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  ـــداءٕاهـــــــ

ɻɱȆɳȡ ȩࡧ ʊȸ ɗࡧɻɳɡ ȷ Ƿɼדࡧ ʅࡧɻɮȧȲࡧ ȯ ɦȄɼࡧȦ ɼȲࡧʄڲǻ،  

ǻɤڲʄࡧ ȄǺȷ ɰɼȯࡧ ȉۚܣࡧ Ɉ ɏ Ƿࡧɵ ɭɼ֗ࡧ ۘܣ ȍݰ ܶ ȉࡧȶ ȆɳɦȄࡧɝ ȧ Ƿ"ȓʊɦȆɔɦȄࡧʎɭǷ"ד ȆɺɌࡧ ɘȧ

Ȇɸȳɮɏࡧ ɤࡧ Ȇɇ Ƿɼ؈فࡧȫ ɪࡧ ɠࡧʏࡩ،  

֗ࡧǻڲʄࡧ ȒȆʊݰ ʅࡧࡩʏࡧȄݍ ȯ ɳȷ֗؈فȫ ɪࡧ ɠࡧʏࡧࡩɷȳɮɏ דࡧ ɤࡧ Ȇɇ Ƿࡧʏڊ ɼȴ

ۘܣࡧ ɳȉȄࡧʎȖȮȆɐȷ ȑࡧ Ȏȷ ɼۚܣࡧ ʊɏ ɰࡧȆɸȆɏȳʆࡧ"  خولة" ǻڲʄࡧȒȳɛࡧ Ƿדࡧ ɤࡧ Ǹȷ Ƿ

֗Ȇɳȸ ȧ ȍɴʈɼْڈȆࡧȆȕȆȍɱࡧ

֗ȯ ɳȨ ɭ؈فࡧɔɀ ɦȄࡧʏڎ ǷࡧȆȿ ɽ ɀ ȫ ɼ֗ࡧ ʎ ȖȄɽ ȫ ǷɼࡧʎȖɽ ȫ ǻࡧʄڲǻ

ɯࡧȍɟɼ؈فɯɸࡧ ɸ؈فɔȿ ڊʏࡧ ɼȴࡧȓɨǾȆɏ ۛܢ"ǻڲʄࡧ Ȩ ʈɽ ȉࡧȓɨǾȆɏ"،  

ʅ ȯ ɺȡ ʅࡧȒȳɮțࡧ ȯ ɸǷࡧȆɐʊɮȡ ǻڲʄࡧǴַǺɸࡧ

ȍʊɸɼࡧــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــȓ



˲̽˰ ̝˒ȇ�˲ ̢˺

֗ɪ ɮɐɦȄࡧȄȱ ɸࡧɬȆɮȕȄࡧʄڴɏ ȆɳɱȆɏࡧ Ƿࡧʅ ȱ ɦȄ֗ࡧ ɪ ȡ ɼࡧȵɏ וࡧ ȳɡȼࡧ ɦȄɼࡧȯ ɮݰ Ȅݍ

ʃɮȷ Ƿࡧࡧȳʆȯ ɜȗɦȄɼࡧȳɡȼ ɦȄࡧȔ ȄȲȆȍɏȰȆȗȷ ׀ ɦࡧڲࡧࡧՔȯ ɭࡧʅ ȱ ɦȄࡧɯ ʈȳɡɦȄࡧȯ ȍɏ ɷɽࡧ ʈȲȮɽ ȉࡧɪ Ƀ ȆɘɦȄʏࡧࡧɰɽ ɐɦȄ

ܶݳ ɳɦȄɼ֗؈فȫ ɪࡧ ɠࡧȆɳɏ דࡧ ɷȄȵȡࡧ ֗ࡧ

ɤɽࡧ ȿ ɽ ɭࡧȳɡȼ ɦȄʄڲǻȒȱ ȕȆȷ ʆȱࡧכ ɦȄࡧȓȼ ɛȆɳםȄࡧȓɳࡧݍݨǴȆɄ ɏ Ƿ֗ࡧ ɬȄȳɡɦȄࡧࡧنɯ ɺɦɽ ȍɜȉࡧȆɱɽ ɗȳȻ

Ȩ ȍɦȄࡧȄȱ ɸࡧȓȼ ɛȆɳɭث.  

ۚܣࡧ ȕɽ ɘʆַࡧ ɵࡧȆɮɟࡧ ɭࡧɪ ɢɦࡧȳɡȼ ɦȄࡧɯ ʆȯ ɜȕ ࡧمّدȓȧ ɼȳɇכ ɷȱࡧ ɺɦࡧʅȴȆȣ ɱǻࡧǴȆɳțǷࡧɰɽ ɐɦȄࡧʏڲ

ȓȍՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌʊɸɼ
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���� ��شاط�ا �يرتكز�جل �حارسة، �من �العشر�ن، �القرن �بداية �مع �الدولة أثر��غ���دور

�إ��� �بي��م، �ت�شأ �ال�� �املنازعات ��� �والفصل �ملواطن��ا، �وا��ار�� �الداخ�� ��من حماية

� �حياة �مجاالت �مختلف ��� �عمل�ا �ي�شعب ����املواطنمتدخلة، �وراحتھ، �رفا�يتھ �أجل �من ،

��افة� �بھ �تأخذ �واحد �أسلوب ��ناك �ل�س �أنھ ��شارة �مع �وأ�داف�ا، ��دارة �أساليب تطور

�تأخ �واحدة ��ل �إن �بل �ينــــــــــــــــــالدول، �الذي �باألسلوب �ظروف�ــــــــــــــــــــذ ا�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسب

�ي�ون�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالسياسي �أن �بالضرورة �ل�س �أنھ �كما �والتار�خية، ��قتصادية ��جتماعية، ة،

�ناك�أسلوب�واحد�لإلدارة�داخل�الدولة�الواحدة،�و���تنظم�شؤو��ا�واحتياجات�أفراد�ا�

.)1(مصا���أفراد�اإذ�يمك��ا�ا��مع�ب�ن�أك���من�أسلوب،�إن��ان�يحقق�مصا���ا�و 

نجد�بذلك،����مختلف�الدول�أسلو��ن�للتنظيم��داري،�املركزي�والالمركزي،�يقصد�

� �تكون�"باألول �واحدة، ��يئة �يد ��� �الدولة ��� ��دار�ة �مظا�ر�الوظيفة �مختلف تجميع

�العاصم ��� �يــــــــــــــــــــعادة �و�ش�ل �توحيـــــــــــــــــــــة، �إ�� ��ل�ـــــــــــــــــــــــؤدي ��� �وتجا�سھ ��داري ��سلوب د

� �الدولة �"أرجاء �بنفس�ا �إما �الوظيفة ��ذه �التنفيذية �وتباشر�ال�يئة ��س����–، �ما و�ذا

،�أو�من�خالل�موظف�ن�و�يئات�تا�ع�ن�ل�ا،�موزع�ن�ع���مختلف�أقاليم��-باملركز�ة�املطلقة�

.)2(–ركز�ة�املعدلةو�ذا�ما��س���بامل�–الدولة�و�عملون�باسم�ا�

� �م��ا �فيقصد �الالمركز�ة، �ا��كومة�"أما �ب�ن �الدولة ��� ��دار�ة �الوظيفة توز�ع

�إشراف� �تحت ��عمـــــــــــــل ��س�يا، �مستقلة �أو�مرفقية �إقليمية �و�يئات �العاصمة ��� املركز�ة

لبعض�املرافق�،�فت�ون�الثانية�باالع��اف�بال��صية�املعنو�ة�)3("املركز�ة�ورقابة�السلطة

 �� �أما �املحلية، �املصا�� ��سي����عض ��غية �الدولة ��� �إقليـــــــم��و��العامة �بتقسيم فت�ون

�ا��اليلة-1 �ع�� �محمد �ومصر، �وفر�سا �و�ر�طانيا ��ردن �من ��ل ��� �وتطبيقا��ا �املحلية ��دارة �مقارنة(، �تحليلية �دار�)دراسة ،

.23.،�ص2009والتوز�ع،�عمان،�الثقافة�لل�شر�
:للتفصيل����موضوع�املركز�ة��دار�ة،�أنظر-2

.وما�يل��ا�50.،�ص1992،�الوج������القانون��داري،�دراسة�مقارنة،�دار�الفكر�العر�ي،�القا�رة،�سليمان�محمد�الطماوي -

��سيو�ي- �الغ�� �عبد �دراســـــــــــــة ��داري، �التنظيم �للتنظي، �والتنظيـــــــــمقارنـــــــــــــــــة �الرس�� ��داري �م�شـــــــــــــــــــــــــــــم �غ���الرس��، ــــــم أة�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.وما�يل��ا�75.،�ص2004املعارف،�القا�رة،�
:للتفصيل����موضوع�الالمركز�ة��دار�ة،�أنظر-3

.وما�يل��ا�70.،�ص1981،�الالمركز�ة�ومسألة�تطبيق�ا����لبنان،�م�شورات�بحر�املتوسط�وعو�دات،�ب��وت،�خالد�قبا�ي-

.ما�يل��ا�56.،�مرجع�سابق،�ص...،�الوج������القانون��داري سليمان�محمد�الطماوي -
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�أعضاؤ�ا� ��قليم �س�ان �ي�تخب �املعنو�ة، �بال��صية �تتمتع �إدار�ة، �وحدات �إ�� الدولــــــــة

.لتو����سي���الشؤون�املحلية،�تحت�إشراف�السلطة�املركز�ة

��افة�دول�العالم،�نظرا�يحتل�بذلك�موضوع� �أ�مية�خاصة��� ا��ماعات��قليمية،

�الوقت� �ففي �ا���ومات، �ع�� �أثرت �ال�� �و�قتصادية، �و�جتماعية �السياسية للتغ��ات

ن�يطمحون�ــــــــــــــــــــــــــــات�املواطن�ن�الذيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،�قادرا�ع���إشباع�حاج�عد�النظام�املركزي ا��ا���لم�

� �الثقا��ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوخصوص-باستمرار، �وع��م �زاد ��لما �ـــــــــــــــــــــــمشارك�ألك�� -ا ��سي���الشؤون�ة ��

.)4(لمز�د�من�ا��دماتاملحلية،�ول

� �جاء ��دار���ذا، �الالمركز�ة �بأسلوب ��ول�ـــــــــــــــــــ�خذ �غرض�ن، �لتحقيق ��قليمية، ة

السلطة�املركز�ة،�فبتغ���دور�الدولة،���ز��سلوب��نإداري،�و�تمثل����تخفيف��عباء�ع

املركزي����مواج�ة�املتطلبات�وا��اجات�امل��ايــدة�واملتجددة،�أما�الثانــــــي�فسيا���،�واملتمثل�

�املواط �وإشراك �الديمقراطية، �تجسيد ������ �ممثل��م �خالل �من �شؤو��م، ��سي�� ��� ن�ن

املجالس�املحلية�املنتخبة،�ع���أساس�أ��م�أك���دراية�بحاجا��م�ومشا�ل�م،�و�التبعية�ف�م�

.أقدر�وأو���بإشباع�ا�وحل�ا

��دار�ة� �والالمركز�ـــــة �والسياســــــة، ��دارة �ب�ن �وثيقـــة �عالقة ��ناك �أن يظ�ر�بذلك

��دار�ة� �املركز�ة �لكفلت �غ���ذلك �فلو��ان �إدار�ا، �أك���منھ �سياسيا �خيارا ��عد �قليمية،

إدارة�فعالة�ونا��ة،�لكن�الدول�ا��ديثة�ل�ست�بحاجة�إلدارة�نا��ة�فحسب،�بل�كذلك�

إن�أسباب�الالمركز�ة�":بقولھمور�س��ور�و�سياسية،�و�و�ما�ع���عنھ�الفقيھ��إ���حر�ة

�املركز�ة� �لكفلت �إداري �طا�ع �ذات �فلو��انت �دستوري، �طا�ع �ذات �ولك��ا �إدار�ة، ل�ست

�بل� �فحسب، �جيدة �إدارة �إ�� �بحاجة �ل�ست �الدولة �ولكن �للدولة، �ونا��ة �فعالة إدارة

.")5(بحاجة�أيضا�إ���حر�ة�سياسية

مجلة�دراسات�علوم�،�"تحليل�وتقييم�التجارب�����دارة�املحلية�����ردن�كخطوة�أو���نحو�تطو�ر�ا�"،�سليمان�سليم�بطارسة-4

.224.،�ص2008ا��امعة��ردنية،�،�العدد��ول،35،�املجلد�الشر�عة�والقانون 
.117.،�ص1995،�الدستور�و�دارة�املحلية،�دراسة�مقارنة،�دار�ال��ضة�العر�ية،�القا�رة،ع���النجار-5
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�ع��� �العبء �لتخفيف �حتميــــــة، �ضرورة ��قليمية، ��دار�ة �الالمركز�ة �أسلوب �ش�ل

�دارة�املركز�ة،�من�ج�ة،�وإشراك�املواطن�ن�����سي���الشؤون�العامة،�من�ج�ة�أخرى،�إذ�

أصبحت��عت���مؤشر�لقياس�درجة�تقدم�الدول،�من�خالل�تجسيد�معادلة�تحقيق�التوازن�

دار�ة�ب�ن�الدولة�وال�يئات�الالمركز�ة،��ش�ل�ال�يخل�بالبنــــــاء��داري�ب�ن�توز�ع�الوظيفة�� 

�السلطة� �تجاه ��ستقاللية �قدر�من �املنتخبة �املجالس �منح �مع �ج�ة �من �للدولة، والقانو�ي

.املركز�ة،�من�ج�ة�أخرى 

� �الدول، �من �العديد �غرار �ع�� �ا��زائر، �منذ�التنظيمتب�ت ��قلي��، �الالمركزي

�وترج �دستــــــــــــــــــــ�ستقالل، ��� �ذلك �ـــــــــــــم �)6(1963ور �اعت���ا��ـــــــوز �والذي جمـــــــــــــــاعة�)البلدية(،

لل�س�يــــــــــر�ة�كنمط�ـــــــــــــــــــــــــان��اج�دولتنا�ألسلوب�الالمركز�ـــ)7(ةــــــــــــترابية،�لتؤكد��ل�الدسات���املتعاقب

�واعتم �للتقسيــــــــــــــــــــــــ�داري، �مستو��ن �و�مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد ��قلي��، �البلديـــــــــــــــــــــــــــــــم �كجماعة�ــــــــــــــــــــــــــــــــــا ة

�والواليةــــــــــــــــقاعدي �ثانكمستو �ة، �تحدد�ى ��قليمية �با��ماعات �صلة �ذات �لتصدر�قوان�ن ،

.صالحيا��ا�ومجال�تدخال��ا�إلشباع�حاجات�املواطن�ن

�متعلقة� �قوان�ن �س�ت �ا��زائر�ة، �الدسات�� �مختلف �عليھ �نصت �ما �مع تماشيا

��قليمية �والواليات)8(با��ماعات �للبلديات �منحت �باعتبار�، �الصالحيات �من ا�ــــــــــــــــــــــــــــــــجملة

).مل��(،�1963س�تم����10،�الصادر����64ش�عدد�.د.ج.ج.ر.،�ج1963س�تم����08مؤرخ����-6
ـــأم�،�الصـــــــــــــــــــــــــــــــادر�بموجب1976لسنةالشعبيةة�ـــــــــــــــــــــــــــــــدستور�ا��م�ور�ة�ا��زائر�ة�الديمقراطيواملتمثلة�����-7 ،�مؤرخ�97-76ر�رقم�ـــــــــــــــــــــــ

� �ج1976نوفم������22 �.د.ج.رج.، �عدد �الص94ش، �ــــــــــــــ، �1976نوفم����24ادر��� ،�� �رقم �رئا��� �18-89مرسوم ��� �مؤرخ فيفري��28،

1989� �استفتاء ��� �عليھ �املوافق �الدستور، ��عديل �ب�شر�نص �يتعلق ،23�� ��1989فيفري �الرسمية �ا��ر�دة �ا��زائر�ة��� ل��م�ور�ة

د�سم����7،�مؤرخ����438-96مرسوم�رئا����رقم�،�1989مارس��01،�الصادر����09ش،�عدد�.د.ج.ج.ر.ة�الشعبية،�جـــــــــــــــــــــــالديمقراطي

��عديل�الدست1996 �جــــــــــــــــــــــ،�يتعلق�ب�شر�نص �.د.ج.ج.ر.ور، �بم،�امل1996د�سم����8،�الصادرة����76ش،�عدد وجب�قانون�ــــــــــــــــــــــــــــــــعدل

،�مــؤرخ����19-08،�وقانــــــــــــــون�رقم�2002أفر�ــــــــــــــــــــــــل��14،�الصادر����25دد�ـــــــش،�ع.د.ج.ج.ر.،�ج2002أفر�ل��10،�مؤرخ����03-02رقم�

�ج2008ر�ــــــــــــــــــــــــنوفمبــــــــــــــــ�15 �.د.ج.ج.ر.، �عدد �الص63ش، �ــــــــــــــــــــ، �وقان2008نوفم����16ـــادر��� �ــــــــــــــــــــ، �رقم �01-16ون ��� �مؤرخ مارس��06،

.2016مارس��07،�الصادر����11ش�عدد�.د.ج.ج.ر.،�ج2016
8-� �القانوني� �النصوص ��ذه �ـــــــــــــــــــــــــــــــــوتتمثل ��� ـــــــــــــأمة ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــر�رقـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ �ـــــــــــــــــــــــــــ �24-67م ��� �مؤرخ ـــــجانف�18، �ــــــــــــــ �1967ي �القانون�، يتضمن

ـــــــــــــــــــــــــج����18،�الصادر�6دد�ــــــــــــــــــــــــــــــــــش،�ع.د.ج.ج.ر.جالبلدي،� ـــــــــــــــــــــــــــــــ ،�مؤرخ����09-81رقم�م�بموجب�قانون ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،�معدل�ومتم1967انفي�ـ

يتضمن�قانون�،�1969ماي��22،�مؤرخ�����38-69أمر�رقم�،�و )مل��(1981يوليو��07،�الصادر����27ش،��عدد�.د.ج.ج.ر.يوليو،�ج�4

�.د.ج.ج.ر.ج�الوالية، �عدد �44ش، ��� �الصادرة ،23�� �1969ماي �رقم �قانون �بموجب �ومتمم �معدل ،81-02� ��� �مؤرخ ري�ــــــــــــــــــفيف�14،

�ج1981 �.د.ج.ج.ر.، �عدد �07ش، ��� �الصادرة ،17�� �1981فيفري �)مل��(، �رقم �وقانون ،90-08� ،� ��� ��7مؤرخ �يتعلق�1990أفر�ل ،

=جو�لية�18،�مؤرخ����03-05،�متمم�بموجب�أمر�رقم�1990ل�ــــــــــــأفر��11ادر����ــــــــــــــــــــــــــــــــ،�الص15ش،�عدد�.د.ج.ج.ر.ة،�جـــــــــــــــــــــــــــــبالبلدي
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�ورغم�ــــــــــــمجموع �املواطن�ن، �حاجات �تلبية ��� �الدولة �مع �إشراك�ا �قصد �وذلك �محلية، ات

�السائ �النظام �بقيت�اختالف �املنت��ة �الالمركز�ة �طبيعة �أن �إال �لي��ا��، �إ�� �اش��ا�ي �من د

.قليميةاملواطن�ن�����سي���الشؤون��فلم�يحدث��ذا�التغ��،�أي�أثر�ع���مشاركة�نفس�ا،�

�الالمركز� �ــــــــــتقوم ��املحليـــــــــــــــــةة �و�أساسيةةــــــــــــــــــــــــلبنع�� �ا��ماعات��، استقاللية

�وال�قليمية �لعدم�ابدونــــــــ����، �أقــــــرب �أسلوب �مجرد �وتصبـــــح �محتــــــوا�ا، �من ��و�� �تفرغ ،

ال��ك��،�منــــــھ�لالمركز�ة،�وت��ز�إرادة�الدولة����تفعيل�الالمركز�ة�من�عدمھ،�من�خالل�قياس�

�مداه� �ا�ساع �يزداد ��س�� �ف�و�مبدأ �ل�ا، �أو�تض�يق�ا �املحلية، �ال�يئات �الستقاللية تدعيم�ا

.ونطاقھ��لما��ان�النظام�املتبع�أقرب�إ���الالمركز�ة،�منھ�لعدم�ال��ك��

� �يدعم�تقوم �ما �م��ا �املقومـــــــات، �من �مجموعـــــة �ع�� ��قليمية، �ا��ماعات استقاللية

�وم�� ��دار�ة، �للوحدات �العضو�ة �تتمثل�ــــــــــــــــــــــ�ستقاللية �الوظيفية، ��ستقاللية �يكرس �ما ا

�مع �املعنو�ة، �بال��صية �تتمتع �إدار�ة، �وحدات �إ�� �الدولة �إقليم �تقسيم ��� اختيار���و��،

أعضاء�املجالس�املحلية�عن�طر�ف��نتخاب،�أما�الثانية،�فتكمن����ممارسة��ختصاصات�

�املالية� �باالستقاللية �تمتيع�ا �مع �ا��ر�ة، �بقدر�من ��قليمية، �ا��ماعة �طرف �من املحلية

.الضرور�ة�ملواج�ة�املصا����قليمية

�تطبي ��� �املختلفة �الدول ��� �املحلية ��نظمة �من�تباي�ت ��ستفادة �حيث �من قا��ا،

� ��قليمية �ا��ماعات �الستقاللية �الالزمة ��–املقومات �إثراء �رغم �بالدراسة�املوذلك وضوع

،بحسب�العوامل�والظروف�املحيطة�ب�ل�دولة،�و�حسب�-املستفيضة�من�الفق�اء�والباحث�ن�

.وجود�إرادة�سياسية����التجسيد�الفع���لالمركز�ة��دار�ة،�من�عدمھ

��مقا �ا��زائري، �بااملشرع �الالمركزي، �التنظيم �ان��اج �مظا�ر�بحكم �ببعض الع��اف

��قليميةاستقال �ا��ماعات �العضوي�أو�الوظيفي،�الذين�لية �املرتبطة�با��انب ،�سواء�م��ا

�ج2005= �ع.د.ج.ج.ر.، �ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــش، �الص35دد �ـــــــــــــــــ، ��19ادر��� �2005جو�لية �)مل��(، �رقم �وقانون ،90-09� ،� ��� أفر�ل��7مؤرخ

ـــــــــــــــــ،�م03-05،�متمم�بموجب�أمر�رقم�1990أفر�ل��11،�الصادر����15ش،�عدد�.د.ج.ج.ر.ة،�جــــــــــــــــــــــــــــ،�يتعلق�بالبلدي1990 ؤرخ����ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مؤرخ����،�10-11،�وأخ��ا�قانون�رقم�)مل��(،�2005جو�لية��19ادر����ـــــــــــــــــــــــــــلص،�ا35دد�ـــــــــــــــــــــــــــــش،�ع.د.ج.ج.ر.،�ج2005ة�ـــــــــــــــــــــــــجو�لي�18

�21مؤرخ����،�07-12،�وقانون�رقم�2011جو�لية�03ادر���ــــــــــــــــــــــــــ،�الص37ش،�عدد�.د.ج.ج.ر.ة،�جــــــــــــــــــــــــــ،�يتعلق�بالبلدي2011جوان��22

.2012فيفري��29،�الصادر����12ش،�عدد�.د.ج.ج.ر.،�يتعلق�بالوالية،�ج2012فيفري�
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�الضرور�� �الشق�ن �املركز�ة��ن�عت��ان �السلطة �ب�ن ��ختصاص �توز�ع �معادلة إلنجاح

.لتبعية�تفعيل�الالمركز�ة��دار�ةواملجالس�املحلية�املنتخبة،�و�ا

:أسباب�اختيار�املوضوع:أوال*/

�إش�اليـــــات �تطرح �ال�� �املواضيـــــــع �من ��قليميــــة �ا��ماعات �استقاللية �موضوع �عد

�أ� �و�عد �تجدر�دراس��ا، �وال�� �ــــــــــــــــــــــــــعديدة، ��ذا ��� �ل��وض �دفعتنا �ال�� ��سباب �املوضوعم

:فيما�ي��

�عد�الغرض�من�الالمركز�ة��قليمية،�إشراك�املواطن�ن�����سي���شؤو��م،�و�اعتباري�-

�املسا�م �أردت �املجتمع، ��� �املفا�يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفرد �توضيح ��� ��ستقاللية�ــــــــــــــــة �عل��ا �تقوم �ال�� م

�ان��قليم�����سي���مصا���ماملحلية،�وكيفية�مشاركة�س

ي��ز�الواقع�املعاش����ا��زائر،�ضعف��داء�املح��،�لذا�أردنا�البحث����أسباب��ذه�-

�ا��ل �الق��اح �املناسبــــــــــــــــ�ش�الية، �واملسا�مـــــــــــــــــــــــــول �املواطن�ن�ــــــــــــــــــــــــة، �مصا�� �تحقيق ��� ة

�خ �أردنا�ورفا�ي��م، �و�التا�� �املجال، ��ذا ��� �أشواطا �قطعت �املتقدمة �الدول �وأن صوصا

.الوقوف�ع���مراكز�ا��لل�باملقارنة�بالنظم��خرى،�ملحاولة�ا��روج�من��ذه�الوضعية

قامت�ا��زائر��سن�قوان�ن�عديدة�متعلقة�با��ماعات��قليمية،�إال�أن��ذا��مر�لم�-

ن�التوجھ�نحو�التض�يق�أك���ع����ج�زة�التداولية،�لذا�،�بل�����ل�مرة��ا��ادعم�استقالليي

.قررنا�ت�يان�املعوقات�ا��قيقية�لتجسيد�استقاللية�ا��ماعات��قليمية

:أ�مية�املوضوع:ثانيا*/

�عل��ا �تقوم �الر�ائز�ال�� �أ�م �ت�يان �خالل �من �بالغة �أ�مية �الدراسة ��ذه �تتضمن

ـــــــــا،�بحكم�ـكـــــان�يجب�علــــــى�املشرع�ا��زائري�تجسيد�،�وال���استقاللية�ا��ماعات��قليمية

تب�يــــــھ�للنظـــــــــام�الالمركزي�منذ��ستقالل،�و�التا���محاولة�املسا�مة����تفعيل�الالمركز�ة����

�من� �ا��زائر�ة �الدولة ���روج �املناسبة �وا��لول �عل��ا، �تقوم �ال�� ��سس �بتوضيح ا��زائر،

.،�واملجسدة�لتبعية�مفرطة�للسلطة�املركز�ةوحدا��ا�املحليةال����ع�ش�ا�زر�ة�املا��الة�
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:إش�الية�البحث:ثالثا*/

��ع��ضنا� �البحث، �تفاصيل �تدقيق �إ�� �الوصول �ولغرض �سبق، �ما ��ل �من انطالقا

:�ش�الية�التالية

��ماعات�فعلية�لة�ـــــــــــــــــــزائري����تكر�س�استقالليــــــــــــــــدى�وفق�املشرع�ا��ـــــــــــــــــــــــــــإ���أي�م

.؟الالمركزي �تبار�ا�الرك��ة��ساسية�للتنظيم�قليمية،�باع

:فرضيات�البحث:را�عا*/

صادفتنا�أثناء�معا��تنا�ملوضوع�استقاللية�ا��ماعات��قليمية����ا��زائر،�مجموعة�

:التفصيل�ف��ا،�وإبراز�موطن�ا��لل�،�وتتمثل�أساسا�فيما�ي���من�الفرضيات،�ارتئ�نا

�العل- �للمستوى �ألعضــــــــــــــــــــــالتأث���السل�� �الالمركز�ة�ـــــــــــ�� �ع�� �املنتخبــــــــة �املجــــــــــــالس ـــــــــاء

.�دار�ة،�واستقاللية�ا��ماعات��قليمية

�املست�تأثيـــر - �علــــــــى �املعين�ن �لالمركز�ـــــــــــة�ــــــــــــــــــــــــــــمركز �الفعلــــــــي �التكر�س ��� �املحلـــــــــي وى

.�قليمية،�و�التبعية����استقاللية�ا��ماعات�املحلية

��ل�- ��� �املنتخبة �املجالس �ع�� ��دار�ة �الوصاية ��شديد �ع�� �ا��زائري إصرار�املشرع

عتمدة����ا��زائر،�مما�يؤثر�بالسلب�ع���استقاللية�املنصوص�املتعلقة�بال�يئات�املحلية�ال

.ا��ماعات���قليمية

ضعف�املوارد�املالية�الذاتية�ل��ماعات��قليميــــة،�وعدم�امتالك�ا�لسلطة����املجال�-

.املا��،�مما�يؤثر�بالسلب�كذلك�ع����ستقاللية�املحلية

:الدراسةمن���:خامسا*/

�ت �تبعا�نال ��املة �مجموعة �ع�� �ارتكزت �وإنما �محدد، �من�� �من �الدراسة ��ذه طلق

:لدوا���ا��اجة،�وذلك�لغرض�الوصول�نحو�تحقيق�أ�داف�ا،�و���تت��ص�فيما�ي��

�التار���- �����:املن�� �البحث �عرف�ا �ال�� �التحوالت �مختلف �لت�بع �عليھ اعتمدنا

�م ��� ��قليمية �ا��ماعات �القانونيــاستقاللية �النصوص �بدايـــــــــــــــــــــــــــــــختلف �مــــــــــــــة، ن�ـــــــــــــــــــــــــــة
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�طبيع �ع�� �للوقوف ��ذا، �يومنا �إ�� �الالمركز�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�ستقالل ����ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة �تطبيق�ا �املراد ة

.ا��زائر،�و�التبعية�نطاق��ستقاللية�املع��ف�بھ�ل��ماعات��قليمية

اعتمدنا�عليھ�بمقارنة�موضوع��ستقاللية�بالنظم�املقارنة،�و�الدول��:املن���املقارن -

�خرى،�م��ا�دولة�فر�سا،�املغرب،�وتو�س،�وذلك�للوقوف�ع���مواطن�ا��لل،�ومحاولة�حث�

�ع �سبقاملشرع �ال�� �بالدول ��قتداء �الالمركز�ةت�� �مجال ��� �النصوص�نا �مقارنة �وكذا ،

�مسألة� ��� �ا��زائري �للمشرع �العـــــــــــــــــــام �التوجھ �ع�� �ا��كم �من �للتمكن �ا��زائر�ة، القانونية

.الالمركز�ة��دار�ة،�و�التبعية�استقاللية�ا��ماعات��قليمية

�النقدي- �التحلي�� �املـــواد�قم�:املن�� �وتدقيق �فحص �لغرض �امل��ــــــــج ��ذا �بتوظيف نا

�بمدرســــــ �استأ�سنـــــــــــا �فتـــــــــارة �ـــــــــــــــــــــالقانونيـــــــة، �املتـــ"ة �علـــــى �ــــــــــــــالشرح � �ومــــــــ"ون �أخرى��ــــــــــ، رة

،�للوقوف�ع���السياسة�ال�شر�عية�املعتمدة�من�"التحليل�الضم���للنصوص�"ـة�ــــــــــــــــــبمدرســـــــ

�استقاللية� �ملظا�ر �و�التبعية ��دار�ة، �لالمركز�ة �معا����ا ��� �ا��زائر�ة، �الدولة طرف

.ا��ماعات��قليمية

:الدراسات�السابقة:سادسا*/

�الع �سياق�ا ��� �خصوصا �ذا��ا، �حد ��� �سبقا �الدراسة، ��ذه ��ان�ال��ش�ل �حيث ام،

�جانب� �ع�� �ركزت �الدراسات �معظم �غ���أن �العام، �السياق �ضمن �مقار�ات �الباحث�ن لعديد

ا�نومنھ�فإن�مظا�ر�التجديد����دراس�نا��عود�لتناول،��ستقاللية�املالية�ل��ماعات��قليمية

� �استقاللية �شمولية �إبةــــــــــــــــــــــــــــــاملحليال�يئاتبنظرة �خالل �من �املظا�، �الضرور�ة�ـــــــــــــــــــــــــراز ر

.لقيام�ا،�وكذا�العراقيل�ال���تحول�دون�الوصول�للتجسيد�الفع���ل�ا

:صعو�ات�وعراقيل�البحث:سا�عا*/

:اع��ض�نا�عدة�صعو�ات�ملقار�ة��ذا�البحث،�نحاول�إطالع�القارئ�الكر�م�ع���أبرز�ا

�صعو�- �أك�� �واج�تنــــــــــــــــــــــــــــــــ�عد �النصوص�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة �ك��ة ��طروحة ��ذه �إعداد �أثناء ا

ة�يصعب�ا��روج�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحث����متا�ــــــــــاالت�إ���التنظيم،�مما�يدخل�البـــــــــــــــــــــــالقانونية،�و�ح
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،�مما�يز�د��مر�-كبا���ال�شر�عات�–م��ا،�خصوصا�وأن�القانون��داري�ال�نجد�فيھ�تقن�ن�

.�عقيد

�عن�- �فنخرج �وراء�ا ��نجرار �تفادي �ومحاولة �سياسية، �بجوانب �املوضوع ارتباط

.النطاق�القانو�ي�املطلوب�منا

:تبو�ب�البحث:ثامنا*/

�قمنا� �ولذلك ��عتبارات، �كث���من �ع�� �مفتوح �الدراسة �موضوع �أن �إ�� �ش���مبدئيا

�مظا�ر�استقاللية� �ببحث �لنا ��سمح �ال�� �بالكيفية �الثنا�ي، �امل���� �التقسيم �ضمن بحصره

� �ا��زائري، �القانـــــــــون ��� ��قليميــــــــــــة �جملا��ماعـــــــــــــات �طر�ق �املظــــــــــــــــــــعن �تتعلق�ــــــــة ا�ر�ال��

).باب�أول�(با��انب�العضوي،�والوظيفي�

تواصل��ذه�الدراسة����بحث�قيود�استقاللية�ا��ماعات��قليمية،�لقصور�املظا�ر�

�املحلية، �لل�يئات �واملالية ��دار�ة ��ستقاللية �تحقيق ��� �ا��زائري �القانون ��� من��املكرسة

�وطأة� �من �الوصاية �شدة �ت��يم �وكذا �امل�شود، �ال�دف �تحقيق ��� ��ع����نتخاب خالل

�والتكر�س� �تنذر�بالتدعيم �فعلية، �مالية �استقاللية �تكر�س �عدم �عن �نا�يك �ش�الية،

).باب�ثان�(الفع���لالمركز�ة��دار�ة����ا��زائر�



الباب��ول 
البحث����مظا�ر�استقاللية�ا��ماعات��قليمية����

ال�شر�ع�ا��زائري 
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��دارة� �نظام �و�� �عموما، �الالمركزي �النظام ��� ���ر��ساس ��ستقاللية �عت���فكرة

.الالمركزي�من�أجلھاملحلية�خصوصا،�فبا�عدام�ا��غيب�ال�دف��سا����الذي�وجد�النظام�

�بمصطل ��ستقاللــــــــــــــــــــــــــــــــيقصـــــــــــــد )9(ــــــةيـــــــــــــــــــح
"Autonomie"مــــــــــــــــــــــواملشتـــــــ� ـن�ـــــــــــــــــق

�قوان�نھ�""Autonomos""Autonomia"انيــــــــــــــــــةــــــــــــــــــــــــــــــاليون �بواسطــــة ��س���ذاتيا من

ا��ق�والقدرة�الفعلية�ل��ماعة��قليمية،�����سي���و���"،�كما�يراد�بھ�كذلك،�)10("ا��اصة

�الشؤون� �من �م�م �جانب ��قليم، �س�ان �ولصا�� �مسؤولي��ا، �وتحت �القانون، � إطار

الوحدات�املحلية����اتخاذ�القرارات�والقيام�باملبادرات�املحلية�حق�"،�ف���بذلك)11("العامة

�والتنظيمات �القوان�ن �بمقت��� �املحددة �باختصاصا��ا �إشلل��وض �وتوجيـــــــــتحت ھ�ـــــــــــراف

�الوصية �من�"السلطة �انطالقا �تقاس ��قليمية، �ا��ماعات �مستوى �ع�� �فاالستقاللية ،

.)12(خ��ة�والسلطة�املركز�ة����إطار�وحدة�الدولةالعالقات�الثنائية�ب�ن��ذه�� 

���ر�ة���� �مقرا ��ش�ل �إ��ا �بل �السل��، �التدرج �من �وحدات �املحلية �ال�يئات ال��عت���بذلك،

�من�)13(التصرف �البد �املحلية، �الشؤون �إدارة �من �املحلية �الوحدات �تتمكن �فح�� �و�كذا ،

�ع��اف�ل�ا�بنوع�من��ستقاللية،��سمح�ل�ا�باتخاذ�القرارات�ومعا��ة�املصا���املحلية��عيدا�

.عن�السلطة�املركز�ة

ده�وراءه�قليال،�واستقل�باألمر�طاقھ�وانفرد�بھ�ولمالغو�ا��ستقاللية�مشتقة�من�الفعل�استقل،�و�قال�استقل�بال���ء�أي�أع�-9

:ذلكراجع���.غ���ا�شرك�فيھ�غ��ه،�واستقلت�البالد�نالت�سياد��ا�ال�املة،�وانفردت�بإدارة�جميع�شؤو��ا�ولم��شرك����ذلك�

.13.،�ص2010،�البلدية����ال�شر�ع�ا��زائري،�دار�ال�دى،�ا��زائر،�بوعمران�عادل-
العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد�ا�ول،�مجلس�،�ـــــــــــــــــــــــا�يمجلة�الفكر�ال��ملــ،�"ة�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة�ب�ن��ستقالل�والرقابـــــــــــــــــــــــــــــاملجموعات�املحلي"،�ش��وب�مسعود-10

.120.ص،��2002مة،�ا��زائر،�د�سم���
11- Gustave PEISER, Droit administratif général, 24e édition, Dalloz, paris, 2009, P.117.

12-� �كرا�� �مصطفى ،"� �ا��زائري �القانون ��� �املحلية �ا��ماعات �استقاللية �ع�� �املركزي �"أثر�التمو�ل �للعلوم�، �ا��زائر�ة املجلة

.358.ص،�1996لية�ا��قوق،�جامعة�ا��زائر،�،2،�العدد،�34،�ا��زء�القانونية�و�قتصادية�والسياسية
:ترجمة���صية�وقد�ورد�النص�باللغة�الفر�سية�كما�ي��-13

" Les Collectivités Territoriales ne sont pas des segments de la hiérarchique etatique, elles
sont le siège d’une liberté d’action, elles sont dépositaires d’une certaine autonomie " Voir :
- Jean Bernard AUBY, Jean François AUBY, Rozen NOGUELLOU, Droit des collectivités
locales, 3éme éd, P U F, Paris, 2004, P.57.
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�املحلي ��سي���الشؤون �من ��قليمية �ا��ماعة �تتمكن �وح�� �بذلك، �بقدر�من�ـــــــــــــــــــيجب ة

ا��ر�ة،�ضمان��ستقاللية�العضو�ة،�وذلك�من�خالل�عدم�تبعية�أعضاء�املجالس�املنتخبة�

.)فصل�أول (للسلطة�املركز�ة�

الوجھ��ول�لالستقاللية�ال�يكفي�لتفعيل�الالمركز�ة��دار�ة،�وإنما�البد�لكن،�ضمان�

� �واملتمثل �الثا�ي، �الشق �توف���وتكر�س �الوظيفية�ية�ستقالل��من ����توال��، �با��ر�ة ��جم

.)فصل�ثان(ممارسة�ال�شاط�و���اتخاذ�القرارات�
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الفصل��ول 

مظا�ر��ستقاللية�العضو�ة�ل��ماعات��قليمية

ي�اد�يجمع�الفق�اء،�أن�توافر�استقاللية�ا��ماعات�املحلية،�مقرون�بتوافر�جملة�من�

وسيلة��امة�لتفعيل�ا،�وم��ا�ما��عد�أر�انا�ت�ب���وتقوم�عل��ا،�وحسب�املستلزمات،�م��ا�ما��عد�

�الكتاب �إ���)14(�عض �الدولة �إقليم �تقسيم �ع�� �تقوم �املحلية �ا��ماعات �استقاللية �فإن ،

�منتخبة� �محلية ��يئات �شؤو��ا �إدارة �تتو�� �املعنو�ة، �بال��صية �تتمتع �محلية، وحدات

،�فيضيف�)15(مصا���ا�بنفس�ا�و�حر�ة،�أما�البعض��خربمقدور�ا�اتخاذ�القرارات�ال���تخدم�

.ز�ادة�ع���ذلك�ضرورة�توافر�ا��ماعات�ع���مورد�ما���ذا�ي��اف�للقيام�بامل�ام�املنوطة���ا

� ��قليميـــــــــــــــــــــــــــــــــةتتج�� �ل��ماعـــــــــــــــــــــــــــــــــــة �العضو�ة ��ستقاللية �أساأسس ��ع��اف�، ��� سا

�امل �ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبالوجود �الوحدة�ادي �تجسد �لم �إذا ��خرى �املقومات �ضمان �ال�يمكن �إذ ل�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا،

.)مبحث�أول (املحلية�واقعيا

كضمانة�الستقاللي��ا،�ضرورة�تو����ةيضاف�إ���تكر�س�الوجود�املادي�ل��ماعة��قليمي

�امل �املجالس ��� �بمشاركة��ةحليالعضو�ة ��سمح �ال�� �الوسيلة �باعتباره ��نتخاب، �طر�ق عن

).مبحث�ثان(املواطن�ن�����سي���شؤو��م�

:نذكر�م��م�-14

،�240.ص.،�ص2005،�ا��زائر،�ديوان�املطبوعات�ا��امعية،�3داري،�ط��داري�ا��زء��ول،�النظام�� القانون�،�عمار�عوابدي-

241.

.9�،20.ص.،�ص2004العلوم�لل�شر�والتوز�ع،�ا��زائر،��،�قانون��دارة�املحلية�ا��زائر�ة،�دار محمد�الصغ����ع��-

�ع���- �الدين �العامعالء �املبادئ ��داري، �التنظيم ��ول، �ا��زء ��داري، �مدخل�القانون �وتطبيقاتــــــــــــــــــــــــــــــــ، ��داري �للقانون ����ـــــــــــــة ھ

.54�،55.ص.،�ص2010ا��زائر،�دار�ال�دى،�ا��زائر،�
:نذكر�م��م�-15

ــة��دارة�املحليـــــــــــــــــــــــــــــ،�ديمقراطيجعفر�أ�س�قاسم- ــــــــــــة،�ديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�اكيــة�و�ش�ـــــــــــــــــــــــــــــــة�اللي��اليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اتــــــــــــــــــــــــــــــــــوان�املطبوعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.17�،27.ص.،�ص1985ـــة،�ا��زائر،�ا��امعيـ�

.34، 18.ص.مرجع سابق، ص،بوعمرانعادل-
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املبحث��ول 

�ع��اف�بالوجود�املادي�ل��ماعة��قليمية

�عت���الضمانات�ا��قيقية�لتفعيل�التنظيم��داري��س�ند��ستقاللية�ع���ر�ائز�أساسية�

�الالمركزي  ،� �فبدو��ا ��خ���يفقد �بالشؤون��ذا �املتعلقة �بوظائفھ �القيام �و���ز�عن طبيعتھ

.)16(املحلية،�وتحقيق�النتائج�املرجوة�منھ

ن�يمثل��ع��اف�بالوجود�املادي�ل��ماعة��قليمية،�أو����ذه�املقومات،�و�دونھ�ال�يمك

ا��ديث�عن�املظا�ر��خرى،�والذي�يقوم�بدوره�ع���مجموعة�من�الر�ائز،�واملتمثلة�أساسا����

.)مطلب�أول (تقسيم�إقليم�الدولة�إ���وحدات�إدار�ة،�تتمتع�بال��صية�املعنو�ة�

� �ا��زائر، �منقامت �بتقسيم��كنظ��ا��ا �الالمركزي، ��داري �للتنظيم �املنت��ة الدول

�قليم�ا��زائري�إ����يئات�إقليمية،�متمثلة����البلدية�والوالية،�مع��ع��اف�ل�ا�بال��صية�

).مطلب�ثان(املعنو�ة�لتتمكن�من�مباشرة�الصالحيات�املخولة�ل�ا�

املطلب��ول 

�قليمية�ةأ�م�ر�ائز�الوجود�املادي�ل��ماعتقسيم��قليم�والتمتع�بال��صية�املعنو�ة

�قانو�ي� �نظام �قيام �من �البد ��قليمية، �ل��ماعات �العضو�ة ��ستقاللية �تتحقق ح��

�ال��صية� ��و�فكرة �لذلك �والوسيلة �معينة، �ل�يئة �وتصرفا��ا ��شاطا��ا �نتائج �بإ�ساب �سمح

� �للوحدات �القانونية �ا��ماية �من �سياجا ��عد �ال�� �ثان()17(املحليةاملعنو�ة �)فرع �قبل�، ولكن

�عن� �إدار�ـــــا �مستقلــــــــة �إدار�ة، �وحدات �إ�� �الدولة �إقليـــــــم ��مر�تقسيـــــــم ��ستلزم �املرحلة، �ذه

).أول فرع�(�دارة�املركز�ة�

املحلية،�وتطبيقا��ا����نظام�السلطة�املحلية�اليمنية،�دراسة�مقارنة�،�مقومات�استقاللية��يئات��دارة�فيصل�ع���ا����ي -16

.40.،�ص2003،�مذكرة�لنيل�ش�ادة�املاجست������القانون�العام،��لية�ا��قوق،�جامعة�عدن�اليمنية،�)بر�طانيا،�مصر(
.40.،�صاملرجع�نفسھ-17
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الفرع��ول 

تقسيم�إقليم�الدولة�إ���وحدات�إدار�ة

� ��� �املحلية �الوحدات �تنظيم �فرعية�يقوم �تقسيمات �إ�� �إقليم�ا �تقسيم �طر�ق �عن الدولة

مختلفة،�و�ذا��جراء�يخضع�العتبارات�متعددة،�يختلف�باختالف�ظروف��ل�بلد�و�اختالف�

.)18(�زمان

�مصا���ا� �وتحديد �الوحدات �إدارة �أساس �ف�و��عد �وقانونية، �فنية �عملية �عت���التقسيم

وموضوعا،�لذلك�نجد�أن�الدول�املعاصرة�يتم�تقسيم�ا��داري�ومسؤولية�ممثل��ا�م�انا�وزمانا�

ة،�ممـــا�يؤدي�إ���اختالف�فـــــي�مستو�ـــات�التقسيـــم�من�ـــــــــــــــــادا�إلـــى�م��رات��افيــــة�ومقنعـــــــــــــــــــــاس�نـــــ

�ج� �مــــــن �ألخــــرى، �ـــــــــــــــــــدولـــــــة �أو��ف(ـــة، ���ـــــ)ــقرة �اختـــالف �وكــــذا �ج�ة�ــــــــــــــ، �من �الوحدات ��ذه ـم

� �ثانية(أخرى �)فقرة �ل��ماعات�، �املضمونة ��ستقاللية �مستو�ات �تباين �إ�� �يؤدي ��ذا و�ل

�للمع �قياسا �الدول، �باختالف ��عتمد�ــــــــــــــــــــاملحلية، �ال�� �و�سس �التقسيم�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاي�� �أثناء ا

)فقرة�ثانية(�قلي���

الفقرة��و��

بحث����منا���التقسيم��داري 

�السائ� �املحلية ��دارة �نظم �ت�بع �النظميظ�ر�من ��ذه �من �نوع�ن �العالم ��� و�ما��دة

.)ثانيا(،�والنموذج�الفر�����)أوال(النموذج��نجل��ي�

أوال

�نجل��ي استقراء�النموذج�

���� �أقاليم �عدة �من �بر�طانيا �إقليم�:تت�ون �إ�� �باإلضافة �وو�لز، �اسكتلندا، انجل��ا،

�كثاف �حيث �من �انجل��ا ��� ��قاليم ��ذه �وأ�م �الشمالية، ���م�ـــــــــــــإيرلندا �ك�� �الس�ان، ة

و�ذه��قاليم�ال���ت�ون�اململكة�ل�ست�واليات�فدرالية،�بل��،املساحة،�وان�شار�الصناعة�ف��ا

.)19(���أقاليم�تقع����نطاق�إقليم�الدولة�ال�سيطة،�وال�تتو���سوى�السلطة�التنفيذية

�الزغبــي-18 �سمارة �املحليـــــــــــــــخالــد ��دارة �نظـــم ��� �كفاي��ــــــــــــا �عــــــــــــ�� �وأثـــره �املحليـــة �املجـــــــــــالس ��شكيـــل ،� �مقارنـــة �دراســة اململكة�(ـــــة،

.49�،50.ص�،1988،�مكتبة�دار�الثقافة�لل�شر�والتوز�ـــــع،��ردن،�)�ردن��-مصر�-يوغسالفيا�-فر�سا�–املتحدة�
.282.،�ص1988،�نظم�التمو�ل�املح������النظر�ة�والتطبيق،�دار�ال��ضة،�القا�رة،�محمد�بدران-19
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�بل� �أ�مي��ا، ��� �غ���متماثلة �وحدات �إ�� �الدولة �إقليم �تقسيم �ع�� �النظام ��ذا يقوم

� ��داري �التنظيم ��� �متفاوتة �طبقات ��يئا��ا��ش�ل ��شكيل �طر�قة �تختلف �بحيث للدولة،

�عل��ا �الرقابة �وطرق �املحلية�)20(واختصاصا��ا �الوحدات �وتنوعت ��عددت ��ساس ��ذا �وع�� ،

ذات�ال��صية��عتبار�ة����انجل��ا،�بحيث�أصبحت��ناك�أنواع�عديدة�قد�ي�ون�من�العس���

لنظام����انجل��ا،�واحتفاظ��نجل���التمي���بي��ا��س�ولة،�و�رجع��ذا�التعدد�والتنوع�إ���قدم�ا

بمالمح�نظم�م�القديمة،�وتفضيل�م�تطو�ر��ذه�النظم�دون�إلغا��ا�فجأة،�ومن�ثم�فإن�تطور�

.)21(�دارة�املحلية�عند�م�مستمر�ال�يتوقف

تقسم�الوحدات�املحلية����اململكة�املتحدة�وفقا�لقانون�ا��كم�املح���ال��يطا�ي�لسنة�

:،�إ��)22(1974أفر�ل�����01النفاذ����والذي�دخل�ح�1972

����عد�املقاطعة�أك���الوحدات�املحلية����نظام�ا��كم�املح���ال��يطا�ي،�و :املقاطعات-

.نوع�ن،�املقاطعات�ا��ضر�ة�وغ���ا��ضر�ة

تنقسم��ل�مقاطعة�بر�طانية�إ���عدد�من�املراكز،�و�عد�املستوى��داري�الثا�ي�:املراكز-

.املح��،�و�ذه�املراكز�نوع�ن��ما،�املراكز�ا��ضر�ة�وغ���ا��ضر�ة���النظام�

��صل�:�براشيات- ��� �و�� �بر�طانيا، ��� �املحلية �الوحدات �من �الثالث �املستوى و��

�تتمثل����ا��معية�العمومية،�أي� وحدات�ر�فية،�ي�ون�ل�ا�مجلس�مح���وسلطة�التقر�ر�ف��ا

.)23(من�جميع�س�ان��برشية

،�مدينة�لندن�ب�نظيم�خاص،�ومن�ثم�قسمت�1972خص�قانون�ا��كم�املح���لسنة�

.���باإلضافة�إ���وسط�مدينة�لندن�23إ���

:نقال�عن.50.،�مرجع�سابق،�ص...�شكيل�املجالس�املحلية�وأثره�ع���كفاي��ا����نظم��دارة�املحلية،�خالد�سمارة�الزغ��-20

�العر�ي- �هللا �عبد �محمد ��� �مذكرات �املحلي، �طلبــــــــــــــــــــ�دارة �الدراساتـــــــــــــــــــــــــــــة، ��ليـــ�ة �ا��قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعليــــــــــــا، �جامعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــــــــــــوق، ة�ـــــــــــــــــــــــــــ

.5.،�ص1969-1968القا�رة،�
.17.،�ص1988،)ن.ب.د(،�ا��كم�املح������انجل��ا،�موسوعة�ا��كم�املحــ���املنظمة�العر�ية�للعلوم��دار�ـة،�،صا���صادق-21
:،�عد�إ���املوقع�التا��1972لإلطالع�ع���قانون�ا��كم�املح���ال��يطا�ي�لسنة��-22

www .légéslation.gov.
.18.،�ص1996،�نظم��دارة�املحليـة،�دراسـة�مقارنــة،�املؤسسة�ا��امعية�للدراسات�وال�شر�والتوز�ع،�ب��وت،�بر�ر��امل-23
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�ش�������خ���ور�طا�بموضوع�بحثنا،�أن�النظام�ال��يطا�ي�يتم���باملساواة�ب�ن�الوحدات�

� ��شراف �من �نـــــــــــوع �أي ��ع�� �الوحدات �تمارس �فال �الوحدات�ــــــــــــــــــــــــــــــــأو�الرقابــــــاملحلية، �ع�� ـــة

�د�ى،�و�و�ما�يدعم�استقاللية�ال�يئات����ممارسة�الشؤون�املحلية،�ألن��عدد�ج�ات�الرقابة�

.)24(يضعف��ذه��ستقاللية

ثانيا

استقراء�النموذج�الفر����

نماذج�موحدة،�تتماثل�وحدات�يقوم��ذا�النظام�ع���أساس�تقسيم�إقليم�الدولة�إ���

يتم���بوحدة��سلوب����تنظيم�وإدارة��ل�نوع�من�أنواع���ل�م��ا����عموم�أقاليم�الدولة،�ف�و 

الوحدات��دار�ة،�سواء����تحديد�التقسيمات��دار�ة،�و�يان�سلطا��ا�أو�طر�قة�اختصاصا��ا�

�املحلية �ظروف�ا �النظر�عن ��غض �املركز�ة، �با���ومة �عالق��ا �وإم�انيا��ا��أو �س�ا��ا وعدد

.)25(املالية

� �املادة �لنص �وفقا �بفر�سا ��72توجد �لسنة �الفر���� �الدستور ����1958من �املراجعة ،

:،�ثالث�مستو�ات�لإلدارة�املحليـة،�و�ـي)27(213-82،�وقانون�رقم�)26(2003سنة�

La(�قليــم�- région(:أع���مستوى����نظام��دارة�املحلية����فر�سا،�وقد�تم��خذ�بھ��و و�

،�ولكن��قاليم�لم�تكن����ذلك�ا���ن�تتمتع����صية�اعتبار�ة�مستقلة�عن�1959منذ�عام�

،�أصبح��قليم���1982صية�الدولة��عد،�بل��عد�امتدادا�للسلطة�املركز�ة،�و�صدور�قانون�

.)28(ية�معنو�ة�مستقلةوحدة�إقليمية�المركز�ة�تتمتع����ص

-� Le(املحافظــة département(:� �لقانون �وفقا �املحافظة �ب�ن��1982تحتل �وسطا مركزا

.)29(�قليم�الذي��علو�ا،�والبلديات�ال���تدنو�ا،�وتت�ون��ل�محافظة�من�عدد�من�البلديات

.21�،22.ص.،�صاملرجع�نفسھ-24
.109.،�ص1968القا�رة،�،�نظم��دارة�املحلية،�مكتبة�القا�رة�ا��ديثة،محمد�البنا-25

26 - Loi constitutionnel n° 2003-276, du 28 mars 2003, relative à l’organisation décentralisée de
la république. In www.conseil-constitutionnel.fr.
27- Loi n° 82-213, du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des
départements, et des régions. In www.légifrance.gouv.fr.

.80.ص�،�مرجع�سابق،محمد�ع���ا��اليلة-28
.81.،�صاملرجع�نفسھ-29
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-� La(البلديـة commune(:� �التنظيم ��� �الثالثة �املرتبة �البلدية ��عد�تحتل �املح�� الالمركزي

،�إال�أ��ا�)30(1789د�سم�����14قليم�واملحافظة،�وتم�إ�شاء�البلديات����فر�سا�بموجب�قانون�

�بلدية� �باست�ناء �بالتماثل �البلدي �املح�� �و�تم���التنظيم �التطورات، � �من �العديد �ش�دت قد

.)31(بار�س

� �ضمانة �الدستور، ��� �املحلية �الوحدات ��ذه �ع�� �النص �ع����عد �ل�ا �القانو�ي للوجود

�الدست �التعديل �ووحده �الفر����، ��قليم ��امل �أو �إلغــــــــــــــــــــــــــــــــاء �يمكنھ �صنف�ـــــــــــــــإ�شوري، اء

.تدخل�السلطة�التنفيذيةمن�،�و��ذا�ت�ون�ا��ماعات��قليمية��عيدة�)32(آخر

ه�املستو�ات،�منحت��عض�ا���ات�أنظمة�تجدر��شارة�����خ��،�أنھ�باإلضافة�إ����ذ

.)33(نوعية�تتالءم�وخصوصي��ا�ا��غرافية�ومستوا�ا�التنموي 

الفقرة�الثانية

املعاي���و�سس�املعتمدة����التقسيم

�قواعد� ��ناك �ل�س �أنھ �العالم، ��� �املحلية ��دارة �نظم ��� �التدقيق �خالل �من ي�ب�ن

� �ذلك ��� �الدولة �إل��ا �معاي����س�ند �عدة ��ناك �بل ��قليم، �تقسيم �تحكم �لذا�)أوال(جامدة ،

نجد�وحدات�متنوعــة�غ���منقسمـــة�تقسيمـــا�منطقيا�وذلك�بالنظر�إ����سس�ال���تحتكم�إل��ا�

.)نياثا(الدول�

30 - Jacques FERSTENBERT, François PEIET, Paule QUILICHINI, Droit des collectivités
territoriales, Dalloz, Paris, 2009, P.124.

.83.،�مرجع�سابق،�صمحمد�ع���ا��اليلة-31
32 - Jean Claude DOUENCE, La commune, « connaissance de droit », collection dirigée par
Jean-Luc AUBERT, Dalloz, Paris, 1994, P.18.

:للتفصيل����الوحدات��دار�ة�ذات�النظام�ا��اص�بفر�سا�أنظر�-33

- Marie-Gabrielle CALAMARTE-DOGUET, Les collectivités territoriales à statut particulier
entre autonomie et contrôle (étude comparative d’une catégorie atypique), thèse pour l’obtention
du grade de docteur en droit, université Paris 1, 2001.
- Emmanuel GUISELIN, « La modernisation du régime électoral des assemblées des
collectivités d’outre-mer et de Nouvelle - Calédonie : entre respect des particularismes et
primat majoritaire », Revue Française de Droit Administratif, n°01, Dalloz, janvier-février
2008, PP.125-136.
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أوال

املعاي���املعتمدة����التقسيم

يقوم�إعداد�ال��اب�باألساس�ع���تقليص�الفوارق�ا���و�ة،�والبحث�عن�أفضل�توز�ع�

جغرا���لأل�شطة��قتصادية�حسب�الس�ان�واملوارد�و�م�انيات��قتصادية،�و�و�ما��عت������

.)34(�ساس�عمال�من�اختصاص�السلطة�املركز�ة

فنجاح�أي�نظام�المركزي��ساعد�التقسيم��قلي������أية�دولة�ع���نجاح�التنمية�ف��ا،�

�وم���مة� �وجغرافيا، �اقتصاديا �مت�املة �مناطق �قيام �يتو�� �نا��، �تقسيم �باعتماد ر��ن

اي���تتحكم�ــــــــــــــــــاك�عدة�معــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم��ذا��مر�عشوائيا�بل��نــــــــــــــــــــيتال�لذلك�،�)35(اجتماعيا�وثقافيا

:فيھ،�واملتمثلة���

:مساحة�الوحدة�املحلية�-أ

�الدول� �ب�ن �تطبق �محلية �وحدة �إل�شاء �أد�ى �كحد �معينة �مساحة �وضع �مسألة �عد

� �ب�ن �مساحا��ا ��� �الدول �الختالف �وذلك �أمر�صعب، ��غض�املختلفة، ��ذا �والضيق، السعة

.)36(النظر�عن�الكثافة�الس�انية�املختلفة�فيما�بي��ا�كذلك

عدملدرجةال�ت�ون�ضيقة�فيجب�أن�ت�ون�ذات�سعة�مناسبة،�،���ذه�املساحة،�لكن

��بس�يعاا �عل��ا �تقام �ال�� �واملرافق �املشار�ع �جدا �وال�واسعة �ال ، �مسا�مة���ي �بضعف ت�سم

.)37(املواطن�ن����إدارة�شؤو��ا

�وإعداد�ال��اب����ضوء�دستور�مبد"عبد�ا��الق�عالوي،�-34 �التدب���ا��ر�ل��ماعات�ال��ابية املجلة�املغر�ية�لإلدارة�،�"2011أ

.152.،�ص2014أفر�ل��-مارسمطبعة�املعارف�ا��ديدة،�الر�اط،�،�115،�عدد�املحلية�التنمية
مطبعة�،�93،�عدد�لإلدارة�املحلية�والتنميةاملجلة�املغر�ية�،�"مف�وم�ا���و�ة�املتقدمة����ا��طب�امللكية�"،�محمد�اليعكو�ي-35

.22.،�ص2010أوت��-جو�لية�املعارف�ا��ديدة،�الر�اط،
.97.،�ص1991اليمن،�،�مبادئ��دارة�املحلية����ا��م�ور�ة�اليمنية،�م�شورات�جامعة�صنعاء،أحمد�شرف�الدين-36
.67.،�مرجع�سابق،�صفيصل�ع���ا����ي -37
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:عدد�س�ان�الوحدة�املحلية�-ب

ان�املعيار�الثا�ي�املعتمد�عليھ�أثناء�التقسيم،�إال�أنھ�منفردا،�ال�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�عت���عدد�السك

�صا�� �لقيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�عد �ا��االت ��ل ��� �ا��ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا �لقيــــــــــــــــــــــــــــاس ��د�ى �جماعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ة�ــــــــــــــــــــــــــــــام

�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمحلي �بل �املختلفة، �الدول ��� �ة ��� �الدولة �الس�انية�داخل �كثاف��ا �الختالف الواحدة

.)38(وتباي��ا

:املوارد�املالية�و�قتصادية�-ج

�مساحة��افية�من� �وجود �ع�� �عد�املوارد�املالية�و�قتصادية�للوحدة�املحلية،�مؤشرا

�غ��� �الس�ا�ي �العدد �وجود �وكذا �املحلية، �ل��ماعة �تدر�دخال �ال�� �املشروعات �إلقامة �رض

� �الذي �الوحدة�القليل �يمد �الذي �الضر���، �وعاء�ا �و�وسع �الفنية، �العاملة �باأليدي يمد�ا

�إل�شاء� �للدولة �م��را ��عت�� �املعيار �ف�ذا �و�التا�� �املحلية، �املشار�ع �إلقامة �الالزمة باألموال

.)39(الوحدة،�وإذا�لم�يتوفر�فاألفضل�إ��اق�ا�بوحدة�أخرى 

:ال��كيبة��جتماعية�للس�ان�-د

� �بذلك �كج��ان�ع�� �املحلية، �الوحدة �س�ان �ب�ن �تر�ط �ال�� �صالت�الصلة �بي��م ت�بلور

اجتماعية،�و�ذا�يرجع�إ���روابط�الب�ئة�وا��وار،�لذلك�توجد��عض�الوحدات�قائمة�����صل�

.)40(ع���روابط�اجتماعية

ثانيا

اختالف�الوحدات�املحلية�باختالف�درجة��خذ�باملعاي��

تصادف�الدول�أثناء�التقسيم��قلي��،�إش�الية�تحديد�القدر���سب�من��ل�املعاي���

� �ل���م �معيار �وضع �الصعب �من �ألنھ �الذكر، �املالية��املالئمالسالفة �وللقدرة للس�ان،

� �املساحة �وكذا �الوحدة��الضرور�ةو�قتصادية، ���م ��� �تفاوت �نجد �لذا �املحلية، ل��ماعة

:�دار�ة�وذلك�ع���النحو�التا��

.67�،68.ص,،�صاملرجع�نفسھ-38
.99.صمرجع�سابق،�،�أحمد�شرف�الدين-39
.99.،�صاملرجع�نفسھ-40
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:وحدات�إدار�ة�متفاوتة�ا���م�اس�نادا�ع����ساس�الطبي���والوظيفي�-أ

� �الوحدة �تقسيم �مراعاة�لطبقايجري �مع �تار�خية، �عوامل �إ�� �اس�نادا �الطبي�� ألساس

ال��كيبة��جتماعية�للس�ان�من�حيث�طبيع��ا،�وتجا�س�أفراد�ا�وعدم�دمج�ا�بوحدات�أخرى�

�قواعد� �حساب �ع�� �الس�ان �رغبة �عند �ي��ل �املشرع �فإن ��ساس، ��ذا �وع�� �تجا�س�ا، ال

.)42(وحدات�املحلية�من�حيث�ا���مي�تج��تفاوت�م��وظ�ب�ن�ال،�مما)41(التقسيم��داري 

�ا��دمات� �بتعدد �تتعدد �وظيفيـــــــــة، �لوحدات �الوظيفي �لألساس �اس�نادا ��قليم يقسم

املحلية،�و�غلب�ع����ذا��ساس�الطا�ع�الف���و�قتصادي،�غ���أنھ�ما��عاب�عليھ��و�إنتاج�

�يئات�فق��ة�وأخرى�غنية،�رغم�خلق�إ���،�مما�يؤدي�����خ���)43(وحدات�إدار�ة�متفاوتة�ا���م

أن�التفاوت����أ��ام�الوحدات��دار�ة����ن�يجة�حتمية�ال�يمكن�تالف��ا�م�ما�أحكم�تخطيط�

التقسيم،�لكن�ال�يجب�أن�ي�ون��ذا��خ���بالقدر�الذي�نجد�معھ�وحدات�كب��ة�ا���م�تتوفر�

�لل�سي�� �ال�افية �املقومات ��،ع�� �ح�� �تتوفر �ال �ا���م �صغ��ة �وسائل�وأخرى �أد�ى ع��

.)44(ال�سي��

وحدات�إدار�ة�م�ساو�ة�ا���م�اس�نادا�ع����ساس�الكمي�-ب

�التقسي ��ذا �محليـــــــــــــــــــــــــــيقوم �وحدات �خلق ��� �ا��رص �ع�� �بقدر�ـــــــــــــــم �ا���م �م�ساو�ة ة

و�و�عدم�خلق�وحدات�فق��ة�وأخرى�(ان�ـــــــــــــالتمي���ب�ن�السكاء�ع���ــــــــــــــــــــان،���دف�القضــــــــــــــ�مك

،�ومن�دون��لتفات�العتبارات��ساس�الطبي��،�و��ذا�ي�ون��ذا��ساس�وسيلة�دمج�)غنية�

.)45(ومساواة�اجتماعية����تقديم�ا��دمة�وتحمل�ت�اليف�ا

.07.،�مرجع�سابق،�ص�امل�بر�ر-41
.69.،�مرجع�سابق،�صفيصل�ع���ا����ي -42

�املخال��ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدائ-43 �الالمركز�ل ــ، �ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ�دار�ة �بيــــــــــــــــــــــــــــــــ �ا��كـــــــــــــــــــــــــة �املـــــــــــــــــــــــــــــــــن �و�دارة �املح�� �م�شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحليم �جامعة�ــــــــــــــة، ورات

.91�،92.ص.،�ص1997،�اليمنصنعاء،�
.9.،�ص،�مرجع�سابقبر�ر�امل�-44
.87.صمرجع�سابق،�،دائل�املخال��-45
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الفقرة�الثالثة

املحلية�كيفية�تكر�س�التقسيم��قليمي�لالستقاللية

يمكن�للتقسيم��قلي���أن�ي�ون�وسيلة�مدعمة�الستقاللية�ا��ماعات�املحلية،�وذلك�

بتحقق�وتوافر�مجموعة�من�الر�ائز�واملتمثلة����منح�صالحية�تقسيم�إقليم�الدولة�إ���وحدات�

).ثانيا(،�وكذا�عدم��فراط����تصغ�����م�الوحدة�املحلية�)أوال(إدار�ة�للمشرع�

أوال

سلطة�التقسيم�للمشرعمنح�

يجعل�من��ذا��خ���الدعامة��ات�شأ�ا��ماعات�املحلية�ع���عملية�تقسيم��قليم،�مم

،�وع����ذا��ساس�البد�من�إسناد�)46(�ساسية�لوجود�أية��يئة�محلية�من�الناحية�القانونية

�ال �لالمركز�ة �تجسيدا �تضمن ����ة �محلية، �وحدات �إ�� �الوط�� �ال��اب �تقسيم فعلية�مسألة

.-��ر�أساس�الالمركز�ة��قليمية��-وتحقيقا�الستقاللية�ا��ماعات�املحلية�

يتحقق��ذا��مر�بمنح��ذه�الصالحية�للمشرع،�باعتباره�ج�ة�محايدة�ال�تر�طھ�عالقة�

�مر�ون� �محلية �إدار�ة �وحدة �أي �أو�إلغاء �إ�شاء �مسألة �ت�ون �و�التا�� ��قليمية، باملجموعات

بإرادة�املشرع،�وغل�يد�السلطة�التنفيذية�عن�التدخل����مسألة�التقسيم��قلي��،�ألن�جعل�

األو����ا�باملحلية،�بحكم�العالقة�ال���تر�طد�ا�يؤثر�سلبا�ع���استقاللية�ال�يئات�السلطة����ي

،�و�التا����عطي�للسلطات�املركز�ة�فرصة�إل�شاء�تلك�ال�يئات�خدمة�باعتبار�ا�ج�ة�الوصاية

.)47(ألغراض�ا�وأ�داف�ا�السياسية

46 - Jean BENOIT, Théorie juridique de la décentralisation en France, thèse pour le

doctorat, université de droit, d’économie et des sciences sociales de Paris ( Paris 2),1990, P.115.
املجموعات��قليمية�وحتميات�"،�مداخلة�ألقيت����امللتقى�الوط���"مــــــــــــــــدى�وجود�المركز�ـــــــــة�إدار�ة����ا��زائر�"،�نادية�تياب-47

� �الراشد ��–ا��كم �أيام �و�فاق، �2ا��قائق �مــــ2008د�سمبــــــــــــــر��4و�3، �بالتعـــــــــــــــــــاون �ا��قوق ��لية �البلدي�، �الشع�� �املجلس ــــــــــــــــــــــــع

.31.،�بجاية،�ص-م��ة-لبجاية،�جامعـــــــــــــــة�عبد�الرحمان�
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ثانيا

عدم��فراط����تصغ�����م�الوحدة�املحلية

� �إدار�ة، �وحدات �إ�� �الدولة �إقليم �تقسيم �خالل �من �الدولة ��س�� ��دف�إما تحقيق

�صغ��  �ي�ون �قد �الذي ��دار�ة �الوحدة ���م �لذلك �تبعا �و�ختلف �ديمقراطي، �وإما أو��اإداري

:يؤثر����استقاللية�ا��ماعات�املحلية،�وذلك�ع���النحو�التا���غ���أن��ذا��مر،،�اكب�� 

:)48(تحقيق�ال�دف��داري -

�املحلي��� �با��اجيات �الوفاء �وجــــــــــــيتطلب �أحسن �ع�� ���مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة �للوحدات�ــــــــــھ، �واسعا ا

:��م�أك��،��لما��انت�فرص�نجاح�املؤسسات�املحلية�أك���بحيثا�،�ف�لما��ان��قليمية

•� �فرص �بز�ادة �الواسع �ا���م �و�قتصادية��سمح �الطبيعية �املوارد �تواجد واحتماالت

�ال��ستوع��ا� �ال�� �ا��ماعية، �والتج���ات �املحلية �املشار�ع �وإلقامة �املح��، �للتمو�ل الضرور�ة

.)49(الوحدات�الصغ��ة�ا���م

�دون�• �الكب��ة �املشار�ع �لتمو�ل �الضرور�ة �الضرائب �وعاء �الكب���با�ساع �ا���م �سمح

.�ع�الضر�بة�ع���مجموعة�س�انية�أوسعإر�اق�الس�ان،�بحكم�توز 

.�سمح�ا���م�الكب���باحتماالت�أك���لتواجد��طارات�الكفأة•

�مزروع-48 �السعيدي �الالمركز�فاطمة �املحلية ��دارة �باملغــــــــــــــــــــــــ، �ــــــــــــــة �"رب �والواقع �القانون �أطروح"ب�ن ــــــــــــــــــ، ����ـــــــــــــــــــ �الدكتوراه �لنيل ة

�القانوني �العلوم ��لية �العام، �القانون �جامعـــــــــــــــــــــــا��قوق، �و�جتماعية، �و�قتصادية �الثــــــــــــــــة �ا��سن �الدار�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة �الشق، �ع�ن ا�ي،

.301.،�ص1998/1999البيضاء،�السنة�ا��امعية�
49-�� ��ستاذ �إليھ �ذ�ب �ما �القادرو�ذا �الفكر�ال��ملا�ي�اش���عبد �مجلة ��� �مداخلتھ �لصغر���م���� �السلبية �التأث��ات �ب�ن ح�ن

�«بقولھ�الوحدة �فقانون �التخلف، �أك���من �متخلفة �بلدية ��� �أع�ش �مجي�84أنا �شيخ ��ستاذ ��سميھ �القانون�ـــــــــــــــــــــــــــــــكما ��� د

c’estالدو��،� un droit de sous développementف�ناك�بلديات�ل�س�لد��ا��م�انيات،�فا��باية�مـن�أين�نأتـي���ا��

aucunنحن�ل�س�لدينا� patrimoine ة�املنظمة�من�طرف�مجلس��مة�ـــــــــــــــــــــــ،�مداخلـــــــــــــة�السيـــــــــــــــــــــــــــــد��اش��،����الندوة�الفكر�.«

دد�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،�،�العمجلة�الفكر�ال��ملا�يورة�بـ�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،�امل�ش"�صالحات�املالية�وا��باية�املحلية�"،�حول�موضوع�2003مارس��31بتار�خ�

.144.،�ص2003لثالث،�جوان�ا
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:)50(تحقيق�ال�دف�الديمقراطي-

��ذه����� ���م �ضاق ��لما �إذ �املحلية، �للوحدة �ضيقا ���ما �لإلدارة �السياسية �املبادئ تتطلب

:�خ��ة،��لما�تحققت���داف�الديمقراطية��تية

تقر�ب��دارة�املحلية�وخدما��ا�من�املواطن�ن،�فضيق�الرقعة�يوفر�ع���الس�ان�مشقة�•

قطع�املسافات�الطو�لة،�ال���تتطلب�وسائل�نقل�غالبا�ما�ت�ون�مفقودة����املناطق�الفق��ة�أو�

.املعزولة�أو�النائية

�املدن�• �عكس �ع�� �للم�����ن، �ال�املة �الناخب�ن �معرفة �بحكم �حقيقي، �شع�� تمثيل

�اختيار� �إ�� �يؤدي �مما �امل�����ن، �أغلب �الناخب�ن ��يئة �تج�ل �حيث �الكب��ة، ����ام ذات

.عفوي�للم�����ن

الفرع�الثا�ي

�ع��اف�للوحدات��دار�ة�بال��صية�املعنو�ة

�بال��صية �ل�ا �باالع��اف ��قليمية �ل��ماعة �املادي �الوجود �ب�ن�يكتمل �من ��عد �وال�� ،

� �أر�ا�الشروط �من �ركنا �و�عد �بل �الالمركز�ة، �لقيام ��ساسية �أو��(�ا �ي��تب�)فقرة �ملا �وذلك ،

.)فقرة�ثانية(ع��ا�من�أثار��سا�م�إ���حد�كب������استقاللية�ا��ماعات�املحلية

الفقرة��و��

مف�وم�ال��صية�املعنو�ة

��دار�� �للوحدات �املعنو�ة �بال��صية �قصوى ةـــــــــــــــــــــــــــــــلالع��اف �التنظيم��)51(أ�ميـــــــة ��

�أل�� �صالحيا��ـــــــــــــــــــــــــــــــ�داري، �ممارسة �الوحدات �لتلك �املمثلة �املحلية �لل�يئات �ت�يح �بصفـــــــــــا ة�ـا

� �سلطة �الدولة �إقليم �من �جزء �بمنح �تتحقق ��قليمية �فالالمركز�ة �ع���مستقلة، �شراف

�ب �إال �ذلك �يتأ�ى �ولن �املحلية، �املعنو�ة�منحاملرافق �ال��صية ��قليم �املقصود��،�ذا فما

.301.صمرجع�سابق،�،�فاطمة�السعيدي�مزروع-50
�وكذلك��إذ�-51 ��داري، �للنظام �امل�ونة ��دار�ة �والوحدات ��ج�زة �تقسيم �عملية ��� ��ستعمل ��عت���وسيلة �ف�� �فنية، �أ�مية ل�ا

�لل��ص �أن �كما �ومص��يا، �إقليميا ��دار�ة �السلطة �اختصاصات �لتوز�ع �����وسيلة ��اما �دورا �يلعب �إذ �قانونية �أ�مية املعنوي

.86.،�ص�LEDED�،2008،�2،�الوجيــــــــز����القانون��داري،�ط�ناصـــــــــر�لباد-:تنظيم�أعمال�الوحدات�والسلطات��دار�ةـ�أنظر
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وما��و�الدور�الذي�تلعبھ����تدعيم�استقاللية�ا��ماعات��)أوال(بال��صية�املعنو�ة�من�ج�ة؟�

).ثانيا(املحلية�من�ج�ة�أخرى؟�

أوال

�عر�ف�ال��صية�املعنو�ة

��� �الفقھ �ت�يان��اختلف �مسألة �استقر��� �أنھ �إال �املعنو�ة، �لل��صية ��عر�ف وضع

مجموعة�من����اص�"ع���أ��ا��عمار�بوضيافاذ�ـــــــــــــــالعناصر�امل�ونة�ل�ا،�فقد�عرف�ا��ست

�املتحـــــــــــــــــــأو��م ـــوال ـــــــــــــــ �وـــ �القانونية �بال��صية �وتتمتع �مع�ن، ��دف �لتحقيق �ستقالل�دة

� �)52("املا�� ��ستاذ �عرف�ا �كما �عمار، �عوابدي ��س��دف�"بأ��ا ����اص �من �مجموعة �ل

غرضا�مش���ا�أو�مجموعة�من��موال�ترصد�ملدة�زمنية�محددة�لتحقيق�غرض�مع�ن�بحيث�

�لل��صية� �العناصر�املالية �عن �مستقلة �أو��موال ����اص �من �املجموعة ��ذه تكون

تكون�ل�ا�أ�لية�قانونية�الك�ساب�ا��قوق�وتحمل��ل��امات،�بحيث�يكون�املعنو�ة،�أي�أن�

�املصا��� �عن �مستقلة �مش��كة �جماعية �مص��ة �أو��موال ����اص �من �املجموعة ل�ذه

���اص�املعنو�ة�"طعيمة�ا��رف،�وعرف�ا�الدكتور�)53("لفردية�ألفراد�ا��ماعة�االذاتية�و 

�أو�مجم �أو�جماعات ��يئات ��� �أ�لية�العامة �تحوز �أن ��� �املشرع �ل�ا �رخص �أموال وعة

�مصا���ا� �من �ملجموعة �ممارس��ا �بصدد �و�� �بالواجبات، �والتحمل �ا��قوق اك�ساب

.)54("الذاتية�املشروعة�واملستقلة�

:يت���من�خالل��ذه�التعار�ف�أن�عناصر�ال��صية�املعنو�ة�تتمثل�فيما�ي��

فيع��ف�ل�ا�القانون��،فقد�تت�ون�جماعة�لتحقيق�غرض�مع�ن�:مجموعة�أموال�أو�أ��اص�-أ

�من� �مجموعة �تخصص �وقد �ل�ا، �امل�ون�ن ��فراد �عن �مستقل �كيان �ل�ا �و��ون بال��صية،

��ستق �فإ��ا �القانونية، �بال��صية �ل�ا �اع��ف �ما �وإذا �مع�ن، �لغرض �عن�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�موال ل

)55(ا،�و�بقى�املال�متمتعا���ذه�ال��صية�رغم�فناء�صاحبھ��صية�مؤسس��

.141.،�ص2007ا��زائر،�،�الوج������القانون��داري،�جسور�لل�شر،عمار�بوضياف�-52
.188.،�مرجع�سابق،�صعوابدي�عمار-53
.132.،�ص1978،�القانون��داري،�دار�ال��ظة�العر�ية،�القا�رة،�طعيمة�ا��رف-54
�فرج-55 �حسن �توفيق �القانونية، �للعلوم �املدخل �ل��ق(، �العامة �والنظر�ة �للقانون �العامة �الثقافة����)موجز�النظر�ة �مؤسسة ،

.263.،�ص)ن.س.د(ا��امعية،�مصر،�
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� �عبارة �استعمال �"ال�نوافق �أو�أموال �أ��اص �"مجموعة �عبارة �ونفضل مجموعة�"،

�أو �من�/أموال �تت�ون �معنو�ة �أ��اص �أك���لوجود �بالغرض �تفي �أل��ا �أ��اص، و�مجموعة

.���اللغة�العر�ية�يفيد�التخي���"أو"أ��اص�وأموال����أن�واحد��الوالية�والبلدية،�ومصط���

إن�ال��ص�املعنوي�يقوم�لتحقيق��دف�مع�ن�مستقل��:الس���لتحقيق�غرض�مش��ك�-ب

اص�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ��الغرض�تختلف�أنواع��ھ،�و�اختالف�ـــــــــــــعن���داف�ا��اصة�لألفراد�امل�ون�ن�ل

�عدام،�أما�إذا��ان�خاصا،�ـــــــــــــــــــــــــن�ال�دف�عاما،��ان�من�أ��اص�القانون�الع،�فإذا��ااملعنو�ة

.)56(من�أ��اص�القانون�ا��اص

�املعنو�ة-ج �ال��صية ���ذه �الدولة ��� �املختصة �السلطة �ال��صية�:اع��اف �ت�ون فال

�ت �فإذا ���ا، �الدولة ��� �املختصة �السلطة �إال�باع��اف �الســـــــــــــــــــــــــــــ�عتبار�ة الف�ن�ــــــــــــــــــــــوافر�الشرط�ن

تدخل�بإالالذكر،�قامت�ال��صية�املعنو�ة����الواقع،�ولك��ا�ال�توجد�من�الناحية�القانونية�

)57(السلطات�إلفراز�ا�و�ع��اف���ا

ثانيا

موقف�الفقھ�من�ال��صية�املعنو�ة

�أنكر�ا������ �من �فم��م �املعنو�ة، �ال��صية �فكرة �إزاء �مواقفھ �وتباي�ت �القانون، �فقھ اختلف

مطلقا،�ول�م����ذلك�����م،�وم��م�من�اع��ف�بوجود�ال��ص��عتباري�مس�ندين����ذلك�

.إ���أسانيد�مقنعة�كذلك

�تجاه�املنكر�لفكرة�ال��صية�املعنو�ة-أ

مضمون�النظر�ة*

� �نذكر�م��م �الفقھ، �الكث���من �قبوال�لدى ��عتبار�ة �ال��صية �فكرة �تلق "دو��"لم

“DUGUET”وق�� �الفكرة، �ل�ذه �و�عنف ��قوى ��نتقادات �وجھ �ع��ــــــــــــالذي �بأ��ــــــــــــــــــــــــــــــــــــال ا�ـا

.144.،�ص2004،�أصول�القانون��داري،�م�شأة�املعارف،�مصر،�سامي�جمال�الدين-56
.144�،145ص.ص�،املرجع�نفسھ-57
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وامليتاف��يقية�ال���تخفي�خاطئة،�و�وصفھ�رجل�قانون�وض���فقد��اجم��ل�املفا�يم�املجردة�

.)58(ا��قائق�القانونية،�فال��ص��عتباري�ال�وجود�لھ

تقييم�النظر�ة*

لم�يقبل�غالبية�الفق�اء��ذه�النظر�ة��ن�ار�ة�لدو��،�إذ�لو��ان����اص�الطبيعيون�

�مل ���م، �القبول �يمكن �الذين �الوحيدون �املستطــــــــــــــــــــــ�م �من ��ان �الظوا�ر�ـــــــــــــــــا �تفس����عض اع

م�ال�يؤثر�فيھ�تبدل�ا���ام،�إن�ـــــالقانونية،�فع���س�يل�املثال،�يوجد����الدولة�عنصر�ثابت�ودائ

�ذا�التبدل�ال�يؤدي�إ����غ���الدولة�بحد�ذا��ا،�وأنھ�من�أجل�أخذ�عنصر�الديمومة��ذا��ع�ن�

.)59(�عتبار�ل���لنظر�ة�ال��ص�املعنوي 

�تجاه�املؤ�د�لل��صية�املعنو�ة�-ب

� �وجھ ��� �الفق�اء �من �العديد �"وقف �وجود�"دو�� �نظر�منطقية �وج�ة �من ليب�نوا

.ال��ص�املعنوي،�و�مكن�تجميع��ؤالء����ثالث�نظر�ات

نظر�ة�املجاز�القانو�ي�-1ب

مضمون�النظر�ة*

�النظر�ــــــــــــــــــــــيقب� ��ذه �بي��ــــــــــــــــــــــــــــــل �ومن �ــــــــة، �"م �أبدا�ا��،"سافي�� �ال�� ��ولية املالحظة

،�بل�ما��و�)60(،�والقائلة�بأن�ال��ص��عتباري�ل�س�لھ�وجود�جسدي��ال�ائن�ال�شري "دو��"

ال��إال�مجاز�واف��اض�قانو�ي�من�خلق�املشرع،�إذ�����صل��و�معدوم��رادة�الذاتية،�والذي

���ص �ال�ي�ون �و�التا�� �حقا، �يملك �أن �ال��ستطيع �إرادة �قانونيــــــــــــــيملك �من�ـــــــــــــــــــــــا �إال�بتدخل ا

� �التدخل �و�ذا �العامة�تاملشرع، �املص��ة �تحقيق �من �املجموعات �تمك�ن��ذه �إ�� �ا��اجة ��ره

.)61(��اص�القانون�ا��اصبال�سبة�أل��اص�القانون�العام،�أو�املص��ة�ا��اصة�بال�سبة�أل

�محيو�-58 �ترجمأحمد ��دار�ــــــــــــة، �املؤسســـــــــات ��� �محاضــرات ــ، �دـــــــــــــــــــــــــــــ �ديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمحمـ�-ة �صاصيال، �عرب �املطبوعـات�ــــــــــــــــــــــــــــــــــد ـوان

.92�،93.ص�.،�ص2009ة،�ا��زائر،�ـــــــــــــــــــا��امعي
.93.،�ص�املرجع�نفسھ-59
.93�،94.ص�.،�صاملرجع�نفسھ-60
.138.سابق،�ص�،�مرجعسامي�جمال�الدين-61
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�أو�باألحرى� �غ���حقيقية، �قانونية ���صية �املجموعات ��ذه �بمنح �املشرع �تدخل يؤدي

�إم�ان �مؤداه �قانو�ي �اف��اض �قيام �إ�� �أو��يةمعنو�ة، ����اص �من �املجموعات ��ذه اك�ساب

.)62(�موال�ل��قوق�وال��ام�ا�بالواجبات

� �املذ�ب، ���ذا ��خذ �ع�� �مر�ونة��اعتبار ي��تب �الدولة، �من �منحة �املعنو�ة ال��صية

� �بمش�ئ��ا، �الذي�إذ �الوقت ��� �إال �ت�شأ �فال �املشرع، �إرادة �ع�� �واستمرار�ا �وجود�ا يتوقف

.)63(يحدده

تقييم�النظر�ة����������������������*

:�عرضت��ذه�النظر�ة�للعديد�من��نتقادات�أ�م�ا�ما�ي��

،�والواقع�أث�ت�أنھ�قد�ي�ون��ناك�حق�)دون�إرادة�ال�حق�(ر�طت�ب�ن��رادة�وا��ق�-

دون�إرادة،��الصغ���واملجنون�اللذين�ال�يمك��ما�ترت�ب�حقوق�بمحض�إرادت��ما��و��ما�عدي������

،�لكن��ذا�ال�ينف�اك�سا��ما�ل��قوق�ألن���لية�قسمان،�أ�لية�أداء�وأ�لية�وجوب��)64(�رادة

.و�التا���يتمتعان�بحقوق�رغم�ا�عدام�إرادت��ما�والصغ���واملجنون�يمل�ان��ذه��خ��ة

���ز��ذا�املذ�ب�عن�تفس���ال��صية�القانونية�للدولة،�ذلك�أنھ�إذا��ان�ال��ص�-

�تلك� �الدولة ��ذه �يمنح �الذي �فمن �املشرع، �خلق �من �قانو�ي �اف��اض �مجرد �املعنوي القانو�ي

.)65(العامةال��صية�املعنو�ة،�باعتبار�أن�وجود�ا�سابق�ع���السلطات�

يؤدي��ذا�املذ�ب�إ���ضيق�املجاالت�ال���توجد�ف��ا����اص�القانونية،�كما�يحد�من����-

و�جعل�اك�سا��ا�ل��قوق�ر�نا�بإرادة�املشرع،�فوجود�ا�ذاتھ�ر��ن�تلك��،نطاق�حرك��ا�و�شاط�ا

القيود����وتكبيل�ا�بكث���من�،�رادة،�مما�يؤدي�إ���إح�ام�قبضة�السلطة�ع������اص�املعنو�ة

.)66(ال���تحد�من�قدر��ا�ع����ستجابة�ل��اجات�املتطورة�والظروف�املتغ��ة

.139.،�صاملرجع�نفسھ-62
.139.،�صاملرجع�نفسھ-63
.36.،�مرجع�سابق،�صعالء�الدين�ع���-64
.140.،�مرجع�سابق،�صسامي�جمال�الدين-65

.140.،�صاملرجع�نفسھ-66
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نظر�ة�الوجود�ا��قيقي�لل��ص�املعنوي �2-ب

مضمون�النظر�ة*

�قا �النظر�ة ��ذه �يدعم �أمثال �من "جالينك"،“GIERKE“"جيارك"نونيون،

"GELLINEK"و�� �دومال��غ"، CARRE"�اري DE MALBERG"ال��صية�� �أن ومفاد�ا

�عتبار�ة�حقيقة�واق��،�ت�شأ�وتقوم�بمجرد�توافر�العناصر�امل�ونة�ل�ا،�و���وجود�جماعة�من�

.)67(���اص�أو��موال�لد��م�إرادة�مش��كة�لتحقيق��دف�مع�ن

� �النظر�ة، �أنصار��ذه �أن�يري �النظر�ة، �أنصار��ذه �فإن �السابقة �النظر�ة �خالف وع��

ق��و�صاحب�املص��ــة�ال���يقرر�ـــــــــــــــــــاملص��ة�ول�س��رادة،�في�ون�صاحب�ا��جو�ر�ا��ق��و�

القانون�حماي��ا،�و�التا���يمكن�لل��ص�املعنوي�اك�ساب�ا��ق�و�ل��ام�بالواجبات�مثلھ�مثل�

�الطبي�� �حقيق)68(ال��ص �ف�و �إال�ـــــــــــ، �يملك �ال �الذي �املشرع �ع�� �نفس�ا �تفرض �واقعة ة

.)69(ع��اف���ا� 

تقييم�النظر�ة*

،�إال�)70(با��سبان��عض�املعطيات��جتماعية�ال����ستخدم�كأساس�ل�ا�ذه�النظر�ة�تأخذ����

ھ�ال��ص�املعنوي�يا��و�مبالغ��ا�����ش�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــأ��ا�لم��سلم�����خرى�من��نتقادات،�وأ�م�

�ب �أن �اعتبار�ا �وكذا �تمـــــــــــــــــــــــــذاتي�ةإراد�لألول الطبي��، ���ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة �يتمتع �ال�� �تلك �ـــاثل �الثا�يا

�املعاصر �الفقھ �غالبية �فإن �ولذلك �ال��،الطبي��، �إال�أ��ا �املجاز�و�ف��اض، �بنظر�ة �قبل وإن

.)71(الطبي��املعنوي�و ��نب�ن�ال��ص�تذ�ب�إ���حد��ع��اف�بالتطابق

.36.مرجع�سابق،�ص�،ع����عالء�الدين-67
.141.،�مرجع�سابق،�صسامي�جمال�الدين-68
.142.ص،�املرجع�نفسھ-69
.94.،�مرجع�سابق،�صأحمد�محيو-70
.140.،�مرجع�سابق،�صسامي�جمال�الدين-71
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نظر�ة�ا��قيقة�التقنية3-ب

مضمون�النظر�ة*

� �النظر�ة �أنصار��ذه "يرى )� ""جي�� GENY "� MICHOUD"وم�شو�"، �أن�")" ،

�تمثل �املعنو�ة �ا��ماعية�ال��صية �فاملصا�� �عضو�ة، �حقيقة �ل�ست �أ��ا �إال حقيقة،

�ل� �ل�س �وأ��ــــــــــــــــــــــــــواملجموعات، �الطبي��، �ال��ص �طبيعة �نفس ��ع��اف�ــــــــــــــــا �فقط �تف��ض ا

���دف�إ���مص��ة،� �دام�أ��ا �ل��ق�ما �و�ذه��خ��ةالقانو�ي،�أي�القابلية�بأن�ت�ون�موضوعا

.)72(فقط�مقتصرة�ع���ال��ص�الطبي���ول�ستحق�يحميھ�القانون،�

تقييم�النظر�ة*

�النظر� �أنصار��ذه ��نتقـــــــــــــــــــــــاجت�ب �املجاز�و�ف��اض�ـــــــــــــــــــــــة �لنظر�ة �وج�ت �ال�� ادات

�الكتاب� �الكث���من �جعل �مما �املعنو�ة، �لل��صية �ا��قيقي �الوجود �نظر�ة �وكذا القانو�ي،

.)73(�ك���إقناعا�ل�و��ا،�"أحمد�محيو"�ستـــاذ�،�ومن�بي��م��ا�يميلون�إ����خذ

الفقرة�الثانية

دور�ال��صية�املعنو�ة����تدعيم�استقاللية�ا��ماعات�املحلية

�عد�ال��صية�املعنو�ة�أحد�أ�م�مقومات�النظام�الالمركزي،�فال�يمكن�ا��ديث�عن��

�استقاللية� �وجود �نتصور �أن �يمكن �ال �كما �اعتبار�ة، ����صية �يتمتع �ال �المركزي ��ص

�ال��صية� �منح �املشرع �أغفل �ما �وإذا �املعنو�ة، �بال��صية �تمتع�ا �دون �املحلية ا��ماعات

�ي �فإنھ �جماعة، �ألية �أل��عتبار�ة �املركز�ة، �بالسلطة �مباشرة �ر�ط�ا �قد ��عت���ون الش�ل�"�ا

�عن� �املتم��ة �املصا�� �مـــــــــــــن �مجموعــــــــــة �بأية �اع��افھ �ع�� �املشرع �خاللھ ��ع���من �الذي الرس��

.)74("املصا���الوطنية�

.95.،�مرجع�سابق،�صأحمد�محيو-72
.96.،�صاملرجع�نفسھ-73
�مسعود-74 �املحليش��وب ��دارة �أسس �البلديــــــــــــــــــــــــــــــــ، �نظامي �ع�� �وتطبيقا��ـا �ـــــــــــــــــــــــة �دية �ا��زائر، ��� �املطبوعـــــــــــــات�ــــــــــــــــــــــــــــــــــوالوالية وان

.20.،�ص1986ا��امعية،�ا��زائر،�
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و�كذا�فإن�لل��صية�املعنو�ة�آثارا�إيجابية�ع���استقاللية�ا��ماعات�املحلية،�و�ناك�

� �ا��اصة �املعنو�ة ����اص �من �غ���ا �مع ��قليمية �ال�يئات �ف��ا �وأخرى�)أوال(آثار��ش��ك ،

.)ثانيا(تنفرد���ا�ك��ص�معنوي�عام�

أوال

أ�م��ثار�املش��كة�ب�ن�جميع�أنواع����اص�املعنو�ة

�أو�عامة� �خاصة ��انت �سواء ��خرى �املعنو�ة ����اص �مع �املحلية �ا��ماعات �ش��ك

:بمجموعة�من��ثار،�وال����عت���تدعيما�الستقاللي��ا،�وتتمثل�أ�م��ذه��ثار�فيما�ي��

:��لية�-أ

�طر�ق� �عن �والتقا��� �التعاقد �حق �ي�شأ�ع��ا �حيث �املعنو�ة، �آثار�ال��صية �أحد و��

� �ع���النائب �القدرة ��عتباري �لل��ص �ي�ون �ثم �ومن �املعنوي، �لل��ص �املمثل القانو�ي

�ميدان� ��� �تدخل �ال�� �التصرفات ��افة �يمارس �أن �فلھ ��ل��امات، �وتحمل �ا��قوق اك�ساب

�قد� �ال�� �بالقيود �مقيدة ���لية ��ذه �ولكن �والصفقات، �العقود �إبرام �مثل �وتخصصھ �شاطھ

.)75(���يقرر�ا�القانون ترد����قرار�إ�شائھ�أو�بتلك�ال

:نائب��ع���عن�إراد��ا�-ب

فل�ل���ص�معنوي�نائب��ع���عن�إرادتھ����تو���شؤونھ،�إذ�البد�من�نائب�فرد�يمثل�

،�فباعتبار�أن�ال��ص�املعنوي�يمثل�مجموعة�)76(ال��ص�املعنوي�أمام�الغ���وأمام�القضاء

ا��ماعة�،�و�تصرف�باسم�و��ساب�و�أ��اص�فالبد�من���ص��ع���عن�إرادة��ذه�/أموال�أو

.ا�ال��ص�املعنوي ذ�

:ذمة�مالية�مستقلة�-ج

تك�����الذمة�املالية�أ�مية�كب��ة����تحقيق�أك���قدر�ممكن�من��ستقاللية�لل��ص�

�ل�ا �أساسيا �شرطا �و�عت�� �تبعية�)77(املعنوي، �إ�� �مباشرة �يؤدي �الدعامة ���ذه �و�خالل ،

.108.،�ص2005لبنان،�،�مبادئ�وأح�ام�القانون��داري،�م�شورات�ا��ل���ا��قوقية،محمد�رفعت�عبد�الو�اب-75
.109.،�صاملرجع�نفسھ-76

.130�،146.ص.بت�يانھ����املبحث�الثا�ي،�الفصل�الثا�ي�من��ذا�الباب،�صسنقوم�و�و�ما�-77
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املركز�ة،�و�ل���ص�اعتباري�البد�أن�يتمتع�بذمة�مالية�مستقلة�ال��ص�املعنوي�للسلطة�

.ح���نضمن�لھ�قدر�من��ستقاللية��دار�ة�،عن�م��انية�الدولة

ثانيا

�ثار�ال���تنفرد���ا�ا��ماعات�املحلية�باعتبار�ا���ص�معنوي�عام

�املحلي �ا��ماعات �باةتنفرد ��ثار، �من �بجملة �عام �معنوي ���ص ��عت���عتبار�ا وال��

�ج�ة�ولتحقيق�الغرض�الذي�وجدت�من�أجلــــــــــــــــــــضرور�ة�لتدعيم�استقاللية�م �من�ج�ة�ـــــــــــــــــــن ھ

:أخرى،�وتتمثل��ذه��ثار������ي

:�ستقاللية��دار�ة�عن�الدولة�-أ

املعنو�ة�لل�يئات�و�ذه����امل��ة���م�ال���ت�تج��ش�ل�عادي�عن��ع��اف�بال��صية�

املحلية،�و�ع���إ�شاء�أج�زه�تتمتع�ب�ل�السلطات�الضرور�ة�التخاذ�القرار�ب�ل�استقاللية�من�

�أخرى  �ج�ة �من ��ل��امات �وتحمل ��نفصال�)78(ج�ة، ��ع�� �ال ��ستقالل ��ذا �أن �غ�� ،

.الدستوري�أو�السيا���

:مشاركة�الدولة����السلطة�العامة�-ب

� �����عت���ا��ماعات �الدولة ��شارك �ف�� �و�التا�� �العام، �القانون �أ��اص �من املحلية

�لل�يئات� �القانون �قرر�ا �ال�� �السلطة �امتيازات �بجميع �تتمتع �ف�� �ثم �ومن �العامة، السلطة

�ودون� �ج��ا �تنفيذ�ا �حق �ول�ا ��فراد، �مواج�ة ��� �امللزمة �القرارات �اتخاذ �حق �فل�ا �دار�ة،

�يمك��ا �كما �القضاء �إ�� �املباشر�وكذا��ال��وء �أو��س�يالء �العامة �املنفعة �أجل �من �امللكية نزع

.)79(إبرام�العقود��دار�ة�والسلطات�ال���يمنح�ا�القانون�لإلدارة����مواج�ة�املتعاقد�مع�ا

�من� ��خ��ة ��ذه �تمكن ��و��ا �املحلية �ا��ماعات �استقاللية �تدعم ��متيازات ��ذه �ل

� �ع�� ���ا �املنوطة �بامل�ام �وجھالقيام �املحلية،�،أكمل �ال����و�سي���الشؤون �الصعو�ات وتواجھ

�تملك�ا� �ال�� �لتلك �مماثلة �بامتيازات �تتمتع ��خرى ��� ��و��ا �الدولة �إ�� �ال��وء �دون تتلقا�ا

.الدولة

.96.مرجع�سابق،�ص،�أحمد�محيو-78
.109�،110.مرجع�سابق،�ص،�محمد�رفعت�عبد�الو�اب-79
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اعتبار�مال�ا��ماعات�املحلية�ماال�عاما�-ج

يقصد���ذه�الن�يجة�أن�مال�ا��ماعات�املحلية�يدار�و�س���بأسلوب��دارة�العامة�وأسلوب�����

��داري� �القانون �يقرر�ا �ال�� ��ست�نائية �ل��ماية �الصفة ���ذه �و�و�يخضع �العام، القانون

.)80(والقانون�ا��نا�ي�للمال�العام

مساءلة�ا��ماعات�املحلية�عن��عمال�ال���تقوم���ا-د

�القانون  �بقوة ��ل�ا �تنفذ �ال �املحلية �ا��ماعات ��ستوجب��،أعمال �ما �م��ا ��ناك بل

مصادقة�السلطة�الوصية،�لكن�رغم�ذلك�فإن�ال�يئات�املحلية�مسؤولة�عن��ل�أعمال�ا�وح���

���النوع�الذي�تصادق�عليھ�السلطة�املركز�ة،�و�التا���ت�ون�مسؤولة�عن��فعال�الضارة�ال���

ات�املحلية�ل�ا�حر�ة�،�فبما�أن�ا��ماع)81(تقع�م��ا�اتجاه����اص�املتضرر�ن�من��ذه��فعال

ؤولة�سفمن�البدي���أن�ت�ون����امل�،�املة����اتخاذ�القرارات����املسائل�ذات�الطا�ع�املح��

.عن�نتائج��ذه��عمال

���الوسيلة�القانونية�لكفالة�استقاللية�ا��ماعات��،يظ�ر�جليا،�أن�ال��صية�املعنو�ة

�بال��ص ��ع��اف �ع�� �ت��تب �ال�� �فالنتائج �استقاللاملحلية، �تدعم ��ل�ا �املعنو�ة �ذه��يةية

�و��ن� �املركز�ة �ا���ومة �ب�ن ��دار�ة �الوظيفة �توز�ع �ذلك �إ�� �يضاف ��قليمية، ال�يئات

�بال��صية� �باالع��اف �إال �يتحقق �أن �يمكن �ال �و�و�جو�ر�الالمركز�ة، �املحلية، املجموعات

��دار� �للوظيفة �توز�ع �لو�حصل �ألنھ ��خ��ة، �ل�ذه ��يئــــــــــــــــــاملعنو�ة �ع�� �ل�ا�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة �ل�ست ات

ال��صية��عتبار�ة،�فست�ون��ذه�الوحدات�مجرد�كيانات�تا�عة�للسلطة�املركز�ة،�ومن�ثم�

.ن�ون�أمام�عدم�ترك���إداري�ول�س�المركز�ة�إدار�ة

املطلب�الثا�ي

بالبلدية�والوالية�كجماعت�ن�إقليميت�ن�ال�شر�ع�ا��زائري��اع��اف

تب�ت�ا��زائر��عد��ستقالل�مباشرة،�مجموعة�من�الدسات��،�وكذا�طائفة�أخرى�و���

�ــــــــاملواثي �أول (ق �باإلضافــــــــ)فرع �وذلك �صلــــــــــــــــــــــــــــــــ، �ل�ــــــــــــا �عادية �قوان�ن �إ�� ات�ــــــــــــــبا��ماعـــــــ�ةـــــــــــــــــــــــة

.110.،�صاملرجع�نفسھ-80
.13.،�ص1999،�مبادئ�القانون��داري�العام،�طبعة�جديدة،�م�شورات�ا��ل���ا��قوقية،�لبنان،�م���الدين�الق����-81
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� �ثان(املحلية �و )فرع �و�التبعية�ق، �الالمركز�ة، �مسألة �مع �ال�شر�عات ��ذه ��عامل �تراوح د

�ا��ماع ��قليميــــــــــــــــــــــــــاستقاللية �أمر�ــــــــــــــــــــــــــــــــات ��� �ا��وض �وعدم �الصمت، �ال��ام �ب�ن ة،

�و�كتف �ا��زائر��ستقاللية، �الدولة �ان��اج �ع�� �بالنص �للتنظيــــــــــــــــــــــــــــــــــاء ��داري�ـــــــــــــــــــــــــــــة م

��خرالالمركزي، �للبعض �املح�شم �لل�يئات�والتلميح �الش�لية �باالستقاللية �أخرى �لتصرح ،

.املحلية

الفرع��ول 

اع��اف�الدسات���بالبلدية�والوالية�كجماعت�ن�إقليميت�ن�

�النظام� �باختالف �طبيع��ا �اختلفت �الدسات��، �من �مجموعة �ا��زائر�ة �الدولة عرفت

الذي��ان�سائدا����ا��زائر،�إذ����ظل�النظام��ش��ا�ي،�تب�ت��شر�عات�أساسية�تتما����مع�

اد�السوق،��غ��ت�طبيعة�الدسات���بما�يتالءم��ذا�التوجھ،�وعند��غي���الن���وإتباع�نظام�اقتص

�� �وقد �الوضع، ��ذا �تبعا�غمع ��قليمية �ا��ماعــــات �استقاللية �الدساتيـــــــــــر�مع ��ذه ����عامـــــــــــل

.)ثانيةفقرة�(لذلك�

لكن،�تخللت��ذه�الدسات��،�طائفة�أخرى�من�القواعد�أصدر��ا�الدولة،�و���املواثيق،�ال��������

�م)82(�عت���دسات���مادية ��عد �ملسائل �تناول�ا �بحكم �صميـــــــــــــــــــــــــ، �ال�شر�عات�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــن �مواضيع م

).أو��فقرة�(ة�الالمركز�ة�واستقاللية�ال�يئات�املحلية��ساسية،�وال���أشارت�����خرى�ملسأل

الفقرة��و��

للبلدية�والوالية�املاديللوجودتكر�س�الدسات���املادية�

���تجلتتتمثل�الدسات���املادية����املواثيق�الوطنية�ال���أصدرت��عد��ستقالل،�وقد�

للوجود�،�واللذين�تطرقا�)ثانيا(1976امليثاق�الوط���لسنة�و ،�)أوال(1964ميثاق�ا��زائر�لسنة�

للتجسيد�الفع���الستقاللي��ا�ولالمركز�ة��دار�ة،�كما�حتمية�،�كضرورة�للبلدية�والواليةاملادي

.تناوال�جميع�املبادئ�املراد�توافر�ا����الدولة�ا��زائر�ة

82-�� �بذلك �ا��زائرونقصد ��ميثاق �1964لسنة �للكتاب، �الوطنية �املطبعة �التحر�ر�الوط��، �ج��ة �صادر�عن �كتاب ،1964� وكذا�،

.كتاب�صادر�عن�ح��ة�التحر�ر�الوط��،�1976لسنة��امليثاق�الوط��
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أوال

ميثاق�ا��زائر

�ا��ــــــــــــــــــــــميثــ�نص �القســـاق �منــــــــھ�ــــــــــــــــزائر��� �العاشرة �النقطـــــــة �الثـــــــــا�ي، �الفصل �الثـــــــالث، م

�أن �ا��ماعات�":ع�� �إعطاء �وضرورة �لل�سي���الذا�ي، �والس���امل���م �ختيار��ش��ا�ي

�املجلس �من �نجعل �أن ��دف�ا �جذر�ة �مراجعة �تتطلب �فعلية، �سلطات الشع����املحلية

�للبالد �السيا����و�قتصادي �التنظيم �قاعدة �البلدي �وظائفھ�، �جانب �إ�� �البلدي واملجلس

�دار�ة�والثقافية�و�جتماعية،�يجب�أن�تكون�لھ�سلطات�تمكنھ�من�توف���شروط�تطو�ر�

�من� �جزء �وتوز�ع ��قتصادي �التطور �وتوجيھ �البلدية، �داخل �الثقافية �ا��الة وتحس�ن

البلدية�نحو�تلبية�ا��اجات��قتصادية�و�جتماعية،�وتكييف�مصا����الدخل�املحقق���

�إنتاجية� �وكذلك ��قتصادية، �ال�يئات �تقدم �وفق �للمجتمع، �العامة �املصا�� �مع س�انھ

� �املنتج�ن �مجموع �تخص �أن �عل��ا �فعالي��ا، �البلدية ��يئة �ول��يد �ال�سي���(العمل، عمال

".)83(لعام�للمواطن�نبتمثيل�خاص�ضمن�التمثيل�ا)والتعاوني�ن

�مسألة�� �إ�� �باإلشارة �قام �أنھ �امليثاق، ��ذا ��� �جاء �ما �تحليل �خالل �من �لنا ي�ب�ن

�كمظ�ر�لالمركز�ة��دار �ة�دار��ية�ستقالل �مللبلدية �و�ظ�ر�ذلك �العبارة�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�ة، �خالل ن

"...� �تجعل �أن �و�قتصادي��دف�ا �السيا��� �التنظيم �قاعدة �البلدي �الشع�� �املجلس من

�...."للبالد �ج�، �من �أغفلــــــــــــــلكنھ �أخرى �ل��ماعة��اآخر �امظ�ر �ة �املادي �للوجود مدعم

�ــــــــــــــــــ�قليمي ��شر�للوالية، �لم �أنھ �كما �املعنو�ة، �ال��صية �و�و �للتقسيم�ة، �الثا�ي املستوى

.���البالد��قلي��

من�دستور�ا��زائر��التاسعة�ش�������خ���أن�ميثاق�ا��زائر،�قام�بتوضيح�نص�املادة�

،�و�و�بذلك�قد�وضع��سس�املذ�بية،�وال���اعتمد�1963س�تم����08،�املؤرخ����1963لسنة�

�مس �وضع ��� �التحر�ر�الوط��، �ج��ة ���زب �السيا��� �املجلس �لقانون�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعل��ا �مشروع ودة

البلدية،�وذلك��عد�التيقن�بأن��صالح�يجب�أن�يبدأ�من��سفل�إ����ع��،�وذلك�تماشيا�مع�

مبدأ�العودة�للقاعدة،�ف�ان�ي�ب���البدء����بناء�املؤسسات�البلدية،�و�عد�ا�الوالئية،�ليتم��عد�

.)84(ذلك�بناء�املؤسسات�املركز�ة

.117�،118.ص.،�ص،�مرجع�سابق1964لسنة��ميثاق�ا��زائر-83
.183.،�مرجع�سابق،�صأحمد�محيو-84
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ثانيا

امليثاق�الوط��

� �سنة �الثورة �مجلس �صادر�عن �مادي �دستور �الوط��، �امليثاق �وتضمن��1976عد ،

�ف��ا �ال�رجعة �حركة�حتمية �اعت��ت �ال�� �لالش��اكية، �الك��ى �لالمركز�ة�)85(املحاور �تطرق �كما ،

"،�ولقد�جاء�فيھ"ا��زب�والدولة"�دار�ة����الباب�الثا�ي�املعنون� يجب�أن��عمل�تنظيم�:

��عمل�ا �وأن �القرار، �مراكز�اتخاذ �من �القاعدة �وتقر�ب ��دار�ة، �العراقيل �إزالة �ع�� لدولة

ع���تحر�ر�مجموع�الطاقات�ا��القة�����ل�املستو�ات،�وتمك�ن�ا��ما����الشعبية�من�حل�

.)86("مشا�ل�ا�بنفس�ا،�فالدولة��ش��اكية�أخذت�الالمركز�ة�أساسا�لتطور�ا�وتنظيم�ا

� �خالل �من �ل��ماعة�ي�ب�ن �املادي �الوجود �مسألة �أشار�إ�� �الوط�� �امليثاق �أن �سبق، ما

�إقلي �تقسيم �ع�� �النص �خالل �من �كخاليــــــــــــــــــــــــــــ�قليمية، �إقليميت�ن، �جماعت�ن �إ�� �الدولة ا�ـــــــــم

� �عبارة �يظ�ر�من �ما �و�و �والوالية، �البلدية ��ما �والبلدي"...قاعدية، �الواليات ات�و�سا�م

.)87(..."بوصف�ا�خاليا�قاعدية�للتخطيط

�رغ �أنھ ��خ��، �امليثـــــــــــــــ�ش����� �نص �ال�يئات�ــــــــــــــــــــــــــــــم �مظـــــــا�ر�استقاللية �معظم �ع�� اق

�قليمية،�إال�أن�تجسيد�ا�ع���أرض�الواقع�م��ء�بالقيود،�إن�لم�نقل�مستحيل،�ألنھ�حمل����

� �من�� �مجرد�طياتھ �و�جعل�ا �محتوا�ا، �من �عل��ا �املنصوص �مظا�ر��ستقاللية �يفرغ عمل

.شعارات�ال�أك��

�امليثاق����حد�ذاتھ�من�عبارات�م��ا� ��� �ما�ورد �التنمية�"...:نذكر�من��ذه�القيود إن

�ال�يتحقق �املتطور، �املجتمع �و�ناء ــــالسر�عة ـــــــــــــــ �ــــ ��عتمــــــــــاد �خالل �من ��دار�ة�ان ��ج�زة ع��

�سيظل� �بل �ثور�ة، �قيادة �إشراف �ا��ما����تحت �بھ �تقوم �واع �عمل �نتاج ��ما �بل وحد�ا،

�واسعة� �سياسية �حركة �ضمن �محكمة �بصورة �ينظم �لم �إذ �ا��دوى، �عديم �العمل �ذا

�ح �ي�شط�ا ــــــــــالنطاق ــــــــــــــــ �و ــــــــــــــــ �التحر�ر�الوط��، ��و�ج��ة �طال��� �يكون�زب ��خ���أن ��ذا ع��

ـــمؤثرا�����داة��دار�ة�من�الداخل،�وذلك�ع ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــ ن�طر�ق�موظفي�الدولة�املنخرط�ن����ـــــ

.20.،�ص،�مرجع�سابق1976،�لسنة�امليثاق�الوط��-85
.85.،�صاملرجع�نفسھ-86

.86.،�صاملرجع�نفسھ-87
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ة�ح���ــــــــــــــــــــــالسياسيو و�كذا�يظ�ر�الر�ط�الوا���والضروري�ب�ن�الظا�رة��دار�ة�،)88(..."صفوفھ

.)89(ع���الصعيد�املركزي،�فكيف�يمكن�أن�ي�ون�ع���الصعيد�املح��؟�سؤال�يجيب�عن�نفسھ

الفقرة�الثانية

للبلدية�والوالية�للوجود�املاديتكر�س�الدسات���الش�لية�

�ا��ماعات� �استقاللية �تجسيد �و�التا�� �الالمركز�ة، �بحماية �الدستوري �التكر�س �سمح

وارد�ـــة،�وكذا�املـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات�فعليــــــــــــــــة،�التمتع�باختصاصــــــــــــــــــــــــــــــــا��ماعاملحلية�من�خالل�تأم�ن�وجود�

.)90(الالزمة�ملواج�ة��ذه�الصالحيات

�ا��� �أر�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتب�ت ��ستقالل �دسات���ش�ليةــــــــــــــــــــــــــــــزائر��عد ��حادية�)91(ع �ظل ��� �اثنان ،

ة�السياسية،�وذلك�ـــــــــــــــــــــ،�وآخران����ظل�التعددي)93(1976،�و�)92(1963ا��ز�ية،�و�ما�دستوري�

.)94(مرت�ن�1976بتعديل�دستور�

.60�،61.ص.،�صاملرجع�نفسھ-88
ام�املح���ا��زائري����ظل�التمي���ب�ن�مف�ومي��دارة�املحلية�وا��كم�ـــــــــــــــــــــــــــــو�ي�للنظــــــــــــف�القانــــــــــــــــــــــــــــــالتكيي"،�عبد�املعطي�عساف-89

.613.،�ص1978س�تم����لية�ا��قوق،�ا��زائر،�،�3،�عدد�املجلة�ا��زائر�ة�للعلوم�القضائية،��قتصادية�والسياسية،�"املح��
مطبعة�املعارف�،�96،�عدد�ة�والتنميةـــــــــــــــــــــــــــاملجلة�املغر�ية�لإلدارة�املحلي،�"الالمركز�ة�والدستـــــــــــور����املغرب�"،�محمد�اليعكو�ي-90

.14�،16.ص.،�ص2001فيفري��-جانفيا��ديدة،�الر�اط،�
��زمات�-91 �ملعا��ة �توضـــــــــــع �ف�� �دسات���أزمات، �أ��ا �البالد، �عرف��ا �ال�� �الدسات����ر�ع ���ا �تم��ت �ال�� �املش��كة �السمة �و�عد

مشروعھ�أعد����،�تمت�صياغتھ����ظل�ا��الفات�ب�ن�قادة�الثورة،�بل�ح1963السياسية�ال���واج���ا�البالد����ف��ات،�فدستور�

تأس����،�ليقتصر�دوره�ع���املصادقة�عليھ�قبل�عرضھ�ع���استفتاء�الشعب،�ورغم�ذلك�لم��عمر��ذا�الدستور�خارج�املجلس�ال

،�فقد�جاء��و��خر�ليعا���مرحلة�الفراغ�الدستوري�ال���عاش��ا�البالد�ف��ة�دامت�إحدى�عشرة�1976سوى�أسابيع،�أما�دستور�

�ج �من �وذلك �ــــــــــــــــــــــــــــسنة، �نوفم���1965وان �إ�� �ليخض1976، ��و��خر�لــــــــــــــــــــــ، �تع �سنة �جو�ري �1989عديل �حوادث �عقب أكتو�ر��5،

أك���من��خر�،�حيث�حاولت�أح�امھ�التأقلم�مع�الوضع�الدو���والداخ���السائد�آنذاك،�غ���أن��ذا�الدستور�لم�يصمد��و�1988

ة�عن�طر�ق��ستقالة�وزام��ا�شغور�املجلس�ـــــــــــــــــــــــة�ا��م�ور�ــــــــــــــــ��شغور�رئاسثالث�سنوات،�حيث�غاب�عن�محرر�ھ�وضع�حكم��عا�

���ل� ��مر�الذي �دامية، �أ�عادا �أخذت �ودستور�ة �سياسية �أزمة ��� �إثر�ذلك �ع�� �البالد �لتدخل �ا��ل، �طر�ق �عن �الوط�� الشع��

دستور�انـــــــا،�فكـــــــاء�ع���أساس�ـــــة،�والقضـــة�معا��ة�الوضع�وحل��زمــــلقائمبوضع�دستور�جديد�للبالد�محاولة�من�طرف�السلطة�ا

�عمار�عباس-:أنظر.�و��خر�مست��ال�1996 ،"� �لسنة �الدستوري �التعديل ��� �".2008قراءة �بتار�خ �املقال �ع�� ��طالع �17تم

:،�ع���املوقع��لك��و�ي�التا��2013د�سم���

www. Morabbes blogsport.com. le 17-12-2013.
.،�مرجع�سابق1963س�تم����8مؤرخ�����-92
).مل��(،�مرجع�سابق،�ا��م�ور�ة�ا��زائر�ة�الديمقراطية،�يتضمن�إصدار�دستور�1976نوفم����22،�مؤرخ����97-76أمر�رقم��-93
�ب�شر�نص��عديل�الدستور،�1989فيفري��28،�مؤرخ����18-89مرسوم�رئا����رقم�وذلك�بموجب�-94 وكذا�.مرجع�سابق،�يتعلق

ـــــــــــــــــــمرسوم�رئا����رق .مرجع�سابقر�نص��عديل�الدستور،�ـــــــــــــــــــ،�يتعلق�ب�ش1996د�سم����7،�مؤرخ����438-96م�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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� �ع�� �النص �و�التا�� �الدولة، ��� ��س�� �القاعدة �الدستور �ا��ماعات��ش�ل استقاللية

املحلية�فيھ،��عت���من�أك���ضمانات�تجسيد�ا،�ذلك�أن�القوان�ن��د�ى�درجة،�وجب�أن�تأ�ي�

�دسات���ا��م�ور�ة� �نصت �ف�ل �الدستور�ة، ��عدم �طعن �وإال �الدستور �أح�ام �مع متوافقة

واء�لتلك�الصــادرة����ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة،�وذلك�ســـــــــــــــــات�املحليـــــــــــــــا��زائر�ة�ع����ستقاللية��دار�ة�ل��ماع

.)ثانيا(،�أو�تلك�الصادرة����ظل�التعددية�)أوال(ظل��حاديـــــــــــة�

أوال

معا��ة�الدسات���الصادرة����ظل��حادية�لالستقاللية��دار�ة�ل��ماعات�املحلية

��حادي �مرحلة �جميــــــــــــــــــــــتم��ت ��� �واحد �سيا��� �لون �بوجود �ا��ز�ية، �مؤسسات�ـــــــــــــــــــــــــــة ع

�أعضاء� �من �املنتخبة �مجالس�ا �تت�ون �ال�� ��قليمية، �ا��ماعات �نجد �بي��ا �ومن الدولة،

�وقد� �ذاتھ، �ا��زب �من �مقدم�ن �ذلك �أك���من �بل �التحر�ر�الوط��، �ج��ة �حزب ��� منخرط�ن

سنة��املة،�وتمثلت�الدسات���ال���صدرت����ظلــــھ��27الدولة����كنف��ذا�النظام�طيلة��عاشت

.)ب(1976و�)أ(����1963ل�مـــن�دستوري�

:1963دستور��دار�ة����لالمركز�ة�شارة�العابرة-أ

،�أول�دستور�وضع�من�طرف�الدولة�ا��زائر�ة�املستقلة،�والذي��ان��1963عت���دستور�

� ��� �مشروعھ �إعداد �تم �وقد �برنامج، ��31دستور �س�نما��1963أوت �بقاعة ��طارات بندوة

��ستفتاء� �ع�� �وعرض �التأس����، �املجلس �طرف �من �عليھ �واملوافقة �إقراره �وتم املاجس�يك،

.)95(1963س�تم����10،�وأصدر����1963س�تم����8بتار�خ�

تتكون�ا��م�ور�ة�من�مجموعات�إدار�ة�":من��ذا�الدستور�ع���التاسعةنصت�املادة�������

�عت���ا��وز�أساسا�للمجموعة�ال��ابية�.يتو���القانون�تحديد�حقل�امتداد�ا�واختصاصا��ا

� �و�جتماعية �و�قتصادية �ق"و�دار�ة �ي�ون �و��ذا �مادة�ــــــــــــــــ، ��� �الالمركز�ة �مسألة �قزم د

وال�ح���الالمركز�ة،�لكن�رغم�ذلك�فقد�وردت�،�ولم��شر�ف��ا�ال�ملصط����ستقاللية�)96(واحدة

.338.ن،�ا��زائر،�ص.س.ح�للكتاب،�د،�مباحث����القانون�الدستوري�والنظم�السياسية،�دار�النجامولود�ديدان-95
:إال�أنھ��عد�أساس�وضع�ا��ماعات��قليمية����ا��زائر،�واملتمثلة����البلدية�والوالية،�للتفصيل�أنظر�-96

- Rachid KHELLOUFI, « Réflexions sur la décentralisation à travers l’avant projet du code de

la wilaya », Revue IDARA, n°30, Ecole Nationale d’Administration, Alger, 20-21 décembre
2005, P.237.
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�إ��� �الدولة �إقليم �تقسيم �مسألة �أشـــــــــار�إ�� �حيث �للبلدية، �املادي �مظا�ر�الوجود ��عض ف��ا

�أن� �باعتبار �الستقاللي��ا، �ضمانة ��ش�ل �ما �و�و �البلدية، �و�ا��صوص �إدار�ة، مجموعات

�يمك �ال �و�التا�� �الوجود، ��� �حق�ا �أسس ��و�من �ا��ماعالدستور �من �كفئة �حذف�ا ة�ـــــــــــــــــــــــــــن

،�كما�نص��ذا�الدستور�كذلك�ع���صالحية�املشرع����تحديد�)97(ال��ابية،�إال�بتعديل�دستوري

.مدى�املجموعات��قليمية،�و�و�ضمانة�أخرى�تدعم�الوجود�املادي

� �دستور �ع�� ��عاب �ما �مظا�ر�استقاللي1963لكن، �أ�م �أغفل �أنھ �ا��ماعات�ـــــــــــــــــــــ، ة

�قليمية،�و����نتخاب�و�ستقاللية�املالية،�مما�يجعلھ�مجرد�وثيقة�ش�لية�تجعل�املظا�ر�

املنصوص�عل��ا�ف��ا�مفرغة�من�محتوا�ا،��ون�أن��ختصاصات�ال�تجسد�واقعيا�دون�ضمان�

قليم�من�املشاركة�����سي����ستقاللية�املالية،�وكذا�عدم�النص�ع����نتخاب�يحرم�س�ان��

.الشؤون�املحلية

�� �لسنة �ا��زائري �الدستور �وضوح �عدم �سبق، �ما �خالل �1963يظ�ر�من ،� مسألة���

الالمركز�ة،�إال�أن��ذا��مر�منطقي،��ون�أن�بناء�نظام�المركزي�لم�يكن�من�أولو�ات�الدولة�

دولة�قو�ة،�ولتحقيق�ذلك�ت�ت����ا��زائر�ة�ا��ديثة��ستقالل،�بل�ال�دف��س���ل�ا،��و�بناء

جميع�الدول�النظام�املركزي،�و�عد�الوصول�ملرحلة�من�الن���تبحث�عن�نظام�يمنح�ا�ا��ر�ة�

.السياسية،�والنظام�الالمركزي��و�من�يحقق�ل�ا�ذلك

:1976التوسيع������م�املواد�ذات�الصلة�بالالمركز�ة����دستور��-ب

،�36و،�34�،35ع���ثالث�مواد�بخصوص�الالمركز�ة��دار�ة،�و���1976نص�دستور�

�مظا�ر� �من �ملجموعة ��ساسية �الوثيقة ��ذه �تكر�س ��س�شف �املواد، �ل�ذه �تحليلية و�دراسة

ليھ�إذ�بتو�و�ما�استقاللية�ا��ماعات�املحلية�وم��ا�املتعلقة�بالوجود�املادي�للبلدية�والوالية،

� �والبلديةاملجموعا":نص�اب�36املادة �الوالية ��� ��قليمية �املجموعة�.ت ��� البلدية

�القاعدة ��� �والثقافية �و�جتماعية �و�قتصادية �و�دار�ة ��قليمي�.�قليمية التنظيم

".والتقسيم��داري�للبالد�خاضعان�للقانون  .

� �دستور ���ذا �تضمن1976ي�ون �أساس�ت�ن �قاعدت�ن �ع�� �نص �قد �� ــــــــــــــــــ، ستقاللية�ان

املحلية،�و�ما�جعل�مسألة�إلغاء��ات�ن�املجموعت�ن�بيد�املؤسس�الدستوري�ال�غ��،�وال�يمكن�

"الالمركز�ة�والدستور "،�محمد�اليعكو�ي-97 .14.،�مرجع�سابق،�ص...
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للقوان�ن�العادية�فعل�ذلك�وإال�طعنت��عدم�الدستور�ة،�كما�جعل�مسألة�التقسيم��قلي���

��قادرة�غ��-الطرف�الثا�ي����الالمركز�ة��دار�ة�–بيد�املشرع،�مما�يجعل�السلطة�التنفيذية�

.ع���التأث�������ذه�املسألة،�فأمر�تحديد�عدد�البلديات�والواليات�مر�ون�بإرادة�املشرع�وحده

� �دستور �نص �رغم �أنھ ��خ��، ��عاب���1976ش����� �إال�أنھ �مظا�ر��ستقاللية، لبعض

� �و�� �ل�ا، �ال�قيمة �مجردة ��و�� �تبقى �بدو��ا �وال�� �املقومات��خرى، ��غي�بھ �ستقاللية�عليھ

ائل�تطعن����املظا�ر�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاملالية�ال���تمثل�محرك��ختصاصات،�كما�أنھ�حمل����طياتھ�وس

املنصوص�عل��ا،��اش��اط�أن�ي�ون�أغلبية�أعضاء�املجالس�املنتخبة�من�الفالح�ن،�مما�يفرغ�

�امل �ع�� �الدستور �فنص �محتواه، �من ��افية�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب�نتخاب �ضمانة �ال�يمثل �تفصيل �دون ادئ

.)98(لمشرع�لتحديد�مدى��ذه��ستقالليةللالستقاللية�املحلية،��سب�فتح�املجال�

ثانيا

معا��ة�الدسات���الصادرة����ظل�التعددية�لالستقاللية��دار�ة�ل��ماعات�املحلية

�ا��زائر� �ا��ز�يةتب�ت �)99(التعددية �سنة �من �ابتدءا �أمام�1989، �املجال �فتح �و�ذلك ،

�،�أم�املحلية،�وذلك� �الوطنية�م��ا جميع�املواطن�ن�للمشاركة�����سي���الشؤون�العامة،�سواء

.بالسماح�لس�ان��قاليم�ال�����للعضو�ة����املجالس��قليمية

،�و�ما�دستور�-�عديل�ن�للدستور �أو�باألحرى �-عرفت�الدولة����ظل�التعددية،�دستور�ن

مسألة����ر�ئاا��ز بن��حادية�إ���التعددية�،�ف�ل�أثر��نتقال�م)ب(1996،�ودستور�)أ(1989

استقاللية�ا��ماعات��قليمية؟

:���1989معا��ة�الالمركز�ة����دستور���شارة�العابرةالعودة�إ���-أ

ألة�الالمركز�ة��دار�ة،�وخص�ل�ا�مادت�ن�فقط،�و�ما�ـــــــــــــــــ،�أك���تقليصا�ملس1989جاء�دستور�

البلدية�.ا��ماعات��قليمية�للدولة����البلدية�والوالية":ع��15،�ونصت�املادة�16و،�15

."���ا��ماعة�القاعدية�

98- Guillaume DARGO, « La nécessaire consécration constitutionnelle d’un pouvoir fiscal des
collectivités territoriales », mélange en l’honneur de Jacques MOREAU, « les collectivités
locales», contributions rassemblées par Jacques PETIT, Economica, Paris, 2003, P.126.

�ا��ز�ي-99 �التعددية �مسألة ��� �أنظــــــــــــــــــــــــــــللتفصيل �جبار-:رـــــــــــــــــــــة، �املجيد �عبد �ا��زائر�"، ��� �ا��ز�ية �"التعددية �الفكر�ــــــــــــــــــــــمجل، ة

.93�،108.ص.،�ص2003مجلس��مة،�ا��زائر،�،�04،�عدد�ال��ملا�ي
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�ملظ�ر� �الدستوري �املؤسس �تكر�س �الذكر، �السالفت�ن �املادت�ن �تحليل �خالل �من نالحظ

� �املادة �اعت��ت �حيث ��قليمية، �ل��ماعات �املادي �ا��ماعات�15الوجود �والوالية، البلدية

��مر�بمنح� ��ذا �ودعم �دستوري، �بتعديل �إال �إلغاؤ�ا �يمكن �ال �و�التا�� �الدولة، ��� �قليمية

� �التقسيم �مــــــاختصاص �و�و ،� �للمشرع �عليــــــــــــــــــ�قليمـــي �نصت �ـــــــــــــــــــــــا �املــــــــــــادة من�115/11ھ

�شرع�املجلس�الشع���الوط������املجاالت�ال���خول�ا�إياه�الدستور ":الدستور 

:...و�دخل�كذلك����مجال�القانون�ما�يأ�ي

"....التقسيم��قليمي�للبالد�-11

�مظــــــتجدر��ش �غيب �الدستــور �املؤسس �أن ��خ��، ��� �لالستقاللية�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة ا�ر�أخرى

�املالي ��ستقاللية �وكذا �املعنو�ة، �ال��صية �و�� �للمشرع�ــــــــــــــــــــــــــــــــاملحلية، �أمر�تفصيل�ا �وترك ة،

.�ذه��ستقاللية�يبقى����يد�القانون �العادي،�و�التا���مدى

:���1996دستور���شارة�العابرةن���مع����حتفاظ�-ب

حيث��،)100(17،�و16ع���الالمركز�ة��دار�ة����املواد��1996دستور�ا��زائر�لسنة��نص

"16نصت�املادة� د�اع��ف�و��ذا�ي�ون�ق�."ا��ماعات��قليمية�للدولة����البلدية�والوالية:

كما�نص�كذلك�ع���منح�سلطة�التقسيم��قلي���للمشرع�وذلك����بالوجود�املادي�ل��ماعة،

� �السياسي)101(140املادة ��حزاب �إ�شاء �وحق �ا��معيــــــــــــــــــــــــ، �من �بدال �الطا�ع�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة، �ذات ات

.)102(52السيا���،�وذلك�وفقا�لنص�املادة�

تجدر��شارة،�أن�املعا��ة�الدستور�ة�للنظم�املحلية،�تختلف�من�دولة�ألخرى،�فتميل�

�املحليـــــ �للنظـــــــــــم �العابرة ��شارة �الدسات���إ�� �أر�ا��ــــــــــــــــــــــ�عض �ع�� �النص �دون �وقواعد�ا�ــــــــــــــــــــــة، ا

يتجھ�البعض��خر�إ���املعا��ة�التفصيلية����صورة��العامة،�تاركة�ذلك�للمشرع�العادي،�ب�نما

�املختلفة� �املواقف �مواج�ة ��� �مرونة �العادي �للمشرع �يمنح ��ول، ��تجاه ��ان �وإذا قواعد،

ال،�إال�أنھ��عرض�النظام�ــــــــــــــــــــلل�يئات�املحلية،�ومعا��ة�ما�قد��ستجد�من�مشا�ل�����ذا�املج

�إ� �و�جعل �لال��يار، ��و�نفسھ �الثا�ي، ��تجاه �فإن �لذلك �املشرع، �بإرادة �مر�ون �و�قاؤه شاؤه

.16�،17،�بدال�من�15�،16،��ان��2016شارة�أن�ترقيم�املواد�قبل�التعديل�الدستوري�لسنة�تجدر��-100
.122،��ان�2016التعديل�الدستوري�لسنة��قبلتجدر��شارة�أن�ترقيم�املادة��-101
.42،��ان�2016قبل�التعديل�الدستوري�لسنة�تجدر��شارة�أن�ترقيم�-102
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،�للمراجعة�-وم��ا�النظام��داري �–ة،���كم��عرض�نظم�ـــــــــا�ـــــــــــة����الدول�املتخلفــ�فضل�خاص

.)103(املستمرة،�و���النص�الدستوري�ع���املبادئ�العامة�ضمانة�أكيدة�من�العبث

ئفة�الدول�ال���اختارت�إتباع��تجاه��ول،�و�التا����شارة�العابرة��عد�ا��زائر،�من�طا

�و� �الدسات��، ��� �املحلية �وغ���وا���ــــــــــــــــــو�مــــــــــــــــــــــــــللنظم ��ش، �الدولة ��� �الالمركز�ة �نظام �جعل ا

�أثر�سلبا�ع���استقاللية�ا��ماعات��قليمية،��س�ب�� كتفاء�بال�ليات�دون�املعالم،�و�و�ما

�مدى� ��� �املتحكمة �ا���ة �يصبح �الذي �املشرع �اختصاص �من �وجعل�ا �ا��زئيات، ��� ا��وض

�تفاصيل� �جميع �ع�� �نصت �ال�� �العر�ية �الدول ��عض �بمسايرة �تقم �فا��زائر�لم �ستقاللية،

.النظام�الالمركزي����دسات���ا��خ��ة

�دست ��� �خصصت �ال�� �املغرب �الدول، ��ذه �املفعول نذكر�من �الساري �بابا�)104(ور�ا ،

�مظا�ر�استقاللية� �جميع �ع�� �فيھ �ونصت �التاسع، �و�و�الباب ��قليمية، �ل��ماعات �امال

�املحلي �دول)105(ةـــــــــــــــــــــــــــا��ماعات �وكذلك �دستور�ا�ــــــــــــــــــــــــــــ، ��� �الثا�ي ��تجاه �انت��ت �ال�� �تو�س ة

ة،�و�و�الباب�ــــات�املحليــــــــــــــــا��امال�ل��ماعــــــــــــــــــــــــــالذي�خصص��و��خر،�باب،�)106(الساري�املفعول 

� �بـ �املعنون �"السا�ع �املحلية �"السلطة �من �م�ون �مظا�ر��12، �ع�� �ف��ا �نص �وقد مادة،

.)107(�ستقاللية�املحلية�بالتفصيل،�و�و�ما��ش�ل�ضمانة�ل�ذه��خ��ة

� �واملت�ون �تو�س �دول�� �من�غ��ذا، �املحلية، �ا��ماعات �الستقاللية �أك���تجسيدا رب،

ة����الدولة�ا��زائر�ة�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــناحية�املعا��ة�الدستور�ة،�ومرد�ذلك�عدم�وجود�إرادة�سياسي

��دار� �لالمركز�ة �الفع�� �التجسيد �و�التـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�� �جدية�ــــــــــــــــــــــــــــة، �عن �القرار�السيا��� �تمنع ا��

ة�ع�ن�ـــــــــــــــــة�دكتوراه����ا��قوق،��لية�ا��قوق،�جامعـــــــــــــــــــــــــــــالوصاية�ع���ال�يئات�املحلية،�رسال،�محمد�محمد�ابرا�يم�رمضان-103

.425�،426.ص.،�ص1983شمس،�
104-� �لسنة �املغر�ية �اململكة �2011دستور �رقم �الظ����الشر�ف �بموجب �نفذ ،1.11.91� �الصادر��� �سلسلة�2011يوليو��27، ،

.2�،2012نصوص�ووثائق،�جمع�وت�سيق�زكر�ا�العماري،�ط
ــالتمتع�بال��صي:�اــــــــــــــــــــــــــــــنذكر�من�-105 ــــــــــــــود�املــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،�الوج)135الفصل�(ة�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة�املعنو�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ �،�مبدأ�التدب�� )135الفصل�(ادي�ــــــــــــــــــــــــــ

)141الفصل�(،��ستقاللية�املالية�)140الفصل�(،��ختصاصات�املحلية�)135/2الفصل�(ا��ر
:لك��و�ي�التا��،�ع���املوقع��2015ماي��13تم��طالع�عليھ�بتار�خ�.2014لسنة�الدستور�التو����-106

www.constituteproject.org.
،��نتخاب�)132الفصل�(،��ستقاللية�املالية�)132الفصل�(ة�ــــــــــــــــــــــــــ،�ال��صية�املعنو�)131الفصل�(الوجود�املادي�:نذكر�م��ا�-107

).132الفصل�(،�مبدأ�التدب���ا��ــر�)134الفصل�(،��ختصاصات�املحليـــة�)133الفصل�(
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،�مما�يؤدي�إ���بروز�ال��عة�املركز�ة����ظل�نظام�المركزي،�والدليل�ع����ذا��مر�)108(�صالح

�أن �الدستــــــــــــــــــ�و �التعديل ��� �ح�� ��خ��ــــــــــــــــــــــھ ��)109(وري �بالالمركز�ة�يلم �املتعلقة �املواد �ناول

���� ��داري �للنظام �العابرة ��شارة �بأسلوب �م�ش�ثة �مازالت �ا��زائر�ة �فالدولة �دار�ة،

�الستقاللية� �مسألة�التجسيد�الفع�� ��� �سبق��ا ����مسايرة�الدول�ال�� دسات���ا،�وعدم�رغب��ا

.ا��ماعات�املحلية

رع�الثا�يالف

اع��اف�القوان�ن�العادية�بالبلدية�والوالية�كجماعت�ن�إقليميت�ن

فضل�املؤسس�الدستوري�ا��زائري،�أسلوب��شارة�العابرة�للنظم�املحلية�دون�النص�

�العامـــــــــــ �وقواعد�ا �أر�ا��ا �ــــــــــــــــــــــــــــــــع�� �لل�شر�عـــات �ذلك �تاركـــــــــــا ��ذه�ة، �معا��ة �وتختلف العادية،

�خ��ة،�للنظم�املحلية�من�دولة�ألخرى،�فم��ا�من�ت�ناول�املبادئ�العامة�للنظام�املح��،�ورسم�

خطواتھ�العر�ضة�مع�ترك�الكث���من�التفصيالت�لل�شر�ع�الفر��،�لضمان�املرونة�وعدم�إغراق�

الكث���من�أجزائھ،�وعدم�ترك��القانون����التفصيالت،�وم��ا�من�ي�ناول�املسألة�بالتفصيل���

سوى�ا��زئيات�الصغ��ة�للتنظيم،�و�ذا��و��حسن�ألن�فيھ�حماية�الستقاللية�وحر�ة�ال�يئات�

.)110(�قليمية،�و�حد�من�تدخالت�السلطة�التنفيذية

�يجب� �املحلية، �ل��ماعات �املادي �للوجود �ا��زائري �القانون �تكر�س �مستوى �إ�� لنصل

�الدراس �ت�ون �شاملـأن �باملجموعات�ـــــــــــــــــــــــة �صلة �ل�ا �ال�� �القوان�ن �جميع �ب�ناول �وذلك ة،

�للوح �املؤطرة �بال�شر�عـــات �بداية ��دار�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�قليمية، �ــــــــــــــدات �أو��(ــــــــة �و�عد�ـــــــــا�)فقرة ،

�التقسيــــــ �قوان�ن ��قلي�� �ثانية(ـــــــم �و�التبعية�)فقرة �املحلية، �با��ماعات �عالقة �من �ل�ا �ملا ،

.باستقاللية��ذه��خ��ة

ا��مــــــاعات�العموميــــــــــة�موانــــــــــــع�إصالح�"،محمد�ال��مي-:للتفصيل����مسألة�دور��رادة�السياسية����جدية��صالحات�أنظر-108

الدو���ا��امس�املنظم�من�طرف��لية�ا��قوق�والعلوم،�مداخلة�ألقيت����امللتقى"املحليـــــــــــــــــــــة����املغرب�العر�ي�،�مستقبل�املا���

�مع �بالتعاون ��سكرة، �خيضر، �محمد �جامعة �السياسية، �يومي �املنعقد ��ملانية، �سيدل ��ا�س �03/04جمعية ،2009� م�شورة�،

.173.ص،2010أفر�ل�ا��زائر،�،�العدد�السادس،مجلة��ج��اد�القضا�يب
.مرجع�سابق،�يتضمـــــــــــن�التعديــــل�الدستوري،�2016مـــــــــــــــــارس��06،�مـــــــــــــــؤرخ����01-16قانون�رقم��والذي�كـــــــــــــــــــان�بموجـــــــــب��-109

.431.،�مرجع�سابق،�صمحمد�محمد�ابرا�يم�رمضان-110
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الفقرة��و���

معا��ة�قوان�ن�ا��ماعات�املحلية�لالستقاللية��دار�ة

�و�و�ما� �العادية، �للقوان�ن �الالمركز�ة �مبادئ �تفصيل �مسألة �الدسات���ا��زائر�ة تركت

من�التناول�املختصر�ل�ا����ال�شر�عات��ساسية،�و�التا���يقع�ع���املشرع�العادي�عبء�يف�م�

ت�يان�جميع�جزئيات�الالمركز�ة��دار�ة،�وإصدار�قوان�ن�مؤطرة�للبلدية�والوالية�ال���اعت����ا�

.الدسات���املجموعات��قليمية����الدولة

ة،�م��ا�ما�صدر����ظل��حادية�نظمت��ذه�الوحدات�بالتفصيل�بموجب�قوان�ن�عادي�

.)ثانيا(،�وم��ا�ما�اعتمد��عد�ان��اج�التعددية�السياسية�)أوال(ا��ز�ية�

أوال

الوجود�املادي�ل��ماعات��قليمية����ظل�القوان�ن�الصادرة�����حادية�ا��ز�ية

�بالبلد �متعلق �أحد�ما �قانو�ي �ا��زائر، ��� �ا��ز�ية ��حادية �ظل �ا��زائر��� ية�عرفت

� �بالوالية �طيا��ا�)ب(وآخر�متعلق ��� �حملت �النصوص �آخر�من �نوع �عرفت �ذلك �قبل �ولكن ،

�و�ما� �والوالية، �البلدية �قوان�ن �عليھ �نصت �أك���مما �املحلية، �ا��ماعات مظا�ر�الستقاللية

).أ(ميثا���الوالية�والبلدية�

والوالية�ستقاللية��دار�ة����ظل�ميثا���البلدية-أ

�متصلة� �أ�انت �سواء �وذلك �املحلية، �املواثيق �أسلوب ��ستقالل، �ا��زائر��عد تب�ت

� �الوالية �ميثاق ��و��مر��� �ما �مثل �املحلية، �املؤطر�ل��ماعة �ع��ا�)2-أ(بالقانون �أو�منفصل ،

).1-أ(،�الذي�سن�قبل�قانون�البلدية��عام�1966تماما�مثل�ميثاق�البلدية�لسنة�

1966للبلدية����ميثاق�البلدية�لسنة�الوجود�املادي��-1-أ

� �لسنة �البلدية �قانون �سن �ا��زائر�قبل �سنة�1967تب�ت ��انت �حيث �البلدي، �امليثاق ،

عام�البلدية،�وقد�تم���ب�شاط�مكثف�����ذا�املجال،�إذ��شر�حزب�ج��ة�التحر�ر�الوط����1966

ھ�املبادئ��ساسية�لإلصالح،�وكذا�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،�وأعلن�في"التنظيم�البلدي�ا��ديد�"كراسا��عنوان�

.ميثاق�بلدي،�استخدم�كمخطط�لواض���نص�قانون�البلدية
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...جاء����مقدمة�ميثاق�البلدية� إن�السلطة�الثور�ة�قد�حققت��دف�ا��ول�املتمثل�"

�ال �لبناء ��عمل �أن �سنوات �أر�ع �مرور�أك���من �و�عد �عل��ا �و�قي ��ستقالل �بإيجاد��� دولة

.)111("مؤسسا��ا�ووجود�جماعات�محلية�

نص�امليثاق�ع���مظا�ر�الوجود�املادي�للبلدية،�باعتبار�ا�ا��ماعة�القاعدية،�وذلك����

� �أكد�ع���ذلك،�وع���أن�البلدية�الوحدة�"�سس�واملبادئ�العامة�"القسم�املعنون�بـ �كمــــــــــا ،

.)112("ال�يئات�املحلية�"الثا�ي�املعنون�بـ��ساسية�للدولة����القســــــم�

لكن،�باملقابل�ورغم�نص�ميثاق�البلدية�ع���مظا�ر�استقاللية�البلدية،�إال�أنھ�حمل����

�جعل� �خالل �من ��ثر، �عديمة ��ستقاللية �أسس �من �تجعل �التناقضات، �من �جملة طياتھ

�قاعديـــــــ �خليــــــة �البلدية �جعل �لالمركز�ة �الرئ���� �للثال�دف ���ا�ــــــــــــــــــــــــة �يجد �الذي �و�ســــــــــاس ورة،

ا��ـــــــــزب�قوتھ،�و�س�ند�عل��ا�ح���يمارس�دور�التوجيھ،�الت�شيط�واملراقبة،�إضافة�إ���إخضاع�

.)113(�يئات�البلدية�لتنفيذ�ما��سطره�ا��زب

الوجود�املادي�للوالية����ميثاق�الوالية�-2-أ

�ا��زائر  �ك�يئة��ورثت �العام، �املجلس ��� �تمثلت �فر�سية، �إدار�ة �ب�ية ��ستقالل غداة

�واملح �باعتبـــــــــــــــــــــــــــــــــــمداولة �ج�ــــــــــــــــــافظ �تنفيذيـــــــــــــــــــــــــــــــــاره �املحافظــــــــــــــــــــــــــــــــــــة �وعرفت �مرحلة�ــــــــــــــــــــــة، ات

رقــــــــــم��قانون ــــــة�إلـــــــــــــى�إصـــــــدار�ــــــــــــــــــــــــــــــــأدت��ذه�الوضعيــــ.)114(رة��ورو�ي�نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصعبة،�بحكم���

.مما�أدى�إ���فرض��يمنة�املحافظ،�)115(62-157

.03.،�ص1966،�كت�ب�صادر�عن�ج��ة�التحر�ر�الوط��،�ميثاق�البلدية-111
.07.،�صاملرجع�نفسھ-112
ـــــون،�فرع�،�و�م�أم�حقيقة،�مذكرة�لنيل�ش�ـــــــادة�املاجست������القانــــــــ،�استقاللية�ا��ماعات�املحلية����ا��زائررمضان�ت�سمبال-113

.42.،�ص2009تحوالت�الدولــــــــــة،��ليـــــــــة�ا��قــــــــــــــوق،�جامعــــــــــــة�مولــــــــــــود�معمري،�ت��ي�وزو،�
ــ،�شرح�قانعمار�بوضياف-114 ـــــــــــة،�القــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون�الواليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ،�جسور�لل�شر�2012ف��اير��21ؤرخ����ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،�امل07-12انون�ــــــــــــــــــــ

.118�،119.ص.،�ص2012والتوز�ع،�ا��زائر،�
115- Loi n° 62-157 du 31décembre 1962, tendant à la reconduction jusqu’à nouvel ordre de la
législation en vigueur au 31 décembre 1962, JORADP, n° 02 du 11 janvier 1963, (abrogée).
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�وكذا ��مر، ��ذا ����ع �لسنة �البلدية �قانون ��سراع��)116(1967صدور ��� السلطة،

�الوالية �نظام �والسلطة�بإصالح �البلدية �ب�ن �ووسيط �ج�ة، �من �إقليمية �جماعة �باعتبار�ا ،

�ليكتمل�بھ�النظام�القانو�ي�لإلدارة�املحلية�����،)117(املركز�ة�من�ج�ة�أخرى  فأصدر�قانون�ل�ا

،�والذي�)119(،�يتضمن�قانون�الوالية1969ـاي�مــ�22،�مؤرخ����38-69رقم��ر ـــ،�و�و�أم)118(ا��زائر

تضمن�كذلك�ميثاق�الوالية،�ف�ل�تطرق��ذا��خ���لر�ائز�الوجود�املادي�للوالية�الوالية؟

تجديد�املؤسسة�البلدية،�ال������ا��ماعة�الالمركز�ة�"نص�ميثاق�الوالية�ع���أن�

�عت���املراد�الوحيد�وال�دف�ال��ا�ي�لعملية��صالح،�بل�البد�من��و�������مة،�ال�يمكن�أن�

�مح ��� �ال�� �ا��ماعة �وتنظيم �جامعة، �بصفة �الدولة �مؤسسات ــ�ش�يد �ب�ن�ـــــــــــــــ ��تصال ور

ــــــــــــــ�مة�والبلدية،�و���العم ـــــــاعتب"ب�امليثاق�إ���ـــــــــــــــــ،�وقد�ذ�)120("الةـــــــــــــــــــــــــــ ار�الوالية�جماعة�ـــــــــــــــــــــــــــ

�)121("المركز�ة �الوجھ�"، �ع�� �بدور�ا �تقوم �للدولة، �املتفرعة �السلطات �ع�� �حائزة ودائرة

.)122("ال�امل

�باعتبار�ا� �للوالية �املادي �الوجود �ع�� �نصھ �الوالية، �ميثاق �قراءة �خالل �من �لنا ي�ب�ن

�بقولھ �وذلك �القاعدية، �املؤسسة �البلدية �بجانب �ت�ون �ضرور�ة، �محلية حان�"...:جماعة

الوقت�لتنظيم�ا��ماعة�ال������محور��تصال�ب�ن��مة�والبلدية،�أال�و���العمالة،�وال���

الوالية����ا��ماعة�"....:ضف�إ���ذلك.)123("..."الوالية"�ن�فصاعدا�أصبحت�تد���من�

.)125(..."الوالية����جماعة�المركز�ة"...،�وكذا�)124(..."املالئمة�جدا�لبلورة��رادة�الشعبية

.،�مرجع�سابقمعدل�ومتمم�يتضمن�القانون�البلدي،،�1967جانفي��18،�مؤرخ����24-67أمر�رقم�-116
117- Rachid KHELLOUFI, op.cit, P.237.

