــ، دراس1980-2012              

  .2015جامعة مولود معمري، تيزي وزو،               

 ة ـ، كليرـــمذكرة ماجستية، ـــات األمنيــــل في الدوريــــات العمــــ، أخالقيعمر بن ناصر القريوي .10

  لعلوم األمنية، الرياض، السعوديةة لــة نايف العربيــــا، جامعــــات العليــــالدراس               

               2005.  

 ون المدنيـــــوء القانـــــه على ضــــي تعديلـــــي فــة القاضــــرط الجزائي وسلطــ، الشرـــقارس بوبك .11

 ة الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج ــ، كليرـــــرة ماجستيـــــمذكري، ــــالجزائ              
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 .2015 ،لخضر، باتنة              

 ، كلية الحقوق مذكرة ماجستيرة في الدول المغاربية، ـــــة اإلداريـــــ، الالمركزيةــــكواشي عتيق  .12

 .2011، 2010والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،                

 ة ــ، كليرـــمذكرة ماجستيع الجزائري، ــــر في التشريـــــعميتة والــــ، قرارات التهيئلعويجي عبد اهللا .13

 .2012، 2011الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة،                

  قـــات التحقيــــبجهاد ــــة الفســــة لمكافحــية الوطنـــة الهيئــــ، عالقمحمد مسفر مجدل القحطاني .14

  معة نايف العربية للعلوم األمنيةة الدراسات العليا، جاـ، كليرـــرة ماجستيــمذك               

    .2013السعودية،  ،الرياض               

  

 مذكرة  على أعمال الحكومة، دراسة مقارنةة البرلمانية ـ، الرقابنواف مهدي جوير الحمدوني .15

  ةاهر ـة، جامعة الدول العربية، القــات العربيـــوث والدراســـ، معهد البحرــماجستي              

  .2009 رــمص               

III- المقاالت والمداخالت:  

     :المقاالت -أ    

 مجلة مركز، "ة عن المساس بالمال العامــة المدنيـالمسؤولي"، أحمد شوقي عبد الرحمان .1

  .2005، 27القاهرة، العدد  ،نــ، أكاديمية مبارك لألمالشرطةبحوث                 

  "ة أثناء مرحلة التنفيذــــال العامــــغد األشـــل عقـــة اإلدارة في تعديــــسلط" ، العطراوي كمال .2

 الوادي، عدد  ،، جامعة حمه لخضرةـة والسياسيـــوم القانونيــــة العلـــمجل                     

                     17 ،2018. 

 ، العدد مجلة الفقه والقانون، "مادة اإلداريةـالي في الـــاء اإلستعجـــالقض" ، المجني محمد .3

 www.majalah.new.ma: ، منشورة على الموقع2013 ،05                    

 ة الدستورية ــبين الوثيقر ـــاني في الجزائــــواب البرلمـــاالستج" ، أونيسي ليندة، شراد يحي .4

  عباس  ، جامعةوق والعلوم السياسيةـة الحقــــمجل، "ةــــة البرلمانيــــوالممارس               

 .2016، 05، العدد لغرور، خنشلة               
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  هـات تطبيقـة وضمانـف العامة في الوظائـــمبدأ الصالحي"، م سيد محمدـبدوي عبد العلي .5

  52ة ــــ، السن01، العدد ةـــــــا الدولـــايــــة قضــــة هيئــــمجل ،"ةـــــة مقارنـــــدراس               

               2008.  

  10-11ون البلدية الجديد ــل قانـــة في ظـــة البلديـــمالي"، زةــبراهيمي سهام، براهيمي فائ .6

  ة الكويتــ، جامعوقــــــة الحقـــمجل ،"ة المحليةــــق التنميـــــا في تحقيــــودوره               

  .2013، 03العدد                

  "ة الموارد البشريةـــن وتنميـــــوين في تثميـــــدور التك" ، براهيمي عبد اهللا، حميدة المختار .7

  07دد ـرة، العـــــ، بسكد خيضرـــة محمـــــ، جامعةـــــــوم اإلنسانيــــــة العلــــــمجل               

               2005.  

 : ادــــي اإلداري من النص إلى االجتهـــاص القاضـــــار اختصــــمعي" ، وق عبد العزيزــبرق .8

  ارســة يحي فــ، جامعات القانونيةــــة الدراســــــمجل، "رةــــــاربات القاصـــــــالمق               

  .2017 ،03المجلد ، 02المدية، العدد                

 ة القضاء اإلستعجالي  قبل التعاقدي في مجال الصفقات العمومية ــــرقاب"، بزاحي سلوى .9

 ة ـــــ، جامعونيــــة للبحث القانـــــة األكاديميــــالمجل ،"ريــــع الجزائــــفي التشري               

 .2012 ،01، عدد 03بجاية، السنة                

 ات المحلية الوطنية واألجنبية في التشريع ـــاون الالمركزي بين الجماعــــالتع" ، بالل فؤاد .10

 ة ــــ، جامعيــالقضائ ادــــاالجتهة ـــــــمجل، "اتـــــالضوابط والمعوق: ريــــالجزائ               

 .2018، 16العدد محمد خيضر، بسكرة،                

 مجلة أبحاث  ،"ات التنفيذـــدار ومعوقــــدم بين إجراءات اإلصــــرار الهـــــــق" ، ول فهيمةــــبل .11

  ة محمد الصديق بن يحي، جيجلــــمع، جا02، العدد ةــة وسياسيـــــقانوني               

               2016.  

 ات في ظل التعديل ــــل بين السلطــــمبدأ الفصدات ــــمستج"، بن السيحمو محمد المهدي .12

  ةــة واإلداريــة البحوث السياسيــــمجل ،"2016ة ـري لسنــــوري الجزائــــالدست               

  .2017، 11جامعة الجلفة، العدد                
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 وث ــــة البحــــمجل ،"ةــــــة العامــــالميزانيى ـــــة علــــة الماليــــــات الرقابــــآلي" ، ح ياسينـــبن بري .13

 .2016، 10، العدد 02 ، جامعة البليدةوالدراسات القانونية والسياسية               

  "ةـــل اإلدارة المحليــــي عمـــة فـــة التشاركيـــل الديمقراطيــــات تفعيـــآلي" ، اديســـدة بــــبن ح .14

  01ة ـــالحاج لخضر، باتن ةــامعـــ، جةـــــن والتنميــــة لألمـــــة الجزائريــــالمجل               

 .2017، 10العدد                

 ع ــــون، الواقــــالقان...انــــلمام البر ــــة أمــــامج الحكومــــم برنــــتقدي" ، ادرـــالح عبد القــــبن ص .15

  .2003، 03مجلس األمة، العدد  ،الفكر البرلماني مجلة ،"ورــوالتص                

  

 

 إعداد الميزانية العامة  دور وزارة المالية في" ، بن يحي أبو بكر الصديق، قزوح نصيرة .16

  02ة، العدد ــور، الجلفــــان عاشــــة زيــــ، جامعمجلة آفاق العلوم "ةــــللدول                

                2016.  

  ة إبرام الصفقاتـــات بمناسبــــد الحاجـــضبط وتحدي"، اءـــعبد الغاني، منيغر سنبوالكور  .17

  03ل، العدد ــ، جامعة جيجةــة وسياسيــاث قانونيـة أبحـــــمجل ،"ةــــالعمومي               

               2017.  

  العدد -اتــــة دراســــمجل ،"ةــــة الواليــــميزاني: ةــــات المحليـــــة الجماعـــــمالي"، دـبوجالل أحم .18

 .2016، 26جامعة األغواط، العدد  ،االقتصادي               

 ة في ــــوى اإلداريـــــع الدعـــروط رفـــــواردة على شــالتعديالت ال" ، ازــــدة شهينــبودوح ماج .19

  12، جامعة بسكرة، العدد القضائيمجلة اإلجتهاد ، "ريــــون الجزائــــالقان               

               2016. 

  ةــة مجلس الدولــمجل، "ةـدور القضاء اإلداري في المنازعات العقاري" ، وف موسىـبوص .20

  .2002، 02العدد                

 اث ـــة أبحـــمجل ،"رـــة بالجزائـــة المحليـــق العموميـــل المرافـــب تمويـأسالي"، بوعيسى سمير .21

  .2017، 05، جامعة جيجل، العدد قانونية وسياسية               
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 ، العدد مجلة إدارة ،"زائريام الدستوري الجـــة في النظـــز مجلس األمـــمرك"، بوكرا إدريس .22

               01، 2000.  

 مجلة  ،"مفهومها، أساس إلزامها ونطاقه: قواعد أخالقيات المهنة"، ابر محجوب عليــج .23

  .1998، 02، العدد 22، جامعة الكويت، السنة الحقوق               

    le journal de، "ريــــــام الجزائــــا في النظــــاه وصالحياتهــــــة الميـــــشرط"، جالب محمد .24

               l'environnement     de   et    l'Eaux،   nationale   Ecole 

              supérieure d'hydraulique ،  2013 ،23العدد.  

  

 

 ات المحلية واإلجراءات المتخذة ـــة الجماعــــذ ميزانيــــر وتنفيــــتحضي"، جليل زين العابدين .25

 ، جامعة ة للمالية العامةــة الجزائريــالمجل، "اــــة لهــــوارد الماليــــلتحسين الم               

  .2012، 02بكر بلقايد، تلمسان، العدد  أبي               

  "ةــة الجزائريــات المحلية لنظام التمويل، حالة البلديـــة الجماعـــاستراتيجي"، اجي محمدـــح .26

 ، العدد 08، المجلد تبسةة ـجامع ة،ـــة واإلنسانيـــوم االجتماعيـــة العلـــمجل               

               16 ،2017. 

 "الجزائري نظام المتابعة عن طريق إجراءات األمر الجزائي في القانون" ، محمدحزيط  .27

   02 دةــة البليــجامع، ةــــة والسياسيـــانونيــات القـــــوث والدراســــــة البحـــــمجل                

  .2017، 12العدد                

 األردنيان أسرار الوظيفة العامة في القانون ـــام بكتمـــالتزام الموظف الع"، خالد الزبيدي .28

  36 ةــــــت، السنــــة الكويـــــعــامـــ، جوقــــــــقــــة الحــــمجل ،"ةــــارنــــــة مقــــــدراس                

  .2012، 03العدد                 

  مجلة المفكر ،"العمومية في الجزائرات ــة على الصفقـــــة القضائيــــــالرقاب"، خضري حمزة .29

  .2015، 13جامعة محمد خيضر، بسكرة، العدد                

 ، جامعة مجلة المفكر، "ة اإلدارة في توقيع الجزاءات اإلداريةـسلط" ، دراجي عبد القادر .30
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 . 2014، 10محمد خيضر بسكرة، العدد                

 ات ــة للجماعــــت القانونياــــة كإحدى المعيقــــة اإلداريــــالوصاي"، زاوي أحمد، رحاب شادية .31

 ، العدد 01، جامعة باتنة ة الباحث للدراسات األكاديميةــــمجل ،"اإلقليمية               

               12 ،2018.  

  ةــــق التنميـــــن لتحقيــــلتشاركية كآليتية اـــــي والديمقراطيـع المدنـــالمجتم" ، دــــسراغني بوزي .32

  ، جامعةة الباحث للدراسات األكاديميةـمجل ،"ة نموذجاــــة البرازيليـــالتجرب               

 .2016، 08، العدد 01باتنة                

 مجلة روح  ،"المــفي اإلس اليــــام المــــالم النظــــمن مع" ، سليمان عبد الهادي الطنطاوي .33

  .1998، 13جامعة طنطا، العدد  ،القوانين               

 

 ة وحدود الرقابة ــــالعام ةــــة للمنفعـــزع الملكيـــــــــــة اإلدارة في نــــــسلط"، سمير محمود قطب .34

  16العدد  مصر، ،ةـوث الشرطـــــة مركز بحـــــــمجل ،"اـــــــعليه ةـــــــــــالقضائي               

               1999.  