.119.،�مرجع�سابق،�ص.....،�شرح�قانون�الواليةعمار�بوضياف-118
.،�يتضمن�قانون�الوالية،�معدل�ومتمم،�مرجع�سابق1969ماي��22،�مؤرخ����38-69أمر�رقم��-119
.510.،�الصادر����نفس�قانون�الوالية،�ص1969لسنة��ميثاق�الوالية-120
�ب�ن�-121 �مز�ج ��� �بل �فحسب، �المركزي �نظام �ال��ع���عن �الوالية �ألن �املقام، ��ذا ��� �المركز�ة �مصط�� �استعمال �ع�� ال�نوافق

.إقليميةاملركز�ة�والالمركز�ة،�و�ان�من�املفروض�استعمال�مصط���
.513.،�مرجع�سابق،�ص...ميثاق�الوالية-122
.510.،�صاملرجع�نفسھ-123
.512.ص�املرجع�نفسھ،-124
.513.،�صاملرجع�نفسھ-125
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والوالية�ستقاللية��دار�ة����ظل�قانو�ي�البلدية-ب

� �سنة ��� �بالبلدية �متعلق �قانون �ا��زائر�بإصدار�أول �قانون�)1-ب(1967قامت �أما ،

� �سنة ��� �وذلك ��س�ت�ن، �متأخرا �فجاء �املادي�)2-ب(1969الوالية �ر�ائز�الوجود �تضمنا �ف�ل ،

.للبلدية�والوالية؟

1967الوجود�املادي�للبلدية����قانون�البلدية�لسنة��-1-ب

� �ا��زائر�ة �البلدية ��ستقالل–تلقت ��ل�-غداة �ل�ا ��عرضت �ال�� ��زمة �نفس ،

�أن�تختفي��ج�زة�البلدية��س�ب�مغادرة�املسؤول�ن�ف��ا،�وإما�يجب� املؤسسات��خرى،�فإما

� �إداري، �كإجراء �تحل �رئ�س�و�ذلكأن �بوظيفة �يقوم �رئ�س �رأس�ا �ع�� �خاصة ���ان �عي�ت ،

راغ��داري،��عد�ال��رة�ا��ماعية�لإلطارات��ورو�ية،�عمدت�،�فلتجاوز�حال�الف)126(البلدية

�من� ��داري، �التأط���والتنظيم �مستوى �ع�� ��جراءات �من �جملة �اتخاذ �إ�� �العامة السلطات

)127(خالل�دمج�البلديات،�وكذا�تنظيم�دورات�ت�و��ية

البلدية����،�عام�البلدية�وقد�تم���ب�شاط�مكثف،�توج�بإصدار�قانون��1966انت�سنة�

،�ف�ل�تضمن��ذا�القانون�مظا�ر�استقاللية�البلدية؟)128(1967جانفي�

�لسن� �البلديــــــــــة �قانون �ــــــــــــــــــــتناول �مجموعـــــ1967ة �املادي�ــــــــــــــــ، �للوجود �الر�ائز�املدعمـــة ـــــــة

قليمية،�حيث�نصت�املــــادة��ولـــــــى�من�أمر�للبلدية،�وذلك�بالتكر�س�القانو�ي�للبلدية�كجماعة�إ

� �ع��24-67رقم �بالبلدية �املتعلق �و�دار�ة�":، �السياسية، ��قليمية �ا��ماعة ��� البلدية

،�كما�جعلت�الفقرة�الثانية�من�نفس�املادة�"و�قتصادية�و�جتماعية�والثقافية��ساسية�

.ما��ش�ل�ضمانة�أخرى�لالستقالليةاختصاص�إحداث�البلدية����يد�املشرع،�و�و�

�عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت �النص �الوجـــــــــــــــــــــم �املــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�� �بيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود ��� �كذلك، �للبلدية ان�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادي

��اآل�ي �وذلك �البلدية �لقانون �البال ":�سباب �تنظيم ��� �ا��لية ��� ��ش�ل�...دالبلدية بحيث

.177�،178.ص.،�مرجع�سابق،�صأحمد�محيو-126
،�املجلد�مجلة�ال��ضة،�"تجر�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــة�البلديـــــــــــــــة�ا��زائر�ة�"دور��دارة�املحلية����تحقيق�التنمية�املحليــــة�"،�عبد�النور�نــــــــــا��-127

.103.،�ص2009أكتو�ر���لية��قتصاد�والعلوم�السياسية،�جامعة�القا�رة،�مصر ،�04،�عدد�10
.،�يتضمن�القانون�البلدي،�مرجع�سابق1967جانفي��18،�مؤرخ����24-67بموجب�أمر�رقم��-128
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��داري، �لل�ي�ل �النموذجية �وحدة�...القاعدة �و�� �لألمة، ��ساسية �ا��لية ��� �والبلدية ،

.)129("المركز�ة�

تأثر�املشرع�ا��زائري�����عر�فـــــــھ�للبلديــــــــة،�بال�شر�ــــــع�اليوغسال��،�ف�ان��عر�فھ�مطابقا��

�و�و� ��يديولو�� �السياق �نفس �إتباع �وكذا �الواحد، �ا��زب �ع�� �يقومان �فكال�النظام�ن لھ،

.)130(�ش��اكية

:1969الوجود�املادي�للوالية����قانون�الوالية�لسنة��-2-ب

� �الوالية ��ستقالل–�عرضت �ففرغت�-غداة �البلدية، �أصابت �ال�� �نفس�ا �لألزمة ،

� �التداب���املؤقتة ��عض �اتخذت �لذا �املحلية، �املجالس �ع����� ��دار�ة �املؤسسة انتظار�إصالح

.)131(مستوى�املحافظة

� �سنة ��� ��صالح ��ذا �الوالية1969جاء �قانون �بصدور ،)132(� �بدوره��والذي، تضمن

مظا�ر�الستقاللية�الوالية،�واملدعمة�للوجود�املادي�للوالية،�وذلك�من�خالل�التكر�س�القانو�ي�

"ع���و���للوالية�كجماعة�إقليمية،�حيث�نصت�املادة� الوالية����جماعة�عمومية�إقليمية��:

�ما�� �واستقالل �معنو�ة ���صية "ذات �وال .... �إلغاء �أو �إحداث �اختصاص �منح �كما ية�،

.)133(الثانيةاملادة��وفقا�لنصللمشرع�و�و�ما�يدعم��ذا�املظ�ر،�

91�،92.ص.صيتعلق�بالبلدية،�مرجع�سابق،�،�1967جانفي��18،�مؤرخ����24-67بيان��سباب�الوارد����أمر�رقم�129-
ة�من��البلدية����ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة����يوغسالفيا،�أك���استقالليــــــــــــــــــــــــتجدر��شارة،�أنھ�رغم�ال�شابھ�املوجود�ب�ن�النظام�ن،�إال�أن�البلدي�-130

�ببع �اليوغسال�� �النظام �اع��اف �بحكم �وسائل�ا��زائر، ��عض ��� �واملتمثلة �ا��زائر، ��� �نجد�ا �ال �وال�� �مظا�ر��ستقاللية، ض

:أنظر�.ـــــــــا�ا��ـــــــــــــــاصالديمقراطية�املباشرة،�و���اجتماعــــــــــــــات�الناخب�ن،��ستفتــاء،�وكــــــــــذا�إم�انية�وضع�البلديـــــــة�لنظام�ـــــ

.184.بق،�ص،�مرجع�ساأحمد�محيو-
.224�،225.ص.،�صاملرجع�نفسھ-131
.،�يتضمن�قانون�الوالية،�مرجع�سابق1969ماي��23،�مؤرخ����38-69أمر�رقم�-132
"املرجع�نفسھ،�يتضمن�قانون�الوالية،�1969ماي��23،�مؤرخ����38-69من�أمر�رقم��2تنص�املادة�-133 تحدث�الوالية�بموجب�:

..."قانون 
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ثانيا

الوجود�املادي�ل��ماعات��قليمية����ظل�القوان�ن�الصادرة����التعددية�ا��ز�ية

تب�ت�ا��زائر�مجموعة�من��صالحات�السياسية�و�دار�ة،�ال�ادفة�إ���تطو�ر��نفتاح��

�من� السيا����و��قتصادي،�وتأس�س��يا�ل�إدار�ة�مركز�ة�ومحلية،�ت�ون�ع���مستوى�عال

�مبادئ� �صا�� ��� �خصوصا �تصب �القوان�ن �من �ترسانة �وجاءت �املواطن، ���دمة �داء

�م �م��ا �البلديـــــــــــــــــــــالديمقراطية، �يخص �والواليـــــــــــــــــــــــا �ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة �ا��ماعــــات�ة �قوان�ن �ألغيت حيث

اللذين�،�)أ()135(09-90و��)134(08-90رى،�واملتمثلــــــــــة�أساســـــــــا�فـــي�قانــــــــو�ي�ــــة،�وعوضت�بأخاملحليـ

.)ب()137(07-12،�و�)136(10-11رقم��ي�عرضا�بدور�ما�لإللغاء�واس�بدال�بقانو�

09-08�،90-90رقم�الوجود�املادي�للبلدية�والوالية����قانو�ي-أ

،�مجموعة�من�مظا�ر�الوجود�املادي�للبلدية�1990حمل�قانو�ي�البلدية�والوالية�لسنة�

املتعلق��08-90والوالية�واملتمثلة�أساسا����تكر�س�الوجود�القانو�ي،�حيث�نص�القانون�رقم�

البلدية����ا��ماعة��قليمية��ساسية،�وتتمتع�بال��صية�":ع���و���بالبلدية����املادة�

�املا��املعنو� �و�ستقالل �.....ة �قانون �بموجب �أعطتھ�"تحدث �الذي �نفسھ �و�و�التعر�ف ،

� �املادة ��و�� �رقم �القانون �تتمتع�09-09من �عمومية، �إقليمية �جماعة �الوالية �باعتبار ،

.بال��صية�املعنو�ة،�و�ستقالل�املا��،�وكذا�منح�اختصاص�إحداث�أو�إلغاء�والية�للمشرع

�أنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�شي �املقـــــــــــــــــــــــــــــــــالتعر�ر �قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف ��� �ـــــــــــــــــدم �ج1990انو�ي اء�ـــــــــــــــــــــ،

��ب�مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإذ�ت،�)138(اةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات�امللغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�ورد����ال�شر�عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا�ملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمغاي

طبي���لتغ���طبيعة�التوجھ�أمرو�و،�)139(د�السيا���،��قتصادي،��جتما��،�والثقا��ــــــــــــــــالبع

.،�مرجع�سابق،�يتعلق�بالبلدية1990أفر�ل��7مؤرخ�����-134
.لوالية،�مرجع�سابق،�يتعلق�با1990أفر�ل��7مؤرخ�����-135
.،�مرجع�سابق،�يتعلق�بالبلدية2011جوان��22مؤرخ�����-136
.،�مرجع�سابق،�يتعلق�بالوالية2012فيفري��21مؤرخ�����-137
�23،�مؤرخ����38-69مرجع�سابق،�وأمر�رقم�يتعلق�بالبلدية،�،�1967جانفي��18ؤرخ����ـــــــــــــــــــــــــ،�م24-67رقم�نقصد�بذلك�أمر -138

.مرجع�سابقيتعلق�بالوالية،�،�1969اي�ــــــــــــم
139- Nacira KANOUN, « Constantes et changements dans la conception algérienne de la
décentralisation », Revue Critique de Droit et Sciences Politiques, n° 01, Faculté de
Droit, Université Mouloud Mammeri, Tizi-Ouzou, 2001, P.11.
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�و�قتص �ممــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالسيا��� �باملشــــــــــــــــــادي، �أدى �لعــــــــــــــــا �ع���ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرع �النص دم

.ماعية،�والثقافية�ختصاصات�السياسية،��قتصادية،��جت

�ال��صيــــة� ��� �واملتمثل �املادي، �مظ�ر�آخر�للوجود �ع�� �والوالية، �البلدية �قانو�ي نص

املعنو�ة،�حيث�اع��فا�للبلدية�والوالية�بال��صية�املعنو�ة،�و�و�ما�يدعم��ستقاللية��دار�ة�

.صالحيا��ال�ا،��ون�أن��ذه��خ��ة����من�تمكن�ا��ماعات�املحلية�من�أداء�

07-10�،12-11رقم�الوجود�املادي�للبلدية�والوالية����قانو�ي-ب

� �لسنة �البلدية �قانون ��� �ا��زائري �املشرع �قانون�2011اس�بقى ��� �عليھ �نص �ما �ع�� ،

1990� �املادة ��� �وذلك �القانو�ي �التكر�س �يخص �فيما �وذلك ،� �نص�و��، �الوالية�كما قانون

� �مظا�ر��ست�2012لسنة ��عض �لقانون ع�� �مماثلة �بطر�قة �واملتمثلة�1990سنة�قاللية ،

الس�الشعبية�الوالئية،�و�و�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة�الختيار�أعضاء�املجـــــــــــــــــــــــــــأساسا����اعتماد��نتخاب��وسيل

،�با��ديد�للمظا�ر�07-12رقم�لكن�من�ج�ة�أخرى،�جاء�قانون ،�12ما�يظ�ر�من�نص�املادة�

"ع���أن�و���التكر�س�القانو�ي�للوالية،�حيث�تنص�املادة��خرى،�ونقصد�بذلك ـــــــالوالي: ة�ـــــــــــــ

�قانون  �بموجب �تحدث �للدولة، �إقليمية �"جماعة �بأنھ �أضافت �كما �غ���"، ��دار�ة الدائرة

�لتنفي �فضاء �الصفة ���ذه �و�ش�ل �للدولة �التضامنية�املمركزة �العمومية �السياسات ذ

و�و�دليل�وا���ع����رادة�السياسية�،�)140("وال�شاور�ة�ب�ن�ا��ماعات��قليمية�والدولة�

����غليب�ال��عة�املركز�ة����الوالية�ع���حساب�الالمركز�ة،�من�جراء�ما�ي�تج�من�عالقة�عدم�

.ال��ك���املوجودة�ب�ن��ذين�املستو��ن

الفقرة�الثانية

معا��ة�قوان�ن�التقسيم��قليمي�لالستقاللية��دار�ة

ة�حادة��س�ب�مغادرة�املسؤول�ن�ـــــــــــــــــــــــــة�غداة��ستقالل،�ألزمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�عرضت�البلدية�والوالي

وذلك����–املحلية��ف��ا،�و�ذا�ما�أدى�بالدولة�ا��زائر�ة�اتخاذ��عض�ال��ت�بات�ل�سي���الشؤون

��قليمية �تؤطر�ا��ماعات ��شر�عات ��سي���-انتظار�سن �تتو�� �أج�زة �تنص�ب ��� �واملتمثلة ،

.)141(ال�يئات�املحلية

.،�مرجع�سابق،�يتعلق�بالوالية2012فيفري��21،�مؤرخ����07-12من�قانون�رقم�2/أنظر�املادة��و��-140
.223�،235،�و179�،181.ص.مرجع�سابق،�ص،�أحمد�محيو-:أنظر���املسألة�للتفصيل�أك����-141
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قامـــــــــــــــــــــت�كذلك�ا��زائــــــــــــــــــــر،��سن�قوان�ن�تتعلق�بالتقسيــــــــم��قلي��،�وذلك�ابتداءا�من�

،��ان�الغرض�م��ا�إعادة�تقسيم�البالد�إ���وحدات�إدار�ة�قادرة�ع���ممارسة�)أوال(1963سنة�

�ختصاصات�املحلية،�ولكن�املعاي���ال���اتبعت�من�طرف�الدولة�ا��زائر�ة����ذلك�س�نصب�

).ثانيا(إما�لصا���استقاللية�ا��ماعات��قليمية،�وإما�ضد��ذه��خ��ة�

أوال

���ا��زائر�تطور�مستو�ات�التقسيم��قليمي

�بدوافع� �العمومية، �السلطات �طرف �من ���ا �املعمول ��قلي�� �التقسيم �عملية ترتبط

عديدة�تنطوي�ع���مجموعة�من���داف،�ف�ناك�العامل��داري�التجسد����رغبة�الدولة����

تقر�ب��دارة�من�املواطن�ن،�وتوسيع�نطاق�املشاركة����إدارة�الشؤون�املحلية،�و�ناك�العامل�

�املحلية�ال �للوحدة �ا��غرا�� ��طار �ب�ن �تناسب �تحقيق ��� �الدولة �برغبة �املرتبط ديمغرا��

�الدولة� �س�� ��� �املتمثل ��قتصادي �العامل ��ناك �ثم �الوحدة، �ل�ذه �الديمغرافية واملعطيات

�املست �من �للسكـــــــــــــــــــــــــــــللرفع �املع���� �التواــــــــــــــــــــوى �وتحقيق �مناطق�ان، �ب�ن ��قتصادي زن

�والبحث�عن�)142(البالد �ا���و�ة �الفوارق �تقليص �باألساس�ع�� �تقوم �ال��اب �إعداد �فسياسة ،

�وسياسة� �الالمركز�ة �تر�ط �ال�� �العالقة �فإن �لذا ��قتصادية، �لأل�شطة �جغرا�� �توز�ع أفضل

�سيا �ضرورة �تمنع �ال �الالمركز�ة �أن �دام �ما �جدلية، �عالقة ��� ��قلي�� �إعداد�التقسيم سة

.)143(ال��اب

�بالتنظيم�قامت �متعلقة �القوان�ن، �من �مجموعة ��سن �مباشرة، ��ستقالل ا��زائر��عد

�املرسوم� �أول�ا �و�ان �والوالية، �البلدية ��ما �مستو��ن، �إ�� �الدولة �إقليم ��ل�ا �قسمت �قلي��،

� �)144(189-63رقم �من �البلديات �عدد �بتقليص �قام �والذي ،1578�� �صدرت�632إ�� �و�عده ،

:قوان�ن�أخرى����املوضوع�نفسھ،�و��

.315.،�مرجع�سابق،�صفاطمة�االسعيدي�مزروع�-142
143 - Greffe XAVIER, Territoires en France, les enjeux économiques de la décentralisation,
Economica, Paris, 1984, P.259.
144- Décret n° 63-189 du 28 mai 1963, portant réorganisation territoriale des communes,
JORADP, n° 35 du 31 mai 1963, (abrogée).
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وص�عل��ا����املرسوم�ـــــــــــــــــــــــات�املنصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،�الذي�قام�بإلغاء��عض�البلدي)145(421-63أمر�رقم�-

.663،�واس�بدال�ا�بأخرى�و�و�ما�أدى�إ���رفع�عدد�البلديات�إ���189-63رقم�

-� �مؤر )146(466-63أمر�رقم ،� ��� �البلديات��،1963د�سم����2خ ��عض �بدوره �أل�� الذي

.بلدية�643واس�بدل�ا�بأخرى،�ودمج�البعض��خر�مما�نتج�عنھ�

-� �54-64أمر�رقم ��� �مؤرخ ،31�� ��قليمية�1964جانفي �ا��دود �تنظيم �إعادة �يتضمن ،

.649،�الذي�قام�بدوره�باألمر�نفسھ�فارتفع�عدد�البلديات�إ��)147(للبلديات

�كــــــــــــــــــــــحضي �الواليــــــــــــــــــــــــــت �ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذلك ��داري��اباعتبار��–ة �التنظيم ��� �الثا�ي املستوى

با�تمام�املشرع،�وقام��سن�قانون�يتعلق�بإصالح�التنظيم��قلي���للواليات،�وذلك��-ا��زائري�

،�يتعلق�بإصالح�التنظيم�1974جو�لية��02،�مؤرخ����69-74بموجب�أمر�رقم�����1974سنة�

�16،�أي�بإضافة�31إ����15من�،�والذي�قام�بدوره�برفع�عدد�الواليات�)148(�قلي���للواليات

تث�ت�ا��دود��قليمية�ل�ل�والية،�كما�يث�ت�".....:من��ذا��مر�2/2والية،�وقد�نصت�املادة�

و�و�ما�تم�فعال�وأصدرت�مجموعة�من�املراسيم،�الغرض�،�."تأليف�دوائر�ا�بموجب�مرسوم

،�وقد�أدى��ذا�)149(السالف�الذكرم��ا�تحديد�ا��دود��قليمية�للواليات�املعلن�ع��ا�����مر�

.�691مر�إ���رفع����عدد�البلديات�وال���أصبحت�

� �سنة �ا��زائر��� �القواع1884قــــــــــــامت �جميع �بإلغاء �املؤطرةــــــــــــــــــــ، �القانونية للتقسيم�د

�1540والية�و��48م�ال��اب�الوط���إ���ــــــــــــــــــــــ،�والذي�قام�بتقسي)150(�قلي��،�وس�ت�قانون�واحد

� �املادة �عليھ �نصت �و�و�ما "03بلدية، �ثمان�: �من �للبالد �ا��ديد ��قليمي �التنظيم يتكون

� �)48(وأر�ع�ن �وأر�ع�ن �وخمسمائة �وألف �)1540(والية، �"بلدية �التقسيم�، �قانون لكن

145- Ordonnance n° 63-421 du 28 octobre 1963, portant réorganisation territoriale des
communes, JORADP, n° 82 du 05 novembre 1963, (abrogée).
146 - Ordonnance n° 63-466 du 02 -12- 1963, portant réorganisation territoriale des
communes, JORADP, n° 91 du 06 décembre 1963, (abrogé).

).مل��(،�1964فيفري��11،�الصادر����13عدد�ش�.د.ج.ج.ر.ج�-147
).مل��(،�1974جوان��09،�الصادر����55عدد��ش.د.ج.ج.ر.ج�-148
149-�� �رقم �مراسيم ��124-74و�� �مؤرخ154-74إ�� ــ، �ــــــــــــــــــــــــــــ ��� ــجو�لي�12ة �ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ �تحدي1974ة �تتضمن �ا��ـــــــــــــ، �ــــــــــــــــــــــــــــــــــد �قليمية�دود

)ملغاة(،�1974جو�لية��16،�الصادر����57ش�عدد�.د.ج.ج.ر.للواليات،�ج
�07،�الصادر����06ش�عدد�.د.ج.ج.ر.،�يتعلق�بالتنظيم��قلي���للبالد،�ج1984فيفري��04،�مؤرخ����09-84و�و�قانون�رقم�-150

.1984فيفري�
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03،�و���ت�املادة�)151(�1984ان�محل�استدراك����ش�ر�ماي�لسنة���1984قلي���لسنة�

.1540بلدية�بدال�من��1541منھ�والنص�ع���

�وذلك� �الضعف، �أك���من �إ�� �البلديات �عدد �برفع �قام �ا��زائري، �املشرع �أن �لنا ي�ب�ن

��سي��� ��� �الس�ان �من �ممكن �ألك���عدد �بالسماح �ديمقراطية �أغراض �لتحقيق �منھ سعيا

.الشؤون�املحلية،�وكذا�تقر�ب��دارة�من�املواطن�ن

ثانيا

مستوى�تكر�س�قوان�ن�التقسيم��قليمي�الستقاللية�ا��ماعات��قليمية

خلصنا����الفقرة�السابقة،�أن�املشرع�ا��زائري��عد��ستقالل�مباشرة،�قام�بتخفيض�

�31إ����15،�كما�قام�برفع�عدد�الواليات�من�1578بلدية،��عدما��ان��649عدد�البلديات�إ���

�البلديات، �عدد �رفع ��مر�ل�مما ��ذا �إ���ـــــــــــــــــــــــــــغ���أن �مجددا �املشرع �عــــاد �إذ �طو�ال، �يدم م

� �إ�� �البلديات �عدد �برفع �وقام �نفس�ا، �1541السياسة �إ�� �الواليات �وعدد ��سن�48، �وذلك ،

� �لسنة ��قلي�� � �التقسيم �القوان�ن��1984قانون ��ذه �تكر�س �مدى �فما �املفعول، الساري

�ماعات��قليمية؟�الستقاللية�ا�

� �للمادة �تكر�ســـــــا �القانونيــــــــــة �النصوص ��ذه �كما�140جاءت �ا��زائري، �الدستور من

،�املتعلق�ن�)153(38-69،�وأمر�رقم�)152(24-67من�أمر�رقــــــم�2/�و��أكدت�ع����ذا��مر�املادة�

ا��ماعات��قليمية�للمشرع،�و�و�بالبلدية�والوالية�ع���التوا��،�وال���منحت�صالحية�إحداث�

ما��ش�ل�ضمانة�الستقاللية�ا��ماعات�املحلية،�لغل�يد�السلطة�التنفيذية�����ذا�املجال،�ملا�

�سلبي �من ��ستقالليــــــــلذلك �ع�� �املحليــــــــــات �بحكــــــــــــة �ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة، �تر م �ال�� �طر���العالقة �ط

�تنفيذي�-املعادلة �إقليميةسلطة �جماعات �-ة، �باعتبار�ا �ع���ـــــــــــــــــــــــــــــــــالوصــــــاي�ج�ة، ��دار�ة ة

ة�ينقص�ـــــــــاملجالس�الشعبية�الوالئية،�و�التا���منح�ا�سلطة����مجال�إحداث�جماعات�إقليمي

.1984ماي��08،�الصادر����19ش�عدد�.د.ج.ج.ر.وذلك����ج�-151
...سابق�مرجعيتعلق�بالبلدية،�،�1967جانفي��18،�مؤرخ����24-67من�أمر�رقم��2/تنص�املادة��و���-152 " بموجب�تحدث�البلدية�:

."قانون 
��و���-153 �املادة �2/تنص �أمر�رقم �38-69من ��� �نؤرخ ،23�� �1969ماي ،� �بالوالية، �سابيتعلق "...قمرجع �بموجب�: �الوالية تحدث

."قانون 
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إحداث�أو�إلغاء�أية�جماعة�إقليمية����املستقبل�من��ستقاللية�املحلية،�و�كذا�فإن�مسألة�

.مر�ون�بإرادة�املشرع�ال�غ��

توصلنا�من�خالل�إجراء�مقارنة��سيطة�ب�ن�سياسة�التقسيم��قلي���املتبعة�من�طرف�

:الدولة�ا��زائر�ة�إ���النتائج�التالية

�ب�ن�- البلديات��،�بتقليص�عدد1974،�و�1963قام�املشرع����قوان�ن�التقسيم��قلي���ما

�إتباع� �إ�� �تحتاج �و�التا�� ��ستقالل، �حديثة �الدولة �أن �بحكم �إدار�ة، �أغراض �لتحقيق وذلك

تنظيم��ساعد�ا����ال��وض�باملؤسسات�و�و�ما�يحققھ�التقسيم��قلي���املعتمد،�ألن�الوفاء�

�با��اجات�املحلية�يتطلب���ما�واسعا�للوحدات�ملسا�متھ����نجاح�املؤسسات�بحكم�تمتع�ا

.بإم�انات�مالية�أك���و�و�ما�يدعم��ستقاللية�املحلية،�للتخفيف�من�التبعية�للسلطة�املركز�ة

،�سياسة�أخرى،�بخلق�عدد�1984انت���املشرع�ا��زائري����قانون�التقسيم��قلي���لسنة�-

إشراك�املواطن�ن�����سي����–كب���من�البلديات،�و�التا���س���إ���تحقيق�أ�داف�ديمقراطية�

�ال �املحلية �بلديات�-شؤون �إيجاد �وم��ا �السلبيات، �الكث���من �أظ�رت �السياسة ��ذه �غ���أن ،

�و�عدد�ا� �ا��دمات �نوعية �وتد�ور �املـــــــــوارد، �ا�عـــــــــــدام �مع ��عباء �ك��ة �بحكم معوقة

�املالية�)154(و�عقد�ا �التبعية �بحكم ��قليمية �ا��ماعات �استقاللية �ع�� �أثر�سلبا �ما �و�و ،

.سلطة�املركز�ةلل

�ش�������خ���أن�سياسة�التقسيم��قلي���املتبعة����ا��زائر،�تؤثر�كذلك�سلبا�ع���

استقاللية�ا��ماعات��قليمية،�وذلك�من�خالل�اعتماد�مستو��ن�فقط����الوحدات��دار�ة�

� �املنطقة �إضافة �دون �والوالية، �البلدية �(و�ما �من�)�قليم �العديد �حل ��� ��سا�م �قد ال��

�امل �املشا�ل �و�دار�ة، �تالية �خالل �قضايا�ي�سمن �ملجا��ة �املتجا�سة �ا��ماعات �ب�ن �ا���ود ق

،�فا���ات�ل�ا�معرفة�جيدة�)155(حل�مش�ل�الصراعات�ا��دودية�وغ���او التنمية�بصفة�عامة،�

�وإنجاز� �وتقدير �للتحليل �جيد �ومستوى �لل�شاور �مفضال �فضاء �و�ش�ل �املحلية بالطاقات

���،�ف)156(ة�شمولية�ومندمجة،�توفق�ب�ن�الفعالية��قتصادية�واملشاركة��جتماعيةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتنمي

املجلس�الشع���،�العدد��ول،�ائبــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة�الن،�"ة�ــــــــــــــــــــــــــــــــــة�ب�ن�القانون�واملمارســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا��ماعات�املحلي"،�مصطفى�درو�ش-154

.49.،�ص2009الوط��،�ا��زائر،�
.50.،�صاملرجع�نفسھ-155
حة�لنيل�الدكتوراه����و دراسة�لإلطار�املؤسسا�ي�و�دوات�املن��ية،�أطر :،�سياسة�إعداد�ال��اب�باملغربعالوي�عبد�ا��الق-156

.191.،�ص2005/2006القانون�العام،��لية�العلوم�القانونية�و�قتصادية�و�جتماعية،�وجدة،�
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 �� �يكيف �إطار�ضروري ��ش�ل �الر�انات، �و�حدد �ب�ن�ختالالت �الفوارق �تقليص ��� و�سا�م

.)157(ا��ماعات�املحلية�املوجودة����نطاقھ

�نذكر��� ��داري، �التقسيم ��� �ثالث �كمستوى �املنطقة �العر�ية �الدول �من �العديد تب�ت

،�غ���أن�الدولة�ا��زائر�ة�ال�تزال�م�ش�ثة�بالتقسيم�الثنا�ي�لإلقليم�)159(،�وتو�س)158(م��ا�املغرب

.الكث��ة�ل�ذا�التقسيم،�رغم�السلبيات�-البلدية�والوالية��-

157 - Ahmed BOUACHIK, « Redéfinition du rôle de l’Etat et nouveau concept de
l’autorité », Revue Marocaine d’Administration Locale et de Développement, série (thèmes
actuels), n°25, imprimerie Elmaarif el djadida, Rabat, 2001, P.45.

"،�مرجع�سابق2011من�الباب�التاسع�من�دستور�املغرب�لسنة��135ينص�الفصل��-158 ���ا���ات�ا��ماعات�ال��ابية�للمملكة��:

"ليم�وا��ماعاتاوالعماالت�و�ق ...
"...،�مرجع�سابق2014س�لسنة�اب�السا�ع�من�دستور�تو�ـــــــــــــــــــــــــــــــمن�الب�131ينص�الفصل��-159 جماعات�د�الالمركز�ة����ــــــــــــــــــــــتتجس:

..."محلية،�تت�ون�من�بلديات�وج�ات�وأقاليم
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املبحث�الثا�ي

ة�عن�طر�ق��نتخابحلي���املجالس�املتو���العضو�ة�

�وملا��عد �بأنفس�م، �حاجا��م �إشباع ��قليم �لس�ان ��ع�د �أن �املحلية، جو�ر��دارة

�ان�من�املستحيل�ع���جميع�مواط���الوحدة��دار�ة،�مباشرة��ذه�امل�مة،��ان�من�املتع�ن�

لوسيلة��ساسية�ال���أن�يقوم�بذلك�من�ي�تخبو��م�بصفة�مباشرة،�ومن�ثم��ان��نتخاب�ا

�املعب �املجالس �ت�و�ن �طر�ق�ا �عن �عـــــــــــــــــــــــــــــيتم �املعنـــــــــــــــــــــــــــــــــرة �ال��ص �إرادة �العام�ـــــــــــــــــــــــن وي

�رغ)160(��ــــــــــــــــــــــــ�قلي �وذلك �ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، �حم �استقالليــــــــــــــــــــ�ختالف �ع�� �تأث��ه �ا��ماعات�ـــــــــــــــــــــــول ة

).مطلب�أول (�قليمية�

� ��ول، �الرأي �ا��زائر�ة، �الدولة �اختيار�بالقائلتب�ت ��� ��نتخاب �اعتماد ضرورة

ذلك�ما�يظ�ر�أعضاء�املجالس�الشعبية�املحلية،�ضمانا�الستقاللي��م�عن�السلطة�املركز�ة،�و 

ة�يواء�التأس�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــة�الصـــــــــــادرة��عد��ستقالل،�ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوص�القانونيـــــــــــــــــــــــ���جميـــــــــــع�النص

).ثانمطلب�(م��ـــــــــــا،�أو�العادية�

املطلب��ول 

استقاللية�ا��ماعات��قليمية���تأث����نتخاب�

�بالدرجــــــــــ �املحلية ��دارة �نظام �اـــــــــــــيقوم �ال��ص �استقالليــــــــــــة �ع�� ��و�� ملعنوي�ة

تتأ�ى�بدور�ا�إال�باستقاللية�ممثليھ،�ومن��نا�تثور�مش�لة�كيفية��ن�قلي��،�و�ذه��خ��ة�ل

،�حيث�اختلف�الفقھ�����ذا�الشأن،�فقد�رأى�البعض�أن�استقاللية�ا��ماعات�ذلكتحقيق�

�اختيار� �طر�قة ��� �الدولة �قبل �من �التدخل �عدم �يقت��� �املركز�ة، �السلطة �عن املحلية

��قاليـــ ��� �ملمثل��ـــم ��نتخـــــــــــــــــاملواطن�ن �وأن �الالمركز�ـــة�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم، �قيــــــام �أساس ��ـــو �إذا اب

املحلية،�ورأى�البعض��خر�أنھ�ال�توجد�رابطة�ب�ن��ستقاللية�املحلية�و�شكيل�مجالس�ا�

املجــــــــالس�املحليـــــــــــة،�والرأي�الثالث�زاوج�عن�طر�ق��نتخابات،�وال�مانــــــــــــــع�من��عي�ن�أعضــــــــــاء�

).فرع�أول (ب�ن�الرأي�ن�الســـــابق�ن�

.56�،57.ص.،�مرجع�سابق،�ص...،��شكيل�املجالس�املحليةخالد�سمارة�الزغ��-160
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� �استقاللية �ترتبط �الزمة�ا��ماعات ��سس �من �بمجموعة �كذلك، �قليمية

�ملا� �التداولية، ��ج�زة ���م �وكذا �العضو�ة، �مدة ��� �أساسا �واملتمثلة �املحلية، للمجالس

).فرع�ثان(رة����أداء�الصالحيات�املخولة�ل�ذه��خ��ة�لذلك�من�عالقة�مباش

الفرع��ول 

أنواع�العضو�ة�للمجالس�املحلية

اختلف�الفق�اء�حول�طر�قة�أو�أسلوب�تو���العضو�ة����املجالس�املحلية،�فظ�رت�

عدة�اتجا�ات،�تختلف�باختالف�الدول،�م��ا�ما�ينادي�بأسلوب��نتخاب�لشغل�املقاعد�

� ��ستقاللية �لتحقيق �املث�� �الوسيلة �باعتباره �املح�� �املستوى �أو��(ع�� �)فقرة �ما�، وم��ا

�ل�ست ��خ��ة ��ذه �أن �السلطة��يرى �ب�ن �بالعالقة �بل �العضو�ة، �تو�� �بطر�قة مرتبطة

� �التعي�ن �بأسلوب �نادت �و�التا�� �املحلية، �وا��ماعات �ثانية(املركز�ة ��ناك�)فقرة �وأخ��ا ،

).فقرة�ثالثة(اتجا�ات�توفيقية�جمعت�ب�ن��سلو��ن�معا�

الفقرة��و��

دعاة��نتخاب�كوسيلة�لضمان��ستقاللية

الفق�اء�بضرورة��شكيل�املجالس�املحلية�من�منتخب�ن،�مؤكدين�ع���نادى��عض�

��ستقاللية �لتجسيد ��مثل �الضمان ��� ��نتخاب �وسيلة �يتحقق�)161(أن �أن �فال�يمكن ،

عن�طر�ق�ة�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبصورة�وا��ة�وفعالة،�إال�إذا�تم�اختيار�أعضاء�املجالس�املحلي�ذلك

،�وإعمال��نتخاب��ع���)162(�نتخاب،�فدائما�ير�ط��عر�ف�الالمركز�ة�بانتخاب�املس��ين

�ل��ر�ة� �املحلية �ا��ماعة �فقدان ��ع�� �وا�عدامھ �مستقل، �المركزي �مح�� �تنظيم وجود

.و�ستقالل

،�استقالل�املحافظات�واستقالل�ا��امعات����ظل�محمد�فؤاد�م�نا،�نقال�عن�.19.مرجع�سابق،�ص�،عادل�بوعمران-161

بمجلة�سياسة�الدولة�نحو�التوسع����تطبيق�نظام�الالمركز�ة��دار�ة�وتدعيم�استقالل�املحافظات�وا��امعات،�مقال�م�شور�

رون،�العدد�ــــة�والعشـــــــــــــــــــــــــــر،�السنة�الثالثــــــــــــــــــــــــــــــة،�مصــــــــــــــالصادرة�عن�الشعبة�املصر�ة�للمع�د�الدو���للعلوم��دار��العلوم��دار�ة

.8.،�ص1982يونيو،���ول،�
162- Taib ESSAD, « L’administration locale algérienne : les enjeux de la
Décentralisation », Revue Algérienne des Sciences Juridique, Economique et Politique,
Volume 42, n°1, Faculté de Droit, Université d’Alger, 1995, P.43.
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�مخت ���� �أنصـــــــــــــــار��نتخاب �من �وغ���ــــــــــم �الفق�اء ��ؤالء �لتمسك �م��ا��ان لفة،

)ثالثا(السياسية�وأخ��ا�،�)ثانيا(،��دار�ة�)أوال(القانونيــة�

أوال

ا�����القانونية

�عت����نتخاب�الشرط��سا����لدعم�استقاللية�ا��ماعات�املحلية�ألنھ�يخرجنا�من�

�التعي�ن �يحتم�ا �ال�� �العمومي �الوظيف �بآليات �الوالء�)163(العمل �ضرورة ��� �واملتمثلة ،

�قال� �من�قال��عي�ن، �ب�ساطة وا��ضوع�ل���ات�املركز�ة�والعمل����ظل�نظام�رئا���،�ألنھ

.)164(غ����افية�وش�لية�ىخضوع�وانصياع،�وم�ما�توافرت�الضمانات�ف���تبق

جعل��ذا��مر�جانب�من�الفقھ،�ينفي�صفة�الالمركز�ة�عن�املرافق�العامة�معت��ين��

�تحقيق� �شروط �أبرز �أحد �إعمال �لعدم �وذلك �ال��ك����داري، �عدم �صور �من �صورة إيا�ا

�و�و��نتخاب �بقدر�)165(الالمركز�ة �املحلية �ا��ماعة �تمتع �إال�عند �ال�تتحقق ��خ��ة �ف�ذه ،

�الس �عن ��ستقاللية �من �املركز�ة، �يتأ�ىلطة �لن �بأسلوب��والذي �إال �العملية �الناحية من

.)166(�نتخاب

�تكمن� �ال �الع��ة �ألن ��ستقاللية، �لتجسيد �ا��قيقية �الضمانة �إذن ��نتخاب �عد

���� �كذلك �وإنما �املحلية، �وا��ماعات �املركز�ة �السلطة �ب�ن ��ختصاصات �توز�ع ��� فقط

أن�ت�ون�من�منتخب�ن�ح���نضمن�عدم�تبعي��م�لإلدارة��شكيل�الوحدات�املحلية�ال���يجب�

.املركز�ة

سابقا،�أن�أعضاء�ال�يئات�املحلية،�يجب�أن�ت�ون�منتخبة�ول�ست�قيل�ممايت���

�قامت� �ال�� �لإلدارة �خاضع�ن �عمومي�ن �مجر�موظف�ن �سيجعل�م �التعي�ن �ألن �ذلك معينة،

رأس�ا�سلطة�التأديب،�كما�أن��ستطال�م�سلطة��دارة�وع�����ذلكبتعيي��م،�وتأس�سا�ع�

.19.مرجع�سابق،�ص�،عادل�بوعمران-163
.25.،�صاملرجع�نفسھ-164
.16.،�مرجع�سابق،�ص...،�أسس��دارة�املحليةش��وب�مسعود-165

166 - Jean RIVERO, Jean WALINE, Droit administratif, 16 éme édition, Dalloz, Paris,
PP.277, 278.
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�بل� �واملبادرة، �ا��ر�ة �من �قدرا �يمنح�م �املحلي�ن، �املمثل�ن �تنص�ب ��� �كأسلوب �نتخاب

واملمارسة�الفعلية�مل�ام�م��نتخابية،�والتعب���عن�إراد��م�وعن�مصا���منتخب��م،�و�ذا�

�املحلية ��ختصاصات �ملمارسة �تتخذ �ال�� �القرارات �مستوى �ع�� �ي��جم �ل�س��لھ �و�ذا ،

.متوفر�بالقدر�ال�ا���لدى�املوظف�العمومي

ثانيا

ا������دار�ة

عالقة�الوالء�جلس،�ألنھ�لو��ان�معينا�لر�طتھ��عد��نتخاب�تحر�ر�نف����لعضو�امل

بمن�عينھ،�و�س���دائما�إ���إرضائھ�مما�يتولد�عنھ�ضياع��ستقاللية،�وإ�دار�للمصا���

.)167(العامة�لس�ان��قليم

��دار�ة� �س���املصا�� �تحس�ن ��� ��عيد �حد �إ�� �كذلك ��نتخاب �أسلوب �سا�م

�حاجات�س�ان��قلي �معا�ش��ـــــــــــــــللمنطقة�لدراية�املنتخب�ن�بطبيعة م�اليومية�ـــــــــــــــــم،�بحكم

�أ��م� �كما �ج�ة، �من �املحلية �املصا�� �تف�م �ع�� �غ���م �أقدر�من �بذلك �في�ونون ل�م،

أك���غ��ة�ع���الشؤون�املحلية�أل��ا��عن��م���صيا�باعتبار�م�ي�تمون�إ����ذا��سي�ونون 

�أجل� �من �العمل ��� �يتفانون �يجعل�م �مما �كذلك، �عل��م �ال�سي���تنعكس �ونتائج �قليم،

.تحس�ن�ال�سي���وإشباع�ا��اجات�املحلية

ثالثا

ا�����السياسية

السياسية�بأخرى�إدار�ة،�وإذا��ان��ال�تكتمل�الديمقراطية،�إال�ب�تو�ج�الديمقراطية

�لتلق�ن� �مدرسة ��عت�� �إذ �الثانية، ��� �كذلك �ف�و ��و��، ��� ��سا��� �الركن �نتخاب

�بمف�وم�ا)168(الديمقراطية �فاملواطنة ��سي���شؤو��م، ��� �املواطن�ن �لدفع �و�و�الس�يل ،

.20.مرجع�سابق،�ص،�بوعمرانعادل-167
.16.،�مرجع�سابق،�ص...،�أسس��دارة�املحليةش��وبمسعود-168
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�و�م�)169(ا��ديث �البعض، ��عض�ما �عن �فصل�ما �يمكن �ال �متالزمت�ن �فكرت�ن ا�تتضمن

.)170(التمثيل�الوط���والتمثيل�املح��،�وآلية�تحقيق��ذا��مر�����نتخاب

��� �املشاركة ��� �للشعب ��سمح �أن �املعقول، �غ�� �فمن �الشؤون��و�كذا �سي��

� �العليا �رئاسيـــــــــــــــــــانتخاب(السياسية �نيابيــــــــــــــــات �ل)ةــــــــــــــــة، ��سمح �وال �مصا��ھ�ــــــــــــــــــــــ، �إدارة ھ

املحلية،�فاالنتخاب�كضرورة�ديمقراطية�بحتة�تمتد�إ���املستوى�املح��،�ألن�الشعوب�لم�

� �بالديمقراطية �تكتف �الوطنية،�عد �املؤسسات ��شكيل ���� �تتمسك ��عيد�بل �حد إ��

�املح���ةبالديمقراطي �املستوى �)171(ع�� �وعن ��خ��ة ��ذه �نواة �فاالنتخابات �يتم�، طر�ق�ا

تنمية�شعور�ا��س�باملسؤولية�لدى�املواطن،�و�ع���ا�����عض�ا��وانب�يجب�أن�ي�ون�

.)172(حافزا�لتطو�ر�ا�ودفع�ا�إ����مام،�ول�س�التخ���ع��ا

��يئ �إحداث �إ�� �إذا، �الالمركز�ة ��دارة�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ��دف �عن �مستقلة �محلية �إدار�ة ات

�للوحدات� �ال�سي����فضل ���دف �ل�س ��نتخاب، �طر�ق �عن �يختار�أ��اص�ا املركز�ة،

املحلية،�بل�من�أجل�إم�ان�املواطن�ن�من�املشاركة�����سي���الشؤون�املحلية،�ألنھ�لو��ان�

�بحا �ل�ست �ا��ديثة �الدول �لكن �أك���نجاعة، �املركز�ة �ل�انت �إدارة��مر�كذلك �إ�� جة

�بإشراك� �إال �ت�ون �لن �وال�� �سياسية �حر�ة �إ�� �كذلك �بحاجة ��� �بل �فحسب نا��ة

املواطن�ن�����سي���الشؤون�العامة،�فلن�تكتمل�ثقافة�الناخب�ن�إال�عن�طر�ق��نتخابات�

:للتفصيل�أك������موضوع�املواطنة�أنظر�-169
- Pierre-Yves CHICOT, « La citoyenneté entre conquête de droits et droits à
conquérir », Revue du Droit Public, n°1, LGDJ, Paris, 2005, p.216.
- Patrick DOLLAT, « La citoyenneté française : Une superposition de citoyennetés », Revue
Française de Droit Administratif, n°1, Dalloz, Paris, 2005, p.79.

170 - Jean BENOIT, " La liberté d’administration locale ", Revue du Droit Public, n° 6, LGDJ,
Paris, 2002, P.1070.

:للتفصيل����مسألة�الديمقراطية�ع���املستوى�املح��،�أنظر�-171

- Jacques CAILLOSSE, « Ce que la constitution donne à voir de la démocratie locale »,
mélange en l’honneur de Jacques MOREAU, « les collectivités locales », contributions
rassemblées par Jacques PETIT, Economica, Paris, 2003, P.P.43, 57.

والقانون��2002لسنة�)70(أسباب��عديل�قانون��نتخابات��رد�ي�وأ�دافھ�بموجب�القانون�املؤقت�رقم�"،�الصرايرةمص���-172

ــــــــــــــــة�)21(املؤقت�رقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم� ـــــــــــــــــــــــة�دمشق�للعلوم��قتصادية�والقانونيةمجلـــــــــ،�"2003لسنـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــة�جامعــــــــــــ ،�العدد�23،�املجلد�ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.283.،�ص�2007ول،�سور�ا،�
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� �حد �ع�� ��ور�و"�عب���املحلية ""مور�س Mourisse HOURIOU")173(فالديمقراطية�� ،

الشعب�لوحده�ملن�ي�نازل�عن�جزء�من�سلطتھ�����سي����عض�املصا���تار�ختقت����أن�ي

.)174(العامة

�م �خالل �من �لنا �ا��ماعات�ــــــــــــــيت�� �ل�شكيل �كأسلوب ��نتخاب �ترجيح �أن �سبق، ا

�متعلقة� �إحدا�ما �أساس�ت�ن، �م��ت�ن �حول �مجملھ ��� �و�دور �العدم، �من �ي�بع �ال املحلية،

�العضو�ة ��ستقاللية �وتحقيق��بتكر�س �املركز�ة، �السلطة �تجاه �املحلية ل��ماعة

الديمقراطية�كأفضل�وسيلة�لل�سي��،�و�و�ما�جعل�العديد�من�الدول��عتمد�عليھ����اختيار�

.أعضاء�املجــالس�املحلية،�ومن�بي��ا�ا��زائر

الفقرة�الثانية

�تجاه�املعارض�لالنتخاب

)�خذ�بأسلوب�التعي�ن�(

� �أنصار��ذا �الالمركز�ة�ــــــــــــــــــــــــــ�تجيرى �قيام �شروط �من �شرطا �ل�س ��نتخاب �أن اه،

�،��و�استقاللية�ال�يئات�املحلية��غض�النظر�عن�وسيلة� �الركن�ا��قيقي�ل�ا �دار�ة،�إنما

� ��ستاذ �يرى ��تجاه ��ذا �و�� ��ستقاللية، ��ذه �العطار�"تحقيق �ما�"فؤاد �ثمة �ل�س أنھ

� �دون �السلطة�يحول �بواسطة ��عضاء ��ؤالء ��عي�ن �طر�ق �عن �الالمركزي �النظام تحقيق

م�استقاللي��م����إدارة�مصا���ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتنفيذية��من�ب�ن�س�ان��قليم،��شرط�أن�يكفل�ل�

��و�استقالل �الالمركز�ة �لتحقيق ��ول �فالشرط �الذاتية، �وأي�ال�يئا�ية�قليم �املحلية، ت

�النظام�ــــــــــــــــــــــــــــــــوسيل �لتحقيق �ذا��ا �حد ��� �صا��ة ��عد �الشرط ��ذا �تحقيق �إ�� �تؤدي ة

.)175(الالمركزي،�ومن�ثم��ستوي�أن�ت�ون��ذه�الوسيلة��نتخاب�أو�التعي�ن�أو�ا��مع�بي��ما

� �قانونيــــة ���� ��تجاه، ��ذا �بدوره �)أوال(يملك �إدار�ة �وأخرى �وأخ��ا�)ثانيا(، ،

).ثالثا(����سياسية�

.79.مرجع�سابق،�ص�،...الوج������القانون��داري ،�عمار�بوضياف-173
174- Jean François LACHAUME, « Participation et services publics locaux », mélange en
l’honneur de Jacques MOREAU, « les collectivités locales», contributions rassemblées par
Jacques PETIT, Economica, Paris, 2003, P.233.

.207.،�ص1970رة،�مصر،�،�القانون��داري،�دراسة�مقارنة،�مكتبة�القا�فؤاد�العطار-175
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أوال

ا�����القانونية

�نص� �مع ��قليمية �ا��ماعات �أعضاء ��عي�ن �يمكن �أنھ ��تجاه، �أنصار��ذا يرى

،�و�التا���يجوز�أن�يتم��عيي��م�من�طرف�)176(القانون�ع���ضمانات�معينة�ل�ؤالء�املمثل�ن

�خ��ة�ال�تملك��عد��عيي��م�عزل�م�أو�املساس�بالضمانات�السلطة�املركز�ة،�ما�دامت��ذه�

.املقررة�قانونا�ل�م

�ت�ون� �أال �فامل�م �و�نتخاب، ��قليمية، �الالمركز�ة �نظام �ب�ن �الر�ط �يلزم �ال إذن

�طرف� �من �معين�ن �أعضاؤ�ا ��ان �وإن �ح�� �الرئاسية، �للسلطة �خاضعة �الالمركز�ة ال�يئة

�ضم �إعطاء �وكذا �املركز�ة، ��عضالسلطة �ل�ؤالء �اتخاذ�ــــــــــــــــــــــــــــــــــانات �سلطة �كتخو�ل�م اء،

القرارات�ال��ائية،�وعدم�جواز�إخضاع�م�للسلطة�التأدي�ية�لإلدارة�املركز�ة،�كما�أن�عدم�

،�فالر�ط�ا��اصل�ب�ن�التعي�ن�ووقوع�أعضاء�)177(جواز�عزل�م�يؤدي�إ���كفالة�استقاللي��م

ت�سلطات�وتأث����دارة�املركز�ة،�ال��عدو�أن�ي�ون�مجرد�اف��اض�قد�املجالس�املحلية�تح

.)178(يتحقق�وقد�ال�يتحقق

�املنتخب�ن� �ألن �املشروعية، ���ماية �أضمن �التعي�ن �أن ��تجاه، �أنصار��ذا يضيف

�أفضل� ��نتخاب ��ان �وإن �ذلك �إ�� �ضف �وقواعد�ا، �بأصول�ا ����ل�م �عل��ا أك���اعتداءا

��ست �لتحقيق ��نتخابيوسيلة �العملية �تتم �أن �يتوجب �إال�أنھ �توفر��افة�ـــــــــــقاللية، �مع ة

ة،�و�و�أمر��عيد�املنال����ــــــــــــــــضمانات�إتمام�ا،�بما�يؤدي�إ���التعب���ا��قيقي�عن��ستقاللي

�ل��ماعات� �استقاللية �تصاحبھ �أن �دون �انتخاب �يوجد �قد �و�ذلك �النامية، الدول

.)179(املحلية

.198.194.ص.،�مرجع�سابق،�صسامي�جمال�الدين-176
.194�،195.ص.،�صاملرجع�نفسھ-177
.21.مرجع�سابق،�ص�،عادل�بوعمران-178
.197�،198.ص.،�مرجع�سابق،�صسامي�جمال�الدين-179
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 ثانيا

ا������دار�ة

�محاب �إ�� �عادة، �املحلي�ن �املنتخب�ن ����ــــــــــــــــيميل �سا�موا �ومن �و�صدقاء، �العائلة اة

�أ��ا� �ع�� �وتطورا، �وعيا ��قل �املجتمعات ��� ��نتخابية �امل�مة �تف�م �ما �فكث��ا فوز�م،

�للمقر��ن �ا��دمات �مراكز�تقديم �إ�� �للوصول �وسيلة �فالديمقراطية �معينا�، �نوعا تتطلب

�املواطن�ن �مسؤولون �،من �بأ��م �و�سعون���شعرون �الصغ��ة، �زاو���م �يتعدى ����ء عن

.)180(تحقيق�املصا���العامة�وتلبية�حاجيات�س�ان�إقليم�م

�ا��ماع ��سي�� �ع�� �سلبا ��ذا ��ل �أداء�ـــــــــــــــــــــــــــــينعكس �حسن �وكذا �املحلية، ات

�)181(ا��دمات ��س�ب ��سي���املجالس�، �لتو�� �والكفاءة �ا����ة �تنقص�م �أ��اص وصول

��عت���التعي�ن�أفضل�من�حيث�ا��صول�ع���نتائج�إيجابية،�ألنھ�يؤدي�)182(املحلية ،�لذا

إ���تنص�ب�ذوي�الكفاءات�القادر�ن�ع����سي���املصا���املحلية،�أما�املنتخب�فقد�ي�ون�

�الد �معظم �أن �وخصوصا �ال�سي��، �بأمور �تماما ����جا�ل �للعضو�ة �شروطا �تضع �ال ول

املجالس�املحلية،�مما�يؤدي�إ���عزوف�أ��اب�الكفاءات�من�ال�����للعضو�ة،�فيصبح�

مص���ال�يئات�املحلية�ب�ن�أيدي�أ��اص�ال�عالقة�ل�م�بال�سي��،�وقد�قال��ستاذ�فؤاد�

مفتقرة�إن��خذ�بنظام��نتخاب�وحده����البلدان�ال���الزالت�"العطار�����ذا�الشأن�

�إضرارا� �ذلك �و�� �امل�شودة، �الكفاءة �تتوفر�ف��م �ال �بأعضاء �يأ�ي �قد �الكفاءات، إ��

.)183("بمصا����قليم�

،�عدد�ة�مسالك����الفكر�والسياسة�و�قتصادــــــــــــــــــــمجل�،"والديمقراطيـــــــــــــــــــــــــة�ال�شاركية�التدب���ا��ما���"،�محمد�ز�ن�الدين-180

.25.،�ص2009مطبعة�النجاح�ا��ديدة،�الدار�البيضاء،�،�11-12
.22.،�مرجع�سابق،�ص.......،�أسس��دارة�املحليةمسعود�ش��وب-181
.55.مرجع�سابق،�ص،�عالء�الدين�ع���-182
،�العدد��ول،��لية�ا��قوق،�جامعة�ع�ن�مجلة�العلوم�القانونية�و�قتصادية،�"نظر�ة�الالمركز�ة��قليمية�"،�فؤاد�العطار-183

.26.،�ص1966شمس،�مصر،�
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ثالثا

ا�����السياسية

� ��نتخاب، �ملبدأ �املعارض �أنصار��تجاه �أيرى ��ان �إذا ��خ�� نھ �يقتض��ا���ذا وسيلة

�فإن �الديمقراطي، ��ھالتطبيق �املعرفة، �من �رفيع �مستوى �ع�� �مجتمعا �أنيتطلب ����كما

�املنتخب�ن� �أولئك �يحول �أن �من �خوفا �وذلك �للدولة، �السياسية �للوحدة ���ديد �نتخاب

نظرا�ملشاركة��ؤالء��عضاء�الدولة�����)184(املحلي�ن�الالمركز�ة��دار�ة�إ���المركز�ة�سياسية

� �العامة، �السلطة ��نح�مماامتيازات �إ�� �بالسلطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيؤدي �استعمال�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراف �أو�إساءة ة

.�ذه�السلطات،�فينجر�عن�ذلك�مخاطر���دد�وحدة�الدولة

�الرقابة��يظ�ر  �طر�ق �عن �معا����ا �و�مكن �كب��، �حد �إ�� �ف��ا �مبالغ �ا���ة ��ذه أن

�ال�يئات�  �ع�� �املركز�ة �السلطة �تمارس�ا �ال�� �ا��ماعات�ـــــــــاملحليدار�ة �فاستقاللية ة،

�تبق�قليمية ��س�ية �استقاللية ��� �وإنما �للرقابة، �ا��ضوع �عدم �ال��ع�� ��ى، �الوحداتف��ا

.عن�ا��دود�ال���رسمت�ل�ا��و��الالمركز�ة�تحت�وصاية�ال�يئات�املركز�ة�لتفادي�خروج�

الثالثة�الفقرة

�تجا�ات�التوفيقية

�ألعضاء� �والتعي�ن ��نتخاب �أسلو�ي �من �ل�ل �وج�ت �ال�� ��نتقادات ��س�ب ظ�رت

،�وكذا�)فقرة�أو��(ا��ماعات�املحلية،�اتجا�ات�توفيقية�يمكن�إجمال�ا�����سلوب�املختلط�

).فقرة�ثانية(�سلوب�املتنوع�

أوال

�سلوب�املختلط

�سلوب،�أنھ�يجب��ستفادة�من�م��ات��ل�من��نتخاب�والتعي�ن����يرى�أنصار��ذا�

�شكيل�املجالس،�وذلك�من�خالل�قيام�س�ان��قليم،�بانتخاب�عدد�من�أعضاء�املجالس�

،�وتقوم��دارة�املركز�ة�بتعي�ن�عدد�من�باشر،�بحيث�ت�ون��ك��ية�ل�ؤالءاملحلية��ش�ل�م

.197.،�مرجع�سابق،�صسامي�جمال�الدين-184
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� �ع�� �أو�عضو�واحد ��خر�ن، �املح����عضاء �املجلس ��و�تطعيم �ذلك �من �وال�دف �قل،

).185(بالكفاءات،�عن�طر�ق�انتقاء�أ��اص�مؤ�ل�ن

حاول��ذا��سلوب�تقديم�بديل�لالنتخاب�والتعي�ن،�ونادى�با��مع�ب�ن��سلو��ن،�إال�

أنھ�حمل�ب�ن�ثناياه�عوامل�قصوره،�ألن��شكيل�مجالس�من�فئات�مختلفة،�قد�يؤدي�إ���

� �تجا�س�ا، �ا�سداد�اعدم �إ�� �بالضرورة �يؤدي �مما �صدام�ا �فإن�)186(وإ�� �ذلك، �إ�� �ضف ،

�إداري�غ���مركز،�ون�ون��وسيلةغالبية�الفقھ��عت���ان��اج�التعي�ن�ولو�جزئيا،� �لق�تنظيم

.)187(بصدد�عدم�ترك���إداري�ول�س�المركز�ة

ثانيا

�سلوب�املتنوع

� ��ساليب ��سائر �العمل ��سلوب، ��ذا �بمقت��� �عدم�يتم �قاعدة �من انطالقا

�العم �يتم �حيث �املحلية، �ال�يئات �ب�ن �للوحدات�ـــــــــــــــــــــــالتجا�س �بال�سبة ��نتخاب �بأسلوب ل

�عملية� �ضمن �اختيار�ممثل��م �ع�� �أ�ال��ا �قدرة ��� �شك ��ناك �ل�س �وال�� �املتطورة، املحلية

�شا �ال�� �املناطق ��� �التعي�ن �بأسلوب �والعمل �متطورة، �العشائر�ة�تنافسية �ف��ا عت

والطائفية،�أما�بال�سبة�للوحدات�املحلية�ال���تجتاز�مراحل�انتقالية،�فإنھ�يمكن��خذ�ف��ا�

باألسلوب�املختلط،�مع�مراعاة�اختالف��سبة�املنتخب�ن�حسب�درجات�التطور�ا��اصل����

.)188(املنطقة

لتبعية�املجالس���عاب�ع����ذا��سلوب،�أنھ�وإن��ان�جامعا،�إال�أنھ�لم�يكن�ما�عا

�املناطق� �حساب �ع�� �الالو�� ��سود�ا �ال�� �املناطق �غلبة �عند �خاصة �املركز�ة، ل���ات

.)189(املحلية�املتطورة

.23.،�مرجع�سابق،�صعادل�بوعمران-185
.25.،�صاملرجع�نفسھ-186

.109.،�مرجع�سابق،�صأحمد�محيو-187
.23.،�مرجع�سابق،�صعادل�بوعمران-188

.25.،�صاملرجع�نفسھ-189
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و�كذا�يظ�ر�لنا�جليا،�أن��نتخاب��و��سلوب��فضل�والوسيلة��ن���لتفعيل�

�بتــــــــــوافر�ج �مقرون �ذلك �أن �إال �املحلية، �ا��ماعـــــات �يجب�استقاللية �الشروط �من ملــــــــة

:العمل���ا،�نذكر�م��ا

فتح�باب�ال�����لعضو�ة�املجالس�املحلية�ل��ميع،�لكن�بوضع�شروط�وضوابط،-

التحض���ا��يد�للعملية��نتخابية،-

ترشيد�الناخب�وتوعيتھ�عن�طر�ق�حملتان،�واحدة�يتم�تأط���ا�ليباشر�ا�املتنافسون�-

� �و���امج�م �بأنفس�م �لتوضيح�ليعرفوا �وأخرى �الختيار��فضل، �للناخب �الفرصة إلعطاء

،)190(أ�مية�العملية�ك�ل،�وكيفية�أداء�ا�والتعر�ف�بأ�مية�صالحيات�الوحدات�املحلية

اعتماد�وسيلة�رقابة�الناخب�ألعضاء�املجالس�املنتخبة�أثناء�الع�دة�النيابية،�لضمان�-

�املصا �تحقيق �وراء �والس�� �الشعب �عن �املمثل �ابتعاد �وجود�عدم �فعدم �ال��صية، ��

��نتخابية �الع�دة �ان��اء �إال��عد �ومحاسبة �)191(مساءلة ،-����� �الثقة �تجديد ��عدم وذلك

��و�تحقيق�-العضو �والذي ��نتخاب، �أسلوب �إتباع �وراء �من �امل�شود �الغرض �ال�يؤدي ،

�تأدية� �أثناء �ممثليھ �رقابة �من ��ؤالء �تمك�ن �دون �ي�ون �لن �والذي ��قليم �س�ان مطامح

م�م�النيابية،م�ا

�دائما�- �تأ�ي �ال ��نتخابات �أن �يرى �البعض، ��ان �فإن �املنتخب�ن، ��عضاء تدر�ب

�الدوري� �التدر�ب �فإن �املحلية، �ال�يئات �بمسؤوليات �القيام �ع�� �القادر�ن باألعضاء

���ذه� �لقيام�م �الضرور�ة، �باملعارف �ب��و�د�م �الكفيل ��و ��عضاء �ل�ؤالء واملستمر

.)192(املسؤوليات

.28.،�مرجع�سابق،�ص...،�أسس��دارة�املحليةمسعود�ش��وب-190
191- Taib ESSAID, « La participation locale », in séminaire national sur (les collectivités
territoriales et les impératifs de bonne gouvernance « réalités et perspectives »), université
Abderrahmane MIRA, BEJAIA, le 2,3 et 4 décembre, 2008, P.65.

.510.،�مرجع�سابق،�صمحمد�محمد�ابرا�يم�رمضان-192
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الفرع�الثا�ي

تأث�����م�املجلس،�ومدة�العضو�ة�����ستقاللية

��قليمي �ا��ماعات �استقاللية �ــــــــــــــــــــــــتؤثر��� �املجالس��-ة ��شكيل �كيفية �إ�� باإلضافة

،�وكذا�مدة�)أوال(عوامل�أخرى�ال�تقل�أ�مية،�واملتمثلة�أساسا������م�املجلس�،�-املحلية

ر�يختلف�ـــــــــــــــــــــــــــــا،�وإنما��مــــــــــــــــــــــــــد�معاي���موحدة��عتمد�عل��ــج،�والذي�ال�تو )ثانيا(العضو�ة�فيھ�

.من�دولة�ألخرى،�باختالف�الظروف�املحيطة�ب�ل�واحدة

الفقرة��و��

عالقة���م�املجلس�باستقاللية�ا��ماعات�املحلية

��حددو يختلف���م�املجلس�املح���باختالف���م�الوحدة��قليمية�ال���يمثل�ا،�

القانون،�و�جوز��غي��ه�بالز�ادة�أو�بالنقصان،�عن�عدد�أعضاء�املجلس�املح���عن�طر�ق

.)193(طر�ق��عديل��ذا�النص�من�حيث�عدد��عضاء�امل�ونة�ل�ذا�املجلس

،�إال�أنھ����ال��اية�إما�)194(العوامليختلف���م�املجلس�املح���تبعا�ملجموعة�من�

�كب��� �املجلس �ي�ون �صغ���)أوال(أن �ي�ون �أن �وإما �)ثانيا(، �ع���ب، �تأث��ات �من �لذلك ما

.�داء�املح��،�سواء�باإليجاب�أو�بالسلب

.124.،�مرجع�سابق،�ص...،��شكيل�املجالس�املحليةخالد�سمارة�الزغ��-193
:تتمثل�العوامل�ال���تتحكم������م�املجلس�املح������-194

�ب�ن��- �ا���م �حيث �من �متقار�ة �املجالس �فت�ون �أو�اختالفھ، �النمط �وحدة �حيث �من �الدولة، �ت�بعھ �الذي �النظام طبيعة

نف�الثا�ي،ال�يئات�املحلية����الدولة�الواحدة،�ح�ن�إتباع�النمط��ول،�وت�ون�مختلفة�ا���م����الدول�املنت��ة�الص

��م�الوحدة�املحلية�نفس�ا،�من�حيث�عدد�الس�ان�واملساحة،�حيث�أن���م�الوحدة�ي�ناسب�طرديا�مع�الكثافة�الس�انية��-

ذلك�مع�املساحة�ا��غرافية،�ف��يد���م�املجلس،��لما�زادت�الكثافة�الس�انية،�وا�سعت�رقعة�الوحدة�ك���معظم�الدول،�و 

املحلية،

سياسية�والكفاية��دار�ة،اعتبارات�الكفاية�ال�-

:للتفصيل�أنظر.توف���عدد��اف�من��عضاء،�يوفر�للمجلس�املح���القدرة�ع����شكيل���انھ�من�أعضائھ�-

.125.،�صاملرجع�نفسھ-
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أوال

تأث���ك�����م�املجلس�ع����داء�املح��

املحلية،�ول�ذا�وح���ي�ون�ي�ش�ل�املجلس�املح���من�أعضاء�يمثلون�أ�ل�الوحدة�

التمثيل���يحا،�يجب�أن��عكس��شكيل�املجلس��تجا�ات��قليمية�املختلفة،�و�سمح�

�لألعضاء�باالتصال�الدائم�بأ�ا���أقسام�م��نتخابية،�و�ذا�يتطلب�تما������م�املجلس

بيــــــــــــن��ول�من�حيث�الك���أو�اك�ارتبـــــاط�وثيق�ـــــــــــــــــمع���م�الوحدة��املحلية�ال���يمثل�ا،�ف�ن

.)195(الصغر،�و��م�ا��ماعة��قليمية

اع�عدد�سكـــــــــــــان�املنطقـــــــة،�و�عدد��قليات�ــــــــــيزداد�بذلك���م�املجلس�املح��،�بارتف

ف��ا،�خاصة�إذا��ان�أسلوب�اختيار��عضاء�يركز�ع���تخصيص�مقاعد�لألقليات�املختلفة�

ملا��)196(ف��ا،�مما�يحقق��عتبارات�السياسية�والديمقراطية،�و��ذا�ي�ون���م�املجلس�كب��

.ع����داء�املح���)ب(،�وعيوب�)أ(لذلك�من�مزايا�

:مزايا�ك�����م�املجلس�املح��-أ

:يحقق�ك�����م�املجلس�املح���املزايا�التالية

-� �املحلية ��تجا�ـــــــــــــات �بتمثيل �ع����سمح �للتدر�ب �وسيلــــــــة �ف�و املختلفــــــــــة،

،�بإشراك�أك���عدد�ممكن�من�املواطن�ن�����سي���شؤون��قليم،)197(الديمقراطية

يوفر�العدد�ال�ا���لعضو�ة�ال��ان�املختلفة�ال���يرى�املجلس��شكيل�ا،�غ���أن��ذا�-

تزو�د�ال��ان�بأعضاء�أكفاء�ح����عتبار�فقد�أ�ميتھ�حاليا،�لتب����تجاه�ا��ديث�إم�انية�

،�)198(وإن�لم�ي�ونوا�من�أعضاء�املجلس

.126.،�صاملرجع�نفسھ-195
.34.،�ص�1992اض،�مبادئ��دارة�املحلية�وتطبيقا��ا����اململكة�العر�ية�السعودية،�الر ،عبد�املعطي�عساف-196
.127.،�مرجع�سابق،�ص...،��شكيل�املجالس�املحليةخالد�سمارة�الزغ��-197

�املختصة�-198 �باأل��اص ��ستعانة �إم�انية �ع�� ��قليمية، �ا��ماعات �قوان�ن ��� �نصت �ال�� �ا��زائر�ة، �الدولة نذكر�م��ا

،�يتعلق�بالبلدية،�مرجع�2011جوان��22،�مؤرخ����10-11من�قانون�رقم��36ادةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلتقديم�معلومات�ل��ان،�وذلك����امل

�26،�يتعلق�بالوالية،�مرجع�سابق،�وال���تقابل�ا�املواد2012فيفري��21،�مؤرخ����07-12من�قانون�رقم��36سابق،�وكذا�املادة�

�رق �قانون �ـــــــــــــــــــــــــــــــــــمن �08-90م ��� �مؤرخ ،07�� �يتع1990أفر�ل �ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، �واملادة �سابق، �مرجع �ومتمم، �معدل �بالبلدية، من��24لق

.ة،�معدل�ومتمم،�مرجع�سابقـ،�يتعلق�بالوالي1990أفر�ل��07،�مؤرخ����09-90قانون�رقم�
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ر�كفايات�أك������عضو�ة�املجلس،��عت����ذه�املسألة�كذلك�ـــــــــــــــــــــــــــــوي�فرص�توفيــــــــــــــــيق-

��قليمي �املجالس �أعضاء �أن �البعض �يرى �إذ �ال�ي�تظر�ـــــــــــــــــــــثانو�ة، �ي�ونة، �أن �خ��اء�ــــــم��م وا

�للمصال �لينظروا �وإنما �الغرض، �ل�ذا �ل�س �العضو�ة �فتول��م �املحلية، ح�ــــــــــــــــــــــــــــــــــبالشؤون

�الشارعـــــــــــــــــــــــــــــــــاملحلي ��ع�ن �فا��ص)199(ة �أعضــــــــــــــــــــ، �ع�� �كفاءاتــــــــــــــــول �ذوي �يكـــــــــ�ـــاء ون�ـــــــــــــــــــــــح�ن

املجلس�كب��ا،�غ���مؤكد،�خصوصا�إن�لم��عتمد�شروط�لتو���العضو�ة،�مما�ي�تج�ممثل�ن�

معظم�م�ذوي�مؤ�الت�محدودة،

يحقق�ر�ط�أك���عدد�من�املواطن�ن�باملجلس�املح��،�حيث�أصبح�املواطن�ن�منعزل�ن�-

�السياسية �ا��ياة �)200(عن �جعل �و�التا�� �بالشؤون�، �م��م �أك���عدد �ير�ط �كب��ا املجلس

.املحلية،�مما�يدعم�الديمقراطية

:عيوب�ك�����م�املجلس-ب

�كج�از� �ومداوالتھ �مناقشات �فعالية �من �التقليل ��� �املح�� �ك���املجلس �عيوب تتمثل

،�بحكم�صعو�ة�ا��صول�ع���النصاب�القانو�ي�)201(تقر�ري،�و�التا���التأث�������داء�املح��

لنفاذ�املداوالت،�مما��عطل�املصا���املحلية،�وفتح�املجال�لتدخل�السلطة�املركز�ة،�وإعمال�

.سلطة�ا��ول�بما�ل�ا�من�تأث��ات�سلبية�ع���استقاللية�ا��ماعات��قليمية

ثانيا

تأث���صغر���م�املجلس�ع����داء�املح��

� �املزايا �من �مجموعة �كذلك �املجلس �صغر���م �عن �وكك���ا���م�)أ(ي�تج �إال�أنھ ،

).ب(ينجر�عنھ�أيضا�جملة�من�العيوب�

مزايا�صغر���م�املجلس-أ

يقت����اضطالع�املجلس�بأعمال�إدار�ة،�أن�يتما������مھ�مع�طبيعة�عملھ،�بمع���

�إ���ا��د�الذي�يحقق�فعاليـــــــة�املناقشات�وجدي��ــــــ ـــــا،�فلتحقيق�الكفايــــــــة�ـــــــــــــــــــأن�ي�ون�صغ��ا

.128.،�مرجع�سابق،�ص...شكيل�املجالس�املحلية،��خالد�سمارة�الزغ��-199
.128.،�صاملرجع�نفسھ-200
.130.،�صاملرجع�نفسھ-201
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�صغ��ا �املجلس �ي�ون �أن �يجب ����)202(�دار�ة، �تدور �ال�� �املناقشات �إ��اء �لغرض �وذلك ،

املجالس�املحلية،�وح���يتم�اتخاذ�قرارات�رشيدة،�دون��ضطرار�لتب���قرارات�توفيقية،�أو�

.)203(وسطية

عيوب�صغر���م�املجلس�-ب

�إتاح�يؤدي �عدم �إ�� �املجلس، �العام�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصغر���م �الرأي �للتعب���عن �الفرصة ة

ة�خاصة��قليـــــــات،�ف�و�ــــــــــــــــــھ،�و�صفـــــــــــــــــة�لــــــــــــــــة�امل�ونـــــــــــــــــــــــــــــات�املختلفـــــــــــــــــــــــــــاملح��،�وآراء�ا��ماع

.)204(قيدا�ع���الديمقراطية�والتمثيل�الشع���-حسب��عض�الكتاب��–�عد�

الفقرة�الثانية

عالقة�مدة�العضو�ة�باملجلس�باستقاللية�ا��ماعات�املحلية�

� �أسـاس �ع�� �القائمة �املجــــــــــالس �تؤقت �بــأن �العامـــــــــة �القواعـــــــــــــد �نتخاب�تقت���

���� �العضو�ة �مدة �غيـر�أن �ل�ــم، ��عضـاء �ووالء �للناخبيـــن �تمثيل�ــــا �صـدق �تضمـــن حـــ��

.)205(املجلس�تتفـاوت�مـــن�دولـة�ألخـرى 

�مـــــــــــــــــــــــــ�ن �الدول �من �قصـــــــــــــــــــــــــــــــــاك �أسلوب �ت�بع �املجالس�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ��� �العضو�ة ر�مدة

� �)أوال(املنتخبة �املدة �طول �ي�ت�� �من �يوجد �املقابل ��� �غ���أنھ �إحدى�)ثانيا(، �وإتباع ،

.الصنف�ن�يؤثر�إما�بالسلب�أو��يجاب�ع���استقاللية�ا��ماعات�املحلية

أوال

ف��ة�العضو�ة�القص��ة

�العض �قصر�مدة �من��سا�م �مجموعة �تحقيق ��� �املحلية، �الشعبية �املجالس ��� و�ة

).ب(،�إال�أنھ�من�ج�ة�أخرى�لھ�جملة�من�العيوب�)أ(املزايا�

.137.،�صاملرجع�نفسھ�-202
.34.،�مرجع�سابق،�ص...مبادئ��دارة�املحلية�وتطبيقا��ا،عبد�املعطي�عساف-203
.139.،�مرجع�سابق،�ص...،��شكيل�املجالس�املحليةخالد�سمارة�الزغ��-204
.98.،�صاملرجع�نفسھ-205
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:مزايا�قصر�مدة�العضو�ة����املجالس�املحلية-أ

:)206(أساسا���تتمثل�مزايا�قصر�مدة�العضو�ة

إل��ا،�وز�ادة�ضمان�مسا�مة�س�ان��قليم��ش�ل�أك������أمور�املنطقة�ال���ي�تمون�-

ا�تمام�م�بما�يقوم�بھ�املجلس�من�أعمال،�حيث�تجرى��نتخابات�خالل�ف��ة�قص��ة،�مما�

�ساعد�ع���إبقاء���تمام�بالشؤون�املحلية�من�ج�ة،�مع�إم�انية��غي����عضاء�إذا�أخفق�

املجلس����تحقيق�تطلعات�الس�ان،

لھ�من�تأث���سل���ع����داء��تجنب�ت�و�ن�مراكز�القوى�والتكتالت�داخل�املجلس،�بما-

املح��،�واملصا����قليمية،

يجعل�قصر�مدة�العضو�ة�املنتخب،�أك���ا�تماما�باملصا���املحلية،�ليضمن�إم�انية�-

إعادة�انتخابھ�لع�دة�أخرى،

تحقق�كذلك�سرعة�دوران�العضو�ة�ب�ن�الس�ان،�و�عط��م�فرصة�املشاركة����إدارة�-

.الشؤون�املحلية

قصر�مدة�العضو�ة����املجالس�املحليةعيوب��-ب

:)207(ي�تج�عن�صغر�مدة�العضو�ة�كذلك،�مجموعة�من�العيوب،�أ�م�ا�ما�ي��

�ف��ات�- ��� �املجلس �أعمال ��عطيل �إ�� �متقار�ة، �ف��ات ��� ��نتخابات �إجراء يؤدي

�عداد�لالنتخابات�وإجرا��ا،�وا�شغال�املنتخب�ن�عن�املصا���املحلية،

وتنفيذ�برامج�معينة�خالل�ف��ة�زمنية�قص��ة،�مما�يؤدي�إ���عدم��عدم�إم�انية�وضع-

استقرار�سياسة�املجلس�املح���وثباتھ،

�بداي- �فبمجرد �املح��، ��داء �الالزمــــــــــــــــــــــــــــــإضعاف �ا����ة �ت�و�ن �ل�سي���الشؤون�ـــــــــــــــة ة

املحلية،�ت�ت���الع�دة�النيابية،�و�عاد�انتخاب�أعضاء�املجلس،�فال��ستفيد��ذا��خ���بخ��ة�

.العضو،�إلم�انية�التجديد�الك���للمجلس

.99�،100.ص.،�صاملرجع�نفسھ-206
.100�،101،�املرجع�نفسھ-207
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ثانيا

ف��ة�العضو�ة�الطو�لة

إضافة�إ���جعل�مدة�العضو�ة����املجالس�املحلية،�قص��ا،��ناك�من�الدول�من�

� �م��ي�ت�� �اعتقادا �الطو�لة، �النيابية �أ�ـــــــــــــــالع�دة �املصال��اا �لتحقيق �و�ن�� ح�ــــــــــ�فضل

� �الفوائد �من �بمجموعة �ولتم���ا �م)أ(املحلية، �إال�أنھ �آخر��نــــــــــــــــ، �جانب �يرى�ــــــــــــــــــــــــن �من اك

).ب(ل�ذه��خ��ة�عيوب�كذلك،�تؤثر�بالسلب�ع����داء�املح���

:مزايا�طول�مدة�العضو�ة����املجالس�املحلية-أ

:)208(تتمثل�فوائد�طول�مدة�العضو�ة����املجالس�املحلية��أساسا���

�ملد- �املجلس �طو�ل��ةاستقرار�سياسة �التخطيط �إم�انية �خالل �من �معينة، زمنية

املدى�وتنفيذ�مشار�ع�تتطلب�سنوات�عدة�إلنجاز�ا،

.فتح�املجال�الك�ساب�ا����ة�وتوظيف�ا�لتحقيق�مصا���س�ان��قليم-

:عيوب�طول�مدة�العضو�ة����املجالس�املحلية�-ب

� �املدة، �لطول �أن �نجد �من �ب�ن �العالقة �جعل �أ�م�ا �عيوب، �أخرى الناخب�ج�ة

�املجالس� ��� �ملمثليھ �املواطن �رقابة �ف��ا �ت�ون �ال�� �الدول ��� �وخصوصا ��شة، واملنتخب

،�مما�ال�يحفز�املنتخب�ن����ااملنتخبة،��عد�ان��اء�الع�دة�من�خالل�تجديد�الثقة�من�عدم�

.تحقيق�تطلعات�س�ان��قليم

معھ�العضو��و�كذا�ي�ب�ن�أن�مدة�العضو�ة،�يجب�أال�تطول�إ���ا��د�الذي�يفقد

� �ال�� �الدرجة �أو�إ�� �بالناخب�ن، �إ��صلتھ �املحليةلھإ�مالتؤدي ��عد��،لشؤون �إ�� اس�نادا

��ة�مواج�ة�الناخب�ن،��ذا�من�ج�ة،�لكن�من�ج�ة�أخرى�يجب�أال�ت�ون�قص��ة�إ���ا��د�ف

.)209(رص��ملام�بأعمال�املجلسفالذي�ال�يوفر�للعضو�

.101.،�صاملرجع�نفسھ-208
.101.،�صاملرجع�نفسھ-209
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،�بتص�يف�الدول�من�حيث�مدة�العضو�ة����"خالد�سمارة�الزغ���"قام�الدكتور�

املجالس�املحلية�املنتخبة،�بجعل�أفضل�ف��ة�بال�سبة�للدول�املتقدمة�ثالث�سنوات،�أما�

�متتالية� �مرات �ثالث �ألك���من �العضو�ة �تجديد �عدم �مع �سنوات، �بأر�ع �النامية الدول

:)210(العتبارات�م��ا

�وا- �القبائل �ب�ن �يث���ال��اعات ��نتخابات �إطالة�إجراء �يتطلب ��مر�الذي لعشائر،

ف��ة�العضو�ة��س�يا،�بالقدر�الذي�ينقص�من�حدة��ذه�املنازعات،

حداثة�ع�د��ذه�الدول�بممارسة�الديمقراطية�ع���املستوى��قلي��،�يقت����أن�-

ت�ون�مدة�العضو�ة��افية�الك�ساب��عضاء�ا����ات�والتمرس�بالعمل�املح��،

��نتخابات- �إجراء �عملية �امل�إن �ال�تتوفر�ع�� �النامية �والدول �املالية�ــــــــــــــــــم�لفة، وارد

ال�افية،�مما�يجعل�ا�تقتطع�من�موارد�ا��ماعات�املحلية�املخصصة�ل��دمات،�مما�يؤثر�

.بالسلب�ع����ستقاللية

،����الطرح�السابق�"خالد�سمارة�الزغ���"ال�نوافق�الدكتور��نا�ش�������خ��،�أن

�م �استقاللية�بصفة �أن �إال �سابقا، �قدم�ا �ال�� ��عتبارات ���ة �فرغم طلقة،

اعات�املحلية،�وحسن��داء�املح��،�مرتبط�بالدرجة��و���بتكر�س�ضمانات�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا��م

.تحقق�ذلك��غض�النظر�عن�طول�املدة�أو�قصر�ا

املطلب�الثا�ي

ال�شر�ع�ا��زائري��نتخاب����تو���العضو�ة�للمجالس�املحليةتب���

��نتخ �مسا�مة �ع�� �الفق�اء �معظم �ا��ماعات�ـأجمع �استقاللية �تكر�س ��� اب

�الديمقراطي �الوسيلة ��ذه �تفعيل �كيفية ��� �اختالف�م �مع �ال�دف�ــــــــــــــــــــاملحلية، �لتحقيق ة

.دار�ة�من�ا���ة،�والسياسية�من�ج�ة�أخرى امل�شود،�واملتمثل����تحقيق�الكفاية�� 

�لتو��� ��نتخاب �نظام �تب�� �خالل �من �التوجھ، ��ذا �ا��زائر�ة �الدولة سايرت

�ا��ماعات� �قوان�ن ��� �أو�ح�� �الدسات��� ��� �سواء �وذلك �املحلية، �املجالس ��� العضو�ة

.)فرع�ثان(،�وكذا�قوان�ن��نتخابات)فرع�أول (�قليمية�

.102.،�صاملرجع�نفسھ-210
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الفرع��ول 

لالنتخاب�ةمعا��ة�الدسات���وقوان�ن�ا��ماعات��قليمي

�أعض �انتخاب �بمسألة �ا��زائر�ة ��نتخابات �قوان�ن �الشعبية�ـــــــــــــــا�تمت �املجالس اء

�مية�املوضوع،�لم��غفل�الدسات���ال���عرف��ا�را�أل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــاملحلية،�إال�أنھ�من�جانب�آخر،�ونط

وكـــــــــــــــــــذا�النصوص�القانونية�املتعلقة�با��ماعات��قليمية��شارة�،�)فقرة�أو��(لتنـــــــــــــــــــــــــــــــــــا�دو 

).فقرة�ثانية(إليھ�

الفقرة��و��

النص�ع����نتخاب����الدسات��

�ال��� �ا��ز�ية، ��حادية ��� �تتمثل ��و�� �بمرحلت�ن، ��ستقاللية �ا��زائر��عد مرت

ف��ا��س�تالثانية�التعددية�السياسية�ال���و ،�)أوال(تب�ت�ف��ا�دسات���مادية�وأخرى�ش�لية�

.)ثانيا(دسات���ذات�من���مختلف�

أوال

معا��ة�الدسات���الصادرة����ظل��حادية�ا��ز�ية�لالنتخاب

��و��� �الدسات��، �من �صنف�ن �ا��ز�يـــــة ��حادية �ظــــــــــل ��� �ا��زائر�ـــــــة �الدولة عرفت

� �)أ(مادية �ش�لية �والثانية �الستقاللية�)ب(، �كدعامة ��نتخاب �ملسألة �تطرفت �ف�ل ،

ا��ماعات��قليمية؟

الدسات���املادية-أ

ــــة،����ميثـــــــاق�ا��زائر�لسنة�ــــــــــــــــــــــــــــــــــ�ذه�املرحلــــــتتمثل�الدسات���املادية�ال���عرف��ــا�ا��زائر����

1964� �لسنة �الوط�� �وامليثاق ،1976� �مظا�ر�، �ملعظم �باإلشارة ��ول �قيام �رغم لكن

�اختيار�أعضاء� �يتم �و�و�أن �مظ�ر�آخر�م�م، �أغفل �إال�أنھ ��قليمية، �ال�يئات استقاللية

املحلية�عن�طر�ق��نتخــــــــــــــاب،�واكتفى�باإلشـــــــــــارة�إ���ضرورة�تمكيــــــــــــن�مجمــــــــــــوع�املجـــــــــالس�

.من�العضو�ة����املجلس)عمال�ال�سي���والتعاوني�ن(املنتجيـــــــن�
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�امليث �أعضـــــــــــــــــــــــقام �انتخاب �لضرورة �التطرق �باملقابل، �الوط�� �املجالس�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاق اء

��عبارة �ع���عنھ �ما �و�و �"...:املحلية، �فم�مة �الشعبية�...وعليھ �املجالس �إ�� �عود

.)211(..."للبلديات�والواليات�املنتخبة�عن�طر�ق��ق��اع�العام

� �الختيار�أعضاء ��وسيلة ��نتخاب �ع�� �النص �رغم �أنھ �تجدر��شارة، املجالس�لكن

املحلية،�إال�أنھ�مجرد�وسيلة�ش�لية�مفرغة�من�محتوا�ا،�ولن�تؤدي�الغرض�امل�شود�م��ا�

ظل��حادية�ا��ز�ية،�أين�يقوم�ا��زب�باق��اح�املر���ن�ل�شكيـــل��ج�زة�املنتخبــــــــة�������

.)212(الدولة،�وكذا�تحديد�التوج�ات�ورسم�السياسة�العامة�ل�ا

الدسات���الش�لية-ب

�دستوري�� �و�ما �ش�لي�ن، �دستور�ن �ا��ز�ية، ��حادية �ظل ��� �ا��زائر�كذلك عرفت

�و1963 ،1976� �ا��زائر�لسنة �دستور �يتطرق �لم �ا��زائر، �ميثاق �كنظ��ه �غ���أنھ ،1963�

� �لسنة �الدستور�ة �الوثيقة �ل�سد ��نتخاب، ��نتخاب��1976ملسألة �باعتماد �النقص، �ذا

�ا �املجالس �الختيار�أعضاء �كـأسلوب �و�و�مــــــا �ملحلية، �املــــــــــادة �عليــــــــــــھ �دستــــــــور�07نصت من

كما�أنھ�القاعدة��ساسية�........املجلس�الشع����و�املؤسسة�القاعدية�للدولة":1976

�العمومي ��سي���الشؤون ��� �ا��ما����الشعبية �وملسا�مة �جميــــــــــــــلالمركز�ة �ع�� ع�ـــــــــــــــــــــــــة

�"اتـــــــــــــــــــــــــــاملستو� ،� �املادة �املنتخبة":إ��08وذ�بت �الشعبية �املجالس القوى�.....تمثل

� �للثورة �"�جتماعية �الالمركز�ة�":من34املادةوتضيف، �مبدأ �إ�� �الدولة �تنظيم �س�ند

�ال �ل��ما��� �الفعلية �واملشاركة �املؤسسات �ديمقراطية �ع�� ��سي���القائم ��� شعبية

".الشؤون�املحلية

.86.ص�املرجع�نفسھ،-211
.615.،�صمرجع�سابق"...التكييف�القانو�ي�للنظام�املح���ا��زائري "،�عبد�املعطي�عساف-212
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ثانيا

معا��ة�الدسات���الصادرة����ظل�التعددية�ا��ز�ية�لالنتخاب

�ا��زائر�لسن �دستور �ع�� �ــــــــــــــــــــــــــطرأ �1976ة �سنة ��� ��ول �دستور��ن، ��عديل�ن ،1989

�)أوال( �سنة ��� �والثا�ي �)ثانيا(1996، �بدوره ��عرض �والذي ،���� �نصت �وقد ��عديالت، لعدة

.و���العضو�ة����املجالس�املحلية�خرى�ع���اعتماد��نتخاب����ت

1989دستور�-أ

،��نتخاب�كضمانة�الستقاللية�ا��ماعات�املحلية،�و�و�ما�نصت�1989كرس�دستور�

� �املادة �ق16عليھ �املنتخب �املجلس �بر�ائـــــز�ـــــــــــــــــــبجعل �املبدأ ��ذا �دعـــــــم �كما �الالمركز�ة، اعدة

أخرى،�تجعل�منھ�أك���فعالية،�وذلك�بفتح�املجال�إل�شاء�جمعيات�ذات�طا�ع�سيا����وتب���

� �املادة �عليھ �نصت �و�و�ما �السياسية، "40التعددية �الطا�ع�: �ذات �ا��معيات �إ�شاء حق

ظ�ال��شــــح���ميــــــــع�املواطن�ن،�و�و�ما�أشــــــــــارت�إليـــــــــــھ�،�مـــــــع�فتح�حظـــــــو "السيا����مع��ف�بھ

"47املادة� ،�ب�نما�دستور�"ل�ل�مواطن�تتوفر�فيھ�الشروط�القانونية�أن�ي�تخب�و��تخب�:

.)213(اش��ط�أن�ت�ون�أغلبية��عضاء�من�الفالح�ن�والعمال�1976

1996دستور�-ب

،�من�خالل�النص�1989نفسھ�الذي�سار�عليھ�دستور�،�ع���الن���1996سار�دستور�

ة،�و�و�ما�يظ�ر�من�نص�املادت�ن�ــــــــــــــــــــع����نتخاب��وسيلة�لتو���العضو�ة����املجالس�املحلي

"15منھ،�حيث�تنص�املادة�17،�و)214(15 تقوم�الدولة�ع���مبادئ�التنظيم�الديمقراطي�:

.�جتماعيةوالفصل�ب�ن�السلطات�والعدالة�

�عمل� �و�راقب �إرادتھ، �عن �الشعب ��ع���فيھ ��طار�الذي ��و �املنتخب املجلس

.السلطات�العمومية

."���ع�الدولة�الديمقراطية�ال�شاركية�ع���مستوى�ا��ماعات�املحلية�

213-�� �املادة ��08/2تنص �أمر�رقم �97-76من ��� �مؤرخ �ا��زائر�ة�1976نوفم����22، �ا��م�ور�ة �إصدار�دستور �يتضمن ،

"الديمقراطية�الشعبية،�مرجع�سابق�ع�� "تت�ون��غلبية�ضمن�املجالس�الشعبية�املنتخبة�من�العمال�والفالح�ن�:
.14،��ان�2016التعديل�الدستوري�لسنة�قبل�تجدر��شارة�أن�ترقيم�املادة�-214
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"17نصت�كذلك�املادة� يمثل�املجلس�املنتخب�قاعدة�الالمركز�ة،�وم�ان�مشاركة�:

."الشؤون�العموميةاملواطن�ن�����سي���

� �أن �الثالثةتجدر��شارة �الفقرة �املادة ���ا15من �لسنة��جاء �الدستوري التعديـــــــــــــــــــــل

2016)215(� �ال��ام�، �الدولة �عاتق �ع�� �وضع �إذ �الدستوري، �املؤسس ��شكر�عل��ا �إضافة و��

،�و�و����يع�مشاركة�املواطن�ن�����سي���الشؤون�املحلية،�و�ذلك�فإضافة�إ���"بإتيان�عمل"

انتخاب�أعضاء�من�س�ان��قليم�لتدب���املصا���ذات�الطا�ع�املح��،�البد�من�اعتماد�إجراءات�

.طية�ال�شاركيةتفعل�وتجسد�الديمقرا

الفقرة�الثانية

معا��ة�قوان�ن�ا��ماعات��قليمية�لالنتخاب

� ��قليمية �ا��ماعات �قوان�ن �تطرقت �الدولة �أصدر��ا �لعنصر���ةا��زائر ال�� �ل�ا

ة،�ولتمثيل�مصا���الشعب�ع���املستوى�ـــــــــــــــــــــــ�نتحاب�كدعامة�الستقاللية�الوحدات��دار�

�طر�ق �لكن ��جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاملح��، ��ذا �إعمال �ظل�ـــــــــــــــــــــــــــــة ��� �الصادرة �النصوص ��� �اختلفت راء

).ثانيا(،�عنھ�عن�تلك�الصادرة����ظل�التعددية�ا��ز�ية�)أوال(�حادية�

أوال

ية�ا��ز�ية�لالنتخابمعا��ة�القوان�ن�الصادرة����ظل��حاد

��ل�من�ــــــــــــــــــــــــتتمثل�قوان�ن�ا��ماع �ا��ز�ية،��� ات��قليمية�الصادرة����ظل��حادية

�ــــــــــــــــــــــــــــــــــأمر�رق �م24-67م �ــــــــــــــــــــــــ، ��� ��18ؤرخ �املتعل1967جانفي �ـــــــــــــــــــــــــ، �ـــــــــــــــــبالبلديـــق �أمر�)أ(ـة �وكذا ،

).ب(،�املتعلق�بالوالية�1969ماي��23،�مؤرخ����38-69رقم�

،�يتعلق�بنص�1996د�سم����7،�مؤرخ����438-96،��عدل�مرسوم�رئا����رقم�2016مارس��06،�مؤرخ����01-16ون�رقم�ـــــــقان-215

.�شر��عديل�الدستور،�مرجع�سابق
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لالنتخاب�1967معا��ة�قانون�البلدية�لسنة�-أ

،�وقد�1966،�امليثاق�البلدي�سنة�1967تب�ت�ا��زائر�قبل�سن�قانون�البلدية�لسنة�

����شكيل�املجالس�املحلية،�والذي�اش��ط�أن�نص��و��خر�ع����نتخاب،�كعنصر�ضروري�

.)216("مش�ل��نتخابات"م�ومباشر،�وذلك����القسم�الثالث�املعنون�اي�ون�سري،�ع

ا�يظ�ر�من�نص�ـــــــــــــــــــــــــــــو�مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا��مر،�و�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة�ع����ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأكد�قانون�البلدي

� �من�...للبلدية":02املادة �املكون �البلدي �الشع�� ��و�املجلس �منتخب �مجلس و�دير�ا

� �بلدي�ن �كم"نواب �ــــــــــ، �عنونھ �لالنتخاب �باب �خصص �قد �ذاتھ �القانون �أن النظام�"ا

�النحو�التا��"�نتخا�ي �ع�� �وذلك ��سباب، �بيان ��� �لالنتخاب �القانون ��عرض �كما ل�ي�":،

ة�ا��كم�ــــــــــــــــــــــــــــــــــيكون�اختصاص�البلدية�أك���فعالية،�يجب�أن��س���ع���مقت����ديمقراطي

�و�نتخ �الشع���ا��ما�� �و�و�املجلس �أال �منتخب �مداولة �مجلس �بإحداث �وذلك اب،

.)217("البلدي�املكون�من�أعضاء�منتخب�ن����اق��اع�عام�من�قائمة��عد�ا�ا��زب

���� �ش�لية �تبقى �الوسيلة، ��ذه �إال�أن ��نتخاب، �لنظام �املشرع �اعتماد �رغم لكن،

�املحلي ��دارة �تحو�ل �تم �أين �الواحد، �ا��زب �لـــــــــــــــــنظام �ذو �إداري �ج�از �إ�� ون�ـــــــــــــة

�املنظمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسي �والقوان�ن �املحلية ��دارة �دواليب �وإخضاع �واحد، �ل�يمنة�ـــــــــــــــــــــــــــــا��� �ل�ا ة

�للقرار�السيا����القائم�وسلطة�ا��زب�الواحد،�فأصبح�القرار��داري  ،�يضاف�)218(خاضعا

إ���ذلك�أن�العضو�ة����أي�مجلس�شع���منتخب،��انت�مشروطة�باالنخراط����حزب�ج��ة�

� �ي�شط ��خ����و�من ��ذا �و�ان �و�قوم��-سياسيا�–التحر�ر�الوط��، �والواليات البلديات

�عام ��ل ���اية ��� �أعمال�ا �استقاللي)219(بحصيلة �ع�� �يؤثر�سلبا �و�و�ما �لعدم�، �البلديات ة

.تحقيق��نتخاب�لل�دف�امل�شود�منھ

.08.،�مرجع�سابق،�ص1966لسنة��ميثاق�البلدية-216
.92.،�مرجع�سابق،�ص1967لسنة�سباب�لقانون�البلدية�بيان�� �-217
مجلة�،�"ة�ـــــــــــة�السياسيـــــــــــــــــــام�التعدديـــــــــــــــــ�تجا�ات�القانونية�ا��ديدة�لإلدارة�املحلية����ا��زائر����ظل�نظ"،�بوز�ان�م�ل�ل-218

.45.،�ص1999املدرسة�الوطنية�لإلدارة،�ا��زائر،�،02،�عدد�09،�املجلد�إدارة
�عمر�صدوق -219 �تنظيــــــــــــــــــتط"، �املحليــــــــــــــــــــــــور ��دارة �ا��ــــــــــــــــــــــــــــــم ��� �"زائر�ـــــــــــــــــــــــــــــة �والتنمية، �املحلية �لإلدارة �املغر�يـــــــــة �عدد�املجلة ،

.13.،�ص1993س�تم��/جوانيدة،�الر�اط،�مطبعة�املعارف�ا��د،�4�،5مزدوج�
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لالنتخاب�1969معا��ة�قانون�الوالية�لسنة�-ب

،�و���الوثيقة�ذا��ا�ميثاق�للوالية،�والذي�نص�بدوره�1969جاء�قانون�الوالية�لسنة�

�و�و  �املحلية، �للمجالس �العضو�ة �تو�� ��� �ديمقراطية ��وسيلة ��نتخاب �يظ�ر�من��ع�� مــــــــــــا

إن��سي���شؤون�الوالية��من�قبل�املمثل�ن�ا��قيقي�ن�لس�ان�الوالية،�ناتج�من�"....عبـــــــارة�

�الشعبية �الديمقراطية �ملبادئ �الفع�� ��عي�ن�....التطبيق ��� �الس�ان �حق �ع��ا �ي�تج وال��

ا�الغرض��يئة�جماعية�تتو���ل�ذ....ممثل��م�الذين��ع�دون�إل��م��سي���شؤو��م�ا��اصة

.)220(...."منتخبة�باالق��اع�العام

لكن،�ما�قيل�ع���ميثاق�ا��زائر�وامليثاق�الوط��،�وكذا�ميثاق�البلدية،�يقال�ع���

،�و�و�)221(�ذه�الوثيقة،�بحكم�نص�ا�ع���تقديم�أعضاء�ا��ماعة�املحلية�من�طرف�ا��زب

� �إم�انية �عدم �و�التا�� �محتواه، �من ��نتخاب �يفرغ �الستقاللية�ما �مدعمة �وسيلة اعتباره

.ا��ماعات�املحلية

ھ،�و�و�ما�نصت�عليھ�ــــــــــــــــــــــــــــــ،��ذا�التوج1969ة�لسنة�ــــــــــــــــون�الواليــــــــــــــــــــــــــــــأكد�بدوره�قان

� �نفس03املادة �القانون �":ھــــــــــــــــمن �الوالية �إدارة �طر�ق�يتو�� �عن �منتخب �شع�� مجلس

"�ق��اع�العام ،�و�و�ما��ش�ل�ضمانة�الستقالليــــــــــــة�املجالس�املنتخبـــة،�غ���أن�نظـــــــــام�....

� ��نتخاب �أفرغ �الواحد �ديمقراطية-ا��زب �وسيلة �مجرد��-باعتباره �وجعل�ا �محتواه، من

ر�ق�مجالس�الت�سيق�البلدية�بحكم�تدخل�ا��زب�����سي���املجالس�عن�ط�،وسيلة�نظر�ة

.)222(والوالئية،�وال������رقابة�سياسية�يمارس�ا�ا��زب�ع���الوحدات�املنتخبة

ثانيا

معا��ة�القوان�ن�الصادرة����ظل�التعددية�ا��ز�ية�لالنتخاب

�البلدي �قانو�ي �والواليـــــــــــــــــــــــــــــأل�� �ــــــــــــــــــــــــــــة �لسن�� �1967ة �وذلك�1969، �التوا��، �ع�� ،

�م �الســــــــــــــــــتماشيا �الوضع �لنظــــــــــع �تب�� �من �البالد ��� �التعدديـــــــــــــــــــــائد �فسن�ــــــــــــــــــــــــام �ا��ز�ية، ة

.513.صمرجع�سابق،�،�ميثاق�الوالية-220
.513.،�صاملرجع�نفسھ-221
.13.،�مرجع�سابق،�صعمر�صدوق -222
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ا�م،�والذين�ألغيا�بدور�)أ(،�املتعلق�بالوالية�09-90،�املتعلق�بالبلدية،�08-90رقم�قانو�ي�

�و� �أخرى �قوان�ن ��يقانو��مال�سن �10-11رقم ،12-07� �ع����بالبلدية��ناملتعلق، والوالية

).ب(التوا��

،�لالنتخاب09-08�،90-90رقم�معا��ة�قانو�ي-أ

�لسن �والوالية �البلدية �قانو�ي �ــــــــــــــــــــــــــــــنص ��نتخ1990ة �ع�� �املادة�ــــــــــــــــــــ، ��� �وذلك اب

�قانون �)223(الثالثة �بالبلدية�08-90رقم�من ��و�":املتعلق �منتخب �مجلس يدير�البلدية

�البلدي �الشع�� ����...."املجلس �ل���از�الثا�ي �بال�سبة ��نتخاب �نظام �كذلك �اعتمد �كما ،

� �املواد �عليھ �نصت �و�و�ما �البلدي، �الشع�� �املجلس �و�و�رئ�س �47البلدية، �نفس��48، من

�محلي �الديمقراطية �عن �للتعب�� �إطار �البلدية ��ش�ل �و��ذا �وقاعـــــــــــــالقانون، دة�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

.الالمركز�ة،�وم�ان�مشاركة�املواطن�����سي���الشؤون�العمومية

�ا �الختيار�أعضاء ��وسيلة ��نتخاب �بتفعيل �القانون ��ذا �كذلك �املحلية�قام ملجالس

نظام�التعددية�السياسية،�نتج�عنھ�بصفة�آلية��)225(1996،�و)224(1989فتكر�س�دستوري�

التخ���عن�نظام�ا��زب�الواحد،�الذي�تب�تھ�الدسات���السابقة،�لذلك�فإن�تأث����ذا�النظام�

.)226(ع���املجموعات�املحلية،��ان�أك���وضوحا

� �ع�� �ا��ز�ية �التعددية �ال�����يظ�ر�تأث���نظام �مجال �فتح �خالل �من �نتخاب،

قانون�من�77ا�نصت�عليـــــــــھ�املادة�ــــــــــــــــن،�و�و�مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــع�املواطنيـــــــــــــــــــــالس�املنتخبــــــــــة���ميــــــــــــــــللمجـــــ

� �باالنتخابات13-89رقم �املتعلق �املطلوب�":�ابقول�)227(، ��خرى �الشروط �مراعاة مع

ع�سابق،�وال���ـــــــــــــــــــــــــــــــــمعدل�ومتمم،�مرجيتعلق�بالواليـــــــــــة،�،�1990أفر�ل��7،�مؤرخ����09-90رقم�وتقابل�ا�املادة�الثالثة�من�قانون -223

"تنص "للوالية�مجلس�منتخب��س���املجلس�الشع���الوال�ي:
من�منھ�40وذلك����املادة�-224
منھ�52وذلك����املادة�-225
�زغداوي -226 �محمد �ا��ز�ي"، �السياسية �التعددية �نظام �ـــــــــــــــــــــــــــــــا�ع�اسات �ع�� �ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاملجموعة �ا��زائر�ة �املحلية �"ات مجلة�،

.63.،�ص1999،�لية�ا��قوق،�جامعة�ا��زائر،03،�عدد�حوليات
انون�ـــــــــــــــــــــــــــــــــم�بموجب�قـــــــــــــــــــــــــــــ،�معدل�ومتمــــــــــــ1989أوت��7،�الصادر���32دد�ــــــــــــــــــــــــــــــش،�ع.د.ج.ج.ر.،�ج1989أوت��7مؤرخ�����-227

=،�مؤرخ06-91،�وقانــــــــــون�رقم�1990مـــــــــارس��28،�الصادر����13ش�عدد�.د.ج.ج.ر.،�ج1990مارس��27،�مؤرخ����09-90رقـــــــم�
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��ق��اع� �يوم �بلع ���ص ��ل �انتخاب �يجوز �بھ، �املعمول �ال�شر�ع ��� �صراحة توافر�ا

� �سنة �وعشرون �تدعيما�"خمسة ��ش�ل �و�و�ما �واحد �حزب �ع�� �مقتصرا �يصبح �ولم ،

.الستقاللية�ا��ماعات��قليمية

،�لالنتخاب07-10�،12-11رقم�معا��ة�قانو�ي-ب

� �لم �لسنة �البلدية �قانون �لعام��2011ينص ��نتخابات �قانون �إال�أن ��نتخاب، ع��

�و�ع)228(1997 �قانــــــــــــــــــــــــــــــــ، �املسأل)230(2016و�)229(2012يو�ـــــــــــده �ل�ذه ��عرضا �ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، �غ���أنھة،

ة�املواطن�ن�����سي���شؤو��م،�و�و�ما�ورد�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور�جديدة�تدعم�ألك���مشاركـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجاء�بأم

� �املواد ��11/2� ،12� �املادة �وأخ��ا ،13� �املادة �فنصت ،11/2..." �الشع���: �املجلس يتخذ

� ��ل �وأولو�ات�البلدي �خيارات �حول �واس�شار��م ��شؤو��م �املواطن�ن �إلعالم التداب��

�والثقافية �و�جتماعية ��قتصادية �والتنمية ��...."ال��يئة �املادة "12أما �تحقيق�: قصد

أعاله،��س�ر��11أ�داف�الديمقراطية�املحلية����إطار�ال�سي���ا��واري�املذكور����املادة�

ار�مالئم�للمبادرات�املحلية�ال�����دف�إ���تحف���ــــــــــــــــــضع�إطاملجلس�الشع���البلدي�ع���و 

�ع �وح��م �املشاركــــــــــــــاملواطن�ن ��سو�ـــــــــــــــــ�� ��� �مشــــــــــــــــــــــــــــــــة �وتحسيـــــــــــة �ظروف�ــــــــــا�ل�م ن

�"مع�ش��م �املادــــــــــــــــــــــوأض، "13ةافت �اقتضت�: ��لما �البلدي �الشع�� �املجلس �رئ�س يمكن

أو�ممثل�/شؤون�البلدية،�أن��ستع�ن�بصفة�اس�شار�ة�ب�ل���صية�محلية�و�ل�خب���و

�ألشغال� �مفيدة �مسا�مة �أي �تقديم �شأ��م �من �الذين �قانونا �معتمدة �محلية جمعية

".املجلس�أو���انھ�بحكم�مؤ�التھ�أو�طبيعة��شاطا��م�

ؤرخ����ــــــــــــــ،�م17-91م�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــون�رقــــــــــــــــــــــــ،�وقانــــــــــــــ1991ر�ل�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأف�3ـــــــــــادر����،�الصــــــــــــ14ش�عدد�.د.ج.ج.ر.،�ج1991أفر�ل�����2=

).مل��(،�1991أكتو�ر��16ر����،�الصاد48ش�عدد�.د.ج.ج.ر.،�ج1991أكتو�ر��15
ش،�عدد�.د.ج.ج.ر.ات،�جــــــــــــــــــــــــــام��نتخابـ،�يتضمن�نظ1997مارس��6ؤرخ����ــــــــــــــــــــــــــــ،�م07-97من�أمر�رقم�75وذلك����املادة��-228

12� �الصادر��� ،6�� �مع1997مارس �بمــــــــــــــــــــــــــــ، �ومتمم �قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل �عضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوجب �رقـــــــــــــــــــــــــــــــانون �ــــــــــــــــــــــــــــوي �01-04م ��� �مؤرخ ،7�

ـــــــــــــــــــــــــ،�وقانون�عضوي�رق2004فيفري��11ادر����ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،�الص09ش،�عدد�.د.ج.ج.ر.،�ج2004فيفري� �28،�مؤرخ����08-07م�ـ

)مل��(،�2007جو�لية��29،�الصادر����48ش�عدد�.د.ج.ج.ر.،�ج2007جو�لية�
229-�� �املادة ��� ��65وذلك �رقم �عضوي �قانون �01-12من ��� �مؤرخ �ـــــــــــــــــــــــجــــــــــــانف12، �يتعلــــ2012ي �بنظـــــــــــــــــــــــام�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، ــــــــــق

).مل��(2012جانفي��14،�الصادر����01ش،�عدد�.د.ج.ج.ر.ات،�جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�نتخاب
�عضمن 65وذلك في المادة -230 �رقـــــــــــقانون ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوي �م10-16مـــــ ــــــــ، �ــــــــــــــــــــــــــــــــ ��� ��25ؤرخ �2016أوت �بنظـــــــــــــــــــــــــــــــيتعل، امــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق

.2016أوت��28،�الصــــــــــــادر����50ش�عدد�.د.ج.ج.ر.،�ج�نتخابات
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عل��نتخاب��وسيلة�الختيار�أعضاء��2012لكن�باملقابل،�نص�قانون�الوالية�لسنة�

"ال���تنص12املجلس�الشع���الوال�ي،�وذلك����املادة� للوالية�مجلس�منتخب�عن�طر�ق�:

".�ق��اع�العام،�و�د���املجلس�الشع���الوال�ي،�و�و��يئة�املداولة����الوالية�

الفرع�الثا�ي

املحلية�الشعبية�مسألة�انتخاب�أعضاء�املجالس�مع�ن��نتخابات��عامل�قوان�

�ا��زائر� �الدولة �ع�� �لزاما �لس�تـــــــــــي�ــــــــــــــــــــ�ان �والواليـــــــــــــــة �البلديــــــــة �إصدار�قانو�ي ��عــــــد ة

�و1967 ،1969�� �مسألة ��� �للتفصيل �لالنتخابات �قوان�ن �سن �التوا��، �أعضاء�عل انتخاب

� �سنــــــــــــة �إال�فـــي �يحصل ��مــــــــــــر�لــم ��ذا �غ���أن �املحليـــــــــــــة، �اعتمد�)231(1980املجالس �والذي ،

وذلك�إ���غاية��)فقرة�أو���(عليھ����انتخاب�أعضاء�املجالس�املحلية����ظل�ا��زب�الواحد�

�التعددي �ا��زائر�وتب�� ��� �السياسية �إصدار�قوان�ن��صالحات �إ�� �أدى �مما �السياسية، ة

.)فقرة�ثانية�(أخرى�تتما����مع�التوجھ�السيا����ا��ديد�

الفقرة��و��

ستقاللية����ظل�ا��زب�الواحدا�تدعموسيلة�ديمقراطية�ال��نتخاب�

�ق �أول �ا��زائر�ة �الدولة �سنــــــــــــــــــــــــــــــــــتب�ت ��� �لالنتخابات �ــــــــــــــــــــــــانون �و�و�قانون�1980ة ،

� �انتخ�08-80رقم �عملية �و�انت �الذكر، �قبل�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالسالف �املحلية �املجالس �أعضاء اب

� �لسن�� �والوالية �البلدية �لقانو�ي �تخضع �العام، �و�1967ذا �وذلك��1969، �التوا�� ع��

:�عا���املسألة،�وذلك�ع���النحو�التا��بتخصيص�مواد�

-� �املادة �33نصت �أمر�رقم �املجالس��24-67من �أعضاء �انتخاب �ع�� �بالبلدية املتعلق

املتعلق�بالوالية��38-69من�أمر�رقم��08الشعبية�البلدية�ملدة�أر�ع�سنــــوات،�وجعلت�املادة�

،�الصادر����44ش�عــــــــــــــــــــدد�.د.ج.ج.ر.،�يتضمـــــــــــــن�قانون��نتخـــــــــــــــــابات،�ج1980أكتو�ر��25،�مؤرخ����08-80بموجب�قانون�رقم��-231

).مل��(1980أكتو�ر��28
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قليمية،�بحكم�غل�الع�دة�خمس�سنوات،�و�و�ما��ش�ل�ضمانة�الستقاللية�ا��ماعات��

.)232(يد�السلطة�املركز�ة�وعدم�إم�انية�تنحية�املنتخب�املح���طيلة�تلك�املدة

�لالنتخ- �القابلية �عدم �ملسألة �القانون�ن �من�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتطرق �املواطن�ن ��عض �وإ�عاد اب،

�يدع �و�و�ما �وظائف�م، �بحكم �ــــــــــــــــــــــــــال���� �املصا���ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�ستقالليم ��غليب �خالل �من ة

.)233(املحلية

�مجرد�- �و�جعلھ �محتواه، �من ��نتخاب �أمر�يفرغ �ع�� �والوالية �البلدية �قانو�ي نص

�لتحقي �ال�تر�� �ش�لية �استقالليــوسيلة �ـــــــــــــــــــــــق �و�تمثـــة�ا��ماعـــــــــــــــــــــات ��مـ�قليمية، ر����ــــــــــــــــل

.)234(اش��اط�أن�ي�ون�أعضاء�املجالس�املحلية�مقدم�ن�من�ا��زب

�أعضـــــــــ�-232 �ع�� �مشددة �إدار�ــــــــــــة �وصايـــــــــــــة �وجود �مــــــع ��مر�مس�بعد ��ذا �ألن �الش�لية، �الناحية �من ��قل �املجــــــــــــــــــــــــــــــــــع�� الس�ـــــــــــــــــــــاء

.207�،244.ص.،�صمن��ذه��طروحة�الباب�الثا�ياملبحث�الثا�ي�من�الفصل��ول�من�تفصيلھ����باملنتخبة،�و�و�ما�سنقوم�
�16،�و15مرجع�سابق،�واملــــــــــواد��يتعلق�بالبلدية،،�1967جانفي��18،�مؤرخ����24-67من�أمر�رقم��56،�و54وذلك����املواد��-233

"54ادة�حيث�تنص�امل�،�مرجع�سابق،بالواليةيتعلق�،�1969ماي��23،�مؤرخ����38-69من�أمر�رقم� ال�يجوز�انتخاب�قضاة�:

والضباط�وضباط�املجلس��ع���مطلقا،�كما�ال�يجوز�انتخاب�أعضــــــــــاء�سلك�العمالــــــــــــة�وقضـــــــــــــاة�املجالس�القضائية�واملحاكم�

�الش �وأعوان �الشرطة �ومحافظي ��قليمية، �القيادة �أ��اب �البلدية�الصف �املصا�� �ومقاو�� �البلدية �أموال �وم�ند��� رطــــــة،

."و�عوان�الذين�تدفع�أجور�م�البلديــــة،�وذلك����دائرة��ختصــــــــــاص�ال���يمارسون�ف��ــــــــا�وظائف�م

"56تنص�املادة� :إن�م�ام�النائب�البلدي�تتعارض�مع�م�ام:

العضو����سلك�العمالة،��-

الضابط�وضابط�الصف����ا���ش�الو�ي�الشع���أثناء�ممارس��ما�مل�ام�ما،��-

..."العضو����أسالك��من�-

"15تنص�املادة� �56إن�نيابة�عضو����املجلس�الشع���للوالية�خاضعة�لقاعدة�عدم�جمع�الوظائف�املنصوص�عل��ا����املادة�:

..."���يمارس�ا�العضو����الواليةمن�القانون�البلدي،�فيما�يخص�امل�ام�ال

"16تنص�املادة� :ال�يمكن�أن�ي�تخب�أعضاء�املجالس�الشعبية�للوالية،�من��ان�يمارس�ف��ا�الوظائف�التالية:

أعضاء�سلك�الواليات،�-

القضاة����املجالس�القضائية�واملحاكم،��أم�ن�ا��ز�نة����الوالية،�-

القائمون�بالوظيفة����الوالية،��رؤساء�املصا���لإلدارات�املدنية�للدولة��-

.���اص�امل�لفون�بصفة�دائمة�بمص��ة�أو�مؤسسة�ذات�قوان�ن�أساسية�تا�عة�للوالية�-
"،�مرجع�سابقيتعلق�بالبلدية،�1967جانفي��18،�مــــــؤرخ����24-67من�أمر�رقم��34و�و�ما�يظ�ر�من�نص�املادة��-234 ي�تخب�:

ماي��22،�مــــــــــــــؤرخ����38-69م�ـــــــــــــــمن�أمـــــــــر�رق�08،�وكذا�املادة�..."واحدة�للمر���ن،�يقدم�ا�ا��زب�النواب�البلديون�من�قائمة

"،�مرجع�سابقيتعلق�بالوالية،�1969 ".ي�تخب�أعضاء�املجالس�الشعبيــــة�للواليــــــــة�من�قوائـــــــــم�املر���ن�الذين�يقدم�م�ا��زب:
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��نتخاب �قانون �لسنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحتفظ �ـــــــــــــــــــــــــات �املدعمة�1980ة �املظا�ر �ببعض ،

"63لالستقاللية،�واملتمثلة����الع�دة�النيابية،�و�و�ما�نصت�عليھ�املادة� ي�تخب�املجلس�:

� �الشعالالشع�� �واملجلس �واملجــــــــــــــــــوط�� �الوال�ي �خمس�ــــــــــــــــــ�� �ملدة �البلدي �الشع�� لس

�"سنوات �نص �كما �لالنتخ، �القابلية �عدم �ــــــــــــــــــــع�� �املادة ��� �وذلك بال�سبة��)235(76اب

.بال�سبة�ألعضاء�املجالس�الشعبية�الوالئية�)236(90الس�البلدية،�واملادة�ــــــــــــــــــــاء�املجــــــــــــألعض

:جاء�املشرع�ا��زائري�كذلك�����ذا�القانون�بأمور�تجعل��ستقاللية�ش�لية،�و������

اش��اط�أن�ي�ون�أعضاء�املجالس�املحلية�من�قائمة�وحيدة،�يقدم�ا�ا��زب،�و�و�ما�-

� �املادة �عليھ "66نصت �للمر���ن�: �وحيد �قائمة �من �شع�� �مجلس ��ل �أعضاء ي�تخب

."يقدم�ا�حزب�ج��ة�التحر�ر�الوط��

-� �ت�ون �أن �ع���� اش��اط �يؤثر�سلبا �و�و�ما �والفالح�ن، �العمال �من �املجلس ��� غلبية

 �� �املادة �عليھ �نصت �ما �و�و �املحلية، "64ستقاللية �املجالس�: �ضمن ��غلبية تكون

."الشعبية�املنتخبة�من�العمال�والفالح�ن

���ظل��حادية�ا��ز�ية�ال���مرت���ا�ا��زائر،�ال�يمكن�اعتبار��ھ�ش�������خ��،�أن

�باعتبـــــــ �لالستقاللية، �مظ�را �املحلية، �الشعبية �املجالس �الوسيلــــــــــــة�انتخاب ��ذه �أن ـــار

الديمقراطية،�وال�����دف�إ���إشراك�املواطن�ن�����سي���شؤو��م،�أحيطت�بمجموعة�من�

للغاية�امل�شودة،�وذلك�بتدخل�حزب�ج��ة�التحر�ر�الوط�������االقيود�تحول�دون�تحقيق�

�املر��� �تقديم �لسلطة �احت�اره �خالل �من �املحلي�ن، ��عضاء �انتخاب �وكذا�عملية ن،

.��م�ش�غ���الفالح�ن�والعمال�����سي���الشؤون�املحلية

235-�� �املادة �قانون �76تنص �08-80رقم�من ��� �مؤرخ �سابق1980أكتو�ر��25، �مرجع ��نتخـــابات �قانون �يتضمــــن ،" بقطع�:

� �املادة ��� �عل��ا �املنصوص �القابلية �عدم �حاالت �غي.......71النظر�عن ��عد �البلديـــــــــــــــــــاتــــــــر�قــــــــ، ��� �لالنتخاب �أمنـــــــــ...ابل ــاء�،

�م�ندسو  �البلدي�االقسمات، ���ساب �العاملون �للدولة �التق�� �محاسبو ـــــــــــــــالسلك �مسؤولو �اة، �البلدية، �أموال املقاوالت�ا

�مسؤولو  �مسؤولو �االبلديــــــــــــــــــــة، �البلدية، ��قتصادية �الشرطة��االوحدات �أعوان �البلديون، ��عوان �البلدية، ��شغال نقابات

."ةالبلدي
236-�� �املادة ��90تنص �قانون �08-80من ��� �مؤرخ �نفسھ1980أكتو�ر��25، �املرجع ��نتخـــابات، �قانون �يتضمــــن ،" �عدا�: مـــــــــــــا

�لالنتخاب �القابلية �عدم �أيض...حاالت �ي�تخب �أن �يجوز �ال �الواليةــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، ��� �الواليــ......ا �مصا�� �رؤساء �خز�نــــــــــة�، �أمنــــــــــــاء ـــــــــــة،

."الوالية،�مسؤولوا�مقاوالت�الوالية،�م�ندسوا�ال�يئات�املنتمية�للدولة�العاملون���ساب�الدولة
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الفقرة�الثانية

�نتخاب�دعامة�ش�لية�لالستقاللية����ظل�التعددية�ا��ز�ية

�واعتماد� �الواحد، �ا��زب �نظام �عن �التخ�� ��عد �ا��زائر�ة �الدولة �ع�� �لزام �ان

و�ذا�التوجھ�ا��ديد،�و�ان�قانون�نظام�التعددية�ا��ز�ية،�أن�تقوم��سن�قوان�ن�تتما����

.�نتخابات�من�ب�ن�ال�شر�عات�ال����عرضت�لإللغاء،�وإصدار�قوان�ن�أخرى 

،�املتعلق�باالنتخابات،�وحاولت�إيجاد�08-80،�قانون�-تبعا�لذلك��–ألغت�ا��زائر�

� �لشغل �املر���ن ����اص �انتقاء �عملية �و�حكم �ينظم �انتخا�ي �قانون ����املنظام قاعد

�ا��ز�ي �التعددية �تقتض��ا �ال�� ��سس �ع�� �املحلية �سنة�ــــــــــــــــاملجالس ��� �ذلك �و�ان ة،

،�الذي�)238(1997ة�ــــــــــــــــــــــــــ،�و�عد�ذلك�تم�إلغاء��ذا�القانون،�وعوض�بآخر����سن)237(1989

ف�ل�جاءت��ذه�القوان�ن�،�)240(���2016سنة�ليل���بدوره،�)239(2012أل���بدوره����سنة�

بجديد���عل��نتخاب�أك���تجسيدا�الستقاللية�ا��ماعات��قليمية؟�

د�أ�م�حيمثل�املجلس�الشع���املح��،�ا��ناح�الشع������السلطة�التنفيذية،�و�و�أ

�امل �و�عتبار�الوحيد �منتخب�ن، �أعضاء �من �و��ش�ل ��قليمية، �ا��ماعات ����أج�زة عتمد

���مھ�شكيلتھ،�و���تحد �����،يد الكثافة�الس�انية،�إذ�أن�عدد�املقاعد�املطلوب�شغل�ا

.)241(املجلس�مرتبط��عدد�س�ان��قليم�الناتج�عن�التعداد�الرس����خ��

� �خمس �ا��زائر�ملدة ��� �والوالئية �البلدية �الشعبية �املجالس �أعضاء )05(ي�تخب

:،�و��ون�عدد��عضاء�ف��ا�ع���النحو�التا��)242(سنوات

ـــــــــــــــــــانون��نتخابـــــــــــــــات،�معدل�ومتمـ1989أوت��07،�مؤرخ����13-89بموجب�قانون�رقم��-237 .ـــــــــــم،�مرجـــــــــــــــــع�سابق،�يتضمن�قـ
ـــام��نتخابــــــــــــــــــات،�معدل�ــــــــــــــــــــــــــــ،�يتضمن�القانون�العضوي�املتعلق�بنظـــــ1997مارس��6،�مؤرخ����07-97بموجب�أمر�رقم��-238

.ومتمم،�مرجع�سابق
.،�يتعلق�بنظام��نتخابات،�مرجع�سابق2012جانفي�12،�مؤرخ����01-12قانون�عضوي�رقم�بموجب�-239
.مرجع�سابق،�يتعلق�بنظام��نتخابات،�2016أوت��25،�مؤرخ����10-16قانون�عضوي�رقمبموجب���-240
.37.،�مرجع�سابق،�صبوعمرانعادل-241
يتعلــــــــــــــــــق�بنظام��نتخابات،�مرجع�،�2016أوت��25،�مؤرخ����10-16وي�رقم�ضقانون�عمن��65و�و�ما�نصت�عليھ�املادة��-242

.،�يتعلق�بنظام��نتخابات،�مرجع�سابق2012جانفي��12،�مؤرخ����01-12قانون�عضوي�رقم�و���املادة�ذا��ا���،�سابق�
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�سمة،�10.000عضوا����البلديات�ال���يقل�عدد�س�ا��ا�عن�13-

-15�� �ب�ن �س�ا��ا �عدد �ي��اوح �ال�� �البلديات ��� �و�10.000عضوا ��20.000سمة

�سمة،

-19�� �ب�ن �س�ا��ا �عدد �ي��اوح �ال�� �البلديات ��� �و�20.001عضوا ��50.000سمة

�سمة،

-23�� �ب�ن �س�ا��ا �عدد �ي��اوح �ال�� �البلديات ��� � �و�س�50.001عضوا �100.000مة

�سمة،

-33�� �ب�ن �س�ا��ا �عدد �ي��اوح �ال�� �البلديات ��� �و�100.001عضوا ��200.000سمة

�سمة،

.)243(�سمة�أو�يفوقھ�200.001عضوا����البلديات�ال����ساوي�عدد�س�ا��ا�ب�ن��43-

��ش �ا��زائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتجدر �املشرع �أن �إ�� �عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة �مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري ن�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد

ا�ــــــــــــــــــــــــــــة،�ب�نمـــــــــــــــــــــــــــــالس�الشعبية�البلديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد�إ���الرفع�من�عدد�أعضاء�املجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجدي

�بإنقـــــــــــــــــــــــــــــــــــق �فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاص�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام �قانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ��نتخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ات�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــون

،�و�ذلك�اعتمد��سلوب�الذي�يحقق���داف�السياسية،�من�)244(1997ة�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلسن

.����سي���الشؤون�املحليةمن�املواطن�ن�إشراك�أك���عدد�ممكن�

ات،�مرجع�ــــــــــــــــــــام��نتخابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق�بنظــــــــــــــــــــــيتعلـــــــــــ،�2016أوت��25ؤرخ����ـــــــــــــ،�م10-16من�قانون�عصوي�رقم��80أنظر�املادة��-243

.سابق،�يتعلق�بنظام��نتخابات،�مرجع�2012جانفي��12،�مؤرخ����01-12من�قانون�عضوي�رقم��79املادة�وتقابل�اسابق،�
�املادة��-244 �نص �يظ�ر�من ��97و�و�ما �أمر�رقــمن �07-97ـــــــــــــم � ،� ��� ��6مؤرخ �املتعلق�1997مارس �القانون�العضوي �يتضمن ،

:بنظــــــــام��نتخابــــــــــــــــــات،�معدل�ومتمم،�مرجع�سابق،�ال���نصت�ع����عداد�التالية

�سمة،�10.000أعضاء����البلديات�ال���يقل�عدد�س�ا��ا�عن��07-

�سمة��20.000سمة،�و�10.001أعضاء����البلديات�ال���ي��اوح�عدد�س�ا��ا�ب�ن��09-

�سمة،��50.000سمة،�و�20.001عضوا����البلديات�ال���ي��اوح�عدد�س�ا��ا�ب�ن��11-

�سمة،��100.000سمة،�و�50.001عضوا����البلديات�ال���ي��اوح�عدد�س�ا��ا�ب�ن�15ــــــــــ����

�سمة،��200.000سمة،�و�100.001عضوا����البلديات�ال���ي��اوح�عدد�س�ا��ا�ب�ن��23-

.200.001البلديات�ال���يفوق��عداد�س�ا��ا�����33-
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�س�ان� ��غ���عدد �حسب �الوالئية، �الشعبية �املجالس �أعضاء �يتغ���عدد باملقابل،

:الوالية�ضمن�الشروط��تية

�سمة،�250.000عضوا����الواليات�ال���يقل�عدد�س�ا��ا�عن��35-

-39�� �ب�ن �س�ا��ا �عدد �ي��اوح �ال�� �الواليات ��� �و�250.001عضوا ��650.000سمة

�سمة،

�ي��43- �ال�� �الواليات ��� �عضوا �ب�ن �س�ا��ا �عدد �و��650.001اوح ��950.000سمة

�سمة،

-47�� �ب�ن �س�ا��ا �عدد �ي��اوح �ال�� �الواليات ��� � �سمة��950.001عضوا

�سمة،�1.150.00.000و

-51�� �ب�ن �س�ا��ا �عدد �ي��اوح �ال�� �الواليات ��� �سمة��1.150.00.001عضوا

�سمة،�1.250.000و

.)245(�سمة�1.250.000عضوا����الواليات�ال���يفوق�عدد�س�ا��ا��55-

�الر�ائز� �من �مجموعة �ع�� ��س�ند �املنتخب، �املح�� �املجلس �استقاللية �فإن و�كذا

:تصاحب�ت�و�نھ،�وتتمثل�أساسا���

ل�����للعضو�ة����لك�بفتح�املجال���ميع�املواطن�ن،�وذل�:النص�ع���حر�ة�ال����-أ

أخرى،�بل�وضعت��،�منخرط�ن����أحزاب�أو�أحرار�دون��غليب�فئة�ع��)246(املجالس�املحلية

�عام �ال����ــــــــــــــــــــشروط �من �املواطنيـــن �تمكن ��مر�.ة ��ذا �املستوى��–�سمح �ع�� ��قل ع��

و���املادة�،�يتعلــــــــــــــــــق�بنظام��نتخابات،�مرجع�سابق،�2016أوت��25،�مؤرخ����10-16قانون�عضوي�رقم�82أنظر�املادة��-245

من��99وتقابل�ا�املادة�،ق�بنظام��نتخابات،�مرجع�سابق،�يتعل2012جانفي��12،�مؤرخ����01-12قانون�عضوي�رقم�ذا��ا����

ام��نتخابــــــــــــــــــات،�معدل�ومتمم،�مرجع�ـــــــــــ،�يتضمن�القانون�العضوي�املتعلق�بنظــــــــ1997مارس��6مؤرخ����،��07-97أمر�رقـــــــــــــــم�

.سابق
شؤون��قليم،�إال�أن�لھ�إكرا�ات�ع����رغم��ون�حر�ة�ال����،�ضمانة�ملشاركة�أك���عدد�ممكن�من�املواطن�ن�����سي�� �-246

اص�ال�يمل�ون�مؤ�الت�تمك��م�من�ال�سي���الرشيد�للمصا���ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ�داء�املح��،�بحكم�تو���عضو�ة�املجالس�املنتخبة،�أ��

.169�،206.ص.،�صمن��ذه��طروحةالثا�ي��الباباملبحث��ول�من�الفصل��ول�من�بالتفصيل����املحلية،�و�و�ما�سن�ينھ�
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� �متعددة�-النظري �انتخابية �قوائم �طر�ق �عن �املحلية �املقاعد �شغل �ع�� �أحسن �ب�نافس ،

.)247(�س�ند�إ���برامج�اقتصادية�واجتماعية�مختلفة

يل�حر�ة�ال�����وذلك�من�خالل�اش��اط��عليــــــــــــــــل�قرار�رفض�قام�املشرع�كذلك�بتفع

.)248(القضاء�املختص�مال����،�وكذا��ع��اف�للمواطن�ن�بالطعن����القرار�أما

من�قانون�61ادة�ــــــــــــــــــــھ�املــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�نصت�عليــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�و�م:إعمال�نظام�الع�دة�النيابية-ب

� �13-89رقم �واملادة �أم75، �رقــــــــــــــــــــــــــــــــمن �ـــــــــــــــــــــــر �امل07-97م �و �ــــــــــــــــــــــــ، �ق65ادة انون�ـــــــــــــــــــــــــــــــــمن

�املادة�،�01-12وي�رقم�ــــــــــــــــــــــــــــــــــعض بجعل�،�10-16كذلك�من�قانون�عضوي�رقم�65وأخ��ا

الس�املحلية�بخمس�سنوات،�و�و�ما��ش�ل�ضمانة�ع����قل�ــــــــــــــــــــــــــــــــمدة�العضو�ة����املج

.من�الناحية�النظر�ة

وذلك�بإقصاء��عض�املواطن�ن�من�حق�ال�����:لالنتخابالنص�ع���عدم�القابلية�-ج

�من�قانون 82ا�نصت�عليھ�املـــادة�ـــــــــــــــــللعضو�ة����املجالس�املحلية،�بحكم�مناص��م،�و�و�م

من�قانون�عضوي�83و�81املادت�ن�و ،�07-97من�أمر�رقم�100و،�98،�واملادت�ن�13-89رقم

و���ذلك�،�)249(10-16قانون�عضوي�رقم��كذلك�من83و�81وأخ��ا�املادت�ن�،�01-12رقم�

�استخ �لتجنب ��قليمية، �ا��ماعات �الستقاللية �مصا���ـــــــــــــــــــــتدعيم �لتحقيق �النفوذ دام

.��صية،�أو�للغ��،�ع���حساب�الشؤون�املحلية

وت��ز��ذه�ا��االت��عد��عالن�عن�نتائج��ق��اع،�حيث�:النص�ع���حاالت�التنا��-د

�العضو�ة� �عن �التخ�� �مراكز�نفوذ، �يحتلون �ممن �واملوظفون، ����اص ��عض �ع�� يجب

.65.،�مرجع�سابق،�صمحمد�زغداوي -247
م،�مرجـــــع�ـــــــــــــــــــــدل�ومتمــــــــــــــــــــــــــــــــ،�يتضمن�قــانون��نتخابــات،�مع1989أوت��07،�مؤرخ����13-89من�قانون��70وذلك����املادة��-248

� �املادة ��86سابق، �أمر�رقم �07-97من ��� �مؤرخ ،6�� �املتعلــــــــــــــــــــــــــــــــ1997مارس �العضوي �القانــــــــــــــــــــون �يتضمن �بنظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، ــــــام�ـــــــــــــــق

� �واملادة �سابق، �مرجع �ومتمم، �معدل ���77نتخابـات، �قانون �01-12من ��� �مؤرخ � �جـــ�12، �يتعلـــــــــــ2012ــــــــــــــــــــــــانفي �بنظام�ـــــــــ، ـــــــق

�سابق �مرجع ��نتخابات، �املادة �وأخ��ا �ع�78، �قانون �ضمن �رقم �10-16وي ��� �مؤرخ ،25�� �2016أوت �بنظ، ام�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــيتعلــــــــــــــــــق

.�نتخابات،�مرجع�سابق
249-� �مستخدمو �مع� �وكذا �العامون�للوالية، �املف�شون �املنتدب�ن، �الوالة �و�م �آخر�ن�غ���قابل�ن�لالنتخاب، �أ��اص �اإضافة

�محاول ��� ��و�� �زاو�ت�ن، �من �يقرأ ��قصاء �و�ذا �مـــــــــــــــــــــــــــــــالبلدية، �املنع �دائرة �توسيع � �ممارســــــــــــــــــــــــــة �املــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن �ا��قوق دنية�ة

.والسياسية،�والثانية،�محاولة�تحقيق�ا��ياد�و�ستقاللية�لألعضاء
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لم�2016وكذا�لسنة�،�2012لسنة�ارة�أن�قانون��نتخابات�ــــــــــــــ،�مع��ش)250(باملجالس�املحلية

�التنــــــــــــــ�ايتعرض ��شــــــــــــــــــــــــــــــــــ��االت �رغـــــــــم �إل��ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا��، �قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة �فـــــــي �الواليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ـة�ـــــــــــــــــــــــــــــــــانون

،�و�التا���موقف�املشرع�ا��زائري،�جاء�مؤكدا�10-11،�دون�قانــــون�البلدية�رقم�07-12قم�ر 

�باست�ن �السابقة، ��نتخابات �قانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلقوان�ن �سنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء �ـــــــــــــــــون �ع���1980ة �نص �الذي ،

.91و،�77نا������املادت�ن�الت

�الضمانات-ه �من �بمجموعة ��نتخابات �أك���:إحاطة �تدعيم �إ�� ��مر ��ذا يؤدي

الستقاللية�ا��ماعات��قليمية،�من�خالل�ضمان�الوصول�إ���املجالس�املحلية�املر���ن�

� �املواطن�ن �عل��م �صوت �القانونية–الذين �الناحية �من ��قل �وتتمث-ع�� ��ذه�ـــــــــــــــــــــــــــــــ، ل

:الضمانات���

��نتخابية-/• �للعملية �التم�يدية ��جراءات �أل�مي:تنظيم �العمليــــــــــــــــــــــــــــــفنظرا ة�ـة

�ل� �وجعل �تنظيم�ا، �املشرع �أحكم �فقد �تكتنف�ا، �وللمخاطر�ال�� �إجراءات�ــــــــــــــــــــــ�نتخابية، ا

:،�وتتمثل��ذه��جراءات���)251(تم�يدية،�يجب�مراعا��ا�قبل�إجراء��نتخابات

وال���يمكن�أن�ت�ش�ل�من�شطر�من�بلدية،�أو�من�:إجراء�تقسيم�الدوائر��نتخابية-1

.)252(بلدية،�أو�من�عدة�بلديات

2-�� �ومراجع��ا ��نتخابية �القوائم �وتراجع�:وضع �دائمة، ��نتخابية �القوائم وت�ون

�مراجع�� �يمكن �كما �سنة، ��ل ��خ���من �الثال�ي �مرســـــــــــــــــــــخالل �بمقت��� �است�نائيا وم�ـــــــــا

رئا���،�متضمن�استدعاء�ال�يئة��نتخابية،�املتعلق�باق��اع�ما،�والذي�يحدد�ف��ة�افتتاح�ا�

.)254(ابية،�و�تم�إعداد�القوائم�ومراجع��ا�تحت�رقابة���نة�إدار�ة�انتخ)253(واختتام�ا

.56�،57.ص.،�مرجع�سابق،�صمحمد�الصف����ع��-250
.39.،�مرجع�سابق،�صبوعمران�عادل-251
و���،يتعلــــــــــــــــــق�بنظام��نتخابات،�مرجع�سابق،�2016أوت��25،�مؤرخ����10-16وي�رقم�ضقانون�عمن��26أنظر�املادة��-252

.،�يتعلــــــــــــــــــق�بنظام��نتخابات،�مرجع�سابق2012جــانفي��12،��مؤرخ����01-12رقم�قانون �املادة�ذا��ا���
و���سابق،يتعلــــــــــــــــــق�بنظام��نتخابات،�مرجع�،�2016أوت��25،�مؤرخ����10-16وي�رقم�ضقانون�عمن��14أنظر�املادة��-253

.سابقمرجع�ــــــــــق�بنظام��نتخابات،�،�يتعلــــــــ2012جــانفي��12،��مؤرخ����01-12رقم�قانون �املادة�ذا��ا���
:تت�ون�ال��نة�من�-254

رئ�سا،قاض��عينھ�رئ�س�املجلس�القضا�ي�املختص�إقليميا،��-

=رئ�س�املجلس�الشع���البلدي،�عضوا،�-



البحث����مظا�ر�استقاللية�ا��ماعات��قليمية����ال�شر�ع�ا��زائري ����الباب��ول���

88

��نتخابية-/• �للعملية �الرئ�سية ��جراءات �بـــــــ:تنظيم �املراحـــــــــل�ـــــــــــــــــــوذلك ـاح��ام

:الضرور�ة،�واملتمثلة�أساسا���

�الناخبة�-1 �ال�يئة �بموج:استدعاء �غضـــــــــــــــــــــــــــــــــــمرس�بوذلك ��� �رئا��� ��ش�ر�ـــــــــــــــــــــوم ون

.)255(الثالثة،�ال����سبق�تار�خ�إجراء��نتخابات

��نتخابي�-2 �العملي:ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا��ملة �الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�� �ف��ـــــــــــــــــــــــة �يصرح ا�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ��

�التعر� �واستعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــللمر��يــــــن، �بأنفس�ـــــــــــم، �أفكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف م�ـــــــــــــــــــــــــــــــار�ــــــــــــــــــــــــراض

�مفتوحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�رامج�ـــــــــ �وتكــــــــون �ــــــــــــــــــــــــــــــــــم، �وعشرون �خمسة �قبل �يوم�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيوم)25(ة �من ا

.)256(أيام�من�تار�خ��ق��اع)03(�ق��اع،�وت�ت���قبل�ثالثة�

و�دوم�ليوم�واحد،�يحدد�بمرسوم�رئا���،�لكن�يمكن�ال��خيص�للبلديات�:�ق��اع�-3

�إج �يتعذر�ف��ا ��قتــــــــــــــــــــال�� �عملية �بتقديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراء �نفسھ، �اليوم ��� �افتتاحھ�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراع م

� �وسبع�ن �بقــ)72(باثن�ن �وذلك ��كثــــــــــر، �ع�� �امل�لف�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــساعـــــــــــة �الوز�ر �من ــرار

.)257(بالداخلية،�و�طلب�من�الوالة

ل�دون�انقطاع�إ���غاية�ان��ائھ�ـــــــــــــوالذي�يبدأ�فور�اختتام��ق��اع،�و�تواص:الفرز �-4

.)258(تماما،�و��ون�علنيا،�و�قوم���ذه�العملية�فارزون�تحت�رقابة�أعضاء�مكتب�التصو�ت

�م�ن�العام�للبلدية�عضوا،�-=

ؤرخ�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،�م10-16وي�رقم�ضقانون�عمن��15ادة�ــــــــــــــــــــمن�البلدية،��عي��ما�رئ�س�ال��نة،�عضو�ن،�أنظر�امل)2(ناخبان�اثنان��-

� ��25�� �2016أوت �سابق، �مرجع ��نتخابات، �بنظام �يتعلــــــــــــــــــق �امل، ���ـــــــــــــــــــــــــو�� �ذا��ا �01-12رقم�ون ــــــــــــــــــــــــقان�ادة ��� �مؤرخ � ،12�

.سابقمرجع�ــــــــــق�بنظام��نتخابات،�،�يتعلــــــــ2012جــانفي�
و���سابق،يتعلــــــــــــــــــق�بنظام��نتخابات،�مرجع�،�2016أوت��25،�مؤرخ����10-16قانون�عضوي�رقم�من��25أنظر�املادة��-255

.سابقمرجع�نتخابات،�،�يتعلــــــــــــــــــق�بنظام�� 2012جــانفي��12،��مؤرخ����01-12رقم�قانون �املادة�ذا��ا���
يتعلــــــــــــــــــق�بنظام��نتخابات،�مرجع�،�2016أوت��25،�مؤرخ����10-16من�قانون�عضوي�رقم��186إ����173واد�منأنظر�امل�-256

ـــق�بنظام��نتخابات،�مرجع�،�يتعلـــــــــــــــ2012جــانفي��12،��مؤرخ����01-12رقم�من�قانون 199إ���188من�وتقابل�ا�املواد،�سابق

.قساب
وال���،يتعلــــــــــــــــــق�بنظام��نتخابات،�مرجع�سابق،�2016أوت��25،�مؤرخ����10-16من�قانون�عضوي�رقم�33أنظر�املادة�-257

.سابقمرجع�ــــــــــق�بنظام��نتخابات،�،�يتعلــــــــ2012جــانفي��12،��مؤرخ����01-12رقم�من�قانون �30تقابل�ا�املادة
ام��نتخابات،�مرجع�ــــــــــــــــــــــــــــق�بنظــــــــــــيتعلــــــــــــــــــ،�2016أوت��25،�مؤرخ����10-16قانون�عضوي�رقم�من��48�،49أنظر�املادت�ن��-258

.سابقمرجع�ــــــــــق�بنظام��نتخابات،�،�يتعلــــــــ2012جــانفي��12،��مؤرخ����01-12رقم�قانون �و���املواد�ذا��ا���،�سابق
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�النتائج�-5 �يم:إعالن �تبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالذي �إجراءات، ��عدة دأ�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

�النـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبإع �محضر ����داد ��سليم �م��ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتائج، ا�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

ذا�تبليغ����ة�من�املحضر�إ���ال��ان�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوائم،�وكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ���القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــملمث

.)259(�نتخابية

�ال�س��-و �التمثيل �أسلوب �املقاعد�)260(اعتماد �توز�ع �نصـــــو�و�م:)261(�� �عـا ھ�ـــــــــــــليــــــــت

من�قــــانون�66،�املادة�07-97م�ـــــــــــــمن�أمر�رق76ادة�ـــــــ،�وامل)262(13-89ن�قانون�ـــــم�61ادة�ـــــامل

.10-16كذلك�من�قانون�عضوي�رقم�66املادة��راـــــــــــــــوأخي،�01-12عضوي�رقم�

و���،يتعلــــــــــــــــــق�بنظام��نتخابات،�مرجع�سابق،�2016أوت��25،�مؤرخ����10-16قانون�عضوي�رقم�من��51أنظر�املادة��-259

�،�يتعلــــــــــــــــــق�بنظـــــــا2012جــانفي��12،��مؤرخ����01-12رقم�قانون �املادة�ذا��ا��� وللتفصيل�.،سابقــــــــــع�ــــــــــــــــمرجم��نتخابــــــــــــــــات،

.44.،�مرجع�سابق،�صبوعمرانعادل-:أك��،�أنظر
�ق��اع�ال�س���وأثره�"،إدر�س�بوكرا-:للتفصيل����مسألة�تأث����أسلوب�التمثيل�ال�س���ع���أداء�املجالس�املنتخبة،�أنظر�-260

،�جو�لية�09،�عدد�مجلة�الفكر�ال��ملا�ي،�"ـــــــــــــــــــــــــة����ا��زائر�ع���التعددية�السياسيــــــــــــة�ع���ضوء�تجر�ـــــــــــــــــــــــة��نتخابـــــــــــــــــــــــــات�ال�شر�عيــــــــــ

.40�،71.ص.،�ص2005
،�يتضمن�قانون��نتخابات،�مرجع�سابق،��ان��عتمد�1980أكتو�ر��25،�مؤرخ����08-�80شارة�أنھ����ظل�قانون�رقم�تجدر��-261

�ات�ال���تحيط���ذا�النمط�من�توز�عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،�ورغم�السلبي���67توز�ع�املقاعد�ع���نظام��غلبية�املطلقة،�و�و�ما�نصت�عليھ�املادة�

�معظ �تمثيل �لعدم �املح��، ��داء �ع�� �التأث���السل�� �و�التا�� �املجالس، ��� �واحد �سيا��� �لون ��يمنة �من �املصا���ـــــــــــــــــــــاملقاعد، م

�� �وتجنب �املجلس ��ستقرار�داخل �تحقيق �أ�م�ا �مزايا، �آخر�لھ �جانب �من �إال�أنھ �مجال�املحلية، �فتح �إ�� �تؤدي �وال�� �سدادات،

.ة�الوصية،�والذي��ش�ل�أك���مساس�باستقاللية�ا��ماعات��قليميةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسلطتدخل�ال
�07،�مؤرخ����13-89من�قانون�رقم���61ش���أنھ�رغم�النص�ع���اعتماد�أسلوب�التمثيل�ال�س������توز�ع�املقاعد����املادة��-262

� �1989أوت �إال �سابق، �مرجع �ومتمم، �معدل �املحلي، ��نتخابات ��� �املقـــــــــــــــــاعد �توز�ع ��� �العــــــــــــــــــام �املبدأ ��غلبية�ــــــــــــــــــــأن ��و�نظام ة

،�مرجع�سابق�وال���1990مارس��27،�مؤرخ����06-90ال���عدلت�بموجب�قـــــــــــــانون�رقم��62املطلقة،�و�و�ما�يظ�ر�من�خالل�املادة�

"نصت :ي��تب�ع���طر�قة��ذا��ق��اع�التوز�ع�التا���للمقاعد�:

�ا�-1 �من �عدد �ع�� �املع���ع��ا ��صوات �ع�� �املطلقة �باألغلبية �فازت �ال�� �القائمة �املئو�ــــــــة�تتحصل �و�ال�سبـــــــــــــة �ي�ناسب ملقاعد

.لألصوات�املحصل�عل��ا�املج��ة�للعدد�ال��يح��ع��

:���حالة�عدم�حصول�أية�قائمة�ع����غلبية�املطلقــــــــــــة�من��صوات�املع��ة�تفوز�القائمة�ال���تحوز�ع���أع����سبة�ع���ماي����-2

ملج���إ���العدد�ال��يح��ع������حالة�ما�إذا��ان�عدد�املقاعد�املطلوب�شغل�ا����الدائرة�فرديا،من�عدد�املقاعد�ا�50%-

زائد�واحد�من�عدد�املقاعد�املج���إ���العدد�ال��يح��ع������حالة�ما�إذا��ان�عدد�املقاعد�املطلوب�شغل�ا����الدائرة��50%-

.زوجيا

3-�� �ع�� �حصلت �ال�� �املتبقية �القوائم ��ل �ع�� �بالتناسب �املقاعد �توزع �أعاله �املذ�ورت�ن �ا��الت�ن ��لتا �من��%07و�� �فوق فما

.�صوات�املع��ة،�ع���أساس�ال�سبة�املئو�ة�لألصوات�املحرزة�بتطبيق�البا����قوى�ح���ت�ت���املقاعد�الواجب�شغل�ا

.توزع�ع����ل�القوائم�بالتناسب�بما�ف��ا�القائمة�الفائزة�ال���أحرزت�أع����سبة���حالة�بقاء�مقاعد�التوز�ع،�-

=تحصل�القائمة�الفائزة�ع���جميع�املقاعد�%07ة�قائمة�ع����سبة�ــــــــــــــ���حالة�عدم�حصول�أي- .
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��سل ��ذا �إشـــــــــــــــــــــــيؤدي �إ�� ��س�يـــــــــــــوب ��� �املواطن�ن �من �أك���عدد ر�الشؤون�ــــــــــــــــــــــــــــــراك

املحلية،�و�و�ما�يؤثر�إيجابا�ع���استقاللية�ا��ماعة��قليمية،�الحتوا��ا�ع���ألوان�سياسية�

.)263(ملحلية�بأكمل�امختلفة،�و�التا���تمثيل�مصا���الوحدة�ا

توزع�املقاعد�حسب�ال�سب�م�ما��انت،�مع�إعطاء��فضلية�للقائمة�ا��ائزة�ع���أع����%07إذا�لم�تحرز�أية�قائمة�ع����سبة�-=

.�سبة
�أنن�-263 �إال ��قليمية، �ا��ماعات �استقاللية �ع�� �تؤثر�سلبـــــــــا �وال�� �عيو�ھ، �كذلك ��سلوب �ل�ذا �من�غ���أنھ �املقـــــام ��ذا ��� ا

.لباب�الثا�يلالتأث���السل����تارك�ن�طروحة�قمنا�بإبراز�التأث����يجا�ي�للتمثيل�ال�س��،�
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الفصل�الثا�ي

مظا�ر��ستقاللية�الوظيفية�ل��ماعات��قليمية

�يقوم� �الر�ائز�ال�� �أ�م �من �العضو�ة، �باالستقاللية ��قليمية �ا��ماعات �تمتع يمثل

عل��ا�التنظيم��داري�الالمركزي،�من�خالل�تقسيم�إقليم�الدولة�إ���وحدات�إدار�ة،�تتمتع�

� �ع���بال��صية �الديمقراطية �لتجسيد �املحلية، �املجالس �أعضاء �انتخاب �مع املعنو�ة،

.املستوى�املح��

لكن��ذه�املقومات�ال�تكفي،�وتفرغ�من�محتوا�ا�إذا�لم�توازى�مع�ر�ائز�أخرى�تكرس�

�ع��� �يقوم �ال �الالمركزي �التنظيم �أن ��ون ��قليمية، �ل��ماعات �الوظيفية �ستقاللية

سب،�بل�البد�من�ضمان�إم�انية�ممارسة��ؤالء�املنتخب�ن�لوظائف�م�استقاللية��عضاء�فح

.بقدر�من�ا��ر�ة،�ودون�وجود�تبعية�مفرطة�ل���ات�املركز�ة

�توز�ع� ��� ��قليمية، �ل��ماعات �الوظيفية ��ستقاللية �مقومات �بذلك تت��ص

� �املنتخبة �املحلية �واملجالس �املركز�ة �السلطة �ب�ن �أول (�ختصاص �التمتع�)مبحث �مع ،

).مبحث�ثان(باالستقالليــــــة�املاليـــة،�وتخفيف�الوصاية�املمارسة�من�طرف�ا���ة�الوصية�
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املبحث��ول 

توز�ع��ختصاص�ب�ن�السلطة�املركز�ة�وا��ماعات��قليمية�

�و�عت��������� �املركز�ة، �السلطة �من �ل�ا �ممنوحة �اختصاصات �املحلية ��دارة تمارس

� �أ�مي��ا�صالحيات �ع�� �للداللة �معيارا �وشمولي��ا، �مدا�ا �حيث �من �املحلية الوحدات

�منح� ��� �الدولـــــة �توسعت �ما �فإذا �فيھ، �تقوم �الذي ��قليم �مواط�� ���اجات وإشباع�ا

�ختصاصــــــــات�لإلدارة�املحلية،��ان�ذلك�مؤشرا�ع���ك���شأن��ذه��دارة�وازدياد�دور�ا�

داري����الدولة،�و�العكس�عندما�تقلل�الدولة�من�اختصاص��دارة�وفعالي��ا����النظام�� 

.املحلية،�إنما�تحد�بذلك�من�دور��ذه�ال�يئة�ومن���م�ا�وقدر��ا

��ســــــــــ����� �املحليـــــــــــــــــــة، �املصـــــــــــا�� �مسألـــــــــــــــــــة �فــــــــــــــــــــــــــــــــو�عتبـــــر �الرئ���� �توز�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس ع�ــــــــــــــــــــــــي

� �أول (�ختصـــاص �الصالحيـــــــــات��،)مطلب �منــــــــح ��� �املتبع ��سلوب �عن �النظر بصرف

�املحلية �بحر�ة��،ل��ماعات �املحلية �الوحدات �تمتع �إ�� �املتبع ��سلوب �يؤدي �أن فامل�م

متع����الشؤون�املحليةالت

�ا��مـــــــــــاعات� �استقالليـــــــــــــــة �من �الثـــــــــا�ي �الشق �تجسيد �قصد �ا��زائري، �املشرع قام

�صالحيات� ��قليمية �ال�يئات �بمنح �أصيلة، �باختصاصات �التمتع ��� �واملتمثلة املحلية،

.)مطلب�ثان(لتواجھ���ا�املصا���املحلية�

املطلب��ول 

سس�الضرور�ة�لتوز�ع��ختصاص�ب�ن�السلطة�املركز�ة�وا��ماعات�املحلية� 

�منطقية� �ن�يجة �املحلية، �باإلدارة �خاصة �محلية �مصا�� �بوجود ��ع��اف �عت��

لتمتع�ا�بال��صية�املعنو�ة�ال���تم���ا�عن��دارة�املركز�ة،�ف�ناك��عض�املسائل�ال���ال�

�بقدر  �الدولة، ��� �املواطن�ن �جميع �املصا������م �ترابط �بحكم �م��ـــــم �قسما ���م ما

�إال�إذا�ـــ�جتماعيــ �أعمال�ـــــا �مباشرة �ال��ستطيـــــــــــــــــع �املحليـــــــــــــــــــة �فال�يئــــــات �و�قتصادية، ـــــــــــة

�الوط �الشؤون �عن �متم��ة �خاصة، �محليــــــــــــــــة �شؤون �ل�ـــــــــــــا �بأسس�نيةتوفرت �ومدعمة ،

�أول (لتفعيل�ا �)فرع �النظوذلك، �توز�ع�ــــــــــــــــــــــ�غض ��� �عليھ �املعتمد ��سلوب �عن ر

.)فرع�ثان(�ختصاص�
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الفرع��ول 

املصا���املحلية

�ال��� ��ش�االت �أصعب �من ��قليمية، �ل��ماعات �وما�ع �جامع ��عر�ف �عت���إعطاء

واج�ت�الفقھ،�و�و��مر�الذي�دفع�البعض�م��م�إ���تمي���ا�عن�املصا���الوطنية،�بدال�من�

� �املباشر�ل�ا �أو��(التعر�ف �)فقرة �ع��، �إجماع�م �مع �بوجود ��ع��اف ح�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمصالأن

ال�يكفي��لتحقيق�استقاللية�ا��ماعات�املحلية،�بل�ة،�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة�متم��ة�عن�الوطنيــــــــــــــــــــــمحلي

).فقرة�ثانية(ائم�ـــــــــــــــــــــــــمجموعة�من�الدعالبد�من�توافر�

الفقرة��و��

باملصا���املحليةالتعر�ف�

�املحلية�ع ��،ت���املص��ة �ب�ن �إذ�من ��قليمية، �ا��ماعات �استقاللية �مقومات أ�م

�أدرى�بحاجات�س�ان��قليم،�غ��� يقت����أن�تمارس�من�طرف�ال�يئة�املحلية،�بحكم�أ��ا

أن�الشؤون�املخلية،��عد�من�ب�ن�املواضيع�ال���أثارت�عدة�إش�االت��س�ب�صعو�ة�حصر�

� �ج�ة �من �ا)أوال(مف�وم�ا �عن �معاي���لتمي���ا �اعتماد �أو�ح�� �ج�ة�، �من �الوطنية ملشؤون

).ثانيا(أخرى�

أوال

إش�الية�إعطاء��عر�ف�وا���للمص��ة�املحلية

�الفق� �إعطــــــــــــــــــــــــــاع��ف �بصعو�ـــــة �أن�ــــــــــــاء �ونجد �املحليــــــــة، �للمص��ـــــــة ��عر�ف ـــــــــاء

قاموا�بتعر�ف�ا،�من�خالل�تمي���ا�عن�املصا���الوطنية،�مما�أدى�إ���صعو�ة��)264(معظم�م

�للتمي���بي��ما �معيارا ��عض�.إيجاد �تقديم �من ��طالق �ع�� �الفقھ �يمنع �لم �ذلك غ���أن

� �قاس�� �محمد �أحمد ��ستاذ ��عر�ف �بي��ا �من "التعار�ف �الشأن�: �مف�وم �تحديد يمكن

إلقليم�مع�ن،�وت�ون�وطنية�إذا��انت�تتصل�بإقليم�بات�ون�املصا���محلية�إذا��انت�تتصل�:"بقولھ�فيدال�ر�ف��وم��م�الفقيھ��-264

"الدولة .356.،�مرجع�سابق،�صمصطفى�كرا��-:،�أنظر�.
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بأنھ�مجموع�القضايا�املحلية�ال���يقر�املشرع�بوجود�ا�املح������إطار�القانون��داري،�

)265(."��ماعة�من��فراد،�و�ع�د�إل��م�باإلشراف�عل��ا�وتدب���موارد�ا�املالية�وال�شر�ة

� �بأ��ا �منصور �توما �شاب ��ستاذ �كذلك، �املحلية�"عرف�ا ��جتماعية ا��اجات

إذا��انت�ا��اجات�املادية��للس�ان�سواء��انت�حاجات�مادية�أو�حاجات�معنو�ة،�حيث

�ا��اجات� �فإن �واملاء، ��الغذاء �واستمرار�ا ���سان �حياة �لبقاء �الضرور�ة �ا��اجات ��

)266(.املعنو�ة��ال��ة�والسكينة�و�من،�أصبحت�ضرور�ة�ومالزمة�ل��اجات�املادية

مجموعة��حتياجات�وا��دمات�ال���"ذلك،�بأ��ا�كوصف�ا��ستاذ�كرا���مصطفى�

�عن� ��عب��ا �أقدر �متضامنة �وحدة �م��م �لتجعل �املح�� �املجتمع �أفراد �ب�ن تقوم

.)267(.احتياجا��م

�لضرور��ا������ �املركز�ة�عل��ا ��عض�املرافق�تتطلب��يمنة�الدولة ��انت �إذا يظ�ر�بذلك،�أنھ

دين�م��ا�ي�العدل�والقضاء�و�من،�فإن�أغلب�املرافق�العامة��ستحسن�ترك�إدار��ا�للمستف

ا�بواسطة��يئات�محلية�تمثل�م����ـا�وقدر��م�ع���إشباع�ــــــــــــــــــــــــــــرة�لدراي��م�بحاج��م�إل��مباش

)268(.ذلك،��ال��ة�والك�ر�اء�واملياه

ي�ب�ن�من��ل�ما�سبق،�أن�الشؤون�املحلية�تقوم�منعزلة�عن�الشؤون�العامة�للبالد،�و��������

�ل��ماعات� �ي�ب�� �ال�� �املحلية �الشؤون �الئحة �بتحديد �وحده �املشرع ��طار�يختص �ذا

�بأي� �القيام �ل�ا �وال�يجوز �واملعنو�ة، �املادية �وتدب���شؤو��ا �عل��ا �و�شراف �رعاي��ا، املحلية

.)269(.رج�عن�الئحة�اختصاصا��ا�إال�بمقت����القانون �شاط�خا

.6.،�ص2001،�)ن�.ب.د(،�)ن�.د.د(،�الشأن�املح������سياق�الالمركز�ة�وعدم�التمركز،�محمد�أحمد�قاسمي-265
.87.،�ص1980،�،�القانون��داري،�جامعة��غدادمنصور�شاب�توما-266
.355.،�مرجع�سابق،�صمصطفى�كرا��-267
.118.،�ص1977،القا�رة�دار�الفكر�العر�ي،�الكتاب��ول،�بادئ�القانون��داري،�،�مالطماوي محمد�سليمان�-268
.6.،�مرجع�سابق،�صمحمد�أحمد�قاسمي-269
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ثانيا

تمي���املصا���املحلية�عن�املصا���الوطنية

�إعطاء� �وراء �الفقھ �س�� �املحلية، �للمص��ة �شافية ��عار�ف �إعطاء �صعو�ة جعلت

�واملص�� ��خ��ة ��ذه �الوطنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمعيار�للتمي���ب�ن �ر )270(ةــــــــــــــة �وذلك �صعو�غــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، ة�ـــــــــــــــــــــــــم

�ذه�املسألة،�كذلك،�مما�جعل�معظم�الفق�اء��عت��ون�الشؤون��قليمية،�ل�ست�مسألـــــــــة�

ذلك�ملجموعة�من�،��عود�تحديد�معامل�ا�ل�ل�دولة،�مس�ندة����)271(موضوعيـــــــــة،�بل�ذاتية

.�عتبارات

�عت���املدى�ا��غرا���للمص��ة،�من�ب�ن�العوامل�ال���اس�ند�إل��ا����تمي���الشأن��

�أحد�ما� �املسائل، �من �يظ�ر�نوعان �الواحدة �الدولة �حدود �فداخل �الوط��، �عن املح��،

�مواج��� �وال�يمكن �الوطن، �أجزاء �من �م�ان ��ل ��� �نفسھ �مستوى�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيفرض �إال�ع�� ا

�جزء� �مستوى �ع�� �تظ�ر�إال �ال �و�خرى �الوطنية، �املصا�� �عل��ا �يطلق �و�و�ما جما��،

محدد�من�إقليم�الدولة،�وال���م�مباشرة�إال�عددا�محدودا�من����اص،�و���ما��س���

�ر  �ت�شأ �ال�� ��� �املصا�� �و�ذه �املحلية، �أعضاء�باملصا�� �ب�ن �خاصة �عالقة �أو ابطة

.)272(ا��ماعات�املحلية

��داري� �ال�شاط �بالنظر�إ�� �واملحلية، �الوطنية �املصا�� �ب�ن �كذلك م���الفق�اء

��مر�ب�سي���مرافق� ��علق �إذا �وطنية �املص��ة �فت�ون �العامة، �باملرافق �واملتعلق للدولة

�الدول ��� �املواطن�ن �جميع �نفع�ا ��عم �وال�� �وطنية �وت�ون�عامة �املساواة، �قدم �ع�� ة

�فائد��ا� ��عود �وال�� �املحلية، �الصبغة �ذات ��مر�ب�سي���مرافق ��علق �إذا �محلية املص��ة

وذلك�رغم�إقرار�العديد�من�الفق�اء�كذلك�بصعو�ة�إيجاد�معيار�للتفرقة،�ع���أساس�أن��عض�املرافق��عد�وطنية�����عض��-270

:أنظر.الوجوه،�ومحلية����البعض��خر

.283.،�صمرجع�سابق،�طعيمة�ا��رف-

.29.،�مرجع�سابق،�صأحمد�شرف�الدين-

- Jean Bernard AUBY, Jean François AUBY, Noguellou ROZEN, op.cit, PP.200, 201.
271- Louise JAROME, La notion d’affaires locales en droit administratif français, thèse de

doctorat d’Etat en droit, université de paris 2, 1972, p.459.
.29.،�مرجع�سابق،�صمحمد�محمد�ابرا�يم�رمضان-272
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�غ���م �أك���من �معينة �محلية �ج�ة �مواط�� �املن)273(ع�� ��ذا �و�� �سار�الفقيھ�ــــــــــــــــــ، ��

ال��ة�العامة،�ولكن�أنھ�من�املناسب�أن�تتدخل��دارة����مسائل�"،�فيقول�"برتل��"

�نمط� �ع�� �العامة �ال��ة �ع�� �للمحافظة �الالزمة �القواعد �تكون �أن �الالزم �من �ل

.)274("واحد،�مطبق����جميع�أقاليم�الدولة�املختلفة����مناخ�ا�وظروف�ا

بطر�قة�غ���مباشرة،�عندما�يقرر�"برتل���"عن��ساؤل�"قوان�يھ�"يجيب�الدكتور�

� �بال�س"أنھ �غ���املمكن �أن�من �العامة، �ال��ة �مسائل �وم��ا �املسائل، �للكث���من بة

بقواعد�خاصة�موحدة،�بل�يجب�أن�تأخذ�اعتبارات�خاصة�بحاجات�ومصا����ل�تنظم�

.)275("منطقة�أو�ج�ة�محلية

"محمد�عبد�هللا�العر�ي�"وأخ��ا�يضيف�الدكتور� أن��ل�املرافق�ال���تمس��مة��":

���كيا��ا�الشامل�باعتبار�ا�كتلة�واحدة،�يجب�أن�تتوال�ا�ا��كومة�املركز�ة،�و�ل�املرافق�

ال����ستلزم�حسن�إدار��ا،�أن��س�������ل�أرجاء�الدولة�ع���وت��ة�واحدة،�يجب�باملثل�أن�

�توحيد ��� �فإن �قوة، �العمل �توز�ع ��� ��ان �إذا �ألنھ �بالدولة، �يجب�تناط �ح�ن �وإدماجھ ه

التوحيد�و�ندماج،�قوة�أك��،�أما�السلطات�املحلية�فيع�د�إل��ا�باملرافق�ال���تتوافر�ف��ا�

:أحد�الشروط�الثالث�و��

كو��ا���م��قليم،�أل��ا�تنصرف�إ���شأن�من�شؤو��ا�ا��اصة-

يام���اأو�كو��ا��ستلزم����أدا��ا�رقابة�دقيقة�دائمة�ال�يتاح�ل��كومة�املركز�ة�الق-

.)276("أو�كو��ا�من�املرافق�ال���يضر�ا�توحيد�النمط�و�ص���ا��غي��ه-

�وال� �باألمر�الس�ل �ل�س �املحلية، �واملصا�� �الوطنية �املصا�� �التمي���ب�ن �أن نالحظ

�الف �فا��ط �بي��ما، �للتفرقة �قاطعا �معيارا �نضع �أن ��و�ــــــــــــيمكن �وما ��و�وط�� �ما �ب�ن اصل

ــــــــــــــــــــــا����الـــــــــ،��دارة�املحلية�وتطبيقا��حسن�محمد�عواضة-273 ــالعر�يدول�ـــــــــــــــــــــــــ ة،�املؤسسة�ا��امعية�للدراسات�وال�شر�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.87.،�ص1983والتوز�ع،�لبنان،�
ـــــــــة�ال�ــــــــــــــــة��ردنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــھ����اململكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون��داري�وتطبيقاتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،�القانخالد�الزغ��-274 اشمية،�مكتبة�دار�الثقافة�لل�شر�ــــــــــــــــــــــــ

:نقال�عن.124.،�ص1993والتوز�ع،��ردن،�

- BERTHELEMY, Traité élémentaire de droit administratif, Paris, 1930, pp.110, 111.
:نقال�عن.124.،�صاملرجع�نفسھ-275

- Manuel élémentaire du droit administratif, Paris, 1937, P.49
.29.،�مرجع�سابق،�صمحمد�محمد�ابرا�يم�رمضان-276
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وقد�تختلف�من�دولة�ألخرى�ومن�زمان�آلخر،�فما��عت���مص��ة�محلة����مح��،�رفيع�جدا،�

دولة�معينة�قد�ال�ي�ون�كذلك����دولة�أخرى،�وما�ي�ون�مص��ة�محلية����زمن�مع�ن،�قد�

.)277(ي�ون�مص��ة�وطنية����زمن�الحق

�مسألة� �املحلية، �واملصا�� �الوطنية �املصا�� �ب�ن �التفرقة �أن ��خ��، ��� تجدر��شارة

تبار�ة�يقدر�ا�املشرع�طبقا�ملختلف�الظروف�ال���تحيط�بالدولة،�ومع����ذا�أن�فيصل�اع

��س��دي� �أم �للمشرع �يمكن �غ���أنھ �ذاتھ، �القانون ��و�مح��، �وما ��و�وط�� �ما التمي���ب�ن

�املركز�ة� �السلطة �ب�ن ��ختصاص �بتوز�ع �قيامھ �عند �العامة �النظر�ة ��عتبارات ببعض

.)278(وا��ماعات�املحلية

الفقرة�الثانية

تدعيم��ع��اف�باملصا���املحلية�باألسس�الالزمة�لتجسيد��ستقاللية

�عد�الن�يجة�ا��تمية�واملنطقية�ملنح�املشرع�اختصاصات�ل��ماعات�املحلية،�حر�ة�

�اتخاذ� �ع�� �ال�سي���والقدرة �وحر�ة �قانونا، �ل�ا �املخولة �امل�ام ��� �التصرف ��� ��خ��ة �ذه

.ع���املستوى�املح��،�وإال�طعن����استقاللي��ا�واعت��ت�ع���أ��ا�ش�لية�ال�غ��القرارات�

�حـق� ��خ��ة �ل�ذه �يكــــــــون �أن �البد �املحلية، �لل�يئات �التصرف �حر�ـــــــــــة �تتحقق ح��

� �السلطـ)أوال(املبادأة �طرف �من �املحليــــــــــــــــــة �ال�يئة �أعمال ��عديل �إم�انية �عدم �وكذا ــــــــــــة�،

.)ثالثا(،�وأخيــــرا�البد�مــــــن�إعمـــــــــال�أو�ترسيـــــخ�مبدأ�التفر�ـــــــع�)ثانيا(الوصيــــة�

أوال

سلطة�ا��ماعات�املحلية����اتخاذ�القرارات�املحلية�ابتدءا

�باختصاصات� �التمتع �و�التا�� �وظيفيا، �املحلية �ا��ماعات �استقالل �ع�� ي��تب

� �العمأصلية �اتخاذ ��� �للتصرف �واملبادرة �املبادأة �حق �املحلية، �الشؤون ��� ــوفعلية ل�ــــــــــــــــــــــ

�تقت�����-277 �ح�ن �وذلك �املح��، �الطا�ع �خاصة �أمنية �لدواع �يك�سب �قد �الوطنية، �املرافق �من ��عت���دائما �الذي فالدفاع

�منطقة� �ل��طر�من �أك����عرض �املنطقة ��ذه �ت�ون �كأن �غ���ا، �دون �معينة �بمنطقة �خاصة �دفاعية �إجراءات �اتخاذ ا��اجة

.88.،�مرجع�سابق،�صمحمد�حسن�عواضة-:أنظر.أخرى 
.55.،�مرجع�سابق،�ص...،��شكيل�املجالس�املحليةخالد�سمارة�الزغ��-278
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تقر�را�وتنفيذا،�سواء��ان��ذا�العمل�باإليجاب�أو�بالسلب،�وال�يخول�للسلطات�الرقابية�

�و�نص� ��ست�ناء �س�يل �إال�ع�� �إل��ا �ع�د �اختصاص �أي �مباشرة ��� �محل�ا �ا��لول حق

� �الطاعة�قانو�ي �واجب �مع �تتعارض �املحلية �ال�يئات �استقاللية �أن �ذلك �ومرد صر�ح،

.)279(وا��ضوع�لإلدارة�املركز�ة

�إ��� �الدولة �إقليم �تقسيم ��� �املجسدة �العضو�ة ��ستقاللية �تحقيق �فإن و�كذا

وحدات�إدار�ة�تتمتع�بال��صية�املعنو�ة،�مع��شكيل�ال�يئات�عن�طر�ق��نتخاب،�تفرغ�

ذا�لم�يمنح�ل��ماعات�املحلية�حق�تو����ختصاصات�املحلية�بداية،�سواء�من�محتوا�ا�إ

�تخضع �ال�� �أو�تلك �الالمركز�ة، �ال�يئات ���ا ��ستقل �ال�� �الصالحيات ��مر�بتلك ��علق

�العطار�بقولھ �فؤاد ��ستاذ �ع���عنھ �و�و�ما �الوصية، �السلطة "لتصديق �تو���: �قاعدة إن

ختصاصات�ال����ستقل���ا�ال�يئات�الالمركز�ة،�بل��ختصاصات�بداءة�ال�تقتصر�ع���� 

ت�ناول�كذلك�تلك�ال���تخضع�لتصديق�السلطة�التنفيذية،�ومن�ثم�فل�س�ل�ذه��خ��ة�

م�يوجد�ــــــــــــــــــــــــــــــأن�تتخذ�قرارا��ابتداءا����مسألة�تدخل����اختصاص�ال�يئات�الالمركز�ة�ما�ل

.)280("ذلك�يؤدي�إ���انتفاء�تحقيق�النظام�الالمركزي��نص�يق����بذلك،�والقول��غ�� 

�التجر� �ذكر ��خ��، ��� ��شارة �الفر�سيــــــــــــــــــــــــــــــــتجدر ��ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ��� ذه�ـــــــــــــــــــة

�مسألـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاملسأل ��� �كب��ا �شوطا �قطعت �حيث ��ختصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة، ات�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

�عــــــــــــــــــــــــــــــــــاملحلي �وع��ت �املبـــــــــــــــــــــــــــــة �حق �بمبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن �و�و�دأـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادأة دستوري،

�ا��ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمب ��دارة Le̋  )281(̋رة�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدأ principe de libre administrationالذي

�تم �لسنة �الدستوري �التعديل ��� �عليھ ��2003النص �املادة ......بقول�ا��72/3 تتو���:"

.)282(......"مجالس�منتخبة�إدارة��ذه�ا��ماعات�بحر�ة

.89.،�مرجع�سابق،�صعادل�بوعمران-279
.63.،�مرجع�سابق،�ص"...نظر�ة�الالمركز�ة��قليمية"،�فؤاد�العطار-280
:للتفصيل�أك�������ذا�املبدأ�أنظر�-281

�بوسيدي- �أحمد ،"� �ال��ابية �"التدب���ا��ر�ل��ماعات �املنبــــــــــــــــــــــــــــــــمجل، �و�يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر�القانـــــــــة �مزدوج، �عدد ،2-3� �املعارف�، مطلعة

.199�،210.ص.،�ص2012أكتو�ر�-أفر�لا��ديدة،�الر�اط،�

- Hubert ALCARAZ, « Le principe de libre administration des collectivités territoriales dans la

jurisprudence constitutionnelle après la révision constitutionnelle de 28 mars 2003», Revue
Française de Droit Administratif, n° 3, Dalloz, mai-juin 2009, pp.497, 514

=:جاء�النص�باللغة�الفر�سية�بالصيغة�التالية�-282
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�بوس �املبدأ ��ذا �أخرى ــــــــــــــــــــــــــــــــــدعم �تجع)283(ائل �ا��ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، ��دارة �تحقيق رة�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

�فعليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبصف �أمـــــــــــــــــــــــــــــة �ممكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة �سلطـــــــــــــــــــر �املحلية �ا��ماعات �منح �و�� ة�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــن،

��شروط)284(تنظيمية �مقيدة �املادة �كذلك �عليھ �نصت �و�و�ما ،72/3:..... �مجالس�" تتو��

��سلط..........منتخبة �تنظيميـــــــــــــوتتمتع �ملمارســــــــــــــــــــــــــــــة �اختصاصا��ـــــــــــــــــــــــــــــــــــة �بأفضلــــــــــــــــــــــــــة �ا

.)285("طر�قة�ممكنة�

�ع��� ��خ��ة �دسات���ا ��� �ونصت �الفر����، �الدستور �العر�ية، �الدول ��عض سايرت

�ذا�املبدأ،�نذكر�م��ا�اململكة�املغر�ية،�وكذا�تو�س،�فنصت��و���ع���مبدأ�التدب���ا��ر����

� �لستة �املفعول �الساري �)286(2011دستور�ا �الفصل ��� �وذلك �تنص�136، يرتكز�":ال��

....."التنظيم�ا���وي�وال��ا�ي�ع���مبادئ�التدب���ا��ر

�الدست ��ذا ��� �كذلك �النص �الفصل�ــــــــــــــــــــــــــتم ��� �وذلك �التنظيمية، �السلطة �ع�� ور

�ال��ابية��خرى����مجاالت�اختصاصا��ا،�وداخل�"ــبــــ�140/2 تتوفر�ا���ات�وا��ماعات

".تنظيمية�ملمارسة�صالحيا��ادائر��ا�ال��ابية�ع���سلطة�

=« …Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s’administrent librement…. ».In
www.conseil-constitutionnel.fr

،�وذلك�تحقيقا�ملجموعة�الدولة�وحد�ا�لم�تمنح�ل��ماعات��قليمية،�ف���من�اختصاصاتسلطة�ال�شر�ع�أن�تجدر��شارة��-283

:من��عتبارات،�للتفصيل����املسألة،�أنظر

- Olivier GOHIN, « Pouvoir législatif et collectivités locales », mélange en l’honneur de
Jacques MOREAU, « les collectivités locales », contributions rassemblées par Jacques
PETIT, Economica, Paris, 2003, PP.177, 193.

:أنظرللتفصيل�أك������السلطة�التنظيمية�ل��ماعات�املحلية،��-284

�بوغراوي - �بوجمعة �املحلي"، �التنظيمية �ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالسلطة �"ة �املغر�ي، �والتنميةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاملجلة �لإلدارة �ة �عدد �املعارف��،101، مطبعة

.105�،118.ص.،�ص2011ا��ديدة،�الر�اط،�

- Charlotte BONTEMPS DI STUCO, Le pouvoir normatif des collectivités territoriales dans

les systèmes juridiques français et italien, thèse pour l’obtention du grade du docteur en droit,
université Paris 1, 2007.

- Louis FAVOREU, « La notion constitutionnelle de collectivité territoriale », mélange

en l’honneur de Jacques MOREAU, « les collectivités locales », contributions rassemblées par
Jacques PETIT, Economica, Paris, 2003, PP.159, 161.

:جاء�النص�باللغة�الفر�سية��التا���-285

«……ces collectivités……..disposent d’un pouvoir réglementaire pour l’exercice de leurs
compétences…… ».In www .conseil-constitutionnel.fr

.،�مرجع�سابق2011دستور�اململكة�املغر�ية�لسنة��-286
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�دول ��تجــــسارت ��� �تو�س �نفســـــــــــــــــــــــــــــة �لسنة�ــــــــــــــــــــــــــــــاه �ا��ا�� �دستور�ا ��� �ونصت ھ،

�التدب���ا��)287(2014 �مبدأ �ع�� �ـــــــــــــــــــــ، �الفصل ��� �وذلك �املحلية�":132ر، �ا��ماعات تتمتع

بال��صية�القانونية،�و�االستقاللية��دار�ة�واملالية،�وتدير�املصا���املحلية�وفقا�ملبدأ�

".التدب���ا��ر

� �الفصل ��� �التنظيمية �السلطة �ع�� �كذلك �النص �ا��ماعات�":134/3تم تتمتع

....."املحلية��سلطة�ترتي�ية����مجال�ممارسة�صالحيا��ا

ثانيا

املحلية�للتعديلعدم�خضوع�أعمال�ال�يئات�

�قابلة� �غ�� �مجالس�ا، �أعمال �و�الذات �املحلية �ا��ماعات �أعمال �أن �ذلك �ع��

�أو�نتاج� �حاصل �إال�تحصيل �ل�س �املبدأ �و�ذا �أو�جزئيا، ��ليا �منھ ��ان �ما �سواء للتعديل

للعمل�بالنظام�الالمركزي�ك�ل،�ألن�فكرة�التعديل�ال�ت�ون�إال����كنف�نظام�مركزي�و���

�بأدو  �العمل �الرئاسيةظل �السلطة �تحقيق�)288(ات �إ�� �ف�و��س�� �الالمركزي �النظام �أما ،

�القرارات�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالديمقراطي �ف��ا �ت�ون �ال�� �ا��الة ��� �ستختفي ��خ��ة �و�ذه �املحلية، ة

.)289(املحلية�قابلة�للتعديل�من�طرف�سلطة�خارجية

ا��ق�����عديل�أعمال�ا��ماعات�املحلية،�ح����و�كذا،�ال�ي�ون�للسلطة�املركز�ة

��ذه� �طبيعة �من ��غ�� �ال �التصديق �ألن �لتصديق�ا، �خاضعة �القرارات ��ذه ��انت ولو

�قاسم �جعفر�أ�س �محمد ��ستاذ �إليھ �ذ�ب �و�و�ما �ل��ماعة�"بقولھ�عمال، يكون

��ذا� ��� �تتقيد �أن �دون �إطار�اختصاص�ا ��� �بداءة �القرارات �اتخاذ ��� �ا��ق املحلية

��عرض� �أن �يجب �ال�� ��ست�نائية �ا��االت �و�� �أخرى، �عامة �سلطة �قبل �من املجال

:تم�ا��صول�ع���الدستور�التو�����من�املوقع��لك��و�ي�التا���-287

www.constituteproject.org.
,89.،�مرجع�سابق،�صعادل�بوعمران-288
.16.مرجع�سابق،�ص،"...الالمركز�ة�والدستور����املغرب"،�محمد�اليعكو�ي-289
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ا�من�السلطة�املركز�ة،�فال�يمكن�ل�ذه��خ���سوى�املوافقة�أو�عدم�ــــــــــــــللمصادقة�عل��

.)290(فقة�دون�أن�يصل��مر�إ���حق��عديل��عمال�أو�اس�بدال�ااملوا

�ش�������ذا�الصدد�أن�القضاء�املصري،�لم�يأخذ���ذه�القاعدة�ع���إطالق�ا�بل�

م���ب�ن�التعديل�ا��و�ري����قرارات�املجالس�املحلية،�والتعديل�غ���ا��و�ري،�فاألصل�

�التص �عدم �أو �التصديق �إما �ل�ا �الوصية �السلطة �أعمأن �ع�� �املجالس�ــــــــــــــــــــــــــــــــــديق ال

� �غ���أنھ ��قليمية، �لكن �العمل، ��عديل �ل�ا �السلطيمكن ��عديل ��ان �الوصية�ـــــــــــــــــــــإذا ة

�يك �و�التا�� �سلط��ا، �تجاوزت �قد �ت�ون �إذا�ــــــــــــجو�ر�ا، �أما �باطل، �التعديل �قرار ون

�مع�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك �اتفق �فيما ���يحا �الوصية �قرار�السلطة �في�ون �غ���جو�ري، �التعديل ان

�إ�مال� �املحلية �ل��ماعة �يمكن �و�ذلك ��عديل، �من �تضمھ �فيما �و�اطل �املحلية، املجالس

.)291(التعديل�وتنفيذ�العمل

ثالثا

�عترسيخ�مبدأ�التفر 
̋ Principe de subsidiarité ̋

يتمثل�مبدأ�التفر�ع�ع���مستوى�توز�ع��ختصاصات،����ذلك�املبدأ�القا����بالبحث�

،�بحيث�ال�يتدخـل�املستوى��ع��،�إال�)292(ع���املستوى�املالئم�ملمارسة�اختصاصات�معينة

����ز�ف�� �ال�� �ا��االت �الدنيــــــــــــــــــ�� �املستو�ات �اـــــــــــــــــــــــا �تلك �ممارسة �عن �و�ختصاصات�ا مل�ام

،�و��ذا�فإن�توز�ع��ختصاص�ب�ن�ا��ماعات��قليمية�والسلطة�املركز�ة،�يجب�)293(بنفس�ا

.)294(أن��عمل�فيھ�مبدأ�التفر�ع�من�ج�ة،�مع�اح��ام�الوحدة�الوطنية�من�ج�ة�أخرى 

.15.،�مرجع�سابق،�صمحمد�جعفر�أ�س�قاسم-290
.399�،400.ص.مرجع�سابق،�ص،�محمد�محمد�إبرا�يم�رمضان-291
�بلقز�ور -292 �املغر�ية�مصطفى �السلسلة �ا���ات، �مغرب �أفق ��� �ممكن �نموذج �أي �وا���ات، �الدولة �ب�ن ��ختصاصات �توز�ع ،

.146�،147.ص.،�ص2011لبحوث��دارة�و�قتصاد�واملال،�العدد�الثا�ي،�طوب�بر�س،�الر�اط،�
293 - Jean Bernard AUBY, Jean François AUBY, Noguellou ROZEN, op.cit, p.145.
294 - Tarik ZAHIR, « Régionalisation avancée : quelle répartition des compétences ? », Revue
Marocaine d’Administration Locale et de Développement, n°93, imprimerie Elmaarif el djadida,
Rabat, juillet-aout 2010, P.28.
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مستوى�قادر�ع���ع�الواجبات�حسب��ل�ـــــــــــــــــــــــــو�كذا،�فإن��ذا�املبدأ�سيؤدي�إ���توز�

�ا��ماعات� �إ�� �واملسؤوليات ��ختصاصات ��عض �بنقل ��ع�� �يج���ا��ماعات �كما العمل،

�وضوح� �عدم �حدة �تنقص �و��ذا �الالزم�ن، �و�ستعداد �القدرة �ع�� �أبانت ��لما �د�ى،

.وغموض�اختصاصات�ا��ماعات�املحلية

�مؤسسا �لتنظيم �عام �مبدأ �التفر�ع، �اعتبار�مبدأ �يمكن ��سبقية�وعموما، ��عطي �ي

�ملزمة� �العليا �السلطة �أال�و�و�أن �أ�مية �أخر�ال�يقل ��عد �يك���� �كما �القمة، �ع�� للقاعدة

.)295(بمساعدة�السلطة�الدنيا����القيام�بم�ام�ا�لضمان�استقاللية�حقيقية

���� �إيجابية �نتائج �إ�� �سيؤدي �املبدأ ��ذا �ترسيخ �أن �نظر�موضوعية، �وج�ة �من نرى

مب���ع���فكرة��س�يق�القاعدة��ھــــــــــــــــاس�أنـــــــــــــــــــــــــــــا��ماعات�املحليــــــــة،�ع���أسمجال�استقاللية�

�إ��� �سيؤدي �حتما �و�ذا ���ز��و��، �حالة ��� �إال �تتدخل �ال ��خ��ة ��ذه �وأن �القمة، ع��

.تحقيق�استقاللية�الوحدات��دار�ة

ذا�املبدأ�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــعن��)296(انون��داري�الفر����ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء�القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر�فق�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعب

� »بـ Le principe de subsidiarité �أش« �كما �الدستــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، ����ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار�إليھ �الفر���� ور

� "2\72املادة ��ل�: ��� �القرارات �تتخذ �أن ��قليمية �املحلية �ل��ماعات يمكن

)297("بأفضل�طر�قة�ممكنة��ختصاصات�ال���يمكن�تطبيق�ا�ع���مستوا�ا�

�التفر�ــــــــــــــــــــــــــــــرب�ع���مبـــــــــــــــــــــــــور�املغــــــــــــــــنص�دستــــ� التــي�140ـــــع،�وذلك����الفصل�ـــــــــــــــــــــــدأ

واختصاصات�ل��ماعات�ال��ابية،�و�ناءا�ع���مبدأ�التفر�ع،�اختصاصات�ذاتية�":تنص

".مش��كة�مع�الدولة،�واختصاصات�منقولة�إل��ا�من��ذه��خ��ة�

.149.،�مرجع�سابق،�صمصطفى�بلقز�ور -295
296-Voir : - Hubert ALCARAZ, Op cit, P.P.503, 504

- Jean Bernard AUBY, Jean François AUBY, Noguellou ROZEN, op cit, P.14.
:جاء�النص�باللغة�الفر�سية��األ�ي�-297

« Les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l’ensemble des

compétences qui peuvent le mieux être mises en œuvre à leur échelon ».
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�تون ��تجــــــــــــــــــــــــسار�دستور ��� �املبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس �ع�� �ونص �ذاتھ، �الفصل�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه ��� دأ

�مبدأ��":بقول�ا134/2 �إ�� �اس�نادا �املنقولة �والصالحيات �املش��كة �الصالحيات توزع

".التفر�ع�

�الذكر���� �السالفة �الدول �من ��ل �ج�ود �تثم�ن �ضرورة �إ�� ��خ��، ��� تجدر��شارة

الس���نحو�التكر�س�الفع���الستقاللية�ا��ماعات�املحلية،�ونطمح�من�الدولة�ا��زائر�ة�

.عة�املركز�ة�ال����سود�النظام��داري�الالمركزي�ا��زائري �قتداء���ا�والتخ���عن�ال�� 

الفرع�الثا�ي�

أساليب�توز�ع��ختصاص�ب�ن�السلطة�املركز�ة�وا��ماعات�املحلية

�مطلقـا� �ال��ع�� �واملحلية، �الوطنية �املصا��، �مـن �نوع�ن �وجود �أن �سابقا �لنا ات��

�ل�مـن�النوع�ن،�بل�أن�املشرع��ـو�وجود�قواعـد�ثابتة�ومحددة�تمكننا�من�تحديد�نطاق�

الذي�يختص�وحده�بتحديد�ا��اجـات�املحلية،�وقد�أشــــار�الفقـھ�إ���عدة�أساليب�لتوز�ع�

�وا��ماع �املركز�ة �السلطة �ب�ن ��قليميـــــــــــــــــــــــــــــ�ختصاص �ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات �ثانية(ة �)فقرة غ���أن�،

�ا،��سلو��ن�الفر�����الـذي�يقـوم�ع���تحديـد��ختصاصـات��ش�ل�عـام،�و�نجل��ي أ�م�

،�بما�ل�مـــــــــــا�من�تأث��ات�إيجابية�أو�)فقرة�أو��(الذي�يحدد��ختصاصات�ع���س�يــل�ا��صر�

).فقرة�ثالثة(سلبية�ع���استقاللية�ا��ماعات��قليمية��

الفقرة��و��

استعماال����توز�ع��ختصاص��ساليب��ك�� 

�ختصاص�ب�ن�السلطة��عتتمثل��ساليب�ال����س�ند�عل��ا�معظم�الدول����توز�

�تحديد� �ع�� ��س�ند �الذي �الفر����، ��سلوب ��� �املحلية، �وا��ماعات املركز�ة

� �عام ��ش�ل �والنمـــــ)أوال(�ختصاصات �تحديـــــــــد�ــــــــــــــــــــــــــ، �ع�� �يركز �الذي ��نجل��ي وذج

).ثانيا(�ختصـــــــــــــــــاص��ش�ل�حصري�
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أوال

�سلوب�الفر��������تحديد��ختصاصات

تحديد��ختصاصات��ش�ل�عام

�ذات� �الشؤون ��افة �ممارسة �املحلية، �ال�يئات ��سلوب �ل�ذا �وفقا �املشرع يخول

من��ختصاصات�ال���تتصل�بالصا���الوط���العام،�في��ك�الطا�ع�املح��،�وما�عدا�ذلك�

،�وذلك�إعماال�للمبدأ�العام�ا��اري�بھ�العمل،�و�و�أن�جميع�)298(أمر�ا�للسلطة�املركز�ة

�اس�ث��� �إال�ما �املحلية �ا��ماعات �اختصاصات �من ��� ��قليم ��� �الدائرة �ختصاصات

.)299(بنص

تصاصات�ا��ماعات�املحلية�وتقييده�بال�سبة�يف�م�من��سلوب�الفر����،�إطالقھ�الخ����

�املحلية �الوحدات �اختصاصات ��� �التدخل �ال�يمك��ا �وال�� �املركز�ة، �اعتبار�للسلطة �ع�� ،

� ��سا��� �العنصر �املجالس�أن �الختصاصات �املحدود �غ�� �الطا�ع ��دار�ة، لالمركز�ة

.)300(املحلية

ثانيا

�سلوب��نجل��ي����تحديد��ختصاصات

تحديد��ختصاصات�ع���س�يل�ا��صر

يقوم�املشرع�وفقا�ل�ذا��سلوب،�بتحديد�اختصاصات�ال�يئات�املحلية�ع���س�يل�

�عليھ� �نص �ما ��ل ��قليمية، �املجالس �تتوال�ا �محلية �مص��ة ��عت�� �بحيث ا��صر،

�مص�� �و�عت�� ��خ��ة، ��ذه �اختصاص �من �أنھ �السلطات�ــــــــــــــالقانون �تتوال�ا �وطنية ة

.47.،�مرجع�سابق،�صمحمد�ع���ا��اليلة-298
.127.،�مرجع�سابق،�ص...،�أسس��دارة�املحلية�وتطبيقا��امسعود�ش��وب-299
:أندري�دي�لو�اديرع���عنھ��ستاذ�ما�و�و�-300

« L’élément essentiel de la décentralisation résidait dans le caractère non limitatif des
énumérations légales d’attributions des assemblées selon la législation française » .Voir :
-André DELAUBADERE, Jean Claude VENEZIA, Yves GAUDEMET, Traité de droit
administratif, tome 1, LGDJ, Paris, 1999, P.145.
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املركز�ة،��ل�ما�لم�يرد�فيھ�نص،�ومع���ذلك�أنھ��لما�أر�د�توسيع�اختصاصات�املجالس�

.)301(املحلية�أو��عديل�ا،�لزم�صدور��شر�ع�من�ال��ملان���ذا�ا��صوص

،�مجموعة�من��ثار�"مسعود�ش��وب�"ي��تب��خذ���ذا��سلوب�حسب��ستاذ�

:)302(وتتمثل�أساسا���

�نحو�- �املركز�ة �السلطة �من �اختصاص �تحو�ل �بإم�انھ �الذي �الوحيد ��و املشرع

ا��ماعات�املحلية،

���م�- ��� �الز�ادة �أو �تمارس�ا، ��انت �اختصاصات �من �املحلية �ا��ماعات حرمان

�ختصاصات�السابقة،

�عمال�ال���تقوم���ا�املجالس�املحلية�خارج�ما�نص�عليھ�القانون،�ت�ون�معيبة��عيب�-

ختصاص،عدم�� 

.إم�انية���وء�املجالس�املحلية�لل��ملان�لطلب�إسناد�اختصاصات�جديدة-

الفقرة�الثانية

�ساليب��ضافية�لتوز�ع��ختصاص

�السلطة� �ب�ن ��ختصاص �لتوز�ع ��ساليب �من �أخرى �مجموعة �الفق�اء أضاف

التخصيص��عد��نظام(املركز�ة�وا��ماعات�املحلية،�واملتمثلة�أساسا����النظام�املختلط�

(التعميم �)أوال) �املشروطة ��ختصاصات �نظام ��ختصاصات�)ثانيا(، �نظام �وأخ��ا ،

.)ثالثا(ا����ية�

أوال

النظام�املختلط�

)نظام�التخصيص��عد�التعميم(

�تمنح� �حيث ��ختصاص، �توز�ع ��� ��سلو��ن �مزايا �ب�ن �النموذج، ��ذا يجمع

ال�يئــــــــــــــات�املحلية،�ا��ر�ة����ممارسة��ل�ما��و�ذو�طا�ع�مح������الوقت�الذي�تتحدد�ل�ا�

.48�،49.ص.،�مرجع�سابق،�صمحمد�ع���ا��اليلة-301
.126.،�مرجع�سابق،�ص.....،�أسس��دارة�املحليةمسعود�ش��وب-302
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�تلك� �ل�ا �لتمثل �ل�ا، ��مور �توضيح ���دف �املثال �س�يل �ع�� ��ختصاصات �من مجموعة

.)303(ة�البداية�ختصاصات��خ��ة�نقط

ثانيا

نظام��ختصاصات�املشروطة

يق�����ذا�النموذج،�بجعل�ممارسة�ا��ماعات�املحلية�لبعض��ختصاصات�دون�

شرط�أو�قيد،�فيما�تفرض�عل��ا����أخرى�قيود�وشروط،�و�عد�أك����ساليب�خطورة�ع���

� �املشروطة ��ختصاصات �تحديد ��ان �إذا �خاصة �املحلية، ����ات��ستقاللية مع�ودا

مركز�ة،�ال���تفرض��يمن��ا�ع���الوحدات��دار�ة�من�خالل�سلط��ا�تلك،�و�ز�د�الوضع�

.)304(خطورة��لما��انت�تلك�الشروط�غ���فنية�و�ال�أساس

ثالثا

نظام��ختصاصات�ا����ية

�املحلية� �ا��ماعات �ع�� �ا����ية ��ختصاصات �فرض �النموذج، ��ذا �بموجب يتم

� �من �املحليانطالقا �للتنمية �ضرور�ة �فنية �ملزمة�ـــــــــــــــــــاعتبارات �املحلية �ال�يئات �وت�ون ة،

�الفني �واملساعدات �باإلعانات �عموم�ا ��� ��ختصاصات ��ذه �وتق��ن ة�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــبأدا��ا،

املقدمة�ملساعدة�ا���ات�املحلية�الفق��ة�أو�العاجزة�ة�وال�شر�ة�غ���املشروطة،�ـــــــــــــــــــــــــــــــواملالي

.)305(عن�إنجاز�املشار�ع

الفقرة�الثالثة

تأث����خذ�باألسلو��ن�الفر�����و�نجل��ي�ع���استقاللية�ا��ماعات�املحلية

�استقاللية� �يدعم �أو�ا��صري �العام ��سلو��ن، �من �أي �مسألة ��� �الفق�اء اختلف

�و�الت �املحلية، �����ا��ماعات ��ؤالء �من �ول�ل �الفعلية، ��قليمية �الالمركز�ة �يجسد ا��

.30.،�مرجع�سابق،�صبوعمرانعادل�-303
،�تنظيم��دارة�املحلية����اململكة��ردنية�نادر�أحمد�أبو�شيحة،�عبد�املعطي�عساف:نقال�عن.30.،�صاملرجع�نفسھ-304

.46.،�ص1985ال�اشمية،�دراسة�تحليلية،�املنظمة�العر�ية�للعلوم��دار�ة،�إدارة�البحوث�والدراسات،��ردن،�
.31.،�صاملرجع�نفسھ-305
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مقنعة�تؤ�د�أرا��ـــــــــــــم،�غ���أن�النموذج�الفر�����لھ�تأث��ات�إيجابيـــــــــــــــــة�وأخرى�سلبيــــــــــة�ع���

).ثانيا(،�و�مر�ذاتھ�بال�سبة�لألسلوب��نجل��ي�)أوال(�ستقاللية�

أوال

�خذ�باألسلوب�الفر�����ع���استقاللية�ا��ماعات��قليميةتأث���

يرى�فر�ق�من�الفق�اء،�أن��سلوب�العام�يتالءم�مع�فكرة��ستقاللية�ملا�يحققھ�

�املحلية �اختصاصا��ا �ممارسة ��� ��قليمية �ل��ماعات �واسعة �حر�ة �يؤدي�)306(من ��ونھ ،

�للتصر  �واسع �مجال �يضمن �ما �و�و ��ختصاصات، �ك��ة �ع���إ�� �القرارات �واتخاذ ف

.)307(املستوى�املح��

�حاجات� �إلشباع �املحلية �ل��ماعة �الالزمة �املرونة �كذلك، ��سلوب ��ذا يحقق

�املرافــــق� �وإدارة �إل�شاء �و�بت�ار �املبادأة �من �يمك��ا �كما �واملتطورة، �املتغ��ة املواطن�ن

�ــــــــــــــــــــــاملحليــــــ ��لما �الضرور�ة، �واملصا��ــة �الظروف �استقاللية�)308(�غ��ت �يدعم �ما �و�و ،

.الوحدات�املحلية�كذلك

��ع �ما �أسلـــــــــــــــــــغ���أنھ �ع�� ��ش�ل�ـاب �املحلية �ا��ماعات �اختصاصات �تحديد وب

�ألن� ��ستقاللية، �ضياع �إ�� �تبعا �سيؤدي �و�و�ما �و���ام، �الغموض �إ�� �يؤدي �أنھ عام،

إحال��ا�إ���التنظيم�لتفصيل�معامل�ا�من�ج�ة�أخرى،��ش�ل�عدم�وضوح��ختصاصات�أو�

�التنظي �سلطة �وأن �خاصة �املحلية، �الوحدات �استقاللية �ع�� �كب��ة �بيد�ــــــــــــــــــــــــخطورة ��� م

.)309(ة�التنفيذية،�وال���بإم�ا��ا�أن�تضيق�من�مجال�اختصاصات�الشر�ك�املح��ــــــالسلط

� �أن �سبق، �ما �إ�� �تيضاف �ال�� �العــــــــــــــــــــــــــــــب�الدول ��سلوب �منح�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع ��� ام

�من� ��سلوب ��ذا �يفرغ �مما �املحلية، �املجالس �ع�� �مفرطة �رقابة �تفرض �ختصاصات،

.29.،�مرجع�سابق،�صعادل�بوعمران-306
307- Hubert ALGARAZ, op.cit, P.500.

.48.،�مرجع�سابق،�صمحمد�ع���ا��اليلة-308
.29.،�مرجع�سابق،�صعادل�بوعمران-309
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�رغم �املركز�ة �للسلطة �التبعية �دائرة ��� �املحلية �ا��ماعات �و�دخل إطالق��مغزاه

.اختصاصا��ا

ثانيا

تأث����خذ�باألسلوب��نجل��ي�ع���استقاللية�ا��ماعات��قليمية

�تحديد� ��� �يتم���بالوضوح �ا��صري ��سلوب �أن ��نجل��ي، �أنصار��سلوب يرى

�السلطة� �ب�ن �ما ��ختصاص �ع�� �والتنازع �الصراع �دون �ا��يلولة �تم �ومن �ختصاصات،

.)310(املحلية�ع���النحو�الذي�يمكن�تصوره�����سلوب�الفر����املركز�ة�وال�يئات�

��ختصاصات� ��� �املحلية �ا��ماعات �استقاللية �أيضا، ��سلوب ��ذا يحقق

�ع��� �الرقابة �بتخفيف �يتم�� �ال��يطا�ي، �النظام �أن �وخصوصا ��خ��ة، �ل�ذه املمنوحة

.)311(املجالس�املحلية

��و�إش�� ��سلوب، ��ذا �ع�� ��عاب �ما �ب�ن�لكن، �التفرقة �لصعو�ة �تطبيقھ � الية

�ختصاصات�الوطنية�واملحلية،�إضافة�إ���أن�العمل�بھ�من�شأنھ�أن�يؤدي�إ���تض�يق�

�املحلية �الوحدات �اختصاص �و�ظ�ر�)312(مجال �املحلية �املبادرة �وجھ ��� �يقف �أنھ �كما ،

� �يحيل �ثم �لالختصاص �كأصل �بالدولة �يبدأ �عندما �املركز�ة، �تدعيم �إ�� ���دف إ���وكأنھ

املجالس�املنتخبة�ما��ان�عبئا�ع��ا

نرى�����خ��،�أن�استقاللية�ا��ماعات�املحلية،�ل�ست�مرتبطة�باألساس�باألسلوب�

�لتمتع� �ضمانات �وضع �خالل �من �املشرع �بإرادة �وإنما ��ختصاصات، �منح ��� املعتمد

� �فاألسلوب �املتبع، ��سلوب �النظر�عن ��غض �باالستقاللية ��قليمية ا��صري�الوحدات

�بالقدر� �وفعالـــــــة �واسعة �املحلية �الوحدة �اختصاصات �املشرع �لو�جعل �الغرض ��ذا يحقق

الذي�ستحقق�مع�ا�املصا���املحلية،�أما��سلوب�العام،�سيؤدي�إ���الن�يجة�املنتظرة،�لو�

.49.،�مرجع�سابق،�صيلةمحمد�ع���ا��ال -310
:أنظرللتفصيل�أك���حول�الرقابة�املمارسة�ع���ا��ماعات�املحلية����بر�طانيا��-311

"املجموعات�املحلية�ب�ن��ستقالل�والرقابة"،�مسعود�ش��وب- .124�،129.ص.،�صمرجع�سابق،�...
.30.،�مرجع�سابق،�صعادل�بوعمران-312



البحث����مظا�ر�استقاللية�ا��ماعات��قليمية����ال�شر�ع�ا��زائري ����الباب��ول���

109

الرقابة�املطبقة�ع���ا��ماعات�املحلية،�وإعطا��ا�حر�ة�التصرف،�الذي��عت���تم�تخفيف

اب�لإلرادة�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمقومات�استقاللية�ا��ماعات�املحلية،�أما�لو��ان��ناك�غي�من�ب�ن

��ستقاللي ��ذه �مثل �ملنح �يجــــــــــالسياسية �فلن ��سلو�يــــــــــــــــة، �أي �تحقيق�ــــــــــــــدي ��� �ألن�ـــــــــــــن ا

.)313(ود�وعراقيل�تحول�دون�تحقيق�ذلكـــــي�وراء�ا�قيــــــــــوان�ن�ال���س�سن،�ستخفـــــــــــالق

املطلب�الثا�ي

منح�ال�شر�ع�ا��زائري�صالحية��سي���املصا���املحلية�ل��ماعات��قليمية

� �ضمان �خالل �من �املح��، �املستوى �ع�� �الالمركز�ة �تكر�س �املادي�يتم الوجود

�مع� �الشعبية، �املجالس �اختيار�أعضاء ��� ��نتخاب �أسلوب �واعتماد ��قليمية، ل��ماعة

.تفعيلھ�بمجموعة�من�الر�ائز�ليؤدي�الغرض�امل�شود�منھ

�ب�ن� ��دار�ة �الوظائف �توز�ع �من �البد �بل ��اف، �غ�� ��مر ��ذا �تحقيق لكن،

�النح �ع�� �املحلية، �والوحدات �املركز�ة، �للشؤون�السلطات ��ستجابة �إ�� �يؤدي و�الذي

املحلية،�من�خالل��ع��اف�باختصاصات�فعلية�ل��ماعات��قليمية،��ع���عن�املصا���

.املحلية�املتم��ة

�من� �بمجموعة �املح��، �املستوى �ع�� �املنتخبة �لألج�زة �ا��زائري �ال�شر�ع اع��ف

�باعتبــــــــــــــــــ�ختصاص �الوحار�ــــــــــــــــات، �درايــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ��ك�� �بمشـــــــــــــــــــــــــــــــــدات �سكــــــــــــــــــــــة ان�ــــــــــــــــــــــا�ل

�تب �أن �من �البد �و�التبعية �املحليصاشر�املـــــــــــــــ�قليم، �طرف�ـــــــــــــــــــــــــــــــــا�� �من �لـة �تتمتــا، ع�ــــــــذا

ات،��ش�ل�موسع،�لو�ــــــــ،�بمجموعة�من��ختصاص)فرع�ثان(والوالية��،)فرع�أول (ة�البلدي

.�انت�فعلية���ققت�استقاللية�ا��ماعات��قليمية

:الالمركز�ة�وتحقيق��ستقاللية�أنظر�تفعيلحول�مسألة�عالقة��رادة�السياسية�����-313

.173�،180.ص.،�صمرجع�سابق،محمد�ال��مي-



البحث����مظا�ر�استقاللية�ا��ماعات��قليمية����ال�شر�ع�ا��زائري ����الباب��ول���

110

الفرع��ول 

اختصاصات�البلدية

�أش�ال� �بمختلف �ا��زائر�ة، �ال�شر�عات ��ش�ل�ــــــــــــــــــــــتناولت �البلدية، �اختصاصات ا،

تار�ا��عل��امتفاوت،�حيث�تراوح�موقف�الدسات���ب�ن��شارة�العابرة�للمسألة،�وعدم�النص�

،�ع�����ة�بالتوسيع����صالحيات�البلدية،�لتقوم��ذه��خ)فقرة�أو��(�مر�للقوان�ن�العادية�

).فقرة�ثانية(�قل�من�الناحية�الش�لية�

الفقرة��و��

الدسات���ملسألة�اختصاصات�البلدية�معا��ة

�املركز�ة� �السلطة �ب�ن ��ختصاص �توز�ع �ملسألة �املادية �الدسات�� �إشارة �انت

،�ال���تم��ت�بتقز�م�مسألة�)أوال(وا��ماعات��قليمية،�أك���وضوحا�من�الدسات���الش�لية�

)ياثان(اإلشارة�العابرة�ل�ا،�أو�عدم�التطرق�ل�ا�بتاتا�بذات�أ�مية�بالغة،�

أوال

معا��ة�الدسات���املادية�ملسألة��ختصاصات�املحلية

لم�يتطرق�ميثاق�ا��زائر��ش�ل�وا���ملسألة�توز�ع��ختصاص�ب�ن�السلطة�املركز�ة�

�و�و� �حقيقية، �سلطات �إعطا��ا �ضرورة �ع�� �نص �إال�أنھ ��قليمية، �عبوا��ماعات ر�ــــــــــــــــــــــــمــا

�بـ �"عنھ �أن�واملجلس �يجب �و�جتماعية، �والثقافية ��دار�ة �وظائفھ �جانب �إ�� البلدي

تكون�لھ�سلطات�تمكنھ�من�توف���شروط�تطو�ر�وتحس�ن�ا��الة�الثقافية�داخل�البلدية�

"وتوجيھ�التطور��قتصادي ...)314(.

�لضرورة� �امل��رة ��ساسية �الرك��ة �املحلية �املصا�� �مسألة �إ�� �كذلك، أشار�امليثاق

�للمصا��� ��و�� �بتصدي �املحلية، �وا��ماعات �املركز�ة �السلطة �ب�ن ��ختصاص توز�ع

....:الوطنية�وترك�املحلية�ل��ماعات��قليمية،�وذلك�بالقول  وتكييف�مصا���س�انھ�مع�"

.)315(..."املصا���العامة�للمجتمع

.117.،�مرجع�سابق،�صميثاق�ا��زائر-314
.118.،�صاملرجع�نفسھ-315
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�توز�ع� �مسألة �إ�� �أشار�صراحة �حيث �بأك���وضوح، �املسألة �الوط�� �امليثاق تناول

�وا��م �املركز�ة �السلطة �ب�ن �مـــــــــــــــــــــ�ختصاص �و�و �املحلية، �من�ـــــــــــــــــــــــــاعات ��س�شف ا

وترتكز�سياسة�الالمركز�ة�ع���توز�ع�م��ن�للصالحيات�وامل�ام�حسب�"...:ارةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعب

�حل� �والواليات �البلديات �فع�� �الدولة، �إطار�وحدة �داخل �للمسؤولية �منطقي تقسيم

�السلط �وع�� ���ا، �ا��اصة �القضـــــــــــــــــــــــمشا�ل�ا ��� �البث �املركز�ة ���مية�ــــــــــــــــــــــــــة �ذات ايا

�الصالحيات�الوطن ��امل �والبلديات �الواليات �تخول �أن �لالمركز�ة �يجب ��نا �ومن ية،

�ذات�املص��ة�املحلية�أو�ا���و�ة�ال���بإم�ا��ا�حل�ا،�و�جب�أن� للنظر�����ل�املسائل

"�شمل��ذه�الصالحيات�امليادين��قتصادية�و�جتماعية�والثقافية ...)316(.

ثانيا

�ختصاصات�املحليةمعا��ة�الدسات���الش�لية�ملسألة�

لم��شر�دسات���الدولة�ا��زائر�ة،�الصادرة����ظل�التعددية�ا��ز�ية�ملسألة�توز�ع�

�وا��ماع �املركز�ة �السلطة �ب�ن �املحليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�ختصاص ��مر�للقوان�ن�ــــــــــــــــــــات �تركت �بل ة،

�الص �تلك �ب�نما �أك���وضوحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعادية، ��انت ��حادية، �ظل ��� �أشار�ــــــــــــــــــــــــادرة �حيث ا،

� �1963دستور �إ�� �و�قتصادية�"، �و�دار�ة �ال��ابية �املجموعة ��عد �البلدية كون

�اعت")317(و�جتماعية ��ش�ل �ما �و�و �بتمتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، �ضم�� �البلدية�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراف ع

.باختصاصات�إدار�ة،�اقتصادية،�واجتماعية

� �دستور �توز��1976ان �مسألة �إ�� �أشار�صراحة �إذ �أك���دقة، �ب�ن�، ��ختصاص ع

� �املادة �عليھ �نصت �و�و�ما ��قليمية، �وا��ماعات �املركز�ة "35السلطة �سياسة�: �عتمد

�للمسؤولية� �منطقي �تقسيم �حسب �وامل�ام �للصالحيات �حكيم �توز�ع �ع�� الالمركز�ة

.داخل�إطار�وحدة�الدولة

.86.،�مرجع�سابق،�ص1976لسنة��امليثاق�الوط��-316
.،�مرجع�سابق1963من�دستور�ا��زائر�لسنة��09أنظر�املادة��-317
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��قليمي �املجموعات �منح �الالمركز�ة �سياسة �ــــــــــــــ�س��دف �الوسائل ال�شر�ة�ة

�ل�ا� �التا�عة �املنطقة �تنمية �بم�ام �بنفس�ا �للقيام �تؤ�ل�ا �ال�� �واملسؤولية واملادية،

."كمج�ود�كم�ل�ملا�تقوم�بھ��مة

� �املادة 36/2أشارت
)318(�� �ضمنية �بطر�قة �كذلك، �البلديإ�� �ــــــــــــــــــــــــــــتمتع ختصاصات�باة

�اقتص �إدار�ة، �ثقافيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسياسية، �وأخ��ا �اجتماعية، �التصر�ح�ــــــــــــــــادية، �عدم �رغم �وذلك ة،

.بذلك،�بحكم�التوجھ��ش��ا�ي�الذي�يتم���بتدخل�الدولة����جميع�املجاالت

الفقرة�الثانية

اختصاصات�البلدية����القوان�ن�العادية

�مسار�ا��ماع �ت�بع �مع�يب�ن �بحذر�وتردد �املشرع ��عمال �ا��زائر، ��� ��قليمية ات

وكذا�من�ج�ة،�املجالس�املنتخبة،�والذي�تجسد����عدم�منح�صالحيات�م�مة�ل�ذه��خ��ة،�

قوان�ن�،�فرغم�تطرق�)319(اعتماد�وسائل�مقيدة�ل�ا����ممارسة�اختصاصا��ا�من�ج�ة�أخرى 

�ـــــــــــــــــــــــــــــــالبلدي �البلدية �الختصاصات �ــــــــــــــــــــــــــــــــــــاملتعاقبة، �جميع��ة، �شملت �وال�� �موسع، ش�ل

�ســــــــــــــــــــــــاملج �ــــــــــــــــــــــــــــــاالت، �البلدي �الشع�� �املجلس ��مر�بصالحيات ��علق �رئ�س�)أوال(واء �أو ،

.التوسع�شك���ال�يدعم�استقاللية�ا��ماعات�املحلية�إال�أن��ذا،�)ثانيا(املجلس�

أوال

اختصاصات�املجلس�الشع���البلدي

� �أمر�رقم ��� �البلدية، �قوان�ن �و 24-67تتمثل �قـــــــــــــــــ، �رقم �08-90انون �)أ(، �تـــــم�، وال��

� �رقم �آخر�و�و�قانون �قانون �وسن �الختصاصات�)ب(10-11إلغاؤ�ا، ��ل�ا �تناولت �وقد ،

.املجلس�الشع���البلدي

�مرجع�سابق1976نوفم����22،�مؤرخ����97-76من�أمر��36/2املادة�تنص��-318 ،... " البلدية����املجموعة��قليمية�السياسية�:

".و�دار�ة�و�قتصادية�و�جتماعية�والثقافية����القاعدة ...
319- Laetitia JANICOT, Les droits des élus, membres des assemblées des collectivités
territoriales, thèse pour le doctorat en droit public, discipline : Droit, Faculté Droit
économique, Sciences sociales, université Panthéon-Assas, (Paris 2), 2002, P.09.



البحث����مظا�ر�استقاللية�ا��ماعات��قليمية����ال�شر�ع�ا��زائري ����الباب��ول���

113

اختصاصات�املجلس�الشع���البلدي����قوان�ن�البلدية�امللغاة-أ

� �أمر�رقم ��� �امللغاة �البلدية �قوان�ن �24-67تتمثل �وقانون ،90-08�� �اع��ف �وقد �ل،

:م��ما�للمجلس�الشع���البلدي�باختصاصات،�وذلك�ع���النحو�التا��

24-67أمر�رقم�اختصاصات�املجلس�الشع���البلدي�����-1-أ

�وثيقة�امليثاق�البلدي،�وال���1967عرفت�ا��زائر�قبل�صدور�قانون�البلدية�لسنة� ،

تناولت�����خرى�الختصاصات�البلدية،�حيث�اع��ف�امليثاق�بوجود�شؤون�محلية�إدار�ة�

،�بالنص�"الوظائف�املختلفة�للبلدية"واجتماعية�واقتصادية،�وذلك����القسم�الرا�ع�املعنون�

نظرا�ملشارك��ا����العمل�الثوري�الذي��و��ل�ال�يتجزأ،�فإن�البلدية�ل�ا�جميع�":أنع���

.)320(."�ختصاصات����جميع�امليادين

�س�ان� ���م �ال�� �الشؤون �القرار��� �اتخاذ ��سلطــــــــة �للبلديــــــــــة، �كذلك �امليثاق اع��ف

�ع���عنھ �و�و�ما �":�قليم، ��� �تتخذ �البلدية �املقررات�ال�يئات �اختصاصا��ا نطاق

�سلطات� �تتدخل �أن �ودون �الدولة، �سلطة �ع�� ��مر�مسبقا ��عرض �أن �دون املفيدة

الدولة�لتحل�محل�ا����اتخاذ�املقررات�أو��عديل�ا،�و�جب�أال�تمارس�الرقابة�املسموح�

.)321("��ا�بكيفية�غ���متطابقة�مع�مف�وم�الالمركز�ة�

�البلدي �ميثاق �أن �بوضوح �لنا �باختصاصات�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي�ب�ن ��ع��اف �مسألة �كرس ة،

محلية،�بصفة�فعلية،�وذلك�من�خالل�غل�يد�السلطة�املركز�ة�من�التدخل����الشؤون�

.�قليمية،�مما�يدعم�استقاللية�الوحدات�املحلية

�قـــــــــــــــــــل ��شر �البلديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم �لسنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانون �ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة �الختص1967ة اصات�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،

�بالطر�قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالبلدي �اعتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة �ال�� �ذا��ا �امليثــــــــــــــــــــــــــــة �أنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد�ا �إال �قـــــاق، ام�ــھ

�مع��فـ�بتفصيل �باختصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا، �ل�ا �إدار�ـــــــــــــــــــــــــــــا �اقتصاديةــــــــــــــــــــــــــــــاصات ،�)322(ة،

.122.،�مرجع�سابق،�صالبلديةميثاق�-320
.123.،�صاملرجع�نفسھ-321
مع��شارة�أن��ختصاصات��قتصادية�����ذا�القانون��انت�أك���فعلية،�بحكم�وظيفة�الدولة،�باعتبار�ا�دولة�متدخلة�����-322

.جميع�املجاالت،�بما�ف��ا�املجال��قتصادي
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،�و�و�ما�يدعم��ستقاللية�بحكم�أن�التمتع�بصالحيات�واسعة�وم�مة��عد�)323(واجتماعية

�الر�ائز� �لتفعيل�من �م�مة �بوسيلة �دعم�ا �املشرع �وأن �وخصوصا �ل�ا، �و���ـــــــــــــــالضرور�ـــــــــــة ا

،�و�و�ما�نصت�عليھ�املادة�-ع����قل�من�الناحية�الش�لية-اذ�القرار�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة�اتخـــــــــــــــــسلط

لشع���البلدي����قضايا�البلدية�بالقرارات�يفصل�املجلس�ا":من�القانون�نفسھ100

".ال���يتخذ�ا��عد�املداولة

البلدية�م�لفة�بالقيام�مباشرة�بأعمال�":أضاف�قانون�البلدية����بيان��سباب

�واسعة� �مسؤوليات �تحمل �من �تتمكن �أن �يجب �كما �وحد�ا، �تخص�ا �ال�� التنمية

���صر� �املبادرة �تتو�� �ال�� �ف�� �اختصاص�ا، �ترت�ب�وممارسة �وتحديد �املحلية ا��اجات

.)324("�ولو�ة�

08-90رقم��قانون اختصاصات�املجلس�الشع���البلدي�����-2-أ

اعتمد�املشرع�ا��زائري��سلوب�العام����تحديد��ختصاصات�البلدية،�و�و�ما�يف�م�

�عا���املجلس�الشع���البلدي�من�خالل�مداوالتھ،�الشؤون�":بقول�ا�85من�نص�املادة�

�إلي �املسندة �الصالحيات �عن �ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالناجمة �وق"ھ �بالتفصيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، �ف��ـــــــــــــــــــــــــــــام ا�ـــــــــــــــــــــــــــــــل

�املـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم �ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن �86واد �م110إ�� �استعمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، �مصط��ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع ات�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال

����قل�من�ــــــــــــع-ر،�ــــــر�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة�التقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة�سلطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء�البلديــــــــــــــــــــــــــــــد�إعطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتفي

�الش�لية �اختصاصات��،)325(-الناحية �ع�� �ك�� �شبھ ��ش�ل �حافظ �املشرع �أن واملالحظ

����ظل�النظام�القديم ،�مع�التقليص�)326(املجالس�الشعبية�البلدية�ال����انت�مو�ولة�إل��ا

.و�و�أمر�منطقي�لتغ���النظام��قتصادي�املتبع����الدولةمن��ختصاصات��قتصادية،�

ة،�معدل�ـــــــــــــــ،�يتعلق�بالبلدي1967جانفي��18،�مؤرخ����24-67من�أمر�رقم���234إ����135وردت��ذه��ختصاصات����املــــواد��-323

.ومتمم،�مرجع�سابق
.21�،92.ص.ص.بيان��سباب�لقانون�البلدية،�مرجع�سابق�-324

"86نذكر�ع���س�يل�املثال�املادة�-325 "88،�املادة�...."البلدية�مخطط�ا�القص����عد: البلدية�ب�ل�عمل�أو�إجراء�من��تبادر:

��قتصادية �تطو�ر���شطة �...."شأنھ �املادة ،89" ��جتماعية�تبادر: �بالفئات �التكفل �شأنھ �من �إجراء �ب�ل �لكن�"البلدية ،

�ضابط �دواة �إ�� �متدخلة �دولة �من �يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتحول �صور�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة، ��ختصاصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤكد �املمنوحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ة�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

.ا����املجال��قتصادي،�والوظيفة�ال��يي�ية�للنصوص�القانونية�ا��زائر�ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــللمجلس�الشع���البلدي،�وخصوص
.68.،�مرجع�سابق،�صمحمد�زغداوي -326
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10-11رقم�اختصاصات�املجلس�الشع���البلدي����قانون�-ب

�إ��� �املختص�ن �دفعت �عديدة �مجاالت �البلدي، �الشع�� �املجلس �اختصاصات �شمل

ع�قدرا��ا�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإذا��انت�ال�ت�ناسب�م�����ختصاصات�التوسع�االبحث�عن�مدى�جدوى��ذ

.)327(س���الشأن�املح���بما�لذلك�من�تأث���سل���ع��املادية�وال�شر�ة،�

�البلدية� �أج�زة �داخل �القانونية �مل�انتھ �بالنظر �البلدي، �الشع�� �املجلس يتمتع

:بصالحيات�واسعة،��شمل�امليادين�التالية

�قتصاديةمجال�التنمية��1-ب

��قتصادي �التنمية �تحقيق ��� �البلدية �نجاح �ر�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�ع�� �كسب �التنمية�ــــــــــــــــــــة، ان

�اعتب �ع�� �فــــــــــاملحلية، �لذا �ا��ياة، �عصب ��قتصاد �التقليــــار�أن �الصالحيات�ـــــإن �من ص

.)328(مؤسسة���تم�با��دمات�العمومية�قتصادية،�يجعل�البلدية�مجرد�

�رق �قانون �ـــــــــــــــــــــــاع��ف �املتعل10-11م �بالبلديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، �الشع���ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق �للمجلس ة،

� �التنمية، �مجال ��� �باختصاصات �تنمية�البلدي، �و�بعث �يحفز �تدب�� �أي �اتخاذ م��ا

،�وكذا�إلزام�السلطات�املركز�ة�بأخذ�الرأي�املسبق�للمجلس����)329(ال�شاطات��قتصادية

�البلدية �إقليم �ع�� �بھ �تقوم �اس�ثماري �مشروع �إعداد�)330(أي �إجراءات ��� ��شارك �كما ،

)331(عمليات���يئة��قليم�والتنمية�املستدامة،�وتنفيذ�ا

�رغم �ممارسة��لكن �إال�أن ��قتصادي �املجال ��� �باختصاصات �للمجلس �ع��اف

�ن�يج �الدولة، �إيديولوجية ��غ�� �بحكم �ضيق �جد �الصالحيات، �من�ــــــــــــــــــــ�ذه �التحول ة

�العا���-327 �عبد �القوحيد ��� �للبلدية �القانو�ي �النظام �حوكمة �ــــــــــــــــــــــــــــــــ، �لنيــانون �مذكرة �املاجست���فــــــــــــي�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا��زائري، �ش�ــــــــــــــــــــادة ــل

�ال�يئــــــــــــــــــــــــــــــالق �تخصص �وا��وكـــــــــــــــــــــــــانون، �العمومية �ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــات �ة، �السياسية، �و�العلوم �ا��قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوق �الرحمان��ليـــــــــــــة �عبد جامعة

.76.،�ص2014م��ة،�بجاية،�
.77.،�صاملرجع�نفسھ-328
.مرجع�سابق،�يتعلق�بالبلدية،�2011جوان��22،�مؤرخ����10-11من�قانون�رقم��111أنظر�املادة��-329
.،�يتعلق�بالبلدية،�املرجع�نفسھ2011جوان��22،�مؤرخ����10-11من�قانون�رقم��109أنظر�املادة��-330
.،�يتعلق�بالبلدية،�املرجع�نفسھ2011جوان��22،�مؤرخ����10-11من�قانون�رقم��108أنظر�املادة��-331
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�ا�� �إ�� �الضابطــــــــــــــــــــــــــــــــــــاملتدخلة، �أو �تأث�� ـــــــــــــــــــــــارسة �من �لھ �بما �مجال�ة، ��� ات

.)332(�ختصاصات

�س�ر�املجلس�الشع���البلدي�عند�إقامة�مختلف�املشار�ع�ع���إقليم�البلدية،�ع���

.)333(حماية��را����الفالحية�واملساحات�ا��ضراء،�وكذا�ال��بة�واملوارد�املائية

مجال�التنمية��جتماعية�-2-ب

�فلھ� ��جتماعية، �التنمية �مجال ��� �متعددة �م�ام �البلدي، �الشع�� �للمجلس أسند

�وضمان� �املدارس، �إ�شاء �خالل �من ��بتدا�ي، �التعليم �ترقية �أجل �من �إجراء �ب�ل القيام

صيان��ا،�إنجاز�و�سي���املطاعم�املدرسية،�والس�ر�ع���توف���وسائل�نقل�التالميذ،�نا�يك�

اذ��ل�التداب���املوج�ة�ل��قية�تفتح�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ���حدود�إم�انيا��ا،�اتخفتح�املجال�للبلديات�وعن�

الطفولة،�وكذا�املسا�مة����تطو�ر���شطة�ا��وار�ة،�والتكفل���ا،�اتخاذ�التداب���الضرور�ة�

ل��قية�السياحة،�وكذا�مساعدة�الفئات�املحرومة،�نا�يك�عن�املسا�مة����صيانة�املساجد�

�ا �و���يع �البلدية، �تراب �ع�� �املتواجدة �القرآنية �ميادين�واملدارس ��� �ا��معو�ة ��ركة

.)334(الشباب�والثقافــــــــــــــة�والر�اضـــــــة�وال�سلية،�وثقافة�النظافة�وال��ة

مجال�ال��يئة�والتعم���-3-ب

�من� �بمجموعة �والتعم��، �ال��يئة �مجال ��� �البلدي �الشع�� �املجلس يتمتع

�م �التأكد �م��ا، �نذكر �ـــــــــــــــــــــ�ختصاصات، �تخصيصن �وقواعد�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاح��ام ��را��� ات

�ب��امج� �العالقة �ذات �البناء �عمليات �ملطابقة �الدائمة �املراقبة �والس�ر�ع�� استعمال�ا،

�مج ��� ��ح�ام �اح��ام �وكذا �والسكن، �وغ���ــــــــــــــــــــالتج��� �ال�شة �السكنات �م�افحة ال

:أنظرللتفصيل����مسألة�التحول�من�الدولة�املتدخلة،�إ���الضابطة،��-332

- Rachid ZOUAIMIA, « Déréglementation et ineffectivité des normes en droit économique

algérien », Revue IDARA, n°1, Ecole Nationale d’Administration, Alger, 2001, PP.127, 130.
.،�يتعلق�بالبلدية،�مرجع�سابق2011جوان��22،�مؤرخ����10-11من�قانون�رقم��112أنظر�املادة��-333
.،�يتعلق�بالبلدية،�مرجع�سابق2011جوان��22،�مؤرخ����10-11من�قانون�رقم��122انظر�املادة��-334
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�ن �����ام�القانونية، �ع�� �وا��فاظ �الثقافية، ��مالك �حماية �الس�ر�ع�� �عن ا�يك

.)335(ال�ند����للتجمعات�السكنية

�ال�سيـــــــج� �رسم �فـــــــــــــي �البلدي، �الشع�� �للمجلس �املمنوحة �امل�ام ��ذه �أ�مية تكمن

ساحات�العمرا�ي،�وا��فاظ�ع���ال��اث�التقليدي�للبنايات،�وحماية��را����الفالحية�وامل

.)336(ا��ضراء،�نا�يك�عن�تجنب�ال�وارث�الطبيعية

مجال�النظافة�وال��ة�والطرقات�البلدية�-4-ب

�البلديـــــــــــــــــــــــــــــــــــ�س� �بمســـــــــــــــــــــــر �املصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة �للدولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�مة �التقنية �ع���ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�� ة

�ال�شر�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحت �ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرام �املعمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتنظيو ع �بحفظ�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم �املتعلق�ن ���ما ول

�والنظافــــــــــــــــــــــــــــــــــال�� �العموميةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة �الب�ئةة �ع�� �ا��فاظ �وكذا ،)337(،����� والسيما

:مجاالت

توز�ع�املياه�الصا��ة�للشرب،-

صرف�املياه�املستعلمة�ومعا����ا،-

جمع�النفايات�الصلبة�ونقل�ا�ومعا����ا،-

م�افحة�واقل��مراض�املتنقلة،-

ا��فاظ�ع�����ة��غذية�و�ماكن�واملؤسسات�املستقبلة�ل��م�ور،-

صيانة�الطرقات�البلدية،-

.)338(لشبكة�طرقا��اإشارات�املرور�التا�عة�-

�البلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيق �الشع�� �املجلس �ــــــــــــــــــــــــــــوم �السالفة��-دي، ��ختصاصات �إ�� باإلضافة

�واملصادقـــ-الذكر� �الداخ�� �نظامھ �عليبوضع �و�و�مـــة �ــــــــــــــــــــــــــــــــــــھ، �املـــــــــادة �نصت�عليــــــــــھ 16/2ا

.،�يتعلق�بالبلدية،�املرجع�نفسھ2011جوان������22،�مؤرخ10-11من�قانون�رقم��115�،116أنظر�املادت�ن��-335
،��لية�02،�عدد�املجلة���اديمية�للبحث�القانو�ي،�"�عتبارات�البي�ية����مخططات�التعم���املحلية�"،�عبد�الكر�م�بودر�وه-336

.73.،�ص2013ا��قوق�والعلوم�السياسية،�جامعة�عبد�الرحمان�م��ة،�بجاية،�
337- Mohamed KAHLOULA, « La relative autonomie des APC en matière de protection
de l’environnement. », Revue IDARA, n°01, Ecole Nationale d’Administration, Alger, 1995,
PP.07, 18.

..مرجع�سابق،�يتعلق�بالبلدية،�2011جوان��22،�مؤرخ����10-11من�قانون�رقم��123أنظر�املادة��-338
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�قانون  �نظام...«:10-11رقم�من �البلدي �الشع�� �املجلس �و�صادق�ــــــــــــــــــ�عد �الداخ�� ھ

".عليھ����أول�دورة ...

�إال� ��قليمية، �ا��ماعات �الستقاللية �وتدعيمھ ��ختصاص، ��ذا �أ�مية �رغم لكن

�بإفراغھ �قام �ا��زائري �املشرع �النظام��أن �تحديد �صالحية �منح �خالل �من �محتواه من

،�وال���قامت��سن�التنظيم�املتضمن�)339(الداخ���النموذ���من�طرف�السلطة�التنفيذية

�البلدي �الشع�� �للمجلس �النموذ�� �باستقاللية�)340(النظام �مساس �أك�� ��عد �والذي ،

.ا��ماعات�املحلية،�الحتوائھ�ع���شروط�عمل�املجلس

ثانيا

ئ�س�املجلس�الشع���البلدياختصاصات�ر 

يتمتع�رئ�س�املجلس�الشع���البلدي�باالزدواج�الوظيفي،�فلھ�اختصاصات�باعتباره�

:)341(ممثال�للبلدية�وال�يئة�التنفيذية�لھ،�وأخرى�بصفتھ�ممثال�للدولة،�وتت��ص��و�����

تمثيل�البلدية����جميع�املراسم�ال�شر�فية�والتظا�رات�الرسمية،-

-� �البلدية �و�ش�ال�تمثيل �الشروط �وفق �و�دار�ة �املدنية �ا��ياة �أعمال ��ل ��

املنصوص�عل��ا����ال�شر�ع�والتنظيم�املعمول���ما،

:يقوم�برئاسة�املجلس�الشع���البلدي،�و��ذه�الصفة�بقوم-

�ستدعيھ،�و�عرض�عليھ�املسائل�ا��اضعة�الختصاصھ•

.�عد�مشروع�جدول�أعمال�الدورات�و���أس�ا•

مداوالت�املجلس�الشع���البلدي،�الس�ر�ع���تنفيذ-

،يقوم�ب�نفيذ�م��انية�البلدية،�و�عت����مر�بالصرف�ل�ا-

...ال���تنص16/3وذلك����املادة��-339 " ."يحدد�النظام�الداخ���النموذ���ومحتواه�عن�طر�ق�التنظيم:
ي�للمجلس�الشع���ــــــــــــــــــــــــــــوذجــــــــــداخ���النمــــــــــــــــــــــــــــام�الـــــــــــــــــــــــــــ،�يتضمن�النظ2013مارس��17،�مؤرخ����105-13مرسوم�تنفيذي�رقم��-340

.2013مارس��17،�الصادر����15ش�عدد�.د.ج.ج.ر.البلدي،�ج
مرجع�م،�ــــــــــــــــــــــــــــــــــق�بالبلدية،�معدل�ومتمـــــــــــــــــــــــــ،�يتعل1967جانفي��18،�مؤرخ����24-67من�أمر�رقم��228إ����225أنظر�املواد��-341

،�يتعلق�بالبلدية،�معدل�ومتمــــم،�مرجـــــــــــــــع�1990ر�ل�ـــــــــــــــــــــــــــــأف�07،�مؤرخ����08-90من�قانون�رقم��66إ����58سابق،�واملواد�من�

.،�يتعلق�بالبلدية،�مرجع�سابق2011جوان��22،�مؤرخ����10-11من�قانون�رقم��84إ����77سابق،�وأخ��ا�املواد�



البحث����مظا�ر�استقاللية�ا��ماعات��قليمية����ال�شر�ع�ا��زائري ����الباب��ول���

119

�امل�ونة�- �وا��قوق ��مالك �ع�� �باملحافظة �ا��اصة �التصرفات �بجميع القيام

للممتل�ات�البلدية�وإدار��ا،

التقا����باسم�البلدية،-

.إبرام�العقود�وقبول�ال�بات�والوصايا-

� �لرئ�س �أحرى أسندت �ج�ة �من �البلدي �الشع�� �م�املجلس �إطار�تمثيلـــــــــــــــــــــــ، ھ�ـــــــــــام���

� �للدولة، �أعو�� �و�ش�ل �أ�مية، �تثقبأك�� �أخرى �البلديــــاء ��ا�ل �ـل ل�ست��أل��اة،

حكم�ب،)342(وتمثي�����يوتنظي�ـة�ل�ا،�وإن��انت�غالبي��ا�ذات�طا�ع�ضبطـالصالحيات��صلي

�ـــترتي�� �رئ�ســـــار�سلبيـــــــآثا �ا�شغـال �خالل �من �بمصا���ة �ا�تمامھ �أك���من ���ا املجلس

.)343(البلدية

� �لسنة �البلدية �قانون �مندو�يا2011أعطى �إ�شاء �حق �للبلدية أو�م��قات�/وت،

�بلدي)344(بلدية �مندوب ��س���ا ،)345(� �إحالة �مع �وس���ا�، �تنظيم�ا �قواعد �تحديد كيفية

أكتو�ر��10،�مؤرخ����258-16للتنظيم،�و�و�ما�حدث�فعال�بصدور�مرسوم�تنفيذي�رقم�

�تنظيم�2016 �قواعد �و�حدد �حدود�ا، �و�عي�ن �البلدية �املندو�يات �إ�شاء �كيفيات �يحدد ،

:تتمثل�اختصاصات�رئ�س�املجلس�الشع���البلدي�باعتباره�ممثال�للدولة،����-342

�والتنظيمات�- �القوان�ن �بالس�ر�ع���:تنفيذ �ا��صوص �ع�� �ف�و�ي�لف �الصفة �و��ذه �البلدية، �مستوى �ع�� �الدولة ف�و�يمثل

.اح��ام�وتطبيق�ال�شر�ع�والتنظيم�املعمول���ما

ف�و�يقوم�بجميع�العقود�املتعلقة�با��الة�املدنية،�وكذا�استقبال�التصر�حات�بالوالدات�والزواج�:م�ام�ضايط�ا��الة�املدنية�-

.ليم�والتصديق،�تحت�رقابة�السلطة�القضائيةوالوفيات،�من�خالل�التدو�ن�وال�س

�القضائية�- �الشرطة �داخل�:م�ام �ا��رائم �عن �والتحري �البحث �صالحية �الصفة، ���ذه �البلدي �الشع�� �املجلس �رئ�س يخول

.إقليم�البلدية،�و�ستع�ن����س�يل�القيام���ذه�السلطة�بالشرطة�البلدية�املمثلة����ا��رس�البلدي

واملتمثلة����ا��فاظ�ع���النظام�العام،�يتمتع���ذه�الصفة�بصالحية�فرض�قيود�وضوابط�ع���حر�ة�:ي م�ام�الضبط��دار �-

� �رقم �قانون �ظل ��� �املجلس �رقابة �وتحت �الوا��، �سلطة �تحت �السلطة ��ذه �وتمارس ��فراد، .24-67و�شاط

��ختصاصات ��ذه ��� �للتفصيل �من �أنظر�املواد ،229�� ��243إ�� �أمر�رقم �24-67من ��� �مؤرخ ،18�� �يتعلق�1967جانفي ،

� �من �واملواد �سابق، �مرجع �ومتمم، �معدل ��67بالبلدية، ��78إ�� �رقم �قانون �08-90من ��� �مؤرخ ،07�� �يتعلق�1990أفر�ل ،

،�يتعلق�2011جوان��22،�مؤرخ����10-11من�قانون�رقم��95إ����85بالبلدية،�معدل�ومتمم،�مرجع�سابق،�وأخ��ا�املواد�من�

.يالبلدية،�مرجع�سابق
.78.،�مرجع�سابق،�صوحيد�عبد�العا��-343
.،�يتعلق�بالبلدية،�مرجع�سابق2011جوان��22،�مؤرخ����10-11من�فانون�رقم��138إ����133وذلك����املواد��-344
.2016أكتو�ر��19،�الصادر����61ش�عدد�.د.ج.ج.ر.ج�-345
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�وس���ا �البلدية �وامل��قات �)346(املندو�يات �املادة �منحت �والذي ،� �للبلديات�الثانية منھ

.تنظيم�نفس�ا����مندو�يات�بلدية

�أساس� �ع�� �البلدي، �الشع�� �للمجلس �مداولة �بموجب �البلدية �املندو�يات ت�شأ

�املمرك �غ�� �املصا�� �مع �بال�شاور �البلدية ��عد�ا �مسبقة �املؤ�لـــــــــــــــــــــدراسة ة�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزة

وترسل�إ���الوا���والوز�ر�امل�لف�با��ماعات�املحلية�مرفقة�بامللف�املتعلق���ا�،�)347(للدولة

.)348(و�رأي�الوا��

�العمومية� �املرافق �حول �املندو�ية، �إ�شاء ��عد �البلدي �الشع�� �املجلس يتداول

،�الذي�)350(وا��ــة�للــــــاملداولال�ـع�إرســــــ،�م)349(دوب�البلديــــنذا�لتعي�ن�املـــــــــة�ل�ا،�وكـــــــــــــــاملخول

.)351(اعات�املحلية�ع���س�يل��عالمــــــامل�لف�با��م�ر ـــــــــــللوز��اـــــــــــيرسل�

بتفو�ض�من�رئ�س�املجلس�الشع���البلدي�صالحيات��)352(يمارس�املندوب�البلدي

ضرورة�تقديم�تقر�ر�ش�ري�،�مع�)353(���حدود�املرافق�العمومية�املخولة�للمندو�ية�البلدية

�املندو�ي ��شاطات �البلديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحول �ووضعيــــــــــــــــــة �العمومية�ة �املرافق ��سي�� ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

:)355(،�و��لف�ع���ا��صوص�بما�ي��)354(وضة�لھاملف

ت�شيط�عمل�املرافق�العمومية�البلدية�التا�عة�الختصاص�املندو�ية�البلدية،�السيما����-

:املجاالت��تية

،ا��الة�املدنية�وتنقل����اص�واملمتل�ات�-*

و�و�ما�يمكن�أن��سا�م����تخفيف�العبء�ع���رئ�س�املجلس�الشع���البلدي،�لتكفل�املندوب�البلدي�بالصالحيات�املحلية�����-346

.حدود�مندو��تھ،�و�تو���الرئ�س�وظيفة�الت�سيق�ب�ن�املندو�يات
.مرجع�سابق�،2016أكتو�ر��10،�مؤرخ����258-16مرسوم�تنفيذي�رقم�من��05أنظر�املادة��-347
.من�املرجع�نفسھ�05أنظر�املادة��-348
.لكن�ملاذا�ترسل�املداولة�للوا����ل�للتصديق�عل��ا�أو�ملجرد�إعالمھ،�أو�إلعطاء�رأيھ����املداولة�-349
.مرجع�سابق�،2016أكتو�ر��10،�مؤرخ����258-16مرسوم�تنفيذي�رقم�من��08/01أنظر�املادة��-350
351

.من�املرجع�نفسھ�08/02أنظر�املادة�-
من��15و�ساعده����ذلك�متصرف��عينھ�رئ�س�املجلس�الشع���البلدي�بناء�ع���اق��اح�من��م�ن�العام�للبلدية،�أنظر�املادة��-352

.املرجع�نفسھ
.من�املرجع�نفسھ�10أنظر�املادة��-353
.من�املرجع�نفسھ�12أنظر�املادة��-354
.جع�نفسھمن�املر �12و��11وردت�اختصاصات�املندوب�البلدي����املادت�ن��-355
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،النظافة�العمومية�ونظافة�العمارات�وحماية�الب�ئة�-*

،صيانة�الطرقات�و�نارة�العمومية�-*

،الفضاءات�ال��ف��ية�وضع�العتاد�ا��ضري�وصيانة�-*

،النقل�واملطاعم�املدرسية�واملؤسسات��جتماعية�وال��بو�ة�والثقافية�والر�اضية�-*

،صيانة�املساحات�ا��ضراء�واملقابر��-*

��لالتعر�ف�بالفضاء�-*

�والتنمية�امل- �الس�ان �مع�شة �شروط �تحس�ن ��� �املسا�مة �شأنھ �من �عمل �ب�ل بادرة

للبلدية،�قتصادية�و�جتماعية�

متا�عة�املسائل�ال�����م�املرافق�العمومية�املخولة�لھ،�و�علم��عل�رئ�س�املجلس�الشع���-

البلدي�دون�تأخ��،�

�بھ�- �ي�لفھ �عمل ��ل �و�نفذ ���ا، �املعمول �والتنظيمات �القوان�ن �وتنفيذ �تطبيق �س�ر�ع��

.رئ�س�املجلس�الشع���البلدي

�اختصاص �بلدية،تتو�� �م��قة �إ�شاء �كذلك �العمومي�يمكن �املرفق �م�ام �حدود ��� �ا

��سب ��عرض �مرفقة �إ�شاؤ�ا �املتضمنة �املداولة �وترسل �عل��ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�داري، �و�ثر�املا�� ا�ـاب

،�و�تو���الندوب�البلدي�ا��اص�تأط���املرفق�العمومي��داري،�و�تصرف�حصر�ا�)356(للوا��

.)357(الذي�يتلقاه�من�رئ�س�املجلس�الشع���البلديتفو�ض��مضاء����حدود�

الفرع�الثا�ي

اختصاصات�الوالية

�التقسي ��� �الثا�ي �املستوى �من�ــــــــــــــــــــــــــــ�عت���الوالية، �وتتكــــــــــــــون �ا��زائـــــــــــــر، ��� ��داري م

�تتمث �تداولية، ��و�� �ــــــــــــــــــ�ي�ت�ن، ��� �والثانيل �الوال�ي، �الشع�� �و���ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاملجلس �تنفيذية، ة

.الوا��،�ا���از�امل�يمن�ع���املستوى�املح��

.من�املرجع�نفسھ�18أنظر�املادة��-356
.من�املرجع�نفسھ�19أنظر�املادة��-357
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تتجسد�الالمركز�ة��دار�ة�ع���مستوى�الوالية،����املجلس�املنتخب،�وقد�منحت�لھ�

،�أو�)فقرة�أو��(،�سواء����القوان�ن�امللغاة�)358(صالحيات�ضيقة�باملقارنة�مع�ا���از�التنفيذي

).فقرة�ثانية(ح������القانون�الساري�املفعول�

الفقرة��و��

صالحيات�املجلس�الشع���الوال�ي����القوان�ن�امللغاة

�الواليـــــــــــــــــــــــــــــــــتتمث �قوان�ن �امللغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل �ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة �أمر�رقم ��� �وقان)أوال(38-69اة، ون�ــــــــــــــــــــــــ،

الوالية،�لكن�بطر�قة�اصات�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة�اختصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،�وقد�تطرق��ل��ما�ملسأل)ثانيا(09-90رقم�

.مختلفة،�بحكم��غ���دور�الدولة

أوال

الختصاصات�املجلس�38-69معا��ة�أمر�رقم�

،�ع���ميثاق،�والذي�نص�بدوره�ع���مسألة�توز�ع�1969احتوى�قانون�الوالية�لسنة�

� �والوالية، �املركز�ة �السلطة �ب�ن �توز�ع��ختصاص �ضرورة �تب�ن �عبارات �عدة �وردت حيث

...:�ن�السلطة�املركز�ة�والوالية،�نذكر�م��ا�ختصاصات�ب ــــــــــون�ـــــــــــــــــــــــــــــــفالواليــــــــــة�يجب�أن�تك"

�بجمي �املزودة �الالمركز�ة �ا��ماعة �الصالحيــــــــــــــــــــــإذن، �مأمور���ا�ــــــــــــــــــع �تتطل��ا �ال�� ات

��لتقاء...ا��اصة �م�ان �ا��تمية��و�� �واملستلزمات �املحليــــة �للمصا�� والت�سيق

�)359(..."الوطنية �وكــــــــــــــــــذا ���ا�"....، �خاصة ���يئات �مزودة �مؤسسة �إذن ��� فالوالية

�للبت �فعلية �تقوم�...وسلطة �للدولة، �املتفرعة �السلطات �ع�� �حائزة �جماعة �و�� ،

...،�)360(..."بدور�ا�ع���الوجھ�ال�امل السلطة،��ع���قيام�الدولة�بتحو�ل��إن�توز�ع"

.)361(..."�عض��ختصاصات�ال����انت�إ���حد��ن�من�اختصاصا��ا،�إ���الوالية

من�الناحية�النظر�ة�أو�الواقعية،�وال���ال��سواءوخصوصا�رئ�س�املجلس�الشع���الوال�ي،�الذي�منحت�لھ�صالحيات�محدودة��-358

تتجاوز�حدود�إدارة�ا��لسات�والت�سيق�مع�وا���الوالية،�إ���جانب�إرسال��ستدعاءات�وطلب�املساعدة�املادية�من�الوا���ل�س�يل�

�ا �ديوانھ ��� �ح�� �واملستخدم�ن �املوظف�ن �ع�� ��داري �الرئ�س ��سلطة �ال�يتمتع �أنھ �كما �املجلس، للتفصيل�.ل�����س���أشغال

.34.،�مرجع�سابق،�صنادية�تياب-:أنظر
.512.،�مرجع�سابق،�ص1969لسنة��ميثاق�الوالية-359
.513.،�صاملرجع�نفسھ-360
.517.،�صاملرجع�نفسھ-361
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ص�ع���منــــــــح�الوالية�سلطــــــــــة�ــــــــــــــــــــــــــــلكن،�تجدر��شــــــارة،�أن�واض���امليثــــــــــاق��عد�الن

إعطاء�أي�استقالل�ذا�ي�للوحدة�ألن��إ��الالمركز�ة�ال���دف�التعب���"البث،�أضافوا�أن�

�موحدة �دولة ��� �)362(....."دولتنا �وكذا �ال��س��دفان�"....، �السلطات �وتوز�ع الالمركز�ة

�جماعات�مستقلة ،�و�و�دليل�ع���وجود�ر�ط�خاطئ�ب�ن�ا��كم�الذا�ي�)363(..."إحداث

� �من �السلطة �تخوف �بالتا�� �بتمتع�و�ستقاللية، �والقول ��خ�� �املصط�� استعمال

.ا��ماعات��قليمية�باالستقاللية

�متنوع �باختصاصات �للوالية، �القانون ��ذا �طا�ع�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع��ف �ذات �و�� ة،

�اقتص �و�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجتم�ادي،ـــــــــــــــــــــــــــــــسيا���، �وثقا��، �املـــــــــــــــــــــو�مـــــــــــــــــا��، �علية �نصت ادة�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

"...�و�� .)364("ـا�اختصاصات�سياسية،�اقتصادية،�اجتماعية،�وثقافية�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول�:

� �الوالية �قانون �كذلك �اع��ف �للمجلس�1969لسنة �ومنح �محلية، �مصا�� �بوجود ،

�لالمركز� �ا���از�املجسد �باعتباره �الوال�ي، �صالحيــة�ـــــــــــــــــــــــــــالشع�� �الواليــة، �مستـــوى �ع�� ة

� �املادة �عليـــھ �نصت �و�و�مـــا "63ضبط�ا، �شؤون�: �يضبط �للوالية �الشع�� �املجلس إن

".،�و�صفة�عامة����جميع�املواضيع�ال�����م�الوالية.....الوالية�بموجب�مداولة ...

� �الوالية ��� �التداولية �لل�يئة ��ختصاصا–أقر�املشرع ��ل �إ�� �السالفة�باإلضافة ت

��-الذكر �املادة �عليھ �نصت �ما �و�و �الداخ��، �نظام�ا �وضع ��شكــــــــــــل�36بصالحية �ما ،

،�بحكم�أن��ناك�من�الكتاب�من�يؤكد�أن�وضع�النظام�الداخ���من�)365(إضافـــــــــة�إيجابية

باعتبار�خضوع�ا�لنظام�ا،�ـــــــــــــــــــطرف�أية��يئة�إدار�ة،��عد�ضمانة�لالستقاللية�الوظيفية�ل�

.)366(وضعتھ�بنفس�ا،�ولم�تتدخل�فيھ�السلطة�التنفيذية

.513.،�صاملرجع�نفسھ-362
.519.،�صاملرجع�نفسھ-363
364-� �املواد ��� ��ختصاصات ��ذه �تفصيل ��63تم ��129إ�� �أمر�رقم �38-69من ��� �مؤرخ ،23�� �1969ماي ،� �بالوالية، مرجع�يتعلق

.سابق
.غ���أن��ذا��مر�يظل�دعامة�ش�لية�بحكم�وضع�نموذج�النظام�الداخ���من�طرف�السلطة�املركز�ة�-365

366 - Rachid ZOUAIMIA, Les autorités administratives indépendantes et la régulation
économique en Algérie, Edition Houma, Alger, 2005, P.46.
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�لكن� �الستقاللي��ا، �قانونيا �دعما �للوالية، �واسعة �بصالحيات �املشرع �اع��اف �عد

.ذلك�مرتبط�بتوفر�املظا�ر��خرى،�املدعمة�للتجسيد�الفع���لالختصاصات

ثانيا

املجلسالختصاصات��09-90معا��ة�قانون�رقم�

�و�و�ما� �الوالية، �اختصاصات �تحديد ��� �العام ��سلوب �ا��زائري �املشرع اعتمد

�عا���املجلس�الشع���الوال�ي�جميع�الشؤون�":09-90من�قانون��55نصت�عليھ�املادة�

�املداولة �طر�ق �عن �الختصاصاتھ �ال���.التا�عة �و�ختصاصات �امل�ام ��شأن يتداول

� �القوان�ن �لھ �إليھ�تحدد�ا �ترفع �الوالية، ���م �قضية ��ل �حول �وعموما والتنظيمات،

"باق��اح�من�ثلث�أعضاء�املجلس�أو�رئ�سھ�أو�الوا�� .

نالحظ�أن�املشرع�ا��زائري،��ان�أك���وضوحا����قانون�الوالية،�من�خالل��عرضھ�

�املحلية �الشؤون �الوالية�-ملسألة ���م �قضية �أوسع�-�ل �الختصاصات �املجال �يفتح �مما ،

إ���55لمجلس�الشع���الوال�ي،�وذلك�باإلضافة�إ���تلك�املنصوص�عل��ا�صراحة����املواد�ل

�نظامھ��82 �وضع �صالحية �لھ �منحت �كما ��قتصادية، ��ختصاصات ��� �التقليص مع

.من�القانون�نفسھ10الداخ���و�و�ما�نصت�عليھ�املادة�

�باختصاص ��ع��اف �رغم �أنھ ��خ��، �واسعــــــــــــــــــــ�ش����� �الشع���ــــــــــــــــــــــــــــات �للمجلس ة

الوال�ي،�إال�أن�وجود�الوا���ك�يئة�تنفيذية����الوالية،�مع��يمنتھ�عل��ا،�يجعل�استقاللية�

.)367(ال�يئة�املنتخبة�ش�لية�ونظر�ة

الفقرة�الثانية�

07-12رقم�صالحيات�املجلس�الشع���الوال�ي����قانون�

�الوال�ي �الشع�� �املجلس �تنفيــــــــــــــــــــــــــــــــباملسا�م�)368(يقوم ��� �ال�شـــــــــــــــــــــــــــــــة اطات�ـــــــــــــــــــــــــــــذ

�إطار�السياس ��� �العموميـــــــــــــــــــــــــاملقررة ��قتصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــات �و�جتمــــــــــــــــــــــــــــــة �كمــــــــــــــــــــــــــــــــادية ا�ـــــــــــــــــــــــــــــــاعية،

.185�،195.ص.،�صمن��ذه��طروحة�،�الفصل��ول،�املبحث��ول الثا�ي�بالتفصيل����البابو�و�ما�سنقوم�بت�ي�نھ��-367
ل�امشية�دوره�،�واست�ثار�الوا���ع���معظم��ختصاصات�ال����ركزنا�الدراسة�ع���املجلس�الشع���الوال�ي،�دون�رئ�سھ�نظرا�-368

.�ان�يجب�أن�تمارس�من�طرف�رئ�س�املجلس�الشع���للوالية
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�مش �قائمة �سنو�ا �يق��ح �أن �القطاعية�ـــــــــــــــــــــــيمكن �ال��امج ��� ����يل�ا �قصد ار�ع

.)369(العمومية

�قان �الواليـــــــــــــــــــــــــمنح �نظامــون �وضع �صالحية �كذلك، �للمجلس �و�و�ما�ـــــــة �الداخ��، ھ

� �املادة �نص "13يظ�ر�من �نظامـــ�ع: �الوال�ي �الشع�� �املجلس �و�صادق�ـد �الداخ�� ھ

"عليھ �يق... �البلدي، �الشع�� �املجلس �ع�� �قيل �ما �غ���أنھ �ــــــــــــ، �ال �املجلس�كذلك ع��

� �النظام �تحديد �بحكم �الوال�ي، �السلطالشع�� �طرف �من �ومحتواه �النموذ�� ة�ــــــــــــــــــالداخ��

.،�و�و�ما�يطعن�كذلك�����ستقاللية)370(ة�عن�طر�ق�التنظيمـــــــــــــــــــــالتنفيذي

�ال�����م�الوالية�� �املجلس�����ل�القضايا �اعتمد�املشرع�كذلك�)371(يتداول ،�و��ذا

��قتصادية� �التنمية �مجال �اختصاصاتھ �و�شمل ��ختصاص، �توز�ع ��� �العام �سلوب

�والري )أوال( �الفالحة ��قتصادية)ثانيا(، �القاعدية �ال�يا�ل �ال��بية�)ثالثا(، �تج���ات ،

.)سادسا(السكن�،�)خامسا(،�ال�شاط��جتما���والثقا��)را�عا(والت�و�ن�امل��

أوال

التنمية��قتصادية

�حيث� ��قتصادية، �التنمية �مجال ��� �باختصاصات �الوال�ي �الشع�� �املجلس يتمتع

�من� �املعبأة �والوسائل ���داف �يب�ن �املتوسط، �املدى �ع�� �للتنمية �مخططا �بإعداد يقوم

�كإطار� �املخطط ��ذا �و�عتمد �للتنمية، �البلدية �وال��امج �الدولة �إطار�مشار�ع ��� الدولة

.)372(لل��قية�والعمل�من�أجل�التنمية��قتصادية�و�جتماعية�للوالية

:يقوم�املجلس����إطار�املخطط�السالف�الذكر،�بما�يأ�ي

.،�يتعلق�بالوالية،�مرجع�سابق2012فيفري��21،�مؤرخ����07-12من�قانون�رقم�73/2�،4أنظر�املادة��-369
ــــــــــــام�الداخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــضمن�النظ،�يت2013جوان��18،�مؤرخ����217-13مرسوم�تنفيذي�رقم��-370 ���النموذ���للمجلس�الشعبـــــي�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.2013جوان��23،�الصادر����32ش�عدد�.د.ج.ج.ر.الوال�ي،�ج
.تعلق�بالوالية،�مرجع�سابق،�ي2012فيفري��21،�مؤرخ����07-12من�قانون�رقم�76/2أنظر�املادة��-371
.،�يتعلق�بالوالية،�املرجع�نفسھ2012فيفري��21،�مؤرخ����07-12من�قانون�رقم�80/1أنظر�املادة��-372
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�املناطق�- �تأ�يل �إعادة ��� �و�سا�م �إ�شاؤ�ا �س�تم �ال�� �الصناعية �املناطق يحدد

أيھ����ذلك،الصناعية�ومناطق�ال�شاط����إطار�ال��امج�الوطنية�إلعادة�التأ�يل�و�بدي�ر 

�س�ل�استفادة�املتعامل�ن�من�العقار��قتصادي،-

�س�ل�و���ع�تمو�ل��س�ثمارات����الوالية،-

��ل�- �باتخاذ �بالوالية �املتواجدة �العمومية �املؤسسات ��شاطات �إ�عاش ��� �سا�م

.)373(التداب���الضرور�ة

� �والتواصل �التعاون �أعمال �بتطو�ر �كذلك، �الوال�ي �الشع�� �املجلس ب�ن�يقوم

�و�دارات�املحلية،�من�أجل� �والبحث�العل�� املتعامل�ن��قتصادي�ن�ومؤسسات�الت�و�ن

�املتعامل�ن� �مع �ال�شاور �ترقية �ع�� �و�عمل ��قتصادية، �القطاعات ��� ��بداع ترقية

.)374(�قتصادي�ن،�قصد�ضمان�محيط�مالئم�لالس�ثمار

ثانيا

الفالحة�والري 

و�ضع�ح���التنفيذ��ل�عمل����مجال�حماية�توسيع��يبادر�املجلس�الشع���الوال�ي،

وترقية��را����الفالحية�وال��يئة�والتج����الر�في،�كما����ع�أعمال�الوقاية�من�ال�وارث�

�و�تخذ� �وا��فاف، �مخاطر�الفيضانات �ملحار�ة �عمل �يبادر�ب�ل �و�ذلك �الطبيعية، و�فات

� �وتط��� ���يئة �أشغال �إنجاز �إ�� �الرامية ��جراءات �حدود��ل ��� �املياه �مجاري وتنقية

.)375(إقليمھ

يقوم�املجلس�كذلك،�باالتصال�مع�املصا���املعنية،�ب�ل��عمال�املوج�ة�إ���تنمية�

�وإصالح�ا �ال��بة �ال������وحماية �مجال ��� �الغابية ��مالك ����)376(وحماية ��سا�م �كما ،

.)377(نية�والنباتيةتطو�ر��ل�أعمال�الوقاية�وم�افحة��و�ئة����مجال�ال��ة�ا��يوا

.،�يتعلق�بالوالية،�املرجع�نفسھ2012فيفري��21،�مؤرخ����07-12من�قانون�رقم�من��82أنظر�املادة��-373
.،�يتعلق�بالوالية،�املرجع�نفسھ2012فيفري��21مؤرخ����،�07-12من�قانون�رقم�من��83أنظر�املادة��-374
.،�يتعلق�بالوالية،�املرجع�نفسھ2012فيفري��21،�مؤرخ����07-12من�قانون�رقم�84أنظر�املادة��-375
.،�يتعلق�بالوالية،�املرجع�نفسھ2012فيفري��21،�مؤرخ����07-12من�قانون�رقم�85أنظر�املادة��-376
.،�يتعلق�بالوالية،�املرجع�نفسھ2012فيفري��21،�مؤرخ����07-12قانون�رقم�من�86أنظر�املادة��-377
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�عمل�املجلس�الشع���الوال�ي�أيضا،�ع���تنمية�الري�املتوسط�والغ��،�كما��ساعد�

�والتط����وإعادة� �للشرب �الصا��ة �باملياه �ال��و�د �مشار�ع ��� �الوالية �بلديات �وماليا تقنيا

.)378(استعمال�املياه�ال���تتجاوز��طار��قلي���للبلديات�املعنية

ثالثا

القاعدية��قتصادية�ال�يا�ل

�واملسالك� �الطرق ���يئة �بأشغال �املرتبطة �باألعمال �الوال�ي �الشع�� يبادر�املجلس

�واملسالك� �الطرق �تص�يف �وإعادة �بتص�يف �يقوم �كما �عل��ا، �وا��فاظ �وصيان��ا الوالئية

.)379(الوالئية�حسب�الشروط�املحددة����التنظيم�املعمول�بھ

�باالتص �املجلس �كذلك �املصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيقوم �مع �املعنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال ة�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا��

�وتنميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب��قي ��يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة �استقبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ال�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�ل

ع�التنمية�الر�فية�والسيما�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعمل�يرمي�إ������ي�ارات،�كما�يبادر�ب�لــــــــــــــــــــــــ�س�ثم

.)380(���مجال�الك�ر�اء�وفك�العزلة

را�عا

تج���ات�ال��بية�والتكو�ن�امل��

�املع �إطار ��� �الوالية �الوطنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتتو�� �املدرسية�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاي�� �ل��ر�طة �وتطبيقا ة

� �وتتكفل �وامل��، �والثانوي �املتوسط �التعليم �مؤسسات �إنجاز بصيان��ا�والت�و��ية،

واملحافظة�عل��ا،�وكذا�تجديد�تج���ا��ا�املدرسية�ع���حساب�امل��انية�غ���املمركزة�للدولة�

.)381(امل��لة����حسا��ا

.،�يتعلق�بالوالية،�املرجع�نفسھ2012فيفري��21،�مؤرخ����07-12من�قانون�رقم�87أنظر�املادة��-378
.سھ،�يتعلق�بالوالية،�املرجع�نف2012فيفري��21،�مؤرخ����07-12من�قانون�رقم�من��88�،89أنظر�املادت�ن��-379
.،�يتعلق�بالوالية،�مرجع�سابق2012فيفري��21،�مؤرخ����07-12من�قانون�رقم�90�،91أنظر�املادت�ن��-380
.،�يتعلق�بالوالية،�املرجع�نفسھ2012فيفري��21،�مؤرخ����07-12من�قانون�رقم�92أنظر�املادة��-381
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خامسا

ال�شاط��جتما���والثقا��

�مع� �بال�شاور �ال�شغيل، �ترقية �برامج ��� �أو��سا�م �الوال�ي �الشع�� �املجلس ���ع

� �واملتعامل�ن �كما�البلديات �ترقي��ا، �املراد �أو�املناطق �الشباب �اتجاه �والسيما �قتصادي�ن،

يتو������ظل�اح��ام�املعاي���الوطنية����مجال�ال��ة�العمومية،�إنجاز�تج���ات�ال��ة�

�تداب���الوقاي �تطبيق �و�س�ر�ع�� �البلدية، �إم�انيات �تتجاوز ����ــــــــــــــــــال�� �و�تخذ �ال��ية، ة

� ��ل ��طار، �فـــــــــــــي��ذا �ال��ة �وحفظ �بمراقبة �م�لفة ��يا�ل �إ�شاء التداب���ل���يع

.)382(املؤسسات�املستقبلة�ل��م�ور،�و���املواد��س��الكية

�املتعلقة� ��عمال ��ل �تنفيذ ��� �البلديات، �مع �و�االتصال �كذلك، �املجلس �سا�م

�والوقاي �الطبيعية �و�فات �وال�وارث ��سعافات �تنظيم ��و�ئة�ــــــــــــــــبمخطط �من ة

:،�و�ل��شاط�اجتما�����دف�إ���ضمان)383(وم�افح��ا

تنفيذ�ال��نامج�الوط���للتحكم����النمو�الديمغرا��،-

حماية��م�والطفل،-

مساعدة�الطفولة،-

مساعدة�املسن�ن�و���اص�ذوي��حتياجات�ا��اصة،-

مساعدة����اص����وضع�صعب�واملحتاج�ن،-

.)384(بامل�شردين�واملختل�ن�عقلياالتكفل�-

�الثقافي �القاعدية �ال�يا�ل �إ�شاء ��� �كذلك، �املجلس �والر�اضيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�شارك ة�ـــــــــــــــة

�مع� �بال�شاور �عليھ، �وا��فاظ �التار��� �ال��اث �وحماية �بالشباب �وا��اصة وال��ف��ية،

البلديات�و�ل�ال�يئات��خرى�امل�لفة�ب��قية��ذه�ال�شاطات،�أو�ا��معيات�ال���ت�شط����

.،�يتعلق�بالوالية،�املرجع�نفسھ2012فيفري��21،�مؤرخ����07-12من�قانون�رقم�93�،94أنظر�املادت�ن��-382
.،�يتعلق�بالوالية،�املرجع�نفسھ2012فيفري��21،�مؤرخ����07-12من�قانون�رقم�من��95أنظر�املادة��-383
.ھ،�يتعلق�بالوالية،�املرجع�نفس2012فيفري��21،�مؤرخ����07-12من�قانون�رقم�من��96أنظر�املادة��-384
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�والثقافية� �الر�اضية �ال�شاطات �برامج ��� �ومسا�متھ �مساعدتھ �يقدم �كما �امليدان، �ذا

.)385(وا��اصة�بالشباب

�الثق �ال��اث �حماية ��� �باملسا�مة �أيضا، �للوالية �ا���از�التداو�� �والف���ــــــــــــيقوم ا��

�البلديات� �مع �و�الت�سيق �املؤ�لة، �التقنية �املصا�� �بمسا�مة �عليھ، �وا��فاظ والتار���،

ا���والف���ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ل��يئة�وجمعية�معنية،�و�طور��ل�عمل�يرمي�إ���ترقية�ال��اث�الثق

�التداب���الضرور�ة� ��ل �و�ق��ح �املعنية، �وا��معيات �املؤسسات �مع �باالتصال والتار���،

�وا��فـــــــــــــــــــــــــلتثمين �عليــــــــــــــــــــــھ �كمـــــــــــــاظ �حمـــــــــــــــــــــــــــــــــھ، �ع�� ��س�ر �السيـــــــــــــــــــــــا �القدرات احية�ــــــــــــــاية

.)386(للوالية،�وتثمي��ا،�و���ع��ل�اس�ثمار�متعلق�بذلك

سادسا

السكن

يمكن�للمجلس�الشع���الوال�ي،�أن��سا�م����إنجاز�برامج�السكن،�وكذا�عمليات�

�ا��فاظ�ع���الطا�ع�املعماري،�كما�تجديد�وإعادة�تأ�يل�ا��ظ��ة� العقار�ة�املب�ية،�وكذا

�السكن� �ع�� �القضاء �برامج ��� �املعنية، �التقنية �واملصا�� �البلديات �مع �بالت�سيق �سا�م

.)387(ال�ش�وغ���الص���ومحار�تھ

.،�يتعلق�بالوالية،�املرجع�نفسھ2012فيفري��21،�مؤرخ����07-12من�قانون�رقم�97أنظر�املادة��-385
.،�يتعلق�بالوالية،�املرجع�نفسھ2012فيفري��21،�مؤرخ����07-12من�قانون�رقم�من��98�،99أنظر�املادت�ن��-386
.،�يتعلق�بالوالية،�املرجع�نفسھ2012فيفري��21،�مؤرخ����07-12من�قانون�رقم�100�،101أنظر�املادت�ن��-387
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املبحث�الثا�ي

التمتع�باالستقاللية�املالية�مع�تخفيف�رقابة�السلطة�املركز�ة

� �تحقيق �يتوقف �ضمان�ال �مجرد �ع�� ��قليمية، �ل��ماعات �الوظيفية �ستقاللية

�التداولي ��ج�زة �طرف �من �املحلية ��ختصاصات �بمشا�ل�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممارسة ��عرف �ل�و��م ة،

ور�ة،�و�دو��ا�تفرغ�س�ان�إقليم�م،�و�درى�بأولو�ا��م،�بل�البد�من�توف���ر�ائز�أخرى��عد�ضر 

املقومات��خرى�من�محتوا�ا،�وتصبح�مجرد�دعائم�ش�لية�ال�تر���لدرجة�تجسيد�استقاللية�

.ال�يئات�املحلية��ش�ل�فعال

تتمثل�املظا�ر��خرى،�����ستقاللية�املالية،�وال���بدو��ا�ال�يمكن�ا��ديث�عن�وجود�

يقابل�بتوف���موارد��مجدوى�منھ�إذا�ل�نظام�المركزي�فعال،�فالتمتع�باختصاصات�واسعة،�ال 

).مطلب�أول (مالية�ضرور�ة�ملواج���ا�

� �إ�� �الذكريضاف �السالفة �طرف�الدعامة �من �املمارسة �الرقابة �تخفيف �ضرورة ،

�املجالس� �حر�ة �ع�� ��س�ند ��دار�ة، �فالالمركز�ة �التداولية، ��ج�زة �ع�� �املركز�ة السلطة

).مطلب�ثان(ن�يتأ�ى��ذا��مر�ب�شديد�الوصاية�املنتخبة����مباشرة�الصالحيات،�ول

املطلب��ول 

�ع��اف�باالستقاللية�املالية

تمارس�ا��ماعات�املحلية�اختصاصات�متعددة�ومتنوعة،�ومن�ثم�ف���تحتاج�دوما�إ���

��شاط� ��ل �عصب �فاملال �النحو�املطلوب، �ع�� �بواجبا��ا �القيام �من �تمك��ا ��افية �مالية موارد

� �املالية�إداري �املوارد �نوفر�ل�ا �أن �دون �املنتخبة �للمجالس �اختصاصات �تخو�ل �من وال�جدوى

.ملواج�ة�إنفاق�ا

فإن�كفاية�املوارد�املحلية،��عكس�عادة�مستوى�أع���من��ستقاللية�للوحدات��بذلك

��ذه� �استقاللية �ع�� �يؤثر�سلبا �أن �يمكن �الذي �الدولة �لدعم �ا��اجة �عن �و�غ�� �دار�ة،

املجالس�إذا�تجاوز�حدوده�املعقولة،�لذا�وجب�ع���املشرع�و�و�يحدد�املوارد�املحلية،�أن��س���

الية�ا��ماعات�املحلية�نظرا�أل�مي��ا�ع���مستوى�تجسيد��ختصاصات�لتحقيق�استقاللية�م
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���� ع���أرض�الواقع،�و��ون�ذلك�بتمتع�ال�يئات�املحليـــــــــــة�بموارد�ماليــــة�ذاتيــــــة،�وكذا�سلط��ا

).فرع�أول (إعداد�امل��انية�املحلية�

�ل� �املالية ��ستقاللية �مسألة �مع �ا��زائري �املشرع �من��عامل �بنوع ��قليمية، �ماعات

،�تاركة��مر�لقوان�ن�ا��ماعات��قليمية�)388(ال�سا�ل�وال��اون،�إذ�لم��شر�جميع�الدسات���ل�ا

).فرع�ثان(ائم�الضرور�ة�لتجسيد�ا�عال���صرحت���ا،�دون�توف���الد

الفرع��ول 

التعر�ف�باالستقاللية�املالية�

� أساسيا�لتحقيق��ستقاللية�املحلية،�فبدو��ا�ال�يمكن��عد��ستقاللية�املالية�عنصرا

�فالصالحيات� ��قليمية، �ل��ماعات �بال�سبة �املحلية �الشؤون ��� �التصرف �حر�ة �عن ا��ديث

.)فقرة�أو��(ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة��افيـــــــــــــــــــــــــــــتجسد�ميدانيا�بوجود�موارد�مالي

م��ستقاللية�املالية�ع���مجموعة�من�املظا�ر��عد�ضرور�ة�والزمة�ل�ا،�فال�يكفي�تقو 

�ا��ماعة� �طرف �من �امل��انية �إعداد ��� �تتمثل �ر�ائز�أخرى �من �البد �بل �لتحقيق�ا، �املا�� املورد

.)ثانيةفقرة�(�قليمية،�وكذا�ت�سيط�الرقابة�املمارسة�ع���املالية�املحلية�

الفقرة��و��

املقصود��ستقاللية�املالية

� ��قليمية �ا��ماعات �ت�ون �أن ��دار�ة �الالمركز�ة �بصفةال��ع�� �عن��منفصلة مطلقة

أو�باألحرى�تحت�نظر�ممثل��ا،�عن�طر�ق��،ةـــــــــــــــــــــــــــالدولة،�بل�ت�ون��و���دائما�تحت�نظر�الثاني

� ��ستقاللية �فإن ��ساس، ��ذا �وع�� �مالية�الرقابة، �باستقاللية �التعب���ع��ا �يمكن املالية

�ج�ة� �من �املالية ��ذه �بنفس �ارتباط�ا �مع �ج�ة، �من �الدولة �مالية �عن �املحلية ا��ماعات

.)389(أخرى 

�150،�مرجع�سابق،�والذي�منحت�املادة�1976نوفم����22،�مؤرخ����97-76،�الصادر�بموجب�أمر�رقم�1976باست�ناء�دستور��-388

منھ�للمجالس�الشعبية�البلدية�والوالئية،�صالحية�رفع�التماس�إ���ا���ومة�الغرض�منھ�توف���مبالغ�مالية،����حالة�اق��اح�قانون�

مجال��اللمجالس�اختصاص�ما��،�إال�أنھ�فتح�ل��ھملوارد�العمومية،�أو�ز�ادة�النفقات،�فرغم�عدم�منحمضمونھ�أو�ن�يجتھ�تخفيض�ا

.رفع�التماس�ل���ومة�لغرض�تحقيق�التوازن�املا���ل��ماعات��قليمية
.13.،�ص2009،�دار�إس�امات����أدبيات�املؤسسة،�تو�س،�2،�املالية�املحلية،�طصا���بوسطعة-389



البحث����مظا�ر�استقاللية�ا��ماعات��قليمية����ال�شر�ع�ا��زائري ����الباب��ول���

132

و�كذا،�فإن��ستقاللية�املالية�املحلية،�ال�يقصد�م��ا�عدم�وجود�عالقة�ب�ن�ال�يئات�

درج��ا�تقاس�بطبيعة��ذه�العالقة،�وال�يضر�من�حيث�املبدأ�املحلية�والسلطة�املركز�ة،�وإنما�

حصول�الوحدة��دار�ة�ع���إعانات�من�الدولة�ع���شرط�أن�ي�ون��عتماد��ك���ل��ماعة�

�الذاتية �موارد�ا �ع�� �الفق�اء�)390(�قليمية �طرف �من �املقدمة �التعار�ف �اختلفت �لذا ،

�املاليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلالستقاللي �ـــــــــــــــــــة �إجم)أوال(ة �رغم �الالمركز�ة�ــــــــــــــــــــــــــ، �تدعيم ��� �أ�مي��ا �ع�� اع�م

).ثانيا(�دار�ـــــــــة،�وتجسيد�ا��ش�ل�فع���

أوال

�عر�ف��ستقاللية�املالية

� ��ستقاللية ��عر�ف �حول �الفق�اء �اختلف �لألستاذ �تمثــــــــــــــــل �ف�� مصطفى�"املاليـــــــــــــــــــــــــــــة،

�"منار �التكفل�"، �أعباء �مجا��ة �من �الوحدة �تمكن �ال�� �الالزمة، �املالية توف���الوسائل

.)391("باختصاصا��ا،�أي�موافقة�املورد�املا������م�الصالحيات�املمنوحة�لل�يئة�املحلية

� �الفقيھ �كذلك �ال�ي"عرف�ا François""فرا�سوا LABIE"ا��ماعات�"بأ��ا� أ�لية

.)392("املحلية�القانونية����املجال�املا��،�و�االستقالل�ماليا�عن�الدولة

�ستقالل�املا���ل��ماعات�املحلية،�يتطلب�"أن�"محمد�عاطف�البنا"اعت���الدكتور�

�ال� ��س�يا �ثابتة �مالية �موارد �للوحــــــــــدة�وجود �املاليــة �بالذمة ��ع��اف �وأن �حصيل��ا، تنقلب

�ل�ا� ��ع��اف �ذلك �فوق �يلزم �بل �حقيقي، �استقالل �لضمان �ذاتھ �بحد �يكفي �ال املحلية،

�من� �إل��ا �ع�د �بما �لل��وض �الالزمة �املوارد �إ�� �الوصول �سلطة ��� �يتمثل �ما��، باستقالل

�ا�املستقلة،�و�دون��ذه�السلطة�املالية�يصبح�مصا���وسلطة�تحديد�نفقا��ا�ووضع�م��اني�

.)393("استقالل�ال�يئات�املحلية،�مجرد�استقالل�نظري 

.495.،�مرجع�سابق،�صد�إبرا�يم�رمضانمحمد�محم-390
املجلة�،�"دور�ا��باية����تحقيق�التنمية�املحلية����املغرب"،�مصطفى�منار-نقال�عن.31.،�مرجع�سابق،�صرمضان�ت�سمبال-391

.5.،�ص2005،��لية�ا��قوق،�جامعة�ا��زائر،�1،�عدد42،�ا��زء�ا��زائر�ة�للعلوم�القانونية،��قتصادية�والسياسية
392- François LABIE, Finances locales, Dalloz, Paris, 1995, p.8.

مجلة�العلوم�،�"ات�املحليةة�لل�يئـــــــــــــــــــــــــاملوارد�املالي"،�محمود�عاطف�البنا-:نقال�عن.31.،�مرجع�سابق،�صرمضان�ت�سمبال-393

.70.،�ص1972،�العدد�الثا�ي،�مصر،�ة�دار�
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�ستقاللية�املالية��م�انية�النظر�ة���يازة�ذمة�مالية�وإدار��ا،�وإنما�"ال��عد�بذلك�

�واختيار�استخدام�ا �باملوارد �لل��ود �المركزي �لتنظيم �العملية ��م�انية �)394("أيضا ف���"،

�س�ان� �لصا�� �املحلية �املصا�� ��سي�� ��� �املحلية �ل��ماعات �ا��قيقية �للقدرة مرادفة

.)395("ا��ماعة

���� �ا��ماعة �حر�ة �فكرة �حول �تدور �معظم�ا �أن �السابقة، �التعار�ف �من يظ�ر�جليا

�املحل �بامل�ام �لل��وض �ذاتية �مالية �موارد �ع�� �وفر��ا �وكذا �م��اني��ا، �سنقو إعداد �و�و�ما م�ية،

.وذلك��عد�التطرق�أل�مية��ستقاللية�املالية�ةاملواليقرة�بتفصيلھ����الف

ثانيا

أ�مية��ستقاللية�املالية�ل��ماعات�املحلية

�ا��ماعات� �استقاللية �مقومات �أحد �املالية �أو��ستقاللية �املح�� �املا�� �التمو�ل �عد

باملصا���ا��اصة،�املوارد�ا��اصة،�وأخ��ا�،�إذ�حدد��عض�الفق�اء�عناصر�الالمركز�ة��قليمية

�ا��اصة ��ختصاصات�)396(السلطة �لتجسيد �أك���ضمانة �ا��اصة �املوارد �الكث���م��م �وجعل ،

.)397(املحلية�فعليا

�فتوافر� �املحلية، �لالستقاللية �أساسيا �وعنصرا �مقوما �املح�� �التمو�ل �بذلك �عد

ال��صية�املعنو�ة�و�ختصاصات�املحلية�كعناصر�الستقاللية�ا��ماعات�املحلية،�تفرغ�من�

�ف��ا� �التصرف �وحر�ة �مستقلة، �مالية �موارد ��قليمية ��دار�ة �يكن�للوحدات �لم �إذا محتوا�ا

ا��امعية�للدراساتاملؤسسة.،�القانــــون��داري،�ا��زء�الثا�ي،�ترجمـــة�منصــور�القا���،�جورج�فوديل،�بيـــــار�دلقولبيھ-394

302.،�ص2001وال�شر�والتوز�ع،�ب��وت،��
395- Fatima ZIDOURI, « L’autonomie financière locale: leurre ou réalité », Revue Marocaine
d’Administration Locale et de Développement, n°83, imprimerie Elmaarif el djadida, Rabat,
novembre, décembre 2008, p.101.
396- Jean BENOIT, Droit administratif français, (SME), paris, 1986, P.134.