 ة ــدراس: اركيةـــــة التشــــس الديمقراطيــــــي في تكريــــع المدنـــدور المجتم" ، سويقات األمين .35

  ، جامعة ورقلةة دفاتر السياسة والقانونــــمجل ،"ي الجزائر والمغربــــحالت               

 .2017، 17العدد                

  "ومة من خالل آلية ملتمس الرقابةة على أعمال الحكــــــة البرلمانيـــالرقاب" ، ظريف قدور .36

 .2017، 05، جامعة جيجل، العدد مجلة أبحاث قانونية وسياسية               

 ة في مجال العقود اإلدارية، دراسة خاصة ـــاوز السلطـــالطعن بتج"، ائيــــادل الطبطبــــع .37

 جامعة الكويت، السنة  ،مجلة الحقوق، "ة الفرنسيــاء مجلس الدولــــــبقض               

  .1987، 03العدد  ،11               

 مجلة  ،"ي الكويتة فـة البرلمانيـــــــــام األسئلظــــــــر نــــــــــو تطويـــــنح" ،                           .38

 .1993الكويت، ، المحامي               

 ة الحقوقلمج ،"يـور الكويتــــامج الوزاري في الدستـــــوم البرنــــــمفه"،                           .39
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                  .1997، 01العدد  ،جامعة الكويت                

  "وٕاداريوني واقتصادي ـور قانــــــوال من منظــــــــل األمـــــــغسي" ، ادل عبد العزيز السنــــع .40

  معة الدول العربية، القاهرة، مصر، جاة العربية للتنمية اإلداريةــــــالمنظم               

               2008.  

 ل التعديل ــــة في ظـــــان بالحكومـــــة البرلمــــــعالق"، ة فيصلــــور نصر الدين، نسيغــــعاش .41

 ة محمد ــــــامعـــج ،اد القضائيــــة االجتهــــــمجل ،"1996 ةــــــوري لسنـــــالدست               

  .2008 ،04خيضر، بسكرة، العدد                

 ر في ــــــق الوفــــــي تحقيـات الكويتي فــــــون المناقصـــــانـــــة قــــأهمي" ، عبد الحفيظ  عبد اهللا .42

 العدد  ،29السنة  ، جامعة الكويت،وقــة الحقــــــمجل، "ةـــــــــات العامــــــــالنفق               

  .1995الثاني،                

 ة ـة على دولــــتطبيقية ــــة نظريـــــاني، دراســـــواب البرلمــــــاالستج"، عبد اهللا حباب الرشيدي .43

 .2015، 01، جامعة الكويت، العدد مجلة الحقوق ،"الكويت               

 مجلة العلوم ، "ة العامة في الجزائرـــــة على الميزانيـــــة البرلمانيــــــالرقاب" ، عزة عبد العزيز .44

 .2017، 24، العدد 02جامعة سطيف ، االجتماعية               

 ة ــة الشريعــــمجل، "هــــــحمايت مـــام ونظـــــال العـــــوم المــــــمفه" ، علي عبد اهللا صفو الدليمي .45

  .2004، 20جامعة اإلمارات العربية المتحدة، العدد  ،والقانون               

 ة لالنفصال عن العقد اإلداري ـــة القابلـــرارات اإلداريــــــالق"، ان البورينيـــعمر عبد الرحم .46

  37جامعــــة الكويت، السنـة  ،وقـــــة الحقـــــمجل، "اــــاء عليهــــة القضـــــورقاب               

 .2013، 01العدد                

 مجلة ، "ة الرقابة البرلمانية ودورها في الدفاع عن حقوق المواطنـــعملي"، عوابدي عمار .47

  .2002، 01العدد  مجلس األمة، ،الفكر البرلماني               

 العالقة المتبادلة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في النظام "، وســــغسان سليم عرن .48

 ، جامعة اإلمارات العربية ونــــة والقانـــــة الشريعــــمجل، "اسي السوريــــالسي               

  .2012، 50المتحدة، العدد                
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  ة مجلس الدولةـمجل ،"التهديديةة ــة من الغرامـــعن موقف مجلس الدول"، اي رمضانــغن .49

  .2000، 01عدد                

 ة في ـة الخارجيــــة والرقابــــــة الداخليـــدور الرقاب" ،كاكي عبد الكريمقادري محمد الطاهر،  .50

 مجلة دراسات ، "ة الجماعات المحليةـــادات ميزانيــــد استهالك اعتمــــترشي               

 .2013 ،02العدد  ،02، جامعــة البليــدة جبائية               

 ة ــــمجل، "هــــاد ومكافحتــــة من الفســـــات الوقايــــن جدوى تعدد هيئــــع"، قـقريمس عبد الح .51

 .2016، 02بسكرة، العدد محمد خيضر، جامعة  الحقوق والحريات،               

 األدوار : ةــــــة التشاركيـــــس الديمقراطيـــــزي وتكريـــــركــــاون الالمـــــعـالت" ، رـــــــة منيـــــمباركي .52

 ة البحوث السياسية ـــمجل ،"اق الجزائريــــة في السيــــات الممكنــــــوالمساهم               

 .2017 ،06، جامعة الجلفة، العدد واإلدارية               

    ة ــــمجل ،"ون السوريـــــانــة في القـــوال العامـــوني لألمــــام القانــــالنظ"، ودـــــمحمد سعيد فره .53

   .1993، 03، العدد 17السنة  ، جامعة الكويت،وقــــالحق                

 عدد ، جامعة الكويت، المجلة الحقوق ،"اة المال العامـــــزك" ، محمد عبد الغفار الشريف .54

               04، 1998. 

  ةـمجل، "ة في الكويتــــــوال العامــــــام القانوني لألمـــــالنظ" ، محمد عبد المحسن المقاطع .55

  .1994، 03، جامعة الكويت، العدد الحقوق               

 ة ـــــــمجل ،"ويتـــــــالكي ـوزراء فــــللاني ـــواب البرلمـــــاالستج" ،                                     .56

  .2002، 03جامعة الكويت، العدد  الحقوق               

 مجلة العلوم  ،"ة على تنفيذ العقد اإلداريــــة اإلدارة في الرقابــــسلط"، محمود أبو السعود .57

  01العدد  ،39ة ــــــن شمس، السنــــــــة عيـــــجامع ،واالقتصادية ةـــــالقانوني                

                1997. 

 ة في القانون ــــوق عينيــــــة المنشئ لحقـــــوال العامـــــاص لألمـــــل الخـــــالشغ" ، مزهود حنان .58

  04ل، العدد ــــ، جامعة جيجة أبحاث قانونية وسياسيةــــــمجل ،"ريــــــالجزائ               

               2017.  
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 مجلة التكامل  ،"ةـــلمحليات اـــــة للجماعـــــة المحليـــــل الجبايـــــتفعي" ، مسعودي عبد الكريم .59

  .2013، 01، العدد 01جامعة أدرار، المجلد  االقتصادي                

 مجلة العلوم  ،"اإلداري روط العقدـل شــــي تعديـــة اإلدارة فــــسلط"، مصطفى كمال وصفي .60

  .1980، 02العدد  جامعة القاهرة، ،اإلدارية                

  ةــــمجلة الرقابة الشامل ،"وال العامة في القانون اإلداريـــاألم" ، مصطفى محمود عفيفي .61

 .1996، 127الجهاز المركزي للمحاسبات، القاهرة، عدد                

 ةــالمجلة األكاديمي، "ة أساليب التحري الخاصةـــــط مشروعيــــضواب"، معمري عبد الرشيد .62

 ، العدد 11د ــة عبد الرحمان ميرة، بجاية، المجلـ، جامعيـــــللبحث القانون               

               01 ،2015.  

 

 ات ـــة الجماعـــــــن آداء ميزانيـــــــري في تحسيــــر البشــــدور العنص" ، فتاح فاطمة الزهراءم .63

  ، جامعةالمجلة الجزائرية للمالية العامة، "ة ميزانية البلديةــة دراســــالمحلي               

 .2012، 02، العدد أبي بكر بلقايد، تلمسان               

 أثر زوال المصلحة على السير في دعوى اإللغــاء في ضوء "، ومـــــمنصور إبراهيم العت .64

   مجلة الشريعة والقانون ،"ارنـي والمقـــــاء اإلداري األردنالقضــ ـــاداتاجته               

 .2012، 49، العدد 26السنة  ،جامعة اإلمارات العربية المتحدة               

 ة التأخير في العقود اإلدارية، دراسةــــوني لغرامـــــام القانـــــالنظ"،                               .65

 ة ــة اإلمارات العربيــــ، جامعونــــــة والقانـــــة الشريعــــمجل ،"ةــــة مقارنــــتحليلي               

 .2013، 53العدد  ،27السنة  المتحدة،               

 اسة تحليلية ات العقود اإلدارية، در ـاء في منازعــــالطعن باإللغ" ،                              .66

  .2014، 02العدد ، 38السنة ، جامعة الكويت ،مجلة الحقوق" مقارنة               

 حقوق وسلطات اإلدارة في العقود اإلدارية في دولة اإلمارات "، موسى مصطفى شحادة .67

 ة ــــالقانونيوث ــــوق للبحـــــة الحقـــمجل ،"ةـــــــة مقارنــــدة، دراســـــة المتحـــالعربي               

  .2006، 02، العدد واالقتصادية               
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 ، عدد 01، مجلد لرافدين للحقوقا ،"ف بأموال الدولة العامةــالتعري" ، نوفل علي الصفو .68

               20، 2004. 

 مجلة األمن ،"ة العامة للدولة علما وعمال، دراسة مقارنةــــإعداد الموازن" ، يوسف شباط .69

 .2001، 01، العدد 09، دبي، السنة والقانون               

    : المداخالت -ب

 اد اإلداري والمالي ـــــة الفســـــة في مواجهـــــة الماليـــــــدور الرقاب" ،ةـــــوزيدة حميد، الجوزي فتيحب .1

 الرقابة المالية واإلدارية ودورها : ، ورشة عمل"ة على األموال العامةـوالمحافظ               

 ورات ــ، منش2015ا، ــول، تركيــــالي واإلداري، اسطنبــــاد المـــــفي الحد من الفس               

  .2016 ،لمنظمة العربية للتنمية اإلداريةا               

  

 ة ـة الفساد والمحافظـــة في مواجهــــة واإلداريـــابة الماليــالرقدور "، خليل محمد عبد القادر غنيم .2

  الرقابة المالية واإلدارية ودورها في الحد: ة عملــ، ورش"ةـــــوال العامـــعلى األم                   

  ات المنظمةور ـ، منش2015ول، تركيا، ـــــالي واإلداري، اسطنبــــاد المــــمن الفس                    

  .2016العربية للتنمية اإلدارية،                     

 ة واإلدارية وتحقيق ــــمالية الــــــب الرقابــــاح أساليـــــر نجــــمعايي"،                                        .3

 ة ودورها في الحد من الفساد ـواإلدارية ــة الماليـــــالرقاب: لـــــــورشة عم" اــــــأهدافه               

 ، منشورات المنظمة العربية للتنمية 2015ول تركيا، ــالي واإلداري، اسطنبـــالم               

 .2016اإلدارية،                

 ، ورشة "اء التنفيذ في حماية المال العامـة وأثنــــة القبليــــة الماليــــدور وحدود الرقاب"، شالل زهير .4

  ي واإلداريـالمالاد ـــة ودورها في الحد من الفســة واإلداريــــة الماليـــــالرقاب: عمل               

  .2016، منشورات المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، 2015اسطنبول، تركيا                

  "لــة ونقص إرادة التفعيـــــص القانونيو ــــة النصــــهذا؟ بين هشاشمن أين لك " ،اني فاطمةــــعثم .5

 الي ــــــاد المــــــد من الفســـــــة للحـــــات كآليــــة الشركــــول حوكمـــــي حــــالملتقى الوطن               

 وم التسيير، جامعة محمد ـــوالتجارية وعل ةـــــاالقتصاديوم ــــة العلـــــــواإلداري، كلي               
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  .2012ماي  07و 06خيضر بسكرة، يومي                

 ل الرقابة المالية على إعداد وتنفيذ الميزانية ــة في تفعيـــــة والمساءلــــــدور الشفافي"، فقير سامية .6

 ة المالية واإلدارية ودورها في ـالرقاب: لـــــة عمـــ، ورش"ادــــة والحد من الفســــالعام               

 ورات ــــ، منش2015ا، ــــول، تركيـــــــالي واإلداري، اسطنبــــــاد المــــن الفســـد مـــــالح               

  .2016 ،المنظمة العربية للتنمية اإلدارية               

 اد ـــة الفســــــ، الملتقى الوطني حول مكافح"اإلجراميةدات ـالتسليم المراقب للعائ" ، مباركي دليلة .7

 وتبييض األموال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي                

  .2009مارس  11و 10وزو، يومي                

 ، الملتقى العربي "اد اإلداريـام والحد من الفســــال العــــآليات حماية الم"، محمد خالد المهايني .8

  د اإلداري، الرباطام والحد من الفساــــال العـــــة المـــــات حمايــــــول آليـــــث حــــالثال               

  للتنمية اإلدارية، القاهرة، مصر ة العربيةـورات المنظمــــمنش ،2008المغرب،                

               2009. 