.142.،�صمرجع�سابق،�دائل�املخال���-:نذكر�م��م�-397

- Yves LUCHAIRE, François LUCHAIRE, Décentralisation et constitution, Economica, Paris,
2003, P37.

.119.،�ص2001،)ن.ب.د(،��دارة�املحلية،�دراسة�مقارنة،�م�شورات�دار�املسيدة،عبد�الرزاق�الشيخ���-

.119.،�مرجع�سابق،�صأحمد�شرف�الدين-
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ألن�تحو�ل��ختصاصات�دون�املوارد�املالية�ال�افية،�يؤدي�إ����املحلية،�قصد�ال��وض�باملصا��

.)398(جال�للتدخل�الكثيف�للسلطة�املركز�ة�����سي���الشؤون�املحليةاملتحف

�املالية،��عد �املوارد ��ون��بذلك �املحلية، �ا��اجات �إشباع ��� ��ستطاعة �أداة بمثابة

�ختصاص�يحتاج�إ���القدرة�املالية�لتنفيذه،�وعدم�وجود��ذه��خ��ة��عت���إفراغا�ملضمون�

،�بل�أك���من�ذلك�أصبحت��ستقاللية�املالية،�معيارا�لقياس�درجة�)399(الديمقراطية�املحلية

.)400(الديمقراطية����الدول 

ك�التمو�ل�املح��،�مقدرة�ال�يئات�املحلية�القيام�بامل�ام�ال���أنيطت���ا�ح���يجسد�بذل

�فوفرة� �املركز�ة، �السلطة �أمام �والفشل �بمظ�ر�ال��ز�والتقص��، ��قليم �س�ان ال�تظ�ر�أمام

.قرارات�ا��ماعات�املحلية�نحو�التنفيذ�الفع��لبمثابة�املحركاملال��عد�

الفقرة�الثانية

�ستقاللية�املالية�ل��ماعات�املحليةمظا�ر�

�ل�ذه� �ي�ون �أن �من �البد �املحلية، �ل��ماعات �فعلية �مالية �استقاللية �أمام �ن�ون ح��

،�وكذا�ضرورة�التمتع�بموارد�مالية�خاصة���ا�كفيلة�)أوال(�خ��ة�سلطة�إعداد�امل��انية�املحلية�

� �فعليا �امل�ام �الرقاب)ثانيا(بتجسيد �ت�سيط �وأخ��ا �ال�يئات�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، �مالية �ع�� �املمارسة ة

).ثالثا(�قليمية�

أوال

التمتع��سلطة�إعداد�امل��انية

تتمثل�امل��انية����ا��ساب�التقديري�املفصل�ملجمل�إيرادات�ونفقات�الدولة�املرغوب�

��سنة �محددة �مقبلة �ف��ة �خالل �)401(تحقيق�ا �ف�� ��قليمية، �ا��ماعات �م��انية �أما جدول�،

398- Tarik ZAHIR, op.cit, P.36.
.3.،�صمرجع�سابق،�محمد�بدران-399

400- Fatima ZIDOURI, op.cit, P.101.
�ز�وش-401 �رحمة �العامــــــــــــــــــــــــــــــــة �امل��انيــــــــــــــــــــة ��لية�، �قانون، �تخصص �العلوم، ��� �دكتوراه �ش�ادة �لنيل �رسالة �ا��زائر، ��� للدولـــــــــــــــــــــة

.38.،�ص2011ا��قوق،�جامعة�مولود�معمري،�ت��ي�وز،�
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التقديرات�ا��اص�باإليرادات�والنفقات�السنو�ة�ل��ماعة�املحلية،�ف���بذلك�املرأة�ا��قيقية�

.)402(العاكسة�بوضوح�لسياسة�ال�يئة�املالية،�ومشروعا��ا�خالل�سنة�مقبلة

�ماعة�املحلية��سلطة��كذا�وح���ن�ون�أمام�استقاللية�مالية�فعلية،�البد�أن�تتمتع�ا�

إعداد�امل��انية�املحلية،��ون�أن�حر�ة�التصرف��ستوجب�تمتع�الوحدة��قليمية��سلطة�القرار�

تتحقق�،�و )403(���ا��انب�املا���بطر�قة�تجعل�ا�تحقق�استقاللية����ال�سي������مواج�ة�الدولة

� �أساسا �واملتمثلة �الشروط �من �مجموعة �توافرت �إذا �امل��انية �إعداد �ا��ماعة����حر�ة تمتع

�املحلي ��يرادات �خلق ��� �فعلية �بحر�ة �مجـــــــــاملحلية �تحديد �وكذا�ـــــــــــــــــــــــــــة، �وعاؤ�ا، �تطبيق�ا، ال

�املحلية �ال�يئة �طرف �من �التحصيل �ضمان �وأخ��ا �املورد، �قيمة �و تحديد �الوحدة�، �تمتع �ؤدي

��يرادات �مجــال ��� ��ختصاصـات ���ذه ��دار�ة �جميـع�� �فـي �املحلـي �املـورد �فـي �الك�� التحكم

،�وكذا�إم�انية�القول�باالستقاللية�املالية�)404(مراحـلھ�ممـا��عطـي�لـھ�صفــة�املــحليـة�دون�جـــــــدال

)405(لل�يئة،��ون�أن�املوارد�املحلية����ال���تضمن�استقاللية�مالية�حقيقية

�ذلك، �إ�� �يضاف �الضرائب�� �ع�� �إضافية �ضرائب �فرض ��� �املحلية �ا��ماعات قدرة

�صلية����حدود��سبة�معينة�من�ا��د��ق����للضر�بة،�غ���أنھ�إذا�رأت�السلطة�املركز�ة�

وجود��عارض�ب�ن�السياسة�املالية�إلحدى�ال�يئات�املحلية،�والسياسة�املالية�للدولة،�أمكن�ل�ا�

.)406(لتوقيف�القرار�املح���بقرار�معل

�أمام�� �ن�ون �فح�� �والنفقات، ��يرادات �شق�ن، �ع�� �تحتوي �امل��انية �أن باعتبار

استقاللية�مالية�فعلية�ل��ماعة�املحلية،�وجب�أن�تتمتع��ذه��خ��ة�بحر�ة��نفاق�مع�اح��ام�

�امل��انية�العامة�للدولة،�إذ�يمكن�لل�يئات�املحلية�صرف��موال�لكن����حدود�إيرادا��ا،�وذلك

� �"إعماال�ملبدأ �النفقات �تحدد ���م�"�يرادات �ب�ن �توازن �أن �عل��ا �البد �املحلية �فالوحدة ،

.)407(نفقا��ا�واملوارد�ال���قامت�بتحصيل�ا

.52�،53.ص.،�صعادل�بوعمران-402
403- Adiouma BA, op. cit, P.1853.

405- Jean Bernard AUBY, Jean François AUBY, Noguellou ROZEN, op.cit, P.61.
.496.،�مرجع�سابق،�صمحمد�محمد�إبرا�يم�رمضان-406

407- Fatima ZIDOURI, op.cit, P.104.
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�إعداد��- �أثناء �إيراد�ا �املحلية �ا��ماعة �الدولة �تلزم �ال�� ��جبار�ة �النفقات �أال�تصل يجب

�عنصر�إع �إفراغ �إ�� �تؤدي �درجة �الكم �من ��دار�ة�امل��انية، �الوحدة �طرف �من �امل��انية داد

.)408(املحلية�من�محتواه

ثانيا

التمتع�بموارد�مالية�ذاتية

�أنظمة� ��ل �تواجھ �ال�� �والتحديات �الر�انات �أك�� �من �املح��، �التمو�ل �مسألة �عد

�و�خ �ا���ن �من �وتتعقد �وتصعب �تدق �حيث �املحلية، �ـــــــــــــــــــــــالالمركز�ة �عملية ����ر، التحكم

�"ا��دلية� ،��ذا�املبدأ�الذي�يقت����"مبدأ�استقاللية�ال�يئات�املحلية�قانونيا،�إدار�ا،�وماليا

�الالمركز�ة� �أ�داف �تحقيق �لضمان �وداخلية، �ذاتية �املحلية �مصادر�التمو�ل �ت�ون �أن بحتمية

.)409(املحلية

�تم �ع�� ��خ��ة ��ذه �قدرة �املحلية، �ل��ماعات �الذا�ي �بالتمو�ل ��شاطا��ا�يقصد و�ل

.)410(املختلفة�ال���تصب����خدمة�الصا���العام،�دون�الرجوع�إ���ال�يئة�املركز�ة

��ستقاللية� �منح �ضرورة �املحلية، �ل��ماعات �الذا�ي �التمو�ل �مسألة ��� �الفقھ اختلف

ارض،�حيث�ذ�ب�الفر�ق��ول�إ���القول�بأن�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤ�د�ومعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة،�ب�ن�مــــاملالية�ل�ذه��خي

ؤدي�إ���خلق�دولة�داخل�دولة،�والنظام�الالمركزي�الغرض�منھ�تخفيف��عباء�سي،��ذا��مر

�وت �املركز�ة، �السلطة �املحلية�عن �ال�يئات �جباية �ر�ط �من �البد �لذا �املواطن، �من ��دارة قر�ب

.)411(بجباية�الدولة�لتبقى�خاضعة�ل�ا

�من� �وجود�ا �مع�� �تفقد �املحلية �ال�يئات �أن �معت��ا �آخر، �اتجاه ��� �الثا�ي سار�الفر�ق

�املالي �باالستقاللية �ل�ا ��ع��اف �ف�ذهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدون �التنظيم��ة، ��� �جو�ر�ة �خاصية �خ��ة

�اعتب �يمكن �ال �الدولة �جباية �إ�� �ال��وء �وأن �ع���ــــــــــــــــــــــــــــــالالمركزي، �للقضاء �الواق�� �ا��ل اره،

408- Adiouma BA, op.cit, P.1854.
.98.،�ص2003جوان�ا��زائر،�،�3،�عدد�مجلة�الفكر�ال��ملا�ي،�"�صالحات�املالية�وا��باية�املحلية�"،مجلس��مة-409
�صا�ش-410 �املالك �عبد �الالمركز�ة، �لل�يئات �الذا�ي �التمو�ل �و�فاق"، �حول�"املعوقات �الوط�� �امللتقى �فــــــــــي �ألقيت �مداخلـــــة ،

أيام�لرحمان�م��ة،�بجاية،،��لية�ا��قوق،�جامعة�عبد�ا"-ائق�و�فاقـــــــــا��ق–م�الراشد�ــــــــــــــــــــــــات�ا��كـــــــــــــــاملجموعات��قليمية�وحتمي"

.106.،�ص2008د�سم����2�،3�،4
.107.،�صاملرجع�نفسھ-411
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�املح �فالتمو�ل ��يرادات، �ضعف �الـــــــــــــمش�لة �أ�ــــــــــــــــــــــــــــــ�� �من ��عد ��دارة�ـــــــــــــــــــــــذا�ي، �مقومات م

����مجال��سي���مصا���ا،� املحلية،�وركنــــــــا�أصيال�لقيام�ا،�فبدونھ�ال��ستطيع�القيام�بم�ام�ا

���م� �من �و�خفف �مبادرا��ا �حر�ة �وضمان �لتعز�ز�استقاللي��ا �أساسية �دعامة ��ش�ل كما

.)412(التبعية�للسلطة�املركز�ة

�بتوافر� �املالية ��ستقاللية �واملتمثلة�تتحقق �املحلية، �املالية �املوارد ��� �الشروط �عض

:)413(أساسا���

حيث�يتع�ن�أن�ي�ون�وعاء�املورد�املا���مح������أصلھ،�ومتم���قدر��م�ان�:محلية�املورد-

�املساعدات� �ع�� ��عتماد �من ��م�ان �قدر �بالتقليص �ذلك �و��ون �املركز�ة، ��وعية عن

�السلطة �طرف �من �املقدمة �ا��ماع�و�عانات �استقاللية �من �تقلص �أل��ا ة�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــاملركز�ة،

،)414(املحلية،�وتجعل�ا����حالة�تبعية�مستمرة

�املورد- �بتقدير�سعر�املورد�:ذاتية �يتعلق �فيما �املحلية �ل���ات �السلطات ��امل �منح و�ع��

حتياجات�املوجودة،وتحصيلھ،�ح���يمكن�التوفيق�ب�ن�املوارد�املتاحة�ل�ا�و� 

�املورد- �احتي:كفاية ��ل �لتغطية ��افيا �املا��، �املورد �ي�ون �ا��ماعات�ــــــــــــــــــــــــــــــاجـــــــــــــــــــــو�و�أن ات

املحلية،�ح����ستطيع��ذه�الوحدات�القيام�باختصاصا��ا�وإشباع�الرغبات�العامة،

�املورد- �:مرونة �بمواج�ة �للسماح ��لما�وذلك �إذ �املحلية، �الوحدات ��شاط ��� النمو�املطرد

.)415(�انت��ذه�املوارد�مرنة،�زادت�مقدرة�ال�يئات��قليمية�����نتاج�والنمو

�لسلوس-412 �مبارك �الرشي"، �ل��مـــــــــــــــــــــــــــ�دارة �العامـــــــــــــــــــــــــــــدة �ا��دمة �إلزامية �ب�ن �املحلية ــاعات �املا�ــــــــــــــــــ �التوازن �وحتمية �ة �"� مجلة�،

.17.،�ص2010املدرسة�الوطنية�لإلدارة،�ا��زائر،��،2،�عدد�20لد�،�املجإدارة
�بوعمران-413 �صعادل �سابق، �مرجع �32.ص.، �الزغ��:نـــــــــــــــــــــــــــــنقال�ع.33، �سمارة �للوحخالد �املح�� �التمو�ل ��دار�ـــــــــــــــــــــــــــــــ، ــدات ة�ـــــــــــــــــــــــــ

� �مقارنة �دراسة ��ردن(املحلية، �مصر، �يوغسالفيا، �فر�سا، �املتحدة، �البحوث�)اململكة �إدارة ��دار�ة، �للعلوم �العر�ية املنظمة

.12.،�ص1985والدراسات،��ردن،�
.32.،�مرجع�سابق،�صرمضان��سمبال-414
.495.ق،�ص،�مرجع�سابمحمد�محمد�إبرا�يم�رمضان-415
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ثالثا

ت�سيط�الرقابة�املمارسة�ع���مالية�ا��ماعات�املحلية

�املحلية� �املالية �ت�ون �أن �املحلية، �ل��ماعات �املالية �باالستقاللية ��ع��اف ��ع�� ال

مستقلة�تماما�عن�الدولة،�ف������حقيق��ا�تبقى�جزء�من�املال�العام،�لذلك�خوفا�من�تالعب�

�تقر�ر القائم�ن�ع���ا��ماعات��قليمية�باملالية�املحلية،�وخوفا�من�سوء��سي���ا�وإدار��ا،�تم�

.)416(بة�ع����ذه��خ��ةرقا

�اختي �ول�ست �ضرورة �الرقابة �بذلك �تبذي)417(ارــــــــــــــــــــــ�عد �لتجنب �وذلك ر��موال�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،

�بامل��انية �الواردة ��عتمادات �اح��ام �درجة �وتقييم ��نحرافات�)418(املحلية، �كشف �و�التا�� ،

� �للديمقراطيات�)419(املاليةو�خطاء �بال�سبة �تحد �بأ��ا �القول �إ�� �البعض �دفع �ما �و�و ،

.)420(املعاصرة

�بأ��ا �املالية �الرقابة �سالمة�":عرفت �ضمان ��س��دف �ال�� �العمليات مجموعة

�املالية� �التصرفات �مطابقة �ومدى ��نحرافات، �عن �ال�امل �والكشف �املالية التصرفات

.قبلية�أو��عدية،�تتوال�ا�أج�زة�محددة�قانوناو���قد�ت�ون �،)421("للقوان�ن�النافذة�

�ملشروعية� �ضمانا �وذلك �مالي��ا، �ع�� �للرقابة �بدور�ا �املحلية �ا��ماعات تخضع

التصرفات�املالية�ع���املستوى�املح��،�وح���تتحقق��ستقاللية�املالية�ال����عد�من�مقومات�

�الر  �وعقلنة �ت�سيط �وجب ��دار�ة، �ذلك�الالمركز�ة �و��ون �املحلية، �املالية �ع�� �املمارسة قابة

:بتوفر��مور�التالية

�املصادق- �تطبيق �مجال �القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتقليص �وجعل �القبلية، �املتعلقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ة�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرارات

�امل��اني �قابلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبتدب�� �للتنفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة �للمصادقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة �ال��وء �دون �القبليـــــــــــــــــــــــــــــــــذ ة�ـــــــــــــــــــــــــــة

.121.،�مرجع�سابق،�صعادل�بوعمران-416
417- Mohemed MOUMEN, « Le contrôle de la dépense publique », Revue de Finances et de
Fiscalité, n° 2, Dalloz, Paris, 2004, P.21.
418- Ayatallah BOUBKER, Eléments des finances publiques, Elmaarifa, Rabat, 2005, P.137.

�القبيالت-419 �سليمان �ا���وميحمدي ��ج�زة �ع�� �واملالية ��دار�ة �الرقابة �لل�شر�ــــــــــــــــــــ، �دار�الثقافة �وتطبيقية، �تحليلية �دراسة ة،

.129.،�ص2010والتوز�ع،��ردن،�
.86.،�ص2011،)ن.ب.د(وال�شر،�،�تدب���مالية�ا��ماعات�املحلية،�دار�أ�ي�رقراق�للطباعةنصر�الدين�م�اوي -420
�القبيالت-421 �سليمان �صحمدي �سابق، �مرجع �عن.129.، �بالر�اض:نقال �العامة ��دارة �الرقابمع�د �أج�زة �ندوة �املالية�ــــــــــــــــــــــــ، ة

.16.و�دار�ة،�ص
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�الوصاية �مالي)422(لسلطة �تنفيذ ��� �وال�ساطة �املرونة �نحقق �ح�� �وذلك �ا��ماعات�ــــــــــــــــــ، ة

.)423(�قليمية،�ونتجنب�التعقيد�الذي�يمثل�أحد�معوقات�استقاللية�ال�يئات�املحلية

املحلية،��ونھ�يؤدي�إ���ت�سيط�الرقابة�املالية��التقليص�من�عدد�املتدخل�ن����رقابة�املالية-

�القيام� ��� �والسرعة �الشفافية �تحقيق �إ�� �سيؤدي �بدوره �و�ذا �املح��، �املستوى ع��

��قليمية �للوحدة �املمنوحة �الرقابة�)424(باالختصاصات �بإلغاء ��عض �حسب �ذلك �و�تحقق ،

�القضائية �وكذا �القضائية �شبھ ��ج�زة �برقابة �و�كتفاء �البعدية–القبلية، �الرقابة �ألن�-أي ،

.)425(�و���معيقة�ومعرقلة�ألعمال�ال�يئات��قليمية

الفرع�الثا�ي

ل��ماعات��قليمية�ستقاللية�املالية�مع�ال�شر�ع�ا��زائري ��عامل

�ب�ن� ��قليمية، �ل��ماعات �املالية �عنصر��ستقاللية �مع �ا��زائري �املشرع ��عامل تراوح

�للعناصر� �الدس�شارة ��� �ل�ا �وعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامل�ونة �الدسات���ــــــــــــــــــــــــــــــات���املاديــــــــة، ��� �ل�ــــــــا ��شــــــــــــــــارة دم

).فقرة�ثانية(،�والتصر�ح���ا����القوان�ن�املؤطرة�لل�يئات�املحلية�)فقرة�أو��(الش�لية�

�و��الفقرة�

معا��ة�الدسات���لالستقاللية�املالية�ل��ماعات��قليمية

�لعنصر��ستقاللي �ا��زائر، ��� ��شر�الدسات���الش�لية �ل��ماعــــــــات�ـــــــــــــــــــــــــــــــــلم �املاليـــــــة ة

�غ���أن� �ا��زائري، ��داري �للتنظيم �كأسلوب ��دار�ة �لالمركز�ة �باإلشارة �واكتفت �قليمية،

� �ا��زائر�لسنة �ميثاق ��� �واملتمثلة �لسنة�)أوال(1964الدسات���املادية، �الوط�� �امليثاق �و�عده ،

�لالستقال�)ثانيا(1976 �العناصر�امل�ونة �لبعض �أشارا �وال�� �املالية، �ر�ائز�ضرور�ة��لية عد

.لتدعيم�الالمركز�ة��دار�ة

،�طوب�2ة�الالمركز�ة�و�دارة�املحلية،�طــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،�سلسل-اناتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتطورات،�املقار�ات،�والر�–،�مغرب�ا���امة�كر�م���رش-422

.165.،�ص2011بر�س،�الر�اط،�
.58.،�مرجع�سابق،�صنصر�الدين�م�اوي -423
.166.،�مرجع�سابق،�ص...،�مغرب�ا���امةكر�م���رش-424

425 - Fatima ZIDOURI, op.cit, P.105.
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أوال

معا��ة�ميثاق�ا��زائر�لالستقاللية�املالية�

�أن �إال �املالية، ��ستقاللية �مصط�� �الوط�� �امليثاق ��ستعمل �أشــــــــــــــــــــــلم �أحد�ـــــــــــــــــھ ار�إ��

�امظا�ر� �املورد ��� �واملتمثل �عبارةالذا�ي، �يظ�ر�من �و�و�ما �الدخل�"...:، �من �جزء توز�ع

،�و��ذا�ي�ون�واض���")426(...املحقق����البلدية�نحو�تلبية�ا��اجات��قتصادية�و�جتماعية

امليثاق�قد�تفطنوا،�للعالقة�ا��تمية�ب�ن�تلبية�حاجات�املواطن�ن�وتمتع�ا��ماعة�املحلية�بقدر�

.مع�ن�من��ستقاللية�املالية

كن�من�ج�ة�أخرى،�لم�يتطرق�امليثاق�للعناصر��خرى�امل�ونة�لالستقاللية،�واملتمثلة�ل

�بصالحي �تمتع�ا �مع �املنتخبة، ��ج�زة �طرف �من �امل��انية �إعداد �ضرورة �املجال�ـــــــــــــــــــــــــــــــمن ��� ات

.نفاقاملا��،�من�خالل��ع��اف�ل�ا��سلطة�تحديد��يراداتـ�وتحديد�مجاالت�� 

ثانيا

معا��ة�امليثاق�الوط���لالستقاللية�املالية

�ل �كذلك، �الوط�� �امليثاق ��ستعمل �املحلية�مم �ل��ماعات �املالية ��ستقاللية صط��

ة�ال��ع���بأي�ــــــــــــــــــــغ���أن�الالمركز�"...:صراحة،�إال�أنھ�أشار�الر�ائز�امل�ونة�ل�ا�و�و�ما�ع���عنھ

السلطة�املركز�ة�تخول�جزءا�من�صالحيا��ا�إ���املجالس�الشعبية�دون�أن�تمنح�ا�حال،�أن�

���نفس�الوقت�الوسائل�الكفيلة�بأدا��ا،�ف���ال��ش�ل�مجرد�عملية�تحو�ل�للمشا�ل�من�

�عملي ��� �بل �آخر، �مستوى �إ�� �شاملـــــــــــــــــمستوى �الصالحيات�ـــــــــــــــــــــــــة �من ��ل �تخص ة

�و�ك...سائلوالو  �للمجموعــــــــــــــــ، �املستقبل ��� ـــــــــون �مالية�ـــــــــــــــــ �إم�انيات �وا���و�ة �املحلية ات

"أوفر ...)427(.

لكن�كمثيلھ�ميثاق�ا��زائر،�لم�يقم�امليثاق�الوط���باإلشارة�إ���العناصر��خرى�امل�ونة�

.املنصوص�عليھ����كال�امليثاق�ن�لالستقاللية�املالية،�مما�ينقص�من�فعالية�املظ�ر 

.118.،�مرجع�سابق،�صميثاق�ا��زائر-426
.87.امليثاق�الوط��،�مرجع�سابق،�ص�-427
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الفقرة�الثانية

معا��ة�القوان�ن�املؤطرة�ل��ماعات��قليمية�لالستقاللية�املالية

�ل��ماعات� �الذاتية �املوارد �وكفاية �املنتخبة، ��ج�زة �طرف �من �امل��انية �عت���إعداد

� ��يرادات �مجال ��� �مالية ��سلطة �التمتع �مع �الضرور�ة��قليمية، �الر�ائز والنفقات،

�املؤطرة� �القوان�ن �عا��ت �وقد �توف���ا، �من �البد �الالمركز�ة �ولتدعيم �املالية، لالستقاللية

��قليمي �املظ�ر�ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل��ماعات ��زدواجي�ذا �من �بنوع ��مر�بقوان�ن�ـــــــــــــــــــ، ��علق �سواء ة،

).ثانيا(،�أو�ح������قوان�ن�الوالية�)أوال(ة�البلدي

أوال

�ستقاللية�املالية�للبلدية����قوان�ن�البلدية

،�بازدواجية،�حيث��ان�أك���جرأة�للبلديةالية�امل�عامل�املشرع�ا��زائري�مع��ستقاللية�

��تمام��ليعود�إ��،�)ب(1990،�لي��اجع�عن�ذلك����قانون�)أ(���1967قانون�البلدية�لسنة�

).ج(2011باالستقاللية�املالية�للبلدية����قانون�سنة�

24-�67ستقاللية�املالية�للبلدية����أمر�رقم�-أ

،�أشار�فيھ�"املالية�املحلية�"،�قسما��امال،�معنون�بـ�1966تضمن�ميثاق�البلدية�لسنة�

وعليھ�ي�ب���أن�توجھ��إ����ستقاللية�املالية،�وأن�معظم�عائدات�البلديات��عود�إ���الدولة،

�م��انية� �ل�ا �ت�ون �وأن �مستقلة، �مالية �وذمة �باستقاللية �تتمتع �وأن �حسنة، �بطر�قة إيرادا��ا

.)428(ووسائل�وإعانات�ح���تتمكن�من�ممارسة�م�ام�ا

�و�ـــ �املاليــــــة، �مظا�ــــــــــــــر��ستقاللية �معظم �إ�� �امليثــــــــــــــــاق ��ذه�أشــــــــار�بذلك �يدعم ـــــــــو�ما

وذلك�����ل�ع����ذا��مر��24-67،�ليؤكد�أمر�رقم�-ع����قل�من�الناحية�الش�لية–�خ��ة�

يحدد�املجلس�الشع���البلدي�":ع���139،�فنصت�املادة�264إ����139�،246�،261من�املواد�

خوالت�الضرور�ة�وفقا�للنصوص�ا��اري�العمل،�املوارد�ا��بائية�و�صناف��خرى�من�املد

� �استعمال�ا �و�قرر �البلدية �سلطة�".��اجات �البلدي �الشع�� �للمجلس �املادة ��ذه منحت

.23.،�مرجع�سابق،�صميثاق�البلدية-428
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�البلدية �إيرادات �أساسية�,تحديد �رك��ة ��ش�ل �ما �و�و �وإنفاق�ا، �استعمال�ا �مجاالت وكذا

.��االستقاللي

"246تضيف�املادة� الرئ�س�م��انية�البلدية�و�جري�التصو�ت�عل��ا�من�قبل�يق��ح:

".املجلس�الشع���البلدي ،�مظ�را�آخر�الستقاللية�البلدية،�و�و�إعداد�امل��انية���ذا�تكرس...

.املنتخب�نمن�طرف�

�امل �ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمنحت �من �ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإل�261واد �إم�انيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــللبلدي�264ى �تأســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة �س�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

�ممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالرس �دعامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم، ��ش�ل �أخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا �لالستقالليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ة�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى

��)429(املالية �ي�ون �و��ذا �للبلدية،�لكن�ـــــــــــــــــــــــــــــــــ، �املالية ��ستقاللية �من �كث��ا �وسع �قد �القانون ذا

،�و�ـــو�ما�)430(من�ج�ة�أخرى�أخضع��ذه��عمال�لرقابة�مشددة�من�طرف�السلطـــــة�املركز�ـــــــة

....:،�وذلك�ع���النحو�التا��108/2نصت�عليھ�املادة� غ���أن�املداوالت�ال���ال�تنفذ�إال��عد�"

:التالية...املصادقة�عل��ا�من�السلطة�العليا�

�و�داءات�-1 �الضرائب �من ��عدل �أو �يل�� �أو �يؤسس �ما �و�ل �وا��سابات امل��انيات

...".والرسوم

08-�90ستقاللية�املالية�للبلدية����قانون�رقم�-ب

وذلك����املادة�،�صراحة�ع����ستقاللية�املالية�للبلدية�1990نص�قانون�البلدية�لسنة�

لكن�وإن��ان�التنصيص�القانو�ي،�ضمانة�ل�ا�إال�أ��ا�ال�تكفي�للتكر�س�الفع��،�ما�لم���و��،

�بأسس� ��قليمية �ل��ماعات �ا��زائري �املشرع �اع��ف �ف�ل �ل�ا، �املدعمة �الر�ائز تتوفر

املالية؟��ستقاللية

"مرجع�سابقيتعلق�بالبلدية،�معدل�ومتمم،�،�24-67من�أمر�رقم��261حيث�نصت�املادة�-429 يمكن�للبلديات�أن�تؤسس�رسم�:

"فنصت�262،�أما�املادة�"ملصار�ف�الز�ادة،�ودمغ�ال��وم�ال���تتو���مراقب��ا�ال��ية �سوغ�للبلديات�املصنفة�أن�تؤسس�رسما�:

"236أما�املادة�"وتحدد��عر�فة�رسم��قامة�من�قبل�املجلس�الشع���البلدي.....خصوصيا�يد���رسم��قامة جوز�للبلديات�أن�ي:

رسم�الطر�ق�الذي�يقرر�بموجب�......تفرض�ع���مال�ي�العقارات�املجاورة�للطرق�العمومية�رسوما�مخصص�لبناء�أو�إلصالح�أرصفة

وأخ��ا�".مداولة�مصدقة�قانونا�للمجلس�الشع���البلد�يجري�تحصيلھ�بموجب�جدول�توز�ع�يصدره�رئ�س�املجلس�الشع���البلدي

� �املادة �ع�264نصت �البلدية"�� �العمومية ��مالك �شغل �جراء �من �للبلديات �امل��تبة �الضرائب ��عر�فات �املجلس�......إن يحدد�ا

".الشع���البلدي
منھ،�ذ�ب�إ���أن�الرقابة�املمارسة�من�قبل�السلطة�املركز�ة،��يجب�أن�ي�ون��93رغم�أن�بيان��سباب�للقانون����الصفحة��-430

".ستقالل�الداخ���الالزم�للبلديات�و��ن�مشارك��ا�الوثيقة����املتطلبات�الوطنيةبوسع�ا�التوفيق�ب�ن�� 
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� �تراجعا ���ل �ا��زائري، �املشرع �أن �السابقة–نالحظ �بالقوان�ن �يخص��-مقارنة فيما

��سلطة� �للبلدية �اع��ف �إذ ��خ��ة، ��ذه �ع�� �يؤثر�سلبا �و�و�ما �للبلدية، �املالية �ستقاللية

�لنص� �طبقا �وذلك �البلدي، �الشع�� �املجلس �رئ�س �طرف �من �املق��حة �امل��انية �ع�� التصو�ت

� �152املادة �رقم �قانون �البلدية�":08-90من �م��انية �ع�� �البلدي �الشع�� �املجلس يصوت

،�لكن�من�ج�ة�"باق��اح�من�رئ�سھ،�وتضبط�وفقا�للشروط�املنصوص�عل��ا�����ذا�القانون�

�من ���بت ��عض�الرســــــــــــــــــــــــأخرى �تأس�س �صالحية �أمر�ــــــــــــــــــــــھ ��� �للمجلس �ممنوحة ��انت �ال�� وم

� �24-67رقم �املادة �نص �من �لنا �ي�ب�ن �و�و�ما ،164" �غ���: ����ل �أن �للبلديات ��سمح ال

"الضرائب�واملسا�مات�والرسوم�املنصوص�عل��ا����القوان�ن�املعمول���ا�

10-�11ستقاللية�املالية�للبلدية����قانون�رقم�-ج

إ���النص�ع���يد�ع����ستقاللية�املالية�للبلدية،�باإلضافة�قام�املشرع�ا��زائري�بالتأك

:دعم��ذه��خ��ة�من�خالل

إلزام�البلدية�بالتأكد�من�توفر�املوارد�املالية�الضرور�ة�للتكفل�باملصا���املحلية،�و�و�ما�-

� �املادة �عليھ "4/1نصت �الضرور�ة�: �املالية �توفر�املوارد �من �تتأكد �أن �البلدية �ع�� يجب

"للتكفل�باألعباء�وامل�ام�املخولة�ل�ا�قانونا�����ل�ميدان

�تدعيم�- �و�و�أمر�فيھ �للبلدية، �جديدة �م�ام �إسناد �حالة ��� �الالزمة �املالية توف���املوارد

"...4/2الستقاللية�البلدية،�و�و�ما�نصت�عليھ�املادة� م�مة�جديدة��ع�د���ا�إ���يرافق��ل:

لة�التوف���املتالزم�للموارد�املالية�الضرور�ة�للتكفل���ذه�البلدية�أو�تحول�ل�ا�من�قبل�الدو 

."امل�مة�بصفة�دائمة�

�نصت�- �و�و�ما �فيھ، �الس�ب ��� �ت�ون ��يرادات ��� �تخفيض �أي �بتعو�ض �الدولة إلزام

��عليھ �القانون 05املادة "من �البلدية�: �ا��بائية ��يرادات ��� �تخفيض ��ل ��عوض �أن يجب

� �تتخذه �إجراء �عن �أو�ينجم �الضر�بة ��سب ��� �أو�تخفيضا �جبائيا �إعفاء �و�تضمن الدولة

".إلغا��ا�بناتج�جبا�ي��ساوي�ع����قل�مبلغ�الفارق�عند�التحصيل�

ي�ب�ن�لنا�أن�املشرع�ا��زائري،�قام�فعال�بتدعيم��ستقاللية�املالية�للبلدية،�و�و�ما�يؤثر�

� ��ختصاصات �أن ��ون �املحلية، ��ستقاللية �ع�� �املالية�إيجابا �بتوفر�املوارد �إال �تتجسد ال

�املجلس� �رئ�س �من �امل��انية �إعداد �صالحية ����ب �قام �أخرى، �ج�ة �من �غ���أنھ الضرور�ة،
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�الع �لألم�ن �ومنح�ــــــــا �البلدي، �و�ــــــــــــــالشع�� �للبلدية، �نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�مـــــــــــــــــــــــــــام �عليا �املــــــصت ادة�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــھ

"10-11رقم�من�قانون 180 يتو����م�ن�العام�للبلدية�تحت�سلطة�رئ�س�املجلس�الشع���:

وم�مة�املجلس�الشع���البلدي�تتمثل�فقط����التصو�ت��،"البلدي،�إعداد�مشروع�امل��انية�

�امل��اني �نــــــــــــــــــــــــــــــــع�� �بصر�ح �املادةــــــــــــــــــــــة "181ص �م��انية�: �ع�� �البلدي �الشع�� �املجلس يصوت

ي�ون�املشرع�قد�أفرغ��ستقاللية�املالية�من�أ�م�مقوما��ا�و�و�إعداد�امل��انية�و��ذا�،."البلدية

.من�طرف�املجالس�املنتخبة

ثانيا

قوان�ن�الوالية�ستقاللية�املالية�للوالية����

ة�املالية�للوالية،�مماثال�ـــــــــــــــــــــــــــــــــھ�مع��ستقالليــــــــــــــــــــــــــــــــجاء�موقف�املشرع�ا��زائري،�����عامل

ع����ـــــــــــــــــــــــــــــ،�لي��اج)أ(38-69م�ــــــــــــــــــــــــــر�رقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�كذلك����أمــــــــــــــــــــــــــــــــان�جر�ئـــــــــــــــــــــــــــــمع�البلدية،�حيث�ك

قاللية����قانون�ود�من�جديد�إ���التدعيم�الشك���لالستــــــــــــــــــــــ،�ليع)ب(09-90م�ـــــــــــــــــــــانون�رقـــــــــــــــق

).ج(07-12رقم�

38-�69ستقاللية�املالية�للوالية����أمر�رقم�-أ

�و�و� �عنوان، �للوالية �املالية �لالستقاللية �امليثاق �واض�� �املالية"أفرد �و�و�"�م�انات ،

�دون� �وحد�ا �الصالحيات �منح �أن �وإدراك�ا �للوالية، �املا�� �با��انب �السلطة �ا�تمام �ع�� دليل

� �محتوا�الوسائل �من ��و�� �سيفرغ �بتحقيق�ا، �نصوص�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالكفيلة �مجرد �و�جعل�ا ا،

جامدة�ال�جدوى�م��ا،�فنص��امليثاق�ع���مجموعة�من��مور،�تدعم��ستقاللية�املالية�للوالية�

�النحو�التا�� �ع�� �م"...:وذلك �فعالية ��عيد�إن �حد �إ�� �مرتبطة ��ختصاصات ��ذه مارسة

ونقل�الدولة�لبعض�امل�ام�إ���الواليات،�يجب�أن�ينجر�عنھ�نقل�....باملوارد�املالية�للواليات

�مالئما� �املح�� �ج�از�الضرائب �يكون �أن �يجب �وعليھ �لتغطي��ا، �املستدعاة متواز�للموارد

:،�كما�يجب�أن�تكون�لدى�الواليات...لتوز�ع�امل�ام

يرادات�جديدة�تنطبق�ع���اختصاصا��ا�وكفاءا��ا�إ-

إيرادات�أك���مرونة-

إيرادات�يكون�جزء�م��ا�موكول�إ���مجلس�الوالية��-
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�طاق��ا������- �و���وة �بالتج��� �ا��اصة �باحتياجا��ا �الوقت �نفس ��� �مرتبطة إيرادات

.)431(..."املخصصة�لت�شيط�مخططات�تنمية�الواليات

� �أن ��خ��، �عنصر�أس�ش����� �أغفل �و�و�إعداد�ـــــــــــــــــامليثاق �املالية، ��ستقاللية ��� ا���

�املعدة� �امل��انية �ع�� �والتصديق �الدراسة �صالحية �الوالية �مجلس �بمنح �واكتفى امل��انية،

،�فإن�املجلس�التنفيذي�1969من�قانون�الوالية�لسنة��97/2،�وحسب�نص�املادة�)432(واملقررة

.)433(��انية�الواليةللوالية��و�من��عد�م

وذلك����املادة�صراحة�ع����ستقاللية�املالية�للوالية��1969نص�قانون�الوالية�لسنة�

منھ،�كما�اع��ف�للمجلس�الشع���الوال�ي،�بصالحية�التصو�ت�ع���م��انية�الوالية،�و�و��و���

� �املادة �عليھ �نصت �ي��97ما �كما �وذلك �القانون �":من �الشع�� �املجلس �ع���يصوت للوالية

"م��انية�الوالية�

منح�القانون�للمجلس�كذلك،�صالحية�التصو�ت�ع���الضرائب�والرسوم،�و�و�ما�نصت�

"113عليھ�املادة� يق��ع�املجلس�الشع���للوالية�ع���الضرائب�والرسوم�ال���يؤذن�القانون�:

ت�ع���القروض�إذ�،�يضاف�إ����ل��ذا�صالحية�التصو�"للوالية�باس�يفا��ا�لتمو�ن�م��اني��ا�

� �املادة �إلنجاز�":ع��114نصت �الضرور�ة �القروض �ع�� �للوالية �الشع�� �املجلس يصوت

..."مشار�عھ

�إال� �للوالية، �املالية �باالستقاللية �املشرع �من �الصر�ح ��ع��اف �رغم �أنھ ��خ��، �ش�����

��امل��انية،�ال���أ��ا�ش�لية،�بحكم�توقف�دور�املجلس�الشع���للوالية����حدود�التصو�ت�ع�

"...�97/2عد�من�طرف�املجلس�التنفيذي�للوالية،�و�و�ما�نصت�عليھ�املادة� يحضر�املجلس�:

"التنفيذي�م��انية�الوالية و��ذا�تفقد��ستقاللية�املالية�أ�م�عنصر�م�ون�ل�ا،�و�و�إعداد�،�..

للمجلس�صالحية�امل��انية�من�طرف�ال�يئة�املنتخبة،�وخصوصا�وأن�القانون�لم�يمنح�كذلك�

مما�أدى�إ���اعتبار��،ة�الوا��ـــــــــــــــــــــــــــــــ،�وكذا��يمن-مثلما�فعل�مع�البلدية�–تأس�س�إيرادات�محلية�

.وجود�املجلس�الشع��،�مجرد�وجود�شك��

.517.،�مرجع�سابق،�صميثاق�الوالية-431
.517.،�صاملرجع�نفسھ-432
"...،�معدل�ومتمم،�مرجع�سابق�ع��1969ماي��23،�مؤرخ����38-69من�أمر�رقم��97/2تنص�املادة��-433 يحضر�املجلس�التنفيذي�:

"م��انية�الوالية�و�قدم�ا�طبقا�للقوان�ن�و�نظمة�ا��اري���ا�العمل
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09-�90ستقاللية�املالية�للوالية����قانون�رقم�-ب

� �لسنة �الوالية �قانون �1990صرح �كذلك �املاليـــــــــــــــــــــــــــــــباالستقاللي، �ل��مــــــــــــــــــــة اعات�ــــــــــــــــــــــــة

املشرع�فيما�يخص�الوالية�بما��ان�معمول�بھ����،�كما�احتفظ��و���قليمية،�وذلك����املادة�

� �امل��اني38-69أمر�رقم �ع�� �التصو�ت �سلطة �بمنح �وذلك �مــــــــــــــــــــــــــــــ، �املعدة �إدارة�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة �طرف ن

"138الوالية،�للمجلس�الشع���الوال�ي،�وذلك�بنص�املادة� يصوت�املجلس�الشع���الوال�ي�:

�عد�امل��انية�.ع���م��انية�الوالية،�و�ضبط�ا�وفقا�للشروط�املنصوص�عل��ا�����ذا�القانون 

الوالية�و�قدم�ا�الوا���إ���املجلس�الشع���الوال�ي�وفقا�للقوان�ن�والتنظيمات�املعمول�إدارة�

".��ا�

07-�12ستقاللية�املالية�للوالية����قانون�رقم�-ج

� �املادة ���و��اع��فت �قانون �جاء��07-12من �وقد �املالية، �باالستقاللية �للوالية صراحة

�من� ��ل ��� �وذلك �املالية، �لتدعيم��ستقاللية �البلدية �قانون �عل��ا �نص �ال�� ��ضافات بنفس

"ال���تنص3املادة� تتوفر�الوالية�بصف��ا�ا��ماعة��قليمية�الالمركز�ة�ع���م��انية�خاصة�:

��عم �لتمو�ل �وال��امــــــــــــــــــــــــــــ��ا ـــــــــــــــال �املصـــــــــــــــــــ ـــــــــــــج �عل��ــ ـــــــــادق �مــــــــــ ــا ــــ ـــــــــــــــ �الشع���ـــــــــ �املجلس ن

�وأض..."الوال�ي �املــــــــــــــــ، �ــــــــــــــــــــــــــــــافت "ع��5ادة �ا��ماعة�: �بصف��ا �للوالية �الدولة تخصص

.�قليمية،�املوارد�املخصصة�لتغطية��عباء�والصالحيات�املخولة�ل�ا�بموجب�القانون 

:و���إطار�القانون 

���ا��- �للتكفل �الضرور�ة �املالية �توف���املوارد �الوالية �إ�� �الدولة �من �تحول �م�مة ��ل يرافق

بصفة�دائمة،�

-�� ��ل�تخفيض ��عوض �أن �الدولة�يجب �تتخذه �إجراء �عن �ناجم �للوالية �ا��بائية �املوارد ��

��قل� �ع�� ��ساوي �بمورد �أو�إلغا��ا �الضر�بة ��سب ��� �أو�تخفيضا �جبائيا �إعفاء و�تضمن

."مبلغ�الفرق�عند�التحصيل

�و�و�ما� �الوا��، �بيد �امل��انية �إعداد �صالحية �أبقى �املشرع �أن ��خ��، ��� تجدر��شارة

.لمجلس�املنتخب����إعداد�امل��انيةأكد���م�شھ�ل،�و��ذا�ي�ون�قد�161نصت�عليھ�املادة�
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املطلب�الثا�ي

التخفيف�من�الوصاية��دار�ة�

��شأ �الذي ��دارة، �ديمقراطيــــــــــة �لتحقيق ��وسيلــــــة �املحليـــــــــــــــة، ��دارة مقتضــــاه�بنظـــــــام

�ت �الدولة–قوم �جانب �التمتع�-إ�� �ع��ا �ي��تب �وال�� �املعنو�ة، �ال��صية �ل�ا �محلية ��يئات ،

�بإشب �املركز�ة �السلطة �وتختص �مستقلة، �مالية �ذمة �قانو�ي، �الوطنية،�ـــــــــــــــــــــــــبكيان �ا��اجات اع

.و���ك�أمر�إشباع�ا��اجات�املحلية�ل��ماعات��قليمية

لكن��ذا��مر،�ال��ع���إطالقا،�تمتع�الوحدات�املحلية�باستقاللية�مطلقة�عن�السلطة�

الذي�املركز�ة،�بل�خضوع�املجالس�املحلية�لنوع�من�الرقابة،�ال���يجب�أال�ت�ون�شديدة�بالقدر�

.)434(تجرد�املجالس�من�حر�ة�القرار�باعتباره�من�أ�م�دعائم�وجود�ا

� �ل�ا �تخضع �ال�� �الرقابة �املنتخبةتتمثل �فإشراك�املجالس ��دار�ة، �الوصاية ��� ،

ات�املواطن�ن،�يقت����بالضرورة�قيام�ـــــــــــــــا��ماعات�املحلية�مع�السلطة�املركز�ة����الوفاء�بحاج

.)فرع�أول (�و���لوصاية�الثانية�ال���تكمن����إخضاععالقات�بي��ما،�و 

�الوصايــــــــ �مع �ا��زائري �املشرع �املمارســـــــــــــــــــــــــ�عامــــــــــــــل ��دار�ة ��ج�زة�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة �علــــــــى ة

�أمام� �عائقا ��خ��ة ��ذه �من �جعل ��ش�ل �للرقابة، �ب�شديده �وذلك ��سلبية، التداوليـــــــــة،

استقاللية�ا��ماعات��قليمية،�إال�أنھ�من�ج�ة�أخرى،�ورد����قوان�ن�ال�يئات�املحلية��عض�

).فرع�ثان(مظا�ر�التخفيف�للوصاية��دار�ة،�ولو��ش�ل�مح�شم�

ع��ول الفر 

مف�وم�الوصاية��دار�ة

�ا��ماعات�ت�ع �فاستقاللية �املشروعية، �رقابة �صور �أ�م �ب�ن �من ��دار�ة، ���الوصاية

�قليمية،�ال��ع���عدم�خضوع�ا�ألية�رقابة،�ألن�ذلك�سيؤدي�حتما�إ���التعسف�و�نحراف�

.عن�تحقيق�املصا���املحلية،�والس���نحو�تحقيق��غراض�ال��صية

:أنظر.يجب�عدم�دفع�الرقابة�إ���درجة�اعتبار�ا�أك���إزعاجا�و�لفة�من�إساءة��ستعمال�ال���يجب�تجن��ا�-434

.313.،�مرجع�سابق،�صجورج�فوديل،�بيارد�لقولن�يھ-
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� �ا��ماعات��عد �تخضع �أنظم��ا، �باختالف �الدول ��ل �نجد �لذا �ضرورة، �الرقابة بذلك

�تبع �وت�ســـــــــع، ��خ��ة ��ذه �وتضيق �الرقابــــــة، �من �مع�ن �لنوع �املراد�ــــــــــــــــــــــــــــــ�قليمية �لالمركز�ــــــــة ا

� �من �الدول �من �ف�ناك �باملقابلتتطبيق�ا، �لكن �بالقضائية، �القضائية�تكتفي �تطبق �من وجد

،�و�غض�النظر�عن�)فقرة�أو��(والوصائية�معا،�و�ذه��خ��ة�تتم���بمجموعة�من�ا��صائص�

).نيةفقرة�ثا(نوع�الرقابة�املمارسة،�فإن�ل�ل�م��ا�تأث��ات�ع���استقاللية�ا��ماعات��قليمية

الفقرة��و��

التعر�ف�بالوصاية��دار�ة

�دار�ة�أساسا،�للقانون�ا��اص،�حيث�أخذ�من�مف�وم�الو����يرجع�مصط���الوصاية�

�علي �القانـــــــــــــــــــــــواملو��� ��� �املركز�ـــــــــــــــــــــــھ ��دارة �فاعت��ت �املد�ي، �ـــــــــــــــــــــــــــــــون �الوصاية(ة بمثابة�)ج�ة

،�بمثابة�املو����عليھ،�رغم�وجود�فرق�)يةا���ة�ا��اضعة�للوصا(الو���،�و�دارة�الالمركز�ة�

���� ���لية �ب�امل ��دار�ة �الوصاية �لنظام �ا��اضعة ����اص �تمتع �بحكم �املف�وم�ن، ب�ن

�القانوني �التصرفات ��)435(ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمباشرة �ع�� ��ســــــــــــــــــــــــــــــــــــ، �سنقــــــــــــــــــــــــــذا �بتعر�ف�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس وم

،�لنم���ا�فيما��عد�عن�السلطة�الرئاسية�كنموذج�آخر�للرقابة�يطبق�)أوال(اية��دار�ة�ـــــــــــــــالوص

).ثانيا(���النظام�الرئا����

أوال

�عر�ف�الوصاية��دار�ة

��ل� �من �خال �دقيق ��ش�ل �املفا�يم �تحديد �بإش�الية ��داري، �القانون �فق�اء يصطدم

�من� �املقدمة �التعار�ف �اختلفت �لذا �إحدا�ا، �الوصائية ��دار�ة �الرقابة �و�عد �وغموض، ل�س

الوصاية����مجموعة�"بأن�"الروك"و"ماس�تول "�عر�ف��ستاذان�:طرف�الفق�اء،�نذكر�م��ا

�واملخ �املحددة �ال�يئات�السلطات �وأعمال �أ��اص �ع�� �عليا �لسلطة �بقانون، ولة

.)436("الالمركز�ة،�بقصد�حماية�املص��ة�العامة

.62.،�مرجع�سابق،�صحمدي�سليمان�القبيالت-435
.57.،�مرجع�سابق،�صمحمد�محمد�ابرا�يم�رمضان-436



البحث����مظا�ر�استقاللية�ا��ماعات��قليمية����ال�شر�ع�ا��زائري ����الباب��ول���

149

رقابة�الدولة�أو�السلطات�املركز�ة�ف��ا�"�ستاذ�حمدي�سليمان�القبيالت�بأ��ا���اعرف

ع���ال�يئات�الالمركز�ة،�وتتمثل��ذه�الرقابة�فيما�تملكھ�من�سلطات�تمارس�ا�إما�ع���ذات�

.)437("ل�يئات�الالمركز�ة،�أو�ع���أ��اص�ا،�أو�ع���أعمال��ذه�ال�يئاتا

�السلطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر�الرقابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�عتب �تمارسھ �قيد �إذا، �املركز�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة �أو�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ة،

�يمثل�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم �عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن �ال�يئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا �الالمركز�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�� �عند�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات ة

�تصرفا� �أن �من �للتأكد �وذلك �الختصاصا��ا، �ال����اوأعمال��اممارس��ا �القوان�ن �مع �تتفق ،

.)438(تحكم�ا

أما�،�"الرقابة�ال���تباشر�ا�الدولة�ع���ال�يئات�املحلية"بأ��ا�"دباش"يضيف�الفقيھ�

� �"دانبور "الفقيھ �أن �ف��ى ��د"، �واملخولة�الوصاية �املحددة �السلطات �مجموعة ��� ار�ة

�املشروعي �تحقيق �بقصد �عليا �لسلطة �لھ، �طبقا �أو �وحمايـــــــــــــبقانون ـــــــة ـــــــــــــــ ة�ـــــــــــــــــــــــــــ

ـــــاملص�� ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــ �والسلبيةـــــــــــــــــــــــ �العامة، �الالمركز�ة��ة ����اص �استعمال �إساءة �أو الضارة

.)439(لسلطا��ا

�اختالف� �الذكر، �السالفة �التعار�ف �ب�ن �مقارنة �إجراء �خالل �من ��خ��، ��� �ملا ي�ب�ن

�التعر�ف� �اق��اح �يمكن �لذا �أخرى، �وأغفل �أقر�أمور �من �فم��م �للوصاية، �تطرق�م ��� الفق�اء

املركز�ة،����مواج�ة��دارة�الالمركز�ة،�وذلك��للسلطةالصالحيات�املمنوحةمجموع":التا��

".ع���أ��اص�ا�وع���أعمال�ا،�قصد�تحقيق�املص��ة�العامة،�وضمان�املشروعية

�بطر�قة� �تمارس �وال �عل��ا، �تقوم �أسس ��دار�ة �للوصاية �أن �جليا، �يظ�ر�لنا و�كذا

:عشوائية،�وتتمثل��ذه�الر�ائز���

مركزي،�إذ�من�املستحيل�تصور�وجود�وصاية�إدار�ة�دون�ارتباط�فكرة�الوصاية�بالنظام�الال -

قيام�المركز�ة�إدار�ة

.63.،�مرجع�سابق،�صحمدي�سليمان�القبيالت-437
.63.،�صاملرجع�نفسھ-438
.58.،�مرجع�سابق،�صمحمد�محمد�ابرا�يم�رمضان-439
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الوصاية��دار�ة�است�ناء�ع���حر�ة�ال�يئات�الالمركز�ة،�ال�ت�ون�إال�بنص�قانو�ي،�فطرق�-

�والتمت �املحلية، ��و��ستقاللية �و�صل �القانون، ��� �مقررة �وحدود�ا �ــــــــــــــــــــــــــالوصاية بحر�ة�ع

.)440(التصرف،�لذا�ال�يجب�التوسع����الرقابة�ح���ال�تفرغ��ستقاللية�من�محتوا�ا

ثانيا

تمي���الوصاية��دار�ة�عن�السلطة�الرئاسية

يوجد�داخل��دارة�املحلية�نوعان�من�الرقابة،�تلك�ال���تمارس�ا�السلطة�املركز�ة�ع���

� ��� �وتتمثل �الالمركز�ة، �ال�يئات �وأعمال �السلطة�أ��اص �تباشر�ا �وأخرى ��دار�ة، الوصاية

.فروع�ا�وأقسام�ا�املختلفة،��س���السلطة�الرئاسيةاملركز�ة����مواج�ة

�معيار�ـــــــــــــــــــــــــــــــتختلف�الرقابة�الرئاسية�عن�السلطة�الوصائي �الصعب�إيجاد ة،�إال�أنھ�من

�عددت��ج��ادات�الفق�ية����محاولة�إعطاء�محدد،�يمكن��عتماد�عليھ�����ذا�الصدد،�وقد�

:املعيار�الفاصل�ب�ن�النوع�ن�وتتمثل�أساسا���

التمي���من�حيث�ما�ية�الرقابة-أ

�أو� �العاصمة ��� �وجدوا �أينما �املركز�ة ��دارة �موظفي �جميع �وضع �الرئاسية، �السلطة �ع��

وى��ع���ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراف�املستـــــــــــــــــــــــــــــع�املستوى��صغر�إلشــــــــــــــــــــــــ�قاليم����تدرج��رمي�أو�رئا���،�يخض

،�أو�)441(منھ،�و�خضع��ذا�املستوى�بدوره�إ���من��و�أع���منھ،�و�كذا�إ���أن�نصل�إ���الوز�ر

التا�ع�ن�لھ�رئاسيا،�وال���يمكنھ����السلطات�ال���يباشر�ا�الرئ�س��داري����اتجاه�املرؤوس�ن�

�أعمال�م �و�عديل �إلغاء �إصدار��وامر، �مجموع�)442(بمقتضا�ا �ف�� ��دار�ة، �الوصاية �أما ،

�وأ�� �أعمال �لرقابة �املركز�ة، �ا���ات �لصا�� �قانونا �مقررة �ووحدات�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسلطات اص

.)443(ان�املشروعيةالمركز�ة،�لتحقيق�املص��ة�العامة،�وضم

.197.،�مرجع�سابق،�ص...،��شكيل�املجالس�املحليةخالد�سمارة�الزغ��-440
.73.،�مرجع�سابق،�صالقبيالتحمدي�سليمان�-441
.74.،�صاملرجع�نفسھ-442
.99.،�مرجع�سابق،�صعادل�بوعمران-443
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التمي���من�حيث�طبيعة�الرقابة-ب

�داخلي �رقابة �بأ��ا �الرئاسية �الوصايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتمتاز�الرقابة �أن �ح�ن ��� �رقابة�ــــــــــــــــــــــــــــة، �تمثل ة

،�و�كذا�)444(بالرقابة�عن�ج�ة�الرقابةخارجية،�نظرا�الستقاللية�ال�يئات�الالمركز�ة�املشمولة�

�الوصاية� �أما �القانونية، ��ليات �الكث���من �تحكم�ا �تمتاز�بالتعقيد، �الرئاسية �الرقابة فإن

.)445(�دار�ة�ف���رقابة��سيطة�من�حيث��جراءات�املمارسة

التمي���من�حيث�وسائل�ممارسة�الرقابة-ج

أ��ا�ل�ست�مف��ضة،�وال�تمارس�إال�بناء��عت���الوصاية�است�ناء�عن��صل،�و�ذا��ع���

�ئاتال�يال�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــة�س���أعمـــــــــــــــــــــاية�يؤدي�إ���عرقلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع���نص�قانو�ي،�ذلك�أن�اف��اض�الوص

�استقاللي��ا �و��دد �الرئاسية)446(�قليمية، �السلطة �أما �نص��، �إ�� �ممارس��ا ��� �ال�تحتاج ف��

قانو�ي،�ف���تباشر�بصفة�تلقائية،�أل��ا�من�موجبات�النظام�املركزي،�الذي�يقوم�ع���عالقة�

.)447(التبعية�وا��ضوع�ب�ن�الرئ�س�واملرؤوس

التمي���من�حيث�نطاق�الرقابة�-د

� �وخضوع، �تبعية �عالقة �املركزي، �النظام ��� �واملرؤوس �الرئ�س �ب�ن ��ذا�تر�ط وع��

�أعم �مشروعية ��شمل �الرئ�س، �رقابة �فإن �ب�نما�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�ساس �مالئم��ا، �وكذا �املرؤوس، ال

�مشروعية� ��شمل �ف�� �الالمركز�ة، �ال�يئات �استقاللية �ع�� �مب�ية ��و��ا ��دار�ة، الوصاية

.)448(�عمال�دون�مالئم��ا

حيث�قواعد�املسؤوليةالتمي���من��-ه

�سأل�الرئ�س��داري����النظام�املركزي،�ع���أعمال�املرؤوس،�بحكم�تصرف�املرؤوس�

�والتوجي �و�شراف �الرقابة ��سلطة �ولتمتعھ �ج�ة، �من �الرئ�س �و��ساب �ج�ة�ـــــــــــــــــــــــــباسم �من ھ

.78.،�مرجع�سابق،�صحمدي�سليمان�القبيالت-444
.40.،�مرجع�سابق،�ص...،�شرح�قانون�البلديةعمار�بوضياف-445

.75.،�مرجع�سابق،�صحمدي�سليمان�القبيالت-446
.39�،40.ص.،�مرجع�سابق،�ص...قانون�البلدية،�شرح�عمار�بوضياف-447
.89.،�مرجع�سابق،�صمحمد�محمد�ابرا�يم�رمضان-448
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ة�عن�أعمال�الوحدات��دار�ة�ــــــــــــــــــــــــــــــــمسؤولية�الوصاية�أية�ـــــــــــــــ،�ب�نما�ال�تتحمل�سلط)449(أخرى 

�و��سا��ا� �باسم�ا �والتصرف ��و��، �عن ��خ��ة ��ذه �استقاللية �أساس �ع�� املحلية،

.)450(ال�����

التمي���من�حيث�الطعن�-و

�بحكم� ��داري، �قرار�رئ�سھ ��� �الطعن �حق �املركزي، �النظام �ظل ��� �املرؤوس ال�يملك

�ا���ة� �و�� �ج�ة، �من �إصدار��وامر�للرئ�س �سلطة �منح �تصور �فال�يمكن �الرئاسية، السلطة

،�ب�نما�تمثل�إم�انية�الطعن����قرارات�)451(املقابلة�نمنح�للمرؤوس�حق�مخاصمة��ذه�القرارات

السلطة�املركز�ة،�أحد�أبرز�الضمانات�املمنوحة�ل��ماعات��قليمية���لق�التوازن�بي��ا�و��ن�

.)452(الوصية�السلطة

ةينالفقرة�الثا

تأث���طبيعة�الرقابة����استقاللية�ا��ماعات�املحلية

�عت���ال�دف�الرئ�����و�س���للوصاية��دار�ة،�تحقيق�املشروعية،�أي�مطابقة�أعمال�

�واللوائح� �ال�شر�ع �بموجب ��طر�املرسومة �عن �خروج�ا �وعدم �للقانون، �املحلية ا��ماعات

�ال����التنظيمية، �اختصاصا��ا ��عض �املركز�ة �السلطات ��شارك �الالمركز�ة ��دار�ة فال�يئات

� �طرف �من �القانون �اح��ام �ضمان �أجل �من �لكن �القانون، �ل�ا ��ذه��و��منح�ا �املشرع �قيد ،

��دار�ة �بالوصاية �ف)453(املشاركة ،� �تقوم ��قليمية �الالمركز�ة �أقسع�� �استقاللية �امـــــــــــــــــــــفكرة

�املحلي ��دار�ة �أمور�ا �ببعض �القيام ��� �املختلفة، �ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالدولة ��إال�أنة، �ل�ست�ذه �ا��ر�ة

.)454(تامة�ومطلقة�

.41.،�مرجع�سابق،�ص.....،�شرح�قانون�البلديةعمار�بوضياف-449
.91.،�مرجع�سابق،�صمحمد�محمد�ابرا�يم�رمضان-450

.40.مرجع�سابق،�ص...،�شرح�قانون�البلديةعمار�بوضياف-451
.99.،�مرجع�سابق،�صبوعمران�عادل-452

مجلة�التواصل����،�"ا���ات�محل�الوصاية��دار�ة�و�ساس�القانو�ي�الستقالل�ا����ال�شر�ع�ا��زائري�"،�محمد�ع���حسون �-453

.105.،�ص2012جوان��جامعة�با���مختار،�عنابة،،30،�عدد�العلوم���سانية�و�حتماعية
.472.،�ص�1963/1964داري����ظل�املجتمع��ش��ا�ي�الديمقراطي�التعاو�ي،�مصر�،�القانون�فؤاد�م�نا-454
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تظ�ر�درجة�استقاللية�ا��ماعات��قليمية،�من�خالل�العالقة�املوجودة�ب�ن�املجالس�

 �� �فمعظم �املركز�ة، �والسلطة �حول�املحلية �تدور �الالمركزي �النظام ��� �تطرح �ال�� ش�االت

.)455(طبيعة�العالقة�املوجودة�ب�ن��ذين�املستو��ن�من�التنظيم��داري 

�يمكن� �أنھ �إال �املنتخبة، �املحلية �املجالس �ع�� �املمارسة �الرقابة �مظا�ر��ذه تتعدد

� �و�نجل��ي �الفر���� �النموذج�ن ��� �)أوال(إجمال�ا �حد ��� �فالوصاية �النظام�، ��� �الزمة ذا��ا

�وجــــــــود��،الالمركزي  �مع �املحليــــــــــــــة �ا��ماعات �استقالليــــة �لتحقيق �توافر�ضمانات �من �البد لكن

.)ثانيا(الرقابة�

أوال

استقراء�النموذج�ن��نجل��ي�والفر�����للرقابة

بدرجات�متفاوتة�وذلك�تخضع�ا��ماعات�املحلية����الدول�املختلفة�للوصاية��دار�ة�

ا����النموذج�ــــــــــــــــــــــة،�واملتمثل�ن�أساســـــــــــــــــــــــــر�الدول�بنموذ���الرقابــــــــــــــــــــــــــــــــــة�تأثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوفقا�الختالف�درج

.)ب(،�وكذا�النموذج�الفر�����)أ(�نجل��ي�

نموذج��نجل��ي�للرقابةال-أ

تتحدد�اختصاصات��دارة�املحلية����انجل��ا�ع���س�يل�ا��صر�بموجب�قانون،�و�و�ما�

�جعل�الرقابة�املمارسة�عل� �عدم�التداخل�ب�ن�الصالحيات�الوطنية�واملحلية،�و�و�ما �إ�� أدى

.)456(الوحدات��قليمية�خفيفة

تتمتع���ذا�املجموعات�املحلية،�باستقالل�واسع�إزاء�السلطة�املركز�ة،�فباست�ناء�حق�

�وذلك� �اختصاصا��ا، �لقانون �تجاوزا �الصادرة �املحلية �القرارات �إلغاء �طلب ��� ��خ��ة �ذه

455 - Mohammed Amine BENABDELLAH, « Propos sur la décentralisation territoriale au
Maroc », mélange en l’honneur de Jacques MOREAU, « les collectivités locales », contributions

rassemblées par Jacques PETIT, Economica, Paris, 2003, P.21.
،�مداخلة�ألقيت����امللتقى�الدو���ا��امس�"نظام�الرقابة��دار�ة�ع���ا��ماعات�املحلية����ا��زائر�"،�عبد�ا��ليم�بن�مشري -456

وق�والعلوم�السياسية،�جامعة�خيضر�ب�سكرة،�بالت�سيق�ــــــــــــــــــــــــــــ،��لية�ا��ق"ت�املحلية����الدول�املغار�ية�دور�وم�انة�ا��ماعا"حول�

.105.ص،�2010ا��زائر،�،�العدد�السادس،مجلة���ج��اد�القضا�يم�شورة�ب،�2009ماي��03�،04مع�جمعية��ا�س�صيدل،�



البحث����مظا�ر�استقاللية�ا��ماعات��قليمية����ال�شر�ع�ا��زائري ����الباب��ول���

154

بال��وء�للقضاء،�فإن�رقابة�السلطة�املركز�ة�تتمثل����صورة�واحدة�و���إجراء�التفت�ش،�ال���

.)457(لتث�ت�من�مدى�أداء�ا��دمات�املحلية�بكفاية��دف�إ���ا

�النظ �ش�د �الرقـــــــــــــــــــــــــــــــــلكن �تراجعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام ��نجل��ي �لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�ي ا���ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصا

�املركز�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالسلط �ا��نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة �تض�يق �خالل �من �وذلك �ع���ــــــــــــــــــــــــــــــــــــة، اق

�املحليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال�يئ �صور�ـــــــــــــــــــــــــات �ثالث ��� �تجلت �وال�� �عل��ا، �املمارسة �الرقابة �و�شديد ة

:و���)458(أساسية

،�للقيام�)وزارات(ح�ومية�متخصصة�التقليص�من�م�ام�ا��ماعات�املحلية�بإ�شاء��يئات�-

.بتحو�ل�امل�ام�من�الوحدات��قليمية�إ���السلطة�املركز�ة

إضافة�نماذج�أخرى�للرقابة�تمارس�ا�الوزارات،��اللوائح�الوزار�ة�املفروضة�ع���ا��ماعات�-

�مراقبة� �و�و �املنحة، �رقابة �إ�� �باإلضافة �ا��لول، �سلطة �أعمال�ا، �ع�� �التصديق املحلية،

.طة�املركز�ة�لإلعانات�ال���تمنح�ا�ال�يئة�املحلية،�وأوجھ�صرف��ذه��موالالسل

النموذج�الفر�����للرقابة�-ب

�مرحلة� ��و�� �أساس�ت�ن، �بمرحلت�ن �فر�سا ��� �املحلية �ا��ماعات �ع�� �الرقابة مر�نظام

.لقضائيةالرقابة��دار�ة�املشددة،�والثانية�إلغاء�الرقابة��دار�ة�و�كتفاء�بالرقابة�ا

مرحلة�الرقابة��دار�ة�املشددة�-1-ب

تتمتع�السلطة�املركز�ة����النموذج�التقليدي�للرقابة����فر�سا،��سلطة�واسعة����رقابة�

�أعمال� �وكذا �ومجتمع�ن، �منفردين �املحلية، �املجالس �أعضاء ��شمل �و�� �املحلية، الوحدات

��قليمية �)459(الوحدات �تتمتع ��عضاء �مستوى �فع�� �وعزل�، �إيقاف �بحق �املركز�ة السلطة

�القانون  �يحدد�ا �ال�� �للشروط �طبقا �املجالس �وحل�)460(أعضاء �إيقاف �بحق �تتمتع �كما ،

.124�،125.ص.،�صمرحع�سابق،�"...بةــــة�ب�ن��ستقالل�والرقااملجموعات�املحليــــــ"،�مسعود�ش��وب-457
:للتفصيل�أك�������ذه�الصور�أنظر-458

.119.،�مرجع�سابق،�صمحمد�ع���ا��اليلة-

.125.ص.،�مرجع�سابق،�ص"...ب�ن��ستقالل�والرقابةاملجموعات�املحلية"،�مسعود�ش��وب-
.107.،�مرجع�سابق،�صعبد�ا��ليم�بن�مشري -459

460 - Jean RIVERO, Jean WALINE, Droit administratif, 16émé édition, Dalloz, Paris, 1996,
P.281.
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�بجمل �الوصية �ا���ة �فتتمتع ��عمال، �مستوى �ع�� �أما �املنتخبة، �السلطات�ـــــــــــــــاملجالس �من ة

شؤو��ا،�وإنما�أيضا����مركز��تجعل�ا����ال��اية،�ل�س�فقط�شر�ك�للمجموعات�املحلية�����سي�� 

.)461(أقوى�من�املجالس�املعنية

مرحلة�إلغاء�الرقابة��دار�ة�و�كتفاء�بالرقابة�القضائية�-2-ب

� �رقم �القانون ��213أل�� �املحافظات�1982لسنة �البلديات، �وحر�ات �حقوق �املتضمن ،

الرقابة��دار�ة�املمارسة�،�أسلوب�)463(لنفس�السنة�632،�املعدل�بالقانون�رقم�)462(و�قاليم

��داري� �القضاء �أصبح �و�التا�� �القضائية، �الرقابة �ع�� �واس�بقى �املحلية، �ا��ماعات ع��

.)464(املختص����إلغاء�قرارات�ا��ماعات�املحلية�املخالفة�للقانون 

يضيف�إ���ما�سبق،�إلغاء�الوصاية�املالية،�حيث�تم�تحو�ل�الرقابة�ال����انت�تمارس�ا�

ملركز�ة�ع���امل��انية�املحلية،�إ���الغرف�ا���و�ة�للمحاسبة،�فلم��عد�ممثل�الدولة�السلطة�ا

�النفقات� �وإدراج �امل��انية، �توازن �إعادة ��� �املحلية �املجموعات �محل �ا��لول �سلطة يملك

�جبار�ة،�إال�تنفيذا�لقرار�الغرفة�ا���و�ة�للمحاسبة،�كما�تم�تخفيف�الوصاية�التقنية،�من�

.)465(�انية�السلطة�املركز�ة�فرض�أية�إجراءات�إال�تطبيقا�لقانون خالل�عدم�إم

ثانيا

ضمانات�تجسيد�استقاللية�ا��ماعات�املحلية�مع�وجود�وصاية�إدار�ة

�م��ا� �ا��د �فإن �و�التا�� ��قلي��، ��داري �التنظيم ��� ���ر�الزاو�ة �عت����ستقاللية،

�دار�ة،�و�كذا�فإذا�سلمنا�أن�الرقابة��دار�ة��عد�يؤدي�بالن�يجة�إ���عدم�فعالية�الالمركز�ة�

�وجود� �مع �املحلية �ا��ماعات �استقاللية �تحقق �فكيف �الالمركزي، �التنظيم �مستلزمات من

الرقابة��دار�ة؟

:،�للتفصيل�أك���أنظر...و�ظ�ر�ذلك�من�خالل�تقنيات��س�شارة،��ذن،�التصديق،��لغاء،�ا��لول �-461

.126.سابق،�ص،�مرجع�"...ب�ن��ستقالل�والرقابةاملجموعات�املحلية"،�مسعود�ش��وب�-

.107�،110.ص.،�مرجع�سابق،�صعبد�ا��ليم�مشري -
462 - J.O.R.F du 03 mars 1982.
463 - J.O.R.F du 6 mars 1982.
464 - Michel VERPAUX, Christine RIMBAULT, Les collectivités territoriales et la
décentralisation, Collection dirigée par Christine FABRE, 6éme édition, Dalloz, Paris, 2011,
P.38.

.128�،129.ص.،�مرجع�سابق،�ص"...ب�ن��ستقالل�والرقابةاملجموعات�املحلية"،�مسعود�ش��وب-465
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�املحلي ��ستقاللية �ب�ن �التوفيق �إخضـــــــــــــــــــــــ�ستلزم �وضرورة �الوحداتـــــــــــــــــــــــــــة، �دار�ة��اع

:للرقابة،�توفر�مجموعة�من�الشروط�����ذه��خ��ة�واملتمثلة�أساسا���

�بتعاد�عن�التفاصيل�وال��ك���ع���ال�ليات،�لتفادي�إ�مال���داف�ا��قيقية�من�عملية�-

،�فصرامة�الرقابة�ع���ا��ماعات��قليمية،��سلب��ذه��خ��ة�استقاللي��ا،�و�عدم�)466(الرقابة

� �لتجسيد�النظام ��وسائل �و�نتخاب �القانو�ي �ال���يص �يجعل �مما �أساسھ، �من الالمركزي

.)467(الالمركز�ة�و�التبعية��ستقاللية�معدومة��ثر

��غ���الظروف�- �عند �منھ �و�ستفادة �استخدامھ، �ل�س�يل �الرقا�ي �النظام �مرونة ضرورة

�و�ك �املرسومة، �ـــــــــــــــــــــــــوا��طط �بالعمل �ذلك �التصو�ب�ون �وكذا �واملتا�عة، �املراجعة بمبدأي

والت��يح،�وإتاحة�الفرصة�ملحل�الوصاية����مناقشة�ونقد��ذه��خ��ة،�ولن�يتأ�ى�ذلك�إال�

.)468(إذا�تمت�الرقابة����جو�ديمقراطي��سوده�ثقافة�ا��وار�والثقة�املتبادلة

،�البد�من��سليط��ش�������خ��،�أنھ�فعال�لضمان�مشروعية�أعمال�ا��ماعات�املحلية

�أن� �يظ�ر�لنا �و��ذا ��قليمية، �الوحدات �شل �درجة �إ�� �تصل �أال �يجب �أنھ �إال �عل��ا، رقابة

النموذج��نجل��ي����صورتھ�التقليدية���ان�أك���تحقيقا�لالستقاللية�املحلية،�بحكم�تض�يق�

و��ا�لدرجة�مجال�تدخل�السلطة�املركز�ة،�وإعطاء�حر�ة�أك���للمجالس�املنتخبة�����سي���شؤ 

،�كما�يضمن�النموذج�الفر������ذه�ا��ر�ة�بحكم�إلغائھ�للرقابة�)469(وصف�ا�با���ومة�الذاتية

الوصائية،�و�كتفاء�بالقضائية،�مما�يز�ل�القيود�����سي���الشؤون�املحلية،�و�ذلك�ي�ون�أك���

�عر  �ال�� �التطورات �ن�يجة ��نجل��ي، �بنظ��ه �مقارنة �املحلية �لالستقاللية �وال���تجسيدا ف�ا،

.سارت�نحو�تض�يق�ا��ناق�ع���املجموعات��قليمية�لصا���السلطة�املركز�ة

ــ�دار�ة�ـــــــــــــــــــــ،�الرقابحس�ن�عبد�العال�محمد،�نقال�عن�93.،�مرجع�سابق،�صعادل�بوعمران-466 ة�ب�ن�علم��دارة�والقانون�ــــــــــــــــــــــــــــ

.85�،86.ص.،�ص�2004داري،�دراسة�تطبيقية�مقارنة،�دار�الفكر�ا��ام��،��سكندر�ة،�
.163.،�مرجع�سابق،�صدائل�املخال��-467
.92�،93.ص.،�مرجع�سابق،�صعادل�بوعمران-468
.125.،�مرجع�سابق،�ص"...ب�ن��ستقالل�والرقابةاملجموعات�املحلية"،�مسعود�ش��وب-469
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الفرع�الثا�ي

مظا�ر�تخفيف�الوصاية��دار�ة����ال�شر�ع�ا��زائري 

اعتمد�املشرع�ا��زائري�نظاما�مشددا�للوصاية��دار�ة،�و�ذلك�قام�ب�شديد�ا��ناق�

ع����ج�زة�التداولية�ع���املستوى�املح��،�إال�أن��ذا��مر�ال�يمنع�من�وجود��عض�مواطن�

� �امللغاة �القوان�ن ��� �سواء �الرقابة �من �أو��(التخفيف �السار�ة�)فقرة �القوان�ن ��� �أو�ح�� ،

�ثانيةفق(املفعول  �املركز�)رة �ال��عة �غلبة �رغم �وذلك ��عاملـــــــــــــــــــــــــــ، ��� �الالمركز�ة�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة �مع ھ

ن�خالل��شديد�الوصاية�من�ـــــــــــــــــ�دار�ة،�وتفو�ق�السلطة�املركز�ة�ع���املجالس�املنتخبة،�م

.زة�عدم�ال��ك���من�ج�ة�أخرى ج�ة،�ومنح�اختصاصات�محلية�ألج�

الفقرة��و��

مظا�ر�تخفيف�الوصاية����قوان�ن�ا��ماعات��قليمية�امللغاة

��دار�ة� �الوصاية �تخفيف �مواطن ��عض �امللغاة، ��قليمية �ا��ماعات �قوان�ن تتخلل

�مر�املمارسة�ع���املجالس�املنتخبة،�وذلك�رغم�الطا�ع�الغالب�لل�شديد،�وذلك�سواء��علق�

أو�ح������قانو�ي��)أوال(ة�والوالية�ع���التوا���ـــــــــــــ،�املتعلق�ن�بالبلدي38-24�،69-67بأمري�رقم�

).ثانيا(09-08�،90-90رقم�

أوال

38-24�،69-67مواطن�تخفيف�الوصاية����أمري�رقم�

� �لسن�� �والوالية �البلدية �قانو�ي �1967تضمن �من��1969، �مجموعة �التوا��، ع��

� ��قليمية �ا��ماعات �استقاللية �تدعم ��عامل��-الضمانات ��� �ال�شديد �غلبة �رغم وذلك

:،�واملتمثلة�أساسا���-املشرع�مع�العالقة�ب�ن�السلطة�املركز�ة�وا��ماعات��قليمية

�قرار�الوصاية- �عند�:�عليل �التعليل، �إجراء �إعمال ��� �ا��زائري �املشرع �قام حيث

�ف �مظا�ر�الوصاية، ��عض �ممارسة �الوا�� �بإلزام �أعضاء�ب�قام �أحد �قرار�توقيف سب�ب



البحث����مظا�ر�استقاللية�ا��ماعات��قليمية����ال�شر�ع�ا��زائري ����الباب��ول���

158

�البلدي �الشع�� �قرارات)470(املجلس �وكذا �أو�، ��س�� �بطالن ��ان �سواء �املداوالت إبطال

.)471(مطلق

�ممارستھ� �ح�ن �القرارات، ��عض �ب�سب�ب �وز�ر�الداخلية �بإلزام �كذلك، �املشرع قام

� ��� �واملتمثلة �للوالية، �ا���از�التداو�� �ع�� �الشع���للوصاية �املجلس �مداوالت �إبطال قرارات

.)472(الوال�ي

�عض:�س�شارة- �توقيف �ح�ن �الوا��، �ا��زائري �املشرع �الشع���ـــــــــــــــألزم �املجلس و���

�الوال�ي �الت�سيق �مجلس �مكتب �رأي �أخذ �وز�ر�)473(البلدي، �الوالية �قانون �أوجب �كما ،

.)474(توقيف�عضو�فيھخذ�رأي�املجلس�الشع���الوال�ي،�قبل�بأالداخلية

�املع��- �للعضو �قان:السماع �لسنــــــــــــــــــــــــــــــــنص �البلدية �ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون �ضرورة�1967ة �ع�� ،

�بتقدي �املع�� �للعضو �إيضاحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالسماح �ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم �أو�قاتھ، �باستقالتھ، �التصر�ح بل

�من�)475(إقصائھ �وتمكينھ �املع�� �للمنتخب ��ستماع �ضرورة �ع�� �الوالية �قانون �أكد �كما ،

.)476(حق�الدفاع�عن�نفسھ،�قبل�توقيفھ�أو�إقصائھ

ن�القانون�البلدي،�معدل�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،�يتضم1967جانفي��18ؤرخ����ــــــــــــــــــــــــــــــ،�م24-67من�أمر�رقم��92و�و�ما�نصت�عليھ�املادة��-470

.ومتمم،�مرجع�سابق
،�يتضمن�القانون�البلدي،�معدل�ومتمم،�املرجع�1967جانفي��18،�مؤرخ����24-67من�أمر�رقم��103�،105أنظر�املادت�ن��-471

.نفسھ
.،�يتضمن�قانون�الوالية،�معدل�ومتمم،�مرجع�سابق1969ماي��23،�مؤرخ����38-69من�أمر�رقم��59�،69أنظر�املادت�ن��-472
ــــــــــ،�يتضمن�الق1967انفي�ــــــــــــــــــــــــج�18،�مؤرخ����24-67من�أمر�رقم��92و�و�ما�نصت�عليھ�املادة��-473 دل�ـــــــــــــــــــــــانون�البلدي،�معــ

.ومتمم،�مرجع�سابق
،�يتضمن�قانون�الوالية،�معدل�ومتمم،�مرجع�1969ماي��23،�مؤرخ����38-69ر�رقم�من�أم�19و�و�ما�نصت�عليھ�املادة��-474

.سابق
انون�البلدي،�معدل�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،�يتضمن�الق1967انفي�ــــــــــــــــــــــــج�18،�مؤرخ����24-67مكرر�من�أمر�رقم��90�،92أنظر�املادت�ن��-475

.جع�سابقومتمم،�مر 
،�يتضمن�قانون�الوالية،�معدل�ومتمم،�مرجع�1969ماي��23،�مؤرخ����38-69مكرر�من�أمر�رقم��19�،19أنظر�املادت�ن��-476

.سابق
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ثانيا

09-08�،90-90رقم�مواطن�تخفيف�الوصاية����قانو�ي

�عد�نظام�الوصاية،�ا�ع�اس�لطبيعة�الدولة،�ومن�ثم�ف�و��عكس�مدى�استقاللية�

أو�تبعية��ذه����اص�الالمركز�ة�للسلطة�املركز�ة،�و����ذا��طار�فإن�التنظيم��داري�

���ظل�التوج�ات��قتصادية�و�جتماعية�للدولة����املرحلة��ش��اكية،�حاول�أن�يجمع�

�الشع �التمثيل �مطلب �و�اجس�ب�ن �املحلية، �املجالس �أعضاء �انتخاب �أسلوب �باعتماد ��

.)477(تقو�ة�سلطة�الدولة،�والذي�يتجسد�ب�شديد�نظام�الوصاية��دار�ة

�ع��� �آثارا �ي��ك �أن �شأنھ �من �حارسة، �إ�� �متدخلة �من �الدولة، ��غ���طبيعة إن

� �تخفيف �تم �فعال �ف�ل ��قليمية، �وا��ماعات �املركز�ة �السلطة �ب�ن الوصاية�العالقة

�دار�ة����ظل�التعددية؟

،�بتخفيف�الرقابة�1990قام�املشرع�ا��زائري����ظل�قانو�ي�البلدية�والوالية�لسنة�

�الوصية �السلطة �طرف �من �من�)478(املمارسة �قلص �أين ��عمال �ع�� �الوصاية �مجال ��� ،

من�قانون�42ا�يظ�ر�من�خالل�املادة�ــــــــــــــــــــــــــــ��م�املداوالت�ال���ت�ون�محل�مصادقـــــة،�و�و�م

�وامل)479(البلدية �ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، �الوالي50ادة �قانون �باإلضافــــ)480(ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمن ��ذا �إ���ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، ة

.70.،�مرجع�سابق،�صمحمد�زغداوي -477
ف��ا�للباب��،�تارك�ن�التفصيل1990قمنا�باإلشارة�العابرة�ملواطن�تخفيف�الوصاية����قوان�ن�ا��ماعات��قليمية�لسنة��-478

�التخفيف�لم�يدم�طو�ال،�فبمجرد� الثا�ي�ح�ن�التطرق�للوصاية�كعائق�أمام�استقاللية�ا��ماعات��قليمية،�بحكم�أن��ذا

ـــة�،�املتعلق�باإلدارة�العامــــــــــــــــــــــــــــ215-94،�وكذا�بصدور�املرسوم�التنفيذي�رقم�1992دخول�الدولة�ا��زائر�ة����حالة�طوارئ�سنة�

.مجددا،�عاد�ال�شديد����الوصاية1994للوالية،��سنة�
ون�البلدية،�معدل�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،�يتضمن�قان1967جانفي��18،�مؤرخ����24-67م�ـــــــــــــــــــــــــمن�أمر�رق�108مع�املادة��ةوذلك�باملقارن�-479

.ومتمم،�مرجع�سابق
مرجع�يتعلق�بالوالية،�معدل�ومتمم،�،�1969ماي��23،�مؤرخ����38-69من�أمر�رقم��56�،57وذلك�باملقارنة�مع�املادت�ن��-480

.سابق
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� �إج�حتفاظ �التعليـــــــــــــع�� �الرأيو �لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراء �ا��ماعات��)481(أخذ �استقاللية �يدعم و�و�ما

.)482(�قليمية

الفقرة�الثانية

07-10�،12-11قانو�ي�رقم�مظا�ر�تخفيف�الوصاية����

���مجال�الوصاية����ل�املشرع�ا��زائري����القوان�ن�السار�ة�املفعول،�قفزة�نوعية

�ال��� �الرقابة �طبيعة �حيث �من �موقفھ �جاء �حيث �الشعبية، �املجالس �ع�� �املمارسة �دار�ة

�البلديــــــ �لقانون �مغايرا �الوال�ي، �املجلس �ع�� �الوصايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتمارس �عن �استغ�� �إذ ـــة�ــــــــــــــــــــــــــــة،

�الرقاب�دار�ة �نظام �واعتمد �القضائيــ، �ـــــــــــــــــــــــــــــــــة �يك)أوال(ة �و�ذلك �ساير��نظمة�ــــــــــــــــــــــــــــ، �قد ون

املقارنة،�وخصوصا�فر�سا�ال���تل���ف��ا�مداوالت�املجالس�املنتخبة�من�طرف�القضاء،��عد�

�مشروعي��ا �عدم �السلطة �يث���ممثل �جعل)483(أن �كما �ا���از�التداو���ـــــــــــــــــــــــــــــــمص���أعض�، اء

،�كما�بيد��ذا��خ��،�وما�ع���السلطة�الوصية،�سوى�إثبات�موقف�املجلس�بقرارالوال�ي�

).ثانيا(منح�صالحية�إقالة�أحد�أعضاء�املجلس�الشع���البلدي�للمجلس

أوال

القضائيةإخضاع�مداوالت�املجلس�الشع���الوال�ي�للرقابة�

�للرقابة� �املنتخبـــــــــة �املجــــــالس �مداوالت �إخضاع �أن �أخ��ا، �ا��زائري �املشرع تيقن

�الذي� �ك�ل، �الالمركزي �وللنظام ��قليمية، �ا��ماعات �الستقاللية �أك���تجسيدا القضائية،

�املركز� �السلطة �ب�ن ��دار�ة �الوظائف �توز�ع �ع�� ��قــــــــــــــيقوم �وا��ماعات ليمية�ة

.،�و�التا���ضرورة�منح�حر�ة�ل�ذه��خ��ة����الصالحيات�املحلية)484(املنتخبة

:تبطل�بقوة�القانون�مداوالت�املجلس�الشع���الوال�ي،�ال��

تتخذ�خرقا�للدستور�وغ���املطابقة�للقوان�ن�والتنظيمــــــات،��-

.،�يتعلق�بالبلدية،�معدل�ومتمم،�مرجع�سابق1990أفر�ل��07،�مؤرخ����08-90من�قانون�رقم��45و�32�،44أنظر�املواد��-481
482-�� �سنة ��عد �قامت �ا��زائر�ة �الدولة �أن ��ون �فقط �ظا�ري �التخفيف، ��ذا �من�1990غ���أن ��شدد ��شر�عات ��سن ،

.207�،244.ص.،�صمن��ذه��طروحة�،�الفصل��ول،�املبحث�الثا�يالثا�يالوصاية�من�جديد،�و�و�ما�سن�ينھ����الباب�
483 - Philippe PONDAVEN, Contrôle de légalité des collectivités territoriales, berjer-levrault,
Paris, 2011, P.81.
484 - Jean-Bernard AUBY, La décentralisation et le droit, LGDJ, Paris, 2006, P.127, 129.
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التـــي�تمس�برموز�الدولة�وشعارا��ـــــــــا،�غ���املحررة�باللغة�العر�ية،�-

ال���ت�ناول�موضوعا�ال�يدخل�ضمن�اختصاصاتھ،�-

القانونية�للمجلس،�املتخذة�خارج��جتماعات�-

.)485(املتخذة�خارج�مقره-

املشرع�ا��زائري�قد�أك���من�املداوالت�امللغاة�بقوة�القانون،�مقارنة�يظ�ر�جليا،�أن�

.بقانون�البلدية�الساري�املفعول،�و����ذا�تقييد���ر�ة�ا���از�التداو���الوال�ي

اع��ف�املشرع�للوا���بصالحية�رفع�دعوى�قضائية�أمام�املحكمة��دار�ة�املختصة��

� �ال�� �املداوالت �إلقرار�إبطال �إقليميا �للمادة �خرقا �53اتخذت �قانون �املتعلق�07-12من ،

.)486(يوما�ال���ت���اتخاذ�املداولة)21(بالوالية،�وذلك�خالل�واحد�وعشرون�

�نوعية �قفزة �ا��زائري �ال�شر�ع �بذلك �أن����ل �إال �املحلية، �إطار��ستقاللية ��

أو�ضد�/أ�م�ا�أساس�رفع�الدعوى�من�،طرح��عض��ش�االتيالرقابة�القضائيةإعمال�

�الوالي �قانون �نص �لعدم �الوال�ي �الشع�� �ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاملجلس �لسنة �صالحي2012ة �ع�� ة�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ،

لكن�،�)487(تمثيل��ذا��خ���أمام�القضاء،�سواء�مد���أو�مد���عليھ���رئ�س�املجـــلس،�

ذا��مر،�لم�يطرح�أي�إش�ال����القضاء�ا��زائري،�حيث�قبل�دعاوى�رفعت�من�الوا����

،�دون�أن�ي�ون�لرئ�س�)488(الغرض�م��ا�إبطال�مداوالت�صادرة�من�املجلس�الشع���للوالية

�عليھ� �ركزت �الذي �القانو�ي ��ساس �القضائية �ا���ة �تب�ن �ولم �للتقا���، �صفة املجلس

.لقبول�مثل��ذه�الدعاوى 

.ية،�مرجع�سابق،�يتعلق�بالوال 2012فيفري��21،�مؤرخ����07-12من�قانون�رقم��53/1أنظر�املادة��-485
.،�يتعلق�بالوالية،�املرجع�نفسھ2012فيفري��21،�مؤرخ����07-12من�قانون�رقم��53/2أنظر�املادة��-486

�املجلس��-487 �لرئ�س �بھ �مع��فا ��ان �الذي �القضا�ي �الطعن �حق �أزال �املفعول �الساري �الوالية �قانون ��� �ا��زائري فاملشرع

�لسن��� �الوالية �قانو�ي �الوال�ي��� �املواد�1969�،1990الشع�� �وذلك��� �السند��62�،54، �إش�الية �تطرح �و�التا�� �التوا��، ع��

.القانو�ي�لرفع�الدعوى 
،����القضية�رقم�2015فيفري��10و����مر�الصادر�عن�القسم��ست��ا���للمحكمة��دار�ة�لوالية�بجاية،�مؤرخ�����-488

00069/15� �الشع�� �للمجلس �مداولة �بإلغاء �املتعلقة �لوالي، �بجايـــــــــــــــــــــــــــــــــــالوال�ي �ـــــــــــــــــــــــــــة �رقم �تحت �واليـــــــــــة�.،2014-26ـــة، �وا�� ب�ن

د���عليھ،�وكذا�ا��كم�الصادر�عن�املحكمة��دار�ة�ـــــــــــــــــــــــــھ،�مــــــــــــــــــــــــــــــــة،�كمد��،�واملجلس�الشع���الوال�ي�ممثال����رئ�ســــــــــــــــــــــبجاي

ة�بإلغاء�مداولة�للمجلس�الشع���الوال�ي�لوالية�ـــــــــــــــــــ،�املتعلق00070/15،����القضية�رقم�2015فيفري��28لبجاية،�مؤرخ����

.مد��،�واملجلس�الشع���الوال�ي�ممثال����رئ�سھ،�مد���عليھب�ن�وا���واليـــــــــــة�بجاية،�ك.،2014-26بجايـــــــــــــــة،�تحت�رقم�
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�من�حاالت�البطالن�املطلق،�حضـــــــور�أحد�أعض اء�املجلس�بما�ف��م�ـــــــــــــــ�عت���كذلك

،�سواء�)489(الرئ�س،�مداولة��عا���موضوع��ش�ل��عارضا�ب�ن�مصا���م�ومصا���الوالية

�الدرج �إ�� �أو�لفروع�م �أو�ألصول�م، �أو�ألزواج�ـــــــــم، ���صية، �أو�ــــــــــــــــــــــــبصفـــــــــة �الرا�عة، ة

�عشر�)490(�وكالء �خمسة �خالل �القضاء �أمام �البطالن �إثارة �إم�انية �الوا�� �منح �مع ،)15(

،�وكذا�)491(يوما�ال���ت���اختتام�دورة�املجلس�الشع���الوال�ي�ال���اتخذت�خالل�ا�املداولة

� ��� �بالضر�بة �أو�م�لف �ناخب �ل�ل �بذلك،�ع��اف �للوا�� �طلب �بتوجيھ ل�خالالوالية

� �عشر�يوما �تث�ت�)15(خمسة �إذا �الدعوى �برفع �بقوم �بدوره �والذي �املداولة، �إلصاق من

��شر�إ��� �لم �املشرع �أن �املقام ��ذا ��� �املطروح ��ش�ال �غ���أن ��عارض، �حالة �وجود من

� �املداولة �إلغاء �دعوى �لرفع �اح��ام�ا �يجب �ال�� �املدة�باملدة �ف�ل �املواطن�ن، �من طلب

.يوم�من�استالم�الطلب)15(مسة�عشر�يوم�مفتوحة،�أم�أن�للوا���خ

ثانيا

ةلس�الشعبياع���أعضاء�املجاملمارسة�الوصاية�التخفيف�من�

قام�املشرع�ا��زائري����قوان�ن�ا��ماعات��قليمية�السار�ة�املفعول،�بالتأر���ب�ن�

ال�شديد�والتخفيف�من�الوصاية�املمارسة�ع���أعصاء�املجالس�املنتخبة،�إال�أن�موقفھ�

�الوال�ي� �ا���از�التداو�� �أعضاء �ع�� �الرقابة ��� �وز�ر�الداخلية �دور �تقييد ��� �حاسما �ان

).ب(ع�من�التخفيف����إقالة�أعضاء�املجالس�الشعبية�البلدية�،�مع�اعتماد�نو )أ(

�للرئ�س��-489 �بالتصر�ح �مصا��، ��عارض �وضعية ��� �ي�ونون �الذين �والرئ�س ��عضاء �من ��ل �كذلك �ا��زائري �املشرع ألزم

�بال�سب �وللمجلس �لألعضاء، �بنصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبال�سبة �وذلك �للرئ�س، ��ة �56/2املادة �رقم �قانون �07-12من ��� �مؤرخ فيفري��21،

.،�يتعلق�بالوالية،�مرجع�سابق2012
.،�يتعلق�بالوالية،�املرجع�نفسھ2012فيفري��21،�مؤرخ����07-12من�قانون�رقم��56أنظر�املادة��-490
.املرجع�نفسھ�،�يتعلق�بالوالية،2012فيفري��21،�مؤرخ����07-12من�قانون�رقم�57/1�،4أنظر�املادة��-491
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تقييد�دور�وز�ر�الداخلية����الوصاية�ع���أعضاء�املجلس�الشع���الوال�ي-أ

� �لسنة �الوالية �لقانون �السطحية �قا2012تظ�ر�القراءة �ا��زائري �املشرع �أن �م،

�بيد� �جعل�ا �خالل �من �الوال�ي، �الشع�� �املجلس �أعضاء �ع�� �املمارسة �الوصاية بتخفيف

.ا���ـــــــــــــاز�التداو��،�وما�ع���السلطة�الوصية،�سوى�التصر�ح�بما�وصل�إليھ�املجلس

،�و�و�ما�يظ�ر�من�املجلس�بموجب�مداولةاملنتخب�الوال�ي�يتو���بذلك،�أمر�إقالة،�

� �املادة �أين43نص �للتعب���عن�، �و�قالة �غ����ستقالة �عبارة �ا��زائري �املشرع استعمل

وذلك�ع���النحو�،�)492("التخ���عن�الع�دة�"ة����ـــــــــــــــــة،�واملتمثلــــــــــــــــــــــــــــــــالتجر�د�من�العضو�

أك���من��علن����حالة�تخ���عن�الع�دة��ل�منتخب��غيب�بدون�عذر�مقبول����":التا��

و�ث�ت�التخ���عن�الع�دة�من�طرف�املجلس�.دورات�عادية�خالل�نفس�السنة)3(ثالث�

.."الشع���الوال�ي

،�فيما�يتعلق�بأسباب�09-90يظ�ر�من��ذه�املادة�أن�املشرع�ا��زائري�خالف�قانون�

�ج� �ج�ة،�ومن ة�إعالم�ـــــــــــــــــــــــــــــــــة�أخرى�فقد�تخ���عن�مسألــــــــــــــــــــ�ستقالة�ا��كمية،��ذا�من

الوا��،�ونص�مباشرة�ع���إثبات�فقدان�الصفة�من�طرف�الوز�ر��امل�لف�بالداخلية،�مع�

يطرح����حالة�ال��ام�وز�ر�الداخلية���ش�ال،�إال�أن�)493(إم�انية�الطعن����قرار��ذا��خ��

�واملتعلقة� �املجلس �طرف �من �املتخذة �املداولة �مواج�ة ��� �موقف �اتخاذ �وعدم الصمت

باستقالة�أحد��عضاء،�فما�مص���عمل�ا���از�التداو���مع�عدم�إلزام�القانون�السلطة�

.الوصية�اتخاذ�موقف�إيجا�ي،�و�ذا�الغموض�يفسر�لصا���السلطة�املركز�ة

ل�كذلك�املشرع�ا��زائــــــــــــــــــــــــــــــــري�أمر�توقيف�عضو����املجلس�الوال�ي�بيد�ا���از�جع

"املتعلق�بالوالية�07-12من�قانون�رقم�45املادة�التداو��،�و�و�ما�نصت�عليھ� يمكن�أن�:

�متا�عة� �محل �يكون �منتخب ��ل �الوال�ي، �الشع�� �للمجلس �مداولة �بموجب يوقف

أقرب�لالستقالة�ا��كمية،�م��ا�لإلقالة،�ألن��ذه��خ��ة��ستلزم�"عبارة�التخ���عن�الع�دة�"غ���أنھ�يف�م�من�سياق�املادة�أن��-492

.إتيان�عمل�إيجا�ي�من�طرف�السلطة�الوصية�التخاذ�مثل��ذا��جراء
"...،�يتعلق�بالوالية،�مرجع�ســـــابق2012فيفري��21،�مؤرخ����07-12من�قانون�رقم��40/3�،4و�و�ما�نصت�عليھ�املادة��-493 يث�ت�:

يمكن�أن�ي�ون�قرار�الوز�ر�امل�لف�بالداخلية�املث�ت�لفقدان�صفة�.فقدان�صفة�املنتخب�بموجب�قرار�من�الوز�ر�امل�لف�بالداخلية

."املنتخب�محل�طعن�أمام�مجلس�الدولة
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� �وال�قضائية �بالشرف �مخلة �أو�ألسباب �العام �باملال �صلة �ل�ا �أو�جنحة �جناية �س�ب

�علن�التوقيف�بموجب�قرار�معلل�.تمكنھ�من�متا�عة�ع�دتھ��نتخابية�بصفة���يحة

�القضائية� �ا���ة �من �ال��ا�ي �ا��كم �صدور �غاية �إ�� �بالداخلية �الوز�ر�امل�لف من

��.املختصة �بال��اءة، ���ا�ي �حكم �صدور �حالة �وفور�ا�و�� �تلقائيا �املنتخب ستأنف

"ممارسة�م�امھ��نتخابية .

�الديمقراطية� �يكرس �مما �ا���از�التداو��، �يد ��� �العضو�ة �تجميد �صالحية جعل

�استقاللي �و�التبعية �املحلية، �ا��ماعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالالمركز�ة ��قليـــــــــــــــــــــة �السلطة�ات �عن مية

املركز�ة،��عدم�تدخل�ا�����عضاء�املنتخب�ن�وانحصار�دور�وز�ر�الداخلية����مجرد��عالن�

�عدم� �إم�انية �بحكم �ال�ساطة ���ذه ��مر�ل�س �غ���أن �قرار�معلل، �بموجب �التوقيف عن

�الوز�ــــــــــــــــــــــإع �مص�� ــــــــــــــــــالن �إش�الية �فتطرح �التوقيف �عن �طرف��ر �من �املتخذة املداولة

�تجميد� �عن ��عالن �إلزامية �الوصية �السلطة �ع�� �املشرع �اش��اط �عدم ���كم املجلس،

.العضو�ة�بقرار

� �قانون �القابلية�07-12جعل �عدم �ا��زائية، �لإلدانة �باإلضافة �بالوالية �املتعلق ،

اء،�و�و�ما�ـــــــــــــــــــــــــــابا�أخرى�لإلقصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلالنتخاب�أو�التواجد����حالة�من�حاالت�التنا��،�أسب

يق����بقوة�القانون��ل�منتخب�باملجلس�الشع���":ال���تنص44يظ�ر�من�نص�املادة�

الوال�ي�يث�ت�أنھ�يوجد�تحت�طائلة�عدم�القابلية�لالنتخاب�أو����حالة�تناف�منصوص�

�قانونــعل�� �مداولـــــــــــــــو�ق.اـــــــــــــــــــا �بموجب �ذلك �الوال�ي �الشع�� �وك"...ةــــــــــــــــــر�املجلس ذا�ــــــــــــــ،

� "46املادة �محل�: ��ان �منتخب ��ل �الوال�ي �الشع�� �املجلس �من �القانون �بقوة يق���

و�قر�.القابلية�لالنتخابإدانة�جزائية���ائية�ل�ا�عالقة��ع�دتھ�تضعھ�تحت�طائلة�عدم�

"...املجلس�الشع���الوال�ي�ذلك�بموجب�مداولة

� �ا��زائري، �املشرع �أن �سبق �ما �خالل �من �إقرار��قصاء�يظ�ر�جليا �مسألة جعل

�قرار �بموجب �إثباتھ �يقتصر��� �الوصاية �سلطة �ودور �مداولة، �بموجب يظ�ر�.)494(للمجلس

ال�إمن�القراءة��ولية�أن�توجھ�املشرع�سار�نحو�منح�استقاللية�للمجلس�الشع���الوال�ي،�

.،�املرجع�نفسھ07-12من�قانون�رقم��46/2�،3�،44/2�،3ن�أنظر�املادت�-494
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�لقرار� �إصدار�وز�ر�الداخلية �عدم �حالة ��� �كذلك ��و�مص���املداولة �املطروح ��ش�ال أن

.إثبات��قصاء�بحكم�عدم�إلزام�القانون�لھ�بإصداره

�ا��زائري  �املشرع �موقف �توجھ �ورغم �����و��ذا، �املركز�ة �السلطة �دور �تقييد ��

�� �أن �إال �الوالئي�ن، �املنتخب�ن �ع�� �بتدعيـــــم�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالوصاية �للقـــول �يكفي �ال ��مـــــر ذا

�ا �املشرع �ف��ـــــــــــــا �شدد �ال�� �ا��وانب ��يمنـــــــــة �بحكم �املحلية، �بإحاطة��ستقالليـة ��زائري

الضمــــــــــــانات�بمجموعــــــــــــة�مـــن�القيود،�تجعل�ممارسة�الصالحية�مفرغة�من�محتوا�ا،�وغ���

.)495(ممكنة�دون�تدخل�السلطة�املركز�ة

تقييد�دور�الوا������إقالة�أعضاء�املجلس�الشع���البلدي-ب

اعتمد�املشرع�ا��زائري����إقالة�املنتخب�البلدي�لنمطا�مخففا�من�الوصاية،�و�و�

"،�املتعلق�بالبلدية)496(10-11ــون�ـــــــــــــــــــــمن�قانـــــ45ما�يظ�ر�من�نص�املادة� �عت���مستقيال�:

�ألك��� �املجلس�الشع���البلدي،��ل�عضو�منتخب��غيب�بدون�عذر�مقبول �من تلقائيا

� �من �السنة)3(ثالث �نفس �خالل �عادية �حضور�.دورات �عن �املنتخب �تخلف �حالة ��

�علن�الغياب�من�طرف�.جلسة�السماع�رغم���ة�التبليغ،��عت���قرار�املجلس�حضور�ا

."املجلس�الشع���البلدي��عد�سماع�املنتخب�املع��،�و�خطر�الوا���بذلك

،�بحيث�"�ستقالة"صط���لساري�املفعول�مل�املشرع�ا��زائري����القانون�اـاستعم

���دو�� �ألك���من�ــــــــــــيكفي �عذر�مقبول، �بدون �املجلس �اجتماعات �العضو�عن �يتغيب �أن ا

� �سم)3(ثالث ��عد �فيقر�املجلس �السنة، �نفس �خالل �عادية �العضو�املع���ــــــــــــــــــــــــــــــــــدورات اع

.)497(التلقائية�للمنتخب�بمداولةلت��ير�غيابھ،�وكذا�إخطار�الوا��،��ستقالة�

.207�،244.ص.،�ص�ذه��طروحة�الباب�الثا�ي�منو�و�ما�سن�ينھ�����-495
،�يتعلق�بالبلدية،�مرجع�سابق،�مسألة�الوصاية�ع���رئ�س�املجلس�2011جوان��22،��مؤرخ����10-11رقم�عا���كذلك�قانون �-496

�الوف �حالـــــــــــــة ��� ��ستخالف �مسألــــــــــــــــــة �إ�� ��شارة �خالل �من �البلدي، �أو��ستقالــــــــــــــــــــــالشع�� �أو�ــــــــــــاة �املنصب، �عن �أو�التخ�� املا�ع�ة

حاالت�التخ���عن�املنصب،�واملتمثلة�����ستقالة�دون�جمع�املجلس،�مع��74�،75،�كما�فصلت�املواد�71وذلك����املادة�،القانو�ي

.الغياب�غ���امل��ر�ألك���من�ش�ر
ة،�املرجع�ـــــــــــــــالبلدي،�يتعلق�ب2011جوان��22،�مؤرخ����10-11رقم�من�قانون �40باملادة��45و�و�ما�يف�م�من�خالل�ر�ط�املادة��-497

"ال���تنص�،نفسھ �بالوفاة�أو��ستقالة�أو�حصول�ما�ع�قانو�ي: و�قر�املجلس�الشع���ذلك�بموجب�مداولة�.تزول�صفة�املنتخب

."و�خطر�الوا���بذلك�وجو�ا
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� �باستقاللية �اع��ف �ا��زائري �املشرع �أن �سبق �ما �خالل �الشع���يظ�ر�من املجلس

�بحكالبلدي �جعــــــــــــــــــــــ، �السلطة�ـم �من �بدال �املنتخب �للمجلس ��ستقالة �إقرار �سلطة ل

� �املادت�ن �أن �إال ��ش�45و�40الوصية، ��عض �الذكر�تث��ان �يكفي�السالفت�ن �ف�ل االت

�الشع��� �املجلس �طرف �من ��عضاء �أحد �استقالة �إقرار �بمسألة �الوا�� �إخطار مجرد

�مرور� ��عد �نافذة �لتصبح �املباشر�ملداوالت��21البلدي، �للنفاذ �إعماال �إيداع�ا �من يوم

والذي�،�أو�أن��مر��ستوجب�اتخاذ�موقف�من�طرف�الوا��،)498(املجالس�الشعبية�البلدية

�إم �مص���ـــــــــــــــــــــــي�ون �فما �ا��الة ��ذه �و�� �إثبا��ا، �عدم �وإما �بقرار، ��ستقالة �بإثبات ا

إ���فتح�مجال�أمام�السلطة�التقدير�ة��يؤدي��ذا�الغموض����النصوص�القانونية.املداولة؟

.���ة�الوصاية،�و�و�ما�يطعن����استقاللية�ا��ماعات��قليمية

�ر  �أنھ ��خ��، �السلطة��ش����� �دور �تقييد ��� �ا��زائري �املشرع �موقف �توجھ غم

�للق �يكفي �ال ��مر ��ذا �أن �إال �الوالئي�ن، �املنتخب�ن �توقيف ��� �بتدعيم�ـــــــــــــــــــــــاملركز�ة ول

��مجال�ا�املشرع�ا��زائري��ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�ستقاللية�املحلية،�بحكم��يمنة�ا��وانب�ال���شدد�ف��

�قاعدة� �البلدية �ع�� �والتض�يق �التقييد �وخصوصا �املنتخبة، �املجالس �أعضاء توقيف

.الالمركز�ة

.سابق�،�يتعلق�بالبلدية،�مرجع2011جوان��22مؤرخ����10-11من�قانون��56و�و�ما�نصت�عليھ�املادة��-498
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�ك�يئة� �البلدية �فـــي �أساســـا �واملتمثل�ن ��داري، �التنظيم ��� �ا��زائر�مستو��ن �عتمد

�والوالية� ��سي���شؤو��م، ��� �املواطن�ن �ومشاركة �الديمقراطية، �ملمارسة �وم�ان قاعديــــــــــة،

�لتنفيذ� �وفضاء �ممركزة، �غ�� �إدار�ة �دائرة �وكذا �للدولة، �إقليمية �جماعة باعتبار�ا

�مواج�ة� �من �تمك��ما ��ستقاللية �قدر�من �منح�ما �وجب �ول�ذا �العمومية، السياسات

.�ختصاصات�املو�ولة�إل��ما

�التلميح� �ب�ن ��قليمية، �ا��ماعات �استقاللية �من �ا��زائري �املشرع �موقف تراوح

سواء�الوطنية�م��ا�أو�ا��اصة��–���الدسات��،�وسرد��عض�املظا�ر����املواثيق��املح�شم

.،�والتصر�ح����قوان�ن�ا��ماعات��قليمية–با��ماعات��قليمية�

لكن،��ذا��مر�ال�ينذر�بتأس�س�استقاللية�فعلية�للوحدات��دار�ة�املحلية،��س�ب�

ة،��ش�ل�يجعل�ا�تحقق�ال�دف�ـــــــــــــــــــــــــــاملكرس�إغفال�املشرع�ا��زائري�ملسألة�تدعيم�املظا�ر 

�لقصور� �ش�لية، �استقاللية �وتكر�س �عل��ا، �الصر�ح �بالنص ��كتفاء �وعدم املبت��،

� �ج�ة �من ��دار�ة ��ستقاللية �تفعيل ��� �املكرسة �أول (املقومات �مظ�ر�ة�)فصل �وكذا ،

).فصل�ثان(يمية�من�ج�ة�أخرى��ستقاللية�املالية�املع��ف���ا�ل��ماعات��قل
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الفصل��ول 

قصور�املظا�ر�املكرسة����تفعيل��ستقاللية��دار�ة�ل��ماعات��قليمية

مظا�ر��ستقاللية��دار�ة،����تقسيم�إقليم�الدولة�إ���وحدات�إدار�ة�تتمتع��تتمثل

�إل��ا� �يضاف �املحلية، �املصا�� ��سي�� �منتخبة �أعضاء �تو�� �مع �املعنو�ة، بال��صية

.التخفيف�من�تدخل�السلطة�املركز�ة����الشؤون��قليمية

�وذل �ا��زائري، �القانون �املظا�ر��� ��ذه �بتكر�س �املشرع �إ���قام ��قليم �بتقسيم ك

واليات�و�لديات،�كما�اعتمد�ع���أسلوب��نتخاب�����سي���الوحدات��قليمية،�وأسند�

.صالحية�البث����الشؤون�املحلية�للمجالس�املنتخبة

�محدودية� ����ل �إال�أننا �ضمانة، �ذاتھ �بحد �للمظا�ر��عد �التكر�س ��ان �وإن لكن،

 �� �لتفعيل �كفاي��ا �وعدم �املقومات، �من��ذه ��نتخاب ��شوب �ملا ��دار�ة، ستقاللية

،�يضاف�إليھ�)مبحث�أول (نقائص�تجعلھ�ال�يؤدي�دوره����التجسيد�الفع���لالستقاللية�

�املشددة� ��دار�ة �الوصاية �بحكم �املحلية �الشؤون ��� �املركز�ة �للسلطة �املفرط التدخل

).مبحث�ثان(املمارسة�ع���ا��مــــاعات��قليمية�
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املبحث��ول 

�ع����نتخاب����تفعيل�استقاللية�ا��ماعات��قليمية

�عد��نتخاب�وسيلة�ديمقراطية�ت�ت���ا�الدول�����شكيل�املجالس�املحلية،�وذلك�

���� ��سلوب ��ذا �ا��زائري �املشرع �تب�� �وقد ��سي���شؤو��م، ��� ��قليم �س�ان إلشراك

�ظل ��� �سواء �وذلك �املحلية، �ونص���سي���املجالس �ا��ز�ية، �التعددية �أو��� �حادية،

.صراحة�ع���تو���العضو�ة�عن�طر�ق��نتخاب

���ل� �إال�أنھ ��قليمية، ��سي���ا��ماعات ��� ��نتخاب �أسلوب �اعتماد �رغم لكن،

����تفعيل��ستقاللية�بحكم�محدودية�تأ�يل�املنتخب�ن� �ي�تج�)مطلب�أول (قصورا ،�مما

ة�ع���املستوى�ــــــــــــــــــــــــــــــــــفتح�املجال�أمام�تقو�ة�مركز��ج�زة�املعين�و �،ضعفا�����داء�املح��

).مطلب�ثان(و���ر�ذلكاملح��،�

املطلب��ول 

ضعف��داء�املح���لتد�ي�املستوى�العلمي�للمنتخب�ن

قصد�تحقيق�المركز�ة�حقيقية�من�الضروري�التأكد�من�تمتع�املنتخب�املح���بحد�

�املستو  �من �لأد�ى ��سمح �والت�و�ن، �الثقا�� �با�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى �الرشيدةـــــــــــــــــــــــــــــــــــ��امھ لشؤون�ل)499(ة

�من �ع�� �فقط �يتوقف �ال �الالمركز�ة �فنجاح �املوارد�ــــــــــــــــــــــــــــاملحلية، ��قليمية �ا��ماعات ح

وتزو�د�ا�باألطر��دار�ة�والتقنية�املؤ�لة،�بل�إن��مر�يتوقف�كذلك�ع���مدى��الضرور�ة،

اء�املجالس�املنتخبة،�ع���املستوى�التعلي���الذي��سمح�ل�م�بالف�م�ا��يد�ـــــــــــــــــــتوفر�أعض

.)500(ات�املحلية�الالمركز�ةات�املنوطة���م،�و�التا���ال��وض�بالوحدـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــللمسؤولي

:للتفصيل����مف�وم�ا���امة�الرشيدة�وأسس�ا،�أنظر��-499

��دار�ةاملختار�حيمود- �ا���امة �وعوائق�:، �ــــــــــــــــــــــــــــــأسس�ا �املحليا، �لإلدارة �املغر�ية �والتنميةـــــــــــــــــــــــــــــاملجلة �ة �عدد ،92� مطبعة�،

.87�،101.ص.،�ص2010جوان�-ماياملعارف�ا��ديدة،�الر�اط،�

م�شورات��،�العدد��ول،مجلة�عالم�ال��بيةة،�ـــات�املحليـــدة�با��ماعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة�الرشيـــــــــــــــــــــــــــــــــ،�ا���امةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعبد�املجيد�بوشبك-

.446�،456.ص.،�ص2011م�ال��بية،�املغرب،عا
.291.،�مرجع�سابق،�صفاطمة�السعيدي�مزروع-500
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�املحلي�ن� �املنتخب�ن �تأ�يل �ضعف ��س�ب �الرؤ�ة ���ذه �ل�س �ا��زائر، ��� �الوضع لكن

بحكم�عدم�اش��اط�مستوى�عل������ال�����لالنتخابات��،لعدم�ا�تمام�املشرع�ال�بامل����

��عد� �ت�و��ية �دورات �من �تمكينــــــــھ �لعدم �باملنتخب �وال �املحليــــــــــــــــة، �املجـــالس ��� للعضو�ة

� �العضو�ة �أول (توليــــــــــــــھ �انتخ)فرع �إ�� �أدى ��مر�الذي �مواطن�نــــــــــــــــــــــــــــــــــ، �تتوفر�ف��م��اب ال

شروط�الكفاءة،�و�و�ما�يؤثر�سلبا�ع����داء�املحلـــــي،�ممــــــــا��ستوجب�التفك���ا��دي�فــــي�

.)فرع�ثان(مسألة�رفــــع�مستوى�أعضاء�املجالس�املحلية�

الفرع��ول 

أسباب�تد�ي�املستوى�العلمي�للمنتخب�ن�املحلي�ن

� �أن �والباحث�ن، �الفق�اء �غالبية �املجلس�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإتبأجمع �أعضاء �انتخاب �أسلوب اع

ام�الديمقراطي�ع���ــــــــــــــــــاملح��،�يؤدي�إ���آثار�إيجابية�عديدة،�يأ�ي�ع���رأس�ـــــــــــــا�تكر�س�النظ

��داري  �إد،)501(الصعيــــــد �يتو�� �أن �يقتضيان �الديمقراطية، �ومف�وم �الشؤون�فمنطق ارة

،�وذلك�عن�طر�ق�انتخاب��ؤالء�)502(�قليمية،�وحدات�إدار�ة�ع���صلة��س�ان��قليم

فإ��ا�ستؤدي�ال��،و���حالة�تطعيم��ذه��لية�بأسس�ور�ائز�ألعضاء��ج�زة�التداولية،�

.محالة�إ���ضمان�استقاللية�ا��ماعات��قليمية

�بالدعائم� �إحاطتھ �عدم �بحكم �ا��زائر، ��� �سلبية �نتائج �أفرز ��سلوب ��ذا لكن،

الضرور�ة�لتفعيلھ،�مما�أدى�إ���حصول�مواطن�ن�ال�يمل�ون�أد�ى�املؤ�الت�ع���مقاعد����

،�وعدم�وجود�دورات�)فقرة�أو��(املجالس�املحلية،��س�ب�إطالق�حر�ة�ال�����من�ج�ة�

.)فقرة�ثانية(ت�و��ية�للمنتخب�من�ج�ة�أخرى�

.156.،�مرجع�سابق،�ص....،�شرح�قانون�البلديةعمار�بوضياف-501
،�قسم�العلوم�القانونية،�جامعة�أك���16،�عدد�مجلة�معارف،�"ال��ان�وديموقراطية�الالمركز�ة��قليمية�"،�سامي�الوا��-502

.210.،�ص2014محند�أو��اج،�البو�رة،�
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الفقرة��و��

إطالق�حر�ة�ال����

�مواج�ة� �من �تمكنھ �بمؤ�الت �تمتعھ �املنتخب، �طرف �من �املسؤولية �تحمل يتطلب

متطلبات�الس�ان�امل��ايدة،�وذلك�باعتباره�املحرك��سا����للعمل�املح��،�غ���أن�اعتماد�

�ع�� �ا��صول �ال�يضمن �املجالس، �اختيار�أعضاء ��� ��نتخاب �مؤ�ل�ن��أسلوب منتخب�ن

.)503(ميدانيا�ملواج�ة�متطلبات�العمل�املح��

�املناصب� �جميع ��� �مطلقا �ال���� �بجعل ��ستقالل �ومنذ �ا��زائري، �املشرع قام

�خالل� �من �و�ظ�ر�ذلك �املحلية، �املجالس ��� �العضو�ة �ضم��ا �يدخل �وال�� �نتخابية،

� ��حادية �ظل ��� �الصادرة �سواء ��نتخابات، �التعددية�قوان�ن �إطار ��� �أو ا��ز�ية،

.السياسية

�ا�� �قــــــــــــــــــــــتب�ت �ــــــــــــــــــــــــزائر�أول �سنة ��� �لالنتخابات �،)504(1980انون �قبل �ذه�غ���أنھ

جانفي��18،�مؤرخ����24-67عا���املشرع�ا��زائــــري�شروط�ال��������أمـــــــــــر�رقم�سنة،ال

�الق1967 �يتضمن �وأمــــــــــــــــــــــــــــــــ، �البلدي، �ــــــــــــــــــــــانون �م38-69ر�رقم �ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، ��� اي�ــــــــــــم�22ؤرخ

يجوز�انتخاب�":24-67من�أمر�رقم��53،�حيث�نصت�املادة�،�يتضمن�قانون�الوالية1969

من�أمر��14،�و�قابل��ذا�النص�املادة�"سنة�من�عمره�����23البلدية�يتم�اخب�ـــــــــــــــ�ل�ن

."�ل�ناخب�أتم�الثالثة�والعشر�ن�من�عمره�قابل�لالنتخاب�":38-69رقم�

�الكف�يظ�ر�جليا ��ش��ط �لم �ا��زائري �املشرع �للعضو�ـــــــــــــــــــــــــأن �املجالس�ــــــــــــــــــــــــــــــاءة ��� ة

�حص �إ�� �يؤدي �و�و�ما �يؤثر�ـــــــــــــــــــــاملحلية، �مما �مقاعد، �ع�� �متدن �مستوى �ذوي �أعضاء ول

.سلبا�ع����داء�املح��،�و�التبعية�����ستقاللية�الواجبة����ا��ماعات��قليمية

وق،�القانون�ـــــــــــــ،�املنتخب�ا��ما���من�خالل�تطبيق�الالمركز�ة�باملغرب،�أطروحة�لنيل�الدكتوراه����ا��قمحمد�السعدي-503

ة،�و�جتماعية،�جامعة�ا��سن�ــــــــــــــــــــــــــــــاري،��ليـــــــــــــة�العلـــــــــــوم�القانونية،��قتصاديالعـــــــــــــام،�وحدة�الت�و�ن�والبحث����القانون��د

.243�،244.ص.،�ص2004/2005الثا�ي،�ع�ن�الشق،�املغرب،�
.،�يتضمن�قانون��نتخابات،�مرجع�سابق1980أكتو�ر��25،�مؤرخ����08-80قانون�رقم��-504
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منھ،�إذ�68�،69إ���شروط�ال��������املواد1980قانون��نتخابات�لسنة�ار�ــــــــــــــــــــــــــأش

"68نصت�املادة� يجوز�انتخاب��ل�ناخب�بلغ�يوم��نتخاب�خمسة�وعشر�ن�سنة�من�:

."العمر�

� �املادة "69تضيف �املنتخبة�: �الشعبية �للمجالس �املر��ون �يكون �أن يجب

إال�أنھ،�و�غض�النظر�عن�أح�ام�الفقرة��و���أعاله،�يجوز�انتخاب�.جزائر��ن�أصلي�ن

�املة�)10(باملجالس�الشعبية�البلدية�والوالئية،��عد�م����عشر�سنوات��املتج�س�ن

".من�تار�خ�صدور�مرسوم�التج�س�

يظ�ر�لنا�من�خالل�تحليلنا�للمواد�السالفة�الذكر،�أن�املشرع�ا��زائري�أطلق�حر�ة�

�ب �ا��زائر��ن ���ميع �بالسماح �شروطھ �من �و�سط �ـــــــــــــــــــال����، ��انوا �سواء �أو�ھ، أصلي�ن

متج�س�ن،�ولم��شر�إطالقا�لشرط�الكفاءة،�و�و�ما�يؤدي�إ���نتائج�سلبية،�لعدم�ضمان�

،�اش��ط�أن�1980ا��صول�ع���منتخب�ن�مؤ�ل�ن،�وخصوصا�أن�قانون��نتخابات�لسنة�

.)505(ت�ون��غلبية�ضمن�املجالس�الشعبية�من�العمال�والفالح�ن

،����التوجھ�نفسھ،�وحافظ�)506(�نتخابات�املتعاقبةسار�املشرع�ا��زائري����قوان�ن�

ع���موقفھ����عدم�اش��اطھ�التأ�يل�العل������امل�����ن�لالنتخابات�املحلية،�مما�أدى�

.علمية�للعضو�ة�ع���املستوى�املح���تإ���وصول�أعضاء�ال�يمتل�ون�مؤ�ال 

�� ��مريؤثر ��ذا �الكفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع-، �اش��اط �لتـــــــــــــــــــــدم �العضو�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءة ����ـــــــــــــــــــــــــــــو�� ة

�املنتخبةــــــــــــــاملج �من��-الس �مجموعة �ف��ا �تتحكم ��نتخاب �عملية �اعتبار�أن �ع�� بالسلب،

م��ا،�و�قتصادية،�الثقافية�و�جتماعية،�وتزداد�ع�و�كرا�ات�الذاتية،�السياسيةالدواف

�ب��م� �لديھ �الو�� �وا�عدام �الناخب، �تجر�ة �قلة ��ختيار�بفعل �عملية ��� �الذاتية �سبة

املسؤوليات�امللقاة�ع���عاتق�املنتخب،�وال�باملؤ�الت�الواجب�توفر�ا�فيھ�ح���يتمكن�من�

"أكتو�ر،�يتضمن�قانون��نتخابات،�مرجع�سابق�25،�مؤرخ����08-80من�قانون�رقم��64تنص�املادة�-505 تت�ون��غلبية�:

".ضمن�املجالس�الشعبية�املنتخبة�من�العمال�والفالح�ن�
506-�� �رقم �قانـــــون �القوان�ن��� ��ذه �13-89وتتمثل �مؤرخ�فـــــــــــــي �مرجع�س1989أوت��7، �ـــــــــــــــ، �أمر�رقم �07-97ابق، �مؤرخ��� ،6�

� �ق1997مارس �وأخ��ا �سابق، �مرجع �ــــــــــــــــــــــــــــــــ، �رقم �عضوي �م01-12انون �ــــــــــــــــــــ، ��� �ـــــــــــــــــــــــــج�12ؤرخ �2012انفي �سابق، �مرجع قانون�،

.،�مرجع�سابقام��نتخاباتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيتعلق�بنظ،�2016أوت������25،�مؤرخ10-16مــــــــــــــــــــــــــــــــــعضوي�رق
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�العم �يطرح�ا �ال�� �التحديات �صوتــــــــــــــــــــــــمواج�ة ��عطي �ما �وغالبا �املح��، �ملر���ـــــــــــــــــــــــــــــــــــل ھ

.)507(تر�طھ�بھ�عالقات�خاصة،�وقليال�ما�تتحكم��عتبارات�املوضوعية�����ذا��ختيار

الطبقة�ذات�التأ�يل�العا����إ�ى�نفور ��اون�املشرع����شروط�ال������أدى�كذلك،

ل����،��س�ب�عدم�الرغبة����تض�يع�الوقت����مجالس�قد�ي�ون�معظم�ا���ا��زائر�من�

.أعضا��ا�أمي�ن

�عد�التخلف�إذا،�حاجزا�رئ�سيا�للممارسة�الفعلية�لالختصاصات،�ف�س�ب�الت�و�ن�

�مستوى� �ع�� �اختصاص �أي �من �املنتخبة �املجالس �أعضاء �يجرد �أن �يمكن الغ���ال�ا��،

�الف� �ع�� �القدرة �عدم �أن �كما �إ���الواقع، �يؤدي �املناسبة، �ا��لول �إيجاد �وال��ز�عن م،

ــ،�وتوجيھ�املنتخب�ن�حسب�رغب��ا،�وتقو�)508(تدخل�السلطة�املركز�ة�عن�طر�ق�ا��لول  ة�ـــــــــــــــ

فرغم�اعتبار�من�ج�ة�أخرى،��يمنة�الوا���من�ج�ة،�و�م�ن�العام�ع���املستوى�البلدي،�

�للبلديــــة،�إال�أنـــــــــــــــــــھ�و�حكم�عـــــــــــدم�قوان�ن�البلديـــــــــــة�رئ�س�املجلس� الشع���البلدي،�رئ�سا

��–قدرة�املنتخب�ن�مواج�ـــــــــــة�الصالحيات�املنوطة���م� من��تجعل�،�-خصوصا�املالية�م��ا

.)509(للبلدية�م�ن�العام�رئ�سا�فعليا�

الفقرة�الثانية

تكو��يةعدم�تمك�ن�املنتخب�من�دورات�

� �التأكيد �الضروري �من �حقيقية، �المركز�ة �تحقيق �حد��منقصد �ع�� �املنتخب تمتع

ن�ؤو ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة����إدارة�الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة�الفعليــــأد�ى�من�مؤ�الت�وت�و�ن،��سمحان�لھ�باملشارك

�امل ��قليمية �ا��ماعات �منح �ع�� �فقط �يتوقف �ال �الالمركز�ة �فنجاح وارد�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــاملحلية،

املالية�الالزمة،�وتزو�د�ا�باألطر��دار�ة�والتقنية�املؤ�لة،�بل��مر��ستوجب�كذلك�تمك�ن�

.)510(أعضاء�املجالس�املنتخبة�من�ت�و�ن��سمح�ل�م�تحمل�املسؤوليات

.344.،�مرجع�سابق،�صمحمد�السعدي-507
.294.،�مرجع�سابق،�صفاطمة�السعيدي�مزروع-508

509- Ghouti MEKAMECHA, « Le processus de développement économique nationale par les
collectivités locales, mythe ou réalité », Revue IDARA n° 2, Ecole Nationale

d’Administration, Alger, 1995, P.71.
.291.،�مرجع�سابق،�صفاطمة�السعيدي�مزروع-510
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�امل�����ن� ��� �مع�ن �تأ�يل �توفر �ضرورة �مسألة ��� �ا��زائري �املشرع �سا�ل

��داء� �لتحسن �الكفاءة ��شرط �تقييده �دون �مطلقا �ال���� �بجعل �املحلية، لالنتخابات

.املح��،�ف�ل�سد��ذا�النقض�بضمان�ت�و�ن��عدي�للمنتخب�ن؟

الفق�اء�والباحث�ن،�ملا�لھ�من�أثار�لقي�إطالق�ال�����تأييدا�وا�تماما�من�قبل�غالبية�

،�غ���أن��ذا��مر�ال�يمنع���تمام�باملنتخب�ن�)511(إيجابية�عديدة����تكر�س�الديمقراطية

��عضاء� �فامتالك �املح��، ��داء �تحس�ن �من �تمك��م �ت�و��ية، �لدورات وإخضاع�م

كذلك�للقدرة�ع����املنتخبة�إرادة�لتحس�ن��داء�ال�تكفي،�ألن�ا��ماعات��قليمية�تحتاج

ة�����سي���ـــــــــــــــــــــــلتجنب��ستعانة�بالسلطة�املركز��)512(�داء،�لذا�فإن�الت�و�ن��عد�ضرورة

�كـــــــــــــــــــــــــــــــــــاملص �فإذا �املحلية، �بموظف�ن�ــــــــــــــا�� �املحلية �الوحدات �تدعيم �الضروري �من ان

� �من �فإنھ �لتحمل�مؤ�ل�ن، �مؤ�ال �ليصبح �للمنتخب �مع�ن �ت�و�ن �ضمان �كذلك الواجب

مسؤولياتھ،�ألن�تطور�ا��ماعات��قليمية،�و�سي���شؤو��ا�يتوقف�ع���ت�و�ن�املوظف�ن�

.)513(واملنتخب�ن�ع���حد�سواء

�مسأل �ا��زائري �املشرع �ي�ناول ��قليمية�ـــــــــــــــــــلم �ا��ماعات �قوان�ن ��� �الت�و�ن ة

�مسأل)514(القديمة ��� ���اون �قد �ي�ون �و�ذلك ���تمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، �البعديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة باملنتخب��ام

،�ي�تج�أعضاء�محدودي�التأ�يل�مما�-كما�أسلفنا�–املح��،�وخصوصا�وأن�إطالق�ال�����

ة�لتحس�ن�ــــــــــــــــمما�يب�ن�وجود�تمنع�لإلرادة�السياسي.يؤثر�سلبا�ع����سي���الشؤون�املحلية

�ا �السلطة �فرض �لضمان �املنتخبة، �املجــــــــــــــالس �أعضــــــــــــاء �ع���مستوى �سيطر��ا ملركز�ة

.الوحدات�املحلية،�والتدخل�املفرط�وامل��ر����شؤو��ا

.156.،�مرجع�سابق،�ص...،�شرح�قانون�البلديةعمار�بوضياف-511
512- Raymond MUZELLEC, Finances locales, Dalloz, Paris 1996, P.172.

.296.،�مرجع�سابق،�صفاطمة�السعيدي�مزروع-513
�أم�-514 �بذلك �ـــــــــــــــــــر�رقــــــــــــــــــــــــــــونقصد �24-67م ��� �مؤرخ �ــــــــــــــــج�18، �مرجع�1967انفي �ومتمم، �معدل �البلدي، �القــــــــــــانون �يتضمن ،

رقم�ة،�معدل�ومتمم،�مرجع�ســــــابق،�قانو�يـــــــــــــــــــــــــــــــــــانون�الواليــــــــــــــــــــــــــــــ،�يتضمن�ق1969ماي��22،�مؤرخ����38-69سابق،�وأمر�رقم�

،�يتعلقان�بالبلدية�والوالية�ع���التوا��،�مرجع�سابق1990أفر�ل��7،�مؤرخ�ن����90-08�،90-09
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،�مخالفـــــــــــــا�للتوجھ�)515(رع�ا��زائري����القوان�ن�السار�ـــــــــة�املفعول ـــــــــــــــجاء�موقف�املش

��� �ازدواجية �اعتمد �أنھ �إال �املنتخب�ن، �ت�و�ن �ملسألة �مح�شمة �وأشار�بصفة �السابق،

املعاملة�بحكم�إخضاع�أعضاء�املجالس�الشعبية�البلدية�للت�و�ن،�دون�أعضاء�املجالس�

.املتعلق�بالوالية�ل�ذه�املسألة�07-12الشعبية�الوالئية،�لعدم�تطرق�قانون�رقم��

� �املادة �39نصت �رقم �قانون "10-11من �دورات�: �بمتا�عة �البلدي �املنتخب يلزم

�املرتبطة �املستوى �وتحس�ن ��التكو�ن �لصا��ھ �املنظمة ��عت����ذه�"بال�سي���البلدي ،

�معا��ت �عدم �من ��نتقال �بحكم �ا��زائري، �للمشرع ����ل �إيجابية �نقطة ھ�ـــــــــــــــــــــاملادة

�ت�و�ن� �أن �ا��زائر�ة �الدولة �تيقن �يؤكد �و�و�ما �ل�ا، �نص �تخصيص �إ�� �الت�و�ن، ملسألة

.استقاللية�ا��ماعات��قليمية�املنتخب�ضروري�لتحس�ن��داء�املح��،�وتفعيل

لكن،�يأخذ�ع���املشرع�ا��زائري�إغفالــــــــــھ�التطرق�لت�و�ن�املنتخب�الوال�ي،��ذا�من�

�جاءت� �وإن �ال�� �واحدة، �مادة ��� �بالغة �أ�مية �لھ �إجراء �اخ��الھ �أخرى �ج�ة �ومن ج�ة،

�بحك �للمنتخب�ن، �ا��ق ��ذا �ضمان �لدرجة �تر�� �ال �أ��ا �إال �آمرة، �ت�يان�بصيغة �عدم م

�إجرائية�ـــــــــــــــــــــــــــكيفي �بتقر�ر�آليات �ي�ون �املكرسة، �ل��قوق �التطبيقية �فاملمارسة �إعمالھ، ة

�من �ا��ق �صاحب �حقوقھـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاستفتمكن �املشرع�)516(اء �بفعلھ �يقم �لم �ما �و�و ،

�واكتف �الشك���ىا��زائري، �إ���و�و�مابالت�و�ن،باالعتــــراف �وال�يؤدي ��ستقاللية، ال�يخدم

.الرفع�من�مستوى�أعضاء�املجالس

،�مؤرخ����07-12،�يتعلق�بالبلدية،�مرجع�سابق،�وقانون�رقم�2011جوان��22،�مؤرخ����10-11نقصد�بذلك�قانون�رقم��-515

.،�يتعلق�بالوالية،�مرجع�سابق2012فيفري��21
،�ب�ن�ضمانات�ا��قوق،�وآليات�ممارسة�ا��قوق،�واعت��ت�أن�الضمانات�ال�نادية�خلفةة�و����ذا�الصدد�م��ت��ستاذ�-516

:للتفصيل�أك���أنظر.تتعدى�مجرد�التكر�س�واملمارسة�التطبيقية�ل��قوق�املكرسة�ي�ون�بتوف���إجراءات�تمكن�ممارسة�ا��ق

قليمية،�أطروحة�مقدمة�من�أجل�ا��صول�ع���ش�ادة�،�تأث���النظام��نتخا�ي�ا��زائري�����سي���ا��ماعات��فايزة�يوسفي-

ة�عبد�الرحمان�ـــــــــــــــــــــــــــــــــة،��لية�ا��قوق�والعلوم�السياسية،�جامعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالدكتوراه����ا��قوق،�تخصص�قانون�ا��ماعات��قليمي

� �بجاية، �ص2014/2015م��ة، ،.303� �نقال�عن �خلف، �آليةــــــــــنادية �القانونيــــــــــــــــــــــــ، �املنظومة ��� ���سان �حقوق �حماية ة�ــــــــــــــــــــــــــــــات

� ���ضر، �ا��اج �جامعة �السياسية، �والعلوم �ا��قوق ��لية �القانونية، �العلوم ��� �دكتوراه �أطروحة �ص2010ا��زائر�ة، ،.25�

.ومايل��ا
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الفرع�الثا�ي

ضرورة�رفع�مستوى�تأ�يل�املنتخب�ن�لتفعيل�استقاللية�ا��ماعات��قليمية

م�امھ،�ذلك��عت���املستوى�التعلي���والت�و�ن،�القاعدة��ساسية�لنجاح�املنتخب����

اء�ينقص�م�الت�و�ن�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة�ألعضـــــــــــــــــــــأن�إسناد��ختصاصات�الواسعة�ل��ماعات��قليمي

والتجر�ة،�و�عوز�م�املستوى�التعلي���الذي�يفرضھ�موقع�املسؤولية�من�ج�ة،�ومطالبة�

��ل��اما �بتحمل �املنتخب�ن �تطرح��ؤالء �ال�� ��ش�االت �ومواج�ة �ا��اجيات�ــــــــــــــــــــت ا

العمومية�للمواطن�ن،�ومتطلبات�التنمية�من�ج�ة�ثانية،��ما�بمثابة�تناقض�صارخ��ش�ل�

.)517(أساس�السلبيات�واملعوقات�ال����ش�د�ا�الالمركز�ة�ببالدنا

�املؤ�ال  �وضعف �املسؤوليات، �نقل �ب�ن �التوازن �ا�عدام �بذلك �ع���يضفي �ال�شر�ة ت

ة،�و�سا�م����ال�شكيك����قدرات�املنتخب�ــــــــــــــــــــعمل�ا��ماعات��قليمية،�نوعا�من�السلبي

��،�لذا�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة�ال����ع�ش�ا�ال�سي���املحــــــــــــــــــــــــــــــــــات،�و�ؤسس�لألزمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع���مواج�ة��ل��ام

،�وكذا�تمكي��م�من�دورات�)فقرة�أو��(فإن�الس���نحو�رفع�املستوى�التعلي���للمنتخب�ن�

� �ثانية(ت�و��ية �يفتح�)فقرة �ال�سي���الذي �سوء �من �ل��روج �ضرورة �أك���من ��عدان ،

.املجال�لتدخل�السلطة�املركز�ة

الفقرة��و��

تقييد�ال�����للرفع�من�املستوى�التعليمي�للمنتخب�ن

�لالنتخابـــــــــــــــــــــــــــــ�سا� �لل���� �الواجبة �الشروط �من �و�سط �ا��زائري، �املشرع ات�ــــــــــــــــل

�املجالس ��� �للعضو�ة �ضروري �التعلي�� ��عت���املستوى �ولم �منھ�املحلية، �سعيا وذلك

� �يفتقلتكر�س �التعلي�� �املستوى �اش��اط �ألن �البعض�ــــــــــــــــــــــالديمقراطية، �حسب د

املوضوعية،�وذلك�ملا�يمثلھ�من�خرق�ملف�وم�الديمقراطية،�والرجوع�ملبدأ��نتقائية،�غ���

�التعلي��� �املستوى �لد��م �ينعدم �ألعضاء �املحلية �الشؤون ��سليم �أن �آخر�يؤكد �جانب أن

�ال�يؤثر�ع �مص���الالمركز�ة�الالزم، �ع�� �كذلك �ينعكس �بل �فحسب، �املجالس �مردودية ��

ة�نفس�ا،�ففي�غياب�الكفاءات�من�الصعب�التحدث�عن�إدارة�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالديمقراطية�املحلي

.344.مرجع�سابق،�ص،�محمد�السعدي-517
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�من� �املنتخبة �املجالس �تجر�د �بحكم �فعلية، �ديمقراطية �وممارسة �حقيقية المركز�ة

.)518(ة�الوصية،�لعدم�القدرة�ع����داءـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن�السلطاختصاصا��ا�م

�املجالس�يظ�ر�� ��� �للعضو�ة �العل�� �باملستوى �ا��ـــــــــــــزائري �املشرع �ا�تمــــــــــــــــــــــــام عدم

لھ�آثار�سلبية�ع���من�النصوص�القانونية�املتعلقة�باالنتخابات،�غ���أن��ذا��مر�املحلية،�

�داء�املح��،�مما�يظ�ر�ضرورة�التفك���ا��دي����وضع�قيود�وضوابط�لل����،�تؤدي�إ���

.الرفع�من�املستوى�التعلي���للمنتخب�املح��،�وذلك�ب�ب���إجراء�التمي����يجا�ي

�عود�أصل�مبدأ�التمي����يجا�ي�ب�ن�املواطن�ن،�إ���القانون��مر��ي،�والذي���دف�

�املسل �بمبدأ �الر�� �وتمي����غية �المساواة �التفضيلية�ـــــــــــــــــــــــتأس�س �املعاملة �طر�ق �عن اواة

�املص��)519(للبعض �تحقيق �أجل �من �مجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، ��� �العامة �املناصب�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة �تو�� ال

� �ال��ص �وكفاءتبباختيار �العلمية �قدراتھ �ع�� �املسندة�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــناء �الوظائف �أداء ��� ھ

.)520(إليھ

ال��عت���مبدأ�التمي����يجا�ي�دخيال�ع���املنظومة�القانونية�ا��زائر�ة،�بل�سبق�وأن�

� �التمثيل �لضمان �املشرع �املنتخبةت�ناه �املجالس ��� �)521(ال�سوي �دستور ��� �وذلك ،1996�

،�ومايل��ا346.،�مرجع�سابق،�صمحمد�السعدي-518

.،�ومايل��ا293.،�مرجع�سابق،�صفاطمة�السعيدي�مزروع-
:،�نفال�عن295.،�مرجع�سابق،�صفايزة�يوسفي-519

- Anne LAVADE, « Discrimination positive et principe d’égalité en droit français », in

Pouvoirs, n° 111, 2004/4, P.56.
:،�نفال�عن296.،�صاملرجع�نفسھ-520

- Rui CANARIO, « Politique de discrimination positive, -perspective historique- », article

électronique, in www.crdp.fr, consulté le 24.04.2014, p.16.
ال���صرحت�لو�زة�حنون وذلك�رغم�معارضة��عض�السياسي�ن�لھ،�ومن�بي��م�السيدة��-521

« Nous n’avons pas besoin de recourir à ce type de mesure qui est à mon sens une humiliation
eu égard aux capacités dont jouit la femme, normalement le seul critère qui doit prévaloir pour
l’accès que ce soit pour l’homme ou la femme aux postes de responsabilité est celui de la
compétence et le sens de la responsabilité », in Nabila AMIR, « La femme et la politique, seul la
compétence doit prévaloir », El Watan, n° 4645, Mercredi 08 Mars 2006, p.03.
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� �املادة ��� �وذلك �للمرأة �السياسية �ا��قوق �ترقية �ع�� �حث �أمر�ت�يان�)522(35الذي �تار�ا ،

�العضوي  �للقانون �مغ)523(الكيفية �فلوضعيات �قواعــــــــــ، �وضع �يجب �قـايرة، انونية�ــــــــــــــــــد

.)524(قانون�مغايرمختلفة،�وأل��اص�مختلف�ن�البد�من�

�املستوى� �من �حد �واش��اط �املبدأ، ��ذا �لتعميم �ما�ع �يوجد �ال ��ساس، ��ذا ع��

��سي���مصا��� �تحس�ن �إ�� �سيؤدي �أنھ �طاملا �املحلية، �لالنتخابات �امل�����ن ��� التعلي��

�قليم،�من�خالل�عضو�ة�أ��اص�ذوي�كفاءات����املجالس�املنتخبة،�ول�س�بالضرورة�

�امل��� �ي�ون �لعدم�أن �وعمليا، �بل �فحسب، �نظر�ا �ل�س �مرفوض �ذلك �ألن �خ��اء، ��ن

،�مـــــــــــؤرخ����438-96من�مرسوم�رئا����رقم�)2016قبل�التعديل�الدستوري�لسنة��31وال����ان�ترقيم�ا�(35تنص�املادة��-522

��عدي1996د�سم����7 ��شر�نص �يتضمن �سابقــــــ، �مرجع �ومتمم، �معدل �الدستور، "ل �ا��قوق�: �ترقية �ع�� �الدولة �عمل

."يحدد�قانون�عضوي�كيفيات�تطبيق��ذه�املادة.السياسية�للمرأة�بتوسيع�حظوظ�تمثيل�ا����املجالس�املنتخبة
املرأة����،�يحدد�كيفيات�توسيع�حظوظ�2012جانفي��12،�مؤرخ����03-12و�و�ما�حدث�فعال��سن�قانون�عضوي�رقم��-523

�ج �املنتخبة، �.د.ج.ج.ر.املجالس �عدد �01ش �الصادر��� ،1�� ����2012جانفي �ال�ساء �من �توافر�ا �الواجب �ال�سب �ب�ن �والذي ،

:وذلك�ع���النحو�التا��منھ،��02قوائم�ال����ات����املادة�

انتخابات�املجلس�الشع���الوط��•

مقاعد)4(عندما�ي�ون�عدد�املقاعد��ساوي�أر�عة��20%

مقاعد)5(عندما�ي�ون�عدد�املقاعد��ساوي�أو�يفوق�خمسة�30%

مقاعد)14(عندما�ي�ون�عدد�املقاعد��ساوي�أو�يفوق�أر�عة�عشرا��35%

مقعدا)32(ما�ي�ون�عدد�املقاعد��ساوي�أو�يفوق�اثن�ن�وثالث�ن�عند�40%

.بال�سبة�ملقاعد�ا��الية�الوطنية����ا��ارج�50%

انتخابات�املجالس�الشعبية�الوالئ��•

مقعدا،�47و��43و��39و��35عندما�ي�ون�عدد�املقاعد��30%

مقعدا،�55إ����51عندما�ي�ون�عدد�املقاعد��35%

املجالس�الشعبية�البلدية�انتخابات•

)20.000(املجالس�الشعبية�البلدية�املوجودة�بمقرات�الدوائر�و�البلديات�ال���يز�د�عدد�س�ا��ا�عن�عشر�ن�ألف�����30%

.�سمة

� ��مر�كذلك ��ذا �ع�� �عضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقانأكد �ـــــــــــــــــــــــــون �رقم �04-12وي ��� �مؤرخ �ــــــــــــــــــــــــــــــــجانف�2، �يتعل2012ي �باألحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، زاب�ــــــــــــــــق

منھ�ع���ضرورة�أن�ي�ون�من�ب�ن��17،�والذي�نص����املادة�2012جانفي��5،�الصادر����02ش�عدد�.د.ج.ج.ر.السياسية،�ج

.اء�عضاء�املؤسس�ن�ل��زب��سبة�من�ال�س
524- Olivier windell HOLMAS, Egalité, valeur et mérite, in « La constitution de liberté »,
Friedrich A.Hayek : Collection dirigée par milliére CUY, Litec, Paris, 1994, p.83
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���� �فاألمر�يكمن �املجالس، ��شاطات �ميادين �مختلف ��� �خ��اء �توف���منتخب�ن إم�انية

.)525(ا��رص�ع���توافر�حد�أد�ى�من�الدراية�وا����ة����الشؤون�العامة

�ج� �من �الديمقراطية �تحقيق �نضمن �ونجـــــــــــــــــــــــــــــح�� �ج�ة�ــــــــــــــــــــــــــــــة، �من �املح�� ��داء اعة

أخرى،�ركز�معظم�امل�تم�ن�بالشأن�املح���ع���وجوب�اش��اط�مستوى��علي���مع�ن�فيمن�

�ع��� ��طالع ��ستوجب �الوظيفة ��ذه �ألن �املنتخبة، �املجالس �رئاسة �منصب �شتغل

�وع �القانونية �و�سي���املصا���النصوص ��ختصاصات �ملواج�ة ��دار�ة �املي�ان��مات ��

.)526(�قليمية

�تحس�ن� ��غرض �مح�شمة �ولو�بصفة �التمي����يجا�ي، �بإجراء �املغرب �دولة أخذت

�عليھ� �أكدت �و�و�ما �ا��ماعة، �رئاسة ��� ��علي�� �مستوى �باش��اط �وذلك �املح��، �داء

"،�بنص�ا)527(من�امليثاق�ا��ما��28املادة� ال�يجوز�ألعضاء�املجالس�ا��ماعية�الذين�:

�الدروس� ���اية �مستوى ��قل �ع�� ��عادل ��عليمي �مستوى �ع�� �توفر�م �يث�تون ال

.".�بتدائية�أن�ي�تخبوا�رؤساء،�وال�أن�يزاولوا��ذه�امل�ام�بصفة�مؤقتة

� �املادة �كذلك �11اش��طت ��� �والقراءة �الكتابة �معرفة �ا��ما�� �امليثاق �اتب�من

�بنص�ا �ونائبھ "املجلس �أعضاء�: �خارج �أعضائھ، �ب�ن �من �ا��ما�� �املجلس ي�تخب

�ال�س�ية� �و�األغلبية �السري �باالق��اع �والكتابة، �القراءة �يحسنون �الذين املكتب،

.لألعضاء�املزاول�ن�م�ام�م��اتبا��ع�د�إليھ�بتحر�ر�محاضر�ا��لسات�وحفظ�ا

�وفقا �أعضائھ، �ب�ن �من �كذلك �املجلس �����ي�تخب �عل��ا �املنصوص للشروط

.الفقرة�السابقة،�نائبا�لل�اتب�ي�لف�بمساعدة�ال�اتب�و�خلفھ�إذا��غيب�أو�عاقھ�عائق

.293.،�مرجع�سابق،�صفاطمة�السعيدي�مزروع-525
.350.،�مرجع�سابق،�صمحمد�السعدي-526

�ر �-527 �ققانون �78.00م �رقم �وتتميمھ�بالقانون �تم��غي��ه �ما �وفق �املتعلق�بامليثاق�ا��ما�� �الظ����17.08، �الصادر�ب�نفيذه ،

� �رقم ��18،�بتار�خ1.08.153الشر�ف �املحلية�2009فيفري �ل��ماعـــــــــــــــات �العمومية �ونظام�املحاسبة �واملالية ��دار�ة �القوان�ن ،

.2011،�دار��نماء�الثقا��،�املغرب،�43وفق�آخر�التعديالت،�سلسلة�املعرفــــــــــة�القانونية�ل��ميــــــــــع،�عدد�
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�وج �عدم �حالة �م�����نـــــــــــــــــــــــــ�� �من��ود �الرئ�س ��ع�ن �والكتابة، �القراءة يحسنون

�امل�ام� �بنفس �ي�لف �مساعدا ��اتبا �املجلس، �أعضاء �مع �باتفاق �ا��ماع، �موظفي ب�ن

."تحت�مسؤولية�العضو�الرسمي�املنتخب

،�توفر�)528(من�القانون�املتعلق�ب�نظيم�العماالت�و�قاليم�29أوجبت�كذلك�املادة�

�و �العماالت �رؤساء ��� �نفس�ا �نصت�قاليمالشروط �إذ �مجالس��":، �ألعضاء ال�يجوز

��قل� �ع�� ��عادل ��عليمي �مستوى �ع�� �توفر�م �ال�يث�تون �الذين �أو��قاليم العماالت

�ي�تخب �أن ��بتدائية، �الدروس �بصفة�ــــــــــــــــــــ��اية �امل�ام ��ذه �يزاولوا �أن �وال �رؤساء وا

.)529(."مؤقتة

ي�تخب�املجلس�من�ب�ن�أعضائھ،�خارج�":من�القانون�نفسھ�ع��12نصت�املادة�

�و�األغلبية�ــــــــــــــأعض �السري �باالق��اع �والكتابة، �القراءة �يحسنون �الذين �املكتب، اء

�ا��لسات�ـــــــــــــال�س�ي �محاضر �بتحر�ر �إليھ ��ع�د ��اتبا �م�ام�م �املزاول�ن �لألعضاء ة

�ب �ي�لف �للم��انية �ومقررا �إ���وحفظ�ا، ��دار�ة �وا��سابات �املالية �التقديرات تقديم

.املجلس

���� �عل��ا �املنصوص �للشروط �وفقا �أعضائھ، �ب�ن �من �كذلك �املجلس ي�تخب

�ال�اتب� �بمساعدة �التوا�� �ع�� �ي�لفان �للمقرر �ونائبا �لل�اتب �نائبا �السابقة، الفقرة

."ومقرر�امل��انية�و�خلفا��ما�إذا��غيبا�أو�عاق�ما�عائق

�جليا،�أن�املشرع�املغر�ي،�تيقن�من�أن�املستوى�التعلي���ضروري�لتحمل�يظ�ر�لن ا

�ومعرفة� ��بتدائية، �الدروس ���اية �مستوى �أن �فرغم �املنتخبة، �باملجالس �املنوطة امل�ام

�غ����اف �والقراءة ���اية�،الكتابة �مستوى ��عادل ��علي�� �مستوى �التوفر�ع�� �اش��اط ألن

� ��� �ال�يرفع ��بتدائية، �الكفالدروس �ذوي ��سبة �من �كث��ا �ذاتھ ��ؤالء�ــــــــــــــــــــــــــــحد �من اءات

البعد�عن�املستوى�الواجب�توافره����الفاعل�ن��لعيد���الرؤساء،�ألن�املستوى�املشروط�

528-�� �رقم �العماال 79.00قانون �ب�نظيم �املتعلق ،� �رقم �الظ����الشر�ف �الصادر�ب�نفيذه �و�قاليم، �1.02.269ت ��� �بتار�خ ،3�

ـة�،�القوان�ن��دار�ة�واملالية�ونظام�املحاسبة�العمومية�ل��ماعـــــــــــــــات�املحلية�وفق�آخر�التعديالت،�سلسلة�املعرفـــــــــ2002أكتو�ر�

.2011لثقا��،�املغرب،�،�دار��نماء�ا43القانونية�ل��ميــــــــــع،�عدد�
.،�املتعلق�ب�نظيم�العماالت�و�قاليم،�مرجع�سابق79.00قانون�رقم��-529
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��ام �اختصاصات �يمارسون �أصبحوا �الذين �التحديات�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــاملحلي�ن، �مواج�ة �وعل��م ة،

التقنية،�و�التا���فإن�ضعف�املستوى�التعلي���للمنتخب�ن�مازال�مطروحا�باملغرب،�إال�أن�

�مر��ستوجب��شادة�بھ�ألن�املشرع�املغر�ي��عد�من�القالئل�الذين�ت�نوا�التمي����يجا�ي�

�املج �أعضاء �املس)530(الســــــــــــــــــــــــ�� ����م �بالنظر �املنتخب�ن�ــــــــــــؤولي، �عاتق �ع�� �امللقاة ة

ھ�املشرع�املغر�ي،�ـــــــــــــــــــــــ�شكر�علي�-مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمح�ش�و ول�–�ذا��جراء��عت���مكسب�فاملحلي�ن،��

راء�التمي���ــــــــــت�إجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة�املغرب،�وعممـــــــــــــوحبذا�لو�قامت�الدولة�ا��زائر�ة�باإلقتداء�بدول

���� ��قل �أو�ع�� �املحلية، �لالنتخابات �لل���� �مع�ن ��علي�� �مستوى �واش��اط �يجا�ي،

.رؤساء�املجالس��قليمية

الفقرة�الثانية

تفعيل�إجراء�تكو�ن�املنتخب�ن�املحلي�ن�لتحس�ن��داء�املح��

��فراد� �تجعل �ال�� �العمليات �مجموعة �بأنـــــــــھ �الت�و�ن، �الباحث�ن ��عض عرف

�نقل� �عملية �ف�� �كفاءة، �ب�ل �إل��م �املو�ولة �الوظائف �ضمان �ع�� �قادر�ن وا��ماعــــــــــات،

�ال�سي���ا��يداملعارف �أجل �)531(من �النجاح �مفاتيح �أ�م �من ��عد �فالت�و�ن ضمانھ�ل،

.ت��قليميةال�سي���الفعال�ل��ماعا

،�ازدواجية�املعاملة����معا��تھ�ملسالة�ت�و�ن�-كما�أسلفنا–اعتمد�املشرع�ا��زائري�

،�ونص�عليھ�بطر�قة�07-12املنتخب�ن�املحلي�ن،�حيث�لم��شر�إليھ����قانون�الوالية�رقم�

ة�ف���ــــــــــــــــــــــــــــــــــ،�املتعلق�بالبلدية،�أما�القوان�ن�القديم10-11من�قانون�39مح�شمة����املادة�

.�ع��ف���ذا�ا��ق،�ال�للمنتخب�البلدي،�وال�للمنتخب�الوال�يلم

لكن�رغم�عدم��ع��اف�القانو�ي�ألعضاء�املجالس�املحلية�بالت�و�ن،�إال�أن�وزارة�

�املج �رؤساء �لصا�� �ت�و��ية �دورة �نظمت �املحلية �وا��ماعات �الشعبية�ــــــــــــــــــــــــالداخلية الس

�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالبلدي �سنة �2007ة �لسنة �الت�و�ن �برنامج �حصيلة �و�انت �باختتام�2007/2008، ،

.350�،351.ص.،�مرجع�سابق،�صمحمد�السعدي-530
،�رسالة�مقدمة�-دراسة�حالة�والية�جيجل-،�تأث���املوارد�ال�شر�ة�ع���تنمية��دارة�املحلية����ا��زائر،�نوال�بوكعباش-531

�متط �نيــــــــــــــــــــــــلبضمن �السياسيـــــــــــــــــــــــــات �العلوم �فرع �املاجست��، �ش�ادة ��ليـــــــــــل �الدولية، �والعالقات �السياسية�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة �العلوم ة

.70.،�ص2011،�-3-و�عالم،�جامعــــــة�ا��زائر�
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رئ�س�مجلس�شع���بلدي����مجاالت�ال�سي���ا��ضري،�من��1541دورة�ت�و��ية�لفائدة�

.)532(العمرانيةمعا��ة��ش�االت�املعقدة�املرتبطة�ب�سي���املراكز�

� �املادة �الذكر–39جاءت ����-السالفة �ا��ق �ممارسة �إجراءات �تو�� �ولم �عامة ،

� �البلدية، �قانون ��� �عنھ �املعلن �الدول الت�و�ن ��عض ��� �بھ ��و�معمول �ما �ففي�بخالف ،

��قليمية �ا��ماعات �قانون �اع��ف �مثال، �بحق��)533(فر�سا �املحلية �املجالس ألعضاء

� �املواد �خالل �من �يظ�ر �ما �و�و 2123/12الت�و�ن
)534(� ،3123/10

�املادة�)535( �وأخ��ا ،

4135/10
،�و�و�ما��ش�ل�ضمانة�قانونية�ل�ذا�ا��ق،�شر�طة��عز�زه�بآليات�للممارسة�)536(

.الفعلية

�� �ممارسة �لضمان �الدعائم �من �بمجموعة �بتعز�ز�الت�و�ن �الفر���� �املشرع ذا�قام

�لت�و�ن� �وطنـــــي �مجلس �إ�شـــــــــاء �ع�� �نص �حيـــــــــــث �املحلي�ن، �املنتخب�ن �طرف �من ا��ق

1221/1املنتخب�ن�املحلي�ن،�وذلك����املادة�
،�م�متھ�تأط���عملية�الت�و�ن،�يتألف�من�)537(

�حتم �يؤدي �و�و�ما �الرئ�س، �بي��م �من �محلي�ن �ومنتخب�ن �مؤ�لة، �إ���ـــــــــــــــــــــــــــــــــ��صيات ا

��عضاء� �وت�و�ن �رس�لة �بمسألة �الفر���� �املشرع �ا�تمام ���دية �املح��، ��داء تحس�ن

.املحلي�ن

�الداخلية-532 �وزارة �الت�و�ن �و�فاق�–، ��لك��و�ي-الصيلة �املوقع ��� �م�شورة �وثيقة ،:vwww.interieur.gouتم�

.303.،�مرجع�سابق،�صفايزة�يوسفي-أنظر�كذلك.2015نوفم����28:�طالع�عليھ�بتار�خ
533- C.G.C.T.F, in www.légifrance.gouv.fr/affichcode. Consulté le 28 novembre 2015.
534 - L’article 2123/12 du C.G.C.T.F, dispose : « Les membres d’un conseil municipal ont droit à
une formation adapté à leurs fonctions… »
535-L’article 3123/10 du C.G.C.T.F dispose : « Les membres du conseil départemental ont droit à
une formation adapté à leurs fonctions… »
536 - L’article 4135/10 du C.G.C.T.F dispose : « Les membres du conseil régionale ont droit à une
formation adapté à leurs fonctions… »
537 - L’article 1221/1 du C.G.C.T.F dispose : « Il est crée un conseil national de la formation des
élus locaux présidé par un élu local, composé de personnalités qualifiées et, pour moitié au
moins, représentants des élus locaux, ayant pour mission de définir les orientations générales de
la formation des élus locaux concernés par les dispositions relatives aux droits des élus locaux à
la formation et donner un avis préalable sur les demandes d’agrément… »
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تو����ذا�املجلس�صالحية�منح�اعتماد�تنظيم�الدورات�الت�و��ية�ل���ات�ال���تقوم�ي

��ناية�أو�جنحة��سيمنح�ل�ا��عتماد�مدان�ة�ال���أال�ي�ون�ال��ص�أو�ا���شرط���ا،�

1221/2ملا�تقتضيھ�املادة��وفقابح�س�نافذ�ألسباب�ت�نا���مع��شاط�الت�و�ن،�
)538(.

�للت�و� �معا��تھ ��� �الفر���� �املشرع �جدية �إلزامـــــتظ�ر ��� �كذلك، �املجالس�ـــــــــن ھ

�بالتـــــــــــــــــــــــــــــــــاملحلي �حـــــــــــــــة �املسألـــــــــــــــــــــــــــــداول �ثالثـــــــــــــــــــول ��عد �أش�ر�مـــة �العضو�ـــــة �وذلن ����ـة، ك

2-2123/12واد�ــامل
2-3123/10،�لس�البلديـــــــــــــــــــــــــــــــــبال�سبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة�للمج�)539(

بال�سبة�ملجلس��)540(

�املحافظة ،� 2-4135/10واملادة
)541(�� �ا���ة، �ملجلس �الدولة�بال�سبة �حرص �ي��ز �ما و�و

الفر�سية�ع���تأ�يل��عضاء�املنتخبة�لضمان�الس���ا��يد�للمصا���املحلية،�كما�وضع�

�الت�و�ن �نفقات �جميع �تحمل ��قليمية �ا��ماعات �عاتق �ع���)542(ع�� �حرص � �وكذا ،

.)543(�ق�عو�ض�مصار�ف�املنتخب�ن�لضمان�ممارسة��ذا�ا�

�املشرع� �أن �الفر����، �القانون ��� �الت�و�ن �إجراء �تفصيل �خالل �من �جليا يظ�ر�لنا

���م�ا� �ال�سي���املح��، �ع�� ��ثار��يجابية �وذات �امل�مة ��لية ��ذه ��عط �لم ا��زائري،

����مادة�واحدة،�و���النص�ز املطلوب�وق من�قانون�البلدية،�دون�أن�يب�ن�ا���ة�39م�ا

�ممارسة� �عدم �إم�انية �عنھ �ي�تج �مما ��خ��، ��ذا �نفقات �وال �الت�و�ن، �بمتا�عة امل�لفة

� �املنتخبة �املجالس �املواد�لأعضاء �الذكر�من �السالفة �املادة ��انت �وإن �ح�� �ا��ق، �ذا

538- L’article 1221/2 du C.G.C.T.F dispose : « La délivrance de l’agrément à la personne qui
exerce à titre individuel ou dirige ou gère la personne morale exerçant l’activité de formation est
subordonnée à la condition que cette personne n’ait pas fait l’objet d’une condamnation à une
peine criminelle ou à une peine correctionnelle d’emprisonnement sans sursis, prononcée depuis
moins de dix ans et inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants
étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l’activité de
formation considérée… »
539 - L’article 2123/12-2 du C.G.C.T.F dispose : « Dans trois mois suivant son renouvellement, le
conseil municipal délibère sur l’exercice du droit à la formation de ses membres… »
540 - L’article 3123/10-2 du C.G.C.T.F dispose : « Dans trois mois suivant son renouvellement, le
conseil départemental délibère sur l’exercice du droit à la formation de ses membres… »
541 - L’article 4135/10-2 du C.G.C.T.F dispose : « Dans trois mois suivant son renouvellement, le
conseil régional délibère sur l’exercice du droit à la formation de ses membres… »
542- Voir les articles 2123/12-3, 3123/10-3, et 4135/10-3 du C .G.C.T.F .
543- Voir les articles 2123/14, 3123/12, et 4135/21 du C.G.C.T.F qui disposent : « Les frais de
déplacement, de séjour et d’enseignement donnent droit à remboursement… »
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�تز�ن �مادة �مجرد �يجعل�ا �املمارسة �إجراءات �ت�يان �عدم �أن �إال �البلدية���مرة، قانون

.الساري�املفعول 

�ت�و�ن� �م�مة �تو�� �ال��ام ��قليمية، �وا��ماعات �الداخلية �وزارة �عاتق �ع�� يقع

� �املحلي�ن ��-املنتخب�ن �امل�مة ��ذه �يتو�� �ج�از�مستقل �إ�شاء �يقيد�ا�-لعدم �لم �وال�� ،

،�و�و�)544(ة�للوزارةــــــــــــــالقانون��عدد�مع�ن�من�الدورات،�مما�يفتح�مجال�للسلطة�التقدير�

.دم��داء�املح��ــــــــــــــــــــــــــــما�ال�يخ

لم�يقم�املشرع�املغر�ي�أيضا�بالتفصيل����مسألة�ت�و�ن�املنتخب�ن�املحلي�ن،�إال�أن

�قامت� �املحلية، �ا��ماعات �قوان�ن ��� �الت�و�ن �ع�� �تنصيص�ا �عدم �رغم �املغرب دولة

� ��شارك �مناظرات، �عدة �والبــــــــــــــــــــــــــــف��ــــــب�نظيم �املختص�ن، �املنتخب�ن، احث�ن�ــــــــــــــــا

�عالم�وت�و�ن�"تحت�شعـــار��1994لسنــــــة��اظرة�تطوانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،�و�عت���من)545(واملسؤول�ن

� �الفعال�"املنتخب�ن ���تمام �شأ��ــــــا �من �توصيات �مجموعة �اق��حت �إذ �أ�م�ا، من

:)546(باملنتخب�املح��،�وال���تت��ص�أساسا���

،�سراع�بإحداث�مركز�وط���لت�و�ن�املنتخب�ن�واملوظف�ن�ع���الصعيد�املح���-

��يئ�- �وطنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــإحداث �مـــــــــــــــــــــــــة �قضـــــــــــــة �ت�بع �م�مة �إل��ا ��ع�د �املنتخب�ن ايا�ن

،ل�ا�بمختلف�العماالت�و�قاليمالالمركز�ة،�وإحداث�فروع��

�مضامين�- �و�حدد �املنتخب�ن �ت�و�ن �ينظم �برنامج �وأ�دافــــإقرار �و�ضمن�ـــــــــــــــھ ھ،

،ھ�تاستمرار 

.304.،�مرجع�سابق،�صفايزة�يوسفي-544
:تتمثل��ذه�املناظرات����-545

1972،�سنة�"التعا�ش�"مناظرة�مراكش�تخت�شعار��-

1977،�سنة�"التمازج�"الر�اط�تحت�شعار��مناظرة�-

1986،�سنة"ال�شارك�"مناظرة�مكناس�تحت�شعار��-

1989،�سنة�"�مانة�"مناظرة�الدار�البيضاء�تحت�شعار��-

.297.،�مرجع�سابق،�صفاطمة�السعيدي�مزروع-:أنظر.1992،�سنة�"املالئمة�"مناظرة�الر�اط�تحت�شعار��-
.297.،�صاملرجع�نفسھ-546
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جميع�الطاقات�املتاحة�ملدير�ة�ت�و�ن��طر�التا�عة�لوزارة�الداخلية�وكذا��لاستغال�-

�ت�و�ن� ��� �العليا �واملعا�د �وا��امعات �املوجودة �الت�و�ن �ومؤسسات �مراكز مختلف

.املنتخب�ن�املحلي�ن

املطلب�الثا�ي

مواج�ھ�قصور��نتخاب����تفعيل��داء�املح���بتقو�ة�مركز�

املعين�ن�ع���املستوى�املح��

�السياس �املتبعـــــــــــــــــأنتجت �اــــــــــــــــــــــــــــــــــــة �أعضاء �انتخاب �مجال ��� �الدول �طرف �من ملجالس�ة

ل�ون�مؤ�الت�تمك��م�من�تحمل�املسؤولية،�و�سي���املصا���املحلية��قليمية،�منتخب�ن�ال�يم

� �و�التا�� �املطلوب، ��ختصاصات�بالش�ل �مواج�ة �ع�� �القدرة �وعدم �املح��، ��داء ضعف

.املمنوحة�ل��ماعة��قليمية

،�العديد�مـــــن�الدول،�ومن�-عدم�التمكن�من�مواج�ــــة�املصا���املحليــــــــة_جعل��ل��ذا،�

��ا �وإن �ا��زائر، �بي��ا ��قليمية، �بالالمركز�ة �تأخذ �ع�نت �وموظف��ا �املركز�ة �السلطة ��منح

.املستوى�املح��،�من�السلطات�ما�يمك��ا�من�التدخل��ش�ل�واسع����شؤون��قليم

�بمنحھ� �مركزه �تقو�ة �بحكم �املح��، �املستوى �ع�� ��ك����يمنة ��ج�زة �من �عت���الوا��،

،��ساعده����ذلك�مجموعة�)فرع�أول (اختصاصات�واسعة،�تجعل�منھ�صا�ع�القرار�����قليم�

من��ج�زة،�الغرض�م��ا�ت��يم�ال��عة�املركز�ة����ظل��دارة�الالمركز�ة����ا��زائر،�و��م�ش�

.)فرع�ثان(�ج�زة�التداولية�

الفرع��ول 

إضعاف�استقاللية�ا��ماعات��قليمية�بتقو�ة

مركز�الوا���ع���املستوى�املح��

ع���املستوى�املح��،�إذ�يك�����دوره�صبغة�خاصة،�بحكم��عد�الوا��،�الفاعل��سا����

تمتعھ�بصفة�مزدوجة،�مما�يجعلھ����مركز�متفوق�ل�س�فقط����جانب��سي���شؤون�الدولة�

از�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاره�ا���ـــــــــــــــــــــع���املستوى��قلي��،�بل�ح������اتخاذ�القرارات�ع���مستوى�الوالية�باعتب
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ھ����سيــــــــــــــــــر�املجــــــــــــالس�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــاف�إ���ذلك�تدخلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،�يضــــــــــــــ)فقرة�أو��(ـــة�ــــــــــــــــــــــــــالتنفيذي�للواليــــــــــــــ

.)ثانيةفقرة�(املحلية�

الفقرة��و��

تقو�ة�مركز�الوا���بإعطائھ�صفة�ممثل�الدولة�والوالية

� �قانون �من ��و�� �املادة �بأن07-12نصت �بالوالية، �املتعلق ،" �ا��ماعة�: ��� الوالية

ــــــــ،�و���أيض....�قليمية�للدولة ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــا�الدائـــــــــــــــ ــــــــــــرة�غ���املمركزة�للدولــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــ ة،�و�ش�ل���ذه�ـــــــــــــــــ

ـــالصف ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ �وال�شاور�ــــــــــــ �التضامنية �العمومية �السياسات �لتنفيذ �فضاء ـــة ـــــــــــــــ �ب�ـــــــــــــ ن�ة

ا�ـــــــــــــــــــــــــــــــــ،�و�و�ما�يب�ن��رتباط�الوثيق�ب�ن�الوالية�باعتبار�)547("...��ماعات��قليمية�والدولةا

� �والدولة، �إقليمية �جماعة�جماعة �أ��ا �من �أك�� �املركز�ة �السلطة ��شاط ��عكس ف��

�ج�از�548إقليمية �وجود �رغم �وذلك �لالمركز�ة �منھ �ال��ك����داري، �عدم �من �أقرب �يجعل�ا مما

املتمثل��-تداولــــــــــــي�منتخب،�و�و�املجلس�الشع���الوالئـــــي،�إال�أن�اختصاصات�ا���ـــــــاز�التنفيذي�

م��زدواجية�،�واسعة�إ���درجة���م�ش�دور�املنتخب�ن�����سي���املصا���املحلية،�بحك-���الوا��

.الوظيفية�املع��ف���ا�للوا��

�عد�الوا���موظفا�تا�عا�لإلدارة�املركز�ة،��ع�ن�بمرسوم�رئا���،�و�و�ما�نصت�عليھ�املادة�

اري�املفعول،�وأكدتھ�املادة��و���من�املرسوم�التنفيذي�ــــــــــــــــمن�الدستور�ا��زائري�الس)549(92

� �ا��زائر�ة�)550(240-99رقم �الدولة �قامت ��قلي��، �املستوى �ع�� �املركز�ة �ال��عة �ول��سيخ ،

،�مرجع�1969ماي��23،�مؤرخ����38-69،�الصادر�ن�بموجب�أمر�رقم�رقم�1969�،1990تجدر��شارة�أن�قانو�ي�الوالية�لسن����-547

،�مرجع�سابق،�ع���التوا���عّرفا�الوالية����املادة��و����ش�ل�مغاير�ملا�ورد����1990أفر�ل�7،�مؤرخ����09-90سابق،�وقانون�رقم�

،�مرجع�سابق،�و�و�ما�ي��ز�اتجاه�املشرع�الدائم�نحو�تجسيد�ال��عة�املركز�ة����ظل�2012فيفري��21،�مؤرخ����07-12قانون�رقم�

.النظام�الالمركزي 
،�العدد�مجلة�صوت�القانون ،�"ـــة�ع���املجلس�الشع���الوال�ي����قانون�الواليــــــــــــــــة�ا��ديد�واقع�الوصاية�املمارس"،��بالل�بلغالم-548

.158.�ول،��لية�ا��قوق،�جامعة�خم�س�مليانة،�ص
549-�� �املادة �(92تنص �ترقيم�ا ��ان ��78وال�� �لسنة �الدستوري �التعديل ��من)2016قبل �رقم �رئا��� �438-96مرسوم ���م، �5ؤرخ

"لق�بإصدار�نص��عديل�الدستور،�مرجع�سابق،�يتعـ1996سم���د� ...���الوظائف�وامل�ام��تية�ع�ن�رئ�س�ا��م�ور�ة�: "الوالة�-9: ...
،�يتعلق�بالتعي�ن����الوظائف�املدنية�والعسكر�ة�1999أكنو�ر�27،�مؤرخ����240-99تنص�املادة��و���من�مرسوم�رئا����رقم��-550

"1999أكتو�ر��27،�الصادر����76ش�عدد�.د.ج.ج.ر.���الدولة،�ج ،��ع�ن�رئ�س�ا��م�ور�ة�بمرسوم�رئا����...78وفقا�ألح�ام�املادة�:

"الوالة�-:...���امل�ام�والتعي�نات�والوظائف�واملناصب��تية ....
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�املستوى�املح�� ،�بحكم�اعتباره�)551(بمنحھ�اختصاصات�واسعة،�تجعل�منھ�صا�ع�القرار�ع��

،�و�ذا��لھ�يؤثر�سلبا�ع���)ثانيا(،�وممثال�للوالية�من�ج�ة�أخرى�)أوال(ممثل�الدولة�من�ج�ة�

.بحكم���م�ش�املجلس�املنتخب�بما�فيھ�الرئ�ساستقاللية�الوالية�

أوال

�غليب�ال��عة�املركز�ة�بتوسيع�اختصاصات�الوا���كممثل�للدولة

� �الوالية، �إقليم �مستوى �ع�� �ل���ومة �ومفوضا �ممثال�للدولة �����عت���الوا�� ف�و�يتواجد

�وز� ��ل �و�و�يمثل ��قليمية، ��دارة �املح��ـــــــــــــــــــــــــــــــــقمة �املستوى �)552(ر�ع�� �عليھ�، �نصت و�و�ما

� �110املادة �قانون �بالوالية07-12من �املتعلق �من�)553(، �بمجموعة �يتمتع �الصفة �و�و���ذه ،

الصالحيات�ال���تقوي�مركزه�ع���املستوى��قلي��،�وتجعل��ل�السلطات�املوجودة�فـــــــــــي�تراب�

� ��قليميـــــــــــة، �أو�املج�-الوحـــــدة �ا��ارجية �املصا�� �ـــــــــــــــــــسواء �املنتخبة �متدن�-الس �مستوى ��� ،

�صالحيات� �أساسا �وتت��ص �املركز�ة، �السلطة �وإرادة �اختيارات �فرض �من �يمكنھ �مما عنھ،

.الوا��،����املجال��داري،�السيا���،�وأخ��ا����مجال�الضبط�القضا�ي

ركز�املتفوق�للوا���ال��عد�خاصية�يتم�����ا�التنظيم�الالمركزي�ا��زائري،�بل����م��ة����معظم�الدول،�م��ا�تجدر��شارة�أن�امل�-551

:دولـــــــــــــة�املغرب،�وللتفصيل�أك�������ذه�املسألة،�أنظر

مطبعة�،�111،�عدد�لية�والتنميةاملجلة�املغر�ية�لإلدارة�املح،�"2011مركز�وسلطة�الوالة�والعمال����دستور�"،�امل�ي�السرا��-

.25�،45.ص.،�ص2013أوت��-جو�ليةاملعارف�ا��ديدة،�الر�اط،�

املجلة�املغر�ية�لإلدارة�املحلية�،�"الوالة�والعمال�وا���امة�ال��ابية�ع���ضوء�مقتضيات�الدستور�ا��ديد�"،��أشر��عبد�العز�ز-

.101�،113.ص.،�ص2013الر�اط،مطبعة�املعارف�ا��ديدة،�،110-109،�عدد�والتنمية

مجلة�املنارة�للدراسات�،"مسألة�توز�ع��ختصاص�ب�ن�الدولة�وا���ات�خطوة�نحو�تفعيل�ا���و�ة�املتقدمة�"،�رضوان�العن��-

.162�،188.ص.،�ص2011الر�اط،مركز�املنارة�للدراسات�و�بحاث،،�العدد��ول،القانونية�و�دار�ة

�داودي- �إيمان ،"� �باملغرب �الدستوري �و�صالح �والعمال �"الوالة �والتنمية، �املحلية �لإلدارة �املغر�ية �املجلة �عدد �مطبعة�108، ،

.69�،77.ص.،�ص2013فيفري��-املعارف�ا��ديدة،�الر�اط،��جانفي
552- René CHAPUS, Droit administratif général, 12e édition, tome 01, Edition Montchrestien,
paris, 1999, PP.214, 215.

انـــــــــــون�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمن�ق�92ـع�ســــــــــــــــابق،�واملادة�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،�مرجـــــــ1969ماي��23،�مؤرخ����38-69م�ــــــــــــــــــــــــــــــــأمر�رقم�رقمن��150وتقابل�ا�املادة��-553

.،�مرجع�سابق1990أفر�ل��7،�مؤرخ����09-90رقم�
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:�ختصاصات��دار�ة�للوا��-أ

ة�للوا������الس�ر�ع���تنفيذ�النصوص�ال�شر�عية�والتنظيمية،�و�و�ــتتمثل��ختصاصات��دار�

�علي �نصت �املـــــــــــــــــــــما �ــــــــــــــــــــھ �)554(113ادة �املسؤول، �وح����فيعد �القوان�ن، ��ل �تطبيق �عن �ول

.القرارات�الصادرة�عن��دارة�املركز�ة

يمكن�أن�يؤدي�إطالق�اختصاص�الوا������تنفيذ�جميع�النصوص�القانونية،�إ���الطعن�

�م�م �الوا�� �فتو�� ��قليمية، �ا��ماعات �استقاللية �تنفيذــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�� �ع�� �الس�ر قانون���ة

�نتخابات�مثال،�سي�ون�لھ�نتائج�سلبية،�وتأث���مباشر�ع���الالمركز�ة،�بحكم�أن�الوا����و�من�

�املستوى� �ع�� �التداولية ��ج�زة �انتخاب �ع��ا �سي�تج �ال�� ��نتخابية، �العملية �ع�� س�شرف

��ي�ت ��عت�� �والذي �التنفيذيـــــــــــــــاملح��، �بال�سبـــــــــــــــــــــــــــــھ �بال�سبة�ــــــــــــــــــــة �الوصية �وا���ة �للوالية، ة

،��ان�لزاما�ع���)555(للبلدية،�و�التا���ولتعز�ز�مبدأ�حياد��دارة�املعلن�عنھ�صراحة����الدستور 

�ا�� ��ختصاصاتــــــــــــــــاملشرع ��� �التداخل ��ذا �تجنب �م)556(زائري �وال �ألن �سيا����، ���زب نتم

�قد� �مما �حز�ھ، �لون �نفس �من �معھ �سيعمل �الذي �املجلس �ي�ون �أن �حتما �سيخدمھ مع�ن،

.)557(يدفعھ�إ���التأث�������نتخابات�باعتباره�القائم�عل��ا

�للدولة �املمركزة �غ�� �املصا�� �ورقابة �ت�سيق، �بت�شيط، �كذلك، �الوا�� امل�لفة�يقوم

،�إال�أن�اختصاص�الوا������)558(111بمختلف�القطاعات����الوالية،�و�و�ما�نصت�عليھ�املادة�

،�مؤرخ����09-90من�قانــــــون�رقم��95،�مرجـــــــــع�سابق،�واملــــــــــــــادة��1969ماي��23،�مؤرخ����38-69أمر�رقم��151قابل�ا�املادة��وت�-554

،�مرجع�سابق1990أفر�ل��7
�(25أنظر�املادة��-555 �ترقيم�ا �رقم�)2016قبل�التعديل�الدستوري�لسنة��23وال����ان �5،�مؤرخ����438-96من�مرسوم�رئا���

،�يتعـــــــــــــــــلق�بإصدار�نص��عديل�الدستور،�مرجع�سابق1996د�سم���
فدرجة�الالمركز�ة،�وكذا�ا���امة�ا��يدة�لتدب���الشأن�املح��،�تتوقف��ش�ل�واسع�ع���تحديد�وتدقيق�اختصاصات�الدولة���-556

:والعقال�ي�لالختصاصات،�للتفصيل�أنظر��وا��ماعات�املحلية�����افة�املجاالت،�و�التا���التوز�ع�ا��يد

.177.،�مرجع�سابق،�صرضوان�العن��-

،�العدد�مجلة�صوت�القانون "املالئمة�ب�ن�اختصاصات�ا��ماعات�املحلية�وموارد�ـــــــا�املالية�"ومالك�عليان�،�عبد�الصديق�شيخ-

.231.�ول،��لية�ا��قوق،�جامعة�خم�س�مليانة،�ص
ملاجست��،�تخصص�،�تأث���املركز�القانو�ي�للوا���ع���الالمركز�ة����ا��زائر،�مذكرة�مقدمــــــــــــــــــــــة�لنيل�ش�ـــــــــــــــــــــادة�اع���فاتح�بابا-557

.98.،�ص2010تحوالت�الدولة،��لية�ا��قوق،�جامعة�مولود�معمري،�ت��ي�وزو،�
�23،�مؤرخ����38-69أمر�رقم�أمـــــــــا����ظــــل��.،�مرجع�سابق1990أفر�ل��7مؤرخ�����،09-90من�قانون�رقم��93واملادة��وتقابل�ا-558

=،�مرجع�سابق،�فاختصاص�الت�شيط�والت�سيق�ورقابة��شاطات�املصا���غ���املمركزة�للدولة�امل�لفة�بمختلف�قطاعات1969ماي�
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يؤدي�منح�الوا���مثل�.)559(�ذا�املجال�غ���مطلق�بل��ناك�است�ناءات�ترد�ع����ذه�الصالحيات

�����ذه�الصالحية�إ���تقو�ة�سلطاتھ�ع����شاط�املصا���ا��ارجية،�و�التبعية�التدخل�املباشر 

��دار�ة� �إعماال�لالمركز�ة �وال�� �املحلية، �املصا�� �صميم ��� �تدخل �ال�� �الوالية سائر��شاطات

.وجب�التحكم�ف��ا�من�طرف�املجالس�املنتخبة

�الوالي ��� �العـــــــــــــــــــــام �النظام �ع�� �ا��فــــــــــــــــــــاظ �ــــــــــــــــــــــــــيدخل �الصالحيات ��� �املخولة�ة �دار�ة

�و� �مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــللوا��، �املـــــــــــــــــــــــــــــــــــو �نص �من �يظ�ر �ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا �07-12نون اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقمــــــــــــــــــــــن)560(114ادة

ومن�أجل�تحقيق��ذه�امل�مة�وضعت�ر�ن�إشارتھ�جميع�قوات��من،�و�و�،�)561(املتعلق�بالوالية

� �املادة �عليھ �نصت �ـــــــــــــــــــم118ما �رقم �قانون �الظروف�)562(07-12ن �حالة ��� �يمكن �كما ،

�الشرط �قوات �تدخل �يطلب �أن �الوالية�ـــــــــــــــــــــــــ�ست�نائية، �إقليم �ع�� �املتواجدة �الوط�� �والدرك ة

و���الظروف�غ���العادية،�فإن�سلطات�الوا���،�)563(116عن�طر�ق�ال�����،�بحكم�نص�املادة�

.)564(����ذا�املجال�تتوسع،�وذلك�بحكم�النصوص�املؤطرة�ل�ذه�الظروف

،��انت�ال�يئة�التنفيذية�1969املجلس�التنفيذي�للوالية،�باعتبار�أن����ظل�قانون�الوالية�لسنة��ال�شاط����الوالية،��ان�يقوم�بھ=

.137للوالية�تت�ون�من�الوا���واملجلس�التنفيذي�للوالية،�و�و�ما�نصت�عليھ�املادة�
ابق،�واملتمثلة�أساسا����،�مرجع�س2012فيفري��21،�مؤرخ����07-12من�قانون�رقم�����111املادة��وردت��ذه��ست�ناءات-559

�والتنظي �ال��بوي �وعـــــــــالعمل �العل��، �والبحث �العا�� �والتعليم �والت�و�ن، �ال��بية �مجال ��� �الرقابة�ــــــــــــــــــــــــــــــــــم �وتحصيل�ا، �الضرائب اء

�يت �ال�� �املصا�� �العمومية، �الوظيفة �مف�شية �العمل، �مف�شية �ا��مارك، �إدارة �أو�املالية، �طبيعتھ �إ�� �بالنظر ��شاط�ا جاوز

ر�ـــــــــــــــــــا�أمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،�مرجع�سابق،�أم1990أفر�ل��7،�مؤرخ����09-90و���نفس�املجاالت�املست�ناة����قانون�.خصوص�تھ�إقليم�الوالية

� �38-69رقم ��� �مؤرخ ،23�� �املس1969ماي �فال�شاطات ،� �سابق، �مرجع ،��� �تتمثل �ميدان�ــــــــــــــــــــــــــــــالعم:ت�ناة ��� �والتنظيم �ال��بوي ل

.ال��بية،�أساس�الضرائب�وتحصيل�ا�ودفع�املصار�ف�العمومية
،�مؤرخ�09-90من�قانون�رقم��96ع�سابق،�واملادة�JJ،�مرج1969ماي��23،�مؤرخ����38-69أمر�رقم�رقم�من��152وتقابل�ا�املادة�-560

،�مرجع�سابق1990أفر�ل����7
�التنظيمي�-561 �للنصوص �باإلضافة �مجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�ذا �فــــــي �الوا�� �بصالحيات �املتعلقة �م��ــــــا�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــة �ال�� �العام �النظام �ع�� �ا��فاظ ــال

� �رقم �م373-83مرسوم �ــــــــــــــــــــــ، ��� ـــــــــــــــم�28ؤرخ �ـــــــــــ �صالحي1983اي �يحدد �الـــــــــــــــــــــــــــــ، ��مــــــــــات �ميدان ��� ـــــــــــــــــــــوا�� �النظام�ــــــــــ �ع�� �واملحافظة ن

.1983ماي��31،�الصادر����22ش�عدد�.د.ج.ج.ر.العام،�ج
،�مؤرخ�09-90من�قانون�رقم��97،�مرجع�سابق،�واملادة�1969ماي��23،�مؤرخ����38-69قم�رقم�أمر�ر من��154وتقابل�ا�املادة�-562

،�مرجع�سابق1990أفر�ل�����7
،�مؤرخ�09-90من�قانون�رقم��99،�مرجع�سابق،�واملادة�1969ماي��23،�مؤرخ����38-69أمر�رقم�رقم�من��156وتقابل�ا�املادة�-563

،�مرجع�سابق1990أفر�ل�����7
.241.،�مرجع�سابق،�ص...،�شرح�قانون�الواليةعمار�بوضياف-564
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:�ختصاصات�السياسية-ب

مثل�الدولة�ع���املستوى�املح��،�باختصاصات�وميتمتع�الوا���باعتباره�ج�از�عدم�ترك��،�

�بإعالم� �يلزم �كما �تصور�ا، ��� �أيضا �و�سا�م �العامة، �السياسة �تنفيذ ��� �تتمثل سياسية،

�ا��صول� �أجل �من �و�عتمد ��جتماعية، �و�قتصادية، ��دار�ة، �السياسية، �با��ياة ا���ومة

 �� �ملصا�� �العامة ��ستخبارات �ع�� �الالزمة �املعلومات �كما�ع�� �تصرفھ، �تحت �املوضوعة من

.)565(جراء�التفت�ش�للقيام���ذه�امل�مةإيمكن�أن��عمل�

:اختصاصات����مجال�الضبط�القضا�ي-ج

� �املادة �صراحة �عليھ �نصت �و�و�ما �قضائية، �شرطة �ضابط �قانون��28عت���الوا��، من

�ذا��ختصاص�،�قيمكن�لھ�ممارسة�أعمال�الضبط�القضا�ي،�إال�أن�)566(�جراءات�ا��زائية

��� �أساسا �وتتمثل �ذا��ا �املادة ��� �وردت �الشروط �من �بجملة �حالة�مقيد ��� �السلطة ممارسة

�الدولة، �أمن �ضد �جنحة �أو �جناية ��ست��ال،وقوع �السلطة�توافر�حالة �أن �علمھ عدم

ساعة،�و�عد�ا�يتخ����48إبالغ�وكيل�ا��م�ور�ة�خالل�القضائية�قد�أخطرت�بوقوع�ا��ر�مة،

.جراءات�للسلطة�القضائية�املختصةعن��ل�� 

�إل��ا،�أن�الوا���يجمع�ب�ن�يده�سلطات� ي�ب�ن�لنا�انطالقا�من��ختصاصات�ال���تطرقنا

�امة،�تجعلھ�يحتل�م�انة�متم��ة�ع���مستوى�الوالية،�ف�و�يلعب�دور�أسا�������إطار��دارة�

اره�ممثل�الدولة،�كما�يلعب�دور�خاص����إطار�الالمركز�ة��دار�ة�بفعل�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاملركز�ة�باعتب

�املتميــــ �ـــــــــــــــــــــــــــامل�انة ��و�� �الصفــــــــــــة �لـــــــــھ �تمنح�ـــــــــــــا �التــي �ع����–زة �الدولة �تمثيل �بذلك نقصد

�ختصاصات�ال���منحت�لھ�كممثل�للدولة،�حيث��ان�،�وذلك�بحكم�ك��ة�-املستوى�املح���

�م�� �البعض �منح �لو ��جدر �الوال�يـــــــــــــــــــــــــمن �الشع�� �املجلس �لرئ�س �ا���از�)567(ا �باعتباره ،

�توجھ� �غ���أن ��عت����صل، �ال�� ��قليمية �ا��ماعات �استقاللية �تدعيم �و�التا�� الالمركزي،

.276.،�مرجع�سابق،�صأحمد�محيو-565
فيفري��17،�الصادر����48ش�عدد�.د.ج.ج.ر.،�يتضمن�قانون��جراءات�ا��زائية�ج1966جوان��8،�مؤرخ����155-66أمر�رقم��-566

1966� �أمر�رقم �بموجب �ومتمـــــــــــــــــــــــــم �معدل ،15-02� ��� �مؤرخ ،23�� �ج2015جو�لية �.د.ج.ج.ر.، �عدد �40ش �الصادر��� جو�لية��23،

2015.
.71.،�صمرجع�سابق،�رمضان�ت�سمبال�-567
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ان�منتظر،�و�و�ما�ي��ز�املركز�املتفوق�للوا���بجعلھ�الفاعل��سا����املشرع،�جاء�مخالفا�ملا��

.ع���مستوى�الوحدة��قليمية�الالمركز�ة

ثانيا

تأكيد��يمنة�الطا�ع�غ���املمركز�للوالية�باعتبار�الوا���ممثل�الوالية

لم�يكتف�املشرع�ا��زائري�بتقو�ة�مركز�الوا���بمنحھ�اختصاصات�واسعة�كممثل�للدولة�

فحسب،�بل�قام�كذلك�بتأكيد��يمنة�ال��عة�املركز�ة�ع���حساب�الالمركز�ة�من�خالل�جعل�

�سلب� �معناه �و�ذا �الوال�ي، �الشع�� �املجلس �رئ�س �من �بدال �للوالية �التنفيذية �ال�يئة الوا��

���از�التداو��،�مادام�أن�الالمركز�ة�ا��قيقية�تتطلب�أن�ت�ون��ج�زة��اختصاص�أسا����من�ا

�سلطة� �باعتبــــــــــــاره �ال�دف �ال�يحقق �للوا�� �التنفيــــــذ �سلطة �منح �ب�نما �قرارا��ا، �سيدة املنتخبة

،�فتنفيذ�مداوالت�املجلس�من�طرف�ممثل�السلطة�املركز�ة�عوض�من�رئ�سھ�)568(لعدم�ال��ك��

�ع����املنتخب، ��قليمية، �ا��ماعة ��� �الواجبة ��ستقاللية �مع �ي�نا�� �وتنظيما �وضعا يجسد

أساس�أن�تصرف�الوا���كرجل�جماعة�محلية�ال�يجعلھ�مستقال�عن�السلطة�الرئاسية،�ال���

�السلط �عليھ �املركز�ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتمارسھ �ف�و��عت���)569(ة �ـــــــــــــــــــــــــوز�ر�الداخليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل�عينا، ا���ة��–ة

،�مما�يجعل�منھ�وسيلة�لتنفيذ�السياسة�املركز�ة�ع���املستوى�-الوصية�ع���املجلس�الوال�ي�

.املح��

�109،�إ���102منحت�للوا�����ذه�الصفة،�صالحيات�متعددة،�و�و�ما�نصت�عليھ�املواد�

� �قانون �بالوالية07-12من �املتعلق �أس)570(، �تت��ص �وال�� ���ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، �املسبق�اسا �عداد

يتو���تنفيذ�م��انية�الوالية��عد�،�للم��انية،�ول�ل�القضايا�ال����عرض�املجلس�الشع���الوال�ي

�عل�� �الوال�يــــــــــــــــــــــــــــــــــالتصو�ت �الشع�� �املجلس �طرف �من �ا �مستوى�، �ع�� �عت����مر�بالصرف

568 - Hassan OUZZANI CHAHDI, Droit administratif -l’organisation administrative-,
imprimerie Nadjah el djadida, Casablanca, 1997, P.150.
569- Abdelaziz BENDJELLOUN, Droit administratif - l’organisation administrative -, 2éme

édition, Elmaarifa, Rabat, 1992, P.132.
�91إ����83مرجع�سابق،�واملواد�يتعلق�بالوالية،�،�1969ماي��23،�مؤرخ����38-69من�أمر�رقم��54إ����49وتقابل�ا�املواد�من��-570

.،�مرجع�سابق1990أفر�ل��7،�مؤرخ����09-90من�قانون�رقم�

�أنظر ��ختصاصات ��ذه ��� �ش��وب-:للتفصيل �املحلي"،مسعود �ل��ماعات �التنفيذية �ال�يئات �ـــــــــــــــــــــاختصاصات �"ة �الفكر�، مجلة

.21�،22.ص.،�ص2003مارس�مجلس��مة،�ا��زائر،�،�2،�عدد�ال��ملا�ي

.72.،�مرجع�سابق،�صرمضان�ت�سمبال-
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�ةــــــــــــــــــــــــــــــالوالي �أعم، �بالوالية�ــــــــــــــت�شيط �املتواجدة �العمومية �واملؤسسات �الوالية �مصا�� ال

�ومراقب��ا �الوال�ي، �الشع�� �املجلس �مداوالت �تنفيذ �ا�، �أعمال �جميع ��� �الوالية �ياة�تمثيل

توقيع�العقود�وإبرام�الصفقات�العمومية�،�ة�و�دار�ة�وإدارة�أمالك�وحقوق�الواليةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاملدني

.ال���يصادق�عل��ا�املجلس�الشع���الوال�ي

�ي�ب�ن�لنا�بوضوح�كيف�أن�املشرع�ا��زائري،�جعل�من�الوا���صا�ع�القرار�ع���املستوى 

املح��،�و�و�ما�يؤدي�إ����غليب�ال��عة�املركز�ة،�ووصف�الوالية�بأ��ا�تنظيم�أقرب�لعدم�ال��ك���

� �ا��االت �أحسن �و�� �الالمركز�ة، �إ�� �"م��ا �مسقطة �مبادئ�"المركز�ة �التفك����� �يقع �لم ،

� �دور �لعب �ل�ا �إال�بقدر�يؤمن �نظام�ا �صياغة ��� �"الالمركز�ة �قرب �عن � �املمتدة رة�لإلدا"اليد

�البلدي �و�� ��ساسية، �الالمركز�ة ��قليمية �ا��ماعة �ع�� �السيطرة�ــــــــــــــــــــــــــاملركز�ة �إلح�ام ة

�الوال�ي)571(عل��ا �املجلس �دور �ت��يم �وكذا �السلطة��، �ممثل �من �جعل ��مر�الذي ورئ�سھ،

���� �طعنا ��عد �والذي �تدب����قليم، �مستوى �ع�� ��سا��� �والفاعل �الفع�� �الرئ�س املركز�ة

.)572(استقاللية�ا��ماعة��قليمية

الفقرة�الثانية

توسيع��يمنة�الوا���بالتدخل�����سي���املجالس�املنتخبة

تق�الوا���ال��ام�تقديم�تقر�ر�عن�تنفيذ�املداوالت�ع���عا�2012وضع�قانون�الوالية�لسنة�

�غ��� �القطاعات ��شاط �ع�� �سنو�ا �املجلس �إطالع �وكذا �السابقة، �الدورات �خالل املتخذة

رئ�س�إعالم�ع���ضرورة��)574(104،�كما�أكدت�املادة�)573(103املمركزة�بالوالية،�وذلك����املادة�

ة�ب�ن�الدورات�عن�مدى�تنفيذ�التوصيات�الصادرة�عن�املجلس�ـــــــــــــــــــــــــاملجلس����الف��ات�الفاصل

.)575(الشع���الوال�ي،�ال����عت���وسيلة�للمراقبة�ا��قيقية

.163.،�مرجع�سابق،�صمحمد�ال��مي-571
.193.،�مرجع�سابق،�صفاطمة�السعيدي�مزروع-572
من�قانون�رقم��84مرجع�ســــــابق،�واملادة�يتعلق�بالوالية،�،�1969ماي��23،�مؤرخ����38-69من�أمــــــــــــــــر�رقم��52وتقابل�ا�املــــــــــــــــــــــــادة��-573

.،�مرجع�سابق1990أفر�ل��7،�مؤرخ����90-09
،�مؤرخ����09-90من�قانون�رقم��85،�مرجع�سابق،�واملادة�1969ماي��23،�مؤرخ����38-69من�أمر�رقم��54وتقابل�ا�املادة�من��-574

.،�مرجع�سابق1990أفر�ل��7
.25.،�مرجع�سابق،�ص...لتنفيذية،�اختصاصات�ال�يئات�امسعود�ش��وب-575
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لكن،�رغم�منح�ا���از��ذه�السلطة،�إال�أ��ا�تظل�ض�يلة�مقارنة�بالسلطات�ال���يتمتع���ا�

�ممثال�للدول �باعتباره �املستوى�ــــــــــــــــــــــــــــالوا�� �ع�� �الوا�� ��يمنة �إ�� �وطبيع��ا ���م�ا �يؤدي �وال�� ة،

�و�سي���املجالس� �املحلية �الشؤون ��� �للوا�� �غ���املباشرة �التدخالت �إ�� �باإلضافة ��ذا املح��،

�وط �من �تز�د �وال�� �محدوديـــــــــــــــــــــــــــــاملنتخبة، �و�عكس �ال�يمنــــة، �الشع���أة �املجلس �رئ�س �دور ـــــــــــــة

�تمتد�إ���مرحلة��)أوال(الوال�ي،�وال���قد�ت�ون�قبلية�أي����مرحلـــــــة��عداد�لالجتماعات� كما

).ثانيا�(س����جتماعات�

أوال

تدخل�الوا������مرحلة�التحض���لالجتماعات

�ل��ماع �املؤطر �ال�شر�ع �ــــــــــــــــــــــــمنح ��سي���للوا����قليميةات �مجال ��� �واسعة �سلطة ،

املجالس�املنتخبة،�وفيما�يتعلق��سلطات�الوا������مرحلة�التحض���لالجتماعات�فتتمثل�أساسا�

��:

:التدخل�ع���مستوى�وضع�جدول��عمال-أ

"املتعلق�بالوالية�ع���38-69رقم�من�أمر 53نصت�املادة�� يجوز�للمجلس�أن�يتداول�:

"���جميع�الشؤون�ال���حقق�ف��ا�الوا���مسبقاقانونا� ا�أنھ����ظل�أمر�ـــــــــــــــــــــــــــــيظ�ر�جلي.)576(...

،�الوا����و�الذي�يحدد�جدول�أعمال�املجلس�الشع���الوال�ي،�مما��ش�ل�طعنا�صارخا�1969

ضيع�املحددة�من����استقاللية�الوالية،�بحكم�عدم�تمكن�ا���از�املنتخب����التداول�خارج�املوا

طرف�سلطة�عدم�ال��ك��،�فالتحديد�الفع���وال��ا�ي�ل��دول�ال�يتم�إال�بموافقة�الوا��،�و��ذا�

�للتداول� �املجلس ��س�� �ال�� �النقاط �أو�قبول �أو�رفض �الق��اح �الصالحيات ��ل يتوفر�ع��

.)577(�شأ��ا

،�املتعلق�بالوالية،�ولم�09-90رقم�سار�توجھ�املشرع�ا��زائري�باتجاه�مخالف����قانون 

�شر�إ���مشاركة�الوا������إعداد�جدول�أعمال�الدورة����مادة�مستقلة،�إال�أنھ�من�ج�ة�أخرى�

ھ�من�ثلث�ــــــــــــــــــــــنص�ع���إم�انية�تداول�املجلس����جميع�الشؤون�ال�����م�الوالية�وال���تحال�إلي

يتداول�املجلس�الشع���الوال�ي�حول�املواضيع�املخولة�لھ�بمقت����القوان�ن�...":ال���نصت�ع����63ذا�باإلضافة�إ���املادة��-576

."من�الوا��و�نظمة�و�صفة�عامة�يتداول�����ل�أمر���م�الوالية�يحال�إليھ�بناء�ع���اق��اح�يقدمھ�ثلث�أعضائھ�أو�من�مكتبھ�أو�
.188.،�مرجع�سابق،�صفاطمة�السعيدي�مزروع-577
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منھ،�و�و�ما�يف�م�منھ�مشاركة�الوا���55ذلك����املادة�أعضائھ،�أو�من�رئ�سھ،�أو�من�الوا��،�و 

.���وضع�جدول�أعمال�ا���از�التداو��

���� �الوال�ي �الشع�� �املجلس �الوا��، �مشاركة �ع�� �صراحة �ونص �ا��زائري �املشرع عاد

�و�و�م ��عمال، �جدول �عليـــــــــــــــــإعداد �نصت �ــــــــــــــــــــــــا �املادة �صراحة �قانون �16/3ھ �07-12رقم�من

�بالوالية "املتعلق ��عد�...: �الوا�� �بمشاركة �ا�عقاد�ا �وتار�خ �الدورة �أعمال �جدول يحدد

�املكتب �أعضاء �و��ذا)578(."مشاورة �املستوى��، �ع�� �مركز�الوا�� �تقو�ة ��� �املشرع �نية تتأكد

.املح���من�خالل�إعادة�إشراكھ�بصراحة����تحديد�القضايا�ال���يتداول�ف��ا�املجلس

:التدخل�ع���مستوى�ا�عقاد�الدورات-ب

،�و�و�)579(منحت�قوان�ن�الوالية�كذلك�للوا���صالحية�طلب��جتماع����دورة�غ���عادية

املتعلق�بالوالية،�وكذا�املادة��07-12من�قانون�رقم��)580(15ادة�ــــــــــــــة�املـــــــــــــھ�صراحــــــــــــــــما�نصت�علي

17)581(�� �رقم �قانون �ع����10-11من �ح�� ��يمنتھ �ي�سط �الوا�� �فإن �و��ذا �بالبلدية، املتعلق

مستوى�طلب�ا�عقاد�الدورات�مما�يجعلھ�املتحكم����مجال��سي���املجالس�املنتخبة،�وجعلھ�

.السلطة�العليا�ع���املستوى�املح��

ثانيا

تدخل�الوا���أثناء��جتماعات

لم�يكتف�املشرع�ا��زائري�بتقو�ة�مركز�الوا���بإعطائھ�سلطة�املشاركة����إعداد�جدول�

�صالحيات� �لھ �منح �بل �است�نائية، �دورة �لعقد �و�ستدعاء �الوالئية، �الشعبية �املجالس أعمال

:أخرى�تتمثل�أساسا���

...ال���نصت�ع����76ذا�باإلضافة�إ���املادة��-578 " �بموجب�القوان�ن�: يتداول�حول�املواضيع�التا�عة�الختصاصاتھ�املخول�إيا�ا

."أعضائھ�أو�رئ�سھ�أو�الوا��)1/3(ث�والتنظيمات�وكذت��ل�القضايا�ال�����م�الوالية�ال���ترفع�إليھ�بناء�ع���اق��اح�يقدمھ�ثل
،�مرجع�1990أفر�ل��7،�مؤرخ����09-90،�مرجع�سابق،�وقانون�1969ماي��23،�مؤرخ����38-69تجدر��شارة�إ���أن�أمر�رقم��-579

� �املادت�ن ��� �وذلك �الدورات، �تمديد �الوا�� �طلب �إم�انية �إ�� �كذلك �تطرقا �قد ��11و�26سابق، �قانون �إال�أن �التوا��، الوالية�ع��

.الساري�املفعول�لم��شر�ل�ذا��مر
،�مؤرخ����09-90من�قانون�رقم��13،�مرجع�سابق،�واملادة�1969ماي��23،�مؤرخ����38-69من�أمر�رقم��27وتقابل�ا�املادة�من��-580

.،�مرجع�سابق1990أفر�ل��7
،�مؤرخ�09-90من�قانون�رقم��15،�مرجع�سابق،�واملادة�1967جانفي�18،�مؤرخ����24-67من�أمر�رقم��80وتقابل�ا�املادة�من��-581

.،�مرجع�سابق1990أفر�ل�����7
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:حضور�اجتماعـــات�املجلس�الشعبــــــي�الوال�ي�واملشاركة�ف��ا-أ

��تنص �)582(24املــــــــــــادة �رقم �قانون �بالوالية�07-12من "املتعلق �دورات�: يحضر�الوا��

يتدخل�الوا���أو�ممثلھ�.و���حالة�حصول�ما�ع�ينوب�عنھ�ممثلھ.املجلس�الشع���الوال�ي

يؤدي�حضور�الوا���الجتماعات�."طلب�من�أعضاء�املجلس�بناء�ع���طلبھ�أو�بأثناء��شغال�

قو�ة��الرقابة�املمارسة�عليھ،�إذ�من�خالل��ذا�ا��ضور�تتمكن�السلطة�املركز�ة�املجلس�إ���ت

من�الوقوف�ع����ل�ما��عده�املجلس�من�برامج�ومشار�ع،��ذا�من�ج�ة،�ومن�ج�ة�أخرى�فإن�

���� �الوا�� ��شارك �عندما �بوضوح �و�ظ�ر�ذلك ��قليمية، �املجالس �حر�ة �يؤثر�ع�� حضوره

�وإب �املطروحة �املسائل �لتجنب�مناقشة �نظر�الوا�� �وج�ة �املجلس �أعضاء �و�ؤ�د �ف��ا، �رأيھ داء

،�ف�ل�اق��احات�املجلس�)583(معارضة�السلطة�املركز�ة�للمداوالت�ال���ت�ون�مخالفة�لتوج�ا��ا

�رسالة� �تبقى �الوا�� �قبل �من �وغ���املدعمة �ع��ا، �أو�غ���املدافع �غ���املقدمة �الوال�ي الشع��

.)584(ميتة

:تنفيذ�مداوالت�املجلس�الشع���الوال�ي-ب

�الوالئي �الشعبية �املجالس �مداوالت �ع�� �ابتداءا�ــــــــــــ�سيطر�الوا�� ��املة �شبھ �سيطرة ة،

�خالل� �من �التصو�ت �وتوجيھ ��عمال، �جدول �إعداد ��� �مشاركة �ج�ة �باعتباره ��و�� وان��اءا،

�والث �املنتخب�ن، �إ�� �بمعرفتھ �تبلغ �ال�� �يتخذ�ا�املعلومات �ال�� �القرارات �منفذ �ألنھ انية

.)585(املجلس

�استقاللية�ا��ماعة� يؤثر�بذلك�الوا���كذلك�باعتباره�منفذ�املداوالت،�و�و�ما�يطعن���

�ألن� �الوال�ي، �الشع�� �املجلس �لرئ�س �التنفيذ �سلطة �منح �املشرع �ع�� �لزاما �ف�ان �قليمية،

�ستوجب�أن�يحل�رئ�س�املجلس�الشع���الوال�ي�محل�الوا����،التطبيق�ال��يح�للديمقراطية

،�وحصر�م�ام�الوا������تلك�املتعلقة�بتمثيل�الدولة،�وذلك�من�أجل�)586(ع���املستوى�التنفيذي

إعادة�التوازن�ب�ن�مركز�رئ�س�املجلس�الشع���الوال�ي�ومركز�الوا��،�فمركز��ذا��خ���كموظف�

،�مؤرخ����09-90من�قانون�رقم��18،�مرجع�سابق،�واملادة�1969ماي��23،�مؤرخ����38-69من�أمـــر�رقم��33وتقابل�ا�املادة�من��-582

.،�مرجع�سابق1990أفر�ل��7
.189.ابق،�ص،�مرجع�سفاطمة�السعيدي�مزروع-583
.25.،�مرجع�سابق،�ص...،�اختصاصات�ال�يئات�التنفيذيةمسعود�ش��وب-584
.24.،�صاملرجع�نفسھ-585

586 - Abdelaziz BENDJELLOUN, op cit, P.134.
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�ع �غر�ب �مع�ن، �تخو�لا���از�التداو �نعام �غ���املقبول �من �يجعل �محلية�ـــــــــــــــــــ��، �صالحيات ھ

��يمنة� �فإن �أخرى �ج�ة �ومن �ج�ة، �من ��ذا ���ا، �أو�� �املجلس �رئ�س �ي�ون وتنفيذية،

ة،�يجعل�من��ذه��خ��ة�ج�ازا�تا�عا�ـــــــــــــــــ�ختصاصات�الالترك��ية�للوا���ع���مجمل�عمل�الوالي

.)587(إيحاء�منھلھ�،�ال�يتحرك�إال�ب

الفرع�الثا�ي

�عز�ز�ال��عة�املركز�ة�بتدعيم�الوا���بأج�زة�مساعدة

�جعلھ� �خالل �من �للوا�� �املركز�املتفوق �املتعاقبة، ��قليمية �ا��ماعات ��شر�عات أظ�رت

ا���از��ك����يمنة�ع���املستوى�املح��،�م�مشة�بذلك��ج�زة�التداولية�وجعل��ختصاصات�

�كث��ة� �بقيود �محاطة �أ��ا �إال �ك����ا �فرغم �وتز�ي�ية، �ش�لية �صالحيات �مجرد ���ا �تتمتع ال��

.��اية�املطاف�تمارس�من�طرف�السلطة�املركز�ة�تجعل�ا���

لم�يكتف�القانون�بتقو�ة�مركز�الوا���فحسب،�بل�دعمھ�بمجموعة�من��ج�زة�املساعدة�

منحت�ل�ا�اختصاصات�تحد�من�استقاللية�ا��ماعات��قليمية،�وت��ز��يمنة�ال��عة�املركز�ة�

����الـــــــــــــــــــــــــــــــــــة،�وتتمثل�أ�م�ـــــــــــــــــــــــــــــــــ����عامل�املشرع�مع�الالمركز�ة��دار� وا���املنتدب،�رئ�س�ــــــــــــــــــــــــــــــــــا

�للوالية �العام �و�م�ن �تقو�ة�)588(الدائرة، �إ�� �أدى �ما ��ختصاصات �من �ل�م �منحت ،كأعضاء

.)فقرة�ثانية(،�يضاف�إل��م�مجل����الوالية�واملقاطعة�)فقرة�أو��(��م���م�ش�املنتخب�ن�

الفقرة��و��

تخو�ل�أعضاء�معين�ن�سلطة�ممارسة��عض��ختصاصات�املحلية

�من �تأكيدا �ا��زائري �املشرع �التنظيم�ــــــــــــــــــــــــقام �مع �التعامل ��� �املركز�ة �ال��عة �ترسيخ ھ

��عض�الالمركزي  �للوا�� �واملساعدة �املح��، �املستوى �ع�� �املعينة ��ج�زة ��عض �بمنح ،

الصالحيات��ان��و���لو�اع��ف���ا�لصا����ج�زة�التداولية،�وتتمثل��ذه��ج�زة�أساسا����

).ثالثا(وأخ��ا��م�ن�العام�للوالية��،)ثانيا(الوا���املنتدب،)أوال(رئ�س�الدائرة�

.24.،�مرجع�سابق،�ص...،�اختصاصات�ال�يئات�التنفيذيةمسعود�ش��وب-587
دور�املجالس�املنتخبة����إعداد�ل����ذا�املقام�لألم�ن�العام�للوالية،�تار�ا��م�ن�العام�للبلدية�ملوضع�آخر�ح�ن�التطرق��أتطرق �-588

.292�،296.ص.الفصل�الثا�ي�من��ذا�الباب،�ص،�وذلك����امل��انية
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أوال

رئ�س�الدائرة

تأم�ن��يمنة�مطلقة�للسلطة�املركز�ة�ع���املستوى�املح���

�الدائــــــــر�رئيـــــــــ�عتب �مــــس ��ج�ــــــــــــــرة �املســـــــــــن �للــزة �واملعين)589(وا��ـــــــــاعدة �مرســــــ، �بموجب وم�ـــــة

رئا���
،�ما�)591(السلمية�للوا��،�وقد�منحت�لھ�من�الصالحيات�ال���يمارس�ا�تحت�السلطة�)590(

يجسد�توجھ��رادة�السياسية����ا��زائر�نحو�ترسيخ�ال��عة�املركز�ة����التعامل�مع�ال�يئات�

�رقم� �التنفيذي �املرسوم �بموجب �املحددة ��ختصاصات ��ذه �أ�م �إجمال �و�مكن الالمركز�ة،

ــــــــر����حقيقة��مر�عودة�إ���،�والذي��عتبــــ)592(املحدد�ألج�زة��دارة�العامة�فـــــي�الوالية�95-215

� �رقم �لصالحي31-82املرسوم �املحدد �الدائرةـــــــــــــــ، �رئ�س �مستوى���)593(ات �ع�� �الدولة تمثيل

�الس�ر�ع��� �ا���ومة، ��عليمات �بــ�نفيذ �الوا�� �سلطة �تحت �ف�و�يقوم �الصفة �و��ذه الدائرة،

� �بالوضع �الوا�� �إعالم �والتنظيمات، �القوان�ن �الدائرةتطبيق ��� �السائد �)594(العام ت�شيط�،

وت�سيق�ومراقبة�أعمال�البلديات�امل��قة�بھ،�و�ذلك�يقوم�بـإقامة�ال�يا�ل�واملصا���الناجمة�

ة،�وس���ا�ــــــــــــــــلبلديلعن�ممارسة�الصالحيات�و�عمال�ال����سند�ا�التنظيم�ا��اري�بھ�العمل�

�ومتا� �املح�� �املستوى ��� �التدخل �الوطنيةاملنتظم، �املص��ة �ذات �التداب�� �تنفيذ ،�)595(عة

589-�� �املادة �عليھ �نصت ��09و�و�ما �رقم �رئا��� �مرسوم �215-94من ��� �مؤرخ ����1994جو�لية�23، �العامة ��دارة �أج�زة �يحدد ،

.1994جو�لية��27الصادر�����48ش�عدد�.د.ج.ج.ر.الوالية�و�يا�ل�ا،�ج
،�يتعلق�بالتعي�ن����الوظائف�املدنية�1999أكتو�ر��27،�مؤرخ����240-99من�مرسوم�رئا����رقم��03و�و�ما�نصت�عليھ�املادة��-590

.والعسكر�ة�للدولة،�مرجع�سابق
ــــــــــــــــــــــ،�م31-82من�مرسوم�رقم��02ة�تنص�املاد�-591 ش�.د.ج.ج.ر.،�يحدد�صالحيات�رئ�س�الدائرة،�ج1982جانفي��23ؤرخ����ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.1982جانفي��26،�الصادر����04عدد�
،�يتضمن�1969ماي��22،�مؤرخ����38-69رقم��انت�اختصاصـــــات�رئ�س�الدائرة�محددة�بموجب�أمر��1982إال�أنھ�قبل�سنة��-592

.170إ����166انون�الوالية،�مرجع�سابق،�وذلك����املواد�ق
593- Taib ESSAID, « Chronique de l’organisation administrative: 1994 », Revue IDARA, n°2,
Ecole Nationale d’Administration, Alger, 1995, P.114.

�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأنظر�امل�-594 �ـــــــــــــــــــــــم�03ادة �رقم �مرسوم �31-82ن ��� �مؤرخ ،23�� �مرجع�1982جانفي �الدائرة، �رئ�س �صالحيات �يحدد ،

�واملــــــــــس �ــــــــــــــــــــــــــــــابق، �و�09ادت�ن �ت�13، �مرسوم �من �رقم �215-94نفيذي ��� �مؤرخ ،23�� ����1994جو�ليلة �العامة ��دارة �أج�زة �يحدد ،

الوالية�و�يا�ل�ا،�مرجع�سابق�
،�يحدد�صالحيات�رئ�س�الدائرة،�مرجع�سابق،�واملادة�1982جانفي��23،�مؤرخ�������31-82من�مرسوم�رقم��06أنظر�املادة��-595

،�يحدد�أج�زة��دارة�العامة����الوالية�و�يا�ل�ا،�مرجع�سابق�1994جو�ليلة�23،�مؤرخ����215-94من�مرسوم�تنفيذي�رقم��09/2
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�وتنفيذ�ا �للتنمية �البلدية �تحض���املخططات �عمليات �وت�سيق �م)596(ت�شيط �وأخ��ا �ةارسـم،

.)597(ال�املجالس�الشعبية�البلديةـــــــــــ���أعمــــة�عــــــــايــالوص

� �بالدائرة �ا��زائري �املشرع �ا�تمام �سبق �ما �خالل �من �جليا �عدم�يظ�ر�لنا كج�از�يجسد

�البلدي �للمجالس �مقيدة �اختصاصات �بمنحھ ��داري، ��يمنة�ـال��ك�� �من �يوسع �و�ذلك ة،

��عض� �من �البلدية �تجر�د �سياسة �ا��زائري �املشرع �ان��اج �ذلك �يؤكد �وما �املركز�ة، السلطة

،�مما��ش�ل�طعنا��598ختصاصات�ال���تدخل����صميم�الصالحيات�املحلية��وإسناد�ا�للدائرة

ا����استقاللية�البلدية،�لعدم�التجسيد�الفع���ملظ�ر�ممارسة��ختصاصات�املحلية�من�صارخ

.الوحدة��قليمية

�بموجب� �للبلدية �أسندت �وال�� ��ختصاصات، ��ذه �ب�ن �من ��جتما�� �عت���السكن

،�يحدد�شروط�ا��صول�ع���املساكن�1998فيفري��01،�مؤرخ����42-98مرسوم�تنفيذي�رقم�

 �� �ذلكالعمومية �وكيفيات ��جتما�� �الطا�ع �ذات �)599(يجار�ة �املادة ��� �نص �والذي منھ�10،

رئ�س�-:ا�يأ�يــــــــــــــــــــــــــــــون�كمـــــــــــــــــــــــــتفحص�طلبات�السكن���نة�بلدية�ملنح�السكنات،�تتك":ع��

"املجلس�الشع���البلدي،�رئ�سا ...

����غليب�ال��عة�املركز�ة����التعامل�مع�التنظيم��داري،�وذلك�غ���أن�املشرع�ب�ن�رغبتھ�

� �سنة ��� �املرسوم �ل�ذا �ع���)600(2004بتعديلھ �ل��نة �السكن �طلبات �فحص �م�مة �وأسند ،

� �املادة �فأصبحت �الدائرة، �رئ�س �ي��أس�ا �الدائرة، ��اآل�ي10مستوى �طلبات�":تنص تفحص

�كما �تتكون �السكنات، �ملنح �للدائرة ���نة ��-:يأ�ي�السكن �رئ�سا، �الدائرة رئ�س��-رئ�س

"املجلس�الشع���البلدي�املع�� ...

،�يحدد�صالحيات�رئ�س�الدائرة،�مرجع�سابق،�واملادة�1982جانفي��23،�مؤرخ�������31-82من�مرسوم�رقم��10أنظر�املادة��-596

.ارة�العامة����الوالية�و�يا�ل�ا،�مرجع�سابق،�يحدد�أج�زة��د1994جو�ليلة��23،�مؤرخ����215-94من�مرسوم�تنفيذي�رقم��10/2
،�يحدد�صالحيات�رئ�س�الدائرة،�مرجع�سابق،�واملادة�1982جانفي��23،�مؤرخ�������31-82من�مرسوم�رقم��05أنظر�املادة��-597

.�ا،�مرجع�سابق،�يحدد�أج�زة��دارة�العامة����الوالية�و�يا�ل1994جو�ليلة��23،�مؤرخ����215-94من�مرسوم�تنفيذي�رقم��09/3
بدأت�الدولة�ا��زائر�ة���تمام�بالبلدية�كقاعدة�أساسية�لالمركز�ة��دار�ة،�ومنح�ا��2015تجدر��شارة�أنھ�ابتداء�من�سنة��-598

.صالحيات��انت�للدائرة�ومثال�ا�تلك�املتعلقة�ببطاقة�التعر�ف�الوطنية
.1998فيفري��04،�الصادر����05ش�عدد�.د.ج.ج.ر.ج�-599
،�مؤرخ����أول�42-98،��عدل�املرسوم�التنفيذي�رقم�2004أكتو�ر��24،�مؤرخ����334-04وذلك�بموجب�مرسوم�تنفيذي�رقم��-600

ش�.د.ج.ج.ر.،�الذي�يحدد�شروط�ا��صول�ع���املساكن�العمومية��يجار�ة�ذات�الطا�ع��جتما���وكيفيات�ذلك،�ج1998فيفري�

.2004أكتو�ر��24،�الصادر����67عدد�
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�����خ���أن�للدائرة�ولرئ�س�ا�م�انة�ودور��ام����ا��زائر،�وذلك�بفعل�قيـــــــــــــام� يظ�ر�لنا

،�مما�يقوي�من�مركز�ا�ع���)601(املشرع�بالرفع�من�عدد�الدوائر�����ل�تقسيم�إقلي������البالد

املجالس�البلدية�املنتخبة،�فرغم�إنقاص�القوان�ن�السار�ة�املفعول�الختصاصات�رئ�س�حساب�

� �لسنة �الوالية �بقانون �مقارنة �املراسيم�1969الدائرة �إال�أن �لھ، ��امل �فصل �خصص �الذي ،

�باملوضوع �الصلة �ذات ��عيد��)602(التنفيذية �مما �الدائرة، �رئ�س �صالحيات �من �لتوسع عادت

�م �املركز�ة �السلطة �����يمنة �ا��اصل �للتطور �واملنقوص �املح�شم �وإبراز�الطا�ع �جديد، ن

.)603(الالمركز�ة����ا��زائر

ثانيا

الوا���املنتدب

رئ�س�دائرة�ب�سمية�مغايرة�

�أش�ال� �باختالف �الدول �قانونيـــــــــتقوم �بأنظمة �عواصم�ا �بتخصيص �مغـــــــــا �للقواعد�ـــــة ايرة

ات��قليمية،�وتدخل�ا��زائر�ضمن��ذه�الدول،�حيث�خصت�والية�ــا��ماعا���ــــة�ع���بـــاملطبق

�تقسيم�الوالية�إ���دوائر�إدار�ة،�يتو���)604(ا��زائر�ب�نظيم�خضع�لعدة��عديالت ،��انت�آخر�ا

دد�الدوائر،�مما�ي��ز�نية�الدولة�ــــــــــــــــــــــــــــرع�ا��زائري�����ل�قانون�متعلق�بالتقسيم��قلي���إ���الرفع�من�عــــــــــــــــــــــــــــــحيث�س���املش-601

ية�والوالية،�والذي�يخلو�من��ش�ل�محكم،�وتقو�ة�وترسيخ��ذا�ا���از�الوسيط�ب�ن�البلدبالبلديات�ا��زائر�ة�ورغب��ا�����حاطة

.أي�تمثيل�ديمقراطي،�ورغم�ذلك�منحت�لھ�صالحيات�تؤثر�ع���البلديات�ال���تجسد�الالمركز�ة،�مما��عرقل�استقاللية��ذه��خ��ة
602-�� �رقم �تنفيذي �مرسوم �بذلك �215-94أقصد ��� �مؤرخ ،23�� �يح1994جو�ليلة �العامــــــــــــــــــــ، ��دارة �أج�زة �الوالية�ـــــــــــــــــــــــــــــدد ��� ة

،��عــــــــــــــــــــــــــدل�املرسوم�التنفيذي�2004أكتو�ر��24،�مؤرخ����334-04وم�تنفيذي�رقم�ــــــــــــــــــــــــــــابق،�وكذا�مرســــــــــــــــــــــــــــا،�مرجع�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــو�يا�ل�

�رق �42-98م �فيفري �أول ��� �مؤرخ ��جتما���1998، �الطا�ع �ذات ��يجار�ة �العمومية �املساكن �ع�� �ا��صول �شروط �يحدد �الذي ،

.وكيفيات�ذلك،�مرجع�سابق
603 - Taib ESSAID, « chronique de l’organisation administrative…», op cit, P.115.

�للبلدية�-604 �قانون �أول �صدور ��عد �ومباشرة ��حيث �أمر�رقم �م24-67بموجب �ـــــــــــــــــــــــــــــــــ، ��� ��18ؤرخ �القانون�1967جانفي �يتضمن ،

�ــــــــــــــــــــــــــــالبل �املادة ��� �نص �والذي �سابق، �مرجع ��سن�282دي، �ا��زائر�ة �الدولة �قامت �خاص، �ا��زائر�بنص �مدينة �تنظيم �ع�� منھ

�بمرسو  �بداية ��مر، �تنظم ��شر�عات �رقم �م30-67م ـــــ، ـــــــــــــــــــــــــــــــ �ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ��� ـــج�27ؤرخ �ــــــــــــــــــــــــــــــ �النظ1967انفي �يتضمن ��داري�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، ام

�جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــملدين �ا��زائر، �.د.ج.ج.ر.ة �عدد �الصادر���09ش ،27�� �1967جانفي �)مل��(، �أمر�رقم �م77-08، �ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، ��� فيفري��19ؤرخ

،�مرسوم�1977مارس��02ادر����ـــــــــــــــــــــــــــ،�الص18دد�ـــــــــــــــش�ع.د.ج.ج.ر.ر،�جــــــــــــــــــــــــة�ا��زائــــــــــــــــــــــم��داري�ملدينـــــــــــــــــــــــمن�التنظيـــــــــــــــــــــــــــــ،�يتض1977

�13،�الصادر����03ش�عدد�.د.ج.ج.ر.،�ج)مل��(،�يتضمن�التنظيم��داري�ملدينة�ا��زائر،�1985جانفي��12،�مؤرخ����04-85رقم�

ـــــ،�يتعل1996أوت��03،�مؤرخ����264-96،�مرسوم�رئا����رقم�)مل��(1985جانفي ش�.د.ج.ج.ر.ق�بإدارة�والية�ا��زائر،�جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،�يتضمن�1996نوفم����20،�مؤرخ����417-96م�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم�تنفيذي�رقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،�مرس)مل��(،�1996أوت�07،�الصادر����47دد�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع

،�مؤرخ����14-97،�أمر�رقم�)مل��(،�1996نوفم����24،�الصادر����72ش�عدد�.د.ج.ج.ر.ة�ا��زائر،�جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتنظيم�و�سي���إدارة�والي

=،�و�عد�ا�اعتمدت1997جوان��04،�الصادر����38ش�عدد�.د.ج.ج.ر.،�يتعلق�بالتنظيم��قلي���لوالية�ا��زائر،�ج1997ماي��31
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،�ف�ل�منحت�لھ�اختصاصات�أوسع�من�تلك�املمنوحة�لرئ�س�الدائرة�)605(�سي���ا�وا���منتدب

���با���واليات�الوطن؟�باعتباره�التنظيم�املعمول�بھ

�ش��ك�الوا���املنتدب�كتنظيم�خاص����والية�ا��زائر�مع�رئ�س�الدائرة����م��ة�التعي�ن��

�رئا��� �مرسوم �أن�)606(بموجب �يب�ن �و�و�ما �الوا��، �سلطة �تحت �الصالحيات �ممارسة �وكذا ،

�م �ل�ست �اختصاصاتھ �أن �إال �ا��زائر، ��� �الغالب �الالترك��ي �الطا�ع �يجسدان طابقة�كال�ما

:وتتمثل�أساسا����)607(لرئ�س�الدائرة

الت�شيط�املح��،-

�الب�ئة�- �وحماية �والوقاية �العمومية �والنظافة �ال��ة �بحفظ �التداب���املتعلقة تنفيذ

�فيھ،والساحل، �التعم���والتحكم �و��ي�تھ،مراقبة ��طار�املب�� ��ي�لة ��حياء�إعادة تنمية

� �اقتصاديا �الك��ى �والتجمعات �الوضيع،ا،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواجتماعيواملدائن �السكن حماية�تقليص

��جتما��� �و�دماج �ال�شغيل �ل��قية �التداب���ا��فز�ة �وتطبيق �التضامن �الفالحية، �را���

�وامل��، �ول�ذا ��دار�ة، �مقاطعتھ ��� �مواقع�ا �املحددة �العمومية �التج���ات �مشار�ع ف�و�تنفيذ

�ف��ا، �يمثلھ �من �أو�ي�لف �ا��زائر، �والية �صفقات ���نة �املجال�يحضر�اجتماعات ��� الت�سيق

،�يتضمن�القانون�1997ماي��31،�مؤرخ����15-97ا��زائر�نظام�غ���دستوري�و�و�محافظة�ا��زائر�الك��ى�وذلك�بموجب�أمر�رقم�=

،�والذي�تلتھ�مجموعة�من�)مل��(،�1997جوان��04،�الصادر����38ش�عدد�.د.ج.ج.ر.�سا����ا��اص�ملحافظة�ا��زائر�الك��ى،�ج

� �رقم �رئا��� �مرسوم ��� �تتمثل �م292-97ال�شر�عات، �ــــــــــــــ، ��� ��02ؤرخ �مل1997أوت ��داري �التنظيم �يحدد �الذي �ا��زائر�، حافظة

ــ،�معدل�بموجب�مرسوم�رئ1997أوت��06،�الصـــــــادر����51ش�عدد�.د.ج.ج.ر.الك��ى،�ج ،�مؤرخ����أول�مارس�45-2000ا����رقم�ـــــــــــــــــــ

�ج2000 �.د.ج.ج.ر.، �عدد �09ش �الصادر��� ،02�� �2000مارس �رقم �تنفيذي �480-97مرســـوم ��� �مؤرخ يتضمن��،1997د�سم����15،

�وس���ظــــــــــــــــــةمحاف �.د.ج.ج.ر.ا،جــــــــــــــــــــا��زائــــــــــــر�الك��ى �عدد �83ش �الصـــــــادر�فــــــــــــــــي �1997د�سم����17، �أمــــــــر�رقم ،2000-01���� �مؤرخ ،

� �مارس �والي2000أول �بإدارة �يتعلق �ا��ــــــــــــــــــــــــــــــــــ، �إثر�قـــــزائر�والبلديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة �ع�� �ل�ا �التا�عة �ــــــــــــــــــــــات �رقم �الدستوري م�/أ.ق/02رار�املجلس

�امل2000/د �ـــــــــــــــــــــــــــــ، ��� ��27ؤرخ �واملتعل2000فيفري ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، �ـــ ��مر�رقم �دستور�ة �بمدى �15-97ق ��� �املؤرخ ،31�� �الذي�1997ماي ،

.2000مارس��02،�الصادر����09ش�عدد�.د.ج.ج.ر.يحدد�القانـــــــــــــــــــــــــــون��سا����ا��اص�ملحافظـــــــــــــــة�ا��زائر�الكبـــــــــــــــــــــــــرى،�ج
605-�� �املادة �عليھ �نصت ��02و�و�ما �رقم �رئا��� �مرسوم �292-97من ��� �مؤرخ ،02�� �ملحافظة�1997أوت ��داري �التنظيم �يحدد ،

"ا��زائر�الك��ى،�معدل�ومتمم�مرجع�سابق "�س���الدوائر��دار�ة�الوالة�املنتدبون�لدى�وا���والية�ا��زائر:
،�يتعلق�بالتعي�ن����الوظائف�املدنية��1999ر�أكتو �27،�مؤرخ����240-99من�مرسوم�رئا����رقم��03و�و�ما�نصت�عليھ�املادة��-606

.والعسكر�ة�للدولة،�مرجع�سابق
�اتج�-607 �ي��ز �نيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�و�ما �الدائـــــــــــــــــــــــــــــــــــاه �مغاير�لرئ�س �ا��زائر�بمنصب �والية �نحو�تخصيص �املشرع �املرسوم�ــــــــــــــــــــــــــــة �غ���أن رة،

� �رقم �140-15الرئا��� ��� �مؤرخ ،27�� �القواعد�2015ماي �وتحديد �الواليات ��عض �داخل �إدار�ة �مقاطعات �إحداث �يتضمن ،

�املرتـــــــــــــــا��اص �بة ���ا، �.د.ج.ج.ر.جطة �عدد �29ش �الصادر��� ،31�� �املس��ين�2015ماي �املنتدبون �الوالة �منح �بحكم �غ���ذلك �أكد ،

� �املناصب�للمقاطعة �مع �ا��زائري �املشرع ��عامل �ازدواجية �ي��ز �مما �الدوائر، �رؤساء ���ا �يتمتع �ال�� �لتلك �مشا��ة �م�ام �دار�ة

.املتماثلة
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�ا��زائر، �والية �وا�� �سلطة �تحت ��دار�ة، �مقاطعتھ �مصا�� �ب�ن �بالنفقات��م�� �ل��ام

.)608(وتصفي��ا����حدود��عتمادات�املخصصة�لھ�بموجب�امل��انية

� �ع�� �ونص �ا��زائري �املشرع �عاد �سنة ��� �التنظيم �رئـــــــــا�����2015ذا �مرسوم �بموجب ،

� ��س���ا�)609(140-15رقم �وال�� �الواليات، ��عض ��� �إدار�ة �مقاطعات �إحداث �ع�� �نص �الذي ،

،�ف�ل�الوا���املنتدب�املس���للمقاطعة��دار�ة�لھ�نفس�م�ام�الوا���املنتدب�)610(والة�منتدبون 

ي�أعطى��سمية�واحدة����از�ن�مختلف�ن؟للدوائر��دار�ة،�أم�أن�املشرع�ا��زائر 

�ش��ك�الوا���املنتدب�املس���للمقاطعة�كذلك�مع�الوا���املنتدب�التقليدي�ورئ�س�الدائرة�

�رئا���� �مرسوم �بموجب �التعي�ن �غ���أنھ�)611(� �الوا��، �سلطة �تحت �امل�ام �بممارسة �وكذا ،

�رئ�س �باختصاصات ��عيد �حد �إ�� �مشا��ة �أ��ا �نجد �صالحياتھ �يدفعنا��و�تفحص �مما الدائرة،

�مكرر  �دائرة �رئ�س �أنھ �للقول �و�و�ما �ع�، �أج�زة ��يمنة �ت��يم � �إ�� �ال��ك���ع���ـــــــــــــــــــــيؤدي دم

�ا��ماعات� �استقاللية �ع�� �يؤثر�سلبا �ما �و�و �التداولية، ��ج�زة �و��م�ش �املح��، املستوى

���الشؤون�-التقليدي�واملستحدث��–دب��قليمية،�إذ�باإلضافة�إ���الوا��،�يتدخل�الوا���املنت

.املحلية�باعتباره�امل�يمن�الثا�ي��عد�الوا��

املس���للمقاطعة��دار�ة�العديد�من��ختصاصات،�يمارس�ا��املنتدب�منحت�كذلك�للوا��

��� �إجمال�ا �يمكن �وال�� �منھ، �و�تفو�ض �الوا��، �سلطة �أ�شطة�تحت �ومراقبة �وت�سيق ت�شيط

� �التا�عة �يظ�ر�رغبة�البلديات �و�و�ما ���ا، �املوجودة �الدولة �مصا�� �وكذا ��دار�ة، للمقاطعة

�باإلضاف �ج�از�آخر�ملراقب��ا، �بإضافة �البلديات �ع�� �ا��ناق �تض�يق ��� �الوا���ـــــــــــــــــــــــــــــــاملشرع �إ�� ة

�استقاللي ��� ��شكك �مما �الدائرة، �ــــــــــــــــــــــــورئ�س �ال�� �البلدية ��ساسية �الرك��ة �أي�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�عد ��� ة

�المركزي  �تنظيم �عن �نا�يك �وقرارات�، ���ا �املعمول �والتنظيمات �القوان�ن �تنفيذ الس�ر�ع��

د�سم����15،�مؤرخ����480-97م�ــــــــــــــــــــــــمن�مرسوم�تنفيذي�رق�34،�وكذا�املادة�23إ����20وردت��ذه��ختصاصات����املواد�من��-608

.يتضمن�تنظيم�محافظة�ا��زائر�الك��ى�وس���ا،�مرجع�سابق�،1997
يتضمن�إحداث�مقاطعات�إدار�ة�����عض�الواليات�وتحديد�القواعد�،�2015ماي��27،�مؤرخ����140-15مرسوم�رئا����رقم��-609

.مرجع�سابقا��اصة�املرتبطة���ا،�
،�يتضمن�إحداث�مقاطعات�إدار�ة�2015ماي��27ؤرخ����،�م140-15و�و�ما�نصت�عليھ�املادة�الثانية�من�مرسوم�رئا����رقم��-610

"،�مرجع�سابق...����عض�الواليات�وتحديد�القواعد�ا��اصة�املرتبطة���ا ��عض�الواليات�مقاطعات�إدار�ة��س���ا�: تحدث�داخل

"والة�منتدبون،�وتحدد�قائمة�البلديات�التا�عة�ل�ا����ا��دول�امل��ق���ذا�املرسوم
.،�مرجع�سابق140-15من�مرسوم�رئا����رقم��14ھ�املادة�و�و�ما�نصت�علي�-611
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�الوال�ي �الشع�� �املجلس �مداوالت �وكذا �الوالية، �ومجلس �املقاطعة��ا���ومة �مستوى ع��

�دار�ة،�و�و�ما�يب�ن�عدم�وجود�إرادة����جعل�رئ�س�املجلس�الشع���الوال�ي�منفذ�مداوالت�

�نطاق� �و�� �الوالية، �مستوى �ع�� �ا���از�التنفيذي ��و �الوا�� �جعل �املشرع �أن �إذ املجلس،

���ا��زائر�أثناء��املقاطعة�أسند�التنفيذ�للوا���املنتدب،�و�و�ما�يؤكد�ال��عة�املركز�ة�السائدة

.التعامل�مع�التنظيم�الالمركزي 

 ثالثا

�م�ن�العام�للوالية

من��02عت����م�ن�العام�للوالية�من��ج�زة�املساعدة�للوا��،�و�و�ما�نصت�عليھ�املادة�

،�املحدد�ألج�زة��دارة�العامة����الوالية�و�يا�ل�ا،�وكذا�املادة�215-94رقم�املرسوم�التنفيذي

05� �رقم �تنفيذي �مرسوم �230-90من ��� �مؤرخ ،25�� �القانون�1990جو�لية �ألح�ام �املحدد ،

.)612(�سا����ا��اص�باملناصب�والوظائف�العليا�����دارة�املحلية

�رئا���� �مرسوم �بموجب �العام ��م�ن �تحت�)613(�ع�ن �يمارس�ا �متعددة �بم�ام �و�تمتع ،

� �الدولة �إرادة �يؤكد �و�و�ما �الوا��، ��كثسلطة ��� �ال��ك���ع���ــــــــــــــــــــــا��زائر�ة �عدم �أج�زة ار�من

�ب��عـــــــــــــة� �و�سي���ا ��قليمية، �املصا�� ��� �الك�� �التحكم �ل�ا �يضمن ��ش�ل �املح��، املستوى

��م�ن� �ا��زائري �املشرع �جعل �الطرح ��ذا �و�دعم �التداولية، ��ج�زة �بذلك �م�مشة مركز�ة،

ة��ذا�ا���از�ـــ،�مما�ي��ز�م�ان)614(ية�نائب�الوا������حالة�غيابھ�أو�حصول�ما�ع�لھالعام����الوال 

��� �عموما �العام ��م�ن �اختصاصات �وتتمثل �الوالية، �مستوى ��داري�ع�� �العمل الس�ر�ع��

�استمرار�تھ، �املبادر���ا،وضمان �باستمرار��عمال �و�تا�ع �املصا�� �عمل �و��سق يبادر�ي�شط

ا�ع�تنفيذ�مداوالت�املجلس�الشع���الوال�ي�ـــــــــــــــــــــيتبمخططات��س�ثمار�الوالئية�و�تا�ع�تنفيذ�ا،

.ي�سق�أعمال�املدير�ن����الوالية،�و�تا�ع�عمل�أج�زة�الوالية�و�يا�ل�اا���ومة،�توقرارا

.1990جو�لية������28،�الصادر 31ش�عدد�.د.ج.ج.ر.ج�-612
،�يتعلق�بالتعي�ن����الوظائف�املدنية�1999أكتو�ر��27،�مؤرخ����240-99من�مرسوم�رئا����رقم��03و�و�ما�نصت�عليھ�املادة��-613

.والعسكر�ة�للدولة،�مرجع�سابق
،�يحدد�أح�ام�القانون��سا����1990جو�لية��25،�مؤرخ����230-90من�مرسوم�تنفيذي�رقم��05و�و�ما�نصت�عليھ�املادة��-614

.مرجع�سابقا��اص�باملناصب�والوظائف�العليا�����دارة�املحلية،�



حدود�استقاللية�ا��ماعات��قليمية����ا��زائر������الباب�الثا�ي������

203

،�وذلك�)615(ود�والقراراتخول�لل�اتب�العام�للوالية،�قصد�القيام�بم�امھ،��توقيع��ل�العق

ل�س�يل�القيام�باختصاصاتھ�كمساعد�للوا��،�إذ��عت���ا���از�الذي��علم�الوا���بجميع�شؤون�

�املجالس� �و��م�ش �املحلية �بالشؤون �املحكمة ��حاطة �املركز�ة �السلطة �لتمك�ن الوالية،

.املنتخبة

الفقرة�الثانية

م�مة�عز�ز�م�انة�املعين�ن�بإ�شاء�مجالس�باختصاصات�

�با��ماعات� ��حاطة �سياسة �ان��اج ��� �املتمثل �أسلو��ا �ا��زائر�ة، �الدولة �تأكد ح��

�قليمية�بأج�زة�معينة�تجسد�السلطة�املركز�ة�ع���املستوى�املح��،�لم�تكتف�بتعي�ن�أعضاء�

منحت�ل�م�اختصاصات�م�مة�ع���حساب��ج�زة�التداولية�فحسب،�بل�قامت�كذلك�بإ�شاء�

�أ ��ع�ن �املجالس�مجالس �الستقاللية �مقيدة �باختصاصات �املركز�ة �السلطة �من عضاؤ�ا

).ثانيا(ومجلس�املقاطعة��،)أوال(املنتخبة،�وتتمثل��ذه�املجالس����مجلس�الوالية�

أوال

مجلس�الوالية

حكومة�مصغرة�ع���املستوى�املح���باختصاصات�مقيدة�

الستقاللية�ا��ماعات��قليمية

� �الوالية �مجلس �استحدث �لسنة �الوالية �قانون �ال�يئبا،)616(1969بموجب ة�عتبـــــاره

�الواليــــال �فــــي �جــــ�)617(ـةتنفيذيــــــــة �ـــــوالـالــــ�انبإلــــــى �تحـــــــــــــت �وذلك �امل�سميـــــي، �التنفيـذي�ة جــلس

،�لم��شر�إ����ذا�ا���از�معت��ا�الوا���لوحده�09-90ة�رقم�ون�الواليــــانر�أن�قـــــ،�غي)618(ةللواليـــــــــ

أح�ام�القانون��سا�����،�يحدد1990جو�ليلة��25،�مؤرخ����230-90من�مرسوم�تنفيذي�رقم��06و�و�ما�نصت�عليھ�املادة��-615

.ا��اص�باملناصب�والوظائف�العليا�����دارة�املحلية،�مرجع�سابق
.،�يتضمن�قانون�الوالية،�مرجع�سابق1969ماي��23،�مؤرخ����38-69الصادر�بموجب�أمر�رقم��-616
617-�� �املادة �نصت ��137حيث �أمر�رقم �38-69من ��� �مؤرخ ،23�� �ساب1969ماي �مرجع �بالوالية، �يتعلق "ق، �قرارات�: �تنفيذ يتو��

"ا���ومة�واملجلس��الشع���الوال�ي�مجلس�تنفيذي�وال�ي�يوضع�تحت�سلطة�الوا���
�12،�مؤرخ����83-70ولقد�صدرت�مجموعة�من�املراسيم�متعلقة�ب�نظيم�و�سي���املجلس�التنفيذي�الوال�ي،�أول�ا�مرسوم�رقم��-618

�جــــــــــــــــــــــــــــــــق�ب�نظيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،�يتعل1970جوان� ،�مرسوم�1970جوان��19ادر����ـــــــــــــــ،�الص53ش�عدد�.د.ج.ج.ر.م�املجلس�التنفيذي�الوال�ي،

� �166-70رقم ��� �مؤرخ �للوال 1970نوفم����10، �التنفيذية �املجالس �تأليف �يتضمن �ج، �.د.ج.ج.ر.يات، �عدد �الصادر 96ش ،���17�

�19،�الصادرة����81ش�عدد�.د.ج.ج.ر.،�ج1973أكتو�ر��01،�مؤرخ����153-73،�معدل�ومتمم�بموجب�مرسوم�رقم���1970نوفم�

.1973أكتو�ر�
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�مختلف� �ب�ن �امل�سق ��ونھ �غ���رسمية، �بصفة �بھ �العمل �استمرار�ة �رغم �التنفيذية، ال�يئة

.)619(مصا���الدولة�املوجودة�ع���مستوى�الوالية

�مجلس� �ع�� �بالنص �ا���از، ��ذا �ع�� �القانو�ي �الطا�ع �وأضفى �ا��زائري، �املشرع عاد

� �رقم �التنفيذي �املرسوم ��� �الع215-94الوالية ��دارة �ألج�زة �املحدد �الوالية�ـــــــــــــــــــــــــــــــــ، ��� امة

و�يا�ل�ا،�باعتباره�ج�ازا�مساعدا�للوا��،�يت�ون�من�مديري�مصا���الدولة�بمختلف�قطاعات�

منح�،�و )620(ةــــــــــــــــــومة�محليال�شاط����الوالية،�التا�عة�ملختلف�الوزارات،�و�ذلك�ف�و��ش�ل�ح�

�محلية�لھ �استقاللية��)621(اختصاصات �من �يقيد �و�و�ما �الوا��، �سلطة �تحت �يمارس�ا م�مة

ا��ماعات�املحلية��س�ب���م�ش�دور��ج�زة�التداولية�����سي���الشأن�املح��،�وتتمثل�أساسا�

�الوال�ي�� �الشع�� �املجلس �قرارات �م)622(تنفيذ ��ان �لرئ�س�،و�و�اختصاص �منحھ �املفروض ن

املجلس�الشع���الوال�ي،�و��ذا�يتأكد�اتجاه�املشرع�نحو��غليب�سياسة�منح�أج�زة�عدم�ال��ك���

.)623(اختصاصات�ع���حساب��ج�زة�التداولية

�الوالي �ملجلس �املمنوحة �امل�ام ��خ���أن �باستقالليـــــــــــــــــ�ش����� �تمس �ا��ماعات�ـــــــــــــــــــــــــة، ة

�قليمية،�فلو�وجدت��إرادة����تجسيد�نظام�المركزي�فع��،�لقام�املشرع�ا��زائري��نقاص�

�مباشرة� �من �التداولية ��ج�زة �لتمك�ن �املح��، �املستوى �ال��ك���ع�� �عدم �أج�زة ���م من

�ا��زائر  ��� �الوضع �إال�أن �املحلية، ���ختصاصات �دائما �الرؤ يأ�ي �يؤكد �مما �املنتظر، �ة�عكس

��سي��� �فــــــــــــي �ح�� �املعينة ��ج�زة �دور ��غليب ��� �واملتمثلة �بحثنا، �طوال �عل��ا �حافظنا ال��

.املصا���املحلية،�مما�يقيد�من��ستقاللية،�أساس�النظام�الالمركزي�النا��

619- Taib ESSAID, « Chronique de l’organisation administrative », 1994, op.cit, P.113.
620- Hocine BOUKERZAZA, Décentralisation et aménagement du territoire en Algérie, OPU,
Alger, PP.104, 105.

621-�� �لھ �منحت �ال�� ��ختصاصات �إ�� �باإلضافة �املركز�ةممثل�كج�از �ذا �للسلطة �املواد ��� �عل��ا �واملنصوص ،17� من��20و�18،

� �رقم �تنفيذي �215-94مرسوم ��� �مؤرخ �و�ي1994جو�لية�23، �الوالية ��� ــــــة �العامــــــــ ��دارة �أج�زة �يحدد ــــــــــــــــــ، �مرجع�ـــــــــــا�ل�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ا،

��� �أساسا �واملتمثلة �ا���ومة-سابق، �قرارات �تنفيذ �ال، ���داف �تجسيد ��س�ل �أن �شأنھ �من �إجراء ��ل �وتنفيذ �ت�شد�ا�اق��اح ��

�الدولة �ومصداقي��، �الدولة �سلطة �ع�� �تحافظ �أن �شأ��ا �من �وال�� �الالزمة �التداب�� �جميع �القوان�ن�ـــــــــــــــــــــــيتخذ �اح��ام �وع�� ا

�س�ر�ع���تنفيذ�برنامج�ا���ومة�و�عليما��ا�،�والتنظيمات
،�يحدد�أج�زة��دارة�العامة����الوالية�1994ة�ـــــــــــــــــــــــــجو�لي�23،�مؤرخ����215-94وم�تنفيذي�رقم�ـــــــــــــــــــــمن�مرس�17أنظر�املادة��-622

.و�يا�ل�ا،�املرجع�نفسھ
�ا��ماعات��-623 �ع�� ��دار�ة �واملراقبة �الوصاية �ممارسة �اختصاص �من �املجلس �بتجر�د �قام �ا��زائري �املشرع �أن تجدر��شارة

� �املادة �نص �بموجب �يمارس�ا ��ان �وال�� �العمومية، �وال�يئات �واملؤسسات ��141املحلية ـــــــــــــــر�رقم �أمـــــــ �38-69من ��� �مؤرخ ماي��23،

.ية،�مرجع�سابق،�يتعلق�بالوال 1969
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ثانيا

مجلس�املقاطعة

�غليب�ال��عة�املركز�ة�بتغي�ب�التمثيل�الديمقراطي�ع���مستوى�املقاطعة�

ت�شأ�لدى�الوا���املنتدب��يئة�":)624(140-15من�املرسوم�الرئا����رقم�10نصت�املادة�

�للمقاطعة� �التا�ع�ن �املنتدب�ن �املدير�ن �من �ت�ش�ل ��دار�ة �املقاطعة �مجلس �تد�� تنفيذية

"�دار�ة�

�� �خالل �من �تنفيذييظ�ر ��يئة ��عت�� �املقاطعة �مجلس �أن �املادة، �للـــــــــــــــــــــــذه وا���ــــــــــــــــــة

�الصفـــــــــــاملنت �و��ذه �ملصـــــدب، �ف�و��عت����طار�ال�شاوري �املقاطعـــــــة �مستوى �ع�� �الدولة ة�ــــــــا��

�و�ط �الت�سيقيــــــــــــــــــــ�دار�ة، �وأعمال�ــــــــــــأل�شط���ار �السيمــــــــــــــــا �مجـــــــــــا، ��� �قرارات�ـــــــــــــــــــا �تنفيذ ال

.)625(مجلس�الوالية

،�و�ذلك�)627(،�نفس�ا�مع�ما�اع��ف�بھ�ملجلس�الوالية)626(�عد�صالحيات�مجلس�املقاطعة

املستوى�املح��،�بإحاطة�البلديات�ي�ون�املشرع�ا��زائري�قد�دعم��يمنة�السلطة�املركز�ة�ع���

��عدمز بأج� �املقاطعة، ��� �الديمقراطي �التمثيل ��غي�ب �الرؤ�ة ��ذه �يؤكد �وما �ال��ك��، �عدم ة

،�خصوصا�وأن�الدولة�ا��زائر�ة�قبل�اعتماد�املرسوم�املؤطر�للمقاطعة�)628(وجود�ج�از�منتخب

.ب�وجود�ج�از�تداو��،�و�ذه��خ��ة��ستوج)629(�دار�ة�صرحت�عن�إحداث�واليات�منتدبة

،�يتضمن�إحداث�مقاطعات�إدار�ة�داخل��عض�الواليات�وتحديد�القواعد�ا��اصة�املرتبطة���ا،�مرجع�2015ماي��27مؤرخ�����-624

.سابق
625-�� ��16أنظر�املادة �رقم �رئا��� �مرسوم �140-15من ��� �مؤرخ ،27�� ��عض�2015ماي �داخل �إدار�ة �مقاطعات �إحداث �يتضمن ،

.واعد�ا��اصة�املرتبطة���ا،�مرجع�سابقالواليات�وتحديد�الق
.ي�ش�ل�مجلس��املقاطعة�من�املدير�ن�املنتدب�ن�التا�ع�ن�للمقاطعة��دار�ة�-626
627-�� �املادة �عليھ �نصت �و�و�ما �الوالية، �مجلس �ع�� �املطبقة �القواعد �لنفس �يخضع �املقاطعة �س���مجلس ��مرسوم��17وح�� من

ات�وتحديد�القواعد�ا��اصة�ــــــــــــــــــــــــــ،�يتضمن�إحداث�مقاطعات�إدار�ة�داخل��عض�الوالي2015ماي�27،�مؤرخ����140-15رئا����رقم�

.املرتبطة���ا،�مرجع�سابق
�يجسد��-628 �و�و�ما �اس�شار�ة، �مشاركة �املقاطعة �مجلس �أشغال ��� �البلدي �الشع�� �املجلس �رئ�س �مشاركة �ع�� �بالنص واكتفى

ب�ن،�باعتبار�أن�املشاركة��س�شار�ة�غ���مجدية،�طاملا�أن�رأي�رؤساء�املجالس�التداولية�البلدية�ال�كذلك���م�ش��عضاء�املنتخ

.يلزم�مجلس�املقاطعة
629-�� �الرئ�س �ا��زائر�ة، �ترأسـب�ذاعة �خالل �ا��نوب �لصـــــا�� �جديد �إداري �تقسيم �عن ��علن ــــــــــــــــــــــــــــــــــوتفليقة �ملجـــــــــــــــ �وزاري�ــــــــــــــــــــــــــــــــــھ لس

� ��و�� �للقناة �املوضوع ��� �قراءة �(مصغر، �الثالثاء �ليوم �الرئ�سية ��27ال�شرة �)2014جانفي ،www.radoialgerie.dzتم��� ،

.2016أفر�ل���04طالع�عليھ��بتار�خ�



حدود�استقاللية�ا��ماعات��قليمية����ا��زائر������الباب�الثا�ي������

206

��ل� �إدار�ة �مقاطعات �باستحداث �منتظرـ ��ان �ملا �مغايرا �ا��زائري �املشرع �موقف جاء

�سياسي �إرادة �وجود �عدم �يؤكد �مما �معين�ن، �إ�شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــأعضا��ا ��� �من�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــة �أخرى �واليات اء

الز�ادة�من���م�أج�زة�عدم�ال��ك���امل�يمنة�ع���املستوى�املح���من�ج�ة�تأكيد�من���ج�ة،�و 

.أخرى 

�ش�������خ��،�أن�استقاللية�ا��ماعات��قليمية����ا��زائر،�مجرد�تنصيص�قانو�ي�ال�

�إكث ��س�ب �الفع�� �التجسيد �لدرجة �عــــــــــــــــــــــــــــير�� �أج�زة �من �املستوى�دـــــــــــــــــار�املشرع �ال��ك���ع�� م

�يقوي��يمنة�السلطة� املح��،�ومنح�ا�اختصاصات�م�مة�ع���حساب�املجالس�املنتخبة،�مما

.املركز�ة����ا��زائر
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املبحث�الثا�ي

تقييد��ستقاللية�ب�شديد�الوصاية�ع���املجالس�املنتخبة

عل��ا�تمتع�ا��ماعات�املحلية�تقوم�الالمركز�ة��قليمية�ع����ستقاللية،�وال���ي��تب�

بحر�ة�املبادأة�واتخاذ�قرارا��ا����املجاالت�املع��ف�ل�ا���ا�قانونا،�غ���أن��ذه��ستقاللية�ل�ست�

�ا��فاظ� �لغرض �املركز�ة �السلطة �لصا�� �بالرقابة �القوان�ن �اع��اف �بحكم ��س�ية، �بل مطلقة

.ع���مبدأ�املشروعية

�ة�والزمة�لالمركز�ة�املحلية،�ولضمان�عدم�انحراف��عت���الرقابة�الوصائية�بذلك�ضرور 

�بصور� �يرتبط �يطرح �الذي ��ش�ال �غ���أن �اختصاصا��ا، �ممارسة �ح�ن ��قليمية ا��ماعات

�ذه�الرقابة�من�ج�ة،�ومدى�نطاق�ا�وشد��ا�وصرام��ا�من�ج�ة�أخرى،�فطبيعة�العالقة�ب�ن�

ى��ستقاللية�املع��ف���ا�ل��ماعات�الوحدة��دار�ة�والسلطة�املركز�ة،��و�الذي�يحدد�مستو 

.املحلية

�امل �املجالس �ا��زائري �املشرع �جعل�أخضع �ومشددة، �صارمة �لوصاية �عالقة��ا�نتخبة ��

�اتجــــــــــــــــــــــتبعي �السلطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة �ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه ��ستقاللية�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاملركز�ة �ع�� �ثقال ��ش�ل �ف�� �و�ذلك ة،

اء�مــــــــــن�ا�ر�النظــــــــــــــــــام�املمركز،�و�ذه�الوصايـــــــــــة�طـــــــالت��عضــــــــــــــــــــــــــــــــة،�ومظ�را�من�مظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاملحلي

.)مطلب�ثان(من�ج�ة�أخرى �،�وأعمال�املجالس�الشعبية�املحلية)مطلب�أول (ج�ة�

املطلب��ول 

توجھ�موقف�املشرع�نحو�تقييد�حر�ة�أعضاء�املجالس�الشعبية�املنتخبة

اعتمد�املشرع�ا��زائري�نظاما�للوصاية��دار�ة�يؤكد�عدم�وجود�إرادة�سياسية����منح�

� ��سليط�استقاللية �خالل �من �و�ظ�ر�ذلك �املركز�ة، �السلطة �مواج�ة ��� ��قليمية ل��ماعات

،�أو�)فرع�أول (ن�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالس�املنتخبة�سواء�منفرديــــــــــــــــــــــــــــاء�املجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ���أعضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقابة�مشددة�ع

� �ثان(مجتمع�ن ��شديد�)فرع �ألن ��دار�ة �الالمركز�ة �مقومات ��� �صارخ �طعن ��ش�ل �مما ،

�ا��ر�ة�واملبادأة� الوصاية�يقلص�من�الفعالية�املتوخاة�من�ا��ماعات��قليمية،�وإفراغ�ملبدأ

.من�مضمو��ما
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الفرع��ول 

أعضاء�املجالس�املنتخبة�منفردين��الوصاية�ع��

تكر�س�ازدواجية����املعاملة

�من� �صور �لثالث �أو�الوالية �البلدية �سواء �املحلية، �الشعبية �املجالس �أعضاء يخضع

،�وم��ا�ما�يؤدي�إ���)فقرة�أو��(الوصاية،�م��ا�ما�يؤدي�إ���تجميد�عضو���م�ملدة�زمنية�محددة�

.)رة�ثانيةفق(تجر�د�م�من�العضو�ة�بصفة���ائية�

الفقرة��و��

تجميد�عضو�ة�أعضاء�املنتخب�ن�املحلي�ن

تتمثل�صور�الوصاية�املمارسة�ع���أعضاء�املجالس�التداولية،�وال���تؤدي�إ���تجميد�

�التوقيف ��� �العضو�ة �ب�ن�، �التعامل ��� �ازدواجية �بخصوصھ �ا��زائري �املشرع �انت�� والذي

�و�غي��  �ج�ة، �من �البلدية �املجالس �ا��ماعات��أعضاء �قوان�ن ��ل ��� ��جراء ��ذا أسباب

�القديمة �القوان�ن �خالل �يظ�ر�من �و�و�ما �أخرى، �ج�ة �من �ل��ماعات��)630(�قليمية، املؤطرة

.)ثانيا(،�وكذا�القوان�ن�السار�ة�املفعول�)أوال(�قليمية�

أوال

توقيف�أعضاء�املجالس�املنتخبة����القوان�ن�القديمة

حافظ�املشرع�ا��زائري�ع���التوقيف�كمظ�ر�للوصاية��دار�ة�ع����عضاء����جميع�

�البلدي�ن� �املنتخب�ن �ب�ن �املعاملة ��� �ازدواجية �اعتمد �أنھ �إال ��قليمية، �ا��ماعات قوان�ن

،�وكذا����)أ(،�املتعلق�ن�بالبلديـــــــــــة�والواليـــــــــــة�ع���التوا���38-24�،69-67رقم�والوالئي�ن����أمري 

.)ب(09-08�،90-90رقم�قانو�ي

،�يتضمن�قانون�الوالية،�معدل�ومتمم،�مرجع�سابق،�وأمــــــر�1969ماي��22،�مؤرخ����38-69لقديمة�أمر�رقم�نقصد�بالقوان�ن�ا�-630

� �24-67رقم �مؤرخ ،18�� �ومتم1967جانفي �معدل �بالبلدية، �يتعلق �ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، �قانو�ي �سابق، �مرجع �08-90م، ،90-09� ��� �مؤرخ�ن ،7�

.تعلقان�بالبلدية�والوالية�ع���التوا��،�معدلي�ن�ومتمم�ن،�مرجع�سابق،�ي1990أفر�ل�
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38-24�،69-67رقم�توقيف�أعضاء�املجالس�املنتخبة����ظل�أمري -أ

")631(،�املتعلق�بالبلدية24-67من�أمر�رقم�92جاء����نص�املادة� �ل�منتخب����مجلس�:

شع���بلدي�يرتكب�خطأ�جسيما،�سواء�أ�ان�إخالال�بم�متھ�أم�مخالفة�جزائية�تحول�دون�

و�مكن�أن�يمدد�.مواصلة�م�امھ،�يمكن�توقيفھ�بقرار�معلل�من�الوا���مدة�ال�تتجاوز�ش�ر

���مفعول��ذا��جراء�إ���ثالثة�أش�ر�بقرار�من�وز�ر�الداخلية،�بناء�ع���اق��اح�يقدمھ�الوا

غ���أنھ�إذا��عرض�ملتا�عة�جزائية��ستمر�توقيفھ�ح���.مرفقا�برأي�مجلس�الت�سيق�الوال�ي

"تصدر�ا���ة�القضائية�املختصة�قرار�ا�ال��ا�ي����شأنھ .

�أن� �والوالئية، �البلدية �املجالس �أعضاء �توقيف �ب�ن �مقارنة �إجراء �خالل �من �لنا ي�ب�ن

�املعام ��� �ازدواجية �اعتمد �ا��زائري �ل���ة�املشرع �التقدير�ة �السلطة �أمام �املجال �وفتح لة،

الوصية�من�خالل�عدم�تكر�س�ضمانات�ضرور�ة�لكفالة�استقاللية��ج�زة�التداولية،�و�ظ�ر�

:ذلك�من�خالل�ما�ي��

جعل�قانون�البلدية�أسباب�التوقيف،�ا��طأ�ا��سيم�:من�حيث�س�ب�قرار�التوقيف-

ة�ا��زائية،�أما�قانون�الوالية�اكتفى�بالنص�ع���ا��طأ�سواء�املرتبط�باإلخالل�بامل�ام�أو�املخالف

املركز�ة،�وإم�انية�التعسف��لإلدارةا��سيم،�و��ذا�فتح�املشرع�مجال�أمام�السلطة�التقدير�ة�

� �عبارة �وضوح �عدم �"بحكم �ا��سيم �"ا��طأ �وكذا �ا��زائية"، ��مر�إ���".املخالفة ��ذا يؤدي

�املنتخبة �املجالس �استقاللية �ضمان �ع����عدم �املمارسة �للرقابة �القانو�ي �النص �وضوح لعدم

.أعضا��ا

قانون�البلدية�ش�ر�قابل�للتمديد�إ���ثالثة�مدة�التوقيف����:من�حيث�مدة�التوقيف-

�بقرار�م �حد �أش�ر�كأق��� �و�� �وز�ر�الداخلية، �املتا�عن �غــــــــــــــــــــحالة �إ�� �ا��زائية �صدور�ـــــــــــــــــة اية

� �أما �حدحكم، �أش�ر�كأق��� �ثالثة ��� �فاملدة �الوالية �قانون ��ذا�.�� �خالل �من �لنا يت��

التفصيل�أن�املجلس�الشع���البلدي�تمارس�عليھ�الوصاية�من�طرف�ج�ت�ن�و�ما�الوا���من�

،�يتضمن�قانون�الوالية،�معدل�ومتمم،�مرجع�سابق،�وال���1969ماي��22ؤرخ����ــــــــــــــــــــــــــ،�م38-69من�أمر�رقم��19وتقابل�ا�املادة��-631

"تنص من��36كما��و�محدد����النظام�الداخ���املنصوص�عليھ����املادة��ل�منتخب����مجلس�شع���وال�ي�يرتكب�خطأ�جسيما،�:

�ذا�القانون،�يمكن�توقيفھ�عن�مزاولة�م�متھ�بقرار�من�وز�ر�الداخلية�مدة�ال�تز�د�ع���ثالثة�أش�ر،�بناء�ع���رأي�املجلس�الشع���

�نفسھ �عن �الدفاع �حق �من �وتمكينھ �املع�� �املنتخب �إ�� ��ستماع ��عد �الوا.الوال�ي �وز�ر�يرفع �إ�� �بمالحظاتھ �مرفقا �املجلس �رأي ��

"الداخلية ..
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�باستقالليتھ� �ا���از�ومساس �ع�� �تض�يق �فيھ �و�ذا �أخرى، �ج�ة �من �ووز�ر�الداخلية ج�ة،

.ركز�ة��قليمية�بصفة�عامةالعضو�ة،�و�التبعية�طعن����الالم

من�قانون�البلدية�ضرورة��عليل�قرار���92ش��ط�املادة��:من�حيث�إجراءات�التوقيف-

�إجراء� ��شر�إ�� �لم �غ���أ��ا �الوصية، �السلطة �مواج�ة ��� �ضمانة ��مر��ش�ل �و�ذا التوقيف،

�كجماع �البلدية �استقاللية �ع�� �قيد ��ش�ل �مما �نفسھ، �عن �الدفاع �من �املنتخب ة�تمك�ن

�قانون� ��� �ورد �ما �عكس �فنجد �الوالية �قانون �أما �ا��زائري، �الالمركزي �النظام ��� قاعدية

� �املادة �اش��طت �حيث �رأي��19البلدية، �أخذ �مع �نفســـــــھ، �عن �الدفاع �العضو�مـــن �تمك�ن منھ

مع��املجلس،�ولم��ش��ط��عليــــــــل�قرار�التوقيف،�و�و�ما�يب�ن�ازدواجية��عامل�املشرع�ا��زائري 

.ا��ماعات��قليمية

09-08�،90-90رقم�قانو�يتوقيف�أعضاء�املجالس�املنتخبة����ظل-ب

")632(املتعلق�بالبلدية�08-90من�قانون�رقم�32نصت�املادة� عندما�يتعرض�منتخب�:

قرار�التوقيف�املعلل�من��يصدر .إ���متا�عة�جزائية�تحول�دون�مواصلة�م�امھ�يمكن�توقيفھ

�من� �قرار���ا�ي �صدور �غاية �إ�� �وذلك �البلدي �الشع�� �املجلس �رأي �استطالع ��عد الوا��

"ا���ة�القضائية .