 ات كآليتين لمكافحة الفساد في ـــــح بالممتلكـــاد والتصريــــة الفســــــة مكافحــــــهيئ"، لي محمدـــــهام .9

 ، الملتقى الوطني حول مكافحة الفساد وتبييض "ة في الدولةــــف العامــــالوظائ                

 .2009مارس  11و 10و، يومي األموال، جامعة مولود معمري، تيزي وز                

IV- النصوص القانونية:    

      :الدساتير -أ   

   1963-09-10مـــؤرخ فـــي  1963الجمهوريـــة الجزائريـــة الديمقراطيـــة الشـــعبية لســـنة دســـتور  .1

  .1963-09-10 ، صادر في64ج ر ج ج عدد

  صـــادر بموجـــب األمـــر رقـــم ،1976لســـنة الجمهوريـــة الجزائريـــة الديمقراطيـــة الشـــعبية دســـتور  .2

، يتضـــــــمن إصـــــــدار دســـــــتور الجمهوريـــــــة الجزائريـــــــة 1976-11-22مـــــــؤرخ فـــــــي  76-97

  .1976-11-24، صادر في 94الديمقراطية الشعبية، ج ر ج ج عدد 
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صــــادر بموجــــب المرســــوم  ،1989لســــنة الجمهوريــــة الجزائريــــة الديمقراطيــــة الشــــعبية دســــتور  .3

ستور الموافـق عليـه ، يتعلق بنشر تعديل الد1989-02-28مؤرخ في  18-89الرئاسي رقم 

 ةـة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيــفــي الجريــدة الرســمية للجمهوريــ 1989-02-23فــي اســتفتاء 

  .1989-03-01، صادر في 09ج ج عدد  ج ر

صــــادر بموجــــب المرســــوم  ،1996لســــنة الجمهوريــــة الجزائريــــة الديمقراطيــــة الشــــعبية دســــتور  .4

بنشــر نــص تعــديل الدســتور الموافــق ، يتعلــق 1996-12-04مــؤرخ  438-96الرئاســي رقــم 

 1996-12-08، صـادر بتـاريخ 76 عـدد، ج ر ج ج 1996نوفمبر  28عليه في استفتاء 

 25، ج ر ج ج عـــــدد 2002-04-10خ فـــــي المـــــؤر  03-02رقـــــم  معـــــدل ومـــــتمم بالقـــــانون

      مـــــؤرخ فــــــي 19-08رقـــــم  ، معـــــدل ومـــــتمم بموجــــــب القـــــانون2002-04-14صـــــادر فـــــي 

بموجـب  ، معـدل ومـتمم2008-11-16، صادر في 63عدد ، ج ر ج ج 15-11-2008

     ، صـــــــادر فـــــــي14، ج ر ج ج عـــــــدد 2016-03-06فـــــــي مـــــــؤرخ  01-16القـــــــانون رقـــــــم 

07-03-2018.       

      

      :  دوليةالتفاقيات اال  -ب

  مــؤرخ فــي 128-04اتفاقيــة األمــم المتحــدة المصــادق عليهــا بموجــب المرســوم الرئاســي رقــم  .1

 يــــة األمــــم المتحــــدة لمكافحــــة الفســــاد، يتضــــمن التصــــديق بــــتحفظ علــــى اتفاق19-04-2004

، ج ر ج ج 2003أكتـوبر  31المعتمدة من قبل الجمعية العامة لألمم المتحدة بنيويورك يوم 

  .2004-04-25، صادر في 26عدد 

رئاسـي المرسوم الالميثاق اإلفريقي لقيم ومبادئ الخدمة العامة واإلدارة، مصادق عليه بموجب  .2

، يتضــمن التصــديق علــى الميثــاق اإلفريقــي لقــيم 2012-12-11مــؤرخ فــي  415-12رقــم 

، ج ر ج 2011ينـاير سـنة  31ومبادئ الخدمـة العامـة واإلدارة، المعتمـد بـأديس أبابـا بتـاريخ 

  .2012-12-16، صادر في 68ج عدد 

  :النصوص التشريعية -ج

  :القوانين العضوية •
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، يتعلق باختصاصـات مجلـس الدولـة 1998-05-30مؤرخ في  01-98قانون عضوي رقم  .1

موجــب ، معــدل ومــتمم ب1998-06-01، صــادر فــي 37ج ج عــدد  وتنظيمــه وعملــه، ج ر

، صـادر فـي 15، ج ر ج ج عـدد 2018-03-04مؤرخ في  02-18رقم  العضوي القانون

07-03-2018 . 

المجلــــس الشــــعبي ، يحــــدد تنظــــيم 1999-03-08مــــؤرخ فــــي  02-99قــــانون عضــــوي رقــــم  .2

الــوطني ومجلــس األمــة وعملهمــا وكــذا العالقــات الوظيفيــة بينهمــا وبــين الحكومــة، ج ر ج ج 

 ).ملغى(، 1999-03-09، صادر في 15عدد 

، يتعلــق بنظـام االنتخابــات، ج ر ج 2016-08-25مــؤرخ فـي  10-16عضــوي رقـم قـانون  .3

  . 2016-08-28، صادر في 50ج عدد 

، يحــــدد تنظــــيم المجلــــس الشــــعبي 2016-08-25فــــي  مــــؤرخ 12-16قــــانون عضــــوي رقــــم  .4

الــوطني ومجلــس األمــة وعملهمــا، وكــذا العالقــات الوظيفيــة بينهمــا وبــين الحكومــة، ج ر ج ج 

 .2016-08-28، صادر في 50عدد 

تعلــق بقــوانين الماليــة، ج ر ج ج ي، 2018-09-02مــؤرخ فــي  15-18قــانون عضــوي رقــم  .5

  .2018-09-02 صادر في ،53عدد 

      :ن العاديةالقواني •

، يتضـــمن القـــانون األساســـي العـــام للوظيفـــة 1966-06-02مـــؤرخ فـــي  133-66أمـــر رقـــم  .1

  ).ملغى(، 1966-06-08، صادر في 46العمومية، ج ر ج ج عدد 

، يتضمن قانون اإلجـراءات الجزائيـة، ج ر ج 1966-06-08مؤرخ في  155-66أمر رقم  .2

   .ومتمم، معدل 1966-06-10، صادر في 48ج عدد

، يتضــمن قــانون العقوبــات، ج ر ج ج عــدد 1966-06-08مــؤرخ فــي  156-66رقــم  أمــر .3

  .، معدل ومتمم1966-06-11، صادر في 49

القـــانون المـــدني، ج ر ج ج عـــدد  ،  يتضـــمن1975-09-26مـــؤرخ فـــي  58-75أمـــر رقـــم  .4

 .ومتمم، معدل 1975-09-30صادر في  78
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األراضـــي وتأســـيس الســـجل ، يتضـــمن مســـح 1975-11-12مـــؤرخ فـــي  74-75أمـــر رقـــم  .5

  .1975-11-18، صادر في 92العقاري، ج ر ج ج عدد 

، يتعلــق بممارســة وظيفــة المراقبــة مــن طــرف 1980-03-01مــؤرخ فــي  05-80قــانون رقــم  .6

  ).ملغى(، 1980-03-04، صادر في 10مجلس المحاسبة، ج ر ج ج عدد 

ل األجانــب، ج ، يتعلـق بشـروط تشـغيل العمـا1981-07-11مـؤرخ فـي  10-81قـانون رقـم  .7

 .، معدل ومتمم1981-07-14، صادر في 28ر ج ج عدد 

ــــاء ورخصــــة تجزئــــة 1982-02-06مــــؤرخ فــــي  02-82قــــانون رقــــم  .8 ــــق برخصــــة البن ، يتعل

  ).ملغى(، 1982-02-09، صادر في 06األراضي للبناء، ج ر ج ج عدد 

، يتعلــــق بالتزامـــــات المكلفــــين فــــي مجـــــال 1983-07-02مـــــؤرخ فــــي  14-83قــــانون رقــــم  .9

  .، معدل ومتمم1983-07-05، صادر في 28الضمان االجتماعي، ج ر ج ج عدد 

 30لميـاه، ج ر ج ج عـدد ، يتضـمن قـانون ا1983-07-16مـؤرخ فـي  17-83قانون رقم  .10

 ).ملغى(، 1983-07-19صادر في 

، يتضــمن النظــام العــام للغابــات، ج ر ج ج 1984-06-23مــؤرخ فــي  12-84قــانون رقــم  .11

 .، معدل ومتمم1984-06-26، صادر في 26عدد 

، يتضـمن قـانون األمـالك الوطنيـة، ج ر ج ج 1984-06-30مؤرخ فـي  16-84قانون رقم .12

  ).ملغى(، 1984-07-03، صادر في 27عدد 

 28بقـوانين الماليـة، ج ر ج ج عـدد ، يتعلـق 1984-07-07مؤرخ فـي  17-84قانون رقم  .13

  .)ملغى(، 1984-07-10صادر في 

، يتضــــمن القــــانون التــــوجيهي للمؤسســــات 1988-01-12مــــؤرخ فــــي  01-88قــــانون رقــــم  .14

  .1988-01-13،  صادر في 02العمومية االقتصادية، ج ر ج ج عدد 

ـــة الصـــحية واألمـــن وطـــب 1988-01-26مـــؤرخ فـــي  07 -88قـــانون رقـــم  .15 ـــق بالوقاي ، يتعل

  .1988-01-27، صادر في 04العمل، ج ر ج ج عدد 

تنظــيم المجلــس الشــعبي الـــوطني ، يتضــمن 1989-12-11مــؤرخ فــي  16-89قــانون رقــم  .16

  ).ملغى(، 1989-12-11، صادر في52وسيره، ج ر ج ج عدد 
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، صادر 15، يتعلق بالبلدية، ج ر ج ج عدد 1990-04-07ؤرخ في م 08-90قانون رقم  .17

  ).ملغى(، 1990-04-11في 

، يتعلـق بعالقـات العمـل، ج ر ج ج عـدد 1990 -04 -21مـؤرخ فـي  11 -90قانون رقـم  .18

  .، معدل ومتمم1990 -04 -25 ، صادر في17

، يتعلق بالمحاسبة العمومية، ج ر ج ج عـدد 1990-08-15مؤرخ في  21-90 قانون رقم .19

  .، معدل ومتمم1990-08-15، صادر في 35

ج ج عــدد  ، يتضــمن التوجيــه العقــاري، ج ر1990-11-18مــؤرخ فــي  25-90قــانون رقــم  .20

  .، معدل ومتمم1990-11-18، صادر في 49

، يتعلــق بالتهيئــة والتعميــر، ج ر ج ج عــدد 1990-12-01مــؤرخ فــي  29-90قــانون رقــم  .21

          مــــــــؤرخ فــــــــي 05-04، معــــــــدل ومــــــــتمم بالقــــــــانون رقــــــــم 1990-12-02، صــــــــادر فــــــــي52

  .2004-08-15، صادر في 51، ج ر ج ج عدد 14-08-2004

، يتضمن قانون األمالك الوطنية، ج ر ج ج 1990-12-01مؤرخ في  30-90قانون رقم  .22

ي فمؤرخ  14-08م بموجب القانون رقم ، معدل ومتم1990-12-02، صادر في 52د عد

    ، صـــــادر فـــــي44، ج ر ج ج عـــــدد 30-90، يعـــــدل ويـــــتمم القـــــانون رقـــــم 20-07-2008

03-08-2008.  