�مغــــــــــــــــــــج �ا��زائري �املشرع �موقف �قــــــــــــــــــــــاء ��� ��قليميــــــــــــــــــــــايرا �ا��ماعات �لسنة�ـوان�ن ة

منت��ا�تخفيفا�ظا�ر�ا�للوصاية�ع���أعضاء�املجالس�الشعبية�املحلية،�و�ظ�ر�ذلك�من��،1990

،�إال�أنھ�كذلك�كرس�ازدواجية�)633(خالل�تقليص�تدخل�السلطة�املركز�ة����الشؤون�املحلية

:املعاملة،�و�ظ�ر�ذلك�من�خالل��مور�التالية

�الس�ب- �حيث �املتا�عة:من �مما��زائية�عت�� �دون �تحول �س�ب�ال�� �امل�ام، ارسة

�وحد� �قد �ا��زائري �املشرع �ي�ون �و��ذا �الوالية، �أو�قانون �البلدية، �قانون ��� �سواء التوقيف

�الوصاي �شدة �من �وخفف �ج�ة، �من �املنتخبة �املجالس �أعضاء �توقيف �ج�ة�ــــــــــــــــــأسباب �من ة

.أخرى،�واستعمال�السلطة�التقدير�ة�بحكم�وضوح�أسباب�تجميد�العضو�ة

"،�معدل�ومتمم،�مرجع�سابق،�ال���تنص1990أفر�ل��7،�مؤرخ����09-90من�قانون�رقم��41وتقابل�ا�املادة��-632 إذا��عرض�عضو�:

و�تم�.منتخب�ملتا�عة�جزائية�ال��سمح�لھ�بمتا�عة�ممارسة�م�امھ�قانونا�يمكن�توقيفھ�بموجب�مداولة�من�املجلس�الشع���الوال�ي

"�عالن�عن�التوقيف�بقرار�معلل�صادر�من�وز�ر�الداخلية�ح���صدور�قرار�ا���ة�القضائية�املختصة .
.262.،�مرجع�سابق،�صناصر�لباد-633
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�حي- ��جراءاتمن �املنتخبة��:ث �املجالس �أعضاء �توقيف ��� �ا��زائري �املشرع اش��ط

�ثانية� �ج�ة �من �غ���أنھ �املركز�ة، �السلطة ��عسف �أمام �ضمانة ��ش�ل �و�و�ما �القرار، �عليل

�من� �والتقييد �ظا�ر�ا، �الوالئية �املجالس �أعضاء �استقاللية �دعم �ع��ا �نتج �بازدواجية، �عامل

�البلدية �املجالس �أعضاء �أحد�حر�ة �بتوقيف �الوالئي�ن �للمنتخب�ن ��ع��اف �خالل �من �وذلك ،

�قرار �بموجب �للتوقيف �وز�ر�الداخلية �إعالن �مع �مداولة، �بموجب �بال�سبة�)634(�عضاء �أما ،

للبلدية�فاالختصاص�يؤول�للوا������توقيف�أحد�املنتخب�ن،�مع�استطالع�رأي�املجلس�الشع���

.كم�عدم�نص�القانون�ع���ذلكالبلدي،�والذي�ال��عت���ملزما�للوا���بح

،�بوضوح�نية�املشرع����منح�استقاللية�1990أظ�ر�قانو�ي�ا��ماعات��قليمية�لسنة�

ات��قليمية،�بحكم�الوصاية�املخففة�ال����ان�معمول���ا،�إال�أن��ذا�الوضع�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل��ماع

�وذلك �طو�ال، �يدم �املرس�لم �الطوارئ ــــــــــــــــــــــــــــبصدور �حالة �إعالن �املتضمن �فتحت�)635(وم �والذي ،

املجال�التخاذ�جميع�التداب���الضرور�ة�ل��فاظ�ع���النظام�العام،�و�و�ما�منھ)636(08املادة�

.برر�العودة�إ����شديد�الوصاية�مجددا،�وال��اجع�عن�الوصاية�املحدودة�املمارسة

� ��ذا �تجسد �رقم �التنفيذي �املرسوم �بإصدار �للوا���)637(143-�92مر �منح �والذي ،

صالحية�توقيف�عضو�ة�املنتخب�ن�البلدي�ن�والوالئي�ن�ع���حد�السواء،�و�و�ما��ش�ل�تراجع�

�املركز�ة �السلطة �)638(لصا�� �املادة ��� �نص � �من �و�ظ�ر�ذلك "�و��، �املختص�: يصدر�الوا��

،�يتعلق�الوالية،�معدل�ومتمم،�مرجع�سابق،�أن�1990أفر�ل��7،�مؤرخ����09-90من�قانون�رقم��41يظ�ر�من�قراءة�املادة��-634

ظا�ري�فحسب�إلم�انية�عدم��املشرع�ا��زائري�قيد�من�حر�ة�السلطة�املركز�ة����رقابة�ا���از�التداو���الوال�ي،�إال�أن��ذا��مر 

ــف�لعدم�إلزام�املشرع�لھ����املادة�السالفة�الذكر�باإلعالن،�بل�أن��مر��عود�للسلطة�التقدير�وز�ر�الداخلية�عن�التوقيإعالن ة�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ع��ا� �مص���املداولة�املتضمنة�التوقيف����حالة�س�وت�السلطة�الوصية،�أو�ح���رفض��عالن لوز�ر�الداخلية،�لذا�ن�ساءل�عن

.بقرار
�09،�الصادر����10ش�عدد�.د.ج.ج.ر.،�يتضمن�إعالن�حالة�الطوارئ،�ج1992فيفري��09،�مؤرخ����44-92رسوم�رئا����رقم�م�-635

).مل��(،�1992فيفري�
ــمن�مرس�08تنص�املادة��-636 ــــــــــ ــــوم�رئــــــــــــــــــــــــــــــــــ رجع�امل،�يتضمن�إعالن�حالة�الطوارئ،�1992فيفري��09،�مؤرخ����44-92ا����رقم�ــــــــــــــــــــــــــــــ

"نفسھ �بتصرفات: �أو��عرقل �العمومية، �للسلطات �الشر�� �العمل ��عطل �أو�عندما �محلية �مجالس ��عل��ا �أو�معارضة �مث�تة عائقة

"ق��شاط�ا�أو�حل�ا�يئات�تنفيذية�بلدية،�تتخذ�ا���ومة�عند��قتضاء�التداب���ال���من�شأ��ا��علي ...
637-�� ��11مؤرخ��� �بتوقي1992أفر�ل �يتعلق �عضو�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، ــف �الشعبيــــــــــــــــــــــــــــــــ �املجالس �منتخ�� �الشعبية�ــــــــــــــــــــــــــــة �واملجالس �الوالئية ة

.1992أفر�ل��12،�الصادر����27ش�عدد�.د.ج.ج.ر.ة،�جالبلدي
،�يتعلـــــق�الواليــــــــــــــة،�معدل�ومتمم،�مرجع�1990أفر�ل��7،�مؤرخ����09-90باعتبار�ممارسة�إجراء�التوقيف����ظل�قانون�رقم��-638

.من�وز�ر�الداخلية�سابق،��ان�يمارس�من�طرف�املجلس�الشع���الوال�ي�بموجب�مداولة،�مع��عالن�عنھ�بقرار 
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�منت �عضو�ة �توقيف �بقرار، �الشعبية�إقليميا �واملجالس �الوالئية �الشعبية �املجالس خ��

�1992ف��اير��9،�املؤرخ����44-92من�املرسوم�الرئـــــا����رقم��8البلديــــة،�عمال�بأحكــــــــــام�املادة�

."واملتضمن�إعالن�حالة�الطوارئ 

ية�يظ�ر�من�خالل�املادة�املذ�ورة�أعاله،�إم�انية�توقيف�عضو�ة�أعضاء�املجالس�املحل

�التقدير�ة� �السلطة �أمام �املجال �يفتح �و�و�ما �ا��زائية، �باملتا�عة �التقيد �دون ��ان، �س�ب ألي

�ا��ماعات� �استقاللية �ع�� �و�التبعية �املنتخب�ن، �ع�� �سلبية �تأث��ات �من �ل�ا �بما للوا��،

.)639(�قليمية

ثانيا

07-10�،12-11قانو�ي�رقم�ظل�توقيف�أعضاء�املجالس�املنتخبة����

��قليمية�اعتمدت �ل��ماعات �جديدة �قوان�ن �ا��زائر�ة �م��ا�)640(الدولة �منتظرا �و�ان ،

تحديد�معالم�الوصاية�املمارسة�ع���املجالس�املنتخبة��ش�ل�يحقق�ل�ا�نوع�من��ستقاللية����

م�شددا�����عاملھ�مع�أعضاء�مواج�ة�السلطة�املركز�ة،�غ���أن�موقف�املشرع�ا��زائري�جاء�

لبلدية�بتض�يق�ا��ناق�عليھ،�ب�نما�أعضاء�ا���از�التداو���الوال�ي،�ف�ان�املجالس�الشعبية�ا

.)641(أقل�صرامة�بجعل�مسألة�توقيف�أعضائھ�بيد�املجلس

"املتعلق�بالبلدية�10-11من�قانون�رقم��43تنص�املادة� يوقف�بقرار�من�الوا����ل��:

�أو�ألسباب� �العام �باملال �صلة �ل�ا �أو�جنحة �جناية ��س�ب �قضائية �ملتا�عة ��عرض منتخب

�ع�دتھ� �ممارسة ��ستمرار��� �من �تمكنھ �ال �تداب���قضائية �محل �أو��ان �بالشرف مخلة

�املختصة �القضائية �ا���ة �من ���ا�ي �حكم �صدور �غاية �إ�� ���يحة �بصفة ���.�نتخابية

01بموجب�أمر�رقم��2011وخصوصا�أن�حالة�الطوارئ�لم�ترفع����ا��زائر�إال����سنة��-639 - 2011فيفري 23فـــــــــــــي،�مؤرخ11

،�املوافق�عليھ�من�طرف�ال��ملان�بموجب�قانون�2011فيفري��23،�الصادر����12ش�عدد�.د.ج.ج.ر.الطوارئ،�جحالةرفعيتضمن

.2011مارس��27،�الصادر����19ش�عدد�.د.ج.ج.ر.،�ج2011مارس��22،�مؤرخ����05-11م�رق
640-�� �رقم �قانون ��� �10-11تتمثل ��� �مؤرخ ،22�� �2011جوان �رقم �وقانون �سابق، �مرجع �بالبلدية، �يتعلق ،12-07� ��� �مؤرخ ،21�

.،�يتعلق�بالوالية،�مرجع�سابق2012فيفري�
رجع�امل،�يتعلق�بالوالية،�2012فيفري��21،�مؤرخ����07-12وقانون�رقم�من��43�،44�،45�،46ما�يظ�ر�من�نص�املواد��و�و �-641

.نفسھ
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� �م�امھ�حالة �ممارسة �وفور�ا �تلقائيا �املنتخب ��ستأنف �بال��اءة، ���ا�ي �حكم صدور

."�نتخابية

عا���املشرع�ا��زائري�مسألة�توقيف�عضو�ة�املنتخب�ن�البلدي�ن�بصفة�مغايرة�لقانون�

:ماي���ل،�و�ظ�ر�ذلك�من�خال90-08

�عدل�املشرع�ا��زائري�أسباب�توقيف�املنتخب�البلدي،��عدم�:من�حيث�الس�ب-

�واملتصلة� �العضو�ة، �لتجميـــــــد �س�با �ت�ون �ال�� �وحصر�ا��رائم �القضائيــــــــة، �باملتا�عــــة �كتفاء

أساسا�باملال�العام،�أو�ألسباب�مخلة�بالشرف،�مع�إضافة�عنصر�آخر�يؤدي�إ���التوقيف�و�و�

يد���ر�ة��عرض�العضو�لتداب���قضائية،�و�و�ما��ش�ل�تراجع�لصا���السلطة�املركز�ة،�وتقي

اب�للتوقيف،�من�ـــــــــــــــة�كأسبـــــــــــــــــــــة�التداب���القضائيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأعضاء��ج�زة�التداولية،�بحكم�إضاف

.ج�ة،�وعمومية��ذه��سباب�من�ج�ة�أخرى 

��جراءات- �حيث �:من �لسنة �البلدية �لقانون �1990خالفا �لم �املشرع�، �ش��ط

،�مما��ش�ل�كذلك�تراجع�لصا���وقيف�عليل�قرار�الت�2011ا��زائري����قانون�البلدية�لسنة�

.السلطة�املركز�ة،�وتقييد�الستقاللية�البلدية�كجماعة�قاعدية�لالمركز�ة��دار�ة

الفقرة�الثانية

تجر�د�أعضاء�املجالس�املنتخبة�من�العضو�ة

املمارسة�ع���أعضاء�املجالس�املنتخبة،�وال���تؤدي�إ���تتمثل�الصور��خرى�للوصاية�

،�ولقد�اعتمد�املشرع�ا��زائري�)642(التجر�د�من�العضو�ة���ائيا��قالة�أو��ستقالة،�و�قصاء

،�واملنتخب�ن�الوالئي�ن�)أوال(كذلك�ازدواجية�املعاملة�����ذه�املظـــــــــــــا�ر�ب�ن��عضــــــــاء�البلدي�ن�

.�عدم�تكر�س�نفس��ح�ام�)ثانيا(

أوال

البلدية�من�العضو�ةالشعبية�تجر�د�منتخ���املجالس�

�قرار� �ا��زائر�بموجب ��� �الصادرة �البلدية �لقوان�ن �طبقا �البلدية �املجالس �أعضاء يقال

،�إال�أن��قصاء�)أ�(يتخذه�الوا��،�باعتباره�السلطة�الوصية�ع����ج�زة�التداولية�القاعدية�

سنقوم�����ذا�املقام�بت�يان�مواطن��شديد�الوصاية�ع���أعضاء�املجالس�املنتخبة،�ألننا�قمنا�بدراسة�مظا�ر�التخفيف�����-642

.157�،166.ص.،�صون�ا��زائري انالقالتطرق�ملسألة�تخفيف�الوصاية������طروحة�ح�نالباب��ول�من��ذه�
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�ة�ال���يتم���ا��قصاء����أمري ــــــــــــــــــــــــــــــــــوم�الوسيلـــــــــــــــــــھ�املشرع�ب�ن�جعل�املرســـــــــــــــــــــــــــــــــتراوح�توجفقد�

،�املتعلق�ن�بالبلدية�والوالية�ع���التوا��،�ليغ���موقفھ����القوان�ن�املتعاقبة�38-24�،69-67رقم

).ب�(الحية�إثبات��قصاء�للوا���كذلك�بمنح�ص

إقالة�أعضاء�املجالس�الشعبية�البلدية-أ

� �املادة �90نصت �أمر�رقم �بالبلدية24-67من �املتعلق ،" �أعضاء��: �من �تخلف �من �ل

املجلس�الشع���البلدي�عن�تلبية�ثالث�دعوات�حضور�متتالية�بدون�س�ب��عت��ه�املجلس�

مشروعا�و��يحا،�فإنھ�يجوز��عد�ت�ليفھ�بتقديم�إيضاحاتھ،�التصر�ح�باستقالتھ�من�قبل�

."الوا��،�إال�إذا�طعن����ذلك�خالل�عشرة�أيام�من�التبليغ�أمام�املحكمة�املختصة

�است �لسنة �البلدية �قانون ��� �ا��زائري �املشرع �و�و�ما��1967عمل ��ستقالة، مصط��

�وإقرار� �س�ب، �بدون �متتالية �دعوات �ثالث �تلبية �عن �توفر�عنصر�التخلف �بمجرد �أنھ يفيد

مع�قيام�املجلس�الشع���البلدي��عدم�مشروعية�الس�ب،��عت���العضو�مستقيال�بقوة�القانون،�

.الةالوا���بالتصر�ح�عن��ستق

�قــــــــــــــــانون  ��� �املشرع �موقف �نص�)643(08-90رقم�جــــــــــــــاء �يظ�ر�مـــــــــــن �و�و�مــــــــــــــــــا �مغايـــــــــــرا، ،

باستعمال�مصط���إقالة�الذي�يلقي�ع���عاتق�الوا���ال��ام�بإتيان�عمل،�واتخاذ�)644(31املادة�

�عدم� �رغم �وذلك �التقدير�ة، �للسلطة �املجال �ال�يفتح �مما �توفر�أسبا��ا، �بمجرد قرار��قالة،

.اش��اط��عليل�القرار�من�طرف�الوا���بما�لھ�من�سلبيات

إقصاء�أعضاء�املجالس�الشعبية�البلدية-ب

"،�املتعلق�بالبلدية24-67من�أمر�رقم�مكرر��92دة�نصت�املا ���حالة�إقصاء�عضو�:

�إ��� �أثناء�ا ��ستمع �مغلقة �جلسة ��� �رأيھ �إلبداء �وجو�ا �املجلس �يجتمع �البلدي �املجلس من

،�يتعلق�بالبلدية،�معدل�ومتمم،�مرجع�سابق،�ع���مسألة�1990أفر�ل�7،�مؤرخ����08-90من�قانون�رقم��51نصت�املادة��-643

�عو�ض�رئ�س�املجلس�الشع���البلدي����حالة�وفاتھ�أو�استقالتھ�أو�إقصائھ�أو�إقالتھ،�مما�يفيد�أنھ�تمارس�عليھ�الوصاية�نفس�ا�

.55نص�املادة�ال���تمارس�ع���با����عضاء،��ذا�باإلضافة�إ���إم�انية���ب�الثقة�منھ،�وال���وردت����
"،�يتعلق�بالبلدية،�معدل�ومتمم،�املرجع�نفســـــــــــــــــــــــــھ1990أفر�ل��7،�مؤرخ����08-90من�قانون�رقم��31تنص�املادة��-644 يصرح�:

ة�من�حاالت�الوا���فورا�بإقالة��ل�عضو����املجلس�الشع���البلدي�تب�ن��عد�انتخابھ�أنھ�غ���قابل�لالنتخاب�قانونا�أو��ع��يھ�حال

."التنا��
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�اس�شارة�.العضو�املع�� ��عد �وز�ر�الداخلية �إ�� �بمالحظاتھ �مرفقا �املجلس �رأي �الوا�� يرفع

.قصاء�بموجب�مرسوميتم��.مكتب�الت�سيق�الوال�ي

�أمام� �املجال �يفتح �مما ��قصاء، �ذكر�أسباب ��عدم �غامضة �السالفة �املادة جاءت

السلطة�املركز�ة�للتعسف����استخدام��ذا�ا��ق،��ذا�من�ج�ة،�ومن�ج�ة�أخرى�فباإلضافة�

�لرئ�س� ��قصاء �صالحية �القانون �منح �البلدية، �ع�� �الوصية �ا���ة ��عت�� �الذي للوا��

ا��م�ور�ة،�و��ذا�أضاف�ج�ة�وصية�أخرى�ع���البلديات،�و�و�ما�يطعن����استقاللية�البلدية�

�داءـــــــــــــــــــــــــــــة،�وذلك�رغم��ع��اف�للمجلس�بإبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة��دار�ـــــــــــــــــــــباعتبار�ا�ال�يئة�القاعدية�لالمركز�

.الرأي،�والسماع�للعضو�املع��،�إال�أن��ذا�الرأي�ال�يلزم�السلطة�املركز�ة

مغايرا�بجعل��دانة�ا��زائية�الس�ب�الرئ�����لإلقصاء،�وإعطاء��08-90رقم�جاء�قانون 

و��ذا�ي�ون�املشرع�قد�ب�ن�،�)645(33الوا���سلطة�إثباتھ�بموجب�قرار،�و�و�ما�نصت�عليھ�املادة�

.مكرر �92الوصاية�من�خالل�إزالة�الغموض�الذي��ان��شوب�املادةنية����تخفيف�

،�بجعل��دانة�ا��زائية�س�ب�08-90ع���خطى�قانون��2011سار�قانون�البلدية�لسنة�

اءـــــــــ�قصاء،�مع�منح�الوا���صالحية�إثباتھ�بموجب�قرار،�لكن�دون��شارة�ملسألة�إعالن��قص

،�و�و�تراجع�لصا���السلطة�املركز�ة،�و�و�ما�نصت�1990من�طرف�املجلس�مثلما�فعل�قانون�

.)646(44عليھ�املادة�

ثانيا

من�العضو�ة�املجالس�الشعبية�الوالئية�تجر�د�منتخ��

�ملظ �الوالئية �املجالس �أعضاء �املنتخب�ن�ـــــــــــــــــيتعرض �ل�ا �يخضع �ال�� �ذا��ا ا�ر�الوصاية

).ب(و�قصاء��،)أ(البلدي�ن،�واملتمثلة�أساسا�����قالة�أو��ستقالة�التلقائية�

"،�يتعلق�بالبلديـــة،�معدل�ومتمــــــــــــــــــــــــــم،�مرجع�سابق1990أفر�ل��7،�مؤرخ����08-90من�قانون�رقم��33تنص�املادة��-645 يق����:

� �البلدي �الشع�� �املجلس �من �العضو���ائيا ��الذي �املادة �إطار�أح�ام ��� �جزائية �إلدانة ��32عرض �و�علن �الشع���السابقة، املجلس

.يصدر�الوا���قرار�إثبات��قصاء.البلدي�قانونا��ذا��قصاء
"،�يتعلق�بالبلدية،�مرجع�سابق2011جوان��22،�مؤرخ����10-11من�قانون�رقم��44تنص�املادة��-646 يق����بقوة�القانون�من�:

يث�ت�الوا����ذا��قصاء�.أعاله����43املادة��املجلس��ل�عضو�مجلس�شع���بلدي��ان�محل�إدانة�جزائية���ائية�لألسباب�املذ�ورة

بموجب�قرار
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�قالة�أو��ستقالة�التلقائية�ألعضاء�املجالس�الشعبية�الوالئية-أ

�املنتخب ��عضاء �ع�� �املقررة �الوصاية ��� �بازدواجية �ا��زائري �املشرع �ظل��عامل ��� �ن

:،�املتعلق�ن�بالبلدية�والوالية�ع���التوا��،�و�ظ�ر�ذلك�من�خالل38-24�،69-67رقم�أمري 

�دع- �تلبية �عن �بالتغيب ��كتفاء �اجتمــــــــــــــــــــــعدم �حضور �الشع���ــــــــــــــــــــــــــــــــوات �املجلس اعات

،�بل�أضاف�حالة�أخرى��ش�ل�)647(،�املتعلق�بالبلدية24-���67أمر��الوال�ي،�كما��و�معمول�بھ

�لالستقالــــــــــــــــــــــــسب �التلقائيــــــــــــــــــــــــــــــــب �ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة �املادة ��� �وذلك �الوال�ي، �للمنتخب �أمر)648(18ة من

،�املتعلق�بالوالية،�واملتمثلة����التواجد����حالة�من�حاالت�التنا���أو�عدم�القابلية�38-69رقم

.)649(لالنتخاب�أو�فقدان���لية

-� �املادة �ألقت �حيث �سب��ا، �باختالف �التلقائية ��ستقالة �إعمال �طر�قة �توحيد 18عدم

�وز�ر� �فيتخذ �امتناعھ �حالة �و�� �ش�ر، �م�لة ��� �استقالتھ �بتقديم �ال��ام �املنتخب �عاتق ع��

فجعلت�مسألة�التصر�ح�باستقالة�منتخب�وال�ي����يد�37الداخلية�قرار��ستقالة،�أما�املادة�

�من� �ابتداء �لتعت�����ائية �الوا��، �إ�� ��خ���يحيل�ا �و�ذا �الرئ�س، �إ�� �يرسل�ا �والذي املجلس،

،�و����ذا�تدعيم�الستقاللية�ا��ماعات�املحلية�)650(شعار�بالوصول�أو��عد�ش�ر�من��رسال� 

��جراء� ��ذا ��عمم �لم �املشرع �إال�أن �تقر�ر��ستقالة، ��� �الوصية �السلطة �تدخل �عدم بحكم

ع���با���مظا�ر�الوصاية�املمارسة�ع���ال�يئات��قليمية،�مما�يجعل�استقاللية��ذه��خ��ة�

.أمر�مظ�ري مجرد�

ـــــــة�التلقائية�للمنتخب�الوال�ي،�و�و�مــــــــــــــــــــــــــــــوالذي�اعتمده�املشرع�ا��زائري�كذلك�كس�ب�لالستقال�-647 من��37ا�يظ�ر�من�املادة�ـــــــــــــــــــــ

� �38-69أمر�رقم ��� �مؤرخ ،22�� �سابق�،1969ماي �مرجع �ومتمم، �معدل �الوالية، �قانون "يتضمن �عضو�املجلس�: �يتغيب عندما

جلسة�آخر�الشع���للوالية�عن�دورت�ن�متعاقبت�ن�دون�عذر�مشروع�ومقبول�من�املجلس�فيصرح��ذا��خ���باعتباره�مستقيال����

."من�الدورة�الثانية
"،�يتضمن�قانون�الوالية،�معدل�ومتمم،�مرجع�سابق1969ماي��22،�مؤرخ����38-69من�أمر�رقم��18تنص�املادة��-648 �ل�عضو�:

�أ �لالنتخاب �التعارض �وضع ��� �انتخابھ، ��عد �أو�مك�شف �حاصل �لس�ب �يصبح �للوالية، �الشع�� �املجلس �لھ��و �� �القابلية عدم

� �املادت�ن ��� �عل��ما �أ�16و�15واملنصوص �عليھ �ي�ب�� �الناخب، �صفة �فقدان ��س�ب �لأل�لية �فاقدا ����أو�يصبح �استقالتھ �يقدم ن

."وز�ر�الداخليةمن�ة�ش�ر�واحد،�وإذا�امتنع�عن�ذلك،�فيعت���مستقيال�بموجب�قرار�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم�ل
�76،�مرجع�سابق�ع���عدم�القابلية�لالنتخاب�وحاالت�التنا������املواد�)مل��(،�1980أكتو�ر��25،�مؤرخ����08-80نص�قانون��-649

.بال�سبة�ملنتخ���املجلس�الشع���الوال�ي�93إ����90،�بال�سبة�ألعضاء�املجالس�الشعبية�البلدية،�واملواد�79إ���
انون�الوالية،�معــــــــــدل�ومتمم،�مرجع�ــــــــــــــــــــــــــ،�يتضمن�ق1969ماي��22،�مؤرخ����38-69من�أمر�رقم��38و�و�ما�نصت�عليھ�املادة��-650

�الوا��":سابق �إ�� �فورا �يحيلھ �الذي �الرئ�س �إ�� �عليھ �مو��� �بكتاب �للوالية �الشع�� �لعضو�املجلس �استقالة ��ل و�عت���.ترسل

."�ستقالة���ائية�ابتداء�من��شعار�بالوصول�أو��عد�ش�ر�واحد�من��رسال
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�����عاملھ�09-90رقم�جاء�موقف�املشرع�ا��زائري����قانون  ،�املتعلق�بالوالية،�مغايرا

�البلدي�ن �باملنتخب�ن �مقارنة �الوالئية، �الشعبية �املجالس �أعضاء �املادة�)651(مع �جعلت �حيث ،

املجلس،�وذلك�از�التداو������يد�ـــــــــــمن�القانون�أمر�التصر�ح�باستقالة�أحد�أعضاء�ا���)652(40

ة،�مع�إعالم�الوا���من�طرف�رئ�س�املجلس،�ليقوم�بإعذاره،�و���حالة�رفض�ـــــــــــــــــــبموجب�مداول

يظ�ر�من�خالل�ما�سبق�أن��ناك�نية�.)653(العضو�املع��،��علن�وز�ر�الداخلية��ستقالة�بقرار

ال�ساطة�ع���اعتبار�أن��من�طرف�املشرع�ا��زائري����تخفيف�الوصاية،�إال�أن��مر�ل�س���ذه

الوا����و�ال�يئة�التنفيذية����الوالية،�و�التا���فإن�أية�مداولة�ال�تصبح�نافذة�إال��عد�إصدار�

قرار�من�طرف�الوا��،�و�التا���فرغم�منح�صالحية�التصر�ح�باالستقالة�للمجلس�إال�أن�تنفيذ�

.املداولة�معلق�ع���شرط�و�و�صدور�قرار�من�الوا��

اء�املجالس�الشعبية�الوالئيةإقصاء�أعض-ب

�مسألـــــــــــــــــــــــــــــــــــــعال �ا��زائري �املشرع ����ــــــــــــــــــــــــج �الوالئيـــــــة �الشعبية �املجالس �أعضاء �إقصـــــــــاء ة

�أمر�38-69أمر� ��� ���ا �عا��ھ �ال�� �الطر�قة �بنفس �بالوالية، �املتعلق �املتعل67-24، ق�ــــــــــــــــــــــــــــــ،

� �املادة �نص �يظ�ر�مـــــــــــــن �و�و�ما �رئ�س��)654(مكرر �19بالبلدية، �يــــــــــد ��� ��قصاء �سلطة بجعل

�إ��� ��ستماع �مع �رأيھ، �إلبداء �وجو�ا �للوالية �الشع�� �املجلس �اجتماع �و�عد�ا ا��م�ور�ة،

لس�لوز�ر�الداخلية�مرفقا�بمالحظاتھ،�إال�أن��ل�املنتخب�املع��،�ثم�يقوم�الوا���برفع�رأي�املج

.�ذه��مور�ال�تخدم�استقاللية�املجلس�الوال�ي�بحكم�عدم�إلزامية�رأيھ�للسلطة�املركز�ة

وذلك�رغم�توحيد�س�ب��قالة�أو��ستقالة�التلقائية،�واملتمثل����عدم�القابلية�لالنتخاب�وحاالت�التنا��،�و�و�ما�يظ�ر�من��-651

لتوا��،�معدلي�ن�،�يتعلقان�بالبلديــــــــــــــــة�والواليــــــــــــــــة�ع���ا1990أفر�ـــــــل��7،�مؤرخ�ن����09-08�،90-90من�قانو�ي�رقم��31�،40املادت�ن�

.ومتمم�ن،�مرجع�سابق
"،�يتعلق�بالوالية،�معدل�ومتمم،�مرجع�سابق1990أفر�ل��7،�مؤرخ����09-90من�قانون�رقم�40/1تنص�املادة��-652 �عد��ل�عضو�:

داولة����مجلس�شع���وال�ي�يجد�نفسھ�تحت�طائلة�عدم�قابلية�انتخاب�أو����حالة�تناف�منصوصا�عل��ا،�مستقيال�فورا�بموجب�م

"من�املجلس�الشع���الوال�ي ...
653-�� �املادة �عليھ �نصت �40/2و�و�ما ،3... " �عـــــــــــــــــــــيق: �الوال�ي �الشع�� �املجلس �رئ�س �بذلكـــــــــــــــــوم �الوا�� �بإعالم �الفور �حالة�.�� و��

."�ستقالة�بقرارتقص��ه،�و�عد�إعذاره�من�الوا��،��علن�وز�ر�الداخلية�بحكم�القانون�عن��ذه�
"،�يتضمن�قانون�الوالية،�معدل�ومتمم،�مرجع�سابق1969ماي��22،�مؤرخ����38-69مكرر�من�أمر�رقم��19تنص�املادة��-654 :���

حالة�إقصاء�عضو�من�املجلس�الشع���الوال�ي�يجتمع�املجلس�وجو�ا�إلبداء�رأيھ����جلسة�مغلقة��ستمع�أثناء�ا�إ���تقر�ر�مس�ب�

باسم�املجلس�أو�ال�يئات�ال���طلبت��قصاء�كما��ستمع�إ���املنتخب�املع���الذي�يمكن�أن��ستع�ن�بأحد�زمالئھ�يقدمھ�الرئ�س�

.يتم��قصاء�بموجب�مرسوم.يرفع�الوا���رأي�املجلس�إ���وز�ر�الداخلية�مرفقا�بمالحظاتھ.للدفاع�عنھ
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�قانون  �09-90رقم�عا�� �بالوالية �املتعلق ،� �يظ�ر�من��قصاء �و�و�ما �غامضة، بطر�قة

ال���لم��شر�إلجراء��قصاء،�بل�يف�م�أن�النص�يخص��ذا�املظ�ر�للوصاية�)655(42نص�املادة�

� �باملادة �أسب)656(38بر�طھ �ب�ن �من �جعلت �وال�� ��ستخالف، �مسألة ��عا�� �إقصاء�ـــــــــــــــــــــــــال�� ابھ

ن�لنا�أحد��عضاء،�و�التا���فإن��دانة�ا��زائية��عد�الس�ب�الرئ�����لھ،�غ���أن�املشرع�لم�يب�

.كيفية�إعمال��ذا��جراء�وال�ا���ة�ال���ل�ا�سلطة

الفرع�الثا�ي

الوصاية�ع���أعضاء�املجالس�املنتخبة�مجتمع�ن��

إجراء�يؤدي�إ����سي���املصا���املحلية�من�طرف�أج�زة�عدم�ال��ك��

ل��ماعات��قليمية����ا��زائر،�مسألة�الوصاية�ع���أعضاء��حصرت�القوان�ن�املؤطرة

املجالس�الشعبية�املنتخبـة�مجتمع�ن����إجراءي��يقـاف�املـؤقت�ل���ــاز�التداولـي�وحلھ�بصفة�

�ب�ن� ��قليمية �الشعبية �املجالس �ع�� �الرقابة ��� �ا��زائري �املشرع �موقف �تأر�� �ولقد �لية،

،�املتعلق�ن�1967�،1969ة�لسن���ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات�املحليــــــــــــــــــــــــوان�ن�ا��ماعـــــــــــJـــــــــــــــــــــــــــــــد����قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال�شدي

�والواليــــــ �التــــــــــــــــــــــــــــــبالبلديـــــــة �ع�� �ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة �أو��(وا�� �والتخفي)فقرة �الظــــــــــــــــــــــــــــــ، ا�ري�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف

ة�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــودة�ل�شديد�الوصايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالع�،)فقرة�ثانية(09-08�،90-90رقـــــــــــــــــــم�للرقابة����قانو�ي

).فقرة�ثالثة(07-10�،12-11رقم����قانو�ي

الفقرة��و��

ـــــــ� ـالس�املحليـــة�����شديـــــــد�الوصايـــــة�املمارســــــــة�ع���املجـ

38-24�،69-67أمري�

�أمري  �ظل ��� �ا��زائري �املشرع �24-67رقم�اعتمد �والوالية�69-38، �بالبلدية �املتعلق�ن ،

ع���التوا��،�أسلو��ن�للرقابة�ع���املجلس�ك�ل،�واملتمثل�ن�أساسا�����يقاف�املؤقت�للمجلس�

655-�� �املادة ��42تنص �رقم �قانون �09-90من ��� �مؤرخ ،7�� �ي1990أفر�ل �سابق، �مرجع �ومتمم، �معـــــــــــــــــــــــدل �بالوالية، "تعلــــــق تطبق�:

."أعاله�ع����ل�منتخب��عرض�إلدانة�جزائية��سلبھ�أ�لية��نتخاب�38أح�ام�املادة�
656-�� �املادة ��38تنص �رقم �قانون �09-90من ��� �مؤرخ ،7�� �نفسھ1990أفر�ل �املرجع ،" �املج: �أعضاء �عضو�من �وفاة �حالة لس���

"الشع���الوال�ي�أو�استقالتھ�أو�إقصائھ��ستخلف�بامل�����الوارد����نفس�القائمة�مباشرة��عد�املنتخب��خ���م��ا ...
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� ��،)أوال(املنتخب �ا���از�التداو�� �حل ���دد��،)ثانيا(وكذا �أخطر�ما �من ��جراءين ��ذين و�عد

.وج�ة�ضد�كيان�املجالس�املنتخبةاستقاللية�ا��ماعات��قليمية،�أل��ا�م

أوال

�يقاف�املؤقت�للمجالس�الشعبية�املحلية

،�وقد�)657(�عليق�ل�شاط�املجلس�ملدة�زمنية�محددة�،�ج�زة�التداولية�افـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإيق�عت���

�� �ع�� �ا��زائري �املشرع �ـــــــــــــــــــــــــــــــنص �املادة ��� ��جراء 112/2ذا
)658(� �أمر�رقم �املتعلق�24-67من ،

"...بالبلدية �واحدا��و�جري : �ش�را �تتجاوز �أن �يمكن �ال �ملدة ��ست��ال �حالة ��� إيقافھ

."بموجب�قرار�مس�ب�يصدره�وز�ر�الداخلية�بناء�ع���تقر�ر�من�الوا��

،�املتعلق�ن�بالبلدية�والوالية�38-24�،69-67من�أمري�112�،44ي�ب�ن�من�خالل�املادت�ن�

�أنھ�إلعمال��يقاف�البد�من�توفر�مجموعة من�الشروط،�و�التا���سلطة�ا���ة��ع���التوا��،

:الوصية����إعمالھ�ل�ست�مطلقة،�وتتمثل�أساسا���

��ست��ال- �إعمال�:توفر�حالة �الوصية �للسلطة �ال�يمكن �العادية �ا��االت ��� و�التا��

ة،�إال�أن��مر�ل�س���ذه�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�ذا��جراء،�مما��ش�ل�ضمانة�الستقاللية�ا��ماعات��قليمي

� �مصط�� �غموض �بحكم �"ال�ساطة، �التقدير�ة�"�ست��ال �السلطة �أمام �املجال �يفتح �مما ،

.���ة�الوصاية����تقدير�ا��الة

�ش�ر- �مدة �التوقيف �تجاوز �ش�ر�:عدم �بمدة �املركز�ة، �السلطة �ا��زائري �املشرع قيد

�إج �إعمال �ح�ن �حد، �ــــــــــــــــكأق��� �التوقيف �ضمراء ��ش�ل �ـــــــــــــــــــــــــــــــو�و�ما �ا���ة��ضدانة �عسف

.الوصية،�وتدعيم���ر�ة�املجالس�املنتخبة

ألزم�املشرع�وز�ر�الداخلية�ب�سب�ب�قرار��يقاف،�ولقد�:ضرورة��سب�ب�قرار��يقاف-

� �القانو�ي، �املستوى �ع�� �أثر�عميق �من �لھ �ملا ��جراء، ��ذا �اش��اط ��� �املشرع �أن�أحسن ذلك

.261.،�مرجع�سابق،�صأحمد�محيو-657
،�يتضمن�قانون�الواليـــــــــــــة،�معدل�ومتمم،�مرجــــــــع�سابق،�غ���أن�1969ماي�22،�مؤرخ����38-69من�أمر�رقم��44وتقابل�ا�املادة��-658

...املشرع�استعمال�مصط����عطيل�بدال�من�توقيف " يمكن��عطيلھ����حالة��ست��ال�ملدة�ال�تتجاوز�ش�را�واحدا�بموجب�قرار�:

."من�وز�ر�الداخلية�بناء�ع���تقر�ر�الوا��
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�معرفة� �من �ذا��م �املجلس �أو�أعضاء �املختصة، �أو�القضائية ��دار�ة �ا���ة �يمكن ال�سب�ب

.)659(�سباب�ال���من�أجل�ا�اتخذ��قرار��يقاف

� �أمري �ظل ��� �ا��زائري �املشرع �أن ��خ��، �24-�67ش����� �بالبلدية�69-38، �املتعلق�ن ،

� �معا��تھ ��� �غامضا ��ان �التوا��، �ع�� �والوالية ��يقاف، �بمجموعة��-لوسيلة �اع��ف ح���وإن

� �إلجرائھ �الضمانات ��سي���ا��ماعات��-من �ع�� ��جراء �آثار��ذا �ت�يان �عدم �خالل �من وذلك

�أم �املجال �يفتح �ما �و�و ��يقاف، �مدة �خالل �ل���ة�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�قليمية �التقدير�ة �السلطة ام

�تو� �وإم�انية �ال�سي��الوصية، �املحلية�)660(� �ال�يئات �باستقاللية �صارخ �مساس ��ش�ل �مما ،

.املصا���املحليةبمنة��ج�زة�املعينة����التحكم�ل�ي

ثانيا

ا��ل�ال��ا�ي�للمجالس�الشعبية�املحلية

�أم ��� �ا��زائري �املشرع �ـــــــــــــــــــــــــاعتمد �24-67ري ،69-38� �بالبلدية �املتعلق�ن �ع���، والوالية

،�و�ش�ل�أشد�أش�ال�)661(التوا��،�أسلو�ا�آخر�للوصاية�ع���ال�يئة�التداولية،�واملتمثل����ا��ل

��قليمي �ا��ماعات �باستقاللية �مساسا �وأك���ا �بضمانات�ـــــــــــــــــــــــــــــالرقابة �يحاط �أن �وجب �لذا ة،

وتقص���مدة�تو����سي���املصا���خاصة،�من�ضرورة�انتخاب�مجلس�جديد�خالل�ف��ة�معقولة،�

.)662(املحلية�من�طرف�أج�زة�معينة

�� �ع�� �ا��زائري �املشـــرع ��سلــــــــــــــــــــــــــــــنص �املـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا �فـــــــــي �ــــــــــــــــــــــــــــــــــوب 112/1ادة
من��)663(

�ــــــــــــــــــــــــــــر�رقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأم �بالبلدي24-67م �املتعلق �إال�":ةـــــــــــــــ، �البلدي �الشع�� �املجلس �حل ال�يجــــــــــــوز

.285.،�مرجع�سابق،�ص...قانون�البلدية،�شرح�عمار�بوضياف-659
�إج�-660 �ع�� �ا��ــــــــــــــــــقياسا �مباشــــــــــراء �املشرع �صرح �الذي ��سي���ا��ماعـل �ع�� ��قليميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة �مجلس�ـــــــــــــــــــــة �طرف �من �البلدية ة

ـــمن�أم�113ادة�ــــــــــــــــــــــــــــــــمؤقت،�وذلك����امل ــ،�يتعلق�بالبلديــــــــــة،�معدل�ومتم1967جانفي��18ؤرخ����ــــــــــــــــــــــــ،�م24-67ر�رقم�ـــــــــــــــــــــ م،�مرجع�ـــــــــــــــــــــــــــــــ

� �أمر�رقم �أما �38-69سابــــــــق، ��� �مؤرخ ،22�� �1969ماي �قانون �يتضمن �املسألة�، ��عا�� �فلم �سابق، �مرجــع �ومتمم، �معدل الواليــــــة،

.كذلك
:ون،�أنظرــال��ا�ي�للمجلس�املنتخب�عند�توفر�أسباب�يحدد�ا�القان��يقاف�عرف�ا��ل�بأنھ�حق�السلطة�املركز�ة�����-661

�ت�سمبال- �صرمضان �سابق، �مرجع ،.80� �عن �نقال �العطار، �فؤاد ��قل"، �الالمركز�ة �نظر�ة �"يمية �القانونية�، �العلوم مجلة

.55.،�ص1966،��لية�ا��قوق،�جامعة�ع�ن�شمس،�مصر،�2،�العدد�و�قتصادية
.204�،205.ص.،�مرجع�سابق،�ص...،��شكيل�املجالس�املحلية�وأثره�ع���كفاي��اخالد�سمارة�الزغ��-662
.،�يتضمن�قانون�الواليــــــة،�معدل�ومتمم،�مرجــع�سابق1969ماي�22،�مؤرخ����38-69من�أمر�رقم�44/1وتقابل�ا�املادة��-663
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".بمــــــوجب�مرسوم من��44ادة�السالفة�الذكر�ونظ����ا�املادة�ـــــــــــــــــــن�خالل�املـــــــــــــــــــا�مـــــــــــــــــــــــي�ب�ن�لن...

�مطلقا38-68أمر� �ا��ل �جعل �ا��زائري �املشرع �أن �إعمال)664(، �تقييد �دون �تحول�ـــ، �بأسباب ھ

�ا���ة� �لتمتع ��قليمية �ا��ماعات �باستقاللية �يمس �و�و�ما �املركز�ة، �السلطة ��عسف دون

.�سلوبالوصية��سلطة�واسعة����تقدير�إعمال��ذا�

استقاللية�ا��ماعات���ما�لھ�من�تأث���سل���ع�بم�حصر�أسباب�ا��ل،�ديضاف�إ���ع

��جراء �آثار��ذا ��)665(�قليمية، �املادة �نصت ��)666(113حيث �أمر�رقم �املتعلق�24-67من ،

�إجراء� �ضرورة �مع �البلدية، �ب�سي���شؤون �ي�لف �مؤقت، �ملجلس �الوا�� ��عي�ن �ع�� بالبلدية

انتخابات�جديدة����م�لة�أقصا�ا�ش�ران�بال�سبة�للمجلس�الشع���البلدي،�وثالثة�أش�ر�من�

.)667(اليوم�الذي�ان��ت�فيھ�سلطات�املجلس�بال�سبة�للوالية

يؤدي��ل��ذا�إ����سي���املصا���املحلية�من�طرف�أعضاء�معين�ن،�و�التا���عدم�وجود�

�لغياب� �املحلية �باالستقاللية �صارخ ��عت���مساس �ما �و�و ��دار�ة، �مظا�ر�الالمركز�ة أد�ى

.التمثيل�الديمقراطي�ع���املستوى��قلي��

الفقرة�الثانية

09-08�،90-90رقم�كمظ�ر�للوصاية����ظل�قانو�ي�با��ل�كتفاء

،�املتعلق�ن�بالبلدية�والوالية�ع���09-08�،90-90تخ���املشرع�ا��زائري����ظل�قانو�ي�

از�التداو��،�واس�بقى�فقط�ع���ـــــــــــــــــــــــة�ع���ا���ــــــــــــــــــ�يقاف�كمظ�ر�للوصاية�املمارس��التوا���ع�

� �مع �املشرع�ا��ل، �نية �توجھ �و���ز �املركز�ة، �السلطة �يقيد ��ش�ل �إليھ، �ال��وء حصر�أسباب

بإعالن�الدولة�ا��زائر�ة�حالة��ھ،�غ���أن)أوال(نحو�تخفيف�الوصاية�ع���ا��ماعات��قليمية�

664-�� �إ�� �باإلضافة �املجالس��ذا �ع�� ��جراء ��ذا ���طورة �وذلك �رئا���، �مرسوم �بموجب �ا��م�ور�ة �لرئ�س �ا��ل �سلطة إسناد

.املنتخبة،�لذا�قدر�املشرع�ضرورة�إحاطتھ���ذه�الضمانة
،�يتضمن�قانون�الواليــــــة،�معدل�ومتمم،�مرجــع�سابق،�آلثار�ا��ل،�و�و�ما�1969ماي��22،�مؤرخ����38-69لم�يتطرق�أمر�رقم��-665

.�ش�ل�فراغ��شر����وغموض�يفسر�لصا���السلطة�املركز�ة�إلعمال�السلطة�التقدير�ة
"لق�بالبلديــــــــــة،�معدل�ومتمم،�مرجع�سابــــــــق،�يتع1967جانفي��18،�مؤرخ����24-67من�أمر�رقم�113تنص�املادة��-666 ���حالة�:

ا��ل�أو�صدور�قرار�التجديد�ال�امل�للمجلس�الشع���البلدي�أو�استقالة�جميع�أعضائھ�العامل�ن،��ع�ن�الوا���بقرار�منھ�مجلسا�

."أو�قبول��ستقالة�مؤقتا�ي�لف�ب�سي���شؤون�البلدية�����يام�العشرة�التالية�ل��ل�أو�لقرار�التجديد
�45،�يتعلق�بالبلديـــــــــة،�معدل�ومتــــــــــــــمم،�املرجع�نفسھ،�واملادة�1967جانفي��18،�مؤرخ����24-67من�أمر�رقم��115أنظر�املادة��-667

.،�يتضمن�قانون�الواليــــــة،�معدل�ومتمم،�مرجــع�سابق1969ماي��22،�مؤرخ����38-69من�أمر�رقم�
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ظ�ر�أن��ذا�التخفيف�ظا�ري�بحكم�العودة�من�جديد�إ���التض�يق�ع����ج�زة��)668(الطوارئ 

).ثانيا(التداولية�

أوال

09-08�،90-90رقم�التخفيف�الظا�ري�للوصاية�ع���املجلس����ظل�قانو�ي

� �لسنة ��قليمية �ا��ماعات �قوان�ن ��� �ا��زائري �املشرع �واحد�1990اعتمد �أسلوب ،

�للوصاي �واملتمثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفقط �املجلس، �ع�� �ا��ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ��� ��ذا�)669(لـــــــــــــــــــــــــــــل �ع�� �نص �وقد ،

وإن��–ر�تراجع�ـــــــــــــــــــــ،�و�و�ما��عتب)671(ھـــــــــــــــــــمع�حصر�القانون�ألسباب�إعمال)670(�34جراء����املادة�

� �الش�لية �الناحية �من ��-�ان �املنتخبة، �املجالس �السلطة�لصا�� ��عسف �إم�انية �عدم بحكم

.املركز�ة

�ا��االت� �من �ل��ل، �كس�ب �املجلس �أعضاء �ا��ط���ب�ن ��ختالف �حالة �عت���تحقق

�ك���مساسا�باالستقاللية�املحلية،�بحكم�إم�انية�ك��ة�تحقق�ا��س�ب�ال�شكيلة�الفسيفسائية�

� �ال�س��، �التمثيل �نظام �العتماد �ا��زائر، ��� �التداولية �ع���لألج�زة �سلبية �نتائج �من �لھ بما

استقرار�املجالس�املحلية،�و��ذا�ي�ون��امش�ممارسة�السلطة�الوصية�إلجراء�ا��ل�واسع�جدا�

بحكم�ك��ة��ختالفات�ال����عيق�الس���العادي�ل��ماعة��قليمية،�و��ذا�تجد��دارة�املركز�ة�

.س�با�م��را�للتدخل����الشؤون�املحلية

�ركزن�-668 �حالة �ع�� �الدراسة �بحكم��الطوارئ ا �املنتخبــــــــــــــة، �املجــــــــــــــــــــــــالس �استقالليـــــــــة �ع�� �تأث���ا �أن �من �ا��صار�بالرغم �حالة دون

�متداد�الزم���الطو�ل�ل��الة��و���والذي�يجعل�تأث���ا�أشد�وطأة�من�الثانية،�إال�أن�ا��زائر�أعلنت�كذلك�حالة�ا��صار�بموجب�

�ج1991جوان��04،�مؤرخ����196-91قم�مرسوم�رئا����ر  �يتضمن�تقر�ر�حالـــــــــــة�ا��صار، ��12،�الصـــــــادر����29ش�عدد�.د.ج.ج.ر.،

� �1991جوان �)مل��(، ،� �املادة �منحت �أو��10والذي �عرقلة �حالة ��� �املنتخبة �املحلية �املجالس �حل �صالحية �املركز�ة �للسلطة منھ

.معارضة�صر�حة�من�ا���از�التداو��
من�وز�ر�الداخلية،�و�و�ما�نصت�عليھ�املادت�ن��اق��احوم�يتخذ����مجلس�الوزراء،�بناء�ع���ــــــــــــــــــــــمرس�،مع�جعل�وسيلة�ا��ل�-669

35� �قان�45، �08-90رقم�و�يـــــــــــــــــــــــــــــــمن ،90-09� ��� �مؤرخ�ن ،07�� �الت1990أفر�ل �ع�� �والوالية �بالبلدية �يتعلقان �معدل�ن�، وا��،

ومتمم�ن،�مرجع�ن�سابق�ن
.،�بتعلق�بالوالية،�معدل�ومتمم،�مرجع�سابق1990أفر�ل��07،�مؤرخ����09-90من�قانون�رقم��44وتقابل�ا�املادة��-670
،�يتعلقان�بالبلدية�والوالية�ع���1990أفر�ل��07،�مؤرخ�ن����09-08�،90-90من�قانون�رقم��44و�34حيث�جعلت�املادت�ن��-671

�عدد�املنتخب�ن�أقل�من�نصف�عدد��عضاء�و�عد��-:ا��،�معدل�ن�ومتمم�ن،�مرجع�ن�سابق�ن،�أسباب�ا��ل���التو  عندما�يصبح

� ��ستخالف، �أح�ام ��-تطبيق �املجلس، �ألعضاء �ا��ماعية ��ستقالة �حالة �املجلس��-�� �أعضاء �خط���ب�ن �اختالف �وجود �حالة ��

���حالة�ضم�البلديات�أو�تجزئ��ا،�ينجر�عنھ�تحو�ل�إداري�للس�ان�بال�سبة��-قليمية،�يحول�دون�الس���العادي�ل�يئات�ا��ماعة��

.���حالة�إلغاء���ا�ي�النتخاب�جميع�أعضاء�املجلس�الشع���الوال�ي�-للمجلس�الشع���البلدي،�
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�املساس�ا�� �النتائــــــــــــــــــــــــط���باالستقالليــــة�املحليــيظ�ر��ذا ج�امل��تبـــــــة�ع���ــــــــــــــــــــة،�من�خالل

�إسن ��� �واملتمثلة �البلديةــــــــــــــــــــــــا��ل، ��سي���شؤون �صالحية �انتخابات��)672(اد �إجراء �غاية إ��

�الوا��)673(جديدة �بقرار�من �مع�ن �مؤقت �طرف�)674(ملجلس �من �املحلية ��س���املصا�� �و�ذلك ،

أج�زة��ل�ا�معينة،�و�و�ما��ش�ل�طعن����أ�م�مبدأ�من�أسس�الالمركز�ة،�واملتمثل�����سي���

.الشؤون��قليمية�من�طرف�من�اختار�م�الس�ان�باالنتخاب

ثانيا

عودة�املشرع�إ����شديد�الوصاية�بإعالن�حالة�الطوارئ 

التض�يق�ع���املجالس�املحلية،�وذلك�بإعالن�حالة�الطوارئ����عاد�املشرع�مجددا�إ���

� �من�)675(1992سنة �و�ظ�ر�ذلك �املركز�ة، �السلطة �لصا�� ��دار�ة �الوصاية �تراجعت �حيث ،

� �املادة �منح �املجالس�08خالل �حل �صالحيـــــة �ا���ومة، �الطوارئ �حالة �إعالن �مرسوم من

�العم �عرقلة �حالة ��� ��شاط�ا �أو��عليق �العموميةاملحلية، �للسلطات �الشر�� �فتح�)676(ل �مما ،

�لغموض� �ا��ل، �تقدير�أسباب ��� �الوصية �ل���ة �التقدير�ة �السلطة �أمام �جديد �من املجال

� �"عبارة �العمومية �للسلطات �الشر�� �العمل �باستقاللية�"عرقلة �مساسا ��ش�ل �ما �و�و ،

.)677(ا��ماعات��قليمية

لنتائج�حل�املجلس،��عدم�،�يتعلق�بالوالية،�معدل�ومتمم،�مرجع�سابق�1990أفر�ل��07،�مؤرخ����09-90لم��شر�قانون�رقم��-672

.النص�ع���من�س�تو����سي���شؤون�الوالية��عد�ا��ل،�و�و�ما�يفتح�املجال�أمام�السلطة�التقدير�ة�ل���ة�الوصية
673-�� �أقصا�ا �م�لة ��� �تجرى �أن �يجب �للمدة�)06(وال�� �الوالية �قانون �إشارة �عدم �مع �البلدية، �الشعبية �للمجالس أش�ر�بال�سبة

انتخابات�املجلس�ا��ديد،�و�و�ما�يفتح�مجال�السلطة�التقدير�ة�ل���ة�الوصية،�و�التا���املساس�باستقاللية��الواجب�إجراء�ف��ا

.ا��ماعات��قليمية
.،�معدل�ومتمم،�يتعلق�بالبلدية،�مرجع�سابق1990أفر�ل��07،�مؤرخ����08-90من�فانون�رقم��36و�و�ما�نصت�عليھ�املادة��-674
.،�مرجع�سابقالطوارئ ،�يتضمن�إعالن�حالة�1992فيفري��09،�مؤرخ����44-92م�بموجب�مرسوم�رئا����رق�-675

�ا��زائر��-676 �الدولة �بھ �قامت �باتخــــــــــــــــــو�و�ما �مجموعــــــــــــــــــــــــــــــــــة، ـــــــــــــــــاذ �مضمو��ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ �املراسيم �من �بلدية�ـــــــــــــــــــــــــــــة �شعبية �مجالس �حل ا

��� �تتمثل �:ووالئية، �رقم �تنفيذي�ن �141-92مرسوم�ن ،92-142� ��� �مؤرخ�ن ،11�� �يتضمنـــــــــ1992أفر�ل �مجـــــــــــالس�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، �حل ــان

.1992أفر�ل��12،�الصادر����27ش�عدد�.د.ج.ج.ر.و�لدية،�ج�شعبيـــــــــــة�والئيــــــة
،�يتضمن�تمديد�حالة�1993فيفري��06،�مؤرخ����02-93وخصوصا��عد�تمديد�حالة�الطوارئ�بموجب�مرسوم��شر����رقم��-677

).مل��(،�1993فيفري��07،�الصادر����08ش�عدد�.د.ج.ج.ر.الطوارئ،�ج
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،��ع�ن�)678(طرف�مند�و�يات�تنفيذية�بلدية�س���املصا���املحلية��عد�إجراء�ا��ل،�من�

�والئية �وأخرى �الوا��، �طرف �من �الداخلية�)679(أعضاؤ�ا �وز�ر �طرف �من �أعضاؤ�ا ��ع�ن ،

�تأث��� �من �لذلك �بما �معين�ن �طرف �من ��قليمية ��س���ا��ماعات �و�التا�� �املحلية، وا��ماعات

.عمومسل���ع����ستقاللية�املحلية،�والالمركز�ة��دار�ة�ع���وجھ�ال

���� �املنتخبة �املجالس �ع�� �التض�يق �أسلوب �ان��اج ��� �موقف�ا �ا��زائر�ة �الدولة أكدت

� �ب�2005سنة �لقتميم، �ا��ماعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�ا ��قليميـــــــــــــــــــــــــــــــــــانو�ي �ـــــــــــــــــــــــــــــات �لسنة �حيث�)680(1990ة ،

�ل��ل �حالة �بالغموض�)681(أضافت �)682(تم��ت �يفتح �مما ،� �الوصية �مل���ة تقدير�مصادر�جال

،����ح�ن�ذ�بت��عض�)683(�ختالل����ال�سي��،�والقيام�باستعمال��ذه�الرخصة��ش�ل�واسع

.)684(الدول�إ���إلغاء�الرقابة�الوصائية�و�س�بقاء�ع���الرقابة�القضائية

��ذا�مس)685(العامون يتو����سي���البلديات��مناء� ة�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس�باالستقالليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،�و��

�أم �إسناد �البلديـــــــــــــــــــــــــبحكم �واحـــــــــــــــــــــــــــور �ل��ص �السلطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة �طرف �من �مع�ن ة�ــــــــــــــــــــــــــــد

،�مؤرخ�142-92أعضاء،�و�و�ما�نصت�عليھ�املادة��و���من�مرسوم�تنفيذي�رقم��5إ����3ة�من�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتت�ون�املندو�يات�البلدي�-678

.،�يتضمن�حل�مجالس�شعبية�بلدية،�مرجع�سابق1992أفر�ل�����11
�11،�مؤرخ����141-92من�مرسوم�تنفيذي�رقم�2أعضاء،�و�و�ما�نصت�عليھ�املادة��8إ����7تت�ون�املندو�يات�الوالئية�من��-679

.س�شعبية�والئية،�مرجع�سابقل،�يتضمن�حل�مجا1992أفر�ل�
أفر�ل��07،�مؤرخ�ن����09-08�،90-90،�يتممان�قانو�ي�رقم�2005جو�لية��18،�مؤرخ�ن����04-03�،05-05بموجب�أمري�رقم��-680

.2005ة�جو�لي�����19،�الصادر 50ش�عدد�.د.ج.ج.ر.ابق،�ج،�مرجع�س1990
681-���� �ا��الة ��ذه ��دارة�ـــــــــــــــــــــــعندم�-:تتمثل �ال�سي���و�� ��� �لالختالل �مصدرا ��ش�ل �أن �شأنھ �من �املجلس �ع�� ��بقاء �ي�ون ا

.املحلية،�أو�يمس�بصا���املواطن�وسكي�تھ
صا���املواطن�من�ج�ة�ثانية،�و��ذا�ي�ون�مجال�فما�����مور�ال����ش�ل�مصدرا�لالختالل����ال�سي���من�ج�ة�وال���تمس�بم�-682

.السلطة�التقدير�ة�ل���ة�الوصية�واسع،�مما�يفتح�سبل�التعسف�من�جان��ا،�و�و�ما��عيق�استقاللية�ا��ماعات��قليمية
ة�����عديل�ـــــــــــــــــــــــو�و�ما�تم�فعال�بقيام�السلطة�املركز�ة�بحل�مجموعة�من�املجالس�الشعبية�املحلية،�مس�ندة�إ���املادة�املضاف�-683

2005� �رقم �رئاسي�ن �مرسوم�ن �بموجب �وذلك ،05-254� ،05-255� �مؤرخ�ن��� ،20�� �شعبية�2005جو�لية �مجالس �حل �يتضمنان ،

.2005جو�لية�����20،�الصادر51ش�عدد�.د.ج.ج.ر.ية،�جبلدية�ووالئ
�القض�-684 �لرقابة �املحلية �ا��ماعات �تخضع �ال�� �فر�سا �دولة �فقط�وم��ا �املجاالت ��عض ��� ��دار�ة �الرقابة �ع�� ��بقاء �مع اء،

:للتفصيل�أك�������ذه�النقطة،�أنظر.حفاظا�ع���املصا���الوطنية

- Jaques BAGUENARD, La décentralisation, collection « que saie je », PUF, Paris, 1996,
P.143.
- Jean RIVERO, Jean WALLINE, op.cit, P.315.

ل�مجالس�شعبية�ـــــــــــــــــــــــــ،�يتضمن�ح2005جو�لية��20،�مؤرخ����254-05من�مرسوم�تنفيذي�رقم��02و�و�ما�نصت�عليھ�املادة��-685

.بلدية،�مرجع�سابق
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�م�مة�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاملركز� �ل�ا �س�سند �ال�� �ل���ة �ا��ل ��شر�مرسوم �فلم �للوالية، �بال�سبة �أما ة،

.)686(�سي���شؤون�الوالية

الفقرة�الثالثة

07-10�،12-11انو�ي�رقم�قظل�تأكيد�املشرع�موقفھ�����شديد�الوصاية�ع���املجلس����

�املجـــــــ �حر�ـــــــــة �تقييد �فـــــــي �ا��زائري �املشرع �موقف �قانو�يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتأكــــــــد ��� �املنتخبــــــــــــة �ــالس

�10-11رقم �خال12-07، �من �وذلك �التوا��، �ع�� �والوالية �بالبلدية �املتعلق�ن ��كثار�من�، ل

�يفتح�املجال�للسلطة�التقدير�ة�أسباب�ال��وء�ل��ل �بالغموض�مما ،�وكذا�)أوال(،�مع�تم���ا

.)ثانيا(التعامل�بازدواجية����مسألة�ا���ة�ال���س�تو����سي���الشؤون�املحلية��عد�ا��ل�

أوال

اعتماد�املشرع�للغموض�و�كثار�من�حاالت�ا��ل

ب�ن�املشرع�ا��زائري�موقفھ�صراحة����تقييد�حر�ة�املجالس�املنتخبة،�وذلك�من�خالل�

�ونـــــيــــــــــــــــــــــــــــــمن�قان48و�46ادت�ن�ــــــــــــــــــــــــــ،�و�و�ما�يظ�ر�من�نص�امل)687(إضافة�حاالت�أخرى�ل��ــــــــــــل

:،�املتعلق�ن�بالبلدية�والوالية�ع���التوا��،�وتتمثل��ذه�ا��االت���07-10�،12-11رقم

حالة�خرق�أح�ام�دستور�ة-

حالة�حدوث�ظروف�است�نائية�تحول�دون�تنص�ب�املجلس�املنتخب-

�م �ا��زائري �املشرع �موقف �بذلك �ملغجاء �منتظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــايرا ��ان �وأك���من�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا �منھ، را

�و� �بالغموض، �ا��االت �تم����ذه �مع �ا��ل، �التقدير�ة�ـــــــــــــــــــــــــــــــحاالت �للسلطة �املجال �يفتح و�ما

،�مما�يخدم�السلطة�)688(دون�ضبط�وتحديد�ل���ة�الوصية،�فاملشرع�استعمل�عبارات�مطلقة

.املركز�ة�وإم�انية�تقدير�أسباب�ا��ل�بالطر�قة�ال���تالئم�ا

أفر�ل��11،�مؤرخ����141-92املنصوص�عل��ا����املرسوم�الرئا����رقم��مما�يفيد�استمرار�ة�العمل�بنظام�املندو�يات�الوالئية�-686

.،�يتضمن�حل�مجااس�شعبية�والئية،�مرجع�سابق1992
687-�� �رقم �قانو�ي ��� �عليھ �منصوص ��ان �ما �إ�� �باإلضافة �08-�90ذا ،90-09� ��� �مؤرخ�ن ،07�� �بالبلدية�1990أفر�ل �يتعلقان ،

.مرجع�ن�سابق�نوالوالية�ع���التوا��،�معدل�ن�ومتمم�ن،�
.297.،�مرجع�سابق،�ص...،�شرح�قانون�البلديةعمار�بوضياف-688
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ثانيا

�عامل�املشرع�بازدواجية����مسألة�آثار�ا��ل

� �لسنة �الوالية �قانون �يكتنف ��ان �الذي �الغموض �ا��زائري �املشرع ��عدم�1990أزال ،

� ��سي���املصا�� �حيث �من �آثار�ا��ل ��سي���)689(الوالئيةتوضيح �س�تو�� �ال�� �ا���ة �بت�يان ،

��سي���الشؤون� �صالحية �منح �خالل �من �وذلك �بازدواجية ��عامل �غ���أنھ �ا��ل، ��عد الوالية

ة�والئية�بال�سبة�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،�وملندو�ي)690(اءــــــــــــــــــــــــــــاعدين�عند��قتضـــــــــــــــــالبلدية�ملتصرف�إداري�ومس

�ت)691(للوالية �مسألـــــــــــــــــــــــ، �كيفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار�ا �تحديد �غاية�ــــــــــــــة �تأخر�إ�� �والذي �للتنظيم، �التطبيق ات

.)692(2016سنة�

ا�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا��،�أمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرف�الــــــــــــــــــــــــــــن�طـــــــــــــــھ�مـــــــــــومساعديـــ�صرف��داري ــــاملت�)693(م��عي�نـــــيت

�الوالئيــــــــــــــــــــــاملندو�يــــــــ �فــــــــــــــــــــــــــــــــة �بالداخليةــــــــــــــــــــــــــــــــة، �الوز�ر�امل�لف �طرف �يتعدى��)694(من �ال �أجل ��

،�و�مارسون�م�ام�م�إ���غاية�تنص�ب�املجلس�ا��ديد،�غ���أنھ�)695(عشرة�أيام�من�تار�خ�ا��ل

س�ل،�يتضمن�حل�مجا1992أفر�ل��11،�مؤرخ����141-92ل��يل�الغموص�نصوص�أخرى،�واملتمثلة����املرسوم�الرئا����رقم��-689

.شعبية�والئية،�مرجع�سابق،�بمنح��ختصاص�ملندو�يات�والئية
�عليھ�-690 �نصت ��و�و�ما ��48املادة �قانون �10-11من ��� �مؤرخ ،22�� �سابق2011جوان �مرجع �بالبلدية، �يتعلق ،" �حل�: �حالة ��

أيام�ال���ت���حل�املجلس،�متصرفا�ومساعدين،�عند��قتضاء�تو�ل�ل�م�)10(املجلس�الشع���البلدي��ع�ن�الوا��،�خالل�العشرة�

"م�مة��سي���شؤون�البلدية ...
"،�يتعلق�بالوالية،�مرجع�سابق2012فيفري��21،�مؤرخ����07-12من�قانون�رقم��49ادة�و�و�ما�نصت�عليھ�امل�-691 ���حالة�حل�:

� �العشرة �خالل �الوا��، �من �اق��اح �ع�� �بناء �بالداخلية، �الوز�ر�امل�لف ��ع�ن �الوال�ي �الشع�� �التـــــــــــــأي)10(املجلس �حل�ــــــــــــــــــام �ت�� ي

�والئية �مندو�ية �املجلس��املجلس، �تنص�ب �ح�ن �إ�� ���ا �املعمول �والتنظيمات �القوان�ن �بموجب �إيا�ا �املخول �الصالحيات ملمارسة

"ا��ديد ...
692-�� �رقم �تنفيذي �104-16مرسوم ��� �مؤرخ ،21�� �الشعبي2016مارس �املجالس �تجديد �كيفيات �يحدد �البلديـــــــــــــــــــــ، �والوالئية�ــــــــــــــة ة

.2016مارس��23،�الصادر����18ش�عدد�.د.ج.ج.ر.املحلة،�ج
�ع�ن�املتصرف��داري�ومساعديھ،�وكذا�أعضاء�املندو�ية�الوالئية�من�ب�ن�املوظف�ن�و�عوان�العمومي�ن�ذوي�ا����ة�والكفاءة��-693

ة�املنصوص�عل��ا����التنظيم�املعمول�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ����سي���الشؤون�العمومية�املحلية،�كما��ستفيدون�من��عو�ضات�ع���س�يل�املماثل

�لرئ�س� �الرئ�س، �لنواب �املمنوح �التعو�ض �للمساعدين �البلدي، �الشع�� �املجلس �لرئ�س �املمنوح �التعو�ض ��داري �فللمتصرف بھ،

�11�،13أنظر�املواد�.لنواب�الرئ�س�املندو�ية�التعو�ض�املمنوح�لرئ�س�املجلس�الشع���الوال�ي،�وألعضاء�املندو�ية�التعو�ض�املمنوح

� �رقم �تنفيذي �مرسوم �104-16من ��� �مؤرخ ،21�� �البلدي2016مارس �الشعبية �املجالس �تجديد �كيفيات �يحدد �والوالئية�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، ة

.املحلة،�املرجع�نفسھ
من�مرسوم�تنفيذي��10ا�نصت�عليھ�املادة�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم�الرئ�س،�و�و�مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،�من�بي��06ي�ون�عدد�أعضــــــــــــــــــاء�املندو�يــــة�الوالئية��-694

.،�يحدد�كيفيات�تجديد�املجالس�الشعبية�البلدية�والوالئية�املحلة،�املرجع�نفسھ2016مارس��21،�مؤرخ����104-16رقم�
،�يحدد�كيفيات�تجديد�املجالس�الشعبية�البلدية�2016مارس��21،�مؤرخ����104-16من�مرسوم�تنفيذي�رقم��09أنظر�املادة��-695

.والوالئية�املحلة،�املرجع�نفسھ
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يقة�إلجراء�انتخابات�يقدم�الوا������حالة�الظروف��ست�نائية،�أو�املساس�بالنظام�العام�املع

�بالداخلي �امل�لف �الوز�ر �إ�� �معلال �املجالس�ـــــــــــــــــــاق��احا �تجديد �انتخابات �تأجيل �لغرض ة

�الوصية)696(املحلة �السلطة �طرف �من �املعينة �ل�ستمر��ج�زة �ا��ماعات�����، �سي���شؤون

.�قليمية

املحلية،�بحكم��سي���املصا����قليمية�من�يؤثر��ل��ذا�سلبا�ع���استقاللية�ال�يئات�

،�ومن�ج�ة�أخرى�إم�انية�استمرار�ة��ذا�الوضع�ملدة�معينة،��ذا�من�ج�ة�طرف�أج�زة��ل�ا

بذلك،�حيث��ستطيع�السلطة�الوصية�الت�����)697(غ���محددة�لسماح�قانو�ي�البلدية�والوالية

.)698(ملجالس�املحلةبالظروف��ست�نائية�واملساس�بالنظام�العام�لعدم�تجديد�ا

املطلب�الثا�ي

تقييد�حر�ة�املجالس�املنتخبة����ممارسة��ختصاصات�املحلية

��أخضع �ا��زائري �منفردين��–املشرع ��عضاء �ع�� �املمارسة �الرقابة �إ�� باإلضافة

� �املجالس�الشعبية��قليمية�لنمط�مشدد�للوصاية،�يجعل�استقاللية�-ومجتمع�ن ،�مداوالت

.ا��ماعات�املحلية�مظ�ر�ة�وش�لية�ال�غ��

�املمارس �الرقابة �صور �أعمـــــــــــــــــــــــتتعدد �ع�� �ضمـــــــــــانا�ـــــــــــــــــة �وذلك �التداوليــة، ��ج�زة ال

ملشروعي��ا،�إال�أن�املشرع�تمادى�كث��ا����إعمال�مثل��ذه�الرخصة،�وأخضع�مداوالت�املجالس�

� �للتصديق �أول (املنتخبة ��لغ)فرع �ـــــــــــــــــــــــ، �اء �ثان(وا��لول ��ستقاللي)فرع �يقيد ��ش�ل ة�ــــــــــــــــــــــــــ،

.امن�محتوا��ةاملحلية،�و�جعل�حر�ة�املبادأة�أ�م�أسس�الالمركز�ة�مفرغ

،�يحدد�كيفيات�تجديد�املجالس�الشعبية�البلدية�2016مارس��21،�مؤرخ����104-16من�مرسوم�تنفيذي�رقم��05أنظر�املادة��-696

.الئية�املحلة،�املرجع�نفسھوالو 
ـــــــــــــــج�22،�مؤرخ����10-11من�قانون��51أنظر�املادة��-697 من�قانون��50ع�سابق،�واملادة�ــــــــــــــــــــــــــــــة،�مرجـــــــــــــــــــــــــــــــــ،�يتعلق�بالبلدي2011وان�ــ

.لق�بالوالية،�مرجع�سابق،�يتع2012فيفري��21،�مؤرخ����مؤرخ����07-12رقم�
�ل���ة��-698 �التقدير�ة �للسلطة �املجال �يفتحان �غامض�ن، �العام �بالنظام �واملساس ��ست�نائية �الظروف �مصطل�� �وأن وخصوصا

.الوصية،�لتكيف�الوضع�حسب�ما�تراه�مالئما
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الفرع��ول�

ع���مداوالت�املجالس�الشعبية�املحليةالتصديق�

الوصيةتقييد�أعمال�املجلس�بإجازة�السلطة�

�القرار� �أن ��عالن �املركز�ة �السلطة �تتو�� �بمقتضا�ا �تقنية، �أنھ �ع�� �التصديق �عرف

الصادر�عن��ي�ل�مستقل،�يمكن�أن�يرتب�آثاره�ألنھ�لم�يخرق�أي�قاعدة�قانونية،�ولم�ينل�من�

�من� ��شراف �إدارة �بواسط��ا �يمكن �للرقابة، �كالسيكية �وسيلة �أنھ �عرف �كما �العام، الصا��

.)699(����ختصاص�التقر�ري�لألج�زة�التداوليةالتحكم�

�ب�ن� �املشروعية، �كمظ�ر�لرقابة �التصديق �إجراء �مع �التعامل ��� �املشرع �موقف تأر��

�استقالليـــــــــــــــــــــــــــــتقيي �املجـــــــــــــــــــــــــــــــد �املنتخبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة �باإلكثـــــــــــــــــــــــــالس �مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة �املداوالت�ــــــــــــــــــــــــار ن

�أمــــــــــــــــــــــــــــــــالواجب ��� �التصديق �24-67مــــــــــــرق�ري ــــــــــــــــة �أو��(69-38، �ومن)فقرة �استقالليـــــــــــــــــــ، ة�ـــــــــــــــح

م�املداوالت�الواجب�التصديق�عل��ا����ظل�ــــــــــــــــــــــة�وظا�ر�ة�من�خالل��نقاص�من���ــــــــــــــــــش�لي

�08-90رقم�قانو�ي �ثانية(90-09، ��ستقاللية�)فقرة �تقييد �إ�� �جديد �من �العودة �وأخ��ا ،

.)فقرة�ثالثة(ن���م��عمال�الواجب�إجاز��ا�من�طرف�السلطة�الوصية�بالغلو�ثانية�م

الفقرة��و��

تقييد�استقاللية�املجالس�املنتخبة�باإلكثار�من�املداوالت�الواجبة�التصديق�

38-24�،69-67رقم�أمري ��

�الشعبيـــــــــــــــــ �املجـــــــــــــالس �مداوالت �املحليــــــــــــــــــــــــــــــــــتخضــــــــــــع �النفاذ�ـــــــــــــة �و�و �عـــــــــــــــــــــام، �ملبدأ ـة

،�إعماال�لقاعدة�أساسية����التنظيم��داري�الالمركزي،�املتمثــــــــــــــــــــــل����استقالليــــــــــــــــة�)700(املباشر

��قليمي �املـــــــــــــــــــــــــــا��ماعــــــــــــــــات ���م ��� �كثيـــــــــــــــــــــرا �غــــــــــــــــا�� �ا��زائري �املشرع �أن �إال ــــداوالت�ــــــــــــــة،

�بوعمران-699 �صعادل �سابق، �مرجع �105.ص.، ،106� �نقال�عن �الس�ي��، ��سمة �ع�� ��شراف �رقابة �لنيل�، �مذكرة البلديات،

.144.،�ص1997ــة،�تو�س،�ش�ادة�الدراسات�املعمقة����القانون�العـــــــــــــــــام،��ليــــــــــــــــة�ا��قوق�والعلوم��قتصادية��سوســــــــــــــــ
،�يتعلق�بالبلديـــــــــــــــــــــــة،�معدل�ومتمم،�مرجع�1967جانفي��18ؤرخ����ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،�م24-67من�أمــــــــــــــر�رقم��107نصت�ع���ذلك�املادة��-700

� �املـادة �أمــــــــــــــم�55سابــــــــق، �ــــــــــــــــــــــــــــــــــن �م38-69ر�رقم �ــــــــــــــــــــــــــــــ، ��� ��22ؤرخ �قانــــــــــــــ1969ماي �يتضمن �مرجــع�، �ومتمـــــم، �معدل �الواليــــــــــــــــــة، ــــون

� �املادت�ن �41سابق، �قان�49، �رقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمن �ـــــــــــــــــــــــــــــــــو�ي �08-90م ،90-09� ��� �مؤرخ�ن ،07�� �ع��1990أفر�ل �والوالية �بالبلدية �يتعلقان ،�

�ومتمم�ن �معدل�ن �سابق،التوا��، �مرجع �املادة ،56�� �رقم �قانون �10-11من ��� �مؤرخ ،22�� �مرجع�2011جوان �بالبلدية، �يتعلق ،

.،�يتعلق�بالوالية،�مرجع�سابق2012فيفري��21،�مؤرخ����07-12من�قانون�رقم��54سابق،�املادة�
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�السلطــــــــــــــــ �طرف �مــــــــــــــــــــــــن ��جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــازة �الوصيـــــــــــــــــــــــــــــــةالواجبـــــــــــــــة �ألعمـــــــــــــــال�)701(ـــــــــــــــــــة �سواء �وذلك ،

.)ثانيا(،�أو��ج�ــــــــزة�التداولية�للوالية�)أوال(املجـــــــــــالس�الشعبية�البلدية�

أوال

التصديق�ع���مداوالت�املجالس�الشعبية�البلدية

� �النفاذ �مبدأ �ع�� �من�ورد �معينة �زمنية �بمرور�مدة �املحلية �املجالس املباشر�ألعمال

إيداع�ا�ا���ة�ال���حدد�ا�القانون�است�ناء،�يتمثل����ضرورة�إجازة�السلطة�الوصية�لبعض�

�بإجراء� �ا��زائري �املشرع �عنـــــــھ �ع�� �مــــــــــــــا �و�و �نافذة، �لتصبح �التداولية ��ج�زة مداوالت

.)702(إما�صر�ح�أو�ضم��التصديق،�والذي�ي�ون�

�البلدي �ـأك���قانون �لسنة �عل��ــــــ�1967ة �التصديق �الواجب �املداوالت �طرف�ـــــــــــــــــــــــمن �من ــا

الوا��،�باعتباره�السلطة�الوصية،�واملتمثلة�أساس����امل��انيات�وا��سابات،�و�ل�ما�يؤسس�أو�

�أو��ع �واملبــــــــــــــــــــــــــــيل�� �و�متالك �امللكية �نقل �والرسوم، �و�داءات �الضرائب �من ادالت�ـــــــــــــــــــــــــــــــــدل

�أو� �بال��امات �املقيدة �والوصايا �ال�بات �قبول �وأجور�م، �املوظف�ن �عدد �القروض، العقار�ة،

�محاضر�املزاي �البلدية، �أو�املصا�� �أو�املؤسسات �البلدية �لفائدة �أو�تخصيصات دات�شروط

.)703(واملناقصات

�ق ��� �املشرع �أن �البلديـــــــــــــــــــــــــــــــــيظ�ر�جليا �ـــــــــــــــــــــــانــون �لسنـــــة �ا���از�1967ة �حر�ة �من �قيــــــــــد ،

�عل��ا �الوا�� �تصديق �و�و �شرط، �ع�� �معلقة �مداوالتھ �معظم �بجعل �و�ذا�)704(التداو��، ،

قليمية،�ومنح�حر�ة�التدب���ل��ماعات�معتمدا�ع���النمط�التقليدي�للوصاية����فر�سا،�قبل�بداية�إصالحات�قوان�ن��دارة���-701

:للتفصيل�أك��،�أنظر.املحلية

- Emmanuel AUBIN, Cathrine ROUCHE, Droit de la décentralisation, Gualino éditeur, Paris,
2005, P.26, 29.

مـــن�أمر��108ة�ملداوالت�املجالس�الشعبية�البلدية،�وفقا�لنص�املادة�ـــــــــــــــــــــــة�بال�سبـــــــــــــــــــــــــــــــيوما�من�إيداع�ا�الوالي�30وذلك�بمرور��-702

� �24-67رقم ،� ��� ��18مؤرخ �سابــــــــق،1967جانفي �مرجع �ومتمم، �معدل �بالبلديــــــــــة، �يتعلق �ال����، �الدورة �إغالق �من ومرور�ش�ر�ن

مؤرخ�،�38-69من�أمر�رقم��58ـــــا�لنص�املــــــــــــــــــادة�ــــــــــــــــــة،�وفقــــــلس�الشعبــــــــيـــة�الوالئيـــــــملجــــاصدرت�خالل�ا�تلك�املداولة�بال�سبة�ملداوالت�ا

.،�يتضمن�قانــــــــــــــــــون�الواليــــــــــــــــــة،�معدل�ومتمـــــم،�مرجــع�سابق1969ماي�����22
.،�يتعلق�بالبلديــــــــــة،�معدل�ومتمم،�املرجع�نفسھ1967جانفي��18،�مؤرخ����24-67من�أمر�رقم�107/2أنظر�املادة��-703
،�يتعلق�1967جانفي��18،�مؤرخ����24-67من�أمر�رقم��107/3و�توسع��ذا�التض�يق�املمارس�ع���البلدية��عمومية�املادة��-704

...بالبلدبة،�معدل�ومتمم،�مرجع�سابق،�ال���تنص " و�صورة�أعم�جميع�املداوالت�ال���تخضع�ملصادقة�السلطة�العليا�بمقت����:

،�و�و�ما�يفتح�املجال�للسلطة�املركز�ة�إلضافة�مداوالت�أخرى�إ���تلك�املنصوص�عل��ا�صراحة����املادة�."ال�شر�ع�ا��اري�بھ�العمل

.ة�لالمركز�ة��دار�ة،�و����ذا�مساس�باستقاللية�البلدية�باعتبار�ا�ال�يئة�القاعدي107/2
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ة�ــــــــــــــــــــــــــــــــة�فحسب،�بل�بموجب�نصوص�أخرى�ذات�صلــــــــــــــــــــجب�قانون�البلديالتض�يق�لم�يكن�بمو 

��قليمي �أساســبا��ماعات �واملتمثلة �املرسـة، ��� �التنفيـــا �رقــــوم �ــذي �املح31-82م دد�ــــ،

�ـــــــــاصـالختص �رئ�س �الدائرةات �املادة �منحت �والذي �الوصاية�لھمنھ)705(05، �ممارسة صالحية

�املداوالت� �و�النظر����م ��شروط، �لكن �الوا�� �من �بتفو�ض �البلدية �الشعبية �املجالس ع��

انون�البلدية،�يصبح�املبدأ�العــــام�ـــــــــــــــــــــــمن�ق107الواردة����املادة�السالفة�الذكر،�ور�ط�ا�باملادة�

ال�املجالس�املنتخبة،�التصديق�ول�س�النفاذ�املباشر،�و�ذا��مر�يؤثر�بطر�قة�سلبية�ـــــــــــــــ���أعم

.ع����ستقاللية�املحلية،�الرك��ة��ساسية�ألي�تنظيم�المركزي 

ثانيا

التصديق�ع���مداوالت�املجالس�الشعبية�الوالئية

اعتمد�املشرع�ا��زائري�املن���نفسھ����إعمال�إجراء�التصديق�ع���مداوالت�املجالس�

��ة�الوصية�الشعبية�الوالئية،�باإلكثار�من�تدخلھ����أعمال�ا���از�التداو��،�مع�اختالف����ا�

�الوزراء ��� �وز�ر�واملتمثلة �عل��ا �يصادق �ال�� �تلك �صنف�ن، �إ�� �املجالس �مداوالت �وتقسيم ،

.لوحده،�وتلك�ال����شاركھ����ذلك�وزراء�آخر�ن�حسب�موضوع�املداولةالداخلية�

تتمثل�املداوالت�ال���يصادق�عل��ا�وز�ر�الداخلية����تلك�املتعلقة�بامل��انيات�وا��سابات�

�ومبادل��ا �العقارات �وشراء �واملناقالت �الوزراء�)706(والقروض، �مع �ف��ا �ي�شارك �ال�� �تلك �أما ،

"،�يحدد�صالحيات�رئ�س�الدائرة،�مرجع�سابق1982جانفي��23،�مؤرخ����31-82من�مرسوم�رقم��05تنص�املادة��-705 يمارس�:

:رئ�س�الدائرة�الوصاية�ع���أعمال�ال�يئات�البلدية�وفق�الشروط��تية

:�سمة،�وال���ي�ون�موضوع�ا�50000ال���يقل�عدد�س�ا��ا�عن�املوافقة�ع���مداوالت�املجالس�الشعبية�البلدية����البلديات��-أ

م��انيات�البلديات�وال�يئات�املش��كة�ب�ن�البلديات�التا�عة�للدائرة�نفس�ا�وحسابا��ا،-

رسوم�الطرق�ووقوف�السيارات،�و�يجار�املفروضة�ع���م��قات�الطرق�وتوا�ع�ا،�والرسوم�الواجب�تحصيل�ا���سع��ات-

ملص��ة�البلديات�بصورة�أعم،

سنوات،�9شروط�عقود��يجار�ال���تتجاوز�مد��ا�-

نقل�ملكية�العقارات�والتنازل�ع��ا�وتبادل�ا،-

�غي���تخصيص�ملكية�بلدية�وإعداد�ا�مل��ة�عمومية،�-

املناقصات�واملحاضر�و�جراءات،-

.ال�بات�والوصايا-

".���البلدية�ما�عدا�حر�ا��م��دار�ة�وإ��اء�م�ام�ماملوافقة�ع���املداوالت�و�عمال�ا��اصة�ب�سي���املستخدم�ن��-ب
.،�يتضمن�قانـــــون�الواليــــــــة،�معدل�ومتمـــــم،�مرجــع�سابق1969ماي��22،�مؤرخ����38-69من�أمر�رقم��56أنظر�املادة��-706
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الضرائب�والرسوم،�أجور�موظفي�الوالية،�إحداث�املصا���واملؤسسات�أو�املعني�ن�فتتمثل����

.)707(املقاوالت�العمومية،�أو�املسا�مة����مثل��ذه�ال�يئات

نالحظ�كذلك�أن�املشرع�ا��زائري�قيد�من�حر�ة�املجالس�الوالئية،�بإكثار�املداوالت�ال���

ات�الوصاية�من�جانب�آخر،�بما�يجب�إجاز��ا�من�طرف�السلطة�املركز�ة�من�جانب،�و�عدد�ج�

� ��قليمية، �ا��ماعات �استقاللية �ع�� �تأث���سل�� �من ����بلذلك �املتدخلة ��ج�زة �ك��ة حكم

�منھ� �أشد ��ان �البلدية �التداولية ��ج�زة �ع�� �املمارس �التض�يق �أن �إال �املحلية، الشؤون

.��البلديةللمجالس�الوالئية،��س�ب�منح�رئ�س�الدائرة�صالحية�ممارسة�الوصاية�ع�

الفقرة�الثانية

09-08�،90-90رقم�استقاللية�ش�لية�للمجالس�املنتخبة����أعمال�ا����ظل�قانو�ي

� �لسنة �والوالية �البلدية �قانو�ي �بموجب �ا��زائري �املشرع �موقف �نحو�1990سار ،

،�إال�أن��ذا�التخفيف�)أوال(ال�املجـــــالس�املنتخبة�ــــــــــــــــــــــــالتخفيف�من�الوصاية�املمارسة�ع���أعم

ظا�ري�فقط،�بحكم�صدور�نصوص�عادت�من�جديد�إ���تقييد�حر�ة�املجالس�املنتخبـــــــة����

.)ثانيا(ممارســـــــــة�أعمال�ا�

أوال

منح�حر�ة�أوسع�للمجالس�املنتخبة����مباشرة��عمال

من���م�املداوالت�الواجب�التصديق�عل��ا��1990قلص�قانو�ي�البلدية�والوالية�لسنة�

�التداولية����ممارسة�)708(من�طرف�السلطة�الوصية �منح�حر�ة�أك���لألج�زة �ي�ون�قد ،�و��ذا

.يتضمن�قانـــــون�الواليــــــــة،�معدل�ومتمـــــم،�املرجع�نفسھ،�1969ماي��22،�مؤرخ����38-69من�أمر�رقم��57أنظر�املادة��-707
كما�منح�لرئ�س�املجلس�الشع���البلدي،�صالحية�الطعن�لدى�املحكمة�املختصة����قرار�الوا���القا����برفض�املصادقة�ع����-708

�الوال�ي �الشع�� �املجلس �لرئ�س �وكذا �رفض��مداولة، �القا��� �قرار�وز�ر�الداخلية ��� �املختصة، �القضائية �ا���ة �لدى الطعن

،�يتعلقان�1990أفر�ل��07،�مؤرخ�ن����09-08�،90-90من�قانو�ي�رقم���46�،55املصادقـــــــة�ع���مداولــــــــــــة،�وذلك����نص�املادت�ن�

.نبالبلدية�والوالية�ع���التوا��،�معدل�ن�ومتمم�ن،�مرجع�ن�سابق�



حدود�استقاللية�ا��ماعات��قليمية����ا��زائر������الباب�الثا�ي������

232

��ستقاللي �يدعم �و�و�ما �املحليــــــــــــــــــــــــــــــــاختصاصا��ا، �املادة�ــــــــــــــــــــــــــــة �نص �خالل �من �و�ظ�ر�ذلك ة،

42)709(" :ال�تنفذ�املداوالت�ال���ت�ناول�املواضيع�التالية�إال��عد�أن�يصادق�عل��ا�الوا��:

."إحداث�مصا���ومؤسسات�عمومية�بلدية�-امل��انيات�وا��سابات،��-

�الوالئية �الشعبية �املجالس �مداوالت �ع�� �التصديق �صالحية �بإسناد �كذلك �املشرع �قام

�فقط �العتبار�)710(لوز�ر�الداخلية �الواجبة �املدة �ع�� �النص �أغفل �أخرى �ج�ة �من �أنھ �إال ،

�ضمنيا �عل��ا �مصادقا �استقاللي)711(املداولة �ع�� �يؤثر�بالسلب �ما �و�و �ا���از�التداو���ـــــــــــــ، ة

�أعمال� �فتظل �للتصديق، �بمدة �تقييد�ا �لعدم �الوصية، �ا���ة �لتعسف �املجال �بفتح للوالية،

.جلس�معلقة�ألجل�غ���محددامل

،�أن�املشرع�ا��زائري�اعتمد�1990يظ�ر�من�خالل�قوان�ن�ا��ماعات��قليمية�لسنة�

نمطا�مخففا�للوصاية�املمارسة�ع���أعمال��ج�زة�التداولية،�و�و�ما�يفيد�توجھ�موقف�الدولة�

��دار�ـــــــــــــــــــــــا��زائر� �لالمركز�ة �حقيقي �نحو�تجسيد �للمجالس�ـــــــــــــــة �استقاللية �منح �خالل �من ة

�للمرسوم� �التطـــرق �عنــــــــــــد �سن�ينـــــــــــــــــھ �و�و�ما �ال�ساطة ���ذه ��مــــــــر�ل�س ��ذا �أن �إال املنتخبة،

.،�املحدد�ألج�زة��دارة�العامة�للوالية�و�يا�ل�ا215-95التنفيذي�رقم�

ثانيا

215-94حر�ة�املجالس�املنتخبة�بموجب�املرسوم�التنفيذي�رقم�العودة�إ���تقييد�

� �مدة �املنتخبة �املجالس �ع�� �املخففة �الوصاية �مرحلة �ليعود��04دامت �فقط، سنوات

�ذه��ستقاللية�بموجب�نصوص�تنظيمية،�واملتمثلة����املرسوم��مناملشرع�من�جديد�و�قيد�

�رق �ــــــــــــالتنفيذي �املجالس�)712(215-94م �مداوالت ��� �الدائرة �رئ�س �لتدخل �املجال �فتح �والذي ،

ق،�وال���ــــــــــــــــــ،�يتعلق�بالوالية،�معدل�ومتمم،�مرجع�ساب1990أفر�ل��07،�مؤرخ����09-90انون�رقم�ــــــــــــــــــــــــــــــمن�ق�50وتقابل�ا�املادة��-709

"تنص إحداث��مصا���ومؤسسات��-سابات،�امل��انيات�وا���-:ال�تنفذ�املداوالت�ال���ت�ناول�املواضيع�التالية�إال��عد�املصادقة�عل��ا:

."والئيةعمومية�
م،�مرجع�ــــــــــــ،�يتعلق�بالوالية،�معدل�ومتم1990أفر�ل��07،�مؤرخ����09-90من�قانون�رقم��50ادة�ــــــــــــــــــــــــــــوذلك�رغم�عدم�نص�امل�-710

�املظ �ع�� �قياسا �إال�أنھ �ذلك، �ع�� �للـــــــــــــــــــــــــــسابق، �أسندت �وال�� �املجلس، �أعمال �ع�� �املمارسة �للوصاية وز�ر�امل�لف�ــــــــــــــــــا�ر��خرى

.بالداخلية،�فإنھ��و�أيضا�من�س�تو���التصديق�ع���املداوالت
نيا،�و�و�يوم�لتصبح�املداولة�مصادق�عل��ا�ضم�30احتفظ�املشرع�ا��زائري�بال�سبة�ملداوالت�املجالس�الشعبية�البلدية�بمدة��-711

،�يتعلق�بالبلدية،�معدل�ومتمم،�مرجع�سابق1990أفر�ل��07،�مؤرخ����08-90من�قانون��43ما�يظ�ر�من�نص�املادة�
.،�يحدد�أج�زة��دارة�العامة����الوالية�و�يا�ل�ا،�مرجع�سابق1994جو�لية��23مؤرخ�����-712
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�من �خالل �من �البلدية، �البلدي�حالشعبية �ا���از�التداو�� �أعمال �ع�� �التصديق �صالحية ھ

.بتفو�ض�من�الوا��

� �املادة �خالل �من �تنص10يظ�ر�ذلك "ال�� �إطار�القوان�ن�: ��� �الدائرة �رئ�س يتو��

...سلطة�الوا���و�تفو�ض�منھ،�ع���ا��صوص�ما�يأ�ي�والتنظيمات�املعمول���ا،�تحت :

�يحدد�ا�- �ال�� �الشروط �حسب �البلدية �الشعبية �املجالس �مداوالت �ع�� يصادق

:القانون�وال���يكون�موضوع�ا�ما�يأ�ي

�البلديات�• ��� �املش��كة �البلدية �وال�يئات �بالبلديات �ا��اصة �وا��سابات امل��انيات

التا�عة�للدائرة�نفس�ا،

ات�حقوق�مص��ة�الطرق�وتوقف�السيارات�والكراء�لفائدة�البلديات،�عر�ف•

سنوات،)9(شروط��يجار�ال���ال�تتعدى�مد��ا��سع�•

�غي���تخصيص�امللكية�البلدية�املخصصة�ل��دمة�العمومية،•

املناقضات�والصفقات�العمومية�واملحاضر�و�جراءات،•

ال�بات�والوصايا•

��س- �وقرارات �املداوالت �ع�� �م��ا�بوافق �املتعلقة �باست�ناء �البلدي�ن ي���املستخدم�ن

"بحر�ات�التنقل�وإ��اء�امل�ام ...

ارس�ا�رئ�س�الدائرة�بتفو�ض�من�ــــــــــــــــــــــــام�املشرع�بذلك�بتعميم�الوصاية�ال����ان�يمــــــــــــــــــــق

� �س�ا��ا �عدد �يتجاوز �ال�� �البلديات �ع�� �املنتخبة��50000الوا��، �املجالس �جميع �ع�� �سمة،

�غض�النظر�عن�عدد�س�ان�الوحدة،�و�و�ما��ش�ل�تراجع�لصا���السلطة�املركز�ة،�والتعامل�

.مع�النصوص�القانونية�بأثر�رج��

الفقرة�الثالثة

07-10�،12-11رقم�د�املجالس�املنتخبة����قانو�يالتأكيد�ع���تقيي

أظ�ر�املشرع�ا��زائري����قوان�ن�ا��ماعات��قليمية�السار�ة�املفعول،�موقف�أكيد����

عدم�منح�استقاللية�ل��ماعات��قليمية،�و�ظ�ر�ذلك�من�خالل�إطالة�مدة�نفاذ�املداولة��عد�
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وكذا�العودة�إ����،)أوال�(إيداع�ا�ا���ة�املحددة�قانونا،�بالتا���اعتبار�ا�مصادق�عل��ا�ضمنيا�

).ثانيا�(�كثار�من��عمال�الواجبة��جازة�من�طرف�السلطة�الوصية�

أوال

إطالة�مدة�النفاذ�املباشر�ملداوالت�املجالس�الشعبية�املحلية

�مرور� ��عد �القانون �بقوة �املحلية �الشعبية �املجالس �مداوالت �تار�خ�21تنفذ �من يوم

�بالواليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإيداع� �طبقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا �وذلك �ــــــــــــــة، �املادت�ن �لنص �)713(56ا �رقممن ،�10-11قانون

�و �بالبلدية، �قانون )714(54املتعلق �املشرع�07-12رقم�من �ي�ون �و��ذا �بالوالية، �املتعلق ،

،�مما��ش�ل��عليقا�)715(1990يوم�املنصوص�عل��ا����ظل�قوان�ن�15ا��زائري�تراجع�عن�مدة�

ملداوالت��ج�زة�التداولية�ملدة�أطول،�و�و�ما�يمس�باستقاللية�ا��ماعات��قليمية�من�خالل�

� �لسن�� �والوالية �البلدية �قانو�ي �ظل ��� �بھ �املعمول �املشدد �الوصاية �نمط �إ�� ،�1967العودة

�لنف1969 �املشرع �ف��ما �اعتمد �والذين �ــــــــــــــــــــــــــــــــــــاذ�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، �مدة �ع�� �من�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي20ا وم

�للبلديةـــــــــــــــــــــت �بال�سبة �الوالية �إيداع�ا �ا)716(ار�خ �الدورة �إغالق �من �وش�ر�ن �خالل�ا�، �صدرت ل��

.)717(تلك�املداولة�بال�سبة�للوالية

� �املادة ��شوب ��ان �الذي �الغموض �أزال �ا��زائري �املشرع �فإن �أخرى، �ج�ة �من 41لكن

ف��ا�ــة،�إذ�ورد�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،�املتعلق�بالبلديـــــــــــة،�وال���استعملت�مصط��ات�غامضــ08-90من�قانــــــون�

� ...عبــــــارة �ال" �يد�� �الفتــــرة ��ذه ـــــــوخالل ــــــــــــــ �أو�قراراهـــــــــــــــ �برأيـــــــــــھ �فمـــ..."وا�� �املقصود�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، ـــــــــا

�والق �ـــــــــــــــــــــــــبالرأي �لم �املادة �وأن �وخصوصا �ووا��ةرار، �صر�حة �إجابة �أي �أن�)718(تقدم �إال ،

"يتعلق�بالبلدية،�مرجع�سابق�،2011جوان��22،�مؤرخ����10-11من�قانون�رقم��56تنص�املادة��-713 �57مع�مراعاة�أح�ام�املواد�:

��60و�59و �بقوة �للتنفيذ �قابلة �الشع�� �املجلس �مداوالت �تصبح �أدناه �القانون �وعشرون �واحد �إيداع�ا�)21(�عد �تار�خ �من يوما

."الوالية
"ابق،�يتعلق�بالوالية،�مرجع�س2012فيفري��21،�مؤرخ����07-12من�قانون��54تنص�املادة��-714 �56و�55مع�مراعاة�أح�ام�املواد�:

��57و� �وعشر�ن �واحد ��عد �القانون �بقوة �نافذة �الوال�ي �الشع�� �املجلس �مداوالت �تصبح �القانون ��ذا �إيداع�ا�)21(من �من يوما

."الوالية
ة�ع���ـــــــــــــــــــــــــــة�والواليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان�بالبلديــــــــــــــــــــــــ،�يتعلق1990أفر�ل��07،�مؤرخ�ن����09-08�،90-90من�قانون�ن��41�،49أنظر�املادت�ن��-715

.التوا��،�معدل�ن�ومتمم�ن،�مرجع�ن�سابق�ن
.،�يتعلق�بالبلدية،�معدل�ومتمم،�مرجع�سابق1967جانفي��18،�مؤرخ����24-67من�أمر�107/1أنظر�املادة��-716
.،�يتعلق�بالوالية،�معدل�ومتمم،�مرجع�سابق1969ماي��22،�مؤرخ����38-69من�أمر�رقم��58أنظر�املادة��-717
.287.،�مرجع�سابق،�ص...،�شرح�قانون�البلديةعمار�بوضياف-718
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القانون�الساري�املفعول�حذفت�فيھ�عبارة�الرأي�والقرار،�غ���أنھ�من�ج�ة�أخرى،�لم��شر�إ���

.)720(،�بما�يدل�قبولھ�بمضمو��ا)719(مسألة��شر�الوا���للمداولة�أو�تبليغ�ا�للمعني�ن

ثانيا

�كثار�من�املداوالت�الواجبة�التصديق�

��نصت �)721(57املادة �رقم �قانون �ع��10-11من �بالبلدية �املتعلق ،" �إال��عد�: ال�تنفذ

امل��انيات�وا��سابات،�قبول�ال�بات�:املصادقة�عل��ا�من�الوا��،�املداوالت�املتضمنة�ما�يأ�ي

�البلدية �العقار�ة ��مالك �عن �التنازل �التوأمة، �اتفاقيات ��جن�ية، يظ�ر�من�.."والوصايا

من�قانون�الوالية،�أن�املشرع�ا��زائري�عاد�من�جديد�إ���55ادة�ونظ����ا�املادة��ذه�املخالل

� ��عدما �عل��ا، �التصديق �الواجب ��عمال ��قليميــــة�ق�كثار�من �ا��ماعات �قانو�ي ��� لص�ا

� �املركز�ة�1990لسنة �ال��عة �و��ن �الوصية، �ا���ة �لصا�� �تراجع �و�ذلك �فقط، �مداولت�ن ��� ،

.التعامل�مع��ج�زة�التداولية�املحليةاملعتمدة����

�بمرور� ����النصوص�السالفة�الذكر،�مصادقا�عل��ا�ضمنيا 30تصبح�املداوالت�الواردة

،�وش�ر�ن�بال�سبة�للمجلس�)722(يوما�من�تار�خ�إيداع�ا�الوالية�بال�سبة�للمجلس�الشع���البلدي

�الوال�ي �الشع���)723(الشع�� �للمجلس �ألعمال �ب�ن�بال�سبة �قد �ا��زائري �املشرع �ي�ون �و�ذلك ،

�الواجب�انتظار�ا�العتبار�ا�مصادقا�عل��ا جانب�آخر�من�،��ذا�من�ج�ة،�و )724(الوال�ي،�املدة�

�م �ع�� �التصديق �تتو�� �ال�� �ا���ة �ا���ـــــــــــــــــــــــــــب�ن �ـــــــــــــــــــداوالت �و�و�توضيح�)725(الوال�ياز�التداو�� ،

�العتبار� �بالداخلية، �انتظار�الوز�ر�امل�لف �مدة �من �أطال �أخرى �ج�ة �من �إال�أنھ �شكر�عليھ،

�باستقاللية� �مساس �و�التبعية �املحلية، �للمصا�� ��عطيل ��ذا �و�� �عليھ، �مصادق العمل

.ا��ماعات��قليمية

بالواليــــــــة،�معدل�ومتمم،�مرجع��،�يتعلق1990أفر�ل��07،�مؤرخ����09-90من�قانـــــــون�رقم��49نصت�ع����ذه�املسألـــــــــــــة�املادة��-719

.سابق
.335.،�مرجع�سابق،�ص...،�شرح�قانون�الواليةعمار�بوضياف-720
.،�يتعلق�بالوالية،�مرجع�سابق2012فيفري��21،�مؤرخ����07-12من�قانون�رقم��55وتقابل�ا�املادة��-721
.لق�بالبلدية،�مرجع�سابق،�يتع2011جوان��22،�مؤرخ����10-11من�قانون�رقم��58أنظر�املادة��-722
.،�يتعلق�بالوالية،�مرجع�سابق2012فيفري��21،�مؤرخ���07-12من�قانون�رقم��55أنظر�املادة��-723
.،�يتعلق�بالوالية،�معدل�ومتمم،�مرجع�سابق1990أفر�ل��07،�مؤرخ����09-90ب�نما�سكت�عن�ذلك����قانون�رقم��-724
.،�يتعلق�بالوالية،�معدل�ومتمم،�املرجع�نفسھ1990أفر�ل��07،�مؤرخ����09-90قانون�رقم��ب�نما�سكت�عن�ذلك�������-725
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�السار  ��قليمية �ا��ماعات �قوان�ن ��� �ا��زائري �املشرع �إحداث�قام �بحذف �املفعول، �ة

�م �عمومية �ومؤسسات �إجاز��ــــــــــــــــــــــــــــمصا�� �الواجب �املداوالت �صنف �ا���ـــــــــــــة�ـــــــــــــــــــــــــن �طرف �من ــــا

�الوالية،�ومرور�املدة�املحددة� الوصية،�ف�ل�يف�م�من�ذلك�أ��ا�أصبحت�تنفذ�بمجرد�إيداع�ا

أن��مر����ي�ون�قد��سط�من�إجراءات�إحداث�املصا���واملؤسسات�العمومية،�أو�و�التاقانونا،�

.)726(سقوط�ل�ذه�ا��الة�ح�ن�سن�القانون�ن،�مما��ستوجب��ستدراك�و�تمامو فيھ�س�و�

الفرع�الثا�ي

أعمال�املجالس�املنتخبة�و�ممارس��ا�من�طرف�السلطة�الوصية�إلغاء

،�ألسلو��ن�-باإلضافة�إ���إجراء�التصديق��–تخضع�مداوالت�املجالس�الشعبية�املحلية�

� �أطر�قانونية ��� �يتم �كإجراء ��لغاء ��� �متمثل�ن �الوصايا��وزمنيةآخر�ن ����ة �يمكن محددة،

،�وكذا�ا��لول�الذي�من�)فقرة�أو��()727(بمقتضاه�أن�تز�ل�عمال�صادرا�عن�املجالس�املحلية

).فقرة�ثانية(طة�التقر�ر�للسلطة�املمارسة�للرقابة�بدال�من�ا���از�التداو���خاللھ�تحال�سل

الفقرة��و��

إلغاء�مداوالت�املجالس�الشعبية�املحلية

حافظ�املشرع�ا��زائري�ع����لغاء،�كمظ�ر�للوصاية�ع���مداوالت�املجالس�الشعبية�

� �ا��ماعـــــــات �قوان�ن �جميـــع ��� ��عاملــــاملحلية، �أن �إال �ا���ــــــــاز�التداو���ــــــــــــــــــــــــــــــــــ�قليميــــــــة، �مع ــــھ

.)أوال(،��ان�مخالفا�مع�املجلس�الشع���البلدي�)ثانيا(الوال�ي�

أوال

إلغاء�مداوالت�املجالس�الشعبية�البلدية

� �املتعاقبة �البلديــــــــــة �قوانيــــــن �إلغمنحت �البلدي�ـــــــــــــــــــــصالحيـــــة �الشع�� �املجلس �مداوالت اء

).ب�(أو����القانون�الساري�املفعول���،)أ�(للوا��،�وذلك�سواء����ظل�القوان�ن�القديمة�

.337.،�مرجع�سابق،�ص...،�شرح�قانون�الواليةعمار�بوضياف-726
.113.،�مرجع�سابق،�صعادل�بوعمران-727
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08-90رقم�،�وقانون 24-67رقمسلطة�تقدير�ة�للوا�������إلغاء�املداوالت����ظل�أمر -أ

��نص �لس�تــــــــــــــــــــــــــي �البلديـــــــــــــة �1967قانـــــــــو�ي �املـــــــــداوالت��1990، �مـــــــــــــــــــــــــــــــن �نوعيــــــــــــــــــــــن عــــــــــ��

ـــــم�ــــــــــــــــــــــة�بحكـــــــــــــــــــــــــــون�باطلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء،�و�ـــــــــــــــــــــــــــــي�تلك�التـــــــــــــي�تكــــــــــــــالتـــــــــــي�تكــــــــــــــــــــــون�محــــــــــــــــــــــــال�لإللغـــ

�إبطـــــــــــــون،القانـــــــــــ �إلــــــــــى �باإلضافـــــــــــة ��ــــــــــــــــذا �لإلبطــــــــــــــــــال، �عن�ـــــالوالقابلـــــــــــــــــــــة �الصادرة القرارات

.)729(،�مع�منح�الوا���صالحية�تقر�ر��لغاء)728(البلدية

املداوالت�ال���ت�ناول�)730(املتعلق�بالبلدية،�24-67تبطل�بحكم�القانون����ظل�أمر�رقم�

�اختصاص �عن �خارجا �يجر��ــــــــــــــــــــــــــــموضوعا �ال�� �وتلك �املجلس، �أو�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات �لقانون �خالفا ا

�الوا���بالبطالن����أي�وقت��ان�بموجب�قرار�معلل)731(مرسوم �فتح��ذا�،�و��ذ)732(،�و�صرح ا

�اختصاصات� �وضوح �عدم �بحكم �الوصية، �ل���ة �التقدير�ة �السلطة �أمام �املجال القانون

�مم �املنتخبة �خارج�ـــــــــــــــــــــــاملجالس �مورست �أ��ا �ب��ة �املجلس �مداوالت �إلغاء �يمكن ا

�التصدي� �صالحية �الوصية �السلطة �إعطاء �أخرى �ج�ة �ومن �ج�ة، �من ��ذا �ختصاصات،

.���ل�وقت،�وعدم�تحصن�العمل�بمرور�مدة�معينةللمداولة��

728-�� �املادة �عليھ �نصت ��131و�و�ما �أمر�رقم �24-67من ��� �مؤرخ ،18�� �يتعل1967جـــــانفي �مرجع�، �ومتمم، �معدل �بالبلديــــــــــــــــــة، ق

"سابق يبطل�الوا����ل�قرار�صادر�مخالف�لقانون�أو�.ال�تنفذ�القرارات�البلدية�ال���تتضمن�أنظمة�دائمة�إال��عد�ش�ر�من�إرسال�ا:

�80ادة�ـــــــــــــــ،�وكذا�امل."ةـــــــــــــــــــــــــــــــــاف�املؤقت�لتنفيذ�القرارات�البلديــــــــــــــــــــــــــــــنظام�العام��يقاب�تخل�بالــــــــــــــــــوغ�لھ�ألسبـــــــــــــــــــــــــــــــــو�س.ألمر�أو�ملرسوم

�يتعلق�بالبلدية،�معدل�ومتمم،�مرجع�سابق1990أفر�ل��07،�مؤرخ����08-90من�قانــون�رقم� ،" بلدية�ال�يتم�تنفيذ�القرارات�ال:

إذا��ان�القرار�مخالفا�لقانون�أو�تنظيم�يحق�للوا���إلغاءه�بقرار�مس�ب�.املتضمنة�التنظيمات�العامة�إال��عد�ش�ر�من�تار�خ�إرسال�ا

..."إذا��علق�تنفيذ�القرار�بالنظام�العام�يطلب�الوا���من�املجلس�الشع���البلدي��عليق�تنفيذه�مؤقتا.خالل��ذه�املدة
الشع���البلدي،�وذوو�املص��ة�حق�الطعن����قرار�الوا���أمام�ا���ات�القضائية�املختصة،�و�و�ما�نصت��مع�منح�املجلس�-729

� �املادة ��106علية �أمر�رقم �24-67من ��� �مؤرخ ،18�� �1967جانفي �واملادة �نفسھ، �املرجع �ومتمم، �معدل �بالبلدية، �يتعلق من��46،

،�املرجع�نفسھ،�معدل�ومتمم1990أفر�ل��07،�مؤرخ����08-90قانون�رقم�
،�وال���أضافت�ز�ادة�إ���44،�معدل�ومتمم،�املرجع�نفسھ،����املادة�1990أفر�ل��07،�مؤرخ����08-90نص�قانون�البلدية�رقم��-730

�السيما�املواد�1967ما�جاء����قانون�البلدية�لسنة� �ت�ون�مخالفة�لألح�ام�الدستور�ة، ،�واملداوالت�ال���9و�3و�2،�املداوالت�ال��

.ارج��جتماعات�الشرعية�للمجلستجرى�خ
.،�يتعلق�بالبلدية،�معدل�ومتمم،�مرجع�سابق1967جانفي��18،�مؤرخ����24-67من�أمر�رقم��102أنظر�املادة��-731
،�يتعلق�بالبلدية،�معدل�ومتمم،�املرجع�نفسھ،�وكذا�املادة�1967جانفي��18،�مؤرخ����24-67من�أمر�رقم��103أنظر�املادة��-732

.،�يتعلق�بالبلدية،�معدل�متمم،�مرحع�سابق1990أفر�ل��07،�مؤرخ����08-90من�قانون�رقم�44/2
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�البلدي� �الشع�� �املجلس �أعضاء �اتخاذ�ا ��� ��شارك �ال�� �املداوالت �لإلبطال �قابلة ت�ون

،�مع�منح�صالحية�)733(الذين�ل�م�مص��ة���صية����القضية�املطروحة،�أو��انوا�وكالء�ع��ا

محضر�املداولة،�بال�سبة�لقانون�البلدية�للوا���إللغا��ا�خالل�خمسة�عشر�يوم�من�تار�خ�إيداع�

� �ثالث�ن�1967لسنة �خالل �فيــــــــھ �الوا�� �بث �مــــع �مع��، ���ص �أي �من �طلبــــــھ �إم�انية �وكذا ،

�)734(يوما �قانون �أما �محضر��1990، �إيداع �تار�خ �من �ش�ر�ابتداء �مدة �الوصاية �منح����ة فقد

ك��م�طلب��لغاء�من�القضاء�خالل�ش�ر�من�املداولة�لدى�الوالية�إللغا��ا،�وذوي�املص��ة�يم

.)735(�عليق�املداولة

10-11التأكيد�ع���سلطة�الوا�������لغاء����قانون�رقم��-ب�

��حافظ �لسنة �البلدية �قانون ��� �ا��زائري �إلغاء�2011املشرع ��� �الوا�� �سلطة �ع�� ،

،�مع�اعتبار�)736(مداوالت�املجلس�الشع���البلدي،�إال�أنھ�نص�ع���البطالن�املطلق�دون�ال�س��

حاالت�القابلية�لإللغاء�س�با�لإلبطال�بقوة�القانون 

�للدستــور  �خرقا �املتخذة �املداوالت، �القانون �بقوة �للقوان�ن��تبطل �املطابقـــــــــة وغ��

والتنظيمات،�ال���تمس�برموز�الدولة�وشعارا��ا،�وغ���املحررة�باللغة�العر�ية،�و�عاين��لغاء�

،�و��ذا�ي�ون�املشرع�ا��زائري�قد�حذف��عض�أسباب��لغاء�املطلق�)738(من�الوا���)737(بقرار

�عل�� �قانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاملنصوص ��� �ــــــــــــــــــا �رقم �جاءت�08-90ون �وال�� �ا��االت، ��عض �أضاف �كما ،

من��45،�يتعلق�بالبلدية،�معدل�ومتمم،�مرجع�سابق،�واملادة�1967جانفي��18،�مؤرخ����24-67من�أمر�رقم��104أنظر�املادة��-733

.متمم،�مرحع�سابق،�يتعلق�بالبلدية،�معدل�1990أفر�ل��07،�مؤرخ����08-90قانون�رقم�
،�يتعلق�بالبلدية،�معدل�ومتمم،�املرجع�نفسھ1967جانفي��18،�مؤرخ����24-67من�أمر�رقم��105أنظر�املادة��-734
.،�يتعلق�بالبلدية،�معدل�متمم،�مرحع�سابق1990أفر�ل��07،�مؤرخ����08-90من�قانون�رقم�45/2أنظر�املادة��-735
،�عبارة�القابلية�لإلبطال،�وذلك�رغم�احتفاظھ�ع���س�ب��لغاء�2011ون�البلدية�لسنة�لم��ستعمل�املشرع�ا��زائري����قان�-736

�عمد�وقصد���ذا��خ�� س�وا�من�جانب�املشرع،�أو�أن��عت����ل�أن��مر��،ال�س���مع�التوسع����شروطھ،�و�ذا�يطرح�عدة��ساؤالت

.بة�بجعل��ل�مداوال��ا�باطلة�بحكم�القانون ذلك،�و�التا���توجھ�موقفھ�نحو�تقييد�أك���ألعمال�املجالس�املنتخ
تجدر��شارة�أن�موقف�املشرع�ا��زائري�تراجع�لصا���السلطة�املركز�ة،�وذلك��عدم�اش��اط��عليل�قرار��لغاء�والذي��عت����-737

.�ذا��مر�،�السلطة�الوصية�08-90م�قانون�ز ضمانة�ضد��عسف�ا���ة�الوصية،�ب�نما�أل
.،�يتعلق�بالبلدية،�مرجع�سابق2011جوان��22،�مؤرخ����10-11من�قانون�رقم��59أنظر�املادة��-738
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غامضة�تفتح�املجال�للسلطة�التقدير�ة�للوا��،�و�و�ما�يمس�باستقاللية�ا��ماعات��)739(إحدا�ا

.�قليمية

��عارض� �وضعية ��� �ي�ونون �الذين ��عضاء �ف��ا ��شارك �ال�� �املداوالت �كذلك تبطل

مع�مصا���البلدية،�سواء�بصفة���صية،�أو�أزواج�م،�أو�أصول�م،�أو�فروع�م�إ����مصا���م

ذا�ــــــــــــــــ،�و��)741(بقرار�معلل�)740(الدرجة�الرا�عة،�أو��وكالء،�مع�منح�الوا���صالحية�إثبات��بطال

من�خالل�توسيع�دائرة�املحروم�ن�من�حضور��)742(قيد�املشرع�كث��ا�من�حر�ة�املجالس�املنتخبة

�ا��� �ج�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجتماعات �من �ج�ة�ــــــــــــــــاز�التداو�� �من �ال�س�� �دون �املطلق ��لغاء �واعتماد ة،

�القضائية� �ا���ة �من �وال �الوا�� �من �ال ��لغاء �طلب �حق �الصفة �ذوو �منح �وعدم أخرى،

.)743(املختصة

ثانيا

إلغاء�مداوالت�املجالس�الشعبية�الوالئية

�موقف� �تراوح �وقد ��لغاء، �لرقابة �الوالئية، �الشعبية �املجالس �مداوالت �بدور�ا تخضع

�صالحي �منح ��� �ا��زائري �ـــــــــــــــــاملشرع �أمـــــر�رقم �ظل ��� �لوز�ر�الداخليـــة ��لغاء �وقانـــون�38-69ة ،

واملتمثلة����املداوالت�ال���تمس�برموز�الدولة�وشعارا��ا،�فما�����مور�ال����عد�مساسا�برموز�الدولة�وشعارا��ا،�وخصوصا��-739

� �عبارة �"وأن �وشعارا��ا �الدولة �"رموز �مجال �تفتح �وفضفاضة �غ���وا��ة �الستقاللية�، �أك���قيد ��ش�ل �الذي �التقدير�ة، السلطة

.ا��ماعات��قليمية����ا��زائر�العتماد�املشرع�ا��زائري�ل�ذا�النمط�من�النصوص�القانونية
املدة�ال���يجب�أن�تل���ف��ا�ع�سابق،�إ���ــــــــــــــــــــــــــــة،�مرجـــــــــــــ،�يتعلق�بالبلدي2011جوان��22،�مؤرخ����10-11لم��شر�قانون�رقم��-740

،�يتعلق�بالبلدية،�معدل�1990أفر�ل�07،�مؤرخ����08-90م�ـــــــــــــــــــــــــــــــــمن�قانون�رق�45املداولة،�وإال�تحصن،�و�ذا�خالفا�لنص�املادة�

ومتمم،�مرجع�سابق،�و���ذلك�تقييد�ألعمال�املجالس�املنتخبة،�و�التبعية�لالستقاللية��املحلية،��س�ب�إم�انية�إلغاء�املداوالت����

.أي�وقت
.،�يتعلق�بالبلدية،�املرجع�نفسھ2011جوان��22،�مؤرخ����10-11من�قانون�رقم��60أنظر�املادة��-741
�أك���للمجلس�ـــــــــفرغ�-742 �مصداقية �تحقيق �حيث �من �إيجابيا �لھ ��جتماعات �حضور �من �املحروم�ن �دائرة �من �التوسيع ��ذا �أن م

التصر�ح�ذين�ي�ونون����وضعية��عارض�مصا��املنتخب،�و�ظ�ر�ذلك�من�خالل�إلزام�املشرع�أعضاء�املجلس�بما�ف��م�الرئ�س�ال

،�إال�أنھ�يقيد�من�حر�ة��ج�زة�التداولية�60/3�،4بة�للرئ�س،�و�و�ما�نصت�عليھ�املادة�لألعضاء،�وللمجلس�بال�سبال�سبةللرئ�س�

.ل�تنظيم�إداري�المركزي �املحلية،�وال������أساس�
�الطع�-743 ��� �البلدي �الشع�� �املجلس �رئ�س �حق �ع�� �حافظ �قرار��بطــــــــــــــــــــــــــــإال�أنھ ��� �الـــــــــــــــــــــــــن �املادة �عليھ �نصت �و�و�ما من��61،

.،�يتعلق�بالبلدية،�مرجع�سابق2011جوان��22،�مؤرخ����10-11قانون�رقم�
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و�ذلك�تراجع�دور�وز�ر�الداخلية������يبالوالية،�واعتماد��لغاء�القضا،�املتعلق�ن�09-90رقم�

.)744(���2012قانون�الوالية�لسنة��إبطال�مداوالت�ا���از�التداو���الوال�ي

�إذا� �القانون، �بقوة �ملغاة �الوال�ي �الشع�� �املجلس �مداوالت �ا��زائري �املشرع اعت��

خالفا�لقانون�أو�مرسوم،�و�ل�مداولة�تضمنت�موضوعا�خارجا�عن�اختصاصاتھ،�إذا�اتخذت�

،�مع�منح�وز�ر�الداخلية�صالحية�إعالن�البطالن�)745(تتخذ�خارج��جتماعات�القانونية�للمجلس

.)746(بقرار�مس�ب

ع���البطالن�ال�س��،�جاعل�ن�املداوالت��1969�،1990نص�كذلك�قانو�ي�الوالية�لسن���

ال����شارك�ف��ا�أعضاء�من�املجلس�املعنيون�بقضية�موضوع�املداولة،�إما�بإسم�م�ال������

ذا�للوا���وألي�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،�مع�منح�صالحية��لغاء�لوز�ر�الداخلية،�وك)747(أو��وكالء،�قابلة�لإلبطال

�دورة� �إلغالق �التالية �عشر�يوم �خمسة �خالل �الوز�ر� �من ��بطال �طلب �يمك��م �الذين ناخب،

�املداولة �ف��ا �اتخذت �ال�� ��)748(املجلس �رقم �قانون �09-90وأضاف �املتعلق أمر�يدعم��بالوالية،

الداخلية����طلب��لغاء�املقدم�استقاللية�ا��ماعات��قليمية،�واملتمثل����ضرورة�بث��وز�ر�

.)749(من�الوا���أو�الناخب�أو�دافع�الضر�بة����مدة�ش�ر،�و�عد�ا�تحصن�املداولة

،�فتناولناه�2012،�يحكم��شديد�ما�للرقابة،�أما�قانون�1990،�و1969أننا�����ذا�املوضع�س�تطرق�لقانو�ي�الوالية�لسنة��غ�� �-744

�باإللغاء� �و�كتفاء ��داري ��لغاء �عن �املشرع �لتخ�� �ا��زائري، �القانون ��� �الرقابة �ملظا�ر�تخفيف �التطرق �عند ��ول �الباب ��

.القضا�ي
دل�ومتمم،�مرجع�ــــــــــــــــــــــــــــــة،�معـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،�يتعلق�بالوالي1969ماي��22،�مؤرخ����مؤرخ����38-69من�أمر�رقم��59�،61أنظر�املادت�ن��-745

.ابق،�يتعلق�بالوالية،�معدل�ومتمم،�مرجع�س1990أفر�ل��07،�مؤرخ����09-90من�قانون�رقم��51سابق،�واملادة�
،�يتعلق�بالوالية،�معدل�ومتمم،�املرجع�نفسھ،��واملادة�1969مـــــــاي��22،�مـــــــــــــؤرخ����مؤرخ����38-69من�أمر�رقم��59أنظر�املادة��-746

.،�يتعلق�بالوالية،�معدل�ومتمم،�املرجع�نفسھ1990أفر�ل��07،�مؤرخ����90-90من�قانون�رقم��51
747-�� �إ�� �باإلضافة �القضاو�ذا ��لغاء ��يإم�انية �لسن�� �الوالية �قانو�ي �منح �إذ ،1969� �الوال�ي�1990، �الشع�� �املجلس �لرئ�س ،

صالحية�الطعن�باسم�املجلس����القرار�الصادر�من�وز�ر�الداخلية�والقا����بإبطال�مداولة�أمام�ا���ة�القضائية�املختصة،�وذلك�

.ع���التوا���62و����54املواد�
ـــؤرخ����م38-69من�أمر�رقم��60ــادة�أنظر�املـــــ��-748 ـــــــة،�معدل�ومتمم،�املرجع�ـــــــــــــــــــــــــــــــ،�يتعلق�بالواليــــــــ1969مـــــــاي��22ؤرخ����ـــــــــــــــــــــــــــــ،�مــــــــــــــــــــــ

.،�يتعلق�بالوالية،�معدل�ومتمم،�املرجع�نفسھ1990أفر�ل�07،�مؤرخ����90-90من�قانون�رقم��52�،53نفسھ،��واملادة�
.،�يتعلق�بالوالية،�معدل�ومتمم،�املرجع�نفسھ1990أفر�ل��07،�مؤرخ����09-90من�قانون�رقم��53/4أنظر�املادة��-749
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الفقرة�الثانية

حلول�السلطة�الوصية�محل�املجالس�املنتخبة

�من���عت��  �بدال �الوصاية �التقر�ر�إ�� �سلطة �بموجبھ �تحال �است�نائية، �سلطة ا��لول

�الرقابة� �أخطر�أنواع �من �و�� �ت�ب��ھ، �رغم �و�عنتھ �امتناعھ �ع�� �كجزاء �ل�ا، �ا��اضع ال��ص

�العامة� ����اص �واستقاللية �حر�ة �ع�� �تأث��ا �وأشد�ا �الوصاية �سلطة �تمارس�ا ال��

.)750(الالمركز�ة

�ال �السلطة �إال�تمارس �واملا��، ��داري �املنتخبة، ��ج�زة �ع�� �ا��لول �من �صنف�ن وصية

،�و�و�ما�يؤدي�)752(،�والذي�يمارس�ع���البلدية)751(أننا�����ذا�املقام�سنفصل�ا��لول��داري 

تخلت�دولة�فر�سا�عن��-مثال�–إ����سي���املصا���املحلية�من�طرف�السلطة�املركز�ة،����ح�ن�

.)753(ال�سي���ا��ر�للشؤون��قليم��ذا��جراء�تكر�سا�ملبدأ

�وجود� �ح�ن �وذلك �البلدي، �الشع�� �املجلس �رئ�س �ع�� ��داري �ا��لول �الوا�� يمارس

الة�عدم�قيام��ذا��خ���ح،�وكذا����)أوال(إخالل�بالنظام�العام�ولم�يقم�الرئ�س�بالتصدي�لھ

.)ثانيا(اتخاذ�القرارات�و�جراءات�املفروضة�عليھ�بموجب�القوان�ن�والتنظيمات�

أوال

حلول�الوا���محل�رئ�س�املجلس�الشع���البلدي����حالة��خالل�بالنظام�العام�

�مسؤولي �البلدي �الشع�� �املجلس �رئ�س �ـــــــــــــــــــيتو�� �النظام �ع�� �ا��فاظ �حدود�ة ��� العام

� �املركز�ة �للسلطة �وال�يجوز ��-بلديتھ، �عام �املشرع�-كمبدأ �إال�أن ��ختصاص، ��ذا �ممارسة ،

�،�وقيد�ــــا����قانون )أ(24-67ا��زائري�اع��ف�للوا����سلطـــــة�مطلقـــــة�فـــــي�ا��لول����أمر�رقـــــــم�

.)ج(10-11رقم�ليعود�إلطالق�ا�مجددا����قانون �،)ب(08-90رقم

:،�مرجع�سابق،�نقال�عنعادل�بوعمران-750

- Claude Henri VIENES, « Le pouvoir de substitution », Revue de Droit Public, Paris, 1960,
P.754 et 760.

751-�� �ا��لول �الثا�يتارك�ن �للفصل �مالية��املا�� ��سي���وتنفيذ ��� �املنتخب�ن �دور �محدودية �ملسألة �التطرق �ح�ن �الباب، ��ذا من

.303�،310.ص.،�صا��ماعات��قليمية
�والذ-752 �ف��ا، �التنفيذية �ال�يئة �اعتبار�الوا�� �بحكم �الوالية، �إجراء�دون �فيھ �ال��عرف �والذي �املركزي، ��داري �النظام �يجسد ي

.�داري �ا��لول 
753 - Marc THOUMELOU, Collectivités territoriales quel avenir ? documentation française,

Paris, 2010, PP.31, 32.



حدود�استقاللية�ا��ماعات��قليمية����ا��زائر������الباب�الثا�ي������

242

24-67سلطة�مطلقة�للوا������ا��لول����أمر�رقم�-أ

"،�املتعلق�بالبلدية24-67من�أمر�رقم�234نصت�املادة� عندما�يكون�النظام�وسالمة�:

�بلديات� �أو�عدة �البلدية ��� �خط��ة �بصورة �م�ددة �العمومية �وال��ة �و�موال ���اص

� �املجلس �رئ�س �محل �يحل �أن �للوا�� �فيجوز �التداب���مجاورة �التخاذ �البلدي الشع��

���ا��لول،�وقيده�فقط�بأن�ي�ون�ال��ديد�و��ذا�منح�املشرع�للوا���سلطة�مطلقة.".الضرور�ة

بالنظام�خط��،�و�التا���ترك�لھ�حر�ة�تقدير�خطورة�الوضع،�والتدخل�بممارسة�اختصاصات�

�البلدية، �خط���باستقاللية �مساس ��ذا �و�� �قيد، �أد�ى �دون �املجلس ل�سي���مص��ة��رئ�س

.محلية�من�طرف�ج�از�عدم�ال��ك��

08-90تقييد�سلطة�الوا������ا��لول����قانون�رقم��–ب�

من�سلطة�الوا������ا��لول،�وذلك��1990قيد�املشرع�ا��زائري����قانون�البلدية�لسنة�

ظام�من�خالل�اش��اط�عدم�قيام�رؤساء�البلديات�باتخاذ��جراءات�الضرور�ة�ل��فاظ�ع���الن

�إنذار�وانتظار��ج)754(العام �توجيھ �ضرورة �مع �فيھــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، �املحدد �قـــرار�)755(ل ��عليل �وكذا ،

،�و�ل��ذه��مور��عت���ضمانات�لعدم��عسف�ا���ة�الوصية،�وتدعيم�الستقاللية�)756(ا��لول 

.ا��ماعات��قليمية

10-11العودة�إ���إطالق�ا��لول����قانون�رقم��-ج

د��خالل�بالنظـــــــام�ــــــــــــة�الوا���فــــــــي�ا��لول�عنـــــــــــــــــــــعاد�املشرع�من�جديد�إ���إطــــالق�سلط

،�دون�اش��اط�أد�ى�قيود،�ال�ضرورة�)757(العام،�وذلك�حينما�ال�تقوم�السلطات�البلدية�بذلك

�ا���ة� ��عسف �إلم�انية �البلدية، �باستقاللية �مساس ��ذا �و�� �القرار، ��عليل �وال�ح�� �عذار،

�ول�س� �القيام �عدم �ع�� �نص �املشرع �وأن �وخصوصا �الرخصة، ��ذه �استعمال ��� الوصية

.،�يتعلق�بالبلدية،�معدل�ومتمم،�مرجع�سابق1990أفر�ل�07،�مؤرخ����08-90من�قانون�رقم�81/1أنظر�املادة��-754
.،�يتعلق�بالبلدية،�معدل�ومتمم،�املرجع�نفسھ1990أفر�ل��07،�مؤرخ����08-90قانون�رقم��من81/2أنظر�املادة��-755
.،�يتعلق�بالبلدية،�معدل�ومتمم،�املرجع�نفسھ1990أفر�ل��07،�مؤرخ����08-90قانون�رقم��من�82أنظر�املادة��-756

757-�� �املادة ��� �تنص�100وذلك "ال�� �املتعلقة�: ��جراءات ��ل �أو��عض�ا، �الوالية �بلديات ���ميع �بال�سبة �يتخذ �أن �للوا�� يمكن

�م��ا� �وال�سيما �بذلك �البلدية �السلطات �ال�تقوم �عندما �العام �املرفق �وديمومة �العمومية �والسكينة �والنظافة ��من �ع�� با��فاظ

."وا��دمة�الوطنية�وا��الة�املدنية�التكفل�بالعمليات��نتخابية
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�ي�ون�ة�للم�ام�املو�لة�ل�ا�قد�ال ــــــــــــــــــــ�متناع�عن�القيام�الذي�ي��ر�التدخل،�أما�عدم�قيام�البلدي

�ول�س� �املساعدة، �تقديم ��مر��ستوجب �و�ذا �ذلك �ع�� �قدر��ا �لعدم �وإنما �م��ا، امتناعا

.�ستقاللية����النظام�الالمركزي����املبدأ،�والوصاية�است�ناء�ألنا��لول،�

 ثانيا

حلول�الوا���محل�رئ�س�املجلس�الشع���البلدي����حالة�عدم�القيام�بامل�ام

� �نصت �ذلك �لتدخل�ع�� �س�ب �باعتبار�ا �ا��زائر، ��� �الصادرة �البلدية �قوان�ن جميع

����صل�من�صميم�اختصاصات�البلدية،�غ���أن�املشرع���ل�����صالحياتالوا���وممارسة�

،�)أ(24-67ــــي�أمر�رقم�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواء�فــــــــــــــة��ذا��جراء،�ســــــــــــــــــروط�ممارســــــــ�عض��ختالفات����ش

.)ج(10-11رقم�أو�ح���قانون �،)ب(08-90قانــــون�رقم�

24-���67أمر�رقم�ا��لول�-أ

"،�املتعلق�بالبلدية24-67من�أمر�233نصت�املادة� إذا�رفض�رئ�س�املجلس�الشع���:

� �عليھ �املفروضة ��جراءات �أحد �إجراء �أو�أ�مل �جاز�البلدي �و�نظمة �القوان�ن بمقت���

و��ذا��عد�س�ب�إم�انية�ممارسة�الوا���.".للوا���إجراء�ذلك�بحكم�القانون�إذا�طلب�منھ�ذلك

�فتباشر� �أو�إ�مالھ، �ذلك ��خ���عن ��ذا �امتناع �البلدي، �الشع�� �املجلس �رئ�س الختصاص

.وذلك�إذا�طلب�م��ا�ذلك�-الوا���–السلطة�الوصية�

لكن�ما�يأخذ�ع����ذا�املشرع،�أنھ�منح�للوا���صالحية�ممارسة��ختصاص�دون�تقييده�

،�ال���املجلس�الشع���البلديبضرورة�إنذار�رئ�س�املجلس�بم�امھ،�لعدم�املساس�باستقاللية�

�عد�رك��ة�أي�نظام�المركزي،��ذا�من�ج�ة،�ومن�ج�ة�أخرى�عدم�توضيح�القانون�ل���ة�ال���

� �الوا�� �من �املساس�تطلب �و�التبعية �التقدير�ة �للسلطة �املجال �يفتح �ما �و�و التدخل،

.باالستقاللية�املحلية

08-90رقم����قانون ا��لول –ب

"،�املتعلق�بالبلدية08-90ممن�قانون�رق83نصت�املادة� عندما�يرفض�رئ�س�املجلس�:

�امل �القرارات �اتخاذ �أو���مل �البلدي �والتظيمات�فالشع�� �القوان�ن �بمقت��� �عليھ روضة

�بذلك �يقوم �أن �منھ �يطلب �أن ��عد �للوا�� �����،يجوز �املحدد ��جل �ان��اء ��عد �تلقائيا تول��ا
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�املؤطرة�للمسألة����أمر�ـــــــــــــــــــو�ذلك�استدرك�املشرع�النق.".�نذار �املادة ائص�التـــي��انت��ع��ي

�إن1967 �باش��اط �وذلك �لتدارك�ــــــــــــــــــ، �معقولة �مدة �ومنحة �الوا��، �طرف �من �املجلس ذار�رئ�س

.الوضع،�و�عد�ا�ممارسة�سلطة�ا��لول 

10-���11قانون�رقم�ا��لول�–ج�

،�و�و�ما�1990اس�بقى�املشرع�ا��زائري�ع���ما��ان�معمول�بھ����قانون�البلدية�لسنة�

"101يظ�ر�من�نص�املادة� عندما�يمتنع�رئ�س�املجلس�الشع���البلدي�عن�اتخاذ�القرارات�:

املوكولة�لھ�بمقت����القوان�ن�والتنظيمات،�يمكن�الوا����عد�إعذاره،�أن�يقوم�تلقائيا���ذا�

�بم �املحددة ��جال �انقضاء ��عد �مباشرة ��عذارــــــــــــــــــالعمل �مصط���.".وجب �املشرع حذف

م�حلول�الوا�������ذه�ا��الة،�وإنما��مر��ستوجب�إجراء�آخر،�بحكم�ال���مال،�مما�يفيد�عد

.داء�امل�ام�الس�ب�الوحيد�ل��لول وصاية�إال����حدود�النص،�و�التا���أصبح��متناع�عن�أ
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الفصل�الثا�ي�

مظ�ر�ة��ستقاللية�املالية�املع��ف���ا�ل��ماعات��قليمية

� �ا��زائري �املشرع ��و���اع��ف �املادة �بمقت����نص �وذلك �املالية�للبلدية، باالستقاللية

و��ذا�ي�ون�قد�م�د�للرك��ة��،)758(ع���التوا���07-10�،12-11من�قانو�ي�البلدية�والوالية�رقم�

�و�����ر�ة�تصرف�ا��ماعات��قليمية����املجال�املا��،�ولتفعيلھ�البد�من�توافر�جملة�من�

.الدعائم

د�املالية�الذاتية،�أو����ذه�املقومات،��و��ا�تؤدي�إ���ترجمة��ختصاصات�تتمثل�املوار 

املمنوحة�ل��ماعة��قليمية�فعليا،�يضاف�إل��ا��سي���مالية�ال�يئة�املحلية�من�طرف��عضاء�

.املنتخب�ن

�مالية� �ا��زائر�بذمة ��� ��قليمية �ا��ماعات �تمتع �ع�� �القانو�ي �التنصيص �رغم لكن

�التوجھ�����عاملھ�مع�مظا�ر��ستقاللية،�بحكم�عدم�مستقلة،�إال� أن�املشرع�لم��ساير��ذا

�ع��� �سلبية �تأث��ات �لھ �والذي �ا��ار��، �للتمو�ل �وال��وء �املحلية �ال�يئات �موارد كفاية

� �ج�ـــــــــــة �مــــــن �أول (�ستقاللية ��امشي)مبحث �وكذا �املنتخب�نــــــــــــــــــــــــــــــــ، �دور ��سي���املالية��ة ��

�فعلية� �مالية �استقاللية �تحقيق �دون �تحول �ال�� ��ش�االت �أ�م �من ��عد �والذي املحلية،

.)مبحث�ثان(للوحدات��قليمية،�من�ج�ة�أخرى�

،�يتضمن�قانون�الوالية،�معدل�ومتمم،�مرجع�سابق،�وكذا�1969ماي��22،�مؤرخ����38-69وتقابل�ما�املادة��و���من�أمر�رقم��-758

�قانون�ن �من ��و�� �08-90رقم�املادة ،90-09� ��� �مؤرخ�ن ،7�� �والواليــــ1990أفر�ـــــــل �بالبلديـة �يتعلقان �الت، �ع�� �معدل�ن�ـــــــــــــــــــــــــــــة وا��،

،�يتعلق�بالبلدية،�معدل�ومتمم،�مرجع�سابق،�فلم�يتطرق�1967جانفي��18،�مؤرخ�24-67إال�أن�أمر�رقم�.ومتمم�ن،�مرجع�سابق

.ملسألة��ستقاللية�املالية
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املبحث��ول 

عدم�تمك�ن�ا��ماعات��قليمية�من�موارد��افية�ملواج�ة��ختصاصات�املحلية

� �املالية ��ستقاللية �املوارد�تتوقف ���م �ع�� �أسا��� ��ش�ل ��قليمية ل��ماعات

الذاتيــــــــــة�املتوفرة�لد��ــــــــــا،�ف����ش�ل�رأسمال�ا��ماعات�املحلية،�بواسطتھ�تتدخل����مختلف�

�القانون  �ل�ا �يخول�ا �ال�� �واملجاالت �طرف�)759(امليادين �من �عنـــــــــــــھ �املعلن �املبدأ �يصبح �و�دو��ـــــــا ،

رع�ا��زائري،�مجرد�تنصيص�شك��،�ال�ير���لدرجة�التمتع�ا��قيقي،�فتحقيق�الالمركز�ة�املش

ل�إن�التكر�س�الفع���ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال�ينحصر�فقط����تخو�ل�املجالس�املحلية�اختصاصات�متعددة،�ب

.لضرور�ةل�ذه��خ��ة،�ر��ن�بمدى�توفر�ا��ماعات�ع���املوارد�الالزمة�وا

�الوضعيـــ ��و �ا��زائـــــــر، ��� �يالحظ �ما ��ع�ش�ــــــــــــــــــلكن �ال�� �الصعبة �ا��ماعـــــــات�ـــــــــــــــــــــــــــة ـــــا

�مشلولة� �والواليات �البلديات �تجعل �بصورة �املحلية �املالية �املوارد �ضعف ��س�ب �قليمية،

�باالختصاصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوعاج ��ضطالع �عن �املخولــــــــــــــــــــــــــــــــــــزة �ل�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات �قانونــــــــــــــــــــــــــــة �بمــــــــا�ــــــــــــــــــــــــــــــــــا ا،

ة�ال���ت��ر�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة��قتصادية،�وأخ��ا��دار�ـــــــــــــــــــــــــــــــة،��جتماعيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيحقق���داف�السياسيـــــ

الية�ال����عا�ي�م��ا�ا��ماعات��قليمية�وطبعا��ل��ذه�املشا�ل�امل�،)مطلب�أول ()760(وجود�ا

.)مطلب�ثان(تتحكم�ف��ا�مجموعة�من��سباب،�ت��م�من���م�التبعية�للسلطة�املركز�ة

املطلب��ول 

ضعف�املوارد�الذاتية�ل��ماعات��قليمية

� �الـــــــــــــــــــــــــمشرع �ا��ماعــــــــــــخـــــــــــــــــــــــــــــــــول ��قليميــــــــــــــــــــــــــا��ــــــــــــــــــــــــــــــــزائــــــــــــــــري �صالحيــــــــــــــــــــــات ـــــــــــات�ــــــــــــــــــــــــــــــــة

�أســــــــــــــــــــــ �بــــــاعتمــــــــــــــــاد ��ختصاصاتواسعــــــــة، �إطــــــــــــــــــالق �تمك�ن�)761(لـــــــــــــــوب �لـــــــــــــــغرض �وذلك ،

�يمتع�ا� �لم �أخرى �ج�ة �من �إال�أنھ �املحلية، �الشؤون ��� �التدخــــــــــــــــل �من �املنتخبة املجــــــــــــــــــــــــــــــــالس

،�ا���ة�الشرقية�نموذجا،�أطروحة�لنيل�الدكتوراه����لية�ودور�ا����التنمية�ال�شر�ةح،�موارد�ا��ماعات�املحور�ة�املر���-759

.23.،�ص2003/2004القانون�العام،�وحدة�القانون��داري�والعلوم��دار�ة،�
.98.،�ص2003،�جوان�03،�عدد�الفكر�ال��ملا�ي،�"�صالحات�املالية�وا��باية�املحلية�"،�مجلس��مة�-760
�انت��ـــــــــــــــــــــــ�-761 �ا��والذي �املشرع �جميـــــــــــــــــھ ��� �املؤطــــــــــــــــــــــــــــــــزائري �القوان�ن ��قليميـــــــــــــــــــــــــــــــع �ل��ماعـــــــات �بالذكــــــــر�قانــــــــون�ـــــــــــــــــــــــــــرة �ونخص ــــــة،

"103بالبلدية،�مرجع�سابق،�والذي�نص����املادة�،�يتعلق�2011جوان��22،�مؤرخ����10-11رقم� �ش�ل�املجلس�الشع���البلدي�:

انون�ــــــــــــــــــــــــــــوق�،."ؤون�العموميةــــــــــــــــــــــــواطن�����سي���الشـــــــــــــــــــــة�املـــــــ�ان�مشاركـــــــــة�ومــــــــإطارا�للتعب���عن�الديمقراطية،�و�مثل�قاعدة�الالمركز�

�نص����املادة�2012فيفري��21،�مؤرخ����07-12رقم� "76،�يتعلق�بالوالية،�مرجع�سابق،�والذي �عا���املجلس�الشع���الوال�ي�:

."الشؤون�ال���تدخل�ضمن�صالحياتھ�عن�طر�ق�املداولة
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ملواج�ة��ذه�امل�ام،�بحكم�قلة�املوارد�املالية�الذاتية�ل��ماعات�املحلية�)762(بأرضية�مالية��افية

ن�مقارنة�ب��م��نفاق�كفرغم�امتالك�ا�ملوارد�مالية�ذاتية،�ل�،)فرع�أول (رغم��عدد�مصادر�ا�

�غ����افية �تبقى �ع����،)763(املح��، �آثار�سلبية �من �فيھ �ملا �ا��ار�� �للتمو�ل �يدفع�ا و�و�ما

.)فرع�ثان(�ستقاللية�املالية�

الفرع��ول 

البحث����أ�م�مصادر�املوارد�الذاتية�ل��ماعات��قليمية

� �املادت�ن ��� ��قليمية �ا��ماعات �مصادر�مالية �ا��زائري �املشرع �176حدد من��151،

� �10-11قانو�ي �املت12-07، �التوا��، �ع�� �والوالية �بالبلدية ����)764(علق�ن �أساسا �واملتمثلة ،

��عانات� �املحلية، �ا��ماعات �أمالك �مداخيل �املمتل�ات، �مداخيل �والرسوم، ا��بايات

�ا��ماعة� �تؤد��ا �ال�� �ا��دمات �مقابل �ناتج �القروض، �والوصايا، �ال�بات �ناتج والتخصيصات،

العمومية،�بما�ف��ا�الفضاءات��ش�ار�ة،�الناتج�املحصل��املحلية،�ناتج�حق��متياز�للفضاءات

.مقابل�مختلف�ا��دمات

�جانبا� �إال�أن ��قليمية، �ل��ماعات �املالية �املوارد �الذكر�مجموع �املصادر�السالفة تمثل

�إ��� �فتنقسم �والوالية �للبلدية �الذاتية �املوارد �أما ��دار�ة، �للوحدة �خار�� �تمو�ل ��ش�ل م��ا

،�وم��ا�ما�)فقرة�أو��(جبائية،�وم��ا�املخصصة��ليا�لفائدة�ا��ماعات��قليمية��جبائية�وغ�� 

.)فقرة�ثانية(يخصص�جزئيا�ل�ا�

�تمكن�-762 �ال�� �الوسيلة ��عد �الباحث�ن �معظم �لدى �املالية �إداري�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــنفاألرضية �نظام �أي �أو�إخفــــــــــــــــاق �نجاح �مدى �تقييم �من ا

:المركزي،�للتفصيل�����ذه�النقطة�أنظر

- Charles DEBBESCH, Sciences administratives, 5ème édition, Dalloz, 1989, PP.187, 188.
763 - Samir BOUMOULA, Décentralisation et développement local : contribution au
réaménagement du schéma de financement des budgets publics locaux en Algérie ( approche par
l’analyse de l’économie publique locale), thèse de doctorat, en gestion du développement,
département des sciences économiques, université Abderrahmane MIRA, Bejaia, 2011, P.282.

ان�بالبلديـة�والواليـــــة�ع���ــــــــــــــــــــــــــــــ،�يتعلق1990أفر�ـــــــل��7،�مؤرخ�ن����09-08�،90-90رقم�من�قانو�ي�146�،132وتقابل�ما�املواد��-764

قانو�ي�البلدية�والوالية�السار��ن�املفعول�قد�أضافا�مصادر�أخرى�ملالية�أن�م�ن،�مرجع�سابق،�مع��شارة�إ���التوا��،�معدل�ن�ومتم

.ا��ماعات��قليمية
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الفقرة��و��

املوارد�املخصصة��ليا�لفائدة�ا��ماعات��قليمية

��قليمي �والرسوم �الضرائب �املالـــــــــــــــــــــــــــ�عت�� �املستوى �ع�� �التمو�ليـــــــة�ـــــــــــــــــــــــــــــة ��داة ـــــــــــي،

�ال�سي��ي� ��شق��ا �النفقات ��غطية ��� �إم�انا��ا �ومدى �املحلية، �فا��بايات �ساسيـــــة،

���ر�الزاو� ��ش�ل �يجعل�ا �ذلك، ��� ��ــــــــــــــام �بقسط �مسا�م��ا �أو �للموارد�ـــــــــــــــــــــــــــــــوالتج���ي، ـــــة

�املالية �لالستقاللية �و�التبعية �البناء��،)765(املحلية، ��� ��قليمية �ا��ماعات �أ�مية فرغم

� �الضرور�ة، �باملوارد ��عبئ��ا �أن �إال �دولة، �ألية �للنظام�ــــــــــــــــــــــــــــع�الديمقراطي ��ك�� �التحدي د

زائر،�إ���ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ���ا���اعات��قليميةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل��م�ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتنقسم�املوارد�ا��بائي�،)766(ذاتھ

.)ثانيا(و��ن�الوالية�ابي�،�وأخرى�مقسمة�)أوال(جبايات�مخصصة��ليا�للبلدية�

أوال

املوارد�املحصلة�لفائدة�البلديات

�عتمد�ا��ماعات��قليمية����تمو�ل�نفقا��ا�وتلبية�مختلف��عباء�املحلية�أساسا�ع���

�ا��بائية �وقدر��ا�)767(املوارد �املحلية �املوارد �فعالية �بمدى �ل��كم �املعيار��سا��� ��ش�ل �ال�� ،

� �مواج�ة �امتيــ)768(�ختصاصاتع�� �بحكم �مقارنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، �باالستقرار �املالية�ـــــــــــــــــاز�ا �باملوارد ــــة

ا�من�ج�ة،�وإلغاء�ـم�ضعف�مردودي��ــــــــــــــــــــــــــــا،�وذلك�رغـــــــــا�و�عدد�ــــــــذا�تنوع�ـــــــــ،�وك)769(رى ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�خ

:،�و�مكن�إجمال�أ�م�ا���)770(انب�آخرــــــا�من�جـالبعض�م��ــــــ

�منار-765 �املصطفى ،"� �الواقع �وإكرا�ات �املحلية �ل��ماعات �املا�� ��ستقالل �"ر�ان �والقانونية�، ��قتصادية �فكر�العلوم مجلة

.15.،�ص2009املغرب،�م�شورات�فكر،�،�02،�عدد�والسياسية
766 - Patrick DIBOUT, « Fiscalité locale et garanties des contribuables : le paradoxe de la taxe
professionnelle », in mélanges en l’honneur de Jacques MOREAU, « les collectivités locales »,
contributions rassemblées par Jacques PETIT, Economica, Paris, 2003, P.115.

،��ستقالل�املا���ل��ماعات،�مداه�وإم�انية�تطوره،�مذكرة�لنيل�ش�ادة�ماجست������ا��قوق،�فرع��دارة�عبد�الصديق�شيخ-767

.08.،�ص2002/2003واملالية،��لية�ا��قوق،�جامعة�ا��زائر،�
�تمارسھ�الدولة�باسم�السلطة�العمومية،���دف��غطية��عباء�العامة��-768 و�عرف�ا��باية�بأ��ا�اقتطاع�إجباري،�نقدي�وتلقا�ي،

:للتفصيل�أك���أنظر.�عد�إقراره�من�طرف�الشعب�عن�طر�ق�ممثليھ����ال��ملان

- Pierre BELTRANE, La fiscalité en France, 6eme édition, hachette livre, Paris, 1998, p.12.
769- Bachir YELLES CHAOUCHE, Budget de l’Etat et des collectivités locales, OPU, Alger,
1990, P.251.