، يتعلق بمجلـس المحاسـبة وسـيره، ج ر ج ج 1990-12-04مؤرخ في  32-90قانون رقم  .23

  .)ملغى(، 1990-12-05، صادر في 53عدد 

، يحدد القواعـد الخاصـة المطبقـة علـى بعـض 1991-01-08مؤرخ في  02-91قانون رقم  .24

  .1991-01-09، صادر في 02أحكام القضاء، ج ر ج ج عدد 

، يحـــدد القواعـــد المتعلقـــة بنـــزع الملكيــــة 1991 -04 -27مـــؤرخ فـــي  11 -91قـــانون رقـــم  .25

  .ومتمم ، معدل1991-05-08، صادر في 21عدد  ج ر ج جللمنفعة العمومية، 

ــــي لســــنة 1991-09-07مــــؤرخ فــــي  12-91قــــانون رقــــم  .26 ، يتضــــمن قــــانون الماليــــة التكميل

  .1991-09-11، صادر في 42، ج ر ج ج عدد 1991
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، ج ر 1992، يتضــمن قــانون الماليــة لســنة 1991-12-16مــؤرخ فــي  25-91قــانون رقــم  .27

  .1991-12-18، صادر في 65ج ج عدد

، يتعلــق بشــروط اإلنتــاج المعمــاري 1994-05-18مــؤرخ فــي  07-94مرســوم تشــريعي رقــم  .28

ـــــ، ص32ج ج عــــدد  وممارســــة مهنــــة المهنــــدس المعمــــاري، ج ر  1994-05-25ادر فــــي ــ

  .معدل ومتمم

، ج ر ج ج عــدد ، يتعلــق بمجلــس المحاســبة، 1995-07-17مــؤرخ فــي  20-95أمـر رقــم  .29

   مـــؤرخ فــــي 02-10معــــدل ومـــتمم بموجــــب األمـــر رقــــم ، 1995-07-23، صـــادر فـــي 39

  .2010-09-01، صادر في 50، ، ج ر ج ج عدد 26-08-2010

، ج ر ج 1996، يتضـمن قـانون الماليـة لسـنة 1995-12-30ؤرخ فـي م 27-95أمر رقم  .30

  .1995-12-31، صادر في 82ج عدد 

، يتعلـــــق بقمـــــع مخالفـــــة التشـــــريع والتنظـــــيم 1996-07-09مـــــؤرخ فـــــي  22-96أمـــــر رقـــــم  .31

       ، صادر فـي43ن وٕالى الخارج، ج ر ج ج عدد الخاصين بالصرف وحركة رؤوس األموال م

  . ، معدل ومتمم10-07-1996

، يتعلــــق بالتصــــريح بالممتلكــــات، ج ر ج ج 1997-01-11مــــؤرخ فــــي  04-97أمــــر رقــــم  .32

  ).ملغى( ،1997-01-12، صادر03عدد

، يتعلــق بالمحــاكم اإلداريــة، ج ر ج ج عــدد 1998-05-30مــؤرخ فــي  02-98قــانون رقــم  .33

  .1998-06-01، صادر في 37

، يتعلــق بحمايــة التــراث الثقــافي، ج ر ج ج 1998-06-15مــؤرخ فــي  04-98قــانون رقــم  .34

  .1998-06-17، صادر في 44عدد 

، يحــدد القواعــد العامــة المتعلقــة بــالطيران 1998 -06 -27مــؤرخ فــي  06 -98قــانون رقــم  .35

  . ، معدل ومتمم1998-06-28، صادر في 48المدني، ج ر ج ج عدد

، ج ر 2000، يتضــمن قــانون الماليــة لســنة 1999-12-23ؤرخ فــي مــ 11-99قــانون رقــم  .36

  .1999-12-25، صادر في 92ج ج عدد 
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قواعـــد العامـــة المتعلقـــة بالبريـــد ، يحـــدد ال2000-08-05مـــؤرخ فـــي  03-2000قـــانون رقـــم  .37

  .2000-08-06، صادر في 48المواصالت السلكية والالسلكية، ج ر ج ج عددو 

، يتعلـق بتنظـيم المؤسسـة العموميـة االقتصـادية 2001-08-20مؤرخ فـي  04-01أمر رقم  .38

  .، معدل ومتمم2001-08-22، صادر في 47وتسييرها وخوصصتها، ج ر ج ج عدد 

 ، يتضـــمن قـــانون المنـــاجم، ج ر ج ج عـــدد2001-07-03مـــؤرخ فـــي  10-01قـــانون رقـــم  .39

  ).ملغى( ، 2001-07-04صادر في  35

يتعلــق بحمايــة الســاحل وتثمينــه، ج ر ج ج ، 2002 02-05مــؤرخ فــي  02-02قــانون رقــم  .40

  .2002-02-12، صادر في 10عدد 

، ج ر 2003، يتضــمن قــانون الماليــة لســنة 2002-12-24مــؤرخ فــي  11-02قــانون رقــم  .41

  .2002-12-25، صادر في 86ج ج عدد 

، يحدد القواعد العامـة لالسـتعمال واالسـتغالل 2003-02-17مؤرخ في  02-03قانون رقم  .42

  .2003-02-19، صادر في 11للشواطئ، ج ر ج ج عدد السياحيين 

ج  بحقـوق المؤلـف والحقـوق المجـاورة، ، يتعلـق2003-07-19مـؤرخ فـي  05-03أمر رقـم  .43

  . 2003-07-23، صادر في 44ر ج ج عدد 

، يتعلـــق بحمايـــة البيئـــة فـــي إطـــار التنميـــة 2003-07-19مـــؤرخ فـــي  10-03قـــانون رقـــم  .44

 .2003-07-20في  ، صادر43المستدامة، ج ر ج ج عدد 

 52ق بالنقــد والقــرض، ج ر ج ج عــدد تعلــ، ي2003-08-26مــؤرخ فــي  11-03أمــر رقــم  .45

 .، معدل ومتمم 2003-08-27صادر في 

 لــــــق بتنصيب العمال ومراقبة التشغي، يتعل2004 -12 -25مؤرخ في  19 -04قانون رقم  .46

 .2004 -12 -26 ، صادر في83ج ج عدد  ج ر

 60، يتعلــــق بالميــــــــاه، ج ر ج ج عــــدد 2005-08-04مــــؤرخ فــــي  12 -05ون رقــــم ــــــقان .47

 .، معدل ومتمم2005-09-04صادر في 
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، يتعلـق بالوقايـة مـن الفسـاد ومكافحتـه، ج ر 2006-02-20مـؤرخ فـي  01-06قانون رقـم  .48

 05-10، معـــدل ومـــتمم بموجـــب األمـــر رقـــم 2006-03-08، صـــادر فـــي 14ج ج عـــدد 

  .2010-09-01، صادر في 50عدد ، ج ر ج ج  2010-08-26مؤرخ في 

، يتضـــمن القـــانون األساســـي العـــام للوظيفـــة 2006-07-15مـــؤرخ فـــي  03 -06أمـــر رقـــم  .49

  . 2006-07-16، صادر في 46العمومية، ج ر ج ج عدد 

، يتضـمن تأسـيس إجـراء لمعاينـة حـق الملكيـة 2007-02-27مؤرخ في  02-07قانون رقم  .50

، صــادر فــي 15تحقيــق عقــاري، ج ر ج ج عــدد  العقاريــة وتســليم ســندات الملكيــة عــن طريــق

28-02-2007.  

 ةــــة واإلداريــــ، يتضمن قـانون اإلجـراءات المدني2008-02-25مؤرخ في 09-08قانون رقم  .51

 .2008-04-23، صادر في 21ج ر ج ج عدد 

 مطابقـة البنايـات وٕاتمـام إنجازهـا ، يحدد قواعد2008-07-20مؤرخ في  15-08قانون رقم  .52

  .2008-08-03، صادر في 44 ج ر ج ج عدد

، يتضـمن التوجيـه الفالحـي، ج ر ج ج عـدد 2008-08-03مـؤرخ فـي  16-08قانون رقـم  .53

  .2008-08-10، صادر في 46

، صادر 37، يتعلق بالبلدية، ج ر ج ج عدد 2011-06-22مؤرخ في  10-11قانون رقم  .54

  . 2011-07-03في 

، صادر 12ية، ج ر ج ج عدد ، يتعلق بالوال2012-02-21مؤرخ في  07-12قانون رقم  .55

 .2012-02-29في 

، ج ر 2014، يتضــمن قــانون الماليــة لســنة 2013-12-30مــؤرخ فــي  08-13قــانون رقــم  .56

  .2013-12-31، صادر في 68ج ج عدد 

ن قـــانون المنـــاجم، ج ر ج ج عـــدد ، يتضـــم2014-02-24مـــؤرخ فـــي  05-14قـــانون رقـــم  .57

 .2014-03-30صادر في  18

، ج ر 2016، يتضــمن قــانون الماليــة لســنة 2015-12-30فــي  ؤرخمــ 18-15قــانون رقــم  .58

  .2015-12-31، صادر في 72ج ج عدد 
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، ج ر 2017، يتضــمن قــانون الماليــة لســنة 2016-12-28مــؤرخ فــي  14-16قــانون رقــم  .59

 .2016-12-29، صادر في 77ج ج عدد

ر  ، ج2015، يتضمن تسوية الميزانية لسـنة 2018-04-23مؤرخ في  03-18قانون رقم  .60

  .2018-04-25، صادر في 24ج ج عدد 

    :النصوص التنظيمية -د

  :المراسيم الرئاسية •

ج  ،ةـيتضـمن إحــداث مفتشـية عامــة للماليــ، 1980-03-01مـؤرخ فــي  53-80مرسـوم رقــم  .1

 ).ملغى(، 1980-03-04، صادر في 10ر ج ج عدد 

المكسب وٕاعـداد ، يسن إجراء إلثبات التقادم 1983-05-21مؤرخ في 352-83مرسوم رقم  .2

             ، صـــــــــــادر فـــــــــــي21عقــــــــــد الشـــــــــــهرة المتضــــــــــمن االعتـــــــــــراف بالملكيـــــــــــة، ج ر ج ج عــــــــــدد 

  ). ملغى(، 24-05-1983

، يتضمن القانون األساسي النموذجي لعمـال 1985-03-23مؤرخ في  59-85رسوم رقم م .3

  ).ملغى( 1985-03-24، صادر في 13ج ج عدد  المؤسسات واإلدارات العمومية، ج ر

، يحـــدد النظـــام الـــداخلي لمجلـــس 1995-11-20مـــؤرخ فـــي  377-95رســـوم رئاســـي رقـــم م .4

  .1995-11-26، صادر في 72المحاسبة، ج ر ج ج عدد 

، يتضــمن إنشــاء المرصــد الــوطني 1996-07-02مــؤرخ فــي  233-96مرســوم رئاســي رقــم  .5

 .1996-07-03، صادر في 41لمراقبة الرشوة والوقاية منها، ج ر ج ج عدد 

، يتعلـــق بـــالتعيين فـــي الوظـــائف 1999-10-27مـــؤرخ فـــي  240-99ئاســـي رقـــم مرســـوم ر  .6

  .1999-10-31، صادر في 76المدنية والعسكرية للدولة، ج ر ج ج عدد 

، يحـدد تشـكيلة الهيئـة الوطنيـة 2006 -11 -22مـؤرخ فـي  413 -06رئاسـي رقـم  مرسوم  .7

ـــات سيرهللوقايـــة مـــن الفســـاد ومكافحتـــه وتنظيمهـــ ــــا وكيفي   صـــادر فـــي 74ج عـــدد  ا، ج ر جـ

       مـــــــؤرخ فـــــــي 64-12، معـــــــدل ومـــــــتمم بموجـــــــب المرســـــــوم الرئاســـــــي رقـــــــم 22-11-2006

  .2012-02-15، صادر في 08، ج ر ج ج عدد 07-02-2012
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، يحـــــدد نمـــــوذج التصـــــريح 2006 -11 -22مـــــؤرخ فـــــي  414 -06مرســـــوم رئاســـــي رقـــــم  .8

  .2006-11-22،  صادر في 74عدد  بالممتلكات، ج ر ج ج

، يحـــــدد كيفيـــــات التصـــــريح 2006 -11 -22مـــــؤرخ فـــــي  415 -06رئاســـــي رقـــــم مرســـــوم  .9

مـن القــانون  06بالممتلكـات بالنسـبة للمــوظفين العمـوميين غيــر المنصـوص علــيهم فـي المــادة 

  .2006-11-22صادر في  74المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، ج ر ج ج عدد 

يتضـــــمن تنظـــــيم الصـــــفقات ، 2010-10-07مـــــؤرخ فـــــي  236 -10مرســـــوم رئاســـــي رقـــــم  .10

 ).ملغى(، 2010-10-07، صادر في 58العمومية، ، ج ر ج ج عدد 

، يحــدد تشــكيلة الــديوان المركــزي 2011-12-08مــؤرخ فــي  426-11مرســوم  رئاســي رقــم  .11

 2011-12-14، صــــادر فــــي 68لقمـــع الفســــاد وتنظيمــــه وكيفيــــات ســــيره، ج ر ج ج عــــدد 

، ج ر ج ج 2011-12-08لمـــؤرخ فـــي ا 426-11المرســـوم الرئاســـي رقـــم بموجـــب  معـــدل

  .2014-07-31صادر في  46 عدد

، يتضـــــمن تنظـــــيم الصـــــفقات 2015-09-16مـــــؤرخ فـــــي  247 -15مرســـــوم رئاســـــي رقـــــم  .12

 . 2015-09-20، صادر في 50ة وتفويضات المرفق العام، ج ر ج ج عدد يالعموم

ألمـــالك ، يتضـــمن إنهـــاء مهـــام مـــديرين جهـــويين 2011-10-05مرســـوم رئاســـي مـــؤرخ فـــي  .13

  .1001-10-23، صادر في 58الدولة والحفظ العقاري، ج ر ج ج عدد 

    :المراسيم التنفيذية •

، يتضـمن تنظـيم المصـالح الخارجيـة 1991-03-02مـؤرخ فـي  65-91مرسوم تنفيذي رقـم  .1

، معـــدل 1991-03-06، صـــادر فـــي 10ألمـــالك الدولـــة والحفـــظ العقـــاري، ج ر ج ج عـــدد

 18، ج ر ج ج عـــدد 2015-04-04خ فـــي مـــؤر  98-15 ومـــتمم بالمرســـوم التنفيـــذي رقـــم

 .2015-04-08 صادر في

، يتضمن القانون األساسي الخاص 1991-07-14مؤرخ في  225-91مرسوم تنفيذي رقم  .2

 34التجهيــز والســكن، ج ر ج ج عــدد  بالعمــال المنتمــين إلــى األســالك التقنيــة التابعــة لــوزارة

  .، معدل ومتمم1991-07-17صادر في 
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، يحـــدد  كيفيـــات إعـــداد شـــهادة 1991-07-27مـــؤرخ فـــي  254-91تنفيـــذي رقـــم مرســـوم  .3

نوفمبر  18المؤرخ في  25-90من القانون رقم 39الحيازة وتسليمها، المحدثة بموجب المادة 

  .1991-07-31، صادر في 36ج ر ج ج عدد  ،والمتضمن التوجيه العقاري 1990سنة 

ـــــم  .4 ـــــذي رق ـــــي  311-91مرســـــوم تنفي ـــــين المحاســـــبين 1991-09-07مـــــؤرخ ف ـــــق بتعي ، يتعل

  .1991-09-18، صادر في 43العموميين واعتمادهم، ج ر ج ج عدد 

، يحـــدد شـــروط األخـــذ بمســـؤولية 1991-09-07مـــؤرخ فـــي  312-91مرســـوم تنفيـــذي رقـــم  .5

المحاســـبين العمـــوميين وٕاجـــراءات مراجعـــة بـــاقي الحســـابات، وكيفيـــات اكتتـــاب تـــأمين يغطـــي 

  .1991-09-19، صادر في 43ر ج ج عدد  مسؤولية المحاسب العمومي، ج

، يحــدد إجــراءات المحاســبة التــي 1991-09-07مــؤرخ فــي  313-91مرســوم تنفيــذي رقــم  .6

 43فياتهـا ومحتواهـا، ج ر ج ج عـدد يمسـكها اآلمـرون بالصـرف والمحاسـبون العموميـون وكي

  .1991-09-18صادر في 

جراء تســخير اآلمـــرين ، يتعلــق بـــإ1991-09-07مــؤرخ فـــي  314-91تنفيــذي رقـــم مرســوم  .7

  .1991-09-18، صادر في 43بالصرف للمحاسبين العموميين، ج ر ج ج عدد 

    ةــــالك الوطنيـ، يتعلــق بجــرد األمــ1991-11-23مــؤرخ فــي  455 -91تنفيــذي رقــممرســوم  .8

  .1991-11-24، صادر في 60ج ر ج ج عدد 

، يحـدد اختصاصـات المفتشـية العامـة 1992-02-22مؤرخ فـي 78-92مرسوم تنفيذي رقم  .9

 ). ملغى(، 1992-02-26، صادر في 15للمالية، ج ر ج ج عدد 

يؤهــــل المفتشــــية العامــــة للماليــــة  ،1992-02-22مــــؤرخ فــــي  79-92مرســــوم تنفيــــذي رقــــم  .10

            ، صـــــادر فـــــي15د للتقـــــويم االقتصـــــادي للمؤسســـــات العموميـــــة االقتصـــــادية، ج ر ج ج عـــــد

26-02-1992  . 

، يحـدد قائمـة المناصـب العليـا فـي 1992-03-14مـؤرخ فـي  116-92مرسوم تنفيـذي رقـم  .11

المصالح الخارجية ألمالك الدولة والحفظ العقاري وشروط التعيين فيها وتصنيفها، ج ر ج ج 

  .1992-03-18، صادر في21عدد 
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 الطـبات ـ، يتضـمن مدونـة أخالقيـ1992-07-06مـؤرخ فـي  276-92رقـم  مرسوم تنفيـذي .12

  . 1992-07-08، صادر في 52ج ر ج ج عدد 

تعلــق بالرقابــة الســابقة للنفقــات ي، 1992-11-14مــؤرخ فــي  414-92رقــم مرســوم تنفيــذي  .13

، معـــدل ومـــتمم بموجـــب 1992-11-15، صـــادر فـــي 82التـــي يلتـــزم بهـــا، ج ر ج ج عـــدد 

، صــادر 67، ج ر ج ج عــدد 2009-11-16مــؤرخ فــي  374-09المرســوم التنفيــذي رقــم 

   .2009-11-19في 

، يحـدد صـالحيات وزيـر الماليـة، ج 1995-02-15مـؤرخ فـي  54-95مرسوم تنفيـذي رقـم  .14

  .1995-03-19، صادر في 15ر ج ج عدد 

ـــذي رقـــم  .15 ـــا األحكـــام المتعلقـــة 1996-01-22مـــؤرخ فـــي  56-96مرســـوم تنفي ، يحـــدد انتقالي

  . 1996-01-24، صادر في 06محاسبة، ج ر ج ج عدد بتقديم الحسابات إلى مجلس ال

، يتعلــق بتكــوين المــوظفين وتحســين 1996-03-03مــؤرخ فــي  92-96مرســوم تنفيــذي رقــم  .16

  .1996-03-06، صادر في 16مستواهم وتجديد معلوماتهم، ج ر ج ج عدد 

، يتعلـــق بمـــنح امتيـــازات الطـــرق 1996-09-18مـــؤرخ فـــي  308-96مرســـوم تنفيـــذي رقـــم  .17

  .1996-09-25، صادر في 55السريعة، ج ر ج ج عدد 

، يحــــدد كيفيــــات تطبيــــق أحكــــام 1998-11-14مــــؤرخ فــــي  356-98مرســـوم تنفيــــذي رقــــم  .18

لمحــاكم اإلداريــة، ج ر ج ج والمتعلــق با 1998-05-30المــؤرخ فــي  02-98القــانون رقــم 

  .1998-11-15صادر في  85عدد 

، يحــــدد شــــروط اســــتغالل 2000 – 02 -21مــــؤرخ فــــي  43 -2000مرســــوم تنفيــــذي رقــــم  .19

  .2000 -03 -01، صادر في 08الخدمات الجوية وكيفياته، ج ر ج ج عدد 

، يتضــــمن تنظــــيم اإلدارة 2000 -10 -25مــــؤرخ فــــي  328 -2000تنفيــــذي رقــــم مرســــوم  .20

  .2000 -10 -25، صادر في 36المركزية في وزارة األشغال العمومية، ج ر ج ج عدد 

، يحــــدد شــــروط وكيفيــــات تعيــــين 2006-01-30مــــؤرخ فــــي  55-06مرســــوم تنفيــــذي رقــــم  .21

األعوان المؤهلين للبحث عن مخالفات التشريع والتنظيم في مجال التهيئـة والتعميـر ومعاينتهـا 

    .2006-02-05، صادر في 06وكذا إجراءات المراقبة، ج ر ج ج عدد 
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مركزيــة ، يتضــمن تنظــيم اإلدارة ال2007-11-28مــؤرخ فــي  364-07مرســوم تنفيــذي رقــم  .22

  .2007-12-02، صادر في 75في وزارة المالية، ج ر ج ج عدد 

، يتضـمن القـانون األساسـي الخـاص 2008-01-19مـؤرخ فـي  05-08مرسوم تنفيذي رقم  .23

ــــــــين وســــــــائقي الســــــــيارات والحجــــــــاب، ج ر ج ج عــــــــدد             ، صــــــــادر فــــــــي03بالعمــــــــال المهني

20-01-2008.  

ـــذي رقـــم .24 ، يحـــدد تنظـــيم مفتشـــية مصـــالح 2008-05-14مـــؤرخ فـــي  144-08 مرســـوم تنفي

            ، صـــــــــادر فــــــــــي25أمـــــــــالك الدولـــــــــة والحفــــــــــظ العقـــــــــاري وصـــــــــالحياتها، ج ر ج ج عــــــــــدد 

18-05-2008.  

ـــذي رقـــم  .25 ، يتضـــمن صـــالحيات المفتشـــية 2008-09-06مـــؤرخ فـــي  272-08مرســـوم تنفي

   .2008-09-07، صادر في 50العامة للمالية، ج ر ج ج عدد

، يتضـمن تنظـيم الهياكـل المركزيـة 2008-09-06مـؤرخ فـي  273-08مرسوم تنفيـذي رقـم  .26

  .2008-09-07، صادر في 50للمفتشية العامة للمالية، ج ر ج ج عدد

، يحــدد تنظـيم المفتشــيات الجهويــة 2008-09-06مــؤرخ فـي  274-08مرسـوم تنفيــذي رقـم  .27

  .2008-09-07، صادر في 50للمفتشية العامة للمالية وصالحياتها، ج ر ج ج عدد 

، يتضمن القانون األساسي الخاص 2008-09-24مؤرخ في  302-08مرسوم تنفيذي رقم  .28

            ، صــــــــــادر فــــــــــي56بــــــــــالموظفين المنتمــــــــــين لســــــــــلك مفتشــــــــــي الســــــــــياحة، ج ر ج ج عــــــــــدد 

28-09-2008.  