�املستخدم،�يقوم�بدفع�ا����اص�الطبيعيون�واملعنو��-770 ��عت���ضر�بة�تقع�ع���عاتق ون�أقصد�بذلك�الدفع�ا��زا��،�والذي

��شاط �تمارس �با��زائر�أو�ال�� �املستقرة �و واملؤسسات �ف��ا، �الدولةا �إال�أن �و�ك���مردودية، �املحلية، �املوارد �أ�م ��عت���من =�ان
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�العقاري _أ �فقط:الرسم �البلديات �لفائدة �املحصلة �الرسوم �من �)771(و�و من�عت��و ،

�البـــــــــــاب��،)772(املالرأسع��املفروضةالضرائب �من ��ول �الفر�� �الباب ��� �عليھ �النص وتم

�سنو� �جباية �و�ش�ل �املماثلة، �والرســـــــــــوم �املباشرة �الضرائب �قانـــــــــون �من �ع���ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا��امس ة

�املب�ية �املب�ية)773(امللكيات �وغ�� �الو �)774(، �ال��اب �فوق �سنة�املوجودة ��� �تأس�سھ �تم ط��،

�عليــــــــــــــــــــــــــوط�)775(1967 ��عــــــــــــــــــــــــــــرأت ��عديالت، �عدة �أ�م�ـــــــــــــھ �جــــــــــــــــــد �ال�� �قـــــــــــــــــا �بھ �املالية�ــــــــــاء انون

:،�و�نقسم�إ���نوع�ن)776(1992لسنة�

�املب�ية�1-أ �امللكيات �ع�� �العقاري �املوج:الرسم �امللكيات �ع�� �ال��اب�ـــــــــــــــــــــــــو�طبق �فوق ودة

�صراحة �الضر�بة �من �املعفية �تلك �باست�ناء �و�ؤسس)777(الوط��، ��يجار�ة��)778(، �للقيمة تبعا

�22ؤرخ����ـــــــــــــــــــــــ،�م21-01من�قانون�رقم��11ا��زائر�ة�قامت�بالتعديل�التدر����من��س�تھ�إ���غاية�إلغائھ��لية،�حيث�قامت�املادة�=

،�بتخفيض�ال�سبة�2001د�سم����23ادر����ــــــــــــــــــــــــــ،�الص79ش�عدد�.د.ج.ج.ر.،�ج2002،�يتضمن�قانون�املالية�لسنــــــــــــة�2001د�سم���

� ��%6من �%4إ�� �املادة �قامت �و�عد�ا �قان�11، �ــــــــــــــــــــــــــــمن �رقم �21-04ون �فـــــــــي �مؤرخ �يتضم2004د�سم���29، �قانــــــــــــــــــــ، ون�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

�13املـــادة�،�لتقوم��عد�ذلك�%1إ���ا�ـــــــــــــــــــــــــــــــــ،�بتخفيض�2004د�سم����30ادر����ـــــــــــــــــــ،�الص85ش�عدد�.د.ج.ج.ر.،�ج2005ة�لسنة�ــــــــــــاملالي

�31،�الصادر����85ش�عدد�.د.ج.ج.ر.،�ج2006،�يتضمن�قانون�املالية�لسنة�2005د�سم����31،�مؤرخ����16-05ون�رقم�ــــــــــــمن�قان

يدخل����زمرة�املوارد�،��بإلغاء��ذا�املورد��لية،�و����ذا�مساس�باالستقاللية�املالية�ل��ماعات��قليمية،��ونھ��ان�2005د�سم���

.�ك���مردودية�ع���املستوى�املح��
،�يتضمن�قانون�الضرائب�املباشرة�والرسوم�املماثلة،�معدل�1976د�سم����09،�مؤرخ����101-76أمر�رقم�من��197أنظر�املادة��-771

.1976د�سم����22،�الصادر����102ش�عدد�.د.ج.ج.ر.،�جومتمم
وراه����ــــــــــــــــــ،�رسالة�مقدمة�لنيل�ش�ـــــــــادة�الدكت-دراسة�حالة�ا��زائر-ام�ا��باية�العقار�ة،�ــــــــــــــــــــــــــــــــنظ�،�ترشيدعبد�ا��كيم�بلو��-772

�وعـــ �والتجار�ـــــــــــــــــــــــــــــــــة ��قتصاديـــــــــــــــــة �العلوم ��لية �ال�سي��، �علوم �تخضض ـــــــــــــــــــــــــــلالعلوم، �جامعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ �ال�سي��، ــــــــوم ـــــــــــــــــــــــــــــــ �محمـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــة ــــــــــد�ـــــــ ـ

.105.،�ص2011/2012خيضر،��سكـــــــــــرة،�
وم�ــــــــــــــــــــــــــــــــــرائب�املباشرة�والرســــــــــــــــــــــــــــــ،�يتضمن�قانون�الض1976د�سم����09،�مؤرخ����101-76أمر�رقم�ن�من�م�248أنظر�املادة��-773

.،�مرجع�سابقاملماثلة،�معدل�ومتمم
وم�ــــــــــــــــــرة�والرســـــــــــــــــــــــــــــــالضرائب�املباش،�يتضمن�قانون�1976د�سم����09،�مؤرخ����101-76أمر�رقم�د�من�من��261أنظر�املادة��-774

.،�املرجع�نفسھاملماثلة،�معدل�ومتمم
د�سم����31،�مؤرخ����368-66م�ــــــــــــــــــــــــ،�يتضمـــــــــــــــــــــــن��عديل�وتتميــــــــــــــــــم�أمر�رق1967جوان��02،�مؤرخ����83-67بموجب�أمـــــــر�رقم��-775

.1967جوان��09،�الصادر����47ش�عدد�.د.ج.ج.ر.،�ج1967،�املتضمن�قانون�املالية�لسنة�1966
�18،�الصادر����65ش�عـــــــــــــــــدد�.د.ج.ج.ر.،�ج1992،�يتضمن�قانون�املاليــــــــــة�لسنــــــــــــــــة�1991د�سم����18،�مؤرخ����25-91قانون �-776

.،�والذي�جاء�بالتقسيم�ا��ا���املعروف�للرسم�العقاري 1991د�سم���
أمر�ون�من�ـــــــــــــــــــــــــــــمن�قان�248�،253ا�تلك�املعفية�منھ،�أنظر�املواد�وللتفصيل�أك������أصناف�العقارات�ا��اضعة�للرسم،�وكذ�-777

.،�مرجع�سابق،�يتضمن�قانون�الضرائب�املباشرة�والرسوم�املماثلة،�معدل�ومتمم1976د�سم����09،�مؤرخ����101-76رقم�
اشرة�والرسوم�ــــــــــــــــــــــــــــــــــون�الضرائب�املبـــــــــــــــــــــــــــــــيتضمن�قان�،1976د�سم����09،�مؤرخ����101-76أمر�رقم�من�من��256أنظر�املادة��-778

.،�املرجع�نفسھاملماثلة،�معدل�ومتمم
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،�و�حسب�بقيمـــــــــــة�)779(ـــــــــةة�واملناطق�الفرعيــــــــا��بائية�املحددة�للم���املر�ع،�وكذا�حسب�املنطق

ات�للملكية�ــــــــــــــــــــــــــــبال�سبة�للملكيات�املب�ية�بأتم�مع���ال�لمة،�أما��را����ال����ش�ل�م��ق�3%

� ��سبة �فتطبق ��%5املب�ية، �أو��ساوي �مساح��ا �تقل �2م�1.000عندما �تفوق��7%، عندما

ا�تفوق�مساح��ا�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعندم�%10،�وأخ��ا�2م�1.000اوي�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،�وتقل�أو��س2م�500مساح��ا�

�)780(2م�1.000 �املادة ��� �الواردة �ا��اصة �التخفيضات �اح��ام �مع �وذلك �قانون�-261، �من ج

.الضرائب�املباشرة�والرسوم�املماثلة

تم�إ�شاء��ذا�الرسم����إطار�قانون�املالية��:ع���امللكيات�غ���املب�ية�الرسم�العقاري �2-أ

� �صراحة�1992لسنة �املعفية �باست�ناء �أنواع�ا، �بجميع �غ���املب�ية �العقارات ��ل �ع�� �و�طبق ،

بال�سبة�للملكيات�غ���املب�ية�املتواجدة����املناطق�غ����%5،�و�حسب�بقيمة�)781(من�الضر�بة

�بـ �ال�سبة �فتحدد �غ���العمرانية، ��را��� �أما ��را�����%5:العمرانية، �مساحة �ت�ون عندما

�أو��س�2م�500 �ــــــــــــــــــــــــــــــأو�أقل �مساح�%7او��ا، �تفوق �ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعندما ��را��� �أو��2م�500ة وتقل

� �2م��1.000ساوي ،10%�� ��را��� �قيمة �تفوق �وأخي2م�1.000عندما �ــــــــــــــــــــــ، بال�سبة��%3را

بال�سبة�لألرا����الواقعة��%100،�كما�أكد�املشرع�ا��زائري�ع����سبة�)782(لألرا����الفالحية

�العمرانيــــــــ �املناطق �فـــــــــــي �مــــــدة �خالل �بنايات �عل��ا �ت�شــــــــــأ �لم �وال�� ��عم���ـــــــــــا �أو�الواجب �3ـــــة،

.)783(سنوات

�24وقد�حددت�أر�ع�مناطق،�وثالث�مناطق�جزئية،�تختلف�ف��ا�قيمة�الرسم،�وذلك�بموجب�قرار�وزاري�مش��ك،�مؤرخ�����-779

�الرسم�1994ماي �مجال ��� �ا��بائية ��يجار�ة �القيمة �لتحديد �الفرعية �واملناطق �املناطق �حسب �البلديات �تص�يف �يتضمن ،

ــــة�وغ���املب�ية،�وتقييــــــــــــــــــــــــــــــــالعقاري�املطبق�ع���امللكيات�املب�ي ــــــــــــــــــم��مالك�العقار�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــة����حالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ة�وجـــــــــــــود�نقص����ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.2011التصر�ح،�بر�ي�لل�شر،�ا��زائر،�
رائب�املباشرة�والرسوم�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــون�الضــــــــــــــــــــــــــــــــــ،�يتضمن�قان1976د�سم����09خ����،�مؤر 101-76أمر�رقم�ب�من�-261أنظر�املادة��-780

.،�مرجع�سابقاملماثلة،�معدل�ومتمم
ــــــاف�العقارات�ا��اضعة�للرســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل�أك������أصنــــــــــــــــــــــــــــــــــوللتفصي�-781 أمر�ه�من�-261ادة�ـــــــــــــــــــــــــــــــــم،�وكذا�تلك�املعفية�منھ،�أنظر�املــــــــــــــــــــــــــ

.،�مرجع�سابقماثلة،�معدل�ومتمم،�يتضمن�قانون�الضرائب�املباشرة�والرسوم�امل1976د�سم����09،�مؤرخ����101-76رقم�
رة�والرسوم�ـــــــــــــــــــــــــــــــــ،�يتضمن�قانون�الضرائب�املباش1976د�سم����09،�مؤرخ����101-76أمر�رقم�من�من�1/ز-261أنظر�املادة��-782

.،�املرجع�نفسھاملماثلة،�معدل�ومتمم
783-�� �املادة �عليھ �نصت �ق2/ز-261و�و�ما �بموجب �املعدلة �رقم �08-15انون ��� �مؤرخ �املالية�2015د�سم����30، �قانون �يتضمن ،

� �2016لسنة �املدة ��انت �ب�نما �سابق، �مرجع �لص�5، ����ل �تقدم ��ش�ل �و�و�ما �التار�خ، ��ذا �قبل �ا��مـــــــــــــــــــــــــــسنوات اعات�ـــــــــــــــا��

.املحلية،�بحكم�الرفع�من�فرص�ز�ادة�قيمة�ا��باية�املحلية
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رسم�التط����-ب
و�و�رسم�يؤسس�لفائدة�البلديات،�و�س���الرسم�ع���رفع�القمامات�:)784(

امل��ليــــــــــة،�وذلك�ع����ل�امل��لية،�و�فرض����البلديات�ال����شتغل�ف��ا�مص��ة�رفع�القمامات�

�املب�ية �بصف)785(امللكيـــــــــــــات �واملستأجر�ن �املنتفع�ن، �أو �املالك �و�تحملـــــــــھ �مع�ــــ، �تضامنية ة

.)787(،�و�حصل��ذا�الرسم�انطالقا�من�فاتورة�اس��الك�املاء)786(املالك

� ع����ل�محل�ذي�استعمال�سك��،�ما�ب�ن��دج�1.000دج�و��500يحدد�مبلغ�الرسم�بـ

ھ،�ما��دج�ع����ل�محل�ذي�استعمال�م���أو�تجاري�أو�حر���أو�ما�شا��10.000ودج�1.000

� �و�5.000ب�ن ��20.000دج �ب�ن �ما �واملقطورات، �للتخييم �م�يأة �أرض ��ل �ع�� دج��10.000دج

شا��ھ،�ي�تج�كمية��دج�ع����ل�محل�ذي�استعمال�صنا���أو�تجاري�أو�حر���أو�ما�100.000و

.)788(من�النفايات�تفوق��صناف�املذ�ورة�أعاله

��قامة�-ج �ع�� �وال�:الرسم �البلديات، ��� �غ���املقيم�ن ����اص �ع�� �يفرض و�و�رسم

،�وأعيد�)789(1967يمل�ون�إقامة�خاصة�للرسم�العقاري،�وأسس�بموجب�قانون�البلدية�لسنة�

� �لسنة �املالية �قانون �بموجب �ع)790(1998تأس�سھ �و�حصل �املؤجـــــــــــــــــــــــــــــــ، �طر�ق ر�ن�ــــــــــــــــــــــــــــــــــن

�املعا���ن�ـــــــــــــــــــــــــــــــللغ �إليواء �املستعملة �املحالت �وأ��اب �الفنادق، �وأ��اب �املفروشة، رف

�الضرائب �قابض �إ�� �مسؤولي��م �تحت �و�دفع ��عر )791(والسياح، �وتحدد �ال��ص�، �ع�� �فتھ

�ان�رسم�التط����ينقسم�إ���صنف�ن،�و�ما�رسم�رفع�القمامات�امل��لية،�ورسم�صرف�املياه����املجاري،�إال�أن��ذا��خ���أل����-784

� �رقم �ال�شر��� �املرسوم �م18-93بموجب �ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ، ��� �املالي1993د�سم����29ؤرخ �قانون �يتضمن �ــــــــــــــــــــــــــــــ، �لسنة �ج1994ة ش�.د.ج.ج.ر.،

.1993د�سم����30،�الصادر����88عدد�
.من�قانون�الضرائب�املباشرة�والرسوم�املماثلة،�مرجع�سابق�263أنظر�املادة��-785
.مكرر�من�قانون�الضرائب�املباشرة�والرسوم�املماثلة،�املرجع�نفسھ�263أنظر�املادة��-786

�ح-787 �ا��محمد ،"� �التمو�ل، �لنظام �املحلية �ا��ماعات �البلدي�-إس��اتيجية �ا��زائر�ةـــــــــــــــــــحالة �"-ة ��جتماعية�، �العلوم مجلة

.82.،�ص2007،�جوان�16،�عدد�جامعة�باتنة�لية�ا��قوق،�،�و��سانية
،�يتضمن�قانون�الضرائب�املباشرة�والرسوم�1976د�سم����09،�مؤرخ����101-76أمر�رقم�من�من��2مكرر��263أنظر�املادة��-788

�ومتمم، �معدل ��املماثلة، �رقم �قانون �بموجب ��عديل �محل ��انت �ال�� �سابق، �21-01مرجع ��� �مؤرخ �يتضمن�2001د�سم����22، ،

.2001د�سم����23،�الصادر����79ش�عدد�.د.ج.ج.ر.،�ج2002قانون�املالية�لسنة�
789-�� �املادة �بموجب �نصت262وذلك "ال�� �و�فرض�: ��قامة، �رسم �يد�� �خصوصيا �رسما �تؤسس �أن �املصنفة، �للبلديات �سوغ

..."الرسم�ع������اص�غ���املقيم�ن����البلدية�وغ���ا��ائز�ن�ملسكن�ف��ا
ش�.د.ج.ج.ر.،�ج1998تضمن�قانون�املالية�لسنة�،�ي1997د�سم����31،�مؤرخ����02-97ون�رقم�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــادر�بموجب�قانـــــــــــــــــــــــالص�-790

منھ�66-59،�وذلك�بحكم�املواد�1997د�سم����31،�الصادر����89عدد�
.رجع�نفسھامل،�1998،�يتضمن�قانون�املالية�لسنة�1997د�سم����31،�مؤرخ����02-97من�قانون�رقم��65أنظر�املادة��-791
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دج�للفرد�ولليوم�الواحد،�وأال�تز�د�عن��10وع���اليوم�الواحد�لإلقامة،�وال���يجب�أال�تقل�عن�

.)792(دج�ع���العائلة�50دج،�و�20

�العقار�ة�-د �الرخص �ع�� ���:الرسم �ع�� �الرســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنص �ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا �املالية�ــــــــــــــــــــــــــــــــــقانم ون

� �)793(2000لسنة �املادة ��� �وذلك ،55)794(� �رخص�، �و�شمل �للبلديات، ��لية �توجھ و�و�جباية

�ال��دي �رخص ��را���، �تقسيم �رخص �املطابقــــــــــــــــــــــــــــــــــالبناء، �ش�ادات �وال��يئة�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم، ة

،�وتحدد��عر�فات�الرسم�بال�سبة�ل�ل�صنف�من�الوثائق�املذ�ورة،�حسب�قيمة�)795(والعمران

.)796(البناية،�أو�تبعا�لعدد�القطع��رضية

�الرسم�كذلكنص:الرسم�ا��اص�باإلعالنات�و�لواح�امل�نية�-ه قانون�املالية�ع����ذا

ع�ــــــــــــوتؤسس��ذه�ا��باية�ع����عليق�أو�وضع�إعالنات�بجمي،�)797(56وذلك����املادة�2000لسنة

.)799(و�حدد�مبلغ�الرسم�حسب�عدد��عالنات�املعروضة�و��م�ا،�)798(أنواع�ا

.رجع�نفسھامل،�1998،�يتضمن�قانون�املالية�لسنة�1997د�سم���03،�مؤرخ���02-97من�قانون�رقم��63أنظر�املادة��-792
ش�.د.ج.ج.ر.،�ج2000،�يتضمن�قانون�املاليـــــــــــــــــــــة�لسنـــــــــــــــــة�1999د�سمبــــــــــــــر��23،�مؤرخ����11-99ون�رقم�ــــــــــــــــــــــــــالصـــــادر�بموجب�قان�-793

.1999د�سم����25در����،�الصا92عدد�
794-�� �املادة �55تنص �رقم �قانون �11-99من ��� �مؤرخ �1999د�سم����23، �لسنــــــــــة �املاليـــــــــــــــــــة �قانون �يتضمن �املرج2000، ــ، ع�ـــــــــــــــــــــــــــ

"ھ�ع��ــــــــــــــــنفس "اتيؤسس�لصا���البلديات�رسم�خاص�ع���رخص�العقار :أوال: ...
.،�املرجع�نفسھ2000،�يتضمن�قانـــــــــــــــون�املاليــــــــــــة�لسنـــــــــة�1999د�سم����23،�مؤرخ����11-99من�قانون�رقم��55أنظر�املادة��-795
�قان2005د�سم����31،�مؤرخ����16-05من�قانون�رقم��49،�بموجب�املادة�2005لسنة��55أنظر��عديل�املادة��-796 �يتضمن ون�،

.،�مرجع�سابق2006املالية�لسنة�
ــ،�مرج2000ـة�ـــــــــــــــ،�يتضمن�قانـــــــــــــــون�املاليــــــــــــة�لسنــــــــ1999د�سم����23،�مؤرخ����11-99من�قانون�رقم��56ادة�ــــــــــــــــــــــــــــــتنص�امل�-797 ع�ــــــــــــــــــــــــــــــ

"سابق ي�شأ�لفائدة�البلديات�ع����عالنات�والصفائح�امل�نية،�باست�ناء�تلك�املتعلقة�بالدولة�وا��ماعات��قليمية�وا��املة��:أوال:

"للطا�ع���سا�ي،�رسم�خاص�لإلعالنات�والصفائح�امل�نية ...
ــ،�املرج2000قانـــــــــــــــون�املاليــــــــــــة�لسنـــــــــة�،�يتضمن�1999د�سم����23،�مؤرخ����11-99من�قانون�رقم��56وال���عدد��ا�املادة��-798 ع�ـــــــــــــــــــ

�عالنات�ال����عرضت�إ���تج����ما�قصد�إطالة��-�عالنات�ع����وراق�العادية،�املطبوعة�واملخطوطة�باليد،��-:نفسھ،�وتتمثل���

انت��ذه��عالنات�مغطاة�بزجاج،�أو�مادة�أخرى،�أو�تم�إلصاق�ا،�قبل�وضع�ا�ع���بقا��ا،�سواء�تم�تحو�ل��ذا�الورق�و��ي�تھ،�أو��

ان�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�عالنات�املد�ونة�أو�بصفة�عامة�املعلقة����مك�-،�"إعالنات�ع���ورق�مج�زة�ومحمية�"قماش�أو�قطع�معدنية�ومسماة�

ة�أو�املخطوطة�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــات�غ���تلك�املطبوعــــــــــــــــــــــــــــــــــارة�أخرى��عالنـــــــــــودة�ع���بناية�وال�ع���جدار�أي��عب�انت�غ���موج�و عمومي،�ح���ول

ب���أو�رك��ة�ما���عل��عالنات�املض�ئة�امل�ونة�من�مجموعة�حروف�أو�إشارات�موضوعة�بصفة�خاصة�فوق��ي�ل�امل�-ع���الورق،�

."الصفائح�امل�نية،�من��ل�املوارد،�مخصصة�للتعر�ف�بال�شاط�وم�ان�ممارسة�العمل�-�عالن�مرئيا����ال��ار�أو�الليل،�
.،�املرجع�نفسھ2000،�يتضمن�قانـــــــــــــــون�املاليــــــــــــة�لسنـــــــــة1999د�سم����23،�مؤرخ����11-99من�قانون�رقم��56أنظر�املادة���-799
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ثانيا

املوارد�العائدة�للبلديات�والواليات

:فيما�يأ�ياملوارد�العائدة�للبلديات،��كن�إجمالمي

و�و�رسم�سنوي�يدفع�من�قبل����اص�الطبيعية�أو�:)800(الرسم�ع���ال�شاط�امل��-أ

�ع��� �للضر�بة �أر�احھ �تخضع ��شاطا �وتمارس �ا��زائر، ��� �م�نيا �محال �تملك �ال�� �عتبار�ة

��جمـــــــــــــ �تدخـــــــــــا��ـــــــــــــــــــــالدخــــــــــــــــــــــــــــــل �والتـــــــــــــــــــي ��ر�ــــــــــــــــــــــــــــ، �صنف ��� �التجار�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل �غ���ــــــــــــــــــــــــاح ـــــة،

.801التجار�ــــــــــــة،�والصناعية

� �سنة ��� �الرسم ��ذا �)802(1995أحدث �ع�� �الرسم �محل �وحل �الصنا���ــــــــــــــــــــــال�ش، اط

�قيمتــــــ �ع�� �طرأت �وقد �غ���التجاري، �ال�شاط �ع�� �والرسم �من�ـــــــــــــــــــــــــــــــوالتجاري، �مجموعــــــــــة ــــھ

بال�سبة��%0,75يوزع�ب�سبة��%�2,55انت�ال�سبة����سنة�تأس�سھ�تقدر�بـــ��التغي��ات،�حيث

� �و�%1,66للوالية، �%0,14للبلدية، �� �لتصبح �املحلية، �ل��ماعات �املش��ك ����%2للصندوق

� �)803(2001سنة �موزعة ،0,59%�� �للوالية، � �و�%1,30بال�سبة للصندوق��%0,11للبلدية،

�شاط�نقل�املحروقات�بواسطة��)804(2008املش��ك�ل��ماعات�املحلية،�ليخص�املشرع����سنة�

،�الصندوق�%1,96،�البلدية�ع���%0,88م��ا�ع���قيمة�،�تحصل�الوالية�%�3ناب�ب�ب�سبة�

.%0,16املش��ك�ل��ماعات�املحلية�ع���

��لية� �املحصلة �املوارد �من �امل��، �ال�شاط �ع�� �الرسم �جعل �رغم �أنھ ��خ��، �ش�����

�السم �إ�� �باإلضافة �أنھ �إال ��قليمية، �املــــــــــــــــل��ماعات �تتم���بھ �ال�� �بنقص�ـــــــــــــــــــــة �املحلية وارد

ــ،�يتضمن�قانون�الضرائب�املباشرة�والرس1976د�سم����09،�مؤرخ����101-76ر�رقم�ــــــــــــــــــــــــــــــأممن�من��217أنظر�املادة��-800 وم�ــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ومتمم، �معدل ��املماثلة، �قانون �بموجب �ومتممة �08-15معدلة ��� �مؤرخ ـــد�سم�30، �قان���2015ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ �املاليــــــــــــــــــــــــــــــــ،�يتضمن ــون ة�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.2016د�سم����31،�الصادرة����72ش�عدد�.د.ج.ج.ر.،�ج2016لسنة�
،�مؤرخ�14-16،�الصادر�بموجب�قانون�رقم��2017انت�محل��عديل�بموجب�قانون�املالية�لسنة���217شارة�أن�املادة��تجدر �-801

.2016د�سم����29،�الصادر����77ش�عدد.د.ج.ج.ر.ج،��2016د�سم�������28
ش�.د.ج.ج.ر.،�ج1996لسنة��،�يتضمن�قانون�املالية1995د�سم����31،�مؤرخ����27-95من�أمر�رقم��21وذلك�بموجب�املادة��-802

.1995د�سم����31،�الصادر����82عدد�
ـــــــــــــــ،�م12-01من�قانون�رقم��06وذلك�بموجب�املادة��-803 ـــــــــــــــــــــــــــــــ ،�يتضمن�قانون�املالية�التكمي���لسنة�2001جو�لية�19ؤرخ����ـــــــــــــــــــــــــــــ

.2011جو�لية��21،�الصادر����38ش�عدد�.د.ج.ج.ر.،�ج2001
ـــــ،�م02-08بموجب�أمر�رقم��-804 �يتضمن�قانون�املالية�التكمي���لسن2008جو�لية��24ؤرخ����ــــــــــــــــــــــــــــ ش�.د.ج.ج.ر.،�ج2008ة�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ،

.2008جو�لية��27،�الصادر����42عدد�
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املردودية،�نجد�املشرع�ا��زائري�ي�بع�سياسة��نقاص،�أو�إلغاء��ذه�املوارد�مما�يؤثر�بالسلب�

.ع���استقاللية�ا��ماعات�املحلية،�لوجود�ا����حالة�ضرورة�ال��وء�للتمو�ل�املركزي 

��مالك�-ب �مل:موارد �املصادر�غ���ا��بائية �وتنقسم��عت���من ��قليمية، �ا��ماعات الية

�وا��اصة �العامة �صنف�ن، �إ�� �املحلية، �ال�يئات ���مية�)805(أمالك �ذات �املوارد �من �و��عد ،

�ا��ماعات� �استقاللية �تدعم �أن �يمكن �وذاتية، �داخلية �العتبار�ا �املحلية، �املالية ��� البالغة

.�قليمية،�إذا�نظمت��ش�ل�رشيد

�حصيل�تت�ون  �من ��مالك �ا��مـــــــــــــــــــــــمـــوارد �إيجـــــــــار�أو�بيع �ألموال�ا�ــــــــــــــــــــــــــــة ��قليمية اعات

ليھ�من�مشروعا��ا��قتصادية،�وكذا�من��سي���مرافق�ا�عالعقار�ة،�أو����الر�ح�الذي�تتحصل�

��دمات،��ال��و�د�باملاء،�واملذابح،�واملالعب�عن�طر�ق��دارة�املباشرة�من�أجل�تقديم��عض�ا

.)806(الر�اضية

�ع��� �املطبقة �املنخفضة ��ثمان ��س�ب �بالقلة �والوالية �البلدية �أمالك تتم���إيرادات

�عض�املمتل�ات�ال���من�شأ��ا�توف���موارد�مالية�معت��ة،���مال�وغياب�العناية�ال�افية�لبا���

املمتل�ات�وعدم�تنمي��ا،�سياسة�التنازل�عن��مالك�ال���اتبع��ا�ا��زائر،�وكذا�خوصصة�وحل�

.)807(لب�املؤسسات�العمومية�املحليةأغ

الفقرة�الثانية

املوارد�املحصلة�جزئيا�ل��ماعات��قليمية

�ا��مـــــــــــتتق ��قليميـــــــــــــاسم �مـــــــــــــاعات �الدولــــــــــــــتة �ل��ماعات�ـــــــــــع �املش��ك �والصندوق ة

:،�واملتمثلة�أساسا���املحلية،�مجموعة�من�ا��بايات

805-�� �أن �حيث �مجانا، �ي�ون �استخدام�ا �فإن �لذا �العام، �النفع �حاجيات �إلشباع �املخصصة �تلك �العامة ��مالك يرادات�� تمثل

الك�ا��اصة�انتفاع�املواطن�ن���ذا�الصنف�من��مالك،�وال���ت�ون�رمز�ة،��توجھ�لتغطية�نفقات�صيانة��ذه��مالك،�ب�نما��م

:ر،�أنظرــــــــــــــــفتتمثل����تلك�ال���يمكن�أن�ت�ون�محل�للبيع�والشراء�واملبادلة�والتأج��،�ف���أمالك�منتجــــــة�لإليرادات،�للتفصيل�أكث

ة�لنيل�ش�ادة�الدكتوراه����ــــــــــــــــــــــــــــــــ،�إش�الية�تمو�ل�ا��ماعات��قليمية�ومقتضيات�ا��كم�الراشد����ا��زائر،�أطروحوداد�علو-

ــوم�السياسيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون�ا��ماعات��قليمية،��لية�ا��قوق�والعلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالقانون،�تخصص�قان ـــــة،�جامعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ان�ــــــــــــــــــــــــــة�عبد�الرحمـــــــــــــــــــــــــ

.33�،34.ص.،�ص2016م��ة،�بجاية،�
.19.،�مرجع�سابق،�صمبارك�لسلوس-806
.20.،�صاملرجع�نفسھ-807
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�املضافة-أ �القيمة �ع�� �العقار�ة�:الرسم �و�عمال �البيع �عمليات �ع�� �الرسم ��ذا يطبق

،�و�ش�ل�ثا�ي�مورد�للدولة��عد�ا��باية�)808(وا��دمات�من�غ���تلك�ا��اضعة�للرسوم�ا��اصة

�لس)809(الب��ولية �املالية �قانـــــــــــــون �بموجب �ا��بايـــــة ��ذه �فرضت �وقد ،� �وذلك�)810(1991نــــــــة ،

،�و�وزع�)813(%7و�)812(%17منـــــــــــــــھ،�و�حصـــــــــــــــــــل�بمعــــــدل�عــــــــــادي��س�تــــــــــــــھ�)811(65فـــــــــــــــــــــي�املــــــــــــــــــادة�

لفــــــــــــــائدة��%75بال�سبة�للعمليات�املحققــــة�فـــــــي�الداخل�بـ��)814(ناتج�الرسم�ع���القيمة�املضافة

التضامن�والضمان�صندوق�لفائدة��%15لفائدة�البلديـــــــــــات�مباشرة،�و�%10م��انيـــــة�الدولة،�

��قليمي �أمـــةـــــــــــــل��ماعات �بال�سبــــــــــــــــــــــــــــ، �للعمليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا �املحققـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة �عنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات د�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

م��عمال،�معدل�ــــــــــــــــــــــــــوم�ع���رق،�يتضمن�قانون�الرســــ1976د�سم����09،�مؤرخ����102-76أنظر�املادة��و���من�قانون�رقم��-808

.1976د�سم����26،�الصادر����103ش�عدد�.د.ج.ج.ر.ومتمم،�ج
����يص�نظــــــــام��دارة�املحلية�واملالية����ا��زائر،��سمة�عوملـــــــــــي-809 ،"� جامعـــــــة�،�04،�عدد�"مجلة�اقتصاديات�شمال�إفر�قيا

.2006،�جوان�ــــة�بن�بوعلـــــــي،�الشلفحس�بـــــــــــ
ش�.د.ج.ج.ر.،�ج1991،�يتضمـــــــــــــــــــــن�قانــــــــــــــــون�املالية�لسنة�1990د�سم����31،�مؤرخ����36-90الصــــــــــــــــادر�بموجب�قانـــــــــــــــــــــــــون�رقم��-810

.1990د�سم����31،�الصادر����57عدد�
"،�املرجــــــع�نفسھ1991،�يتضمن�قانون�املالية�لسنـــــــــــــــة�1990د�سم����31،�مؤرخ����36-90من�رقم��65تنص�املادة��-811 يؤسس�:

"رسم�ع���القيمة�املضافة� ...
ون�الرسوم�ع���رقم��عمال،�معدل�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمن�قانـــــــــــــــ،�يتض1976د�سم����09،�مؤرخ����102-76من�قانون�رقم��21أنظر�املادة��-812

.ومتمم،�مرجع�سابق
813-�� ��23أنظر�املادة ��أمر من �م102-76رقم ـــــــــــــــــ، �ـــــــــــــــــــــ ��� �معدل�1976د�سم����09ؤرخ ��عمال، �رقم �ع�� �الرسوم �قانون �يتضمن ،

.ومتمم،�املرجع�نفسھ
�23،�مؤرخ����11-99من�قانون��50ع���القيمة�املضافة�يوزع�حسب�املــــــــــــــــــــادة��ان�ناتج�الضر�بة��-814 �يتضمن�1999د�سم���� ،

� �لسنة �املالية �2000قانون �بالداخـــــــــــــل، �املحققـــــــــــة �للعمليات �بال�سبة �سابق، �مرجع ،85%�� �الدولة، �م��انية لفائدة�%5لفائدة

لفائدة�الصندوق�املشارك�ل��ماعات�املحلية،�أما�بال�سبة�للعمليات�املحققة�عند��ست��اد�فتخصص��%10ات�مباشرة،�ـــــــــــــــــــــــــــــالبلدي

،�مؤرخ����04-06من�أمر�رقم��10ليصبح�بموجب�املادة�للصندوق�املش��ك�ل��ماعات�املحلية،��%15مل��انية�الدولة،��%�85سبة�

لقائدة��%2006�،80جو�لية�19،�الصادر����47ش�عدد�.د.ج.ج.ر.،�ج2006،�يتضمن�قانون�املالية�التكمي���لسنة�2006جو�لية�15

لفائدة�الصندوق�املش��ك�ل��ماعات�املحلية،�و�ال�سبة�للعمليات�املنجزة��%10لفائدة�البلديات�مباشرة،��%10م��انية�الدولة،�

�مدي �الختصاص �التا�عة �املؤسسات �قبل �املش��ك�من �الصندوق �إ�� �البلديات �إ�� �العائدة �ا��صة �تدفع �الك��ى، �املؤسسات ر�ة

لفائدة�الصندوق��%15مل��انية�الدولة،��%85ل��ماعــــــــــــــات�املحلية،�أما�بال�سبة�للعمليات�املحققة�عند��ست��اد،�فتخصص��سبة�

� �للصندوق �املخصصة �ا��صة �وتوزع �املحلية، �ل��ماعات �حسب�املش��ك ��قليمية �ا��ماعات �ب�ن �املحلية، �ل��ماعات املش��ك

ي�ون�بذلك�املشرع�قد�رفع�ال�سبة�املخصصة�ل��ماعات�املحلية،�ولو��ش�ل�.ضوابط�ومعاي���التوز�ع�املحددة�عن�طر�ق�التنظيم

.طفيف،�إذ�تبقى�الدولة�صاحبة�ا��صة�الك��ى�من��ذه�ا��باية
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�فيخصصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�س�يـــــــ �و�%85ــراد، �الدولة، �%15مل��انية �والضمان�صندوق التضامن

.)815(ل��ماعات��قليمية

و�و�رسم�ع���الذبح،�و�عت���من��يرادات�املحصلة�لفائدة�:الرسم�الص���ع���ال��وم-ب

�ع �كمبدأ �و�ـــــــــــــــــــــــــــــــــالبلديات �قانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام، �عليھ �نص �غ���املباشرةــــــــــــــــــــــــــــــو�ما �الضرائب ����)816(ون

� �)817(446املادة �املذبوحة، �ل��يوانات �الصا�� �ال��م �وزن �ع�� ��عر�فة�)818(و�فرض �وتحدد ،

� �بـ �/دج�10الرسم �يخصص �كيلوغرام، ��ل �ا��اص��دج�1,5ع�� �التخصيص �لصندوق م��ا

�ا��يوانية �ال��ة �ترا��ا�)819(بحماية ��� �تم �ال�� �البلدية �إ�� �الرسم �حصيلة �وتخصص ،

من�قانون�الضرائب�غ���املباشرة،�و�دفع�إ���مص��ة�466،�و�و�ما�نصت�عليھ�املادة�)820(الذبح

�أو�ا �الت��يد �مؤسسات ��� �تحصيلھ �تم �إذا �املحلية، �ل��ماعات �املش��ك �ال�الصندوق لتخز�ن

.)821(تملك�ـــــــا�البلدية،�وال���توجد�ع���ترا��ا،�وملا�يتم�تحصيلھ�عند��ست��اد

��مالك-ج �ع�� ��ـــــــــــــــــــــــــأس:الرسم �ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس �املادة �بموجب �الرسم �املالية��31ذا �قانون من

� �)822(1993لسنة �الضر�بة �ل�ذه �و�خضع �مقر�ـــ، �يوجد �الذين �الطبيعيون، م�ــــــــــــــــ���اص

815-�� ��161أنظر�املادة ��أمر من �102-76رقم ��� �مؤرخ ��عم1976د�سم����09، �رقم �ع�� �الرسوم �قانون �يتضمن �معدلــــــــــــــــــــــــــــ، ةال،

.،�مرجع�سابق�2017،�يتضمن�قانون�املالية�لسنة�2016د�سم����28،�مؤرح����14-16من�قانون�رقم��37بموجب�املادة�
اشرة،�معدل�ـــــــــــــــــ،�يتضمن�قانـــــــــــــــــــــــــون�الضرائب�غ���املب1976د�سمبـــــــــــــــــــــــــــر��09ؤرخ����ــــــــــــــــــــــــــــــ،�م104-76الصادر�بموجب�أمــــــــــر�رقم��-816

.1977أكتو�ر��02الصادر����،�70ش�عدد�.د.ج.ج.ر.ومتمم،�ج
اشرة،�معدل�ـــــــــــــــــن�قانــــــــــــــــــــون�الضرائب�غ���املبـــــــــــــــــــــــــــــــ،�يتضم1976د�سم����09،�مؤرخ����104-76من�أمر�رقــــــــم��446تنص�املادة��-817

"ومتمم،�مرجع�سابق إن�ذبح�ا��يوانات�املب�نة�أدماه،�يخضع�لرسم�لفائدة�البلديات�ضمن��ش�ال�وتبعا�للكيفيات�املحددة����:

"د�التاليةاملوا ...
.،�يتضمن�قانـــــــــــــــــــون�الضــــــــــــــــــــــــرائب�غ���املباشرة،�املرجع�نفسھ1976د�سم����09،�مؤرخ����104-76من�أمر�رقم��448أنظر�املادة��818
ــ،�م104-76من�أمر�رقم��452و�و�ما�نصت�عليھ�املادة��-819 ـون�الضرائب�غ���ــــــــــــــــــن�قانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،�يتضم1976د�سم����09ؤرخ����ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

� �أمر�رقم �بموجب �معدلة �نفسھ، �املرجع �01-09املباشرة، ��� �مؤرخ ،22�� �يتضم2009جو�لية �املاليـــــــــــــــــــــــــــ، �قانون �التكمي���ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ة

.2009جو�لية��26،�الصادر����44ش�عدد�.د.ج.ج.ر.،�ج2009لسنة�
غ���أنھ�إذا�تم�الذبح����مس���بلدي�مش��ك�تدرج�حصيلة�الرسم����حساب�يقيد�خارج�م��انية�البلدية�ال���يوجد�ع���ترا��ا��-820

من�أمر��467ول�كيفيـــــــــــــــة�توز�ع�حصيلــــــــة�الرسم�أنظر�املادة�ـــــــــــــــــــــــــــة،�للتفصيل�حــــــــــــــــــــــات�املعنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�ب�ن�البلديـــــــــــــــــــاملس��،�لتوزع�فيم

.،�يتضمن�قانــــــــون�الضرائب�غ���املباشرة،�املرجع�نفسھ1976د�سم����09،�مؤرخ����104-76رقم�
ــون�الضرائب�غيــــــر�املباشرة،�املرجع�ــــــــــــــــــــ،�يتضمن�قانــــــــــــــــــــــ1976د�سم����09ؤرخ����ـــــــــــــــــــــــــــــــــ،�م104-76من�أمر�رقم��468أنظر�املادة��-821

ش�.د.ج.ج.ر.،�ج2007،�يتضمن�قانون�املالية�التكمي���لسنة�2007جو�لية��24،�مؤرخ����03-07نفسھ،�املعدلة�بموجب�أمر�رقم�

.2007جو�لية��25،�الصادر����47عدد�
ش�.د.ج.ج.ر.،�ج1993،�يتضمن�قانون�املالية�لسنة�1993جانفي��19،�مؤرخ����01-93ب�مرسوم��شر����رقم�الصادر�بموج�-822

.1993جانفي��20،�الصادر����04عدد�
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ا��با�ي�با��زائر،�بال�سبة�ألمالك�م�املوجودة�با��زائر،�أو�خارج�ا،�وكذا�الذين�ال�يمل�ون�مقرا�

ا�بحسب�قيمة�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،�وتحدد��سب��)823(ودة�با��زائرـــــــــــــــــــــــجبائيا�با��زائر�بال�سبة�ألمالك�م�املوج

�)824(�مالك �ب�ن �وتتــــــــــــــراوح �)825(%1,5و�0%، ��سبــة �بتخصيص �الضر�بة �ناتج �و�وزع ،60%�

.)826(للصندوق�الوط���للسكن�%20مل��انيات�البلديات،�و�%20مل��انية�الدولة،�

�السيارات-د �ع�� �بموج:القسيمة �ـــــــــــــــــــــأسست �قانون �ب �لسنة �وذلك�)827(1996املالية ،

� �)828(46باملادة �ا��زائر،�، ��� �مرقمة �سيارة �يملك �أو�معنوي �طبي�� ���ص ��ل �ل�ا و�خضع

�استعمال�ا �بدء �وسنة �السيارة، �نوع �باختالف �الضر�بة ��ذه �لدى�)829(وتختلف��عر�فة �وتدفع ،

للصندوق�الوط����%20،�و�وزع�حاصل�الرسم�)830(�ل�من�قابض�الضرائب�وال��يد�واملواصالت

�و �السر�عة، �والطرق ��%30للطرقات �املحلية، �ل��ماعات �والضمان �التضامن �%50لصندوق

،�يتضمن�قانون�الضرائب�املباشرة�والرسوم�املماثلة،�معدل�1976د�سم����09،�مؤرخ����101-76أمر�رقم�من��274أنظر�املادة��-823

.،�مرجع�سابقومتمم
،�يتضمن�قانون�الضرائب�املباشرة�والرسوم����1976ـــــــــــــــــــــــــــــــد�سم�09،�مؤرخ����101-76أمر�رقم�من��8مكرر��281أنظر�املادة��-824

�ومتمم �معدل �املماثلة، �املادة �بموجب �املعدلة �نفسھ، �املرجع ،14�� �رقم �قانون �16-05من ��� �مؤرخ �يتضمن�2005د�سم����31، ،

.،�مرجع�سابق2006ملالية�لسنة�قانون�ا
،�و�التا���تم��نقاص�من��سبة�الرسم،�و�و�ما�يؤثر�بالسلب�ع���%2,5و�%0،�ت��اوح�ب�ن�2005ب�نما��انت�ال�سبة�قبل�سنة��-825

.نص�ب�ا��ماعات��قليمية
املباشرة�والرسوم�املماثلة،�معدل�،�يتضمن�قانون�الضرائب�1976د�سم����09،�مؤرخ����101-76أمر�رقم�من��282أنظر�املادة��-826

.،�مرجع�سابقومتمم
�لسنة�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمن�قانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،�يتض1996د�سم����30،�مؤرخ����31-96الصادر�بموجب�أمر�رقم��-827 ش�.د.ج.ج.ر.،�ج1997ون�املالية

.1996د�سم����31،�الصادر����78عدد�
"،�املرجع�نفسھ1997،�يتضمن�قانون�املالية�لسنة�1996د�سم����30،�مؤرخ����31-96من�أمر�رقم��46تنص�املادة��-828 يضاف�:

"إ���قانون�الطا�ع�فصل�را�ع�عشر�يحرر�كما�يأ�ي الفصل�الرا�ع�عشر،�قسيمة�ع���السيارات:

..".تؤسس�قسيمة�ع���السيارات�املرقمة����ا��زائر:299املادة�
829-�� �أمر�رقم��300أنظر�املادة �103-76من �مؤرخ��� �قان1976د�سم����9، �يتضمن �جــــــــــــــــــــــ، �ومتمم، �معدل �الطا�ع، ش�.د.ج.ج.ر.ون

.1977ماي��15،�الصادر����32عدد�
نفسھ،�املعدلة�بموجب�املادة�،�يتضمن�قانون�الطا�ع،�املرجع�1976د�سم����9،�مؤرخ����103-76أمر�رقم�من��301أنظر�املادة��-830

،�الصادر����86ش�عدد�.د.ج.ج.ر.،�ج2003،�يتضمن�قانون�املالية�لسنــــــــــــة�2002د�سم����24،�مؤرخ����11-02من�قانون�رقم��38

.2002د�سم����25
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،�و��ذا�تم�تخفيض�حصة�ا��ماعات�املحلية�مقارنة�بما��ان�عليھ�قبل�سنة�)831(مل��انية�الدولة

.رد،�و�و�ما�يؤثر�بالسلب�ع����ستقاللية�املالية�ل��ماعات��قليمية�ل���املوا)832(2016

انون�املالية�ــــــــــــــــقوجبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة�بمــــــــــــــأ�ش�ت��ذه�الضر�ب:الضر�بة�ا��زافية�الوحيدة-ه

� �بامل�،)833(2007لسنة �ـــــــــــــــوذلك �)834(02ادة �مح، �ـــــــــــــــــــــــتوتحل �ع���ل �للضر�بة �ا��زا�� النظام

�تمارس� �ال�� �والتعاونيات �والشر�ات �أو�املعنو�ون �الطبيعيون ����اص �ل�ا �و�خضع الدخل،

�شاطا�صناعيا�أو�تجار�ا�أو�حرفيا�أو�م�نة�غ���تجار�ة�عندما�ال�يتجاوز�رقم�أعمال�م�السنوي�

مل��انية��%49,25بتخصيص��)837(ةــــــــــــــــــاتج�الضر�بـــــــــــــوزع�نـــــــــــ،�و�)836(زائري ـــــمليون�دينار�ج�)835(30

� �التج�%0,5الدولة، �والصناعـــــــــــــــــلغرفة �ـــــــــــــــــــارة �الوطنيـــــــــــــللغرف�%0,01ة، �للصناعة�ــــــــــــــــــة ة

،�املعدلة�بموجب�املادة�،�يتضمن�قانون�الطا�ع،�املرجع�نفسھ1976د�سم����9،�مؤرخ����103-76أمر�رقم�من��309أنظر�املادة��-831

.،�مرجع�سابق2016،�يتضمن�قانون�املالية�لسنة�2015د�سم����30،�مؤرخ����18-15من�قانون�رقم��9
.،�يتضمن�قانون�الطا�ع،�مرجع�سابق1976د�سم����9،�مؤرخ����103-76أنظر�املادة�من�أمر�رقم��-832
�رق�-833 �قانون �ـــــــــــــــــــــــــــــــــالصادر�بموجب �م24-06م �ـــــــــــــــــــــــــــ، ��� �2006د�سم����26ؤرخ �لسنة �املالية �قانون �يتضمن �ج2007، ش�.د.ج.ج.ر.،

.2006د�سم����27،�الصادر����85عدد�
"،�املرجع�نفسھ2007،�يتضمن�قانون�املالية�لسنة�2006د�سم����26،�مؤرخ����24-06من�قانون�رقم��2تنص�املادة��-834 يحدث�:

"الضر�بــــــة�ا��زافية�الوحيدة"�زء�الثالث�من�قانون�الضرائب�املباشرة�والرسوم�املماثلة�باب�ثان�عنوانھ�ضمن�ا� ...
�أم�-835 �اش��ط �حيث ��عديل، �محل �ال�سبة ��ذه �أمـــــــــــــ�انت ــر�رقم �ــــــــــــــــــ �103-76ر�رقم ��� �مؤرخ �قانون�1976د�سم����9، �يتضمن ،

�ل��تفع�إ����03سابق،�عدم�تجاوز��سبة�الطا�ع،�مرجع� مالي�ن�دينار�جزائري�بصدور�قانون�املالية�لسنة��05مالي�ن�دينار�جزائري،

�رق2011 �قانون �بموجب �ــــــــــــــــــــــــ، �م13-10م �ـــــــــــــــــــــــــــــــ، ��� �2010د�سم����29ؤرخ �لسنة �املالية �قانون �يتضمن �ج2011، �ع.د.ج.ج.ر.، دد�ش

،�مؤرخ�10-14،�الصادر�بموجب�قانون�رقم�2015مليون�دينار�جزائري�بقانون�املالية�لينة��30،�ثم�2010د�سم����27،�الصادر����85

.2014د�سم����31،�الصادر����78ش�عدد�.د.ج.ج.ر.،�ج2015،�يتضمن�قانون�املالية�لسنة�2014د�سم�������30

،�متعلقة�بالضر�بة�ا��زافية�الوحيدة،�و�ي�ت�من�2015جانفي��15،�مؤرخة����001أصدرت�كذلك�وزارة�املالية،�التعليمة�رقم��-

خالل�ا�القواعد�و�جراءات�املطبقة����مجال�الضر�بة�ا��زافية�الوحيدة،�تبعا�لألح�ام�ا��ديدة�املدخلة�عن�طر�ق�قانون�املالية�

.2015لسنة�
اشرة�والرسوم�ـــــــــــــــــــــــــــــــ،�يتضمن�قانون�الضرائب�املب1976د�سم����09،�مؤرخ���101-76أمر�رقم�من��1مكرر��282أنظر�املادة��-836

،�يتضمن�قانون�2014د�سم����30،�مؤرخ����10-14من�قانون�رقم��13،�مرجع�سابق،�املعدلة�بموجب�املادة�املماثلة،�معدل�ومتمم

.،�املرجع�نفسھ2015املالية�لسنة�
اشرة�والرسوم�ـــــــــــــــــــــــــــــــ،�يتضمن�قانون�الضرائب�املب1976د�سم����09،�مؤرخ����101-76أمر�رقم�من��5مكرر��282أنظر�املادة��-837

�ومتمم �معدل �املماثلة، �املادة �بموجب �املعدلة �نفسھ، �املرجع ،13�� �رقم �قانون �10-14من ��� �مؤرخ �يتضمن�2014د�سم����30، ،

.،�مرجع�سابق2015قانون�املالية�لسنة�
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�%5للوالية،��%5للبلديات،��%40,25لغرفة�الصناعة�التقليدية�وامل�ن،��%0,24التقليدية،�

.)838(للصندوق�املش��ك�ل��ماعات�املحلية

بموجب�قانون��ذه�الرسومأسست:الضر�بة�ع����طر�املطاطية�والز�وت�وال��وم-و

� �لسنة �2006املالية �باملواد �وذلك �)840(61و�)839(60، �عائدا��ا، �841وتوزع %15بتخصيص

�%50لصا���البلديــــــــات،��%25للصندوق�الوط���لل��اث�الثقافــــــي،��%10،�ل��ز�نــــــة�العموميــــــــة

���م �الوط�� �الصندوق �التلوثـلصا�� �وإزالة �الب�ئة �)842(اية ��طر�، �ع�� �للرسم بال�سبة

�املطاطية ،� ��سبة �فتخصص �وال��وم �الز�وت �ع�� �الرسم �%15أما �ا��ز�ن� ة�ـــــــــــــــلصا��

.)843(لصا���الصندوق�الوط�����ماية�الب�ئة�وإزالة�التلوث�%50ت،�للبلديا�%35العمومية،�

الفرع�الثا�ي

ال��وء�للتمو�ل�ا��ار���حتمية�مفروضة�لعدم�كفاية�املوارد�الذاتية

�بامل�ام� �القيام �من �تمك��ا �عدم �إ�� ��قليمية، �ل��ماعات �الذاتية �املوارد �ضعف يؤدي

املو�ولة�إل��ا،��س�ب�ال��ز�املا��،�و�التا���البحث�عن�مصادر�أخرى�خارجية�لسد�الفجوة�ب�ن�

،�غ���أن��ذه�املوارد�رغم�أ�مي��ا�إال�أ��ا�تؤثرا�)فقرة�أو��(إم�انيا��ا�ومتطلبات�اختصاصا��ا�

��سي���سل ��� �املركز�ة �السلطة �لتدخل �املجال �فتح �بحكم �املحلية، �ال�يئات �استقاللية �ع�� با

838-�� �لسنة �املالية �قانون �ظل ��� ��انت �ال�سب ��ذه �أن �2007تجدر��شارة �بـ �ـــــــــــــمل��اني�48,50%، �الدولة، �التجارة��%0,1ة لغرفة

� �التقليدية�%0,02والصناعة، �للصناعة �الوطنية ��للغرفة ��%40وا��رف، ��%5للبلديات، �املش��ك��%5للوالية، للصندوق

ل��ماعات�املحلية،�و�ذلك�حدث�ارتفاع����ا��صة�املخصصة�للبلديات�إال�أن��ذا��رتفاع�طفيف�جدا�وال�يؤدي�الغرض�امل�شود�

.واملتمثل����تدعيم��ستقاللية�املالية�ل��ماعات��قليمية
ــ،�مرج2006ة�ـــــــــــــــــــــــــــة�لسنــــــــــــــــــــــــــــن�قانون�املالي،�يتضم2005د�سم����31،�مؤرخ����16-05من�قانون�رقم��60/1تنص�املادة��-839 ع�ــــــــــــــــــــــــ

"سابق ..."أو�املصنوعة�محليا/يؤسس�رسم�ع����طر�املطاطية�ا��ديدة�املستوردة�و:
840-�� �املادة ��61/1تنص �رقم �قانون �16-05من ��� �مؤرخ �2005د�سم����31، �لسن، �املالية �قانون �ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيتضمن �املرج2006ة ــ، ع�ـــــــــــ

"نفسھ :� عن��ل�طن�مستورد�أو�مصنوع�داخل�ال��اب�دج��12.500يؤسس�رسم�ع���الز�وت�وال��وم�وتحض���ال��وم�يحدد�بـ

..."وال���تنجم�عن�استعمال�ا�ز�وت�مستعملة
،�مرجع�سابــــــــــــــــــــــــق،�قام�بتعديـــــــــــــل��ذه�2017،�يتضمن�قانون�املالية�لسنة�2016د�سم����28،�مؤرخ����14-16غ���أن�قانون��-841

� �املادة �بموجب �وذلك �112ال�سب، �املادة �عدلت �ال�� ،60�� �قانون �16-05من ��� �مؤرخ �املالية�2005د�سم����31، �قانون �يتضمن ،

�%30لصا���البلديات،�و��%35مل��انية�الدولة،���%35من��ذا�الرسم�بتخصيص��%2،�مرجع�سابق،�بتوز�ع�حاصل�2006لسنة�

لصا���الصندوق�ا��اص�للتضامن�الوط��،�و����ذا�تدعيم�ملالية�البلديات،�ولو�بصفة�مح�شمة،�و�إم�انھ�إخراج�ا�من��زمة��لو�

.عمم�ع���با���الرسوم
.،�املرجع�نفسھ2006،�يتضمن�قانون�املاليـــــــــة�لسنـــــــــــة�2005د�سم����31،�مؤرخ����16-05من�قانون�رقم��60/2املادة��أنظر �-842
.،�املرجع�نفسھ2006،�يتضمن�قانــون�املاليـــــــــة�لسنـــــــــة�2005د�سم����31،�مؤرخ����16-05من�قانون�رقم��61/2أنظر�املادة��-843
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�بم�ام�ا� �للقيام �غ���الذاتية �املوارد �ع�� ��قليمية �ا��ماعات �فبقدر�اعتماد �املحلية، الشؤون

.)فقرة�ثانية(بقدر�ما�يضيق���م�استقاللي��ا�

الفقرة��و��

اعات��قليميةأ�م�مصادر�التمو�ل�ا��ار���ل��م

�إل��ا� �ت��أ �است�نائية، �أو �ثانية �كمرحلة �ا��ارجية �املوارد �ع�� ��عتماد �مسألة تأ�ي

�املحلية �النفقات �لتغطية �إفراط �دون ��قليمية �بالتمو�ل�)844(ا��ماعات ��س�نجاد �غ���أن ،

�ا��زائر�أصب ��� � ��عتمـــــــــــــــــــــــا��ار�� �بحكم �املبدأ، �ل��ماعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح �املفرط �املحليـــــــــــــــة�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد ات

�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع ��عانات ��)أوال(�� �ملواج�ة�)ثانيا(والقروض �الذاتية �املوارد �كفاية �لعدم ،

.ات�املحلية�الواسعة�ختصاص

أوال

�عانات

�ا��ماع �عل��ا ��عتمد �ال�� �املوارد �أ�م �من ��عانات ��قليميــــــــــــــــــــــــــــــــ�عد �لتغطية�ــــــــــــــــــــــــــــــــات ة

� �الدولة �طرف �من �املقدمة �تلك �إ�� �وتنقسم �ا��بائية، �املوارد ��عد �من��،)أ(نفقا��ا، واملقدمة

.)ب(طرف�الصندوق�املش��ك�ل��ماعات�املحلية�

�الدولة-أ �طرف �من �املقدمة �الدولة��:�عانات �تقدم�ا �ال�� �املساعدات ��� وتتمثل

�برد�ا �إلزام�ا �دون ��قليمية، �املسا�م)845(ل��ماعات �قصد �لل�يئات�ــــــــــ، �املالية ��عباء ��� ة

� �املساواة �من �نوع �وتحقيق �املاملحلية، ��� �و�ختصاصات�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالتوازن �املالية، وارد

،�وتتخذ�ش�ل�ن�إما�عامة،�ال�تخصص�لغرض�محدد،�أو�خاصة،�و���ال���يخصص�)846(املحلية

.)847(صرف�ا�لتغطية�نفقة�معينة

.272.صمرجع�سابق،�،مة�عوملي�س-844
.34.،�ص2000،�دروس����املالية�واملحاسبة�العمومية،�دار�املحمدية،�ا��زائر،�حس�ن�صغ��-845
.42.،�ص1972،�املالية�العامة�والسياسة�املالية،�دار�ال��ضة،�ب��وت،�عبد�املنعم�فوزي-846
�سليم�العامري -847 �املحلية،�مف�وم�"،�عالء �ـــــــــــــــــــــ�دارة �عدد�مجلة�القانون�املقارن ،�"ا،�أ�داف�ا،�أر�ا��ا ،�جمعية�القانون�46،�،

.61.،�ص2007،�العراق،املقارن�العراقية
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�الدولـــــــــــــــــــــــــــــت �تقديم�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا�� ��� �لإلعانــــــــــــــــــــــــــــــــة �مجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا �مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوعـــــــــــــــــــــــــــــــات ـن�ــــــــــــــــــــــــة

�املــــــوص�عل��ـــــــط،�منصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوابـــــــــالض ��� �البلديـــة�لسنـة�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمـ)848(172ادة�ـــــــــــــــــــــــــــــــــا ــن�قانـــون

،�وتنقسم��ذه��مدادات،�إ���تلك�املمنوحة�2012ــــــة�لسنة�من�قانون�الواليـــــ)849(154و�2011

.من�طرف�الدولة�لتغطية���ز�م��انية�ال�سي��،�وكذا�تلك�املمنوحة�للتج����و�س�ثمار

�ال�سي���-1-أ ���ز�قسم �لتغطية �الدولة �التوازن�:إعانات �ال�سي���بتحقيق �إمدادات تقوم

فضعف�املوارد�الذاتية�لل�يئات��قليمية،�ال��عف��ا�من����ا��زء��ول�من�امل��انية�املحلية،�

ال��ام��غطية�نفقا��ا،�فال�يمك��ا�مثال�أن�تتوقف�عن�دفع�أجور�املوظف�ن،�ب��ة�عدم�كفاية�

�ال� �الذا�ي �فالتمو�ل �الدولة، �طرف �من �إعانات �لطلب �مضطرة �نفس�ا �تجد �ف�� �لذا موارد�ا،

.)850(املساعدات��سمح�ل��ماعات�باالستغناء�عن��ذا�النوع�من

� �املادت�ن �172نصت �من154، �لسنة �البلدية �2011قانون �لسنة �والوالية ع����2012،

�تقديم� �أجازتا �حيث �ال�سي��، �م��انية �ال��ز��� �لسد �إلعانات �الدولة، �منح �إم�انية التوا��،

�الن �لتغطية ��قليمية، �ل��ماعة �املو�ولة �وامل�ام �املوارد �ب�ن �التوازن �لتحقيق فقات�املساعدة

�جبار�ة����حالة�عم�كفاية�املوارد،�لتلبية�املستوى�املطلوب�من��حتياجات،�وأخ��ا�التكفل�

.بحاالت�القوة�القا�رة

�للتج����و�س�ثمار�-2-أ �املوج�ة �الدولة �لتمو�ل�:إعانات ��عانات �من �النوع ��ذا يمنح

�حالـ ��� �التج����و�س�ثمار، ���ز�ــــــــــــــــــــــنفقات �ا��ماعـــــــات�و ة �م��انيـــــــة ��� �فائض �وجود عدم

"،�يتعلق�بقانون�البلدية،�مرجع�سابق2011جوان��22،�مؤرخ����10-11من�قانون��172تنص�املادة��-848 تتلقى�البلدية�إعانات�:

عدم�كفاية�مداخيل�ا�مقارنة�بم�ام�ا�وصالحيا��ا�كما����محددة�����ذا�-:النظر�ع���وجھ�ا��صوص�ملا�يأ�يومخصصات��سي���ب

التبعات�املرتبطة�بالتكفل�بحاالت�القوة�القا�رة�وال�سيما�م��ا�ال�وارث��-عدم�كفاية�التغطية�املالية�للنفقات��جبار�ة،��-القانون،�

ات�املخولة�ل�ا�ـــــــــــــا�يتعلق�بتلبية��حتياجـــــــــــــــــــأ�داف�املستوى�املطلوب�فيم�-����ذا�القانون،��الطبيعية�أو�النكبات�كما����محددة

�نق ��عانات��صقانونا، �توجھ �املالية، �قانون ��� �عليھ ��س�ثمار�املنصوص �إطار����يع ��� �للبلدية �ا��بائية �لإليرادات القيمة

..."للغرض�الذي�منحت�من�أجلھاملمنوحة�للبلدية�من�الدولة�
849-�� �املادة ��154تنص �قانون �07-12من ��� �مؤرخ ،21�� �بالوالية2012فيفري �يتعلق �سابق...، �مرجع ،" �إعانات�: �الوالية تتلقى

� ��سي���بالنظر�ع�� �يأ�ياومخصصات �ملا ��-:��صوص �الواليات، �مداخيل �مساواة �بم�ام�ا��-عدم �مقارنة �مداخيل�ا �كفاية عدم

التبعات�املرتبطة�بالتكفل�بحاالت��-عدم�كفاية�التغطية�املالية�للنفقات��جبار�ة،��-ا��ا�كما����محددة�����ذا�القانون،�وصالحي

� �القانــــــــــــون، ��ذا ��� �محددة ��� �أو��ضرار�كمـــــــــا �الطبيعية �ال�وارث �م��ا �سيما �وال �القا�رة �تلبية��-القوة �إ�� �الرامية ��داف

وص�عليھ����قانون�ــــــــــــــالقيمة�لإليرادات�ا��بائية�للبلدية����إطار����يع��س�ثمار�املنص�صة�ل�ا�قانونا،�نقــــــــــــــــــــــجات�املخول�حتيا

..."املالية،�وتخصص�إعانات�الدولة�املمنوحة�للوالية�للغرض�الذي�منحت�من�أجلھ
.260.ص�،�مرجع�سابق،فاطمة�السعيدي�مزروع-850
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�ا��ماعـــــــــ �و��ز �الفائض، �ضعف �حالة ��� �أو �برامج�ـــــــــــــا�ـــــــــــــــــــــــ�قليمية، �تحقيق �عن ـــــة

�املحلية�)851(التج���ية �التنمية ��عملية �ال��وض �بمفرد�ا ��ستطيع �ال �املحلية �ا��ماعات �ألن ،

وتقدم��ذه��عانات����إطار�املخططات�البلدية�للتنمية،�وكذا�ال��امج��)852(ملة�واملستدامةالشا

.القطاعية�للتنمية

عرفت�مخططات�التنمية�املحلية��:�عانات�املقدمة����إطار�مخططات�البلدية�للتنمية�-*

�قتصادي�،��ان�ال�دف�م��ا�اعتماد�برامج�تنمو�ة�للقضاء�ع���التد�ور�)853(تطورات�قانونية

ك��نامج�التنمية�الصناعية�و�رنامج�نفقات�التج�����،و�جتما���املوروث�عن�الف��ة��ستعمار�ة

�ال�امل �ال�شغيل �و�رنامج �ا��زائر�)854(املح�� �الدولة �لتصل �برامج�ـــــــــــــــــــــــــــــ، �توحيد ��خ���إ�� ��� ة

وجب�املرســــــــــــــــوم�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبم�اة،�املنصوص�عليـــــــــ�ــــــــــــــــــــــــالتنمية،�من�خالل�املخططات�البلدية�للتنمي

� �136-73رقم ��� �املؤرخ ،09�� �البلدية�1973أوت �مخططات ��سي���وتنفيذ ��شروط �املتعلق ،

.)855(ا��اصة�بالتنمية

�إعان �من �البلديات ��ستفيد �الدولـــــــــــــــــــــــح�� �مجموعــــــــــــــــــــــــــات �اح��ام �من �البد �من�ــــــــــــــــــــــــــــة، ة

�أساس �واملتمثلة �للتج����ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالشروط، �البلدي �ا��دول ��� �املعتمدة �العمليات �تقييد ��� ا

البلديات�باعتمادات���ذا��خ�� ا���للمصادقة�عل��ا،�و�عد�ا�يبلغ�و�س�ثمار،�و�عد�ا�يبلغ�الو 

�الرئ�س� ��ستد�� �ثم �للتنمية، �البلدي �املخطط ��� �املقيدة �العمليات �لتمو�ل �املخصصة الدفع

.)856(أعضاء�املجلس����دورة�غ���عادية�للتصو�ت�عل��ا�و�سو���ا����امل��انية

.263.،�صاملرجع�نفسھ-851
852 - Ferrand ADAM, (F) RIOUX, Finances publiques, 3 éme éditions, PUF, Dalloz, Paris 2007,
P.222.

:للتفصيل�أك������املخططات�املحلية�للتنمية،�أنظر�-853

�نملة- �بن �مخططصليحة ���ــــــــــــــــــــــــــــــــ، �املحلية �التنمية �امل�ات ��صالح �أطروحــــــــــــــــــــــــــــــظل ����ـــــــــــــــــــــــــــــــــالـــــــي، �الدكتوراه �ش�ادة �لنيل �مقدمة ــــــــــــــــة

.2012/2013،�-1-ا��قوق،�تخصص�القانون�العام،�فرع��دارة�واملالية،��لية�ا��قوق،�جامعة�ا��زائر�
.350.ع�سابق،�ص،�مرجمصطفى�كرا��-854
.1973أوت��21،�الصادر����67ش�عدد�.د.ج.ج.ر.ج�-855
856-�� �من ��03أنظر�املواد ��13إ�� �مرسوم �من �136-73رقم ��� �املؤرخ ،09�� �مخططات�1973أوت ��سي���وتنفيذ ��شروط �املتعلق ،

.البلدية�ا��اصة�بالتنمية،�مرجع�سابق



حدود�استقاللية�ا��ماعات��قليمية����ا��زائر������الباب�الثا�ي������

263

و���إعانات�تقدم�للواليات����إطار�:طاعية�للتنمية�عانات�املقدمة����إطار�ال��امج�الق-*

�القطاعية �أساس)857(ال��امج �و�س��دف �املتعلقـــــــــــــــــــــــ، �الفصول �والطرق�ــــــــــــــــــــــا �وال��بيـــــة، �بالري، ة

�التوازنات�الوالئيــــة �تحقيق �إ�� �ترمي �بذلك �و�� �للشرب، �الصا��ة �باملياه �والتج����وال��ود ،

ا���و�ة،�و�عت���أ�م�مصدر�للتكفل�باحتياجات�املواطن�ن�ع���مستوى�الوالية،�وتوزع��غلفة�

املالية�من�طرف�وزارة�املالية��عد�اس�شارة�الوزارة�امل�لفة�با��ماعات�املحلية،�ع���أن�تتو���

�وال  ���ا�ل �ا��اصة �التنمو�ة �مشار�ع�ا ��سط���برنامج �الوا��)858(ية �و�قوم �مر�بالصرف��،،

�حساب� �ع�� �واملنجزة �التج����و�س�ثمار�العمومي �لعمليات �بال�سي���املا�� �الوالية ��� الوحيد

)859(م��انية�الدولة����إطار�برامج�التنمية�ا��اصة�بالوالية

�املحلية-ب �ل��ماعات �املش��ك �الصندوق �ل��ماعات�:إعانات �املش��ك �عت���الصندوق

�طا �ذات �عمومية �مؤسسة �بال��صيـــــــــــ�املحلية، �يتمتع �إداري، �املعنو�ــــــــــــــــــــــــــــــع �و�ستقالل�ــــــــــــــــــــــة ة

.)860(��ماعات�املحليةاملـــــــا��،�و�وضع�تحت�وصاية�وزارة�الداخلية�وا

�� �الصنـــــــــــــــــــــيتــــو�� ��س�يـــــــــــــــــذا �صنـــاديقـــــــــــــــــــــــدوق �والضمــر ة�البلديـــ�)861(انالتضامن

�عل��ـــــــ�)862(والوالئية �فاملنصوص �املـا �ــــي �)863(211واد �قانو�ي)864(176، �10-11رقم�من ،12-07

857-�� �رقم �قانون �منح �07-12وقد ��� �مؤرخ ،21�� �صالحية�2012فيفري �الوال�ي �الشع�� �للمجلس �سابق، �مرجع �بالوالية، �يتعلق ،

.منھ�73إق��اح�قائمة�مشار�ع�قصد����يل�ا����ال��امج�القطاعية�العمومية،�وذلك����املادة�
.64�،65ص.،�مرجع�سابق،�ص...،�إش�الية�تمو�ل�ا��ماعات��قليميةوداد�علو-858

859-�� ��02أنظر�املادة �رقم �مرسوم �135-73من ��� �مؤرخ ،09�� �بالتج����1973أوت �ا��اصة �الدولة �اعتمادات �المركز�ة �يتضمن ،

.1973أوت��21،�الصادر����67ش�عدد�.د.ج.ج.ر.و�س�ثمار�لفائدة�الواليات،�ج
��و���-860 �2/أنظر�املادة ،3� �رقم �مرسوم �266-86من ��� �مؤرخ �املحلية�1986نوفم����04، �ا��ماعات �صندوق �تنظيم �يتضمن ،

.1986نوفم����05،�الصادر����45ش�عدد�.د.ج.ج.ر.املش��ك�وعملھ،�ج
قرار��،�وتحدد�ال�سبة�بموجب�قرار�وزاري�مش��ك،�ومن�مثال�ذلك،و�سا�م��ل�من�البلديات�والواليات����صندوق�الضمان�-861

� ��� �مؤرخ �مش��ك ��21وزاري �م1994فيفري ��سبة �يحدد �البلدي، �ضمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسا�مة �صندوق ��� �الضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات ــــــــــــــــــــان ـــــــــــــــــــــــــــــــ رائب�ـــــــــــــــــــــــــــ

�ج �املحلية، �.د.ج.ج.ر.املباشرة �عدد �24ش �الصادر��� ،24�� �وق1994أفر�ل �مشـــــــــــــــــــ، �وزار��ن �ــــــــــــــــــــرار�ن ��� �مؤرخ�ن د�سم������24ك�ن

�30در����،�الصا07ش�عدد�.د.ج.ج.ر.،�يحددان��سبة�مسا�مة�الواليات�والبلديات����صناديق�الضمان�للواليات�والبلديات،�ج2001

.2001د�سم���
م�صندوق�ا��ماعات�املحلية�املش��ك�ــــــــــــــ،�يتضمن�تنظي1986نوفم����04،�مؤرخ����266-86مرسوم�رقم�من�أ�/02أنظر�املادة��-862

.وعملھ،�مرجع�سابق
مم،�مرجع�سابق،�واملادة�معدل�ومتيتعلق�بالبلدية�،�،�1969ماي��23،�مؤرخ����24-67من�أمر�رقم��266�،267وتقابل�ا�املواد��-863

.معدل�ومتمم،�مرجع�سابقيتعلق�بالبلدية،�،�1990أفر�ل��07،�مؤرخ����08-90من�قانون�رقم��151
�166معدل�ومتمم،�مرجع�سابق،�واملادة��يتعلق�بالوالية،،�1967جانفي��18،�مؤرخ����38-69من�أمر�رقم��155وتقابل�ا�املواد��-864

معدل�ومتمم،�مرجع�سابقيتعلق�بالوالية،�،�1990أفر�ل��07،�مؤرخ����09-90من�قانون�رقم�



حدود�استقاللية�ا��ماعات��قليمية����ا��زائر������الباب�الثا�ي������

264

من���م��عانات��%75املتعلق�ن�بالبلدية�والوالية�ع���التوا��،�و�ستفيد�البلديات�من��سبة�

:،�وتتج���مسا�مات�الصندوق�عموما����ماي��)865(%25أما�الواليات�ف�ستفيد�من��سبة�

�لل�سي��-* ��جمالية �امل:التخصيصات �بصر�ـــــــــــح �ــــــــــــــــــــــــــوذلك �212ادتيــن قانـــــــــــــون�من�،213،

�و10-11رقم �بالبلدية، �املتعلق ،177� ،178� �و���07-12رقم�قانون من �بالوالية، �املتعلق ،

�للتض �والوال�ي �البلدي �الصندوق �يدفع�ا �ال�� �با��دمة�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتخصيصات �واملتعلقة امن،

��جبا �وأخ��ا�العمومية �للتوازن، ��ست�نائية �املالية ��عانات �امل�ساو�ة، �الضرائب �توز�ع ر�ة،

.)866(�عانات�املالية�ملواج�ة�ال�وارث�و�حداث�الطارئة

�التج����و�س�ثمار-* �لفائدة �ل��م:املساعدات �املش��ك �الصندوق اعـــــات�ــــــــــــــــــــــــو�خصص

،�وتخصص�لتطو�ر�ا��ماعات�املحلية،�ور�ع��ذه�)867(للتج����و�س�ثمار�%40املحلية،��سبة�

.)868(�عانات�توجھ�للبلديات

ثانيا

القروض

��،�عت���القروض �عل��ا �تتحصل �ال�� ��موال ��قليمية ��لتجاء�ا��ماعات �طر�ق عن

�املالي �واملؤسسات �املـللبنوك ��ذه �إعادة ��شرط �ة، �وفق �املقرضة �للمؤسسة الشروط�بالغ

ع����2011�،2012،�وقد�اش��ط�قانو�ي�البلدية�والوالية�لسن���)869(املحددة�فـــــــي�عقــد�القرض

م�صندوق�ا��ماعات�املحلية�املش��ك�ــــــــــــــــــــ،�يتضمن�تنظي1986نوفم����04،�مؤرخ����266-86من�مرسوم�رقم��05أنظر�املادة��-865

.وعملھ،�مرجع�سابق
،�يتضمن�تنظيم�صندوق�ا��ماعات�املحلية�املش��ك�1986م���ـــــــــــــــــــــــنوف�04،�مؤرخ����266-86من�مرسوم�رقم��03أنظر�املادة��-866

.وعملھ،�املرجع�نفسھ
مرسوم�من��06ة،�أنظر�املادة�ـللمساعدات��ست�نائي�%5،�ووللضر�بة�امل�ساو�ة�ل��دمة�العمومية�%55ب�نما�تخصص��سبة��-867

.م�صندوق�ا��ماعات�املحلية�املش��ك�وعملھ،�املرجع�نفسھ،�يتضمن�تنظي1986نوفم����04،�مؤرخ����266-86رقم�
ة�املش��ك�ـــــــــــــــــــــــ،�يتضمن�تنظيم�صندوق�ا��ماعات�املحلي1986نوفم����04،�مؤرخ����266-86من�مرسوم�رقم��13أنظر�املادة��-868

.وعملھ،�املرجع�نفسھ
869 - Zahia MOUSSA, Les finances locales : une tentative d’approche, annales de U .R.A.M.A,
constantine, 1998, P.33.
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،�و�التا���ال�يمكن��ق��اض�)870(التوا��،�أن��ستخدم�القروض�إلنجاز�مشار�ع�منتجة�للمداخيل

.،�بل�لتمو�ل�نفقات�التج����و�س�ثمار)871(ملواج�ة�نفقات�ال�سي��

،�مؤرخ�227-64انـــــون�رقم��قليميـــة�القـات�اعدم�ل��مـالـــذي�يقـروض�القــــ�حــــــــــدد�نظــــــــــام

� ��10�� ��س1964أوت �القانون �املتضمن �للتوف���ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، �الوط�� �للصندوق ا���

�املحلية)872(و�حتياط �ل��ماعات �القروض �ملنح �قيود �وضع �والذي ،)873(� املرسوم��و�عد�ــــــــــــــــــــــــــــــــا،

.)874(،�املتضمن�إ�شاء�بنك�التنمية�املحلية1985أفر�ل��30،�املـــــــــؤرخ����85-85رقم�

مة�تتمثل�م�مة�بنك�التنمية�املحلية،����منح��س�يقات�وقروض�بجميع�أش�ال�ا،�واملسا�

���تنمية�ا��ماعات�املحلية،�تنمية�اقتصادية�واجتماعية،�وفقا�لسياسة�ا���ومة،�و���حدود�

،�غ���أن�احت�ار�)875(مخططات�ا��ماعات�املحلية�املعتمدة����إطار�املخططات�الوطنية�للتنمية

البنك�ملسألة�تمو�ل�ا��ماعات�املحلية�دون�سواه،�ي�نا���مع�اقتصاد�السوق�الذي�يمنح�حر�ة�

اختيار�املؤسسة�املالية�لالق��اض،�و�و�ما�جعل�البلديات�والواليات����ا��زائر��عزف�عن��ذه�

.الوسيلة،�رغم�دور�ا��يجا�ي����نفقات�التج����و�س�ثمار

نيةالفقرة�الثا

مساس�التمو�ل�ا��ار���باستقاللية�ا��ماعات��قليمية�

���� �التوازن �ا�عدام �إ�� �ا��زائر، ��� ��قليمية �ل��ماعات �الذاتية �املوارد �محدودية أدت

امل��انيات�املحلية،�و�و�ما��ش�ل�معادلة�صعبة،�و���ال�يئات�املحلية�ال���تر�د�استقاللي��ا�من�

�وء�املفرط�ل��ا�ية�الكفيلة�بتحقيق�ا�من�ج�ة�أخرى،�مما�يدفعج�ة،�وعدم�وجود�املوارد�الذات

�س�ب�تدخل�السلطة�الوصيـــــــــــة��بحر�ة�التصرف،�ش�ل�مساسا��و�و�مالطلب�إعانات�الدولة،�

870-�� ��174أنظر�املادة �رقم �قانون �م10-11من �ــــــــــــــــــــ، ��� ��22ؤرخ �2011جوان �واملادة �سابق، �مرجع �بالبلدية، �يتعلق ن�ـــــــــــــــــــــــــــــــــم�156،

.،�يتعلق�بالوالية،�مرجع�سابق2012فيفري��21،�مؤرخ����07-12قانون�رقم�
871 - Bachir YELLES CHAOUCHE, op.cit, P.414.

.1964أوت��25،�الصادر����27ش�عدد�.د.ج.ج.ر.ج�-872
�/08أنظر�املادة��-873 ــــــــــــ،�م227-64من�قانون�رقم�ح ق�بتأس�س�الصندوق�الوط���للتوف���ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،�يتعل1964أوت��10ؤرخ����ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.و�حتياط،�املرجع�نفسھ
.1985ماي��01،�الصادر����19ش�عدد�.د.ج.ج.ر.ج�-874
875-�� ��04أنظر�املادة �رقم �مرسوم �م85-85من �ــــــــــــــــــــــــــــــ، ��30ؤرخ��� �قان1985أفر�ل �وتحديد �املحلية �للتنمية �بنك �يتضمن ونھ�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،

.�سا���،�املرجع�نفسھ
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�الش ��� �للمســـــــــاعدة �القـــــــــــــــــــاملانحـــــــــــة �بتوجيھ �املحليــــــــــــــــة، �ـــــــــــــــــــــــــــــــــــؤون �تخصيص�)أوال(رار�املح�� ،

.)ثالثا(،�وتخطيط�التنمية�املحلية�)ثانيا(�عانـــــــــات�

أوال

توجيھ�القرار�املح��

�ستفيد�ا��ماعات��قليمية�من�التمو�ل�ا��ار���ضمن�أطر�قانونية،�تحدد�إجراءات�

�الرقابة ،�ورغم�الدور�)876(املمارسة�عل��ا�لضمان�حسن�استغالل�ا�املنح�وكيفية��نفاق،�وكذا

���م� �وثقل �الذاتية �املوارد �ضعف �ب�ن �التوازن �تحقيق ��� �املساعدات ��ذه �تلعبھ الذي

�املحلي �لل�يئات �املو�ولة ��ذه�ـــــــــــــــــــــــــــــــ�ختصاصات �استقاللية �حساب �ع�� ��ان �ذلك �أن �إال ة،

�ال)877(�خ��ة �ك��ة ��س�ب ،� �فا��ماعات �التمو�ل، �ل�ذا �ر�ينة���قليمية��وء أصبحت

،�والسلطة�املركز�ة�)878(باملساعدات�ال���تقدم�ا�ل�ا�الدولة�ملواج�ة�نفقات�التج����و�س�ثمار

�س���من�خالل�سياسة�التمو�ل�املركزي�إ���التعب���عن��ستقاللية�املحدودة�الحتفاظ�ا�بحق�

.)879(�شراف�والتوجيھ

�أ��تتعــــارض �مع �والتوجيـــــــــھ ��شراف �التنظيم�ــــــــــــــــسلط�� �عل��ـــــــا �يقوم �ال�� �املبادئ م

الالمركزي،�و�و�ال�سي���ا��ر�للمصا���املحلية،�فا��ماعات��قليمية����ا��زائر�ال�تملك�حر�ة�

��ع���ع �املحلية �لالس�ثمارات �املركزي �فالتمو�ل �واختيارا��ا، �أولو�ا��ا �السلطة�تحديد �رغبة ن

املركز�ة����توجيھ�التنمية�املحلية،�من�خالل�جعل�ا��ماعات�املحلية�تحت�وصاية�غ���مباشرة�

�املركز�ة �خالل�)880(للسلطة �من �أو�ح�� �املا��، �و�نفاق ��قتصادية ��ختيارات �حيث �من ،

�املحلي �قرار�التنمية �بذلك �لي�ون �املحلية، �اختيار��حتياجات �حق �صادر�من�ـــــــــــــــــــــــممارسة ة

.348.،�مرجع�سابق،�صمصطفى�كرا��-876
.113.،�مرجع�سابق،�صرمضان��سمبال�-877

�شكالط-878 �رحمة ،"� �واستقاللية �املركزي �التمو�ل �املحليــــــــــــــــــــــــــــــــــا��ماعإش�الية �ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــات �"ة �والعلوم�، �للقانون �النقدية املجلة

.102.،�ص2011،�العدد��ول،��لية�ا��قوق،�جامعة�مولود�معمري،�ت��ي�وزو،�السياسية
.348.،�مرجع�سابق،�صمصطفى�كرا��-879
.�ذا�باإلضافة�إ���الوصاية�املباشرة�املمارسة�ع����عمال،��عضاء،�وأخ��ا�املجلس�ك�ل�-880
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،�وال�تملك�ا��ماعة��قليمية�سوى�تقديم��راء،�وال���ت�ون�غ���ملزمة�)881(السلطة�املركز�ة

.)882(للسلطة�املركز�ة

ثانيا

تخصيص��عانات�وتوجيھ�القروض

يظ�ر�التأث���السل���للتمو�ل�ا��ار���ع���استقاللية�ا��ماعات�املحلية�كذلك،����إتباع�

،�وتوجيھ�القروض،�فال�تملك�ال�يئات��قليمية�ا��ر�ة�)883(الدولة�لسياسة�تخصيص��عانات

����سي���املصا���املحلية،�فرغم�أن�ال�دف�من��عانات�ال���تقدم�ا�الدولة،��و�ضمان��سي���

��ا�املوارد�املالية�ل��ماعات��قليمية�بصورة�عقالنية،�وتحقيق�الت�سيق�املا���واملحاس��،�إال�أ

تحولت�مع�الوقت،�من�وسيلة�مساعدة،�إ���س�يل�للتدخل�وفرض�توج�ات�السلطات��دار�ة�

�)884(املركز�ة �الرقاب�ال��، �أنواع �أشد �املركز�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�عت���من �السلطة �تفرض�ا �ال�� �ع���ـــــــــــــــــــــة ة

�ا �املح�� �ا��كم �فإن �ل�ذا ��عتماملحليات، �من �يقلل �الذي ��و ��عانات�ــــــــــــــــــــــــــــــــلقوي �ع�� اد

�سياسة�)885(املركز�ة �تقو�ة �ع�� �العمل �طبيع��ا �من �الدولة �إلمدادات �ال��مجة ��ذه �أن ��ون ،

عدم�ال��ك���ع���حساب�الالمركز�ة،�مادامت�أن�ا��ماعات��قليمية�ما����سوى�منفذ�ل��امج�

.)886(ى�املركزي محددة�ع���املستو 

ات����ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،�ع���تخصيص��عان2011ة�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة�لسنــــــــــــــــــــــــــانون�البلديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنص�ق

� �أو�":بالنص�)887(173املادة �الدولة �مسا�مات �للتج�����عنوان �املالية ��عتمادات تقيد

.347�،348.،�مرجع�سابق،�صمصطفى�كرا��-881
�شيخ-882 �الصديق �لنيل�عبد �أطروحة �الضرور�ة، �والتطورات �الفعلية �ا��اجات �حيث �من �املحلية �ل��ماعات �املا�� ��ستقالل ،

.120.،�ص1�،2010/2011قانون�العام،�فرع��دارة�واملالية،��لية�ا��قوق،�جامعة�ا��زائر�ش�ادة�الدكتوراه����ال
�وفقا��-883 �ف��ا �والتصرف ��سي���ا ��� �املحلية � �ل��ماعات �ال�املة �ا��ر�ة �إلعطاء �إجمالية، �ت�ون �أن ��عانات ��� ��صل �أن فرغم

:ل��ماعــــات�املحلية،����إعانـــــــــــــــات�تخصيصية،�أنظر�لالحتياجات�املحلية،�إال�أن�إعانات�الدولة�والصندوق�املش��ك

.122.،�صاملرجع�نفسھ–
.123،�املرجع�نفسھ-884
.61.،�صمرجع�سابق،�عالء�سليم�العامري -885

886 - Mohamed SBIHI, « La nouvelle réforme de la fiscalité : essai d’évaluation », Revue
Marocaine d’Administration Locale et de Développement, n° spéciale, imprimerie Elmaarif el
djadida, Rabat, octobre-décembre 1992, P.30.

.علق�بالبلدية،�معدل�ومتمم،�مرجع�سابقت،�ي1990أفر�ل��07،�مؤرخ����08-90من�قانون�رقم��163�،167وتقابل�ا�املادت�ن��-887



حدود�استقاللية�ا��ماعات��قليمية����ا��زائر������الباب�الثا�ي������

268

�بتخصيص� ��خرى ��عانات �و�ل �املحلية �ل��ماعات �املش��ك �أو�الصندوق �الوالية م��انية

.)888(نات�للغرض�الذي�منحت�ألجلھ،�و�و�ما�يفيد�ال��ام�البلدية�بتوجيھ��عا"خاص�

� �رقم �بالوالي07-12سار�قانون �املتعلق �ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، �نفســــــــــــــــالتوج���ة �نص�ـــــــــــــــھ ��� �وذلك ھ،

� �لق)889(155املادة �مماثلة �البلديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبصياغة �تقييـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانون �باش��اط د�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة،

�املــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�عتم �املالية �للواليادات �خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمنوحة �بتخصيص �ذلك�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة �ع�� �وأكدت اص،

.)890(154املادة�

�ملسألـــــــــــــ �كذلك، �والواليـــــــــــة �البلديـــــــــــــــة �قانو�ي �تطرق �اش��طا�توجيـــــــــــــــــــــــــة �حيث �القروض، ھ

،�كما�)891(لمداخيلع���ا��ماعــــــــــــــــــــات��قليميــــــــــــــة�ال��وء�لالقتــــــــــــــراض�إلنجـــــــــــــــــاز�مشار�ع�منتجة�ل

نص�ع���إم�انية�،�املتضمن�إ�شاء�بنك�التنمية�املحلية،�85-85من�مرسوم�رقم�04أن�املادة�

منح�القروض�ل��ماعات��قليمية�لتطو�ر�التنمية�املحلية،�لكن�وفقا�لسياسة�ا���ومة،�و���

.�سي���الشؤون�املحليةقييد���ر�ة�ال�يئات�املحلية����ذلك�ت

ثالثا

تخطيط�التنمية�املحلية�ومراقب��ا

محكم،�لذلك�تم��يتوقف�نجاح�أي�تنمية،�ع���ت�امل���شطة،�والذي�يتأ�ى�بتخطيط

�اختيار�وضبط� �يتم �بحيث �للتنمية، �الوط�� �املخطط �ضمن �املحلية �التنمية �تخطيط إدراج

.)892(�س�ثمارات��عد�تحديد�ا��اجات�املحلية�وترتي��ا�حسب��ولو�ات

قيدت�بذلك�مشاركة�ا��ماعات�املحلية����عملية�إعداد�مخططاتھ�التنمو�ة،�بضرورة�

�الوط� �املخطط �مع �للتنميةا���ام�ا �أن�،)893(� �إال �إيجابية، �نتائج �لتحقيق و�و�أمر�منطقي

.،�يتعلق�بالبلدية،�مرجع�سابق2011جوان��22،�مؤرخ����10-11من�قانون�رقم�172/2عليھ�املادة�و�و�ما�أكدت��-888
.،�يتعلق�بالوالية،�معدل�ومتمم،�مرجع�سابق1990أفر�ل��07،�مؤرخ����09-90من�قانون�رقم��152وتقابل�ا�املادة�واملادة��-889
890-�� �املادة ��154تنص �رقم �قانون �07-12من ��� �مؤرخ �مرج2012فيفري �21، �بالواليــــــــــــــــــــــــــة، �يتعلــــــــــق �ســــــــــــــــــــابقـــــــــــــــــ، ...ع " تخصص�:

".إعانات�الدولة�املمنوحة�للوالية�للغرض�الذي�منحت�من�أجلھ ...
891-�� ��174أنظر�املادة �رقم �قانون �10-11من ��� �مؤرخ ،22�� �بالبلدي2011جوان �يتعلق �ســــــــــــــــــــــــــــ، �مرجع �ـــــــــــــــــــــــــة، �واملادة من��156ابق،

.،�يتعلق�بالوالية،�املرجع�نفسھ2012فيفري��21،�مؤرخ����07-12قانون�رقم�
.346.،�مرجع�سابق،�صمصطفى�كرا��-892
.لتحقيق�التوازن�التنموي�ب�ن�مختلف�مستو�ات�التقسيم��قلي������البالد�و�و�أمر�منطقي�-893
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منح�السلطة�املركز�ة�والوا���صالحية�تنفيذ�ومراقبة����م�ش�دور�املجالس�املنتخبة����ذلك،�ي

�للتنمية �البلدية �املخططات �مجرد�)894(وت�شيط �يقتصر��� �املنتخبة ��ج�زة �دور �أن �ح�ن ��،

أو�تج����ع���إقليم�البلدية�أو�أي�مشروع�يندرج�/اس�ثمار�وإعطاء�رأي����حالة�إقامة�مشروع�

.)895(���إطار�ال��امج�القطاعية�للتنمية

املطلب�الثا�ي

البحث����أسباب�محدودية�موارد�ا��ماعات��قليمية�

�أك���التحديات� �من �املحلية، �ل��ماعات �املستقل �الذا�ي �املح�� �التمو�ل �قضية �عد

� ��ل �تواجھ �ال�� ����والر�انات ��دار�ة �الالمركز�ة �نظام �بي��ا �ومن �املح��، �ا��كم أنظمة

،�الذي�لم��ستطع�التوفيق�ب�ن�امل�ام�املو�ولة�لل�يئات��قليمية�من�ج�ة�واملوارد�)896(ا��زائر

.الضرور�ة�ملواج���ا�من�ج�ة�أخرى 

��قليمي �ا��ماعات �موارد �ضعف �مسألة ��� �من�ــــــــــــــــــــــــــــتتحكم �مجموعـــــــة �ا��زائر، ��� ة

،�وم��ا�ما��و�إضا����سا�م����ت��يم�الفجوة�ب�ن�)فرع�أول (العوامل،��م��ا�ما��و�جو�ري�

.)فرع�ثان(املوارد�املالية�املحلية،�و�ختصاصات�

الفرع��ول 

�سباب�ا��و�ر�ة�لضعف�موارد�ا��ماعات�املحلية�

للتمو�ل�ا��ار���ضرورة�حتمية،�ل��روج�من�الوضعية��عت�����وء�ا��ماعات��قليمية�

�ا��و�ر�ة� ��سباب �وتتمثل �عاتق�ا، �ع�� �املشرع �وضع�ا �ال�� ��ختصاصات �ومواج�ة املتأزمة،

�محدوديــــــــــــ ��� �الذاتيــــــة، �املحلية �املالية �املوارد �نظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلضعف �تمو�ل�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ام

� ��قليمية �أو��(ا��ماعــــــــــــــــــــات �وكذا)فقرة �وسوء�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــ، ��قلي�� �التنظيـــــم �مالئمــــــــــــة دم

.)فقرة�ثانية(وارد�املحليـــــة�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاستغالل�امل

.345.،�مرجع�سابق،�صمصطفى�كرا���-894
.،�يتعلق�بالبلدية،�مرجع�سابق2011جوان��22،�مؤرخ����10-11من�قانون�رقم��109أنظر�املادة��-895
.98.ص:ابق،�مرجع�س...،��صالحات�املالية�وا��باية�املحلية،مجلس��مة-896
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الفقرة��و��

محدودية�نظام�تمو�ل�ا��ماعات�املحلية�

�املحلي �ا��ماعات �تمو�ل ��� �املعتمد ��سلوب �من�ـــــــــــــــــــــــــــــــ�ع��ي �مجموعة �ا��زائر، ��� ة

النقائص،�تؤثر�بالسلب�ع����ستقاللية�امل�شودة�ف��ا،�وتتج���أ�م��ذه�الثغرات����محدودية�

.)ثانيا(،�وكذا�ضعف��يرادات�غ���ا��بائية�)أوال(املوارد�ا��باية�املحلية�

أوال�

محدودية�ا��باية�املحلية

�ا��بائية �املوارد �ضعف �الع��ش�ل �أ�م ��قليمية �ــــــــــــــــــل��ماعات �املؤثرة �وامل املالية�ع��

�معاي��� �وجود �عدم �إ�� �النقائص ��ذه �إرجاع �و�مكن ��ستقاللية، �ع�� �و�التبعية املحلية،

� �املحلية �ا��باية �توز�ع ��� ��ليا�)أ(موضوعية �املخصصة �ل��باية �الضعيفة �واملردودية ،

).ب(ل��ماعات�املحلية�

:جود�معاي���موضوعية����توز�ــع�ا��باية�املحليةعدم�و -أ

�ن �مح�� �تمو�ل ��ك���ألي �التحدي �املوارد�ــ�ش�ل �لتوز�ع �املث�� �الطر�قة �إيجاد ا��،

لــــــــة�ا،�فالعد)897(ا��بائية،�سواء�ب�ن�الدولة�وا��ماعات��قليمية،�أو�ب�ن��ذه��خ��ة�فيما�بي��ا

� �توز�ع �تقت��� �معاي���ا��بائيـــــــــة، �وفق ��قليمية �وا��ماعات �الدولة �ب�ن �ا��با�ي املنتوج

�ومعا��ة� ��دار�ة، �الوحدات ��ذه �مختلف �ب�ن �ما�� �توازن �تحقيق ��غية �موضوعية، ومقاي�س

�بي��ا �املالية �بحكم�)898(�ختالالت �العمودي، �املستوى �ع�� ��غرات �وجود �أث�ت �الواقع �غ���أن ،

�املوارد �أل�م �الدولة �ال���)899(احت�ار �املوارد ��� ��ك�� �ال�سبة �ع�� �و�ستحواذ �ج�ة �من ،

897- Laurence TARTOUR, L’autonomie financière des collectivités territoriales en droit
français, bibliothèque finances publiques et fiscalité, tome 55, LGDJ, Paris, 2012, P.31.

املح���وإش�الية��ستقالل�املا���ل��ماعات�ال��ابية،�سلسلة�أر�د��،�مسلسل��صالح�ا��با�يحسن�بر�ح،�املصطفى�خطاب-898

.67.،�ص2014،�الدار�البيضاءأن�أعرف،�مطبعة�النجاح�ا��ديدة،�
ـــــــــوم،����قانون�رقم�وأكد�املشرع�ا��زائري�ع����ذه�ال��عة����توز�ع�الضــــــــــــــــــــــــــــــرائب�والرســـــــــــــــــــــــــــــــــــــ�-899 د�سم����28،�مؤرخ����14-16ــــــــــــــــــ

العديد�مــــــــــــــــــــــــــــن�الضرائب�وال���تخصص��ليـــــــــــــــــــــــــــــــة�مل��انية�،�مرجع�سابق،�وذلك�بإضافة�2017،�يتضمن�قانون�املالية�لسنة�2016

الدولة،�نذكر�م��ا�الرسم�ع���عقود��نتاج�وكذا��شر��ش�ار�الذي�يتم�با��ارج�يطبق�ع���املنتجات�غ���املصنعة�محليا�،�والذي�

طبق�ع����ج�زة�املستعملة�بالك�ر�اء�والغاز�واملنتجات�الب��ولية،�وال���يالية�الطاقو�ة�،�الرسم�ع���الفع65أسس�بموجب�املادة�

=�70عت���استعمال�ا�مفرطا�بالنظر�ملعاي����التحكم����الطاقة�املنصوص�عل��ا����التنظيم�املعمول�بھ،�والذي�أسس�بموجب�املادة�
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���� �الدولة �عليھ ��عتمد �وعادل �معيار�موضو�� �وجود �لعدم �املحلية، �ا��ماعات �مع تتقاسم�ا

�يث��� �التوز�ع ��ذا �فإن �لذا �املحلية، �ا��ماعات �و��ن �بي��ا �ا��بائية ��يرادات �منتوج توز�ع

�أ �ومحددا �مقيدا ��ان �إذا �ما �حول �وجزا���ساؤالت �تقديري �امل��انيات�)900(م �أزمة �فإن �و��ذا ،

.)901(املحلية،�أ�م�أسبا��ا�ذات�طا�ع��مركزي 

يظ�ر�ذلك�من�خالل�ال�سب�ال���خص�ا�املشرع�ا��زائري�للدولة����املوارد�ال���ت�شارك�

�فالرس ��قليمية، �ا��ماعات �مع �القيمــــــــــــــــــــــــــــــــــــف��ا �ع�� �املضافـــــــــــــــــــــم �ـــــــــــــة ��سبة �مثال��عود �%75ة

،�بال�سبة�ل��ماعات��قليمية�التضامن�والضمانصندوق�ل�%15للبلديات،�و�%10للدولة،�و

التضامن�والضمان�ل��ماعات�صندوق�ل�%15للدولة،�و�%85للعمليات�املحققة�بالداخل،�و

ة�ضعف�ـــــــــــــــــــــــــو�و�ما��ش�ل�توز�ع�غ���عادل،�و���م�من�إش�الي،�لعمليات��ست��اد،��قليمية

�ب�ن� �املطبقة �لل�سب �أحسن �توازن �عن �للبحث ��وان �حان �فقد �لذا �املحلية، �املالية املوارد

�فإن� �املالحظة، ��ستد�� �ال �لألو�� �املخصصة �ال�سب ��انت �فإذا �املحلية، �وا��ماعات الدولة

.)902(نية�تبقى�محل�جدالال�سب�املمنوحة�للثا

�امل �مع �ذاتھ �باألسلوب �ا��زائري �املشرع �ا��صة�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�عامل �الدولة �مانحا ��خرى وارد

ا�تواجھ��ختصاصات�املو�ولة�ـــــــــــــــــــــــــــــالك��ى،�ل�ستفيد�ا��ماعات��قليمية�من��س�ب�ال�تجعل�

��إل��ـــا، ��سبة �تخصص �الذي ��مالك، �ع�� �الرسم �بذلك �و�%60نخص �للدولة، �%20منھ

�و ��%20للبلديات، �بمنح �السيــــــارات �ع�� �القسيمـــــة �وكذا �للسكن، �الوطنــــــــــي �%50للصنـــــــــــدوق

�و �و�%20للدولــــــــــة، �السر�عة، �والطرق �للطرقات �الوط�� �التضامن��%30للصندوق لصندوق

ا��روج�من��قليم�أو�ما�شا���ا�/ات�رعايا�الدولة��ال���تطبق�رسوما�للدخول أو�ع���سيار /طبق�ع���رعايا�ويرسم�املعاملة�باملثل،�=

،�رسما�ع����عبئة�الدفع�املسبق،�والذي��ستحق�ش�ر�ا�2017ع���الرعايا�ا��زائر��ن،�غ���أنھ�باملقابل�أسس�قانون�املالية�لسنة�

لصا���الصندوق��%30لصا���البلديات،�و�%35مل��انية�الدولة،�%35،�%2ع���متعام���ال�اتف�النقال،�تخصص�من��سبة�

ا��اص�للتضامن�الوط��،�إال�أن��ذا��مر�ال�ينقص�من�حدة���زمة��املالية�ال����عا�ي�م��ا�معظم�البلديات،�بحكم�غلبة�املركز�ة�

.املفرطة����توز�ع�الضرائب
�ب�ن�التبعية�و�ستقاللي"،��شام�بن�ورزق -900 �لية�،�15،�عدد�مجلة�العلوم��جتماعية�و��سانية،�"ة�ــــــــــــــــــــــة�املاليــــــــــــــــــــــــــــــــــــالبلدية

.14.،�ص2006د�سم���ا��قوق،�جامعة�باتنة،�
901 - Samir BOUMOULA, « Contribution à l’identification des contraintes financières des
communes en Algérie : cas d’un groupe de communes de la région Bejaia », Revue IDARA,
n°02, Ecole Nationale d’Administration, Alger, 2010, P.23.

مجلة�الفكر�،�ولد�قابلية�دحو ،�مداخلة�السيد�"ة�وا��باية�املحلية�ـــــــــــــــــــــ�صالحات�املالي"،�الندوة�الفكر�ة�حول�مجلس��مة-902

.104.،�ص2003جوان�،�ا��زائر،�03،�عدد�ال��ملا�ي
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�و� �املحلية، �ل��ماعات �مـــــــــــوالضمان ��قليمية�ـــــــــــــــــــــــــــــتو �ا��ماعات �قيام �أمام �عائق ��ش�ل ا

بدور�ا،�بحكم�الوضعية�الرا�نة�ملالي��ا،��املتم��ة��سوء�توز�ع�املوارد�ا��بائية�ب�ن�املستو��ن�

.)903(املركزي�واملح���للدولة

ة�الضعيفة�ل��باية�املخصصة��ليا�ل��ماعات�املحليةاملردودي-ب

تتم���املوارد�ا��بائية�ل��ماعات��قليمية�بالتنوع،�من�خالل�ك��ة�الضرائب�والرسوم�

�ستقاللية�املالية�ل��ماعات��ال���تخصص��ليا�ل�ا،�إال�أن��ذا�التعدد�ال��ع���تحقيق�أو��عز�ر 

ارج�الرسم�ع���ال�شاط�امل��،�والذي�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاملحلية،�باعتبار�أن��سبة��ذه�املوارد�محدودة،�فخ

�املحلي �لل�يئات �معت��ا �دخال �تب)904(ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�ش�ل �مردود�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، �ذات ��خرى �املوارد قى

�املساس�)905(ضعيف �و�التبعية �املحلية، �الذاتية �املوارد �ضعف �إش�الية �من �يز�د �ما �و�و ،

� �ا��ماعات �للمجالس���قليميةباستقاللية ��سلم �ال�� �ا��قوق �الرسوم �ف�ل �ا��زائر، ��

.)906(عو�ة�التحصيلباإلضافة�إ���طا�ع�ا�التافھ،�ت�سم�بص

�النظر���� �إعادة ��� �املحلية، �للمالية �املتأزمة �الوضعية ��ذه �من �ل��روج �ا��ل يكمن

�املحلي �ل��ماعات ��ليا �تخصص �أن �يجب �ال�� �الضرائب �النظر����ــــــــــــــــــــــــــــــــــــنوعية �إعادة �وكذا ة،

�بالتمو�ل� ��ستعانة ��� ��فراط �دون �املحلية، �بالتنمية �ال��وض �من �لتتمكن �املقررة، ال�سب

��عض�الضرائب�ذات� ��خ��ة�عن �إال�ب�نازل��ذه �لن�ي�ون ا��ار���و�إسعافات�الدولة،�و�ذا

�حول�مجلس��مة-903 مجلة�الفكر�،�بوز�د�لز�اري ،�مداخلة�السيد�"ة�املحلية�ـــــــــــــــــــــــــــــــ�صالحات�املالية�وا��باي"،�الندوة�الفكر�ة

.102.،�ص2003جوان�ا��زائر،�،�03،�عدد�ال��ملا�ي
من�املداخيل�ا��بائية��%95م�إلغاؤه�قرابة�ــــــــــــــــــــــــــــــــــحيث�تصل��س�تھ�مع�الرسم�ع���القيمة�املضافة،�والرسم�ا��زا���الذي�ت�-904

:للصندوق�املش��ك�ل��ماعات�املحلية،�أنظر�%5للواليات،��%30للبلديات،��%65املحلية،�موزعة�ب�سبة�

،�مرجع�و�ولد�قابليةــــــــــــــــــــــــــــــدحة�السيد�ـــــــــــــــــــــــ،�مداخل"ة�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�صالحات�املالية�وا��باية�املحلي"،�الندوة�الفكر�ة�حول��مةمجلس�-

.103.سابق،�ص
�قامة�وضعف�إيرادات�الرسم�العقاري�ن�يجة�عدم�التحكم����وذلك��س�ب�رمز�ة�ال�سب�الضر��ية�كرسوم�التط����ورسوم��-905

� �سوى �ال�يجلبون �معا �العقاري �التط����والرسم �رسم �جعل �مما �املحلية، �ال�يئات �طرف �من �العقار�ة مليار�دينار��2,236ا��ض��ة

� �ال�تتجاوز �املداخيل�%3,5ب�سبة ��ذه ��ل �تخصيص �فرغم �ا��بائية، �املداخيل �قيمة �مردودي��ا��من �إال�أن ��قليمية، ل��ماعات

:الض�يلة�تجعل�دور�ا�����ستقاللية�املالية�جد�محدود،�أنظر

.109.،�مرجع�سابق،�صرمضان��سمبال-
.104.،�صاملرجع�نفسھ-906
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س�يل�إصالح�النظام��،�فرغم��جراءات�ال���اتبع��ا�الدولة���)907(املردودية�ل��ماعات�املحلية

�تبقى�دون�املستوى�املطلوب،�بحكم�اقتصار�ا�ع���تخو�ل�ا��ماعات� ا��با�ي�املح��،�إال�أ��ا

.)908(�قليمية��عض�الضرائب�ذات�املردودية�الضعيفة

ثانيا

ضعف�املوارد�الذاتية�غ���ا��بائية��

��انت�موارد�الضرائب�تحتل�موارد��مالك�أ�مية�قصوى�داخل�امل��انية�املحلية،� فإذا

�الصدارة� �تحتل ��مالك �عائدات �فإن �الذا�ي، �التمو�ل �لنظام �الفقري �العمود ��ش�ل والرسوم

نفس�ا����تلك���مية،�وذلك�العتبارات�عديدة�أ�م�ا،�اعتبار�ا�موارد�محلية�بحتة�ناتجة�عن�

�ف�� �التصرف ��� �ا��ر�ة ��ل �ول�ا �ا��ماعة �ملكية �إ�� ��عود �الضـــــــــــــــــــــأمالك �عكس رائب�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا،

ت�نازل�عن�البعض�لفائدة�ال�يئات��قليمية،�كما��،�ال����عت���جزء�م�م�م��ا�للدولة�،�والرسوم

أن�ا��ماعة�ال�تتمتع�بصدد�ا�بحر�ة�التقر�ر،�لذا�فإن�املوارد�غ���ا��بائية،��عــد�مصدرا�م�ما�

.)909(،�إذا�أحس�ت�ا��ماعات��قليمية�تدب���ا�و�سي���ا�بدقةللتمو�ل�املح��

���� �الض�يلة �واملسا�مة �ا��زائر�بالضعف، ��� �غ���ا��بائية �املوارد �مردودية تتصف

من�مداخيل�ـــــــا،�ب�نما��%90م��انية�البلديات�والواليات،�فالضرائب�والرسوم�للبلديـــــات��ش�ل�

� �املمتل�ات �عن �الناتجة �منعدمةاملوارد �ت�ون ��ش�ل�)910(ت�اد ��خ��ة ��ذه �تثم�ن �وجب �لذا ،

.يجعل�ا�تؤدي�دور�ا�����عز�ز�املالية�املحلية

�مجال� ��� ���ا �املنوط �بالدور ��قليمية �ا��ماعات �قيام �خالل �من �املبت�� ��ذا يتأ�ى

،�و�سي���ا��ش�ل�عقال�ي،�يجعل�ا�منتجة�للدخل،�وتصبح�مردودي��ا�)911(املحافظة�ع���أمالك�ا

907- Jean Claude GAUDIN, « Les relations financières entre l’Etat et les collectivités
territoriales », P.01. In http://www.jeanclaudegaudin.net/img_site/document/dossier23.pdf,
consulté le 23 mai 2016.

:للتفصيل�أك�������صالحات�ال���اعتمد��ا�ا��زائر�للنظام�ا��با�ي�املح��،�أنظر�-908

.200�،202.ص.،�مرجع�سابق،�صوداد�علو-
.59.،�ص1992،�التنظيم��داري�املح���باملغرب،�املطبعة�والوراقة�الوطنية،�املغرب،امل�دي�بنم��-909

�ماتلو-910 �الطيب ،"� �املنتخب �املاليــــــــــــــإلصالحنظرة �املحليـــــــــــات �مـــــــــــــــــــــــــــــة ــــــة �ال�س�يـــر�املحلــــــــــــــــــــــ �الراشــــــــــــــــــــــــــــــــــن �"ـــــدــــــــــــــــــــــــــــي � �الفكر�، مجلة

.129.،�ص2003جوان�مجلس��مة،�ا��زائر،�،�03،�عدد�ال��ملا�ي
911-�� ��82أنظر�املادة �رقم �قانون �م10-11من ــــــــــــــ، �ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ��� ��22ؤرخ �2011جوان �واملادة �سابق، �مرجع �بالبلدية، �يتعلق من�105/2،

.،�يتعلق�بالوالية،�مرجع�سابق2012فيفري��21،�مؤرخ����07-12قانون�رقم�
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� �يكب��ة، �ع���مما �تحوز �املحلية �ال�يئات �وأن �وخصوصا �ا��ار��، �للتمو�ل �ال��وء �من قلل

.)912(أمالك�عقار�ة�ومنقولة��امة،�يؤدي�استغالل�ا�العقال�ي،�إ���تأس�س�منجما�ماليا�معت��ا

الفقرة�الثانية

عدم�مالئمة�التنظيم��قليمي�وسوء�استغالل�املوارد�املحلية

���� �املسا�مة �الوحيدة �ا��و�ر�ة �العوامل �ا��بائبة، �باملوارد �املتعلقة ��سباب ال��ش�ل

ضعف�املوارد�املالية�املحلية،�وإنما��ناك�عوامل�أخرى�ال�يقل�تأث���ا�عن��و��،�وال����ش�ل�

�أسبابا ����عدم�مالئمة�التقسيم�،�م��مة�إلش�الية�التمو�ل�املح��بدور�ا ،�واملتمثلة�أساسا

�� �ج�ة �من �ا��زائر�ة �الدولة �طرف �من �املعتمد �املوارد�)أوال(قلي�� �استغالل �سوء �وكذا ،

.)ثانيا(املحلية�من�ج�ة�أخرى�

أوال

عدم�مالئمة�التقسيم��قليمي�للبالد

�الر�ائز� �من �املعنو�ة، �بال��صية �تتمتع �محلية �وحدات �إ�� �الدولة �إقليم �عت���تقسيم

� �ا��ماعات �الستقاللية �ج�ساسية �قواعد �توجد �وال �تتحكــــــــــــــــــــــــــــ�قليمية، ��ذا�ـــــــــــــــــــــــــامدة ��� م

�لذلك �مالئمة �ترا�ا �ال�� �العوامل �ع�� ��س�ند �دولة �و�ل �الدول�)913(التقسيم، ��� �نجد �لذا ،

�وحدات�متنوعة�غ���منقسمة�تقسيما�منطقيا،�يمكن�أن�يندرج�تح��ا�نوع�مع�ن�من�الوحدات

.)914(امل�شا��ة�من�حيث�املساحة�أو�الس�ان

�ش�ل�تحديد�ا���م��مثل�للوحدة�املحلية،�وكذا�مستو�ا��ا�وأنواع�ا،�أعقد��ش�االت�

،�ع���اعتبار�أن�ملسألة���م�الوحدة�)915(ال���تواج��ا�الدول�املتقدمة�والنامية�ع���حد�السواء

���م� �و�ختلف ��قليمية، �ا��ماعات �استقاللية �ع�� �أثر�بليغ �وال�شر�ة �املالية �إم�انا��ا وكذا

�فت�ون� ��قلي��، �التقسيم �خالل �من �تحقيقھ �املبت�� �ال�دف �باختالف �املحلية الوحدة

912- Bachir YELLES CHAOUCHE, op.cit, P.27.
.16�،18.ص.،�صوحةمن�الباب��ول�من��ذه��طر �الفصل��ول املعتمدة����التقسيم،�أنظر��املعاي�� للتفصيل����مسألة��-913
.123.،�مرجع�سابق،�ص...،��شكيل�املجالس�املحليةخالد�سمارة�الزغ��-914
.123.،�صاملرجع�نفسھ-915
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لس���لتحقيق�أ�داف�الوحدات�صغ��ة�ح�ن�الس���لتحقيق�أ�داف�ديمقراطية،�وكب��ة�ح�ن�ا

.)916(إدار�ة

،�بالرفع�من�عدد�الواليات�1984قام�املشرع�ا��زائري����قانون�التقسيم��قلي���لسنة�

�)917(والبلديات �معظم �منھ ��عا�ي �الذي �ال��ز�املا�� �من �عمق �و�و�ما �كب��، ا��ماعات��ش�ل

��قليمية �وال�شر�ة �املالية ��م�انيات �ب�شت�ت �وذلك �املحلية، �إدار�ة�لل�يئات �وحدات �وخلق ،

فق��ة�ال�تملك�مصادر�للتمو�ل،�و�و�ما�يجعل�ا����حالة�تبعية�للسلطة�املركز�ة،�بحكم�ال��وء�

�ا��ار�� �الطاق)918(للتمو�ل ��ل �من �مجردة �حديثا �امل�شاة �البلدية �ألن �للموارد�ـــــــــــــــــــــــــــــ، �املولدة ات

.)919(اعدات�املقدمة�من�طرف�الدولةوال��اث�املعت��،�وال��ع�ش�إال�بفضل�املس

،�إ���عدم�إعمال�مبدأ�م�م،�و�و��1984عود�س�ب�عشوائية�التقسيم��قلي���لسنة��

�ا��يطة �ضمن�)920(مبدأ �توجد �وأخرى �ومعزولة، �فق��ة �محلية �جماعات �خلق �إ�� �أدى �مما ،

عات�محلية�أقطاب�ومراكز�صناعية،�و�و�ما�أحدث�فوارق����توز�ع�املوارد�املالية،�فظ�رت�جما

� �مجموع �من �بالديون �ومثقلة �ماليا �مص�1541عاجزة �أن �حيث �بقيت�ــــــــــــــــبلدية، ادر�التمو�ل

ات�والبلديات�إ���الرفع�ــــــــــــــــــــــــنفس�ا،�إن�لم�نقل�أ��ا�تضاءلت،����ح�ن�أدت�الز�ادة����عدد�الوالي

جديدة�وموارد��شر�ة،�و�و�ما��ش�ل�عبئا�من�نفقات�ال�سي��،�نظرا�ملا�صاحب�ذلك�من��يا�ل�

.)921(ماليا�كب��ا�يثقب��ا�ل��ذه�ا��ماعات

���� ��قليمية �ا��ماعات ��ع�ش�ا �ال�� �املتأزمة �الوضعية ��ذه �من �ل��روج �ا��ل يكمن

�مختلف� �ب�ن �ا��با�ي �التوازن �وتحقيق �ال�سي��، �نفقات �من �لإلنقاص �تجميع�ا ��� ا��زائر،

�التم �لغرض �وذلك �املحلية�الوحدات، �ل��ماعات �املش��ك �الصندوق �إعانات �توجيھ �من كن

.18�،21.ص.،�صالباب��ول�من��ذه��طروحة����ذه�النقطة،�أنظر�الفصل��ول�من��للتفصيل�-916
.49�،50.ص.،�صمن�الباب��ول�من��ذه��طروحة�للتفصيل����تطور�التقسيم��قلي������ا��زائر،�أنظر�الفصل��ول �-917
ة�من�طرف�مجلس��مة�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،����الندوة�املنظم1984انون�التقسيم��قلي���لسنة�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــق��اش���عبد�القادروصف��ستاذ��-918

»،�بقانون�للتخلف�2003،�جوان�"�صالحات�املالية�وا��باية�املحلية�"حول� droit de sous-dévellopement ،�ف�و�أنتج�«

.144.،�مرجع�سابق،�ص...،��صالحات�املالية�وا��باية�املحليةعبد�القادر��اش��-:بلديات�ال�تملك�وسائل�وال�ممتل�ات،�أنظر
مجلس�،�العدد��ول،�مجلة�الفكر�ال��ملا�ي،�"ة�املحلية�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة�العموميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنظرة�حول�املالي"،�محند�واعمر�ع���ز�ان-919

.114.،�ص2002د�سم����مة،�ا��زائر،�
.144.،�مرجع�سابق،�صعبد�القادر��اش��-920
.117.،�مرجع�سابق،�صرمضان�ت�سمبال�-921
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�التج����و�س�ثمار �نفقات �)922(لتغطية �التحقيق ��مر�صعب ��ذا �غ���أن �نقل��–، �لم إن

� �وعدم�-مستحيل �ج�ة، �من �و�لديا��م �دوائر�م �بحل �املواطن�ن �إقناع �إم�انية �عدم �بحكم ،

التقسيم��قلي������ا��زائر��و�وجود�إرادة�سياسة�لتخطي��ذه�الوضعية�من�ج�ة�أخرى،�ف

.)923(خيار�سيا����ول�س�عقال�ي

�أ�عاد�� �ذات ��ادفة �سياسة �ا��زائر، ��� ��قلي�� �التقسيم �سياسة �أن ��خ��، ��� ي�ب�ن

�وخاضعة� �املركز�ة، �لإلدارة �تا�عة �محلية �وحدات ��و�خلق �عليھ، �تنطوي �ما �ب�ن �من متعددة،

�ينفي �ال �الوحدات �ل�ذه �فا��اجة �ألك���قدر��ملراقب��ا، �ع�� �املحافظة �املركز�ة �السلطة تطلع

�ل�ا� �و��يح ��قليمية، �ا��ماعات �مقابل ��� �وال�يمنة �القوة �ومواصفات ��متيازات �من ممكن

التقسيم��قلي��،�فرصة��بقاء�ع����ذه��خ��ة����وضعية�تتم���بالتبعية�و�رتباط�املطلق�

.)924(باملستوى�املركزي 

ثانيا

سوء��سي���واستغالل�املوارد�املحلية�

�تنظيــــــــــم �أي �نجاح �ان��ـــــيتوقــــــــــف �إس��اتيجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع�� �إلنجــــــــــــاز��داء�ــــــــــــــــــــــــــــــــــاج �فعالة ـة

،�فاستغالل�)925(ية،�وإال�سي�ون�مص���ا���داراملطلوب،�وحسن��سي���واستغالل�املوارد�املال

املوارد�املالية�بطر�قة�عقالنية،��عد�من�أك���التحديات�ال���تواج��ا�الدول�املتقدمة�والنامية�

.ع���حد�السواء

�امتالك�ا� �عدم ��سب �وذلك �املالية، �املوارد ��سي���واستغالل �سوء �ا��زائر�من �عا�ي

واملؤ�الت�العلمية�الضرور�ة�لل�سي��،�و�و�ما�يؤدي�إ���التبذير�للموارد�ال�شر�ة�ذات�الكفاءة�

�ارتجالية �قرارات �واتخاذ �الغ���)926(و��مال �ا��ماعيـــــــة �التوظيف �سياســــــــة �أدت �فقد ،

���� �ك�� �ت��م �إ�� ��ستقالل، ��عد �مباشرة �ا��زائر�ة �الدولة �طرف �من �املعتمدة املدروســـــــة،

922- Hachemi GRABA, Les ressources fiscales des collectivités locales, E.N.A.G/ édition, Alger,
2000, P.53.

،�العدد��ول،�د�سم���مجلة�الفكر�ال��ملـــــــــــــــــا�ي،�"�سس�السياسية�ملشروع�القانون�ا��ديد�لإلدارة�املحلية�"،�دحو�ولد�قابلية-923

.151،�وكذا�ردوده����املادة�88.،�ص2002
.300.،�مرجع�سابق،�صفاطمة�السعيدي�مزروع-924
.86�،87.ص.،�مرجع�سابق،�صمحمد�حا��-925
.43.،�ص)ن.س.د(،�أساليب�اتخاذ�القرارات��دار�ة�الفعالة،�دار�الراية�لل�شر�والتوز�ع،�عمان،�سليم�بطرس�جلدة-926
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ل�من�ج�ة�ز�ادة����نفقات�ال�سي��،�و�فتقار�ملوظف�ن�ذوي�كفاءات�عدد�املوظف�ن،�مما�ش�

ة،�وخصوصا�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات�املحليـــــــــــــــــقادر�ن�ع���ال�سي���الرشيد�لالختصاص�)927(ومؤ�الت�عالية

�أخرى  �ج�ة �من �م��ا، �فا)928(املالية �املوارد�، �حيث �العنصر�الفق���من ��عد �املحلية ��ماعات

.)930(،�و��ذا�ال�يمكن�اعتماد�أي�سياسة�المركز�ة�مستقرة�وثابتة929ال�شر�ة�املؤ�لة

�م �إ�� �ا��زائـــــــــــــــــــــيضاف �التدابيـــر�انت����ــــــــا ��عض �سبق �الــــــــــــــــــــــــــــــــــــا �عرقلة �إ�� �أدت �سي���ر،

�حرمت� �ال�� �الزراعية، �الثورة �تطبيق �ذلك �من �املحلية، �ا��ماعات �بمالية �واملساس املح��،

ال�يئات�املحلية�من�أراض��ا�الزراعية�ال����انت�تمد�ا�بموارد�معت��ة،�وكذا�التنازل�عن��مالك�

�ال� �الدولة �أمالك �عن �التنازل �إطار�عملية ��� ��قليمية، ��دار�ة �للوحدات �حرم��ا�العقار�ة �

�إجبار� �عن �نا�يك ��مالك، ��ذه �استغالل �من �عل��ا �تتحصل ��انت �ال�� ��يرادات �من بدور�ا

البلديات�والواليات�ع���إ�شاء�و�سي���حظائر�لعتاد�ا�ووحدا��ا��نتاجية�وا��دمات�بمقاوالت�

�محلي �عمومية �مؤسسات �تد�� �والئية �وشر�ات �تــــــــــــــــــــــــــــــــبلدية �ال�سي����ش��ا�ي�ة، �لقواعد خضع

.)931(للمؤسسات،�وال���أثرت�بالسلب�ع���امل��انية�املحلية

�ل��ماعات� �املش��ك �للصندوق �أخرى �نفقات �بإضافة �كذلك �ا��زائر�ة �الدولة قامت

�أدى�إ���ت��يم�إش�الية�سوء�ال�سي��،�من�ج�ة،�و�زمة�املالية�ال����عا�ي� املحلية،�و�و�ما

�ا��م ��قليميـــــــــــــــــــــــــــــم��ا �النفقـــــــــــــــــــــاعات ��ذه �وتتمثل �أخرى، �ج�ة �من ����ـــــــــــــــــــــــــــة �املسا�مة ��� ات

�ال��ز�املا��� ��غطية �وكذا �الدولة، �بم��انية �أساسا �تتعلق �أ��ا �رغم �البلدي، �سي���ا��رس

�ول�من��ذا��فصلناه����الفصلباإلضافة�إ���ضعف�املؤ�الت����املنتخب�ن�املحلي�ن،�مما�يز�د�املسألة��عقيدا،�و�و�ما���ذا�-927

.168�،184،�الباب
.118.،�مرجع�سابق،�صرمضان�ت�سمبال-928
ب�ن�بوضوح�ضعف�ال�سبة�ع���فعند�إجراء�مقارنة�ب�ن��سبة�التأ�يل�ع���املستوى�املركزي�مع��س�تھ�ع���املستوى�املح��،�ي��-929

���ح�ن��%11,85أما�ع���مستوى�الواليات�فبلغت�ال�سبة��%17املستوى�الثا�ي،�حيث�بلغت��سبة�التأط���ع���املستوى�املركزي�

إال�أنھ��و����سبة�ضعيفة�جدا،�ورغم�التطور�ا��اصل�����ذا�الشأن����السنوات��خ�� �%2,06ع���مستوى�البلديات�فال�تتجاوز�

:لم�يصل�للمستوى�املطلوب،�أنظر

.116.،�مرجع�سابق،�صوداد�علو-
.122.،�ص2003جوان�مجلس��مة،�ا��زائر،�،�03،�عدد�مجلة�الفكر�ال��ملا�ي،�"�صالح�الضر����"،�محمد�عبدو�بودر�الة-930
�ماتلو-931 �الطيب �املاليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم�ان"، �املحليـــــــــــــــــــــــــــــــــــة �إصالحــــــــــــــــــــــــة ��� ــة ـــــــــــــــــ �الدولـــــــــ �ــــــــــــات �"ة �الفكر�ال��ملا�ي، �مجلة ��ول، �العدد مجلس�،

.103.،�ص2002د�سم����مة،�ا��زائر،�
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�ا)932(للبلديات �ا��ماعات �يحرم �و�و�ما �توجھ�، �أن �املفروض �من ��ان ��امة �موارد �من ملحلية

.)933(للتج����و�س�ثمار�من�أجل�تحقيق�التنمية�املحلية

الفرع�الثا�ي

�سباب��ضافية�لضعف�املوارد�املالية�ل��ماعات��قليمية

�ل��ماع �املالية �الوضعية �تأزم ��� �مع�ـــــــــــــسا�مت �ف��ا ��ش��ك �أخرى، �عوامل �املحلية، ات

�أ�� �إال �أيضـــــــا، �العامة �املاليــة �ع�� �تأث���ا �بحكم �ال�يئـــــــــات�ــــــــــــــــــــــــــالدولة، �بموارد �كذلك �تمس ا

�الضر��ي �وال��رب �الغش ��� �وتتمثل �أو��(�ن�قليمية، �من�)فقرة ��عفاءات �سياسة �وكذا ،

.)فقرة�ثانية(نتجة�للمداخيل،�وقلة��س�ثمارات�املالضرائب�املعتمدة�من�طرف�الدولة

الفقرة��و��

الغش�وال��رب�الضر��ي�ن

�الضر��ي�نــــــــــــــــــــــــيقص �والغش �بال��رب �واملمارس)934(د �السلو�ات ���دف�ــــــــــــــــــــــــ، �تتم �ال�� ات

،�و�و���رب�مقصود�من�طرف�)935(التحايل،�وتجنب�أداء�الضر�بة،�و�ذا�خارج�نطاق�القانون 

امل�لف�بالضر�بة،�ن�يجة�مخالفتھ�الصر�حة�ألح�ام�ال�شر�ع�ا��با�ي،�وذلك�قاصدا�منھ�عدم�

�عليھ �املستحقة �الضرائب �أو�تقديم��،دفع �بمداخيلھ �التصر�ح �تقديم �عن ��متناع �خالل من

،�مرجع�...ات�الفعلية�والتطورات�الضرور�ة،ـــــــــــــــــــــــــــــة�من�حيث�ا��اجـــــــــــــــــــــــــــــــلي،��ستقالل�املا���ل��ماعات�املحعبد�الصديق�شيخ-932

.125.سابق،�ص
.120.،�مرجع�سابق،�صرمضان�ت�سمبال-933
الضر���،�معرفا��ول�ع���أنھ�،�م���ب�ن�الغش�الضر����وال��رب�حسون�عبد�ا��ميدتجدر��شارة�����ذا�الصدد�أن��ستاذ��-934

والقائم�ع���التحايل�والغش�من�أجل�تجنب�أداء�الضر�بة،�أما�الثا�ي�ف�و�ذلك�السلوك��،ذلك�الفعل�املعتمد�من�طرف�امللزم�ن

لثغرات�الذي���دف�إ���أداء�أقل��سبة�من�املبالغ�ا��بائية�الواجب�أداؤ�ا�أو�تجن��ا��ليا�دون�خرق�القانون،�وذلك�باالستفادة�من�ا

:أو�الغموض�الذي�قد��ع��ي�مقتضيات�النص�ا��با�ي،�أنظر

- Abdelhamid HASSOUNE, L’évasion fiscale en Afrique, cas du Maroc : sortes d’évasion et

comment la maitriser ?, séminaire sur la réforme des politiques fiscales axées sur l’innovation et
la modernisation des institutions en charge de la collecte et de la gestion du patrimoine public,
organisé par centre africain de la formation et de la recherche administrative pour le
développement, 29 novembre et 1er décembre 2010, Tanger. In
www.unpan1.un.org/intradoc/groups/public. Consulté le 30 mai 2016.

.39.،�ص2010ا��زائر،�،�جباية�املؤسسات،�ديوان�املطبوعات�ا��امعية،حميد�بوز�دة-935
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��اذب �تف)936(تصر�ح �و�عود �ظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، �إ���ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاقم �الضر��ي�ن �وال��رب �الغش ا�رة

�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأسب �عامة �)أوال(اب �بالضر�بة �بامل�لف �خاصة �وأخرى �إ���)ثانيا(، �يؤدي ��ذا �و�ل ،

.)937(��م�التحصيل�الضر���تخفيض�

أوال

�سباب�العامة�لظا�ر�ي�الغش�وال��رب�الضر��ي�ن

��سب �لتفاقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتنقسم �العامة �عوامل�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب �إ�� �الضر��ي�ن �وال��رب �الغش م

).ب(أخرى�إدار�ة�و ،)أ(�شر�عية�

�ال�شر�عية-أ �ال�شر�:�سباب �القوانيــــــن�ـــــــــــــــــــــــــــــيتصف �عن �متم��ة �بخصـــــائص �الضر��� ع

�خرى،�و�و�ما�يفتح�املجال�أمام�امل�لف�بالضر�بة�لل��رب�من�دفع�ا،�و�مكن�إجمال��سباب�

:ال�شر�عية�لل��رب�الضر������

�ن�يجة- �ا��بائية، �ال�شر�عات �يجعل���عقد �مما �معدال��ا، �واختالف �الضرائب �عدد

عدم�إح�ام�صياغة�وكذا��امل�لف�بالضر�بة����حالة�ضغط�ضر����يدفعھ�للتملص�من�دفع�ا،

�م���ال�شر�ع �ينفذ ��غرات �ع�� �واحتوائھ �دفع�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالضر���، �من �ليتخلصوا �امل�لفون، ا

�ما�تصدر����البلدان�النامية��الضر�بة،�نا�يك عن�عدم�دقة�ال�شر�عات�الضر��ية�ال���غالبا

غ���أكفاء،�دون�إشراك�العامل�ن����حقل�التطبيق����بصورة�سر�عة،�تصاغ�من�قبل�أ��اص�

)938(إعداد�مشروعات�قوان�ن�املالية

�والتغي���- �الضرائب �املستمر�لقانون �فالتطور �الضر���، �استقرار�ال�شر�ع والتعديل�عدم

�����أح�امھ،�من�شأنھ�أن��ساعد�ع���ال��رب�من�أداء�الضر�بة،�وذلك��س�ب�عدم�القدرة�ع�

،)939(متا�عتھ�من�طرف�امل�لف�بالضر�بة،�وح���أعوان��دارة�ا��بائية�����عض�ا��ــــــاالت

ــ،�مرج...ا���ل��ماعات�املحلية�من�حيث�ا��اجات�الفعلية�والتطورات�الضرور�ة،ـــــــــــــــــــــــــــــــ،��ستقالل�املعبد�الصديق�شيخ-936 ع�ـــــــــــــــــــــــــــ

.108.سابق،�ص
،��لية�03،�عدد�املجلة�ا��زائر�ة�للعلوم�القانونية�و�قتصادية،�والسياسية،�واقع�ال��رب�الضر�������ا��زائر،�ناصر�مراد-937

.257.،�ص2009ا��قوق،�جامعة�ا��زائر،
(ظا�رة�ال��رب�من�ضر�بة�الدخل����قطاع�غزة�"،�ما�ر�مو����درغام،�سالم�عم��ة�العمور �-938 املجلة��ردنية�،�)دراسة�تحليلية:

.210.،�ص2009،ا��امعة��ردنية،�02،�العدد�05،�املجلد����إدارة��عمال
.163.،�مرجع�سابق،�صوداو�علو-939
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لف�بالضر�بة�للتملص�من�دفع�ا،�فصياغة��غموض�ال�شر�ع�الضر���،�و�و�ما�يدفع�امل-

� �يجعلھ�النصوص �و�و�ما �غ���وا��، �القانو�ي �النص �تجعل �معقدة، �ت�ون �ح�ن القانونية،

،)940(عرضة�لعدم�التنفيذ

الضغط�الضر���،�واملتمثل����ك��ة�و�عدد�الضرائب،�وارتفاع��س��ا،�مما�يجعل�امل�لف�-

،�وذلك�)941(طـــــــــــرق�احتياليـــــــــة�للتملص�مــــــــــــن�دفع�ـــــــــا��ا�فـــــــــــي�حالـــــــــــــــة�تذمر،�و�التالــــــــــي�استعمــــــــال�

.)942(من�خالل�تقديم�التصر�حات�ا��اطئة�إلدارة�الضرائب

��دار�ة-ب �الضر��ي:�سباب ��دارة �امل�لف�ن��،ةـــــــــــــــــــــ�عت�� �ع�� �ا��با�ي �لل�شر�ع املنفذ

با�ي�يبقى�ر��ن�بتوفر�الظروف�املواتية�للعمل�من�موارد��شر�ة�بالضر�بة،�فنجاح�أي�إصالح�ج

�مادي �الوضــــــــــــــــــــــــــوإم�انات �غ���أن ��جراءات، ��ساطة �إ�� �باإلضافة ���ذه�ـــــــــــــــــــــــة، �ا��زائر�ل�س ��� ع

:الرؤ�ة،�و�عود�ذلك�لعدة�أسباب�نجمل�ا���

�مشا�ل�- �من �ا��زائر��عا�ي ��� �ا��بائية �فاإلدارة �وال�شر�ة، �املادية �الوسائل محدودية

��مثل� �التحصيل �أمام �عائقا ��ش�ل �والذي �املادية، �والوسائل ��م�انيات �ناحية �من كب��ة

�دفع�ا �من ���ا �امل�لف�ن ���رب �فرص �من �يز�د �مما ��عوان�)943(للضرائب، �عدد �فارتفاع ،

عدد�امللفات�ا��بائية،�ومن��ك��ةعدد�امل�لف�ن�بالضر�بة،�و�التا����ز�ادة�قتصادي�ن،�أدى�إ���

�الض�يل� �العدد �مقابل �امل��ايدة، �امل�ام �أداء �عن �عاجزة �نفس�ا �ا��بائية ��دارة �وجدت �نا

�الرقابة �ع�� �القائم�ن ��دار��ن �)944(لألعوان �نا�يــــــــــــــــك �مستوى �عن، �علـــــى �املتواجــــدة �النقائص

�جمام،-940 ��محمود �علوم�)دراسة�حالة�ا��زائر�(النظام�الضر����وآثاره�ع���التنمية��قتصادية �تخصص ،�أطروحة�دكتوراه،

.47.،�ص2010اقتصادية،��لية�العلوم��قتصادية�وعلوم�ال�سي��،�جامعة�منتوري،�قسنطينة،�
.164.،�مرجع�سابق،�ص...،�إش�الية�تمو�ل�ا��ماعات��قليميةوداو�علو-941
:م�أن�التصر�ح�ال�اذب��عت���جر�مة�معاقب�عل��ا����جميع��شر�عات�الدول،�للتفصيل����مسألـــــــــة�التصر�ح،�أنظررغ�-942

- Christian LOPEZ, Droit pénal fiscal, LGD J, Paris, 2012, PP.78, 99.
.165.،�مرجع�سابق،�صوداو�علو-943
فع���مستوى�العدد،��ش�ل���م�املوارد�ال�شر�ة�العاملة�باملصا���ا��بائية،�أحد�املعوقات�ال���تؤثر�سلبا�ع���فاعلية��دارة��-944

ا��بائية�املحلية،�إذ�أن�نص�ب�مصا����ذه��دارة�ي�سم�بالضعف،�خاصة����عدد��طر�الالزمة�من�الناحية�الكمية،�و�و�ما�ال�

�امل ��عباء �وثقل �ملجميتالءم �ا��باة ��غطية �لعدم ���ا، �العمل �طبيعة �تقتضيھ �ملا ��ستجيب �وال �عاتق�ا، �ع�� �مراكز�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــلقاة وع

:التحصيل�املتواجدة،�أنظر

،�مطبعة�طوب�)ا�ع��ج��اد�القضا�ي�ـــــــــــــــــــــــــة�ووقـــــــــــــــــــــــــــة�العمليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ���ضوء�املمارس(،�النظام�ا��با�ي�املح���املغر�ي�كر�م���رش-

.215�،216.ص.،�ص2002بر�س،�املغرب،�
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�املادية �وا�عدام��)945(�م�انات �املكت�ية، �والتج���ات �اللوازم ،���� ��عالم �أج�زة النقل،

،�و�التبعية،�ك��ة�فرص�ال��رب�)946(التحف��ات�املالية،�مما�أثر�سلبا�ع���عمل��عوان��دار��ن

الضر���،�

�والتنظيمية- ��دار�ة ��جراءات �ال�شر�عيـــــــة��،�عقيد �النصوص �غموض �إ�� فباإلضافة

� �النظــــــــــــــــــــــــــعت�ا��بائيــــــــــــــــــــــــــــــــة، �ا��بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري �إش�اليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام �ا��زائـــــــــــــــــــــــري ـــــــــة�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�ي

�واملتمثلــــــــــــــــــــــــــــ ��جــــــــــــــــــــــــــــأخـــــــــــــــــــــــــــــــرى، ��عقيــــــــــــــــــــــــــــد ��� �مـــــــــــــة ��دار�ـــــــــــــــة، ��س�بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراءات ــــــما

�دفع��)947(الب��وقراطية �من �ي��ر�ون ��ؤالء �يجعل �و�و�ما �بالضر�بة، �املل��م�ن �مع �التعامل ��

الواجبة�عل��م،�وتقديم�تصر�حات��اذبة،�وخصوصا�أن�نقص�املوارد�املادية�وال�شر�ة���داءات

.�ساعد�ع���ذلك

يولد��ل��ذا�لدى�امللزم�بدفع�الضر�بة،�صورة�س�ئة�عن��دارة�ا��بائية،�ال���تتمسك�

�للق �مصدرا �باعتبار�ا �القانونية، �السيط�،وةــــــــــــــبالقواعد ���دف �امل�لف�ن�ــــــــــــــــــ�ستخدم �ع�� رة

.)948(بالضر�بة،�بدال�من�تكر�س�ا���دمتھ�والس�ر�ع���مص��تھ

�املت�-945 �بتلك �ال�شر�ة، �واملوارد �ال�يك�� �بالتنظيم �املرتبطة �املعوقات �إ�� �باإلضافة �كذلك �يصطدم �املحلية، ��دارة علقة�ف�شاط

�ا��ماعات� �أغلب ��عا�ي �ا��بائية ��دارة �غ���أن �جبا�ي، �إصالح �أي �ل�ستقيم �كذلك �أساسية �رك��ة ��ش�ل �وال�� �املادية، بالوسائل

نفس�ا�عاجزة��ال�يئاتاملحلية�من�تواضع�وضعف�التج���ات�املادية�الضرور�ة�للعمل،�بحيث�تجد�املصا���ا��بائية�التا�عة�ل�ذه�

��س� �بم�ام�ا �القيام �و�و�معن �ا��اسبة، �و�الت �القياس �وأدوات �النقل �لوسائل �افتقار�ا �علـــــــــــــــــــــــب �يفوت ����اا �إعمليات أو�حصاء

:تحصيل�موارد��امة،�ن�يجة�لك��ة��خطاء،�أنظر

.213.،�صاملرجع�نفسھ-
.274.،�مرجع�سابق،�ص�سمة�عوملي-946
للب��وقراطية�معنيان،��ول��و�املع���الشا�ع�للمصط��،�والذي�نقصده�����طروحة،�و�خر��و�املع�����ادي��،�أما��ول��-947

الذين�"ضعاف�العقول�"ف��بط���در�املوارد�والالعقالنية،�ووفق��ذه�الرؤ�ة،�ينظر�للموظف�ن�الب��وقراطي�ن�ع���أ��م�مجموعة�من�

إ���مستواه،�لذا�ف���مرادف�لتعقيد��جراءات�ب�اعتقاده�أن�صاحب�الطلب�لم�يرق�فض�طلب���ص��س�يمكن�ألي�م��م�أن�ير 

�فا��زء� �الفر�سية، �الثقافة �إ�� �جذوره �فتعود ���ادي��، �املع�� �أما �منطقي، �م��ر �دون �السلطة، �استخدام ��� ��داري والتعسف

�للنظا ��ع��،�املكتب،�و�ش���ا��زء�الثا�ي �ل�ا�من�خالل��ول�من�ال�لمة م،�و�������صل��لمة�إغر�قية،�و�رز��ستخدام�العل��

:،�الذي�حدد�السمات�ا��ديثة�للب��وقراطية�ا��ديثة�كنموذج�مثا��،�أنظر"ماكس�في���"�جتماع��مكتابات�عال

أداء�نحو�"ة،�املعنون�ــــــــــــــــــــــــة��دار�ـــــــــــــــــــــياملؤتمر�الدو���للتنممداخلة�ألقيت����،�"الب��وقراطية�وإدارة�املعرفة"،�عبد�هللا�الوقدا�ي-

.3�،4.ص.،�ص2009نوفم����4إ����1،�مع�د��دارة�العامة،�الر�اض،�من�"متم������القطاع�ا���ومي�
.141.،�مرجع�سابق،�صحسن�بر�ح،�املصطفى�خطاب-948
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ثانيا

�سباب�املتعلقة�بامل�لف�بالضر�بة

�ا��با�ي �التحصيل �عملية ��� �كب��ا �دورا �بالضر�بة �امل�لف �لقواعد�يلعب �اح��امھ �ألن ،

فرض�الضر�بة،�الوعاء�الضر���،�املعدالت�الضر��ية،�يؤثر�إيجابا�ع���ا��صيلة�ا��بائية،�إال�

أن�املل��م�بالضر�بة�كث��ا�ما�ي��أ�إ���ال��رب�والغش�الضر��ي�ن�للتملص�من�دفع�الضر�بة،�و�و�

�املحلي �ا��باية �حصيلة �ارتفاع �دون �يحول �ع���ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــما �الديون ��سبة �تقليص �و�التا�� ة،

،�وتتمثل�أ�م�أسباب�الغش�وال��رب�الضر��ي�ن�الراجعة�للم�لف�بالضر�بة�)949(املستوى�املح��

��:

�حاف- �يمثل �والذي �بالضر�بة، �امل�لف �لدى �ا��با�ي �الو�� �دفع�ز نقص �من �للتملص ا

�يرد�الضرائب�املفروضة�ع���عاتقھ،� �الضر�بة�أداة�اغتصاب�وسلب�لألموال،�لذا العتباره�أن

�دفع�ا، �من �بال��رب �إدراك��عل��ا �الضر�بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوعدم �أن �أدوات�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم �من �م�مة �أداة ة

الل�ا�تحقيق�العديد�من���داف��قتصادية�واملالية�السياسة�املالية،��ستطيع�الدولة�من�خ

،�)950(و�جتماعية

ا�عدام�الثقة����الدولة،�و�التا���رفض�املشاركة�����عباء�العامة،�اعتقادا�من�امل�لف�-

�وال�شر�عات �القانون �ع�� �القائم�ن �أن �ول�س��،بالضر�بة �ا��اص ���سا��م �الضر�بة يفرضون

�العامة �املص��ة �)951(لفائدة ،�� �ف�ناك �ال�يحظون�برضا�� �ا���ام �أن �أي �شرعية، ا��زائر�أزمة

� �رخصة �ذوا��م �منح �إ�� ��ؤالء �يدفع �مما �ا��با�ي،لاملح�وم�ن، �لتملص ��ذه�ون يقوم�و�التا��

،)952(ضد�النظام�والدولة�و�يئا��ااملخالفات�

�تمر���ا�- �ال�� ��زمات �أوقات ��� �وخصوصا �بالضر�بة، �للم�لف ��قتصادية الوضعية

�لضعف� �دفع�ا �من �ال��رب �بالضر�بة �امل�لف �يدفع �مما �والتجار�ة، ��قتصادية املشار�ع

،)953(مداخيلھ

.273.،�صاملرجع�نفسھ-949
.210.،�مرجع�سابق،�صدرغام،�سالم�عم��ة�العمور ما�ر�مو����-950
.274.،�مرجع�سابق،�صحسن�بر�ح،�املصطفى�خطاب-951
.104�،105.ص.،�ص2008ـــــــة�والفنون�و�داب،�ال�و�ت،�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،�سي�ولوجية�املال،�املجلس�الوط���للثقافـــــأكرم�ز�دان-952
.168.،�مرجع�سابق،�صوداو�علو-953
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نقص��عالم�فيما�يخص�الضر�بة،�وعاؤ�ا،�كيفية�حسا��ا،�وطرق�تحصيل�ا،�بالرغم���-

مة�للضرائب�وفرت�مطو�ات�خاصة�ب�ل�ضر�بة،�لكن��ذه��خ��ة�لم�تصل�من�أن�املدير�ة�العا

.)954(إ���أيادي�امل�لف�ن

الفقرة�الثانية

ك��ة��عفاءات�ونقص�املشار�ع�املنتجة�للموارد

يز�د�من��عقد�إش�الية����موارد�ا��ماعات��قليمية����ا��زائر،�سياسة��عفاء�من�

،�نا�يك�عن�قلة��س�ثمارات�املنتجة�للمداخيل�)أوال(دفع�الضر�بة�املتبعة�من�طرف�الدولة�

.)ثانيا(مما�ي��م�فجوة�عدم�التوازن�ب�ن��نفاق�املح���واملوارد�املالية�

أوال

ءات����م�املوارد�املالية�املحليةتقليص�ك��ة��عفا

�ا��زائ ��� ��قليمية �ا��ماعات ��ختصـــــــــــــــــــــــــــــ�عا�ي �ب�ن �توازن �عدم �من اصات�ــــــــــــــــــر،

�من� �مجموعة �الوضعية ��ذه �ت��يم ��� �سا�م �وقد �املالية، �موارد�ا �و��م �ل�ا، املع�ودة

�ا��بائية �ا��وافز �بي��ا �من ����يع��)955(العوامل، ��غية �ا��زائر�ة، �الدولة �طرف املمنوحة

.�س�ثمار

� �ا��زائر، �طرف �من �املتبعــــــــة �ا��وافز�الضر��يـــــــــــة �ب�ن �من �الضر��� والذي��عت����عفاء

�الضر��ية �و�و�العدالة �الضر�بة، �عل��ا �تقوم �ال�� �املبادئ �بأ�م �املساس �إ�� �و )956(يؤدي قد�،

� �ي�ون �س�ب��عفاء��عفاء �بقي �طاملا �امل�لف �مـــــــــــــال ��� �الدولــــــــة �حق �إسقاط �خالل �من دائم،

قائما،�و�تم�منحھ�تبعا�أل�مية�ال�شاط،�ومدى�تأث��ه�ع���ا��ياة��قتصادية�و�جتماعية،�كما�

.274.،�مرجع�سابق،�ص�سمة�عوملي-954
:للتفصيل�أك������آثار�ا��وافز�ا��بائية�ع����س�ثمار،�أنظر�-955

ة�لنيل�درجة�دكتوراه�دولة����القانون،��لية�ــــــــــــــــــــــ،�ا��ماية�القانونية�لالس�ثمارات��جن�ية����ا��زائر،�رسالمحند�وع���عيبوط-

.2005ا��قوق،�جامعة�مولود�معمري،�ت��ي�وزو،�

ــــــــــــــــــــــــــــــدراس�-اشر،�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،��صالحات��جن�يـــــــــــــــــــــة،�ودور�ا����جلب��س�ثمار��جن���املبنور�الدين�قدوري- ـــــــــــــــــــــة�حالــــــــــــــــــــــــــــ ــــة�ا��زائر�ـــــــــــــــــــ

.2008،�مذكرة�لنيل�ش�ادة�املاجست������القانون،��لية�العلوم��قتصادية،�ا��زائر،�-)1992�،2008(للف��ة�
�يو����-956 �حفيظ ،"� �املحليــــــــــــــــــــــــة �تدب���ا��باية ��� �القصــــــــــــــــــــــــــــور ـــــــــوانب �جـــــــ �"�عض �الفكر�والسياســـــــــــــــــــــــــــــــة�، ��� �مسالك مجلة

.45.،�ص2009،مطبعة�النجاح�ا��ديدة،�الدار�البيضاء،�12-11،�عدد�و�قتصاد
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ة�من�حياة�ال�شاط�ـــــــــــــــــــــــــيمكن�أن�ي�ون�مؤقت،�بإسقاط�حق�الدولة�من�مال�امل�لف�ملدة�معين

.)957(املس��دف�بال���يع،�وعادة�ما�ي�ون����بداية�ال�شاط

�ال�شر�عات� �مختلف ��� �عل��ا �املنصوص �العديدة �واملزايا ��عفاءات �سياسة �تب�� أدى

��ش�ل�)958(ا��بائية �ف�� �املحلية، �ا��ماعات �م��انيات ��� �املا�� �التوازن ��� �إخالل �إحداث �إ�� ،

�لألموال ��قليمية�)959(تبذيرا �ا��ماعات �وم��انية �عامة، �بصفة �الدولة �م��انية �تحملت �حيث ،

بصفة�خاصة،�إنفاقا�ضر��يا���ما،�ن�يجة�حرما��ا�من�مبالغ��انت�ستودع�خز�ن��ا،�حيث�بلغ�

� �من �املمتدة �الف��ة �خالل �الضر��ية ��يرادات �إلجما�� �بال�سبة �الضر��� �2004-�2000نفاق

مقارنـــــــــــــــــة�بالناتج�املح����جما��،�وذلك��%3,7،�%12,30ـــــة�قدرت�بـ�،�ب�سبــــ2003ذروتھ�سنة�

.)960(�س�ب�ز�ادة�عدد�املشار�ع�املستفيدة�من��عفاءات�الضر��ية

�ش���،�أن�سياسة�التحر�ض�الضر���،�وإن�جاءت�تبعا�لسياسة��صالحات�ا��بائية����

�ضر��ي �امتيازات �بمنح �خاصة�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا��زائر، ��قتصادي�ن، �لألعوان �وإعفاءات �و�س�يالت ة

�لك�� �املس�ثمر، �املورد�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالشباب �أن ��ون ���مة، �مبالغ �العمومية �ا��ز�نة �ع�� �فوتت ا

.)961(ا��باية�املحليةالرئ�����للم��انية�املحلية،�يتمثل����إيرادات�

،�ع���ضرورة��عو�ض�أي�تخفيض�2011نص�املشرع�ا��زائري����قانون�البلدية�لسنة�

� �املادة ��� �وذلك �الدولة، �تتخذه �إجراء ��س�ب �البلدية �إيرادات �تنص��05 "ال�� �أن�: يجب

ـــــــــــــــ�ع �كـــــــ ــــــــــوض ��يــــــــــــــــــــ � ��� �تخفيض �ــــــــــــــــل �ينجم �البلدية �ا��بائية � �تتخذه�رادات �إجراء عن

الدولة،�و�تضمن�إعفاء�جبائيا�أو�تخفيضا�����سب�الضر�بة�أو�إلغا��ا،�بناتج�جبا�ي��ساوي�

."ع����قل�مبلغ�الفارق�عند�التحصيل

.33.،�ص1974ن،��ردن،�.د.،�إس��اتيجية����يع��س�ثمارات�ا��ارجية�����ردن،�دهللا�املال�ي�عبد-957
،�يتضمن�قانون�1976د�سم����09،�مؤرخ����102-76من�أمر�رقم��08وللتدليل�ع���ك��ة��عفــاءات����ا��زائر،�أنظر�املـــــــــــــــــــادة��-958

ومتمم،�مرجع�سابق،�واملتعلقة�باإلعفاء�من�الرسم�ع���القيمة�املضافة،�وال���وسعت�من�دائرة��الرسوم�ع���رقم��عمال،�معدل

.املستفيدين�من��ذا��جراء،�و�و�ما�يؤدي�إ���حرمان�الدولة�وا��ماعات�املحلية�ع���حد�السواء،�من�جزء�م�م�من��يرادات
،�مرجع�...ة�من�حيث�ا��اجات�الفعلية�والتطورات�الضرور�ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،��ستقالل�املا���ل��ماعات�املحلي�عبد�الصديق�شيخ-959

.129.سابق،�ص
�ثاب��-960 �خديجة �ا��اص، �والقطاع �الضر�بة �حول �تحليلية �دراسة ،-�� �تلمسان �والية �حالة �ش�ادة�-دراسة �لنيل �نخرج �مذكرة ،

ــــــــــة�والعلوم�التجار�ة�وال�سي��،�جامعــــــــــــــــــــــــــــــــ�سي���املاليــــــــــــــــــــــــــــــــة�العامة،��لية�العلوم��قتصادي:ـــــــــــــــصماجست��،�تخصـــــــ ة�أبو�بكر�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.148.،�ص2011/2012بلقايد،�تلمسان،
.276.،�مرجع�سابق،�ص�سمة�عوملي-961
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� �لسنة �الوالية �لقانون �سنھ �عند �ا��زائري �بنصھ�2012سار�املشرع �ذاتھ، �املن�� �ع�� ،

�ض �الواليـــــــــــــــــــــــــــع�� �إيرادات ��� �التخفيض ��عو�ض �مــــــــــــــــــــــــــرورة �الدولـــــــــــــــــة �طرف ����ــــــــــــــــــــــــن �وذلك ة،

...05/3املادة� " عن�يجب�أن��عوض��ل�تخفيض������يرادات��ا��بائية�للواليـــــــــــــــــــــــة�ناجم�:

�أو� �الضر�بة ��سب ��� �تخفيضا �أو �جبائيا �إعفاء �و�تضمن �الدولة، �تتخذه ــــــــــــراء ـــــــــــــــ إجـــــــــــــــــــــــــــــ