، يتضمن القانون األساسي الخاص 2008-11-08مؤرخ في  361-08مرسوم تنفيذي رقم  .29

األســالك الخاصــة بــاإلدارة المكلفــة بــالموارد المائيــة، ج ر ج ج عــدد  بـالموظفين المنتمــين إلــى

  .2008-11-17، صادر في 64

، يحدد شروط وكيفيات رقابة وتـدقيق 2009-02-22مؤرخ في  96-09مرسوم تنفيذي رقم  .30

، صـادر 14المفتشية العامة للمالية لتسيير المؤسسـات العموميـة االقتصـادية، ج ر ج ج عـدد

   .2009-03-04في 
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، يحــــدد تشــــكيلة لجنتــــي الــــدائرة 2009-05-02مــــؤرخ فــــي  155-09مرســــوم تنفيــــذي رقــــم  .31

 27وكيفيــات ســيرهما، ج ر ج ج عــدد  والطعــن المكلفتــين بالبــث فــي تحقيــق مطابقــة البنايــات

  . 2009-05-06صادر في 

، يحدد شروط وكيفيـات تعيـين فـرق 2009-05-02مؤرخ في  156-09مرسوم تنفيذي رقم  .32

لتحقيق في إنشاء التجزئـات والمجموعـات السـكنية وورشـات البنـاء وسـيرها، ج ر ج المتابعة وا

  .2009-05-06، صادر في 27ج عدد 

، يتضـمن القـانون األساسـي الخـاص 2010-01-13مـؤرخ فـي  28-10تنفيذي رقم مرسوم  .33

، صـادر 05بالموظفين المنتمين لألسالك الخاصة بالمفتشية العامـة للماليـة، ج ر ج ج عـدد 

  .2010-01-20 في

ـــذي رقـــم مرســـوم  .34 ، يحـــدد تنظـــيم المفتشـــية العامـــة 2010-10-02مـــؤرخ فـــي  228-10تنفي

   .2010-10-03، صادر في 57بوزارة التربية الوطنية وسيرها، ج ر ج ج عدد 

، يحدد كيفيات تنظيم المسابقات 2012 -04 -25مؤرخ في  194 -12مرسوم تنفيذي رقم  .35

واالمتحانات والفحوص المهنيـة فـي المؤسسـات واإلدارات العموميـة وٕاجرائهـا، ج ر ج ج عـدد 

 .2012-05-03، صادر في 26

ــــذي رقــــم مرســــوم  .36 ــــات إدارة وتســــيير األمــــالك ا427 -12تنفي ــــة ، يحــــدد شــــروط وكيفي لعمومي

  .2012-12-19، صادر في 69ر ج ج عدد ، ج والخاصة التابعة للدولة

، يحــــدد كيفيــــات تحضــــير عقــــود 2015-01-25مــــؤرخ فــــي  19-15مرســــوم تنفيــــذي رقــــم  .37

 .2015-02-12، صادر في 07التعمير وتسليمها، ج ر ج ج عدد 

، يتضمن األحكام الخاصة المطبقة 2016-12-13مؤرخ في  320-16تنفيذي رقم  مرسوم .38

 .2016-12-15، صادر في 73ج ج عدد  على األمين العام للبلدية، ج ر

ـــذي رقـــم  .39 ـــات إقامـــة عالقـــات 2017-11-15مـــؤرخ فـــي  329-17مرســـوم تنفي ، يحـــدد كيفي

، صـادر 68، ج ر ج ج عـدد التعاون الالمركزي بين الجماعات اإلقليمية الجزائرية واألجنبية

  .2017-11-28في 

        :القرارات الوزارية •
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، يحــدد رزنامــة تنفيــذ الرقابــة الســابقة للنفقــات 2010-05-09قــرار وزاري مشــترك مــؤرخ فــي  .1

        ، صــــــادر فــــــي37التــــــي يلتــــــزم بهــــــا والمطبقــــــة علــــــى ميزانيــــــات البلــــــديات، ج ر ج ج عــــــدد 

09-06-2010.  

، يتضــمن 1964-11-21قـرار صــادر عـن نيابــة كتابـة الدولــة لألشـغال العموميــة مـؤرخ فــي  .2

العامـة المطبقـة علـى صـفقات األشـغال الخاصـة بـوزارة المصادقة على دفتر الشـروط اإلداريـة 

 .1965-01-19، صادر في 06تجديد البناء واألشغال العمومية والنقل، ج ر ج ج عدد 

، يحــدد التنظــيم الــداخلي لمفتشــيات أمـــالك 1991-06-04قــرار وزيــر االقتصــاد مــؤرخ فــي  .3

 .1991-08-14، صادر في 38الدولة والحفظ العقاري، ج ر ج ج عدد 

، يحـــدد مبلـــغ قيمـــة 1992-02-01قـــرار صـــادر عـــن الـــوزير المكلـــف باالقتصـــاد مـــؤرخ فـــي  .4

 41ألولــي وال للجـــرد، ج ر ج ج عـــدد باالســـتعمال ا لالســتهالكالشــراء لألشـــياء غيــر القابلـــة 

  .1992-05-31صادر في 

يحـدد نمـوذج بطاقـة التعريـف  ،1992 -02 -04قرار صادر عـن وزارة االقتصـاد مـؤرخ فـي  .5

      ، صـــــادر فـــــي26األمـــــالك الوطنيـــــة ويضـــــبط كيفيـــــات إعـــــدادها، ج ر ج ج عـــــدد لعقـــــارات 

08-04- 1992.  

، يؤهــل أعــوان إدارة أمــالك الدولــة 1999-02-20قــرار صــادر عــن وزيــر الماليــة مــؤرخ فــي  .6

والحفظ العقاري لتمثيل الوزير المكلف بالمالية في الدعاوى المرفوعة أمام العدالـة، ج ر ج ج 

  . 1999-03-24في ، صادر 20عدد 

، يحـدد كيفيـات التسـجيل 2015-12-19قرار صادر عن الوزير المكلـف بالماليـة مـؤرخ فـي  .7

 مـن المشـاركة فـي الصـفقات العموميـةوالسحب من قائمـة المتعـاملين االقتصـاديين الممنـوعين 

  . 2016-03-16، صادر في 17ج ر ج ج عدد 

، يحـدد كيفيـات اإلقصـاء 2015-12-19قرار صادر عن الوزير المكلف بالماليـة مـؤرخ فـي  .8

  .2016-03-16، صادر في 17من المشاركة في الصفقات العمومية، ج ر ج ج عدد 

             ، صـــــــــــادر فـــــــــــي46، ج ر ج ج عـــــــــــدد م الـــــــــــداخلي للمجلـــــــــــس الشـــــــــــعبي الـــــــــــوطنيالنظـــــــــــا .9

30-07-2000. 
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 . 2017-08-22، صادر في 49النظام الداخلي لمجلس األمة، ج ر ج ج عدد  .10

ج ر ج ج عــدد  مهنــة القضــاة، أخالقيــاتمداولــة المجلــس األعلــى للقضــاء المتضــمنة مدونــة  .11

  .2007-03-14، صادر في 17

  

    :والتعليمات المناشيرالمذكرات و  •

يتضــمن إنشــاء، مهــام  2000ســنة صــادر عــن المديريــة العامــة لألمــن الــوطني  587قــرار رقــم  .1

  .وتنظيم مصلحة شرطة العمران وحماية البيئة لوالية جيجل

، يحــدد قائمــة 2007-04-02يــة العامــة للوظيفــة العموميــة مــؤرخ فــي صــادر عــن المدير  قــرار .2

ــــــزمين بالتصــــــريح بالممتلكــــــات، ج ر ج ج عــــــدد        ، صــــــادر فــــــي25األعــــــوان العمــــــوميين المل

18-04-2007 .  

مــن  83، يبــين كيفيــات تطبيــق المــادة 2003-02-03مــؤرخ فــي  03-01وزاري رقــم منشــور  .3

، مجموعة النصوص القانونية الصادرة عن المديرية العامة لألمـالك 2003قانون المالية لسنة 

  . 2003 لسنة الوطنية

، يتعلــق 2011 -04 -28منشــور صــادر عــن المديريــة العامــة للوظيفــة العموميــة مــؤرخ فــي  .4

  .المسابقات على أساس الشهادة للتوظيف في رتب الوظيفة العموميةبمعايير االنتقاء في 

      مــــؤرخ فـــــي عــــن المديريــــة العامــــة للوظيفـــــة العموميــــة صـــــادر 2009لســــنة  18رقــــم منشــــور  .5

، يتعلق بكيفيات اإلعداد والمصادقة على المخططـات غيـر الممركـزة للتكـوين 18-07-2009

   .واألعوان العموميينوتحسين المستوى وتجديد المعلومات للموظفين 

   مـــؤرخ فـــيصـــادر عـــن المديريـــة العامـــة للوظيفـــة العموميـــة،  1014لســـنة  198المنشـــور رقـــم  .6

  .التكوين والرسكلة وتحسين المستوى، بخصوص برنامج 13-08-2014

مؤرخــة صــادرة عــن المديريــة العامــة لألمــن الــوطني، / ن.ح.م.ن/م أ ع/أ و/7093مــذكرة رقــم  .7

 24إنشــاء وحــدات شــرطة العمــران وحمايــة البيئــة علــى مســتوى تتضــمن  2000-07-11فــي 

  .والية
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ـــة مؤرخـــة فـــي 00096مـــذكرة رقـــم  .8 ـــة والجماعـــات المحلي ـــوزير المكلـــف بالداخلي    صـــادرة عـــن ال

لسادة الـوالة ، تتعلق بتثمين أمالك الجماعات المحلية، موجهة إلى السيدات وا10-03-2016

 .والوالة المنتدبين

ـــــاريخ 01457مـــــذكرة رقـــــم  .9 ـــــق بإنعـــــاش مكافحـــــة الرش2010-02-15   صـــــادرة بت ــــــ، تتعل وة ـ

  .2010مجموعة النصوص الصادرة عن المديرية العامة لألمالك الوطنية لسنة 

، تتعلــق بمجــال تــدخل إدارة أمــالك الدولــة فــي 2013-04-08مؤرخــة فــي  3476مــة رقــم تعلي .10

المديريـة العامـة  الصـادرة عـن ، مجموعة النصـوصإطار عملية مطابقة البنايات وٕاتمام إنجازها

 .2013لألمالك الوطنية لسنة 

، تتعلـــق باالســـتيالء والتعـــدي علـــى العقـــارات 2013-04-16مؤرخـــة فـــي  3752رقـــم  مـــذكرة .11

التابعــــة للدولــــة، مجموعــــة النصــــوص الصــــادرة عــــن المديريــــة العامــــة لألمــــالك الوطنيــــة لســــنة 

2013.  

، تتعلق بتسجيل الممتلكـات فـي الجـدول العـام 2015-09-08 مؤرخة في 08445مذكرة رقم  .12

للعقـارات التابعــة لألمـالك الوطنيــة، مجموعــة النصـوص الصــادرة عــن المديريـة العامــة لألمــالك 

  .2015الوطنية لسنة 

  :النصوص القانونية األجنبية -ه

  :األجنبية الدساتير •

  .2014الدستور المصري لسنة  .1

    .1971لسنة  الدستور الكويتي .2

    .2014الدستور التونسي لسنة  .3

 2011-07-29ادر في ـــالص 1.11.91ف ـــالدستور المغربي الصادر بموجب الظهير الشري •

  .2011-07-30مكرر، صادرة في  5964 جريدة رسمية رقم

    :النصوص التشريعية والتنظيمية •

  .القانون المدني اليمني .1

  .القانون المدني السوري .2
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   .1948-07-16، الصادر في 1948لسنة  131رقم  المدني المصريالقانون  .3

  .المعدل ،1998لسنة  89قانون تنظيم المناقصات والمزايدات المصري الصادر بالقانون رقم  .4

يتعلــق بإحــداث التصــريح اإلجبــاري  54.06بتنفيــذ القــانون رقــم  1.07.202ظهيــر  شــريف رقــم  .5

لبعض منتخبي المجالس المحليـة والغـرف المهنيـة وبعـض فئـات المـوظفين أو األعـوان العمـوميين 

: الموقـــع اإللكترونـــيمـــن ، 2008-11-03، صـــادرة فـــي 5679بممتلكـــاتهم، جريـــدة رســـمية رقـــم 

adala.justice.gov.ma   

، يتعلق بالمصادقة على مدونة سلوك 2014 -10 -03مؤرخ في  2014لسنة  4030أمر رقم  .6

            ، بتـــــــــاريخ90وأخالقيـــــــــات العـــــــــون العمـــــــــومي، الرائـــــــــد الرســـــــــمي للجمهوريـــــــــة التونســـــــــية، عـــــــــدد 

  www.legislation.tn: اإللكتروني من الموقع، 3084 -3081، ص 2014 -11 -07

لســنة  89لقــانون تنظــيم المناقصــات والمزايــدات المصــري الصــادر بالقــانون رقــم الالئحــة التنفيذيــة  .7

  .www.jp.gov.eg: اإللكتروني ، من الموقع، المعدل1998

V- االجتهاد القضائي:  

 .1989، 04المجلة القضائية عدد  .1

  .1990، 01المجلة القضائية عدد  .2

  .1992، 01المجلة القضائية عدد  .3

 .2000، 01المجلة القضائية عدد  .4

  .2002، 57نشرة القضاة عدد  .5

   .2004، 01لة القضائية عدد المج .6

 .2004االجتهاد القضائي، الجزء الثاني، عدد خاص،  .7

  .2004، 05عدد  مجلة مجلس الدولة، .8

 .2009، 09مجلة مجلس الدولة، عدد  .9

 .2009المحكمة العليا، عدد خاص، محكمة التنازع، مجلة  .10

 .2011، 01عدد مجلة المحكمة العليا،  .11

  .2012، 10مجلة مجلس الدولة، العدد  .12
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VI- الوثائق:    

       ، صـــــادرة فـــــي153رقـــــم  ، الســـــنة الثالثـــــةالمجلـــــس الشـــــعبي الـــــوطني مـــــداوالتلالجريـــــدة الرســـــمية  .1

 .الفترة التشريعية الخامسة، الدورة العادية السابعة ،08-06-2005

التشـــريعية السادســـة، الـــدورة العاديـــة الجريـــدة الرســـمية لمناقشـــات المجلـــس الشـــعبي الـــوطني، الفتـــرة  .2

 .2011-03-13الثامنة، الجلسة العلنية المنعقدة يوم 

 

 رمعـون -ة الوطنيـة نوريـة بـن غبـريطاتفاقية إطار بـين وزارة التربيـة الوطنيـة ممثلـة فـي وزيـرة التربيـ .3

آليـات "والهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته ممثلـة فـي رئيسـها السـيد بـراهيم بوزبـوجن حـول 

" العمل المشترك في مجال توعية التالميذ وتحسيسهم بمخاطر الفسـاد وآثـاره السـلبية علـى المجتمـع

 .2015فيفري  04بتاريخ 

جــانفي  15-01، مــناألولد مجلــة أخبــار المجلــس، صــادرة عــن المجلــس الشــعبي الــوطني، العــد .4

2018. 

        ، صـــــادرة فـــــي46، الســـــنة األولـــــى رقـــــم المجلـــــس الشـــــعبي الـــــوطنيالجريـــــدة الرســـــمية لمناقشـــــات  .5

 .2018-02-18، الجلسة العلنية المنعقدة يوم 28-02-2018

 2015ـــة لسـنة ول المشـروع التمهيـدي لقـانون تسـوية الميزانيـــالتقريـر التقييمـي لمجلـس المحاسـبة ح .6

   .04/10/2018أطلع عليه بتاريخ 

VII- المواقع اإللكترونية الرسمية :    

  www.interieur.gov.dzالموقع الرسمي لوزارة الداخلية  .1

   www.premier-ministre.gov.dzالموقع الرسمي للوزارة األولى  .2

   www.mrp.gov.dz: الموقع الرسمي لوزارة العالقات مع البرلمان .3

   www.ccomptes.org.dz:المحاسبةمجلس الموقع الرسمي ل .4

 www.dgfp.gov.dz :الموقع الرسمي للمديرية العامة للوظيفة العمومية .5

 www.apn.dz: الموقع الرسمي للمجلس الشعبي الوطني .6

  www.sgg.gov.ma: األمانة العامة للحكومة المغربية .7
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II- 26..........................................................جرد األمالك الوطنية المنقولة  

  29............................………………………صيانة األمالك الوطنية العمومية: ثانيا

I- 29..............................................................المقصود بااللتزام بالصيانة 

II- 30.........................................................................أنواع الصيانة  

III- 35.......................................................................وسائل الصيانة 

 37..............................................األمالك العمومية عدم جواز التصرف في: ثالثا

I- 37........................................مبررات عدم جواز التصرف في األمالك العمومية 

II- 38..................................العمومية نطاق قاعدة عدم جواز التصرف في األمالك   

III- 39...................االستثناءات الواردة على االلتزام بعدم التصرف في األمالك العمومية  

IV- 41نتائج اإلخالل بااللتزام بعدم التصرف في األمالك العمومية……………..……..….. 

  43...................التزام اإلدارة بالحفاظ على األمالك العمومية في مواجهة الغير: الفرع الثاني
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  44...........................................عدم جواز اكتساب األمالك العمومية بالتقادم: أوال

I-  44.....................العام بالتقادم وأساسها القانوني الملكمضمون قاعدة عدم جواز تملك 

 -II 45.........................................العام بالتقادم الملكنطاق قاعدة عدم جواز تملك 

III-  46..........................العام بالتقادم الملكاآلثار المترتبة على قاعدة عدم جواز تملك  

  52..............................................الحجز على األمالك العمومية عدم جواز: ثانيا

I-  53..................................على األمالك العمومية عدم جواز الحجزمبررات قاعدة  

II-  54............................الحجز على األمالك العمومية عدم جوازنطاق تطبيق قاعدة  

III-  55....................الحجز على األمالك العمومية عدم جوازاآلثار المترتبة على قاعدة  

  59......................االلتزامات اإلدارية الذاتية لحماية األموال العامة السائلة: المبحث الثاني

  60.....................االلتزامات اإلدارية المرتبطة بالتوظيف والوظيفة العمومية: المطلب األول

  60...........................تدابير حماية المال العام عند تعيين الموظف العمومي: الفرع األول

     61.......................................................احترام مبادئ وٕاجراءات التوظيف: أوال

I- 61................................................احترام مبادئ التعيين في الوظائف العامة  

II- 64............................................احترام اإلجراءات والشروط الشكلية للتوظيف  

 68..................................................................التصريح بالممتلكات: ثانيا

I- 69...….…...................................................كيفيات التصريح بالممتلكات  

II-  74.............بالممتلكات في الوقاية من التالعب بالمال العاممدى فاعلية إجراء التصريح  

  78.........................تدابير حماية المال العام أثناء ممارسة الوظيفة العمومية: الفرع الثاني

  79....................................................االلتزام بأخالقيات الوظيفة العمومية: أوال

I- 79...................................................المقصود بأخالقيات الوظيفة العمومية  

II- 81.................................أخالقيات الوظيفة العمومية المرتبطة بحماية المال العام  

  85............................................................تكوين الموظفين العموميين: ثانيا

I- 86.......................................................تعريف تكوين الموظفين العموميين  

II- 86........................................................................مبررات التكوين  

  88...........................في العالقة بين اإلدارة والمواطن الديمقراطية التشاركيةتكريس  :ثالثا

I- 88.........................................................المقصود بالديمقراطية التشاركية  

II- 88.................................آليات تطبيق الديمقراطية التشاركية في التشريع الجزائري  

III- 90..............................مساهمة الديمقراطية التشاركية في حماية المال العام مدى  
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  92.........العمومية االلتزامات اإلدارية الذاتية المرتبطة بإجراءات إبرام الصفقات: المطلب الثاني

  93.........................تدابير حماية المال العام السابقة إلبرام الصفقة العمومية: الفرع األول

  93..............................................إجراءات رامية إلى ترشيد النفقات العمومة: أوال

I- 93.....................................................تحديد احتياجات المصلحة المتعاقدة  

II- 95.........................................................اإلعداد المسبق لدفاتر الشروط 

III- 97..........................................اإلقصاء من المشاركة في الصفقات العمومية  

 100...............إجراءات رامية إلى إضفاء الشفافية على عملية إبرام الصفقات العمومية: ثانيا

I-  101.........................................................الصفقة العموميةاحترام مبادئ  

II- 104.................................اعتماد معايير موضوعية في اختيار المتعامل المتعاقد  

III- 105.................................................اختيار أسلوب إبرام الصفقة العمومية  

  109......................................خضوع الصفقة العمومية للرقابة الداخلية: الفرع الثاني

  109..............................................إنشاء لجنة فتح األظرفة وتقييم العروض: أوال

  110......................................اختصاصات لجنة فتح االظرفة وتقييم العروض: ثانيا

I- 110........................................االختصاص اإلداري للجنة فتح وتقييم العروض  

II- 111.........................................االختصاص التقني للجنة فتح وتقييم العروض  

  113...........................المال العام تبديدتدخل هيئات خارجية للوقاية من : الفصل الثاني

  114.....................................الرقابة اإلدارية السابقة على المال العام: المبحث األول

  115..............................................الرقابة السابقة للهيئات المالية: المطلب األول

  116..........................................................مفهوم الرقابة المالية: الفرع األول

  116.................................................................تعريف الرقابة المالية: أوال

  117................................المحافظة على األموال العامةأهمية الرقابة المالية في : ثانيا

  120.................................................الرقابة السابقة للمراقب المالي: الفرع الثاني

 121............................................................صالحيات المراقب المالي: أوال

I- 121................................................الهيئات الخاضعة لرقابة المراقب المالي 

II- 124..........................................................اختصاصات المراقب المالي  

  126...........................................................نتائج رقابة المراقب المالي: ثانيا

I- 126....................................................................منح تأشيرة االلتزام  

II- 127...................................................................رفض منح التأشيرة  
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III- ا��را�ب ا����� 
  130.............................................................��ؤو��

  131.....................................رقابة المحاسب العمومي على المال العام: الفرع الثاني

 131.........................................................التعريف بالمحاسب العمومي: أوال

I- 132....................................................تعيين واعتماد المحاسبين العموميين  

II- 133........................................................أصناف المحاسبين العموميين  

  134.......................................................صالحيات المحاسب العمومي: ثانيا

I- 134......................................................المهام الرقابية للمحاسب العمومي  

II- 136..........................................................مسؤولية المحاسب العمومي  

  139...............................الرقابة السابقة لهيئات إدارية على المال العام: المطلب الثاني

  140........................دور إدارة األمالك الوطنية في حماية األمالك العمومية: الفرع األول

  140...................................تنظيم إدارة األمالك الوطنية على المستوى المركزي: أوال

I- 141...................................................................مديرية أمالك الدولة  

II- 141...................................................مديرية تثمين األمالك التابعة للدولة  

III- 142............................................مديرية المحافظة العقارية ومسح األراضي  

IV- 142.........................................................مديرية إدارة الوسائل والمالية  

V- 143..................................................مفتشية أمالك الدولة والحفظ العقاري  

  144....................................تنظيم إدارة األمالك الوطنية على المستوى المحلي: ثانيا

I- 144.....................................تنظيم إدارة األمالك الوطنية على المستوى الجهوي  

II- 145.....................................تنظيم إدارة األمالك الوطنية على المستوى الوالئي  

III-  147..............................البلدياتتنظيم إدارة األمالك الوطنية على مستوى مابين  

  149........................مهام إدارة األمالك الوطنية المرتبطة بحماية األمالك العمومية: ثالثا

I-  حرص إدارة األمالك الوطنية الدائم والمستمر على إلزام مختلف اإلدارات بإعـداد الجـرد المتعلـق

  149..................................................أو تسيرها باألمالك العمومية التي تحوزها

II- 150..................تدخل إدارة األمالك الوطنية عند وقوع تعديات على األمالك العمومية  

III- 152........................تدخل إدارة األمالك الوطنية للتقاضي حماية لألمالك العمومية  

  153............الرقابة السابقة للجان الصفقات العمومية على األموال العامة السائلة :الفرع الثاني

 153..................................تنظيم لجان الرقابة الخارجية على الصفقات العمومية: أوال

I- 154.....................................................لجان الصفقات للمصالح المتعاقدة  

II- 157....................................................اللجنة القطاعية للصفقات العمومية  
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 159..................القرارات الصادرة عن لجان الرقابة الخارجية على الصفقات العمومية: ثانيا

I-  159......................................................بمنح التأشيرة لجنة الصفقاتقرار  

II- 161...............................................قرار لجنة الصفقات برفض منح التأشيرة  

   162......................الدور الوقائي للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته: الثالثالفرع 

  162...................................التعريف بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته: أوال

I- 163.................................الهيئة سلطة إدارية مستقلة متمتعة بالشخصية المعنوية  

II- 164........................................................تبعية الهيئة لرئاسة الجمهورية  

  164................................صالحيات الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته: ثانيا

I- 164.......................................................صالحيات الهيئة المكرسة قانونا  

II-  166 .......................................لهاصالحيات الهيئة من خالل األقسام التابعة  

  169............................تقييم الدور الرقابي للهيئة في الوقاية من جرائم المال العام: ثالثا

I- 170............................................................قصور الدور الرقابي للهيئة  

II-  170....................................................الصادرة عن الهيئةتغييب التقارير  

III- 170.....................................تقييد الدور الرقابي للهيئة في عالقتها مع القضاء  

  172............................الرقابة السابقة للهيئات المنتخبة على المال العام: المبحث الثاني

  173.....................................................الرقابة السابقة للبرلمان: المطلب األول

  174.................................................ة مخطط عمل الحكومةمناقش: الفرع األول

175.........................................................مفهوم مخطط عمل الحكومة: أوال  

176.....................مناقشة مخطط عمل الحكومة من طرف المجلس الشعبي الوطني: ثانيا  

I- 176.......................................تقديم مخطط العمل أمام المجلس الشعبي الوطني  

II- 177...........................آثار مناقشة المجلس الشعبي الوطني لمخطط عمل الحكومة  

181.............................تقديم عرض عن مخطط عمل الحكومة أمام مجلس األمة: ثالثا  

I- 181.......................................دور مجلس األمة بالنسبة لمخطط عمل الحكومة  

II-  182....................األمةاآلثار المترتبة على عرض مخطط عمل الحكومة أمام مجلس  

183..........................................مصادقة البرلمان على قانون المالية: الفرع الثاني  

183..................................................................مفهوم قانون المالية: أوال  

I- 186.......................................................قانون المالية التكميلي أو المعدل  

II- 187.................................................................قانون ضبط الميزانية  

  187...........................................................مراحل إعداد قانون المالية: ثانيا
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I- 187.........................................................اإلدارية لقانون المالية المرحلة  

II- 190.......................................................المرحلة التشريعية لقانون المالية  

  192............................................المحليةالرقابة السابقة للمجالس :المطلب الثاني

   193.........على األمالك العمومية للبلدية والوالية المحليةالرقابة السابقة للمجالس : الفرع األول

  193...................الرقابة السابقة للمجلس الشعبي البلدي على األمالك العمومية للبلدية: أوال

I-  193...................................................البلديتكوين وسير المجلس الشعبي  

II-  اختصاصـــــــات المجلـــــــس الشـــــــعبي البلـــــــدي فـــــــي مجـــــــال حمايـــــــة األمـــــــالك العموميـــــــة التابعـــــــة

  196....................................................................................للبلدية

  201..................للمجلس الشعبي الوالئي على األمالك العمومية للواليةالرقابة السابقة : ثانيا

I- 202...................................................تكوين وسير المجلس الشعبي الوالئي  

II- 204.........اختصاصات المجلس الشعبي الوالئي في مجال حماية األمالك العمومية للوالية  

  206...............اإلقليميةعلى مالية الجماعات  المنتخبةالرقابة السابقة للمجالس : الفرع الثاني

  207.............................................اإلقليميةمالية الجماعات ل النظام القانوني: أوال

I-  207.....................................................اإلقليميةمصادر تمويل الجماعات  

II-  210.............................................اإلقليميةأسباب التبعية المالية للجماعات  

III-  211.....................................اإلقليميةوسائل تحسين الموارد المالية للجماعات  

IV - 212.............................اإلقليميةمالية الجماعات كآلية لدعم  التعاون الالمركزي   

ــــا ــــة الســــابقة للمجــــالس : ثاني ــــد للرقاب ــــة كمظهــــر وحي ــــى الميزاني ــــةالتصــــويت عل ــــة  المنتخب ــــى مالي عل

  216.......................................................................اإلقليميةالجماعات 

I- 216..........................................................التصويت على ميزانية البلدية  

II- 219.........................................................التصويت على ميزانية الوالية  

  221...........................................اآلليات الردعية لحماية المال العام :الباب الثاني

  223.....................................الرقابة القانونية الالحقة على المال العام: الفصل األول

  224....................................الرقابة اإلدارية الالحقة على المال العام: المبحث األول

  225..................على المال العام شاملاص إداري رقابة هيئات ذات اختص: المطلب األول

  226............................العموميةالرقابة اإلدارية الالحقة في مجال األمالك : الفرع األول

   226......سلطة يتقاسمها رئيس المجلس الشعبي البلدي وٕادارة أمالك الدولة: حق االعتراض: أوال

I- 227......................................................االعتراض على إعداد عقد الشهرة  
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II- 231...................................................االعتراض على إعداد شهادة الحيازة  

  232.......................رئيس المجلس الشعبي البلديل اختصاص استئثاري: قرار الهدم: ثانيا

I- 235...............................قرار الهدم الصادر بمناسبة مخالفة قواعد التهيئة والتعمير  

II- 237..............................قرار الهدم الصادر بمناسبة مخالفة قواعد مطابقة البنايات  

تتمتـــع بهـــا اإلدارة المانحـــة ســـلطة  رخـــص الشـــغل الخـــاص لألمـــالك العموميـــة علـــى رقابـــةال: ثالثـــا

  242..................................................................................للرخصة

I- 
  244..........................................ر�ص ا���ل ا���ص أ��د�
 ا�طرف� ������

II- 245...................................رخص الشغل الخاص ذات الطابع التعاقديل بالنسبة  

III- 246........مال الرعاياعبالنسبة لرخص الشغل الخاص لألمالك العمومية المخصصة الست  

  246..............................الرقابة اإلدارية الالحقة في مجال األموال السائلة: الفرع الثاني

  247..................................العمومية الصفقةرقابة المصلحة المتعاقدة على تنفيذ : أوال

I- 248....................................رقابة المصلحة المتعاقدة أثناء تنفيذ الصفقة العمومية  

II- 259.................................رقابة المصلحة المتعاقدة عند استالم الصفقة العمومية  

  261..............................................الوصائية على الصفقة العموميةالرقابة : ثانيا

   264.........الرقابة البعدية لهيئات إدارية ذات اختصاص مالي على المال العام: المطلب الثاني

   265..................................على المال العام رقابة المفتشية العامة للمالية: الفرع األول

  265.........................................................لمفتشية العامة للماليةا تنظيم: أوال

I- 265................................................التنظيم المركزي للمفتشية العامة للمالية  

II-  267................................................للماليةالتنظيم الجهوي للمفتشية العامة  

III- 268......................................الهيئات الخاضعة لرقابة المفتشية العامة للمالية  

  269........................................االختصاصات الرقابية للمفتشية العامة للمالية: ثانيا

I- 269......................................................المفتشية العامة للمالية صالحيات  

II- 272....................................................نتائج رقابة المفتشية العامة للمالية  

  276.......................................العام المالرقابة مجلس المحاسبة على : الفرع الثاني

  277...............................................................تنظيم مجلس المحاسبة: أوال

I- 277................................................................................الغرف  

II- 278........................................................................النظارة العامة  

III- 279.......................................................................كتابة الضبط  
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IV- 279....................................................األقسام التقنية والمصالح اإلدارية  

  279.......................................................اختصاصات مجلس المحاسبة: ثانيا

I- 281....................................................................رقابة نوعية التسيير 

II- 285.................................................مراجعة حسابات المحاسبين العموميين  

III- 286.....................................رقابة االنضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية  

IV- 289........................................................حق اإلطالع وسلطة التحري  

V- 290...................................عالقة مجلس المحاسبة بالسلطة التشريعية والتنفيذية  

  292...................................على المال العام الالحقة الرقابة السياسية: المبحث الثاني

  293....................................الرقابة الالحقة للبرلمان على المال العام: المطلب األول

  294................المرتبة للمسؤولية السياسية للحكومة غير البرلمانيةآليات الرقابة : الفرع األول

  294.........................الرقابة البرلمانية على المال العام عن طريق األسئلة البرلمانية: أوال

I- 294......................................................................المقصود بالسؤال  

II- 295............................................................إجراءات األسئلة البرلمانية  

  300..............................كوسيلة للرقابة على األموال العامة البرلماني االستجواب: ثانيا

I- واب����  301.............................................................إ�راءات ��د�م ا

II- 303......................................................................آثار االستجواب  

  307....................................دور لجان التحقيق في الرقابة على األموال العامة: ثالثا

I- 
  308.....................................................&%���ت ���ن ا�����ق ا��ر�����
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    :الملخص

ـــاة االقتصـــادية للدولـــة ووســـيلتها األساســـية لتحقيـــق  العـــام المـــالعتبـــر ي        عصـــب الحي

ة ســواء عرضــة العتــداءات مســتمرة ومتطــور  لرفاهيــة لمواطنيهــا، رغــم ذلــك فإنــه كــان ومــازالا

مـــن القـــائمين علـــى اســـتعماله وحمايتـــه أو مـــن الغيـــر، وســـواء كـــان هـــدف هـــذه االعتـــداءات 

  .اإلضرار بالمال العام أو االنتفاع به والتكسب من ورائه

ــــــى عــــــاتق الــــــدول الحديثــــــة ومنهــــــا الجزائــــــر وضــــــع اآلليــــــات        ألجــــــل ذلــــــك يقــــــع عل

من خـالل تكـريس آليـات وقائيـة  لعامللمال اواالستراتيجيات الكفيلة بضمان الحماية الالزمة 

، وآليات ردعية ترمي إلى تصويب لولة دون المساس بهذات طابع استباقي تهدف إلى الحي

 .لمال العاملغت من الجسامة حدا يشكل إضرارا وٕاهدارا لاألخطاء ومساءلة مرتكبيها إذا ب

   

Résumé: 

        le fond public est le nerf de la vie économique de l'Etat et son 
principal moyen pour réaliser la prospérité à ses citoyens, cependant, 
il a fait et demeure toujours l'objet d'agressions continuelles et 
développées, que ce soit l'objectif de ces attaques de faire nuire aux 
fonds publics ou pour en bénéficier a avoir de gains.   

        pour cette raison, il est de la responsabilité des pays modernes, 
ya compris l'Algérie, de mettre en place les mécanismes et stratégies 
nécessaires afin de garantir la protection suffisante des fonds publics 
à travers la consécration des mécanismes préventifs préalables visant 
à empêcher son utilisation illégale ainsi que la prise de mesures 
coécrives visant à rectifier les erreurs et poursuivre leurs auteurs en 
cas de gravité qui peut mettre en danger et dilapide les fonds publics.  