.".إلغا��ا،�بناتج�جبا�ي��ساوي�ع����قل�مبلغ�الفارق�عند�التحصيل

�عدم� �سيضمن ��ان �وإن ��جراء، ��ذا �أن �الذكر، �السالفة �للمواد �بتحليلنا نالحظ

�انت����الس�ب����املساس�بموارد�ا��ماعات��قليمية�بإجبار�الدولة�بتعو�ض��ل�تخفيض�

�ف �الدولة، �بمالية �مرتبطة �املحلية، �ال�يئات �مالية �و�اعتبار�أن �إال�أنھ �التأث���ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحدوثھ، إن

السل�����ذه��خ��ة،�سيمس�باألو��،�فالتعو�ض�من�طرف�الدولة،�س�نقص�من�إيرادا��ا،�مما�

قليمية�محدودة،�و�ما�أن�التمو�ل�ا��ار����و�املبدأ����يجعل��عانات�املقدمة�ل��ماعات��

.���عا�ي�م��ا�البلديات�والوالياتا��زائر،�ي�سع���م��زمة�املالية�ال�

ثانيا

توسيع�قلة��س�ثمارات�املنتجة�للمداخيل�إلش�الية�املوارد�املحلية

تلعب��س�ثمارات�دورا��اما����دفع���لة�التنمية�املحلية،�حيث��ساعد�ع����شغيل�

املح��،�وز�ادة�معدل�الطاقة��نتاجية�واملوارد�ال�شر�ة،�بالتا���ارتفاع�معدل�الدخل�الوط���و 

�مناخ� �وخلق �لتنمية �مستمرة �مج�ودات �ا��زائر�ة �الدولة �بذلت �فقد �لذا النمو��قتصادي،

�أج�زة� �إ�شاء �مع �القانونية �النصوص �من �بإصدار�ترسانة �وذلك �لالس�ثمارات، �جاذب مناسب

.)962(متعددة�ل�ذا�الغرض

� �ل��روج �الفعالــــة �ا��لول �من ��زم�عت����س�ثمار، �املستوى�ــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــن �ع�� �املالية ة

،�فمسا�مة�املجموعات�املحلية����توظيف�الطاقات�ال�شر�ة�واملالية�ودعم�املشار�ع�)963(املح��

.169.،�مرجع�سابق،�صوداد�علو-962
:إال�أن�الوضع����ا��زائر�يب�ن�غياب�املبادرات�الرامية�الستحداث�أ�شطة�منتجة�للمداخيل،�أنظر�-963

.نفقات،�تتعلق�ب��شيد�ال2014س�تم����14،�مؤرخة����2143،��عليمة�رقم�وزارة�الداخلية�وا��ماعات�املحلية-
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،�و�التبعية��)964(املختلفة،�يمك��ا�من�ال��وض�بمختلف�القطاعات�ا��يو�ة�ع���املستوى�املح��

�ال �الدخل �من �ال���الرفع ��س�ثمارات �وتتخذ �املحلية، �املالية �ع�� �يؤثر�باإليجاب �مما وط��،

:يمكن�أن�تباشر�ا�ا��ماعات�املحلية�إحدى��وجھ�التالية

�املالية- �و�سواق �ع���:�س�ثمار�املا�� �ا��صول �من �املحلية �ا��ماعات �يمكن والذي

� �ال�� �املالية ��زمة �من �ا��روج �من �تمك��ا �م�مة، ��عتماد�موارد �من �والتخلص �م��ا، �عا�ي

�طرف� �من �طبق �وأن ��سبق ��س�ثمار�لم �من �النوع ��ذا �غ���أن �املركزي، �التمو�ل �ع�� املفرط

.)965(ا��ماعات��قليمية����ا��زائر،��س�ب�نقص�ا����ة�والتجر�ة�����ذا�امليدان

ال��فيـــــھ،�مواقف�كحظائر�السيـــــــارات،�مركبات�ال�سلية�و :�س�ثمار����قطاع�ا��دمات-

،�وال����سمح�بتوف���مستوى�مقبول�من�ا��دمـــــــــات�للمواطن�ن،�مما�يز�د�)966(النقل،�السياحة

.من�فرص�رفع�املوارد�ع���املستوى�املح��

��نتا��- �القطاع �:�س�ثمار��� �التــــــــــــــــــي �العمليـــــــــات �جميــــــع ��شمــــــــل �صلـــــــــة�والــــــذي ل�ــــــــــــا

،�والذي��ش�ل�)967(ن�تحو�ــــــــــــــــــــــــــــــــل،�تركــــــيب�وتوز�ــــــــــعـــــــــة،�مــــــــــــــــــب�شاطــــــــــــــــات�املؤسســــــــــات��قتصاديـــــــ

.بدوره�مصدرا�م�ما�لرفع�موارد�ا��ماعات��قليمية،�و�التبعية�تحقيق��ستقاللية�املالية�ل�ا

��قليمي �ل��ماعــــــات �أن �السابق، �العرض �خالل �مــــــــن �لنـــا �متعددة�ـــــــــــــــــــــــيظ�ر �فرص ة

 �� �ضعف �يب�ن �ا��زائر، ��� �الوضع �إال�أن �املستوى�لالس�ثمار، �ع�� �للمداخيل س�ثمار�املنتج

�و�عود�)968(املح�� ��قليمية، �لل�يئات �املالية �املوارد �ضعف �إش�الية ���م �من ���م �و�و�ما ،

،�مداخلة�"دور�ا��ماعات�املحلية����دعم�و���يع�املشار�ع��س�ثمار�ة����املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة"،�مصطفى�معوان-964

أفر�ل��22�،23،�بتار�خ�"ادي�ا��ديد�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــاملؤسسة��قتصادية�ا��زائر�ة�وتحديات�املناخ��قتص"ول�حألقيت����امللتقى�الوط���

.1.،��لية�ا��قوق��قتصادية�وعلوم�ال�سي��،�جامعة�سكيكدة،�ص2003
.171.،�مرجع�سابق،�صوداد�علو-965
.171.،�صاملرجع�نفسھ-966
�نفسھ-967 �صاملرجع ،.172� �نقال�عن �سالوي ، �تخصصيوسف �ماجست��، �مذكرة �املحلية، �إطار�ا��ماعات ��� �التنمية لدولة�ا:،

.145.،�ص2012واملؤسسات�العمومية،��لية�ا��قوق،�جامعة�ا��زائر،�
فا��ماعات�املحلية����ا��زائر��س�ثمر�����س�ثمارات��جتماعية،�وال���ترفع�من�نفقا��ا�مقابل�ضعف�املوارد،�و�و�ما�صرح��-968

�بدوي "بھ�وز�ر�الداخلية�وا��ماعات�املحلية�ا��ا��� �بقولھ"نور�الدين ،" �تواجھ�تزايد�...: إنھ�من�الوا���أن�ا��ماعات�املحلية،

مستمر�للنفقات�الناتجة�أساسا�عن��س�ثمارات��جتماعية�و�قتصادية،�ال���تولد�نفقات�م�مة�ل�سي���ا�وصيان��ا،�وصعو�ات�

=�ذا�التفاوت��ان�دائما�محلمالية�ناجمة�عن�تراجع�املوارد�ال�سيما�تلك�املتأتية�من�الرسوم�والضرائب،�املصوت�عل��ا�محليا،�
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��س�ثم �مستوى �لتد�ي �من�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالس�ب ��قليمية �ا��ماعات �تمكن �عدم �إ�� �املحلية، ارات

موارد�ا�املالية�وال���ال�تكفي�ح���لتغطية�نفقات�ال�سي��،�وكذا�إ��ام�ا�ذلك،�بحكم�ضعف�

�املؤسسات� �طرف �من �خاصة �معاملة �ع�� �ا��صول �عدم ��س�ب �القروض �طلب عن

.)969(أخرى ة،�من�ج�ة،�والتخوف�من�عدم�القدرة�ع���ال�سديد،�من�ج�ة�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاملالي

�ان�يتع�ن�بذلك،�ع���املجموعات�املحلية�بالت�سيق�مع�ال�يئات�املركز�ة�القيام�برصد�

�ضعف� �إش�الية �من �لإلنقاص �كعامل �املحلية، ��س�ثمارات �ل��قية �املالية �التمو�الت وجلب

�املحلية �املالية،�وذلك�من�خالل�تفعيل�التعاون�ب�ن�ا��ماعات ،�و���يع�الشراكة�)970(املوارد

�ال��وء�لالق��اض�إلنجاز�)971(ب�ن�القطاع�العام�وا��اص،�بوضع�سياسة�ت�املية�بي��ما ،�وكذا

ع����2011�،2012ة�لسن���ـــــــــــــــمشار�ع�منتجة�للمداخيل،�خصوصا�وأن�قانو�ي�البلدية�والوالي

� �نص �يظ�ر�من �و�و�ما �بذلك، �سمحا �التوا��، �174املادت�ن �رقم �قانون �املتعلق�10-11من ،

،�املتعلق�بالوالية،�لكن�باملقابل�وح���ت���ع�ا��ماعات�07-12من�قانون�رقم�156البلدية،�ب

وال،�يتوجب�ع���الدولة�ــــــــــــــ�قليمية�ع���الس���للمؤسسات�املالية�والبنوك�ل��صول�ع����م

��عدم�فرض�قيود������ية،�تجعل��و���تتخوف�و�عزف�عن��ق��اض�خشية�عدم�القدرة�ع�

.ال�سديد�وتراكم�الفائدة

�وكذا�= �املالية، �قوان�ن �خالل �من �املحلية �ا��ماعات �م��انيات �لفائدة �مالية �مخصصات �بمنح �الدولة �م��انية �طر�ق �عن موازنة

تدخالت�صندوق�التضامن�والضمان�ل��ماعات�املحلية،�غ���أنھ�و�النظر�للظرف��قتصادي�ا��ا��،�والذي�يتم���بانخفاض�حاد�

د�م��انية�الدولة،�يفرض�علينا��ن�أك���من�أي�وقت�م���،�ال��وء�إ���رؤ�ة�جديدة����إدارة�ا��ماعات�املحلية،�مب�ية�ع������موار 

:أنظر.ال�سي���العقال�ي�وا��ديث�والفعال�دون�املساس�بنوعية�خدمات�املرفق�العام

،�تتعلق��شروط�وكيفيات�تمو�ل�وإعداد�2015أكتو�ر��05،�مؤرخة����01047،��عليمة�رقم�وزارة�الداخلية�وا��ماعات�املحلية-

.2016امل��انيات�املحلية�لسنة�
.180.،�مرجع�سابق،�صوداد�علو�-969
�أنظر�-970 �املوضوع، �أك����� �ع�ساوي -:للتفصيل �عز�الدين �راشد، �مح�� �نحو�حكم ،"� �البلديات �ب�ن �ما ـــــــــــمداخل"التعاون ة�ــــــــــــــــــــــــــــ

د�سم����4،�و2�،3،�بتار�خ�"–ا��قائق�و�فاق��-املجموعات��قليمية�وحتميات�ا��كم�الراشد،�"ألقيت����امللتقى�الوط���حول�

.،��لية�ا��قوق�بالتعاون�مع�املجلس�الشع���البلدي�لبجاية،�جامعة�عبد�الرحمان�م��ة،�بجاية2008
.2.مرجع�سابق،�ص�،مصطفى�معوان-971
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املبحث�الثا�ي

محدودية�دور�املجالس�املنتخبة�����سي���وتنفيذ�مالية�ا��ماعات��قليمية

اع��ف�املشرع�ا��زائري�باالستقاللية�املالية�ل��ماعات��قليمية،�وذلك�بمقت����نص���

� �رقم �قانو�ي �من ��و�� �تتجسد�10-11املادة �وح�� �التوا��، �ع�� �والوالية �بالبلدية �املتعلق�ن ،

�بدو��ـــ �وال�� �الدعائم، �من �توافر�جملة �من �البد ���ـــــــــــا�ـــــــــــــــــــفعليا �املصرح ��ستقالليــــــــــة �تصبح ــا

.قانونا،�مجرد�تنصيص�شك���ال�ير���لدرجة�التمتع�الفع�����ا

تتمثل�املوارد�املالية�الذاتية،�أو����ذه�املقومات،��و��ا�تؤدي�إ���ترجمة��ختصاصات�

يئة�املحلية�من�طرف��ج�زة�املمنوحة�ل��ماعة��قليمية�فعليا،�يضاف�إل��ا��سي���مالية�ال�

.التداولية،��غية�تحقيق�النظام�الالمركزي 

لكن�رغم�التنصيص�القانو�ي�ع���تمتع�ا��ماعات�املحلية�بذمة�مالية�مستقلة،�إال�أن�

�موارد� �كفاية �عدم �بحكم �مظا�ر��ستقاللية، �مع ��عاملھ ��� �التوجھ ��ساير��ذا �لم املشرع

�للتمو�ل �وال��وء �املحلية ��ستقاللي�ال�يئات �ع�� �سلبية �تأث��ات �لھ �والذي ة�ــــــــــــــــــــــــــا��ار��،

املالية،�وكذا��امشية�دور�املنتخب�ن�����سي���مالية�الوحدات��قليمية،�والذي��عد�من�أ�م�

�ش�االت�ال���تحول�دون�تحقيق�استقاللية�مالية�فعلية،�والذي�تجسد�من���م�ش��ج�زة�

،�وكذا�امتالك�ا��ماعــات�املحلة�لسلطة����)مطلب�أول (ــــــــة����عملية�وضع�امل��انيــــــــــــــــــة�التداوليــــــ

).مطلب�ثان(املجال�املا���

املطلب��ول 

دور�محدود�للمنتخب�ن����وضع�امل��انية

� �باإليرادات �ا��ــــــــاص �التقديــــــرات �جدول �ل��ماعة��عت���امل��انية �السنو�ة والنفقـــــات

،�ف���بذلك�املرآة�ا��قيقية�العاكسة�بوضوح�لسياسة�ال�يئة�املالية،�ومشروعا��ا�)972(املحلية

:تتم���امل��انية�بمجموعة�من�ا��صائص،�واملتمثلة����-972

ف���جدول�تقديرات�لإليرادات�والنفقات�السنو�ة�ا��اصة�با��ماعة،��ذا�العمل�يحدد�النفقات�املتوقعة�:امل��انية�عمل�تقديري �-

سنة�مالية��املةبالتفصيل،�وكذلك��يرادات�ال���يمكن�تحصيل�ا�لتغطية��ذه�النفقات�خالل�

�ترخي���- �عمل �وت:�امل��انية �النفقات �صرف �يتم �أو�البلدية �الوالية، �م��انية �ع�� �املصادقة �مجرد �أنھ �أي �أمر�بإذن، صيل�حف��

�يرادات

=،�إضافة�إ���امل��انيات��ضافيةفيتم�وضع�ا��ل�سنة:امل��انية�عمل�دوري�-
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�مقبلة �سنة �)973(خالل ��قليمية، �ا��ماعات �استقاللية �تفعل �وح�� �حر�ة�، �ضمان �من البد

� �يتج�� �والذي �املا��، �املجال ��� �بموار �-التصرف �التمتع �إ�� ��افية�باإلضافة �ذاتية، �مالية د

.،����سلطة��إعداد�امل��انية�من�املجموعة�املحلية-ملواج�ة��ختصاصات�املحلية�

،�إذ�جاء�موقف�املشرع�بخالف�ما��و�منتظرالوضع����ا��زائر�ي�بأ��عكس�ذلكلكن،�

��م�ش�و ،�)فرع�أول (من�ج�ة�منح�سلطة�إعداد�امل��انية�لألج�زة�املعينة�ع���املستوى�املح��ب

).فرع�ثان(من�ج�ة�أخرى �املنتخب�ن����مجال�ضبط�امل��انية�وتنفيذ�ا

الفرع��ول 

�يمنة��ج�زة�املعينة����إعداد�امل��انية

�أ�م� �ب�ن �من ��قليمية، �ل��ماعة �التداولية ��ج�زة �طرف �من �امل��انية �عت���إعداد

�ال  �و�دو��ا �املالية، ��ستقاللية �عل��ا �تقوم �الر�ائز�ال�� �تصرفا��زم�يمكن فعلية��بحر�ة

��عت �ا��زائري �املشرع �منتظر�من �و�ان �املحلية، �غ���أن�ـللوحدات �بذلك، �للمنتخب�ن راف

�مغاي �جاء �مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــموقفھ، �منــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا �خالل �الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن �مطلقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح �سلطة ����ـــــــــــــــــــــــوا�� ة

،�ومنح�اختصاص�إعداد�م��انية�البلدية�لألم�ن�العام�ب�نما�)فقرة�أو��(إعداد�م��انية�الوالية�

.)فقرة�ثانية(���القوان�ن�القديمة�من�صالحيات�رئ�س�املجلس�الشع���البلدي���ان

الفقرة��و��

سلطة�مطلقة�لل�يئة�التنفيذية����إعداد�م��انية�الوالية

�م��انيـــــــــة �تقديــــــــــــــــــــــــــــــــالواليـــــ�)974(�عت�� �جدول �والنفقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة، �لإلرادات ــات�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرات

�ا��اصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالسنو�ــــــــ �أ��ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة �كمــــــــــــــــــــــــــــــــــــا �بالواليـــــــــــــــــــــــــــــــــة، �قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة �بال��خيــــــــــــص�ـــــــــــــــــــــــــــــــا ــــــرار

�ع���أن��ل�مسا�م����دفع�الضر�بة�لھ�ا��ق�����طالع�ع���مدى�استعمال�املداخيل�ا��بائية�من�قبل�:امل��انية�عمل�عل���-=

:أنظر.ا��ماعات�املحلية�قصد�تحقيق�املنفعة�العامة

.39.،�ص2004ـر،�القا�رة،�،�من��ية�امل��انيـــــــــة�العامة�للدولـــــــــــــة����ا��زائر،�الفجر�لل�شـجمال�لعمامرة-

.46�،52.ص.مرجع�سابق،�صرحمة�ز�وش،�-
.52�،53.ص.ص،�مرجع�سابق،�عادل�بوعمران-973

:تحكم�امل��انية�املحلية،�مثل�ا�مثل�امل��انية�العامة�مجموعة�من�املبادئ�والقواعد،�يمكن�إجمال�ا����-974

�السنو�ة- ��عض�:قاعدة �ورود �رغم ���ا، �للعمل �املقررة �املدة �بالضبط �و�� ��املة، �مدار�سنة �ع�� ��سطر�امل��انية �أن �مفاد�ا وال��

العادية�املالية،�ف�ستمر�العمل�باإليرادات�والنفقات�ةس�ب�ما�قبل�بدء�السنلالة�عدم�ضبط�امل��انية���ائيا�ح�ست�ناءات�تتج������

=ة،امل��لة����السنة�املالية��خ�� 
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� ��سمـــــــــــح �بالتج����و�دارة، �ا��اص �برنامج�ا �وتنفيذ �الوالية �مصـــــــــالـــــــح �سيــــــــــــر بـــــحســـــــــــــن

.)975(و�س�ثمار

اع��ف�املشرع�لل�يئة�التنفيذية�للوالية،�ومنذ�صدور�أول�قانون�للوالية�بصالحية�إعداد�

ر�����ذا�املجال،�و�و�ما��عكس�امل��انية،�م�مشا�بذلك�ا���از�التداو��،�الذي�ال�يملك�أد�ى�دو 

ال��عة�املركز�ة،�����عامل�املشرع�ا��زائري�مع�النظام�الالمركزي����ا��زائر،�وذلك�سواء��علق�

.)976(�مر�بإعداد�امل��انية��ولية،�امل��انية��ضافية،�وح���ا��ساب��داري 

ومفاد�ا�وجوب�إعداد�امل��انية�للسنة�املقبلة�قبل�ان��اء�السنة�املالية�ا��ار�ة،�وتأ�ي��ذه�القاعدة�لتعز�ز�الطا�ع�:قاعدة�القبلية=

التقديري�للتوقعات�املالية،

�است�ناءات�:الوحدة�قاعدة �عل��ا �يرد �القاعدة ��ذه �غ���أن �وفصول، �أبواب �ع�� �موزعة �واحدة، �وثيقة ��� �امل��انية �وضع ومفاد�ا

،واملتمثلة����امل��انية��ضافية،�امل��انية��ست�نائية

،جملة�النفقات�عو�عد�أ�م�قواعد�ال�سي��،�و�قصد���ا�أن�ت�ساوى�جملة��يرادات�م:قاعدة�التوازن -

و�ع���اشتمال�امل��انية�ع���قسم�ن،�أحد�ما�خاص�باإليرادات�و�خر�خاص�بالنفقات،�دون�الر�ط�بي��ا،�بحيث�:قاعدة�الشمولية-

:يظ�ر�الفرق�جليا�بي��ما،�أنظر

.53�،55.ص.،�مرجع�سابق،�صعادل�بوعمران-

.62�،84.ص.مرجع�سابق،�صرحمة�ز�وش،�-
�135،�يتضمن�قانون�الوالية،�معدل�ومتمم،�مرجع�سابق،�واملادة�1969ماي��23،�مؤرخ����38-69من�أمر�رقم��98أنظر�املادة��-975

من��157م،�مرجع�سابق،�واملادة�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،�يتضمن�قانون�الوالية،�معدل�ومتم1990أفر�ل��07،�مؤرخ����09-90م�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمن�قانون�رق

.،�يتضمن�قانون�الوالية،�مرجع�سابق2012فيفري��21،�مؤرخ����07-12قانون�رقم�
:تت�ون�م��انية�ا��ماعات�املحلية�من�وثيقت�ن��ما�-976

ة�املالية،�ف���عبارة�عم�كشف�و�يان�لق�عل��ا��ذه�ال�سمية�أل��ا�الوثيقة��و���ال���يتم�إعداد�ا�خالل�السنطأ:امل��انية��ولية-

تفصي���ل�افة�العمليات�املالية�املقررة�ل�ا�خالل�السنة،�و�تم�إعداد�ا�قبل�بداية�السنة�املالية،�و�تم�عرض�ا�ع���ش�ل�تقديرات�

� �قبل �إجبار�ا �تحض���ا �و�تم �املالية، �السنة �خالل �تنفيذ�ا �املحلية �ا��ماعة ��ع��م �ال�� �و�يرادات �السنة�أ�31للنفقات كتو�ر�من

.السابقة�لتنفيذ�ا،�ح���يتم�التصو�ت�عل��ا�من�طرف�املجالس�املنتخبة

و���وثيقة�مالية�تأ�ي�لتعديل�امل��انية��ولية،�سواء�بالنقصان�أو�بالز�ادة،�ف�سمح�بتعديل�النفقات�و�يرادات�:امل��انية��ضافية-

�انية��ولية،�يضاف�إل��ا�ترحيل�بوا���ا��ساب��داري،�والتغي��ات����النفقات�تبعا�لنتائج�السنة�املالية�السابقة،�و����ش�ل�امل�

.جوان�من�السنة�املالية�املطبقة�خالل�ا�15و�يرادات�ال���يرا�ا�املجلس�ضرور�ة�للسنة�املعنية،�يتم�التصو�ت�عل��ا�قبل�

�م�مة�- �أخرى �وثيقة �الذكر، �السالفت�ن �الوثيقت�ن �إ�� ��يضاف �و�� �املح��، �املستوى ��داري ع�� �حوصلة�ا��ساب ��ش�ل �والذي ،

للم��ان�ت�ن��ولية�و�ضافية،�ف�و��عت���امل��انية�ا��قيقية�ل��ماعة�املحلية،�ألنھ�يقدم�لنا��ل�النفقات�ال���صرفت،�و�يرادات�

سم�ال�سي���وقسم�التج����و�س�ثمار،�و�ب�ن�قال���حصلت�فعال�أثناء�السنة�املالية،�و�ل�البوا���ال�����لت�ع���مستوى��ل�من�

�أنظر ��قليمية، �ل��ماعة �املالية �عباس-:الوضعية �ا��فيظ �م��انيعبد ��� �العامة �النفقات �فعالية �تقييم �ا��ماعات�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، ة

�حالة �دراسة �لن:املحلية، �مذكرة �منصورة، �و�لدية �تلمسان �والية �والتجار�ة�ينفقات ��قتصادية �العلوم ��لية �املاجست��، �ش�ادة ل

.38�،40.،�ص2011/2012تلمسان،�–وعلوم�ال�سي��،�جامعة�أبو�بكر�بلقايد�
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� �وتتم �املالية، �السنة �بدء �قبل �للوالية ��ولية �امل��انية �و�يرادات��عد �النفقات موازنة

خالل�السنة�املالية،�بناء�ع���نتائج�السنة�املالية�السابقة،�بواسطة�م��انية�إضافية،�و�و�ما�

�أشارت �املادة ��مـــــن)977(164إليھ �رقــــــم �بنص�ا07-12قانون �بالوالية �املتعلق ،" �مشروع�: �عد

لنفقات�و�يرادات�خالل�السنة�املالية�م��انية�أولية�قبل�بدء�السنة�املالية،�وتتم�موازنة�ا

.بناء�ع���نتائج�السنة�املالية�السابقة�بواسطة�م��انية�إضافية

تأخذ��عتمادات�املصوت�عل��ا�بصفة�منفردة����حالة�الضرورة�و�صفة�است�نائية�

ــــــــــ�عتمادات�املفتوح"اسم� ــــــــــة�مسبقــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ �ــــــــــ ـــــــــــقب"ا ��ضافية�ــــــــــــــــــــ ل�التصو�ت�ع���امل��انية

� �"واسم �ا��اصة ��عتمادات�"ال��خيصات ��ذه �وتكون �امل��انية، �ع����ذه �التصو�ت �عد

."محددة��شرط�توفر�موارد�جديدة

")978(38-69من�أمر�رقم�97نصت�املادة� يحضر�املجلس�التنفيذي�م��انية�الوالية�...:

،�منحت�بذلك�صالحية�إعداد�امل��انية�."و�قدم�ا�طبقا�للقوان�ن�و�نظمة�ا��اري���ا�العمل

،�والذي��عت���من��ج�زة�املساعدة�للوا��،�و�و�ما�يب�ن��يمنة�)979(للمجلس�التنفيذي�للوالية

.ار�ا�أل�م��ختصاصات�املحليةأج�زة�عدم�ال��ك���ع���املستوى��قلي��،�باحت�

،�ع���املن���ذاتھ،�بمنح�صالحية�إعداد�)980(09-90رقم�سار�املشرع�ا��زائري����قانون 

�الوالية �إلدارة �للتصو�ـــــت�)981(امل��انية �الوال�ي �الشع�� �للمجلس �الوا�� �طرف �من �تقديم�ا �مع ،

ـــــــــمن�أمر�رق�99وتقابل�ا�املادة��-977 سابق،�ال����،�يتضمن�قانون�الوالية،�معدل�ومتمم،�مرجع1969ماي��23،�مؤرخ����38-69م�ـــــــــــــــــــــــــــــ

"تنص �املالية: �السنة �بدء �قبل �أولية �م��انية �املالية�.�عد �السنة �لنتائج �تبعا �املالية �السنة �خالل �و�يرادات �املصار�ف وتضبط

ـــــــــــــا�بصفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوإن��عتمادات�املصوت�عل��.السابقة�بواسطة�م��انية�إضافية ة�منفردة����خالة�الضرورة�و�صفة�است�نائية،�ــــــــــــــــــــــــــ

��سمية� �"�عطى�ل�ا �ع���امل��انية��ضافية�وم��انية�"�عتمادات�املفتوحة�مسبقا الصادرة�"�ذون�ا��صوصية�"قبل�التصو�ت

ون�الوالية،�معدل�ـــــــــــ،�يتضمن�قان1990أفر�ل��07،�مؤرخ����09-90من�قانون�رقم��142املادة�و "ة�ـــــــــــــــ�عد�التصو�ت�ع����ذه�امل��اني

"ال���تنص.ومتمم،�مرجع�سابق تأخذ��عتمادات�.�عد�امل��انية��ولية�قبل�بدء�السنة�املالية�السابقة�بواسطة�م��انية�إضافية:

م��عتمادات�املفتوحة�مسبقا�قبل�التصو�ت�ع���امل��انية�ـــــــــــــــفة�است�نائية�اساملصوت�عل��ا�بصفة�منفردة����حالة�الضرورة�و�ص

.�عد�التصو�ت�ع���امل��انية"ال��خيصات�ا��اصة�"�ضافية،�واسم� ".
.،�يتضمن�قانون�الوالية،�معدل�ومتمم،�مرجع�سابق1969ماي��23مؤرخ�����-978
.203.،�صلمجلس�التنفيذي�للوالية،�أنظر�املبحث��ول�من�الفصل��ول�من��ذا�البابل�القانو�ي�ركز ���املللتفصيل�أك����-979
.،�يتضمن�قانون�الوالية،�معدل�ومتمم،�مرجع�سابق1990أفر�ل��07مؤرخ�����-980
،�يتضمن�قانون�الوالية،�معدل�ومتمم،�مرجع�1990أفر�ل�07،�مؤرخ����09-90من�قانون�رقم��138و�و�ما�نصت�عليھ�املادة��-981

.سابق
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� �املادة �نص ��� �وذلك "بنص�ا138/2عل��ـــــــــا، �إ���: �الوا�� �و�قدم�ا �الوالية، �إدارة �امل��انية �عد

".املجلس�الشع���الوال�ي�وفقا�للقوان�ن�والتنظيمات�املعمول���ا�

�قانون ـــــــــــأك �امل)982(07-12مـــــــــــــــــــرق�د �ع�� �ا��زائر�ب��م�ش�ــــــــــــــــــــــــــــــــــ، �طرف �من �املتبع وقف

���� �وذلك �الواليــــــــــــــة، �م��انية �بإعــــــداد �الوا�� �اختصاص �ع�� �صراحة �بالتأكيد �وذلك املنتخب�ن،

"بنص�ا160املـــــــادة� ".يتو���الوا���إعداد�مشروع�م��انية�الوالية: ...

�ع �للتنازل �سياسية �إرادة �وجود �عدم �سبق، �ما �لنا �لصا���يب�ن ��ختصاص ��ذا ن

�أطلق� �ذلك �ولتجسيد �ا��زائر، ��� �تكر�س�ا �املراد �املركز�ة �طبيعة �ي��ز�بوضوح �مما املنتخب�ن،

�أعضاء� �ع�� �ل��صول �الباب �يفتح �و�و�ما �املنتخبة، �للمجالس �ال���� �حر�ة �ا��زائري املشرع

�يمك�� �ال �الكفاءة، ���ممحدودي �و�و�ما �امل��انية، �كإعداد �معقد �اختصاص �م��ر�تو�� ش�ل

.مشروع�ملنح�مثل��ذه�الصالحية�لل�يئة�التنفيذية،�المتالك�ا�املطلو�ة

الفقرة�الثانية

��ب�اختصاص�إعداد�امل��انية�من�رئ�س�املجلس�وإسناده�لألم�ن�العام�للبلدية

��وليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتوض �امل��انية �للبلديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع �و�تم�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة �املالية، �السنة �بدء �قبل �كذلك، ة

من��)983(�177عديل�النفقات�و�يرادات�عن�طر�ق�م��انية�إضافيـــــة،�و�و�ما�أشارت�إليھ�املادة�

"،�املتعلق�بالبلدية�ال���تنص10-11قانون�رقم� يتم�إعداد�امل��انية��ولية�قبل�بدء�السنة�:

�املالية� �السنة �نتائج �حسب �املالية �السنة �خالل �و�يرادات �النفقات ��عديل �و�تم املالية

.السابقة�عن�طر�ق�م��انية�إضافية

،�يتضمن�قانون�الوالية،�مرجع�سابق2012فيفري��21مؤرخ�����-982
،�مرجع�سابق،�ال���ة،�معدل�ومتممـــــــــــــــــــــــــ،�يتعلق�بالبلدي1967جانفي��18،�مؤرخ����24-67من�أمر�رقم��245ا�املادة�ـــــــــــــــــــــــــــــــوتقابل��-983

"تنص �املالية: �السنة �بدء �قبل ��ولية �امل��انية �السنة�.توضع �خالل �واملدخوالت �النفقات �معادلة �إضافية �م��انية �بواسطة تجرى

"ــــــة��س���إن��عتمادات�املصوت�عل��ا�ع���حدة،����حالة�الضرورة�و�صفــــة�است�نائيــــــــ.املالية�تبعا�لنتائج�السنة�املالية�السابقة

� �مسبقا �املفتوحة �"�عتمادات �وم��انية ��ضافية، �امل��انية �ع�� �التصو�ت �ا��صوصي"قبل �ــــــــــــــــــــــــــــ�ذونات ��عد�"ة �عل��ا املصوت

ابق،�ال���،�يتضمن�قانون�البلدية،�معدل�ومتمم،�مرجع�س1990أفر�ل��07،�مؤرخ����08-90من�قانون�رقم��150،�واملادة�."ذلك

"تنص يتم��عديل�النفقات�و�يرادات�خالل�السنة�املالية�تبعا�لنتائج�السنة�املالية�.توضع�امل��انية��ولية�قبل�بدء�السنة�املالية:

أو�"اعتمادات�مفتوحة�مسبقا�"�س����عتمادات�املصادق�عل��ا�ع���انفراد����حالة�الضرورة�.السابقة،�عن�طر�ق�م��انية�إضافية

."حسب�مجي��ا�قبل�امل��انية��ضافية�أو��عد�ا"إذنا�خصوصيا�"
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�حال ��� �انفراد �ع�� �عل��ا �املصادق ��عتمادات �فتح ��سمى �الضرورة اعتمادات�"ة

."إذا�جاءت��عد�ا"ترخيصا�خاصا�"إذا�جاءت�قبل�امل��انية��ضافية�أو�"مفتوحة�مسبقا�

بموجب�قرار�وزاري�مش��ك�صادر�من�)�ولية،�و�ضافية�(حدد�إطار�م��اني���البلدية�

"منھ02،�حيث�نصت�املادة�)984(وز�ر�الداخلية�وا��ماعات�املحلية،�ووز�ر�املالية �شمل�إطار�:

:م��اني���البلدية�وحسا��ا��داري�ع���ما�يأ�ي

املعلومات�العامة�-

موازنة�عامة�ل��سابات-

موازنة�للمصا���وال��امج�والعمليات�ا��ارجة�عن�ال��امج�-

جدول�النفقات�و�يرادات�مقسمة�إ���أبواب�ل�ل�مص��ة�أو�برنامج-

"املالحق- .

�الع �املوازنة �حسابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتمثل �ع�� ��شمـــــــل ��طار�الذي �وأعمـــــــــدة�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــامة �امل��انيــــــــــة ـــات

�تخصيصات ����ل �و�ضافية، ��ولية �للم��ان�ت�ن �و�ال�سبة �النفقات��مزدوجة، حسابات

�النفقات� �حسابات �مخصصات �وكذا �املجلس، �و�قر�ا �املجلس، �رئ�س �يق��ح�ا �ال�� و�يرادات

.)985(و�يرادات�ال���توافق�عل��ا�السلطة�الوصية

�للم��انية� �بال�سبة �ال��امج، �عن �ا��ارجة �والعمليات �وال��امج �املصا�� �موازنة ��� ���ل

�و�ضافي �النفقــــــــــــــــــــــــــــــــ�ولية �تقديرات �و�قر�ا�ــــــــــــــــــــــــــــة، �املجلس �رئ�س �يق��ح�ا �ال�� �و�يرادات ات

.)986(املجلس،�وكذا�مخصصات�النفقات�و�يرادات�ال���توافق�عل��ا�السلطة�الوصية

�للنفقات��يخصص �الفرعية �واملواد �املواد �إطار�لتعداد �و�يرادات، �النفقات �جدول ��

�أعمدة� �ثالث �بتخصيص �و�ضافية، ��ولية �للم��ان�ت�ن �بال�سبة �و�ذا �املستعملة، و�يرادات

:لألو��،�يث�ت�ف��ا�بقس���ال�سي���والتج����و�س�ثمار�ما�يأ�ي

،�تحديدات�آخر�حساب�إداري "قة�لبيان�امل��انية�الساب"���العمود��ول�-

�ـــــــــــــــــــــــــــــق�-984 ��� �مؤرخ �مش��ك، ��06رار�وزاري ��بواب�2014جانفي �تقسيمات �ورقم �عنوان �و�ضبط �البلدية �إطار�م��انية �يحدد ،

.2014أفر�ل��23،�الصادر����23ش�عدد�.د.ج.ج.ر.وا��سابات،�ج
.من�املرجع�نفسھ�04نظر�املادة�أ�-985
.من�املرجع�نفسھ�05أنظر�املادة��-986
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،�املخصصات�املفتوحة�وال���اق��ح��ا�البلدية"�ق��اح�"���العمود�الثا�ي�-

.)987(املخصصات�ال���وافقت�عل��ا�السلطة�الوصية�،"املوافقة�"���العمود�الثالث�-

�التج�����يخصص �لقسم �وستة �ال�سي��، �لقسم �أعمدة �خمسة ��ضافية، للم��انية

:و�س�ثمار،�بال�سبة�لألول،�يث�ت�����عمدة�ما�يأ�ي

،�املخصصات�املصادق�عل��ا����امل��انية��ولية"امل��انية��ولية�"���العمود��ول�-

،�ما�يحصل�من�ز�ادة�"يالت�التعد"���العمودين�الثا�ي�والثالث�اللذين��شتمل�ما�عنوان�-

أو�نقصان����املخصصات�املصادق�عل��ا����امل��انية��ولية

)مجموع��عمدة�السابقة�(،�"املق��حات�ا��ديدة�"���العمود�الرا�ع�-

.)988(،�املخصصات�ال���تصادق�عل��ا�السلطة�الوصية"املوافقة�"���العمود�ا��امس�-

:يث�ت�����عمدة�املخصصة�لقسم�التج����و�س�ثمار،�ما�يأ�ي

،�املخصصات�املصادق�عل��ا�بامل��انية��ولية"امل��انية��ولية�"���العمود��ول�-

���العمود�الثا�ي�ال��حيالت�من�السنة�امللية�السابقة-

يحصل�من�ز�ادة�،�ما�"التعديالت�"���العمودين�الثالث�والرا�ع�اللذين��شمل�ما�عنوان�-

أو�نقصان����املخصصات�امل��لة����العمود��ول�وكذلك�املخصصات�ا��ديدة،�غ���املقررة�

،���امل��انية��ولية

(املق��حات�ا��ديدة�"���العمود�ا��امس�- )مجموع��عمدة��ر�عة�السابقة�"

.)989(وصية،�املخصصات�ال���تصادق�عل��ا�السلطة�ال"املوافقة�"���العمود�السادس�-

�الكفاءة� �من �مقبول �بمستوى �التمتع �من �البد �معقدة �وثيقة �امل��انية �أن يظ�ر�بوضوح،

للتمكن�من�وضع�ا،�لذا��ان�ع���الدولة�ا��زائر�ة�ان��اج�أسلوب�التمي����يجا�ي����انتخاب�

�ممارسة� �من �تمك��م �التأ�يل �قدر�من �ع�� �أعضاء �ع�� �ل��صول �املحلية، �املجالس أعضاء

�و�و�و  �معقد، �أضفى�اختصاص �مما �بذلك، �يقم �لم �ا��زائري �املشرع �غ���أن �امل��انية، ضع

.من�املرجع�نفسھ�06أنظر�املادة��-987
.من�املرجع�نفسھ�07أنظر�املادة��-988
.من�املرجع�نفسھ�07أنظر�املادة��-989
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مشروعية�ع�����ب�اختصاص�إعداد�امل��انية�من�رئ�س�املجلس�الشع���البلدي،�وإسناد�ا�

.لألم�ن�العام،�م�مشا�بذلك��ج�زة�التداولية

صالحية�إعداد�م��انية�البلدية����القوان�ن�القديمة����يد�املنتخب�ن�و�و�ما�يظ�ر���انت

الرئ�س�م��انية�البلدية�و�جري�التصو�ت�يق��ح")990(24-67من�أمر�رقم��246من�نص�املادة�

�البلدي �الشع�� �املجلس �قبل �من ".عل��ا �الستقاللية�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ��... �مظ�را �املادة، ��ذه �تكرس ذا

.البلدية�ماليا،�و�و�إعداد�امل��انية�من�طرف�الوحدة�املحلية

�� �رقم �قانون ��� �ذاتھ �التوجھ �ع�� �ا��زائري �املشرع �نص�)991(08-90حافظ ��� �وذلك ،

ــــــيص":152ادة�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامل ـــــــــــــــ وت�املجلس�الشع���البلدي�ع���م��انية�البلدية�باق��اح�من�ـــــــــــــــ

".رئ�سھ،�وتضبط�وفقا�للشروط�املنصوص�عل��ا�����ذا�القانون�

���قانـــــــــــــــــــــــون�البلدية�لسنة�ري�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرع�ا��زائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف�املشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع�موقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتراج

،�والذي�)992(العام�للبلديةمن�خالل��عز�ر�وتقو�ة�مركز��م�ن��لصا���السلطة�املركز�ة،،�2011

،�كما�خول�صالحيات��عد�)993(منحت�لھ�من�الضمانات�ما�تجعل�منھ�الرئ�س�الفع���للبلدية

.،�يتعلق�بالبلدية،�معدل�ومتمم،�مرجع�سابق1967جانفي��18مؤرخ�����-990
،�يتضمن�قانون�البلدية،�معدل�ومتمم،�مرجع�سابق1990ل�أفر��07مؤرخ�����-991
،�يتضمن��ح�ام�ا��اصة�املطبقة�ع����م�ن�2016د�سم����13،�مؤرخ����320-16من�مرسوم�تنفيذي�رقم��19صنفت�املادة��-992

:،�وظيفة��م�ن�العام�إ��2016د�سم����15،�الصادر����73ش�عدد�.د.ج.ج.ر.العام�للبلدية،�ج

�سمة،�100.000عليا�للدولة����البلديات�ال���يفوق�عدد�س�ا��ا��وظيفة��-

.�سمة�أو�يقل�عنھ�100.000منصب�عال����البلديات�ال����ساوي�غدد�س�ا��ا��-

� �املادت�ن �نصت �20كما �با��مـــــــ�21، �الوز�ر�امل�لف �من �باق��اح �مرســــــــــــــوم �بموجب ��و�� ��� �التعي�ن �ع�� �ذاتھ، �املرسوم ــــــــاعات�من

�ملقر� �العامون ��مناء ��ان �ب�نما �البلدي، �الشع�� �املجلس �رئ�س �باق��اح �املختص، �الوا�� �قرار�من �فبموجب �الثانية �أما �قليمية،

،�يتضمن�1999أكتو�ر��27،�مؤرخ����240-99من�مرسوم�رئا����رقم�3/8الوالية��عينون�بموجب�مرسوم�رئا����وفقا�لنص�املادة�

.وظائف�املدنية�والعسكر�ة،�مرجع�سابقبالتعي�ن����ال
،�يتضمن��ح�ام�ا��اصــــــــــــــــــــــــــــــة�املطبقة�ع����م�ن�العام�2016د�سم����13،�مؤرخ����320-16فصل�املرسوم�التنفيذي�رقم��-993

:،�وتتمثل�أساسا���06إ����03للبلدية،�مرجع�سابق،�����ذه�الضمانات����املواد�من�

ع���البلدية،�حماية��م�ن�العام�من��ل�الضغوط�أو�ال��ديدات�أو���انات�أو�الشتم�أو�القذف�أو�أو��عتــــــــــــداء�من�أي�نوع��يجب�-

�ان،�ال���قد�يتعرض�ل�ا������صھ�أو����عائلتھ�أو����ممتل�اتھ،�أثناء�ممارسة�وظائفھ�أو�بمناسب��ا�أو�بحكم�صفتھ،

-� � �� �مبالغ �البلدية �أو��غطي �م�امھ �ممارسة �أثناء �للبلدية �العام �لألم�ن �تطـــــــــــــرأ �ال�� �الضارة �ا��وادث �عن �الناجمة التعو�ضات

بمناسب��ا،�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

يجب�ع���البلدية،�إذا��عرض��م�ن�العام�للبلدية�إ���متا�عة�قضائية�من�الغ����س�ب�خطأ����ا��دمة،�أن�تحميھ�من�العقو�ات��-

املدنية�ال����سلط�عليھ،�������������������������������������������
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،�واملتمثلة�10-11من�قانون�رقم�129من�صميم�م�ام�ال�يئة�التنفيذية،�وذلك�بموجب�املادة�

:أساسا���

،)994(ضمان�تحض���اجتماعات�املجلس�الشع���البلدي-

.)995(القرارات�ذات�الصلة�بتطبيق�املداوالتضمان�تنفيذ�-

�ان�لتقو�ة�و�عز�ز�مركز��م�ن�العام�للبلدية،�أثر����جانب�ال�سي���املا��،�و�تج���ذلك�

�امل��اني �إعداد �اختصاص ���ب �لألم�ن�ــــــــــــــــــــ�� �وإسناده �البلدي، �الشع�� �املجلس �رئ�س �من ة

�يظ�ر� �و�و�ما �العام، �املادة �رئ�س�":180/1نص �سلطة �تحت �للبلدية، �العام ��م�ن يتو��

".املجلس�الشع���البلدي،�إعداد�مشروع�امل��انية .....

�إعداد�� �صالحية ���ب �ا��زائري �املشرع �الذكر�أن �السالفة �املادة �خالل �من يظ�ر�لنا

���امل��انية�من�رئ�س�املجلس�الشع���البلدي،�ومنح�ا�لألم�ن�العام�للبلدية،�واكتفى�بالنص�ع

أن�يقوم��م�ن�العام�بإعداد�امل��انية�تحت�سلطة�رئ�س�املجلس،�و�التا���ن�ساءل�عن�طبيعة�

السلطة�ال���سيمارس�ا�رئ�س�املجلس�الشع���البلدي�ع����م�ن�العام؟

يجب�إعالم�الوا���ي�ل�القرارات�ال���يتخذ�ا�رئ�س�املجلس�الشع���البلدي،�ضد�ا�أم�ن�العام�للبلدية،�والسيما�املتعلقة�بإلغاء��-=

��سمح� �ال �جزائية �أو�متا�عات �تأدي�ية �عقو�ة ��س�ب �الراتب �وتوقيف �الرا�عة، �الدرجة �من �التأدي�ية �العقو�ات ��مضاء، تفو�ض

.باملنصبببقائھ�
:ـــــــــــــ�ي�لف��م�ن�العام����إطار�اختصاصھ�بتحض���اجتماعـــــــــــــــــــــــــــــــات�املجلس�الشع���البلدي،�ع���ا��صوص�بــــــــــ�-994

تحض����ل�الوثائق�الالزمة�ألشغال�املجلس�الشع���البلدي�و��انھ،�-

�ل�الوسائل�ال�شر�ة�واملادية�الضرور�ة�تحت�تصرف�أعضاء�املجلس�من�أجل�الس���ا��سن�ألشغال�املجلس�و��انھ،�وضع�-

ضمان�أمانة�جلسات�املجلس،�تحت�إشراف�رئ�س�املجلس�الشع���البلدي،�-

الس�ر�ع����عي�ن�املوظف�امل�لف�بت�سيق�دورات�املجلس�الشع���البلدي�و��انھ،�-

،�يتضمن��ح�ام�2016د�سم����13،�مؤرخ����320-16من��مرسوم�تنفيذي�رقم��14أنظر�املادة�.د�ل��التضمان�ا��فظ�ا��ي�-

.ا��اصــــــــــــــــــــــــــــــة�املطبقة�ع����م�ن�العام�للبلدية،�مرجع�سابق
:���ا��صوص�بـــــــــــــــــــــــ�ي�لف��م�ن�العام����إطار�اختصاصھ�بمتا�عة�تنفيذ�مداوالت�املجلس�الشع���البلدي،�ع�-995

إرسال�مداوالت�املجلس�الشع���البلدي�إ���السلطة�الوصية،�للرقابة�واملوافقة�عل��ا،�-

ضمان��شر�مداوالت�املجلس�الشع���البلدي،�-

ضمان�تنفيذ�القرارات�ذات�الصلة�بتطبيق�املداوالت�املتضمنة�ال�ي�ل�التنظي���ومخطط��سي���املستخدم�ن،�-

من�مرسوم�تنفيذي��15أنظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر�املادة�.متا�عة�تنفيذ�ال��امج�التنمو�ة�للبلدية�واملشـــــــــــــــــــــــــــــــــار�ع�ال���أقر�ا�املجلس�الشع���البلدي�-

.ــــــــــــــــة�املطبقة�ع����م�ن�العام�للبلدية،�املرجع�نفسھ،�يتضمن��ح�ام�ا��اصــــــــــــــ2016د�سم����13،�مؤرخ����320-16رقم�
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�صالحي ���ب �أن �امل��انيـــــــــــــــــــــــــــــــــتجدر��شارة �إعداد �الشع����ةـــــــــــــــــــــــــــة �املجلس �رئ�س من

�وخصوص �منطقي �غ�� �الصفة�ـــــــــــــالبلدي �و��ذه �البلدية، �مستوى �ع�� �بالصرف ��مر �أنھ ا

:)996(ي�ون 

�و�و��درى �- �املحليـــــــــــة، ��سي���املصــــــــا�� �ع�� �املباشر� ��حتياجـــــــــات،��املسؤول ب��م

.و�التبعية�ي�ون��كفأ�لتحديد�طرق�تمو�ل�ا

مسؤول�مسؤولية�مالية�وجنائية�ع���تنفيذ�العمليات�املالية�املحلية،�و�التا���ال�يقبل�-

�حيث� �بإعداد�ا، �يقم �لم �م��انية �تنفيذ �ع�� �املالية �للرقابة �و�خضع �املسؤولية، �يتحمل أن

.�الة�مب�ية�ع���أسس�غ���موضوعيةست�ون�مسؤوليتھ�����ذه�ا�

الفرع�الثا�ي

دور�محدود�للمنتخب�ن����ضبط�وتنفيذ�امل��انية

�تمك�ن� �من �البد �فعلية، �بصفة ��قليمية �ل��ماعات �املالية ��ستقاللية �تتحقق ح��

�عضاء�املنتخبة�من�ضبط�امل��انية�وتنفيذ�ا،�لكن�موقف�املشرع�ا��زائري�جاء�مخالفا�ملا��و�

�دور� �ب��م�ش �كذلك �قام �امل��انية، �إعداد ��� �املنتخب�ن �دور �إضعاف �إ�� منتظر�فباإلضافة

)فقرة�ثانية(،�وكذا����تنفيذ�ــــــا�)فقرة�أو��(ة����مجـــــال�ضبط�امل��انيــــــــــــــة�املجالس�املحلي

الفقرة��و��

�امشية�دور�املجالس�املنتخبة����ضبط�امل��انية

��قليمي �ا��ماعات ��شر�ع �سلطـــــــــــــــــــــــجعل �يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة، ��� �امل��انية �إعــــــداد �العـــــــام�ـــــــة ��ميـــــــن د

��عضاء� �بذلك �م�مشا �الوالية، �مل��انية �بال�سبة �والوا�� �البلدية، �مل��انية �بال�سبة للبلدية،

�التصو�ت �مجرد ��� �يقتصر�دور�ا �ال�� ��املنتخبة �)أوال(عل��ا �ا��زائري�، �املشرع �قيد�ا وال��

.)ثانيا(رقابة�وصائية�مشددة�ب

،�عدد�املجلة�املغر�ية�لإلدارة�املحلية�والتنمية،�"ة�ومجموعا��اــــــــــــــــــــــــــــــــم�املا���ل��ماعات�املحليـــــــــــــــــإصالح�التنظي"،�مصطفى�معمر-996

.13.،�ص2013فيفري�-جانفيمطبعة�املعارف�ا��ديدة،�الر�اط،�،�108
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أوال

اقتصار�دور�املنتخب�ن����التصو�ت�ع���امل��انية

���� �املنتخبة �املجالس �دور �ا��زائر، ��� �املتتالية ��قليمية �ا��ماعات �قوان�ن حصرت

�امل��اني �ع�� �التصو�ت �ــــــــــــــــــــــــمجرد �للنظام�ــــــــــــــــــــاملعة �واملجسدة �املعينة، ��ج�زة �طرف �من دة

���البلدي�ـــــــــــــــــــــــــــ،�واملجلس�الشع)أ(املركزي،�فيصوت�املجلس�الشع���الوال�ي�ع���م��انية�الوالية�

)ب(ع���م��انية�البلدية�

:تصو�ت�املجلس�الشع���الوال�ي�ع���م��انية�الوالية-أ

،�املتعلق�بالوالية�للمجلس�الشع���الوال�ي،�بصالحية�التصو�ت�38-69اع��ف�أمر�رقم�

�للوالية �التنفيذي �املجلس �طرف �من �املحضرة �امل��انية �قبل�)997(ع�� �ذلك �بإجراء �ألزمھ �كما ،

من�جوان��15أكتو�ر�من�السنة�ال����سبق�تطبيق�امل��انيـــــة،�بال�سبة�للم��انيـــــــــة��ولية،�وقبل�

�لإلضافية �بال�سبة �امل��انية، �تلك �خالل�ا �املطبقة �املالية �املجال�)998(السنة �فتح �عن �نا�يك ،

،�دون�السماح�بإجراء�التحو�الت�من�طرف�املجلس،�مع�إعطاء�السلطة�)999(للتصو�ت�بابا�بابا

���� �املقيدة ��يرادات �تقدير �ت��يح �أو ��عديل�ا �أو �املصار�ف �رفض �صالحية الوصية

.و�و�ما��ش�ل�قيد�عل�سلطة�تصو�ت�املجلس�ع���امل��انية�،)1000(امل��انية

� �رقم �الوالية �قانون ��� �ا��زائري �سلطة�09-90سار�املشرع �ومنح �ذاتھ، �املن�� �ع�� ،

�للمجلس �امل��انية �ع�� �)1001(التصو�ت �قبل �بذلك �القيام �ضرورة �ع�� �كذلك �النص �مع ،31�

� ��ولية، �للم��انية � �بال�سبة ،� �ف��ا �ستطبق �ال�� �لتلك �السابقة �املالية �السنة �15وأكتو�ر�من

��ضافية �للم��انية �بال�سبة �ف��ا �تطبق �ال�� �املالية �السنة �من �جعل�)1002(جوان �مع �لكن ،

.140عليھ�املادة�التصو�ت�فصال�فصال�بدال�من�باب�باب،�و�و�ما�نصت�

.،�يتضمن�قانون�الوالية،�معدل�ومتمم،�مرجع�سابق1969ماي��23،�مؤرخ����38-69من�أمر�رقم��97أنظر�املادة��-997
من�املرجع�نفسھ�102أنظر�املادة��-998
.من�املرجع�نفسھ�103أنظر�املادة��-999

.جع�نفسھمن�املر �104أنظر�املادة��-1000
.،�معدل�ومتمم،�مرجع�سابقالوالية،�يتضمن�قانون�1990أفر�ل��07مؤرخ����،�09-90من�قانون�رقم��138أنظر�املادة��-1001
.من�املرجع�نفسھ�143أنظر�املادة��-1002
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�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح �رقم �قانون �امل��انية�07-12افظ �ع�� �التصو�ت �صالحية �بمنح �موقفھ �ع�� ،

والعودة�إ���ما��ان�معمول�بھ����أمر�،�160ادة�ـــــــــــــــــــــــــــــــــا�يظ�ر�من�نص�املــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــللمجلس،�و�و�م

� �بابا38-69رقم �بابا �التصو�ت �جعل �ع�� �بالنص �ع���)1003(، �التصو�ت �بقاعدة ��حتفاظ �مع ،

� �قبل ��ولية �و�31امل��انية �تطبيق�ا، �سنة ��سبق �ال�� �املالية �السنة �من��15أكتو�ر�من جوان

.)1004(��ستطبق�ف��ا�بال�سبة�للم��انية��ضافيةالسنة�املالية�ال�

:تصو�ت�املجلس�الشع���البلدي�ع���م��انية�البلدية-ب

املتعلق�بالبلدية�للمجلس�الشع���البلدي�صالحية�التصو�ت�ع���،24-67منح�أمر�رقم�

�املق��ح �البلدية، �ألزمـــــــــــــــــــم��انية �كما �الرئ�س، �طرف �من ��ولية�ـــــــــــــــــــــــــــــــــة �امل��انية �ع�� �التصو�ت ھ

� �و�31قبل �تطبيق�ا، �سنة ��سبق �ال�� �السنة �ال���ــــــــــــــــــــــــجو�لي�15أكتو�ر�من �املالية �السنة �من ة

.)1005(تطبق�ف��ـــــا،�بال�سبة�للم��انية��ضافية

بابا�ومادة،�و�سوغ�للمجلس�الشع���البلدي�إجراء�تحو�الت�من��يصوت�ع����عتمادات

�داخل� �ألخرى �مادة �من �تحو�الت �إجراء �للرئ�س �يمكن �كما �القسم، �نفس �داخل �باب �إ�� باب

.)1006(تحو�ل�اعتمادات�مقيدة�بتخصيصات�معينةبنفس�الباب،�غ���أنھ�ال�يجوز�لھ�القيام�

،�يملك�نوع�من�ا��ر�ة����التصو�ت�ع���يظ�ر�مما�سبق،�أن�ا���از�التداو������البلدية

� �املادة �إعطاء ��س�ب ��مر�ظا�ري �أن �إال �الوصية�249امل��انية، �للسلطة �ذاتھ �القانون من

.)1007(صالحية�رفض�أو��عديل�النفقات�واملداخيل�املقيدة����امل��انية

���،�ع���املن���ذاتھ،�باالحتفاظ�ع���صالحية�املجلس�1990سار�قانون�البلدية�لسنة�

أكتو�ر�من�السنة�ال����31التصو�ت�ع���امل��انية،�مع�التأكيد�ع���ضرورة�أن�ي�ون�ذلك�قبل�

جوان�من�السنة�ال���تطبق�ف��ا،�بال�سبة���15سبق�سنة�تطبيق�ا،�بال�سبة�للم��انية��ولية،�و

.،�يتضمن�قانون�الوالية،�مرجع�سابق2012فيفري��21مؤرخ����،�07-12من�قانونرقم��162أنظر�املادة��-1003
.من�املرجع�نفسھ�165املادة��أنظر �-1004
.،�يتعلق�بالبلدية،�معدل�ومتمم،�مرجع�سابق1967جانفي��18،�مؤرخ����24-67من�أمر�رقم��247أنظر�املادة��-1005
.من�املرجع�نفسھ�248أنظر�املادة��-1006
"،�يتعلق�بالبلدية،�معدل�ومتمم،�مرجع�سابق1967جانفي�18،�مؤرخ����24-67أمر�رقم�من��249تنص�املادة��-1007 إن�السلطة�:

�ف��ا �املقيدة �واملداخيل �النفقات �أو��عدل �ترفض �أن �يمك��ا �ما �بلدية �م��انية �تضبط �نفقات�.ال�� �تضيف �أن �ل�ا �ال�يجوز غ���أنھ

."جديدة�إال�إذا��انت�إلزامية
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�باب�إ���باب�داخل�نفس� �من �تحو�الت �املجال�للمجلس�إلجراء �فتح �وكذا ��ضافية، للم��انية

�بتخصيصات� �املقيدة �تلك �باست�ناء �الباب، �نفس �داخل �ألخرى �مادة �من �وللرئ�س القسم،

)1008(معينة

،�ع���ما�ذ�بت�إليھ�قوان�ن�البلدية�القديمة،�و�و�ما�2011حافظ�قانون�البلدية�لسنة��������

�املادة �نص �تنص180/2يظ�ر�من "ال�� �مشروع�...: �البلدي �الشع�� �املجلس �رئ�س يقدم

�عليھ �للمصادقة �املجلس �أمام �."امل��انية �املادة �وتضيف ،181" �الشع���: �املجلس يصوت

�القانون  ��ذا ��� �عل��ا �املنصوص �للشروط �وفقا �وتضبط �امل��انية �ع�� "البلدي �سمح�... ،

�نفس� �داخــــــــل �آلخر �باب �من �لتحو�الت �املجلس �بإجـــــــــــراء �كذلك �املفعــــــــول �الساري القانون

.)1010(من�مادة�ألخرى�داخل�نفس�الباب�)1009(لقسم،�والرئ�سا

يظ�ر�بذلك،�أن�دور�املنتخب�ن�يقتصر����مجرد��التصو�ت�ع���امل��انية�ال���لم��شارك�

���إعداد�ا،�و��ذا�فدوره��ام����وال��شارك����اتخاذ�القرار�املح��،�و�و�ما�يفرغ��ستقاللية�

املالية�من�أ�م�مقوم�تقوم�عليھ،�و�و�إعداد�امل��انية�من�طرف�املنتخب�ن،�وجعل�ا����يد�أج�زة�

.دم�ال��ك���ملا����ذلك��من��تجسيد�لل��عة�املركز�ة�ال���تم���النظام�الالمركزي����ا��زائرع

1008-�� �152أنظر�املواد ،153�� �رقم �قانون �08-90من ��� �مؤرخ ،07�� �مرجع�1990أفر�ل �ومتمم، �معدل �البلدية، �قانون �يتضمن ،

.سابق
�جاء��-1009 �حيث �احتواه، �الفر�سية �باللغة �القانون �غ���أن �العر�ية، �باللغة �النص �من �سقط �الرئ�س �مصط�� �أن تجدر�الإلشارة

:النص�بالفر�سية��التاا��

« Le président de l’assemblée populaire communale peut effectuer par arrêté des virements
d’article à article à l’intérieur du même chapitre », Loi n° 11-10 du 22 juin 2011, relative à la
commune, JORADP, n° 37 du 03 juillet 2011.

"،�مرجع�سابق،�يتعلق�بالبلدية2011جوان��22،�مؤرخ����10-11ن�قانون�رقم�م�182املادة��تنص-1010 يصوت�ع����عتمادات��:

.بابا�بابا�ومادة�مادة

.يمكن�املجلس�الشع���البلدي�إجراء�تحو�الت�من�باب�إ���باب�داخل�نفس�القسم�عن�طر�ق�مداولة

داخل�نفس�الباب�بموجب�قرار،�و�خطر�بذلك�املجلس�الشع����إجراء�تحو�الت�من�مادة�إ���مادة�البلدياملجلس�الشع��يمكن�

.البلدي�بمجرد�ا�عقاد�دورة�جديدة

."غ���أنھ�ال�يمكن�القيام�بأي�تحو�ل�بال�سبة�لالعتمادات�املقيدة�بتخصيص�خاص
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ثانيا

تقييد�تصو�ت��ج�زة�التداولية�برقابة�السلطة�الوصية

� �ا��زائري �املشرع �امل��انية�–قام �إعداد �من �املنتخب�ن �إ�عاد �إ�� �بإخضاع�-باإلضافة ،

� ��قليمية �ا��ماعات �وصائيــــــــــــــــــــــــــــــلرقابم��انية �تمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة �مشددة، �مختلف�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة �ع�� ارس

مراحل�امل��انية،�وتت��ص�تلك�ال���تمارس����مرحلة��عداد،�����املصادقة�ع���امل��انية�من�

)ب(حلول�ا�محل�ا���از�التداو��وكذا��،)أ(سلطــــــة�الوصية�طرف�ال

:تقو�ة�مركز�السلطة�الوصية�من�خالل�إخضاع�امل��انية�للمصادقة-أ

�للتصديق���عت��  �الوا�� �ع�� �عرض�ا �ا��زائري، �املشرع �ألزم �ال�� �املداوالت �من امل��انية

.عل��ا�بال�سبة�للبلدية،�وع���وز�ر�الداخلية�وا��ماعات�املحلية�بال�سبة�للوالية

:تصديق�وز�ر�الداخلية�وا��ماعات�املحلية�ع���مداوالت�املجلس�الشع���الوال�ي�1-أ

،�املتعلق�بالوالية،�بمرور�38-69تنفذ�مداوالت�املجالس�الشعبية�الوالئية�وفقا�ألمر�رقم�

،�فتنفذ�بمرور�09-90،�أما����قانون�)1011(يوم�من�ان��اء�الدورة،�إذا�لم�يطلب�إلغاؤ�ا�15مدة�

�أو�تبليغ��15 ��شر�ا �من �الوا��ــــــــــــــــــــيوم �طرف �من �للمعني�ن �بمرور�)1012(ا �وأخ��ا �من��21، يوم

.)1013(07-12إيداع�ا�الوالية،�وفقا�لقانون�

اك��عض�املداوالت�ال�تصبح�نافذة�إال��عد�مصادقــــــــــــــــة�السلطة�الوصيــــــــة�ــــــــــــــن،��نـــــــــــــــــــــــلك

�امل��اني �وتدخل ��ــــــــــــــعل��ا، ��� �املتعلقــة�ـــــــــــــــــــــــــة �القوان�ن �جميــــــــــع �ذلك �إ�� �أشـــــــــارت �وقد �الزمرة، ذه

.،�املتعلق�بالوالية38-69من�أمر�رقم�)1014(56بالوالية،�بدءا�بنص�املادة�

.،�يتضمن�قانون�الوالية،�معدل�ومتمم،�مرجع�سابق1969ماي�23،�مؤرخ����38-69من�أمر�رقم��55أنظر�املادة��-1011
.،�يتضمن�قانون�الوالية،�معدل�ومتمم،�مرجع�سابق1990أفر�ل��07،�مؤرخ����09-90من�فانون�رقم��49أنظر�املادة��-1012
.،�يتضمن�قانون�الوالية،�مرجع�سابق2012فيفري��21،�مؤرخ����07-12من�قانون�رقم��54أنظر�املادة��-1013
�ت�-1014 �املادة ��56نص �أمر�رقم �38-69من ��� �مؤرخ ،23�� �سابق1969ماي �مرجع �ومتمم، �معدل �الوالية، �قانون �يتضمن ،" إن�:

��شمل� �ال�� �املداوالت ��� �وز�ر�الداخلية �بقرار�من �عل��ا �املصادقة �إال��عد �تنفيذ�ا �ال�يمكن �ال�� �للوالية �الشع�� �املجلس مداوالت

."املناقالت�وشراءات�العقارات�ومبادل��اامل��انيات�وا��سابات�والقروض،�:ع��
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�رغم� �عل��ا، �التصديق �الواجب �املداوالت �من �امل��انية �بحذف �ا��زائري، �املشرع �يقم لم

الوالئية�الواجب�إجاز��ا�من�طرف�السلطة�الوصية����إنقاصھ����م�أعمال�املجالس�الشعبية�

� �لسنة �الوالية �1990قانون �املادة �نص �يظ�ر�من �و�و�ما ،50)1015(� �ا��زائري�، �املشرع و�ش�ث

بموقفھ�من�إخضاع�امل��انية�لتصديق�السلطة�الوصية،�و�و�ما�يظ�ر�من�قانون�الوالية�لسنة�

.)1016(55،����املادة�2012

:مداوالت�املجلس�الشع���البلديتصديق�الوا���ع����-2-أ

يحكم�مداوالت�املجالس�الشعبية�البلدية�مبدأ�عام،�و�و�النفاذ�املباشر،�الذي�مفاده�

قابلية�املداولة�للتنفيذ�بمرور�مدة�معقولة�من�إيداع�ا�الوالية،�اختلفت����قوان�ن�ا��ماعات�

���إلزامية�استفاء�إجراء�جو�ري��،�غ���أن��ذا�املبدأ�يرد�عليھ�است�ناء،�واملتمثل)1017(�قليمية

�للمصادقة� �املداولة �تقديم �ضرورة ��� ��جراء ��ذا �و�تمثل �للتنفيذ، �قابلة �املداولة �تصبح ح��

.من�طرف�الوا��

�الوا��� �ع�� �عرض�ا �من �البد �و�التا�� �املداوالت �من �الثا�ي �النوع �زمرة ��� �امل��انية تدخل

للمصادقة�ح���تصبح�نافذة،�وقد�نصت�جميع�القوان�ن�املؤطرة�للبلديــــــة�ع���ذلك�بدءا�بأمر�

107/2،�وذلك����املادة�24-67رقم�
ال���أك��ت�من�املداوالت�الواجب�املصادقة�عل��ا�من�)1018(

.طرف�السلطة�الوصية،�ومن�بي��ا�امل��انية

"،�يتضمن�قانون�البلدية،�معدل�ومتمم،�مرجع�سابق1990أفر�ل��07،�مؤرخ����08-90من�قانــــــــون�رقم��50تنص�املادة��-1015 ال�:

ــــات�وا��سابات،�إحداث�مصا���امل��انيــ:تنفذ�مداوالت�املجلس�الشع���الوال�ي�ال���ت�ناول�املواضيع�التالية�إال��عد�املصادقة�عل��ا

."ومؤسسات�عمومية�والئية
"،�يتضمن�قانون�الوالية،�مرجع�سابق2012فيفري��21،�مؤرخ����07-12من�قانون�رقم��55تنص�املادة��-1016 ال�تنفذ�إال��عد��:

:�ي�املتضمنة�ما�يأ�ي،�مداوالت�املجلس�الشع���الوال)2(مصادقة�الوز�ر�امل�لف�بالداخلية�عل��ا،����أجل�أقصاه�ش�ران�

."امل��انيات�وا��سابات،�التنازل�عن�العقار�واقتناءه�أو�تبادلھ،�اتفاقيات�التوأمة،�ال�بات�والوصايا��جن�ية
معدل�،�يتعلـــــــــــــق�بالبلدية،�1967جانفي��18،�مؤرخ����24-67من�أمر�رقــــــــــــم��107يوم�و�و�ما�نصت�عليھ�املادة��20و���مدة��-1017

،�يتضمن�قانون�1990أفر�ل��07،�مؤرخ����08-90من�قانــــــــون�رقم��41ما�نصت�عليھ�املادة��و يوم�و��15ومتمم،�مرجع�سابق،�و

جوان��22،�مؤرخ����10-11رقم��من�قانون �56ادة�ــــــــــــــــــــــــــــــيوم�وفقا�لنص�امل�21ع�سابق،�وأخ��ا�مدة�ـــــــــــــــــــــــــــــالبلدية،�معدل�ومتمم،�مرج

.،�يتعلق�بالبلدية2011
"،�يتعلق�بالبلدية،�معدل�ومتمـــــــم،�مرجــــــــــــــع�سابق1967جانفي��18،�مؤرخ����24-67من�أمر�رقم�107/2تنص�املادة��-1018 غ���أن�:

امل��انيات�:و���املداوالت�ال���ت�ناول�املواضيع�التاليةاملداوالت�ال���ال�تنفذ�إال��عد�املصادقة�عل��ا�من�السلطة�العليا�املسؤولة،�

�والرســـــــــــــــــــــــــــــوا��س �و�داءات �الضرائب �من �أو��عدل �أو�يل�� �يؤسس �ما �و�ل �امللكيــــــــــــــــــــــــــــــابات �نقل �واملبادال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم، �و�متالك ت�ة

=ار�ة،�القروض،�عدد�املوظف�ن�وأجور�م،�قبول�ال�بات�والوصايا�املقيدة�بال��امات�أو�شروط�أو�تخصيصات�لفائدة�البلديةـــــــــــــالعق
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،�من�املداوالت�الواجبــــــة�التصديق�1990أنقص�املشرع�ا��زائري����قانون�البلدية�لسنة�

من�طرف�الوا��،�إال�أنھ�أبقى�ع���تلك�املتعلقة�بامل��انية،�باعتبار�ا�أمر�بالغ�ا��طورة،�لتعلقھ�

.)1019(أخرى�با��ز�نة�العامة�من�ج�ة�بمختلف�اختصاصات�البلدية،�ومن�ج�ة

املشرع�ا��زائري�ع���موقفھ����إخضاع�م��انية�البلدية�لتصديق�الوا��،�وذلك��حافظ

�ر  �املادة �نص �يظ�ر�من �و�و�ما �ا���از�التداو��، �من �إعداد�ا �صالحية ���ب من�)1020(57غم

.املتعلق�بالبلدية�10-11قانون�رقم�

�أي �ال�تملك �البلدية �أن �جليا ����ـــــــــــــــــــــــــيظ�ر�لنا �التصرف �حق �من �تمك��ا �مالية، �سلطة ة

ة،�ذلك�أنھ�لم����ب�من��عضاء�املنتخبة�صالحية�إعداد�امل��انية�فحسب،�بل�وح���ــــــامل��اني

�عد�تقديم�مشروع�امل��انية�للتداول،�فإن�القرار�ال��ا�ي�فيھ��عود�للوا���بحكم�إلزامية�عرض�ا�

� �للمصادقة، �عدم�عليھ �أساس �ع�� �معينة �نفقات �ع�� �املصادقة �يرفض �أن �لھ �يمكن الذي

،�و�التا���فال�فائدة�)1021(مالئم��ا�ونجاع��ا�املالية،�رغم�مطابق��ا�للقوان�ن�و�نظمة�املعمول���ا

�لسلطة� �راجعة �املالية ��مور ��� �الفصل ��لمة �مادامت �ذلك، �ع�� �املجالس �أعضاء �حث من

.)1022(الوصاية

:السلطة�الوصية�من�خالل�سلطة�ا��لول تقو�ة�مركز��-ب

� �الوصية، �السلطة �التوازن�تتدخل �إلعادة �وذلك �ا��لول، �طر�ق �عن �املصادقة، �إ�� إضافة

.للم��انية�وإدراج�النفقات��جبار�ة،�وكذا�ضبط�امل��انية����حالة�عدم�تصو�ت�املجلس�عل��ا

=� �ملصادقة�السلطة�أو�املؤسسات �تخضع �أعم�جميع�املداوالت�ال�� �و�صورة �واملناقصات، �محاضر�املزايدات �البلدية، أو�املصا��

."ت����ال�شر�ع�ا��اري�بھ�العملالعليا�بمف
.288.،�مرجع�سابق،�ص...،�شرح�قانون�البلديةعمار�بوضياف-1019
"،�يتعلق�بالبلدية،�مرجع�سابق2011جوان��22،�مؤرخ����10-11من�قانون�رقم��57تنص�املادة��-1020 ال�تنفذ�إال��عد�املصادقة��:

�يأ�ي �ما �املتضمنة �املداوالت �الوا��، �طرف �من ��جن�ي:عل��ا �والوصايا �ال�بات �قبول � �وا��سابات، �اتفاقيات�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامل��انيات ة،

"التوأمة،�التنازل�عن��مالك�العقار�ة�البلدية ...
.75.،�مرجع�سابق،�ص...،��ستقالل�املا���ل��ماعات�املحلية،�مداه�وإم�انية�تطورهشيخعبد�الصديق�-1021
�أدبيا-1022 �ع�� �إش�اليمحمد ــ، �املحليـــــــــــــــــــــــــــــــــ �ل��ماعات �املا�� ��ستقالل �أطروحــــــــــــــــــــــــــــة �باملغرب، �الدكتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ����ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة�لنيل وراه

وم�القانونية�و�قتصادية�و�جتماعية،�جامعة�ا��سن�ــــــــــــــــــــــــــــــة�العلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة،��ليــــــــــــــــــــــــاملالية�العام:ا��قوق،�وحدة�البحث�والت�و�ن

.78.،�ص2000/2001،�الدار�البيضاءالثا�ي،�ع�ن�الشق،�
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متوازنةا��لول����حالة�التصو�ت�ع���م��انية�غ����-1-ب

�ب�ن� �حقيقي �توازن �تحدث �أن �امل��انية، �ع�� �تصوت �و�� �املحلية �املجالس �ع�� يجب

�يرادات�والنفقات�،�وإال�فلن�تقوم�السلطة�الوصية�باملصادقة�عل��ا،�وقد�نصت�ع���ذلك�

� �قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم�)1023(183املادة �رقـــــــــــــــــــــــــــن �ــــــــــــــــــــــــــــــــــــانون �بالبلدي�10-11م �ـــــــــــــــــــــــــــــــــاملتعلق �واملادة �)1024(161ة،

ا�املجلس�الشع���بالتصو�ت�ع���ــــــــــــــــــــــــــــــــــــان�ألزمتــــــــــــــــــــــ،�املتعلق�بالوالية،�اللت07-12من�قانـــون�رقم�

.م��انية�متوازنة،�وإال�ستقوم�السلطة�الوصية�با��لول�محلھ�وضبط�ا�تلقائيا

ا��لول����حالة�عدم�إدراج�النفقات��جبار�ة�-2-ب

�عت���النفقات��جبار�ة�نفقات�تفرض�من�السلطة�املركز�ة،�و�جب�ع���البلدية�إدراج�ا�

�حال �و�� �امل��انية، �إعداد �ذلـــــــــــــأثناء �فعل �عدم �ع���ة �الوصية �السلطة �باعتباره �الوا�� �يقوم ك

�السلط �باعتباره �ووز�ر�الداخلية �الوصيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالبلديـــة، �با��لول�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة �الوالية، �ع�� ة

�ھ�قانون�البلديةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا،�و�و�ما�نص�عليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�تلقائيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�ماعة��قليمية�وضبط�محل�ا�

.)1026(163املادة���الوالية�وقانون ،)1025(183املادة����

ا��لول����حالة�عدم�تصو�ت�املجلس�ع���امل��انية�-3-ب

�ا��ال ��ذه �البلديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاستحدثت �قانو�ي ��� �والواليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة �السار��ن�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ة

ــة�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــون�البلديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة�لقانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبال�سب�)1027(186ادة�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول،�وذلك����املــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاملفع

،�يتعلـــــــــــــق�بالبلدية،�معدل�ومتمم،�مرجع�سابق،�واملادة�1967جانفي�18،�مؤرخ����24-67من�أمر�رقم��250وتقابل�ا�املادة��-1023

.،�يتضمن�قانون�البلدية،�معدل�ومتمم،�مرجع�سابق1990أفر�ل��07،�مؤرخ����08-90من�قانون�رقم��155
جع�سابق،�واملادة�،�يتضمن�قانون�الوالية،�معدل�ومتمم،�مر 1969ماي��23،�مؤرخ����38-69من�أمر�رقم��105وتقابل�ا�املادة��-1024

.،�يتضمن�قانون�الوالية،�معدل�ومتمم،�مرجع�سابق1990أفر�ل��07،�مؤرخ����09-90من�قانون�رقم��139
،�يتعلـــــــــــــق�بالبلدية،�معدل�ومتمم،�مرجع�سابق،�واملادة�1967جانفي��18،�مؤرخ����24-67من�أمر�رقم��249وتقابل�ا�املادة��-1025

.،�يتضمن�قانون�البلدية،�معدل�ومتمم،�مرجع�سابق1990أفر�ل��07مؤرخ�����،08-90من�قانون�رقم��141
،�يتضمن�قانون�الوالية،�معدل�ومتمم،�مرجع�سابق،�واملادة�1969ماي��23،�مؤرخ����38-69من�أمر�رقم��104وتقابل�ا�املادة��-1026

.ومتمم،�مرجع�سابق،�يتضمن�قانون�الوالية،�معدل�1990أفر�ل��07،�مؤرخ����09-90من�قانون�رقم��141
1027-�� �املادة ��186تنص �رقم �قانون �10-11من �مؤرخ��� ،22�� �سابق2011جوان �مرجع ،" �البلدية�: �م��انية �ع�� �ال�يصوت عندما

أعاله،�يقوم�الوا���باستدعاء�املجلس�الشع���البلدي����دورة�غ�����102س�ب�اختالل�داخل�املجلس�الشع���البلدي،�وطبقا�للمادة�

.قة�عل��اعادية�للمصاد

أعاله�عندما��185غ���أنھ�ال��عقد��ذه�الدورة�إال�إذا�انقضت�الف��ة�القانونية�للمصادقة�ع���امل��انية�و�عد�تطبيق�أح�ام�املادة�

.و���حالة�عدم�توصل��ذه�الدورة�إ���املصادقة�ع���امل��انية،�يضبط�ا�الوا�����ائيا.يتعلق��مر�بامل��انية��ولية
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،�املتعلق�بالوالية،�و���متعلقة�07-12قم�ة�لقانون�ر ـــــــــــــــــبال�سب�)1028(168ـــادة�ــــــــــــــــ،�واملـــــــــ10-11رقم�

�عدم�التصو�ت�ع���امل��انية�إطالقا��س�ب�وجود�اختالل�داخل�املجلس�الشع���البلدي،�غ���

�املالية� �السنة ��� �املقيدة �العادية �والنفقات �باإليرادات ��ستمرار�بالعمل �الوا�� �ع�� �يجب أنھ

�املصادق �غاية �إ�� �ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالسابقة �ا��ديدة، �امل��انية �ع�� ��لكنة ��و���ع��يأخذما املشرع

� �غامضة �عبارة �_استعمالھ �اختالل �_وجود �أمام �املجال �يفتح �مما ��ا���ة، متالك�ا�ال الوصية

.ا��الة�ذه�كييف�تو تقديري ���سلطة�

� �جليا ��خ���–يظ�ر�لنا �ع���-�� �الوصية �ا���ة �تملك�ا �خط��ة �سلطة �ا��لول �أن ،

��قليميةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا��ماع �املركز�ات ��دارة �أن �بحكم �تمارســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، �املجالس��ة �بدل �ختصاص

معدة��ش�ل���ا�ي�من�السلطة�املركز�ة،�بما�لذلك�من�تأث���سل���،�و��ذا�ت�ون�امل��انية�املنتخبة

يؤدي�إ���ال��م�ش�الك���للمجالس�املنتخبة����املجال��ف�و�إجراء،��املحليةة�ـــــــــــــــــــــــــــستقاللي� ع���

.جعل�القرار�ال��ا�ي����يد�السلطة�املركز�ة�املا��،�و 

الفقرة�الثانية

املجالس�املنتخبة����تنفيذ�امل��انية�امشية�دور�

ة،����إعداد�وضبط�امل��انية�ــــــــــــــــــــــلم�يكتف�املشرع�ا��زائري�ب��م�ش�دور�املجالس�املنتخب

�التقييد�طال�ح���مرحلة�التنفي ذ،�وذلك�من�خالل��يمنة��ج�زة�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفحسب،�بل�إن��ذا

رقابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة�السلطة�املركز�ة،�وكذا�)أوال(ينة�ع���تنفيذ�امل��انية�املحلية�املع
ع���امل��انية��)1029(

�املادة�-1028 ��168تنص �رقم �قانون �07-12من ��� �مؤرخ ،21�� �سابق2012فيفري �مرجع �بالوالية، �يتعلق �ع���:"، �ال�يصوت عندما

مشروع�امل��انية��س�ب�اختالل�داخل�املجلس�الشع���الوال�ي،�فإن�الوا���يقوم�است�ناء�باستدعاء�املجلس�الشع���الوال�ي����دورة�

.غ���عادية�للمصادقة�عليھ

� �توصل �عدم �حالة �التداب���و�� �يتخذ �الذي �بالداخلية �الوز�ر�امل�لف �الوا�� �يبلغ �امل��انية، �مشروع �ع�� �املصادقة �إ�� �الدورة �ذه

."املالئمة�لضبط�ا
�م��انية��-1029 �ل�ا �تتعرض �ال�� �الوحيدة �الرقابة �امل��انية، �تنفيذ �أثناء �املنتخبة �املجالس �محل �املركز�ة �السلطة ��عت���حلول ال

وإنما��ناك��عدد�املتدخلون����ذلك،�و�م�املراقب�املا��،�املحاسب�العمومي،�املف�شية�العامة�للمالية،�وأخ��ا�ا��ماعات��قليمية،�

ــــــات�املحلية�فقط�ل�يئــــــــــــــــــــــــمجلس�املحاسبة،�إال�أننا�لم�نقم�بالتطرق�ل�ا،�ألن��ذه��ج�زة�ل�ست�خاصة�بالرقـــــــــــــــــــــــــــــــــــابة�ع���مالية�ا

ـــــــــــــــــراءات�تنقص�من�من�ج�ة،�واقتناعا�منا�أن�مثل��ذه�الرقابة�ال�تؤثر�ع���استقالليـــــــــــ��ا�من�ج�ة�أخرى،�بحكم�ورود��عض��جـــــــــــــــــــ

�املحاس �رقابة �وال�������� � �املا��، �املراقب �رقابة ��� �التغا��� �إجراء �م��ا �العامة�فعالي��ا، �افتقار�املف�شية �عن �نا�يك �العمومي، ب

=للتفصيل�أك������رقابة��ذه��ج�زة،�أنظر.للماليــــــــــــــــــــــــة�لوسائل�الردع :
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،�بما�يجعل�من�وجود�املنتخب�ن�ع���املستوى�)ثانيا(-نقصد�بذلك�ا��لول �-اء�التنفيذـــــــــــــــــــــأثن

.ال��ستجيب�ملتطلبات�الالمركز�ة�قلي���مجرد�وجود�شك��،�

أوال

�يمنة��ج�زة�املعينة�ع���تنفيذ�امل��انية

�من� �مباشرة، �باملواطن�ن �ملساس�ا �امل��انية �مراحل �أ�م �من �امل��انية، �تنفيذ �مرحلة �عد

�منفصالن� �ج�از�ن �التنفيذ �عملية �ع�� �و�شرف �النفقات، �ودفع ��يرادات �تحصيل خالل

).ب(واملحاسب�العمومي��،)أ(،�و�ما��مر�بالصرف�ومستقالن�عضو�ا�ووظيفيا

�عد�آمـــــرا�بالصرف�كـــــــل���ص�يؤ�ل�لتنفيذ�عمليات��ثبات�و�ل��ام�:�مر�بالصرف-أ

�و�)1030(والتصفية �والنفقات�ج، �باإليرادات �امل�لف�ن �العمومي�ن �املحاسب�ن �لدى �اعتماد�م ب

رئ�سي�ن�وإما�ثانو��ن،�و��ونون�إما�)1031(الذين�يأمرون�ب�نفيذ�ا
)1032(.

=-�� �رقم �تنفيذي �414-92مرسوم ��� �مــــــــــــــــــــــؤرخ �ج1992نوفم����14، ���ا، �يل��م �ال�� �للنفقات �السابقة �بالرقابة �يتعلق ش�.د.ج.ج.ر.،

� �82عدد ��� �الصادر� �1992نوفم���15، �رقم �تنفيذي �مرسوم �بموجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب �ومتمـــــــــــــــــــــــــم �معدل ،09-374� ��� �مـــــــــــــــــــؤرخ نوفم����16،

.،�بال�سبة�لرقابة�املراقب�املا��2009نوفم����19،�الصادر����67ش�عدد�.د.ج.ج.ر.،��ج2009

أوت��15،�الصادر����35ش�عدد�.د.ج.ج.ر.،�يتعلــــــــــــــــــــــــــــق�باملحاسبة�العموميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة،��ج1990أوت��15خ����،�مؤر 21-90قانون�رقم��-

.،�بال�سبة�لرقابة�املحاسب�العمومي1990

ــامة�للمالية،�ج،�يحدد�صالحيات�2008س�تم����06،�مؤرخ����272-08مرسوم�تنفيذي�رقم��- ش�عدد�.د.ج.ج.ر.املف�شية�العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.،�بال�سبة�لرقابة�املف�شية�العامة�للمالية2008س�تم����07،�الصادر����50

جو�لية��23،�الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادر����39ــــــــــــــــــــدد�ش�عــــــ.د.ج.ج.ر.،�يتعلق�بمجلس�املحاسبة،�ج1995جو�لية��17،�مؤرخ����20-95أمر�رقم��-

�02-10،�معدل�ومتم�بأمر�رقم�1995 ،�بال�سبة�2010س�تم����01،�الصادر����50ش�عدد�.د.ج.ج.ر.،�ج2010أوت��26،�مؤرخ����

.لرقابة�مجلس�املحاسبة
.مرجع�سابق،�يتعلق�باملحاسبة�العمومية،�1990أوت��15،�مؤرخ����21-90من�قانون�رقم��23أنظر�املادة��-1030
.من�املرجع�نفسھ�24أنظر�املادة��-1031
�مرون�بالصرف�الرئ�سيون��م�الذين�يصدرون�أوامر�بالدفع�لفائدة�الدائن�ن�وأوامر��يرادات�ضد�املدين�ن،�وأوامر�تفو�ض�-1032

لقائدة��مر�ن�بالصرف�الثانو��ن،�أما��مر�ن�بالصرف�الثانو��ن،�ف�م�الذين�يصدرون�حو�ت�الدفع�لفائدة�الدائن�ن���عتمادات

�07،�مؤرخ����313-91من��مرسوم�تنفيذي�رقم��8،�و���7حدود��عتمادات�املقوضة�وأوامر��يرادات�ضد�املدين�ن،�أنظر�املادت�ن�

� �امل1991س�تم�� �إجراءات �يحدد �واملحاسبـــــــــ، �بالصرف ��مرون �يمسك�ــــــــــــــــــــــــــــــــــا �ال�� �وكيفيا��ـــــــــــــــــا�حاسبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة �العموميون ـــــــــــــــــــون

.1991س�تم����18،�الصادر����43ش�عدد�.د.ج.ج.ر.ومحتوا�ا،�ج
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يتمثل��مر�بالصرف�ع���مستوى�الوالية����الوا��،�أما�ع���مستوى�البلدية�ف�و�رئ�س�

�ا �الشع�� �املجلس �بالصرف �آمر�ن �باعتبار�م �لبلدي، �املادة �إليھ �أشارت �و�و�ما 26أساسي�ن،

.،�املتعلق�باملحاسبة�العمومية21-90من�قانون�رقم�

�الوالية�-1-أ �مستوى �ع�� ��مر�بالصرف �م��انية�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ�عت���ال:الوا�� ��مر�بصرف وا��

�ف�)1033(ةـــــــــــــــــــــالوالي �و�ذلك �القرار�ف��ا، �ف�و�صاحب �ب�نفيذ�ــــــــــــــــــــــ، �ا��اصة �بالعمليات �يقوم و�من

�تصفي �ال��ام، �من �بالدفــــــــــــــــــامل��انية، �وأمر �وأمر�ـــــــــــــــــــة �تصفية، �وإثبات، �للنفقات، �بال�سبة ع،

�لإليرادات �بال�سبة �املرسم�ن�)1034(بالتحصيل، �للموظف�ن �توقيعھ �تفو�ض �لھ �يمكن �غ���أنھ ،

.)1035(الصالحيات�املخولة�لھ،�وتحت�مسؤوليتھ�ن�تحت�سلطتھ،�وذلك����حدود�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعامل

�البلدية�-2-أ �مستوى �ع�� ��مر�بالصرف �البلدي �الشع�� �املجلس �عت���رئ�س��:رئ�س

�بالبلدية ��مر�بالصرف �البلدي �الشع�� �تنفيذ�)1036(املجلس �كذلك �ف�و�يتو�� �الصفة �و��ذه ،

ماليا�وجنائيا�ع���تنفيذ�العمليات��امل��انية،����شق��ا��يرادات�والنفقات،�و�ذلك�ف�و�املسؤول

املالية�املحلية،�وذلك�رغم�عدم�امتالكھ�ألية�صالحية����مجال�إعداد�امل��انية،����ح�ن�تذ�ب�

�املباشر�ع��� �إشرافھ �بحكم �لآلمر�بالصرف، �امل��انية �إعداد �صالحية �منح �إ�� �الدول معظم

.)1037(املصا����دار�ة�واملالية�املحلية

�العمومي-ب �بتحصيل�:املحاسب �للقيام �قانونا ��ع�ن ���ص ��ل �عموميا �محاسبا �عد

�يرادات�ودفع�النفقات،�ضمان�حراسة��موال�والسندات�أو�القيم�أو��شياء�أو�املواد�امل�لف�

�حركة� �وأخ��ا �واملواد، �والعائدات �واملمتل�ات �والقيم �والسندات ��موال �تداول �وحفظ�ا، ��ا

،�يتعلق�بالوالية،�مرجع�2012فيفري��21،�مؤرخ����07-12من�قانون�رقــــــــــــم��107من�املرجع�نفســــھ،�واملادة��26أنظر�املادة�-1033

سابق
�تنفيذ�امل��انية،�أنظر�املواد�من��-1034 ����21-90من�قانــــــون�رقم��22إ����15للتفصيل����مراحل ،�يتعلق�1990أوت��15،�مــــــــــــؤرخ

.لعمومية،�مرجع�سابقباملحاسبة�ا
.من�املرجع�نفسھ�29أنظر�املادة��-1035
،�يتعلـــــــــــق�بالبلدية،�مرجع�2011جوان��22،�مؤرخ����10-11من�قانون�رقــــــــــــم��81من�املرجع�نفسھ،�واملادة��26أنظر�املادة��-1036

.سابق
"إصالح�التنظيم�املا���ل��ماعات�املحلية"،�مصطفى�معمر-1037 .13.مرجع�سابق،�ص،�...
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�املوجـــــــــــــــــــــــــــــــــــحساب �املح.)1038(وداتـــــــــــــــــــــات �العمـــــــــــــــــ�ع�ن �امل�لف�ـــــــــــاسبون �الوز�ر �قبل �من وميون

.)1039(باملالية،�و�خضعون�لسلطتھ

�البلدية��يتمثل �مستوى �ع�� �أما �الوالية، �خز�نة �أم�ن ��� �الوالية ��� �العمومي املحاسب

.فاملحاسب�العمومي��و�أم�ن�حز�نة�البلدية

فع���مستوى�الوالية،�يجب�:أم�ن�خز�نة�الوالية�كمحاسب�عمومي�بال�سبة�للوالية�-1-ب

من�قانـــــون�33ات�املالية�الواردة����املــــــــادة�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم�بجميع�العمليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع���أم�ن�ا��ز�نة�أن�يق

� �عن�21-90رقم �ومالية ���صية �مسؤولية �مسؤول �ف�و �العمومية، �باملحاسبة �املتعلق ،

.)1040(العمليات�املو�لة�إليھ

�للبلدية�-2-ب �بال�سبة �عمومي �كمحاسب �البلدية �خز�نة �:أم�ن �املحاسبة�أو�لت م�مة

يمارس�":10-11من�قانون�رقم��205ھ�املادة�و�و�ما�نصت�عليألم�ن�حز�نـــــــة�البلديةالعمومية�

و�و�بدوره�يقـــــــــــــوم�بجميع�،�."م�ام�أم�ن�خز�نة�البلدية�محاسب�عمومي�مع�ن�طبقا�للتنظيم

،�املتعلق�باملحاسبة�العمومية،�وع���21-90من�قانون�رقم�33العمليـــــــــات�الـــــــــــواردة����املــــــــــادة�

.مسؤوليتھ

ثانيا

رقابة�السلطة�الوصية�ع���تنفيذ�امل��انية

�املجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل �ب��م�ش �ا��زائري �املشرع �يكتف �إعداد�ـــــــــــــــــــــم �عملية �من �املنتخبة، الس

���التصو�ت�عل��ا،�بل�قام�كذلك�بإحاطة�التنفيذ�برقابة�من�طرف��اامل��انية،�وتقييد�صالحي��

ووز�ر��،)أ(السلطة�الوصية�وتتمثل����صالحية�الوا������ا��لول�محل�املجلس�الشع���البلدي�

).ب(���امل��انية�الداخلية�محل�املنتخب�ن�ح�ن�ظ�ور���ز�

.،�يتعلق�باملحاسبة�العمومية،�مرجع�سابق1990أوت��15،�مــــــــــــؤرخ����21-90من�قانــــــون�رقم��33أنظر�املادة��-1038
.من�املرجع�نفسھ�34أنظر�املادة��-1039
.من�املرجع�نفسھ�38أنظر�املادة��-1040



حدود�استقاللية�ا��ماعات��قليمية����ا��زائر������الباب�الثا�ي������

309

ن�قانـــــــون�ـــــــــــــــــــــــــــــم�)1041(184ادة�ــــــــــــــــــــــــــــتنص�امل:حلول�الوا���محل�املجلس�الشع���البلدي�-أ

"،�املتعلق�بالبلدية10-11رقــــــــم� �ع���تنفيذ�م��انية�البلدية���ز،�فإنھ�يجب�: �ي��تب عندما

الشع���البلدي�اتخاذ�جميع�التداب���الالزمة�المتصاصھ�وضمان�توازن�امل��انية�ع���املجلس�

.�ضافية

�يتم� �فإنھ �الضرور�ة، �الت��يحية ��جراءات �البلدي �الشع�� �املجلس �يتخذ �لم إذا

."اتخاذ�ا�من�الوا���الذي�يمكنھ�أن�يأذن�بامتصاص�ال��ز�ع���س�ت�ن�ماليت�ن�أو�أك��

�-ب �الداخلية �وز�ر �الشعحلول �املجلس �محل �املالية ـــــــــووز�ر �الوال�يـــــــ ص�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتن:��

"،�املتعلق�بالوالية07-12من�قانون�رقم��)1042(169ادة�ــــــــــــــامل عندما�يظ�ر�تنفيذ�م��انية�الوالية�:

اتخاذ�جميع�التداب���الالزمة�المتصاص��ذا����زا�فإنھ�يجب�ع���املجلس�الشع���الوال�ي

.ال��ز�وضمان�التوازن�الصارم�للم��انية��ضافية�للسنة�املالية�املوالية

إذا�لم�يتخذ�املجلس�الشع���الوال�ي�التداب���الت��يحية�الضرور�ة،�يتو���اتخاذ�ا�

��ذن �يمك��ما �اللذين �باملالية �والوز�ر�امل�لف �بالداخلية �ال��ز��الوز�ر�امل�لف بامتصاص

."ع���مدى�س�ت�ن�أو�عدة�سنوات�مالية

ي�ب�ن�أن�الدولة�ا��زائر�ة،�تب�ن�دائما�إرادة����جعل�املجالس�املنتخبة����تبعية�للسلطة�

املركز�ة،�ف�ان�لزاما�ع���املشرع،�بدال�من�وضع�ال��ام�ع���عاتق�ا���از�التداو���باتخاذ�التداب���

�سيحل�الوا���محلھ،�أن�يوفر�للمجالس�املنتخبة�املوارد�املالية�الالزمة�المتصاص�ال��ز،�وإال 

�المتصاصھ� �املجلس �بمساعدة �الوصية �السلطة �ع�� �ال��اما �يضع �وأن �ال��ز، �لتجنب الالزمة

.دون�ال��وء�إلجراء�ا��لول 

املطلب�الثا�ي

عدم�امتالك�ا��ماعات��قليمية�لسلطة�مالية

ي�ون�ل��ماعة�املحلية�دور�فعال����مجال�امل��انية�يجب�أن�تمتع�بحر�ة�فعلية�����ح��

�وأخ��ا� �املورد، �قيمة �تحديد �وكذا �وعاؤ�ا، �تطبيق�ا، �مجال �تحديد �املحلية، ��يرادات خلق

،�يتعلـــــــــــــق�بالبلدية،�معدل�ومتمــــــــم،�مرجع�سابق،�واملادة�1967انفي�ج�18،�مؤرخ����24-67من�أمر�رقم��251وتقابل�ا�املادة��-1041

.،�يتضمن�قانون�البلدية،�معدل�ومتمم،�مرجع�سابق1990أفر�ل��07،�مؤرخ����08-90من�قانون�رقم��156
دل�ومتمم،�مرجع�سابق،�واملادة�،�يتضمن�قانون�الوالية،�مع1969ماي��23،�مؤرخ����38-69من�أمر�رقم��105وتقابل�ا�املادة��-1042

.،�يتضمن�قانون�الوالية،�معدل�ومتمم،�مرجع�سابق1990أفر�ل��07،�مؤرخ����09-90من�قانون�رقم��146
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يؤدي�تمتع�الوحدة��دار�ة���ذه��ختصاصـات�.)1043(ضمان�التحصيل�من�طرف�ال�يئة�املحلية

��يرا �مجــال �صفــة��� �لـھ ��عطـي �ممـا �مراحـلھ �جميـع �فـي �املحلـي �املـورد �فـي �الك�� �التحكم � دات

�جـــــــدال �دون �املوارد�)1044(املــحليـة �أن ��ون �لل�يئة، �املالية �باالستقاللية �القول �إم�انية �وكذا ،

.)1045(املحلية����ال���تضمن�استقاللية�مالية�حقيقية

� �املحلية �ا��ماعات �قدرة �ذلك �إ�� �الضرائب�يضاف �ع�� �إضافية �ضرائب �فرض ��

�صلية����حدود��سبة�معينة�من�ا��د��ق����للضر�بة،�غ���أنھ�إذا�رأت�السلطة�املركز�ة�

وجود��عارض�ب�ن�السياسة�املالية�إلحدى�ال�يئات�املحلية،�والسياسة�املالية�للدولة،�أمكن�ل�ا�

.)1046(توقيف�القرار�املح���بقرار�معلل

باعتبار�أن�امل��انية�تحتوي�ع���شق�ن،��يرادات�والنفقات،�فح���ن�ون�أمام�استقاللية�

مالية�فعلية�ل��ماعة�املحلية،�وجب�أن�تتمتع��ذه��خ��ة�بحر�ة��نفاق�مع�اح��ام�امل��انية�

العامة�للدولة،�إذ�يمكن�لل�يئات�املحلية�صرف��موال�لكن����حدود�إيرادا��ا،�وذلك�إعماال�

� �"ملبدأ �النفقات �تحدد �نفقا��ا�"�يرادات ���م �ب�ن �توازن �أن �عل��ا �البد �املحلية �فالوحدة ،

�بتحصيل�ا �قامت �ال�� �الدولة�)1047(واملوارد �تلزم �ال�� ��جبار�ة �النفقات �أال�تصل �يجب �كما ،

�عنصر�إعداد� �إفراغ �إ�� �تؤدي �درجة �الكم �من �امل��انية، �إعداد �أثناء �إيراد�ا �املحلية ا��ماعة

.)1048(مل��انية�من�طرف�الوحدة��دار�ة�املحلية�من�محتواها

�املظا�ر��ساسية� �من ��عد �إنفاق�ا �أوجھ ��� �وكذا �املحلية، �املوارد ��� �التحكم يظ�ر�أن

�البلدية� �تمتع �عدم �بحكم �النحو، ���ذا �ا��زائر�ل�س ��� �الوضع �غ���أن �املالية، لالستقاللية

.)فرع�ثان(ح������مجال��نفاق��،�وال )فرع�أول (�سلطة����املجال�ا��با�ي�

1043 - Adiouma BA, op.cit, P.1853.
1044 - Ibid, P.1853.
1045 - Jean Bernard AUBY, Jean François AUBY, Noguellou ROZEN, op.cit, P.61.

.496.،�مرجع�سابق،�صمحمد�إبرا�يم�رمضان�محمد-1046
1047 - Fatima ZIDOURI, op.cit., P.104.
1048- Adiouma BA, op.cit, P.1854.
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الفرع��ول 

عدم�امتالك�سلطة����مجال��يرادات

�احت�ار�السلط �املركز�ــــ�عت��� �ل��بـــة �وتحصيــــــــتنظيم�)1049(ايةـــــــــة �مـــــــا �أ�ـــــال، ��سباب�ــن م

بأية�سلطة�مالية�تمك��ا��ا��ماعة��قليمية،،�بحكم�عدم�تمتع�)1050(املؤدية�إ�����ز�البلديات

�مب �ع�� �يقوم �ا��زائري �ا��با�ي �النظام �أن ��ون �امل��انية، ��� �التصرف �حق �عدم�ـــــــــــــــــمن دأ

�الدولة ���ا �تختص �وطنية �مسألة �الضر�بة �فرض �أن �ذلك �الضر�بة، �و�ظ�ر�)1051(استقاللية ،

�تلك �تبعية �وتتج�� �ال�شر�عية، �للسلطة ��ختصاص ��ذا �منح �خالل �من �ع����ذلك �يرادات

).فقرة�ثانية(،�تأس�س�الضر�بة،�وكذا�تحصيل�ا�)فقرة�أو��(مستوى�تحديد�الوعاء�الضر�����

الفقرة��و��

محدودية�دور�ا��ماعات��قليمية�����عبئة�املوارد�ا��بائية

�الدستور  �تملك��)1052(منح �فال �الضر���، �الوعاء �تحديــــــــد �صالحيــــة �ال�شر�عية، السلطة

�أو� ��انت �موحدة �الدولة، �ش�ل ��ان �فكيفما �املجال، ��ذا ��� �سلطة �أد�ى ��قليمية ا��ماعات

،�و�و�ما�ي�تج����)1053(بيعة�دستور�ا،�فإن�فرض�الضر�بة��عود�للدولةطمركبة،�وم�ما��انت�

،�وكذا����تقدير�معدل�الضر�بة�وال�سب�)أوال(ديد�الوعاء�الضر����ال��اية�مركز�ة�مفرطة����تح

.)ثانيا(املخصصة�ل��ماعة��قليمية�

من�دولة�إ���أخرى�حسب�النظام��قتصادي�املعتمد،�واملحدد�أساسا�من�خالل�التجر�ة�التار�خية��يختلف�أدوار�ا��بايات��-1049

وطبيعة��نظمة�السياسية�القائمة،�إذ��ناك�عالقة�وطيدة�ب�ن�الضر�بة،�والديمقراطية�واملواطنة،�غ���أنھ����الدول�النامية�غالبا�

:ما�تلعب�الضر�بة��دوار�التالية

لنفقات�العامة،�مما�يؤدي����غالب��حيان�إ���ضغط�جبا�ي،�ت�تج�عنھ�إش�االت�عديدة،�أ�م�ا�الغش�وال��رب��دف��غطية�ا��-

الضر���،

.ضرائب��س��دف�املردودية�املالية،����غياب�رؤ�ة�إس��اتيجية�تدمج��داة�الضر��ية����التنمية��قتصادية��-

.45.،�مرجع�سابق،�ص���حفيظ�يو�-:للتفصيل�أك�������ذه�املسألة،�أنظر
.275.،�مرجع�سابق،�ص�سمة�عوملي-1050
.109�،110.ص.،�مرجع�سابق،�صرمضان�ت�سمبال-1051
"ال���تنص140/12وذلك�بموجب�املادة��-1052 :�شرع�ال��ملان����امليادين�ال���يخصص�ا�لھ�الدستور،�وكذلك����املجاالت��تية:

"وا��قوق�املختلفة،�وتحديد�أساس�ا�و�س��اوالرسوم�وا��بايات�إحداث�الضرائب��- ...
ــة�والتطــــــــــــــــــــــــ،��ستقالل�املا���ل��ماعات�املحلية�من�حيث�ا��اجات�الفعليعبد�الصديق�شيخ-1053 ،�مرجع�...ورات�الضرور�ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.68.سابق،�ص



حدود�استقاللية�ا��ماعات��قليمية����ا��زائر������الباب�الثا�ي������

312

أوال

تحديد�الوعاء�الضر����مركز�ة

�ف�و� �املح��، �الضر��� �الوعاء �تحديد �مجال ��� �حر�ة ��قليمية�بأية �ا��ماعات ال�تتمتع

�سياد��ا �و�عب���عن �للدولة، �حصري �)1054(اختصاص �وقد �البلدية، �قوان�ن �جميع �)1055(أشارت

"260،�الذي�نص����املادة�24-67بدءا�بأمر�رقم��ةل�ذه�املسأل ال��سمح�للبلديات�أن��ستو���:

.."غ���الضرائب�و�داءات�والرسوم�املنصوص�عل��ا�القوان�ن�ا��اري���ا�العمل

�البل� �قانون �استعمل �لسنة �أك���دالل1990دية �مصط��ا �البلدية�، �امتالك �عدم �ع�� ة

� �املادة �نص �يظ�ر�من �و�و�ما �الضر���، �الوعاء �تحديد �مجال ��� "164لسلطة ��سمح�: ال

�القوان�ن� ��� �عل��ا �املنصوص �والرسوم �واملسا�مات �الضرائب �غ�� ����ل �أن للبلديات

...."املعمول���ا

� �رقم �البلدية �قانون �نحو�10-11أكد �ا��زائري، �املشرع �نية �توجھ �ع�� �إشراك�، عدم

� �املادة �إليھ �أشارت �و�و�ما �الضر���، �وعا��ا �تحديد ��� ��قليمية "196ا��ماعات ال��سمح�:

للبلدية�إال�بتحصيل�الضرائب�واملسا�مات�والرسوم�و�تاوى�املحددة�عن�طر�ق�ال�شر�ع�

"والتنظيم�املعمول���ما ....

امل��لية،�وال���تطبق�ع���املحالت��ش�������خ��،�أنھ����مجال�الرسم�ع���رفع�القمامات�

��ستعم ��ستعمـــــــــــــــــــــــــــذات �ذات �واملحالت �السك��، �أو�ما�ـــــــــــــال �أو�ا��ر�� �أو�التجاري �امل�� ال

شا��ھ،�وع����ل�أرض�م�يأة�للتخييم�واملقطورات،�وكذا�املحالت�ذات��ستعمال�الصنا���أو�

�أو� �أو�ا��ر�� �كميالتجاري �ي�تج �عندما �شا��ھ، �املذ�ورة�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــما ��صنـــــــــاف �تفوق �نفايــــــــات ة

ة�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأعاله،�سمح�قانون�الضرائب�املباشرة�والرسوم�املماثلة،�للبلديات�تحديد�الرسوم�املطبق

1054- Jean Baptiste GEFROY, Grand problèmes fiscaux contemporains, LGDJ, Paris, 1993,
P.32.

،�يتضمن�قانــــــــــــــــــون�الوالية،�معدل�1969مـــــــــــاي�23،�مؤرخ����38-69أما�قوان�ن�الوالية�فلم��شر�ل�ذه�النقطـــة�ما�عدا�أمر�رقم��-1055

� �املادة ��� �وذلك �سابق، �مرجع �نصت�113ومتمم، "ال�� �القانون�: �يأذن �ال�� �والرسوم �الضرائب �ع�� �للوالية �الشع�� �املجلس يق��ع

."للوالية�باس�يفا��ا�لتمو�ن�م��اني��ا
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ن�رئ�س�املجلس�الشع���البلدي،�بناء�ع���مداولة�املجلس�الشع�������ل�بلدية،�وذلك�بقرار�م

.)1056(البلدي،�و�عد�استطالع�رأي�السلطة�الوصية

ثانيا

تقدير�معدل�الضر�بة�و�سب�توز�ع�ا�مركز�ة

ة�والرسوم�إ���الدولة،�حيث�تحدد�مجاال�يتضمن�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�عود�سلطة�تقدير�معدل�الضر�ب

� ��ق��� �بموج�و ا��د �ا��بائيــــــــــــــــــــــ�د�ى �ال�شر�عــــــــــات �املحليــــــة�ــــــــــــــــــب �ا��ماعـــــــــــات �وع�� ة،

�ت)1057(اح��ام�ا �دون �أو�الرسوم �الضر�بة �ع�� �التصو�ت �املحلية �ل��ماعة �فإن �و�التا�� جاوز�،

�الدولة �طرف �من �املقررة �وعا��ا�)1058(ا��دود �تحديد ��� �ا��ماعة ���ر�ة �تقييد ��ذا �و�� ،

.الضر���

�ف��� �والرسوم، �الضرائب �من ��سب��ا �تحديد ��� �سلطة ��قليمية �ا��ماعات �تملك ال

�ا��بائية �ال�شر�عات �بموجب �وذلك �كذلك، �للدولة �مخولة ��سبـــــــة��صالحية �ف��ا �تحد التـــــــــي

��لي �املحلية �لل�يئات ��عود �ال�� �لتلك �بال�سبة �ا��بايات�ــــــــــــــــــــا��باية، ��� ��خ��ة ��ذه �ونص�ب ا،

تتمتع�بھ�املجالس�املنتخبة�����نال���تتقاسم�ا�مع�الدولة،�و����ذا���م�ش�للدور�الذي�يجب�أ

.الستقاللية�املالية،�و�التبعية�لالمركز�ة��دار�ةاملجال�املا���للتجسيد�الفع���ل

�م �توز�ع �كيفية �تحديد ��� �الدولة �كذلك �ل��ماعــــــــات�ـــــــــــــتتدخل �املش��ك �الصندوق وارد

�وا��ماعات� �وز�ر�الداخلية �ي��أسھ �الذي �التوجي�� �املجلس �خالل �من �عليھ �و�شرف املحلية،

.)1059(املحلية،�أو�ممثلھ

،�يتضمن�قانون�الضرائب�املباشرة�والرسوم�1976د�سم����09،�مؤرخ����101-76من�أمر�رقم��2رر�ـــــــــــــــــــــــــــــــمك�263أنظر�املادة��-1056

.املماثلة،�معدل�ومتمم،�مرجع�سابق
،�مرجع�...اعات�املحلية�من�حيث�ا��اجات�الفعلية�والتطورات�الضرور�ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،��ستقالل�املا���ل��معبد�الصديق�شيخ-1057

.87.سابق،�ص
.16.،�مرجع�سابق،�صصا���بوسطعة-1058
1059-�� ��24أنظر�املادة �رقم �مرسوم �266-86من ��� �يتضم1986ر�ـــــــــــــــــــــنوفمب�04، �املش��ك�ــــــــــــــــــ، �املحلية �ا��ماعات �صندوق �تنظيم ن

�سابقوعم �مرجع �.لھ، �شيخ-أنظر�كذلك، �الصديق �املحليعبد �ل��ماعات �املا�� ��ستقالل �الفعلية�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، �ا��اجات �حيث �من ة

.88.،�مرجع�سابق،�ص...والتطورات�الضرور�ة
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الثانيةالفقرة�

محدودية�دور�ا��ماعة��قليمية����تأس�س�الضر�بة�وتحصيل�ا�

ال��عد�دور�ا��ماعات��قليمية��ام���،����مجال�تحديد�الوعاء�الضر���،�واملشاركة����

�مجال� ��� �سلطة �ال�تملك �أ��ا �بل �فحسب، �إل��ا ��عود �ال�� �وال�سب �الضر�بة، �معدل تحديد

� �الضر�بة �)أوال(تأس�س ��شارك �وال �ل�ذا�، �املركز�ة �السلطة �احت�ار �بحكم �تحصيل�ا ��

.)ثانيا(�ختصاص�

أوال

محدودية�دور�ا��ماعات�املحلية����تأس�س�الضر�بة

�ب�ن� �متباينة �مواقف ��قليمية، �ا��ماعات �طرف �من �الضر�بة �تأس�س �مسألة أثارت

�الضر�بة �فرض �حق ��عت���منح�ا �من �يوجد �ح�ن �ففي �العامة، �املالية ��� تدعيما��الباحث�ن

��عت ��� �يتحفظ �من ��ناك �نجد �املالية، ��ذا�ــــــــــــــــــــــــالستقاللي��ا ��� �مطلقة �باختصاصات �ل�ا راف

املجال،�معت��ين�أن�ذلك�سوف�يؤدي�إ���فو����جبائية،�وتراكم�اقتطاعات�متعددة�ع���نفس�

.)1060(املادة�الضر��ية،�و�التا���ان�شار�ظا�رة��زدواج�الضر���

�السياسة��يؤدي �توحيد �إ�� �الضرائب �فرض ��سلطة �وانفراد�ا �الدولة ��يمنة بذلك،

�انزالق ��� �الوقوع �وتجنب �الضر���، �ال��رب �ومحار�ة �الدولة، ��� �اقتصادية�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا��بائية ات

ة،�ال���أصبحت����تزايد�مستمر�ــــــــــــــــــــــــــواجتماعيـــــة�خط��ة،�و�سا�م����التحكم����النفقات�املحلي

�العامة �ا��اجات �ا��بائية�)1061(إلشباع �املوارد �نقص �إ�� �يؤدي �أخرى �ج�ة �من �أنھ �غ�� ،

�العالية� �املردودية �ذات �املداخيل �تخصيص �بالنظر�إ�� �و�ذا �املحلية، �ل��ماعات املخصصة

�الضعيف �الضرائب �من ��سب �تخصيص �مقابل �املردوديــــــــــــللدولة، �ل��ماعات�ـــــــــــــــــــــة ة

،�املرجع�...ة�والتطورات�الضرور�ةـــــــــــــــــــــــــــــات�الفعليــــــــــــــــــــــــــــــــث�ا��اج،��ستقالل�املا���ل��ماعات�املحلية�من�حيعبد�الصديق�شيخ-1060

.88.نفسھ،�ص
.88.املرجع�نفسھ،�ص�-1061



حدود�استقاللية�ا��ماعات��قليمية����ا��زائر������الباب�الثا�ي������

315

�)1062(�قليمية ��ك���، �من ��عدان ��جبار�ة، �النفقات �تطور �وكذا �املحلية، �املالية فمركز�ة

.)1063(العوامل�املؤثرة����استقاللية�ا��ماعات��قليمية

والرسوم،�وتحديد�أساس�ا��أو�ل�الدستور�ا��زائري�مسألة�إحداث�الضر�بة�وا��بايات

و�س��ا�للسلطة�ال�شر�عية،�فالضر�بة�تخضع�لقواعد�محددة����إطار�قانون�املالية�الذي�يؤكد�

�الضر�بة� �تأس�س ��� �ل�ا �يد �ال �فالبلدية �العادية، �القوان�ن �دور �يأ�ي �ثم �الضر�بة، مشروعية

وال���تجرد�ا��ماعات��وتحديد�وعا��ا،�مما�يؤدي�إ���تبعية�الضرائب�املحلية�للسلطة�املركز�ة

.)1064(�قليمية�من�املبادرة�املالية

�الش�ل����مجرد�التصو�ت�ع���ال�سب�املحددة�من�طرف�� يقتصر�دور�املنتخب�ن���ذا

الدولة،�أي�ع���الناتج��جما���املحدد�بموجب�القانون،�فعملية�التصو�ت�مقيدة�ومؤطرة����

.)1065(نطاق�حدود�مرسومة�قانونا

� �من ����يظ�ر�لنا �صالحية �أية �ال�تملك �ا��زائر، ��� �املحلية �ال�يئات �أن �سبق �ما خالل

��ستقاللي �تحقيق �أن �رغم �ا��باية، �تأس�س �ا��ماعة�ــــــــــــــــــــــــــمجال �إشراك ��ستوجب �املالية ة

ة،�غ���أن�ذلك�ال��ع���منح�ا�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاملحلية����ذلك،�باعتبار�ا�ع���دراية�أفضل�بالشؤون�املحلي

��صيل� ��ختصاص �من ��عد �ال�� �و�س��ا، �وعا��ا �وتحديد �الضر�بة �إحداث ��� �مطلقة سلطة

�تدعيم� �من �تمكي��ا ��غرض �ذلك ��� �الدولة �مشاركة �سلطة �إعطا��ا �وإنما �ال�شر�عية، للسلطة

.)1066(موارد�ا�املالية

.38.،�ص2011-1،�عدد�41،�عدد�21،�املجلد�مجلة�إدارة،�"��ز�م��انية�البلدية�"،�برا�مي�بوطالب،�نض��ة�دو�ا�ي-1062
1063-Pour plus de détail, voir : - Michel LASCOMBE, « L’autonomie financière des
collectivités territoriales encore en chantier », Revue Française de Droit Administratif, n°02,
Dalloz, mars-avril 2005, P.418.
- Christophe MONDOU, « L’autonomie financière des collectivités territoriales ou une
réforme en  ̋ trompe-l’œil  ̋, commentaire de la loi organique du 29 juillet 2004, Revue Française
de Droit Administratif, n°02, Dalloz, mars-avril 2005, PP.419.

.275�،276.ص.،�مرجع�سابق،�ص�سمة�عوملي-1064
�ا��قوق،�غضبان�رابح-1065 ��ليـــــــــــة �واملـــــــــالية، ��دارة �فرع �القانون، �املاجست����� �ش�ادة �لنيل �مذكرة �املحلية، �ا��ماعات �جباية ،

.69�،70.ص.،�ص2000/2001جامعة�ا��زائر،�
.60.،�مرجع�سابق،�ص...�ستقالل�املا���ل��ماعات�املحلية،�مداه�وإم�انية�تطوره،��عبد�الصديق�شيخ-1066
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���املجال�الضر����لصا���السلطة��)1067(تراجع�موفق�ا��زائر����مسألة�إشراك�البلدية

ــــھ�القانون�ا��زائري����ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر�ال��عت���دخيال،�وإنمـــــــــا�عرفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاملركز�ة،��ون�أن��ذا��م

ال���نصت��139ة�الذي�نص����املادة�ــــــــــــــ،�املتعلق�بالبلدي24-67،�وذلك�����مر�رقم�1967سنة�

�ا��بائية�":ع�� �املوارد �العمل، ���ا �ا��اري �للنصوص �وفقا �البلدي �الشع�� �املجلس يحدد

".و�صناف��خرى�من�املدخوالت�الضرور�ة���اجات�البلدية�و�قرر�استعمال�ا�

،�للبلدية�إم�انية�تأس�س��عض�الرسوم،�وذلك�إذ264إ����261منحت�أيضا�املواد�من�

"261تنص�املادة� �ال���: �الز�ادة،�ودمغ�ال��وم يمكن�للبلديات�أن�تؤسس�رسم�ملصار�ف�

"262كما�نصت�املادة��،."تتو���مراقب��ا�ال��ية �سوغ�للبلديات�املصنفة�أن�تؤسس�رسما�:

��قا �رسم �يد�� �الشع���.....مةخصوصيا �املجلس �قبل �من ��قامة �رسم ��عر�فة وتحدد

�"البلدي ،� �املادة �املجاورة�":263وأضافت �العقارات �مالك �ع�� �تفرض �أن �للبلديات يجوز

�أرصفة �أو�إلصالح �لبناء �مخصص �رسوما �العمومية �يقرر�......للطرق �الذي �الطر�ق رسم

�يجر  �البلد �الشع�� �للمجلس �قانونا �مصدقة �مداولة �جدول�بموجب �بموجب �تحصيلھ ي

�البلدي �الشع�� �املجلس �رئ�س �يصدره �"توز�ع ،� �املادة �نصت ��264وأخ��ا ��عر�فات�"ع�� إن

يحدد�ا�املجلس�......الضرائب�امل��تبة�للبلديات�من�جراء�شغل��مالك�العمومية�البلدية

".الشع���البلدي

�ي�ون��ش�ل�منح�البلدية�مثل��ذه�الصالحية�دعامة�أخرى�لالستقاللية� املالية،�و��ذا

�للبلدي �املالية ��ستقاللية �من �كث��ا �وسع �قد �القانون ��ذه�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�ذا �من �البلدية �فتمك�ن ة،

الصالحيات،�ز�ادة�ع���الرفع�من�موارد�ا�املالية،�من�شأنھ�تقر�ب��دارة�ا��بائية�من�داف���

���مردودية�أفضل����التحصيل،�اعتبارا�من��و��ا�ستصبح�أك���مسؤولية�الضر�بة�والوصول�إ

.���تلبية�حاجيا��ا�املحلية

�لسن� �البلدية �قانون ��� �ا��زائري �املشرع �ـــــــــــــــــــــــــ��ل �السلطة�1990ة �لصا�� �تراجعـــــــا ،

يصعب�تفس��ه�خاصـــــــــة�وأنـــــــــھ�جاءاملركز�ة،�مما�يؤثر�سلبا�ع���استقاللية�البلدية،�و�ذا��مـــــر�

أما�املجلس�الشع���الوال�ي،�فلم�تمنح�لھ�صالحية�تأس�س�الضرائب�والرسوم،�بل�مجرد�التصو�ت�ع���الضرائب�والرسوم��-1067

� �املادة �إليھ �أشارت �و�و�ما �باس�يفا��ا، �للوالية �القانون �يأذن ��113ال�� �أمر�رقم �38-69من ��� �مؤرخ ،23�� �يتضمن�1969مـــــــــــاي ،

ــون�الوالية،�معدل�ومتمم،�مرجع�سابق�قانــــــــــــــــ
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� �دستـــــــور ���23عد �بالتوجـــ)1068(1989فيفري �املعروف �السوق،�ــــــــــــــــــــــــــــــــــ، �اقتصاد �ع�� �املنفتح ـــــــھ

� ��مر�رقم ��قتصادية�24-67ب�نما ��تجا�ات �ع�� �الفكر��ش��ا�ي ��يمنة �ظل ��� �جاء ،

للدولة،�واملقيدة�الستقاللية�ا��ماعات�املحلية��ش�ل�عام،�باعتبار�أن��ستقالل�والسياسية�

.)1069(املا���وليد�الفكر�اللي��ا��

� �فإن �النظر������ذا �إعادة �يقت��� �املحلية، �ل��باية �ا��قيقية �الفعالية �عن البحث

�تخو  �يمكن �إذ �الضر�بة، �وتوز�ع �تحصيل �فرض، ��� �الدولة �طرف �من �املتبعة �ل�املن��ية

�املحلي �الضرائب�والرسوم�ذات�القاعدة �مثل�ــــــــــــــــــــــــــــا��ماعات�املحلية�التصو�ت�ع���معدالت ة،

�إطار��امش� ��� �وغ���ا، ��مالك �ع�� �الضر�بة �العقاري، �الرسم �امل��، �ال�شاط �ع�� الرسم

.)1070(ةمحدد�للمعدالت�الدنيا�والقصوى،�تقدر�ا�الدولة�عن�طر�ق�السلطة�ال�شر�عي

 ثانيا

احت�ار�السلطة�املركز�ة�لتحصيل�الضرائب

�ع��� �بالسلب �أثر �آخر �عامل ��ناك �فإنھ �الضر�بة، �تأس�س �تبعية �إ�� باإلضافة

� �املالية ��قليمية�ستقاللية �عمليل��ماعات �من �املنتخب�ن ���م�ش ��� �و�تمثل �تحصيل�ــــــــــــــــــــــــ، ة

،�حيث�أو�لت��ذه�امل�مة�ألم�ن�خز�نة�البلدية،�وأم�ن�خز�نة�الوالية،�اللذين�يتوالن�يرادات� 

�العمــــــــــــــــــــــــــــــــــــوظيف �املحاسب �املــــــــــــــــــــــــــــــة �نص �بمقت��� �وذلك �ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــومي �قانون�206و�205ادت�ن من

.،�املتعلق�باملحاسبة�العمومية21-90من�قانـــــون�رقم�33،�املتعلق�بالبلدية،�واملادة�10-11قم�ر 

�أن� �بحكم �الضر���، �املجال ��� �املنتخبة �املجالس �دور �إضعاف ��مر�إ�� ��ذا يؤدي

34ر�من�نص�املادة�ـــــــــــــــــــــــــــــــيظ��اــــــــــــــــــــــــــــــــــاملحاسب�العمومي�موظفا�تا�عا�للدولة،�ول�س�للبلدية�و�و�م

"،�يتعلق�باملحاسبة�العمومية�ال���نصت1990أوت��15،�مؤرخ����21-90من�قانون�رقم� يتم�:

�أساسا� �و�خضعون �باملالية �امل�لف �الوز�ر �قبل �من �العمومي�ن �املحاسب�ن �عي�ن

".لسلطتھ .......

.،�مرجع�سابق1989فيفري��28،�مؤرخ����18-89الصادر�بموجب�مرسوم�رئا����رقم�-1068
.61�،62.ص.،�مرجع�سابق،�ص...مداه�وإم�انية�تطوره،�،��ستقالل�املا���ل��ماعات�املحلية،�عبد�الصديق�شيخ-1069
.38.ق،�ص،�مرجع�ساببرا�مي�بوطالب،�نض��ة�دو�ا�ي-1070
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قة،�أن�املحاسب�العمومي�يخضع�للسلطة�الرئاسية�يظ�ر�لنا�جليا�من�نص�املادة�الساب

�يؤثـــــــــــــــــــــلل �و�و�ما �وتبعية، �خضوع �عالقة ��� �يجعلھ �مما �باملالية، �ع���ــــــــــــــــــــــوز�ر�امل�لف ر�بالسلب

�املحلية �ا��ماعات ��عضاستقاللية �أن �لنا �ي�ب�ن �كما �ـــــــــــــــــــــــــــ، �املنتخب�ن �اء �مستوى ال�يئات�ع��

بحر�ة�ل�س�لد��م�أي�دخل����مجال�تحصيل�الضر�بة�املحلية،�و�ذا�فيھ�مساس���قليمية،

،�ع���اعتبار�أن�امل��انية�من�مرحلة�إعداد�ا�إ���غاية�التنفيذ،�محتكرة�التصرف�الضرور�ة�ف��ا

.من�طرف�السلطة�املركز�ة

�عا�ي�من�إش�االت�عديدة،��سا�م�����تجدر��شارة،�أن�عملية�تحصيل�املوارد�املحلية،

�وتفعيـــــــــــــــــــــــــــــــت��ي �لتحس�ن �ضرور�ة �تداب�� �اتخاذ �وجب �لذا �املوارد، �قلة �فجوة �عملية�ـم ل

.)1071(التحصيل،�من�خالل�تقديم�املسؤول�ن�املحلي�ن�للدعم�ملصا���الضرائب

الفرع�الثا�ي

���مجال��نفاقعدم�امتالك�ا��ماعات��قليمية�لسلطة�

�دراسة �الدراســــــتمثل �أعقد �من �املحليــــــــــة �ا��وانب�ـــــــــــــــــــــــالنفقـــات �لتعدد �نظـــــــــرا ــات،

املرتبطة���ا،�خصوصا�وأ��ا��ش�ل�املظ�ر�و�لية�الوحيدة�لدفع�مسار�التنمية�املحلية،�وتجاوز�

��س�ثمار�ع�� �ودعم �����ال��ز��جتما�� �التحكم �يجب �ول�ذا ��قليمية، �ا��ماعة مستوى

،�بالش�ل�الذي�تتحقق�معھ�استقاللية�ا��ماعات�املحلية�عن�السلطة�)1072(الت�اليف�املحلية

.املركز�ة

،����يص�طبيعة�النفقات�املحلية،�تحليل�مجاالت��نفاق�ومدى��مر�يقت����بذلك

�مردور�ة �ع�� �وتقييم��ا�عاكس�ا �لقيـــــــــــاس �مؤشر، �ثانــــي ��عد ��خ��ة ��ذه �الن النفقات،

�ف)1073(املحلية��ستقاللية �إشراك�، �عند �تتوقف �ال �املحلية، �ل��ماعات �املالية االستقاللية

�ال�يئات� �تحكم �بدرجة �كذلك �تقاس �وإنما �فحسب، �ا��با�ي �املجال ��� �املحلية ا��ماعة

فالظرف��قتصادي�ا��ا���للدولة�ا��زائر�ة،�والذي�يتم���بانخفاض�حاد����موارد�م��انية�الدولة،��س�ب�انخفاض�أسعار��-1071

ال،�للتفصيل�ـــــــــــــــــــــــــــة�ع���ال�سي���العقال�ي�وا��ديث�والفعــــــــــــــالب��ول،�فرض�ال��وء�إ���رؤ�ة�جديدة����إدارة�ا��ماعات�املحلية،�مب�ي

�أنظر �املحلية-:أك��، �وا��ماعات �الداخلية �وزارة �رقم ��عليمة ،1047� ��� �مؤرخة �وكيفيات�2015أكتو�ر��05، ��شروط �تتعلق ،

.،�مرجع�سابق...2016تمو�ل�وإعداد�امل��انيات�املحلية�لسنة�
1072 - Larbi JAIDI, « La gestion des finances publiques locales : dérapages et disciplines », in

Réforme de la Fiscalité Locale, n°37, volume 01, juin 2007, P.65.
1073 - Jacques BLANC, Finances locales comparées, LGDJ, Paris, 2002, P.17.
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،�غ���أن�الوضع����ا��زائر�ينذر��عدم�تحكم�)1074(��ا�املحلية�قليمية����توز�ع�وتخصيص�نفقا

�املحليــــــــــــــــــــا��م �نفقــــــــــــــــــاعات ��� ��سبــــــــــــــا��ــــــــــــــــة ����ــــــــــــــــــــــــــــا �وكذا �تحديد�ا، ��� �سلطة �امتالك�ا �عدم ب

.)فقرة�أو��(،�وذلك�رغم��عدد�مجاالت��نفاق�ع���املستوى�املح���)فقرة�ثانية(توز�ع�ا�

الفقرة��و��

مجاالت��نفاق�املح���

جرى�تقسيم�النفقات�املحلية،�إ���عادية�وأخرى�غ���عادية�أو�است�نائية،�وتمثل��و���

� �م��انيات ��� �الدوام �تظ�ر�ع�� �حيث �سنة، ��ل �دور�ة �بصفة �تتكرر �ال�� ا��ماعات�املصار�ف

،�غ���أن�الفقھ�)1075(�قليمية،�أما�الثانية،�ف�ش�ل�املصار�ف�ال���ال�تتكرر�����ل�سنة�مالية

�ونفقات� �ال�سي��، �نفقات �إ�� �النفقات �تص�يف �وفضل �التقسيمات، ��ذه �تجاوز ا��ديث

.التج����و�س�ثمار

�نفقات�ا��ماعات�املحلية،� إ���نفقات�تب���املشرع�ا��زائري�التص�يف��خ��،�مقسما

).ثانيا(وأخرى�متعلقة�بالتج����و�س�ثمار��،)أوال(متعلقة�بال�سي���

أوال�

نفقات�ال�سي��

�م��اني �ا��ماعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتحتوي �ــــــــــــــــــــــــــــــــــــة �ال�سي��، �قسم �قسم�ن، �ع�� ��قليمية وقسم�ات

،�ونصت�املادة�)1076(التج����و�س�ثمار�و�نقسم��ل�واحد،�إ���إيرادات�ونفقات�متوازنة�وجو�ا

198/1
ة،�ع���نفقات�ال�سي����وذلك�ع���النحو�ـــــــــــــــــــــــــــ،�املتعلق�بالبلدي10-11من�قانون�رقم��)1077(

:يحتوي�قسم�ال�سي������باب�النفقات�ع���مايأ�ي":التا��

1074 - Nadjib BELAID, Autonomie locale et mutations récentes dans les finances
municipales, (SME), Alger, 1999, P.245.

�بنم��-1075 �سلسلامل�دي �باملغرب، �املالية �واملمارسة �املحلية �ا��ماعات �والوراقة�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، �املطبعة �املحلية، �وا��ماعات �الالمركز�ة ة

.ما�يل��ا�152.،�ص1994الدار�البيضاء،الوطنية،
�نصت�عليھ�املادة�-1076 من��158،�مرجع�سابق،�واملادة�2011جوان��22،�مؤرخ����10-11م�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــون�رقــــــــــــــــــــــــــــــــــــمن�قان�179و�و�ما

.،�يتعلق�بالوالية،�مرجع�سابق2012فيفري��21،�مؤرخ����07-12قانون�رقم�
"،�يتعلق�بالواليــــــــة،�املرجع�نفســــــــــــــھ،�ال���تنص2012فيفري��21،�مؤرخ����07-12قانون�رقم�من��158وتقابل�ا�املادة��-1077 �شمل�:

:م��انية�الوالية�ع���قسم�ن�متوازن�ن�����يرادات�والنفقات�و�ما

قسم�ال�سي��،�-

=قسم�التج����و�س�ثمار-
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أجور�وأعباء�مستخدمي�البلدية-

التعو�ضات�و�عباء�املرتبطة�بامل�ام��نتخابية-

املسا�مات�املقررة�ع����مالك�ومداخيل�البلدية�بموجب���-

القوان�ن��������

نفقات�صيانة��مالك�املنقولة�والعقار�ة-

نفقات�صيانة�طرق�البلدية-

املسا�مات�البلدية�و�قساط�امل��تبة�عل��ا-

تطاع�من�قسم�ال�سي���لفائدة�قسم�التج����و�س�ثمار��ق-

فوائد�القروض-

أعباء�ال�سي���املرتبطة�باستغالل�تج���ات�جديدة-

مصار�ف��سي���املصا���البلدية�-

"�عباء�السابقة- ...

ات�ال�سي���للتنظيـــــــــــم،�فصدر����ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة�الذكر�تفصيل�نفقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأحالت�املادة�السالف

� �البلديــــــــ2012سنـــــــــــــة �م��انية �شكـــــــــل �يحدد �مرسوم �ومضمو��ــــاــــــــــــــــــــــــــ، �أشار�إ���)1078(ـة �والذي ،

�بنفقــــــــــــــــــــاملعني�)1079(حـــــــــــــــــــــــتاملصال �ـــــــــــــــــة �املـادة ��� �وذلك �ال�سي���للبلديات، �وإيرادات ال���03ات

�ال�سي���للم��انية�شتمل":نصت �وإيرادا��ا�قسم �البلدية �نفقات �ع�� ��داري وا��ساب

:للمصا����تية

.ينقسم��ل�قسم�إ���إيرادات�ونفقات�متوازنة�وجو�ا=

."يقتطع�من�إيرادات�فسم�ال�سي���مبلغ�يخصص�لتغطية�نفقات�قسم�التج����و�س�ثمار�وفقا�للشروط�ال���يحدد�ا�التنظيم
ـــــ،�يح2012أوت��21،�مؤرخ����315-12مرسوم�تنفيذي�رقم��-1078 ش�.د.ج.ج.ر.ة�البلدية�ومضمو��ا،�جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد�ش�ل�م��انيـــــــــــــــــــــــــــــــ

.2012س�تم����09،�الصادر����49عدد�
�املالي�-1079 �املصا�� �ف�ش�ل �غ���املباشرة، �للمصا�� �ــــــــــــــــــــــــــفبال�سبة �أجور ��دارة�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوأعبة، �ومصــــــــــــــــــا�� �وسائل �املستخدم�ن، اء

��شغال� �ا��ديدة، �والتكنولوجيات �و�تصاالت �الشب�ات �الطرق، �للمداخيل، �غ���املنتجة �واملنقوالت �العقارات �مجموع العامة،

.حفظ�ال��ة�العموميةاملنجزة�باالستغالل�املباشر،�النظافة�والوقاية�و 

�املصا��� �والتم��ن، �التعليم �ت�اليف ��� �املسا�مة �و�من، �الوقاية ��دار�ة، �العمومية �املصا�� �فتمثل ��دار�ة، �املصا�� أما

.�جتماعية�املدرسية�وما�قبل�املدرسية،�الشب�بة�والر�اضة،�الثقافة،�العبادة

.عية�املباشرة،�املصا���واملؤسسات��جتماعيةأما�املصا����جتماعية،�فتمثل�املساعدة��جتما

.أما�بال�سبة�املصا����قتصادية،�فتمثل�املسا�مة����التنمية��قتصادية،�مجموع�العقارات�واملنقوالت�املنتجة�للمداخيل

من�مرسوم��07أنظر�املادة�.تج�ا��باية،�ممنوحات�صندوق�ا��ماعات�املحلية،�مخصصات�الدولةأما�املصا���ا��بائية،�فتمثل،�نا

.،�يحدد�ش�ل�م��انية�البلدية�ومضمو��ا،�املرجع�نفسھ2012أوت��21،�مؤرخ����315-12تنفيذي�رقم�
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املصا���غ���املباشرة-

املصا����دار�ة-

املصا����جتماعية-

املصا����قتصادية-

."املصا���ا��بائية-

�فم��ا� �وم�شعبة، �متعددة ��قليمية �ا��ماعات �نفقات �أن �سبق، �ما �خالل �من ي�ب�ن

)ب(وم��ا��دار�ة�والتقنية��،)أ(اقتصادية�_السوسيو�

:اقتصادية_النفقات�السوسيو-أ

�� �بالتدخل �املتعلقة �وتلك �ج�ة، �من ��جتماعية �النفقات �م��ا قتصادي�يقصد

ل��ماعات�املحلية�من�ج�ة�أخرى،�فاألو����س��دف�تحس�ن�املستوى�املع�����للمواطن�ن،�من�

�ال�شغيل� ��� �واملسا�مة �وال��ف��ية، �الثقافية، �الر�اضية، �ال��ية، �ا��دمات �تقديم خالل

�ومحار�ة�البطالة�و�مية�والفقر،�أما�الثانية�فتتعلق�نفقات�التنمية�املحلية�لتحس�ن�الظروف

.)1080(�قتصادية

:النفقات��دار�ة�والتقنية-ب

�م�� �والتكفـــــــــــــــــــيقصد �بال�سي����داري �املتعلقة �تلك �ل��ماعة�ــــــــــــــــــــــــــــا �التقنية �باألمور ل

.)1081(�قليمية،�و�دخل�ضمن��ذا�الصنف،�نفقات�املوظف�ن�و�عوان

�العمومية��عموما �ا��اجات �بتعدد �متعددة �املح��، ��نفاق �مجاالت �أن �القول، يمكن

�املحلي�ن �للس�ان �أو�ا��ماعية �الفردية �ا��اجات �سواء ��ذه�)1082(�قليمية، �تلبية �و�التا�� ،

.)1083(ا��اجات،�تقت����تخصيص�نفقات�توصف�حسب�املجال�الذي�ت�ت���إليھ

.23.،�مرجع�سابق،�صنصر�الدين�م�اوي -1080
.30.،�صاملرجع�نفسھ-1081

1082 - Ayatallah BOUBKER, op.cit, P.19.
.31.،�مرجع�سابق،�صنصر�الدين�م�اوي -1083
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ثانيا

نفقات�التج����و�س�ثمار

�ع �نفقــــــــــــــــــنصت �التج����و�س�ثمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�� �ــــــــــــــــات 198/2ار�املادة
�ع)1084( �النحو�ــــــــــــــوذلك ��

:يحتوي�قسم�التج����و�س�ثمار����باب�النفقات�خصوصا�ع���مايأ�ي:"التا��

نفقات�التج����العمومي-

املسا�مة����رأس�املال��عنوان��س�ثمارنفقات�-

�سديد�رأسمال�القروض-

..."نفقات�إعادة���يئة�امل�شآت�البلدية-

� �املادة �04قامت �رقم �مرسوم �لشك315-12من �املحدد �م��انيـــــــــــــــــــــــــــــــــــ، �البلديـــــة�ـــــــــــــــــــــــل ة

�فنصت �التج����و�س�ثمار، �وإيرادات �نفقات �بتص�يف "ومضمو��ا، �التج����: �قسم �شتمل

:و�س�ثمار�العمومي�وا��ساب��داري�ع���ما�يأ�ي

نفقات�وإيرادات�التج����و�س�ثمار�العمومي�وا��ما��-

بلدياتنفقات�وإيرادات�التج����و�س�ثمار���ساب�الغ���والتعاون�ما�ب�ن�ال-

."ا��ر�ات�املالية�ب�ن�البلدية�ووحدا��ا��قتصادية-

�ال��امج� �ع�� �للبلدية، ��داري �وا��ساب �امل��انية �التج����و�س�ثمار��� �قسم �شتمل

�ا��ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالعملي �واملرتبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات �ال��امج، �عن �إ���ــــــــــــــــــــــــــــــــــــارجة �مقسمة �مجموعات �ثالث ��� ة

،�الثانية�تمثل�برامج���ساب�الغ���وال��امج�)1085(أبواب،�املجموعة��و����ش�ل�برامج�البلدية

.،�يتعلق�بالواليــــــــة،�مرجع�سابق2012فيفري��21،�مؤرخ����07-12قانون�رقم�من��158وتقابل�ا�املادة��-1084
:تمل�برامج�البلدية�ع��ش��-1085

البنايات�والتج���ات��دار�ة�-

الطرق �-

الشب�ات�املختلفة�-

املدرسية�وما�قبل�املدرسية�والر�اضية�والثقافية�وال��ف��ية�واملتصلة�بالعبادة�التج���ات�-

التج���ات�ال��ية�و�جتماعية�-

التوز�ع�والنقل�و�تصاالت�-

التج����الصنا���وا��ر���والسيا���-

=املصا���الصناعية�والتجار�ة�-
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�بالتع �البلدياتاملتعلقة �ب�ن �ما �املش��ك �عن�)1086(اون �ا��ارجة �بالعمليات �متعلقة �والثالثة ،

.)1087(ال��امج

الفقرة�الثانية

عدم�تحكم�ا��ماعات��قليمية����توز�ع�النفقات

��ستقاللي �تتوقف �التحــــــــــــــــــــــــــال �ع�� �املحليــــــــة، �ل��ماعـــــــــات �املاليــــــــــة �جانب�ــــــــــــــــــــــــــــة ��� كم

�يرادات،�بتوف���املوارد�الضرور�ة�فحسب،�بل��مر�يتعدى�ذلك�إ���ضرورة�التحكم�����نفاق�

�ا��زائر�ينذر� ��� �الوضع �غ���أن �املح��، �املستوى �ع�� �اختيار��ولو�ات �بحر�ة �بالتمتع املح��،

�بحك �ذلك، �تنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�عكس �نفقــــــــــــــــــــــــــــــــــم �ممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامي �ال�سي��، �جل�ـــــــــــــــــــــات �امتصاص �إ�� �يؤدي ا

).ثانيا(و�س�ثمار��،�و�و�ما�يخلف�تواضع�نفقات�التج��� )أوال(املوارد�املحلية�

أوال

امتصاص�نفقات�ال�سي���ملعظم�املوارد�املحلية

تتطلب�استجابة�ا��ماعات��قليمية�للمتطلبات�امل��ايدة�ملواطن��ا،�وخاصة����امليادين�

�ف�لما� �وجھ، �أحسن �ع�� �دور�ا �ألداء �تؤ�ل�ا �قاعدية �و�يا�ل �مالية، �توف���موارد �ساسية،

.)1088(�لما�تمكنت�من�تحس�ن�ا��دمة�العمومية��انت��م�انات��افية،

،�يحدد�ش�ل�م��انية�البلدية�2012أوت��21،�مؤرخ����315-12من�مرسوم�تنفيذي�رقم��03ظر�املادة�أن.ال��يئة�ا��ضر�ة�والب�ئة�-=

.ومضمو��ا،�مرجع�سابق
:�شتمل�ال��امج���ساب�الغ���وال��امج�املتعلقة�بالتعاون�املش��ك�ما�ب�ن�البلديات�ع���-1086

برامج�لفائدة�املؤسسات�العمومية�البلدية�-

ت��قتصادية�البلديةبرامج�لفائدة�الوحدا�-

برامج�التعاون�ما�ب�ن�البلديات�-

.من�املرجع�نفسھ�07أنظر�املادة�.برامج�لفائدة�أطراف�أخرى �-
:�شتمل�العمليات�ا��ارجة�عن�ال��امج�ع���-1087

العمليات�املنقولة�والعقار�ة�ا��ارجة�عن�ال��امج��-

حركة�الديون�والدائ�ية�-

�ا �عن �ا��ارجة ��خرى �.ل��امجالعمليات ��07أنظر�املادة �رقم �تنفيذي �مرسوم �315-12من ��� �مؤرخ ،21�� �ش�ل�2012أوت �يحدد ،

.م��انية�البلدية�ومضمو��ا،�املرجع�نفسھ
.112.،�مرجع�سابق،�صوداد�علو-1088
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�املستمر �ال�سي���بال��ايد �قسم �نفقات �ت�سم �املالية�)1089(لكن، �املوارد �نقص �مقابل ،

ا�يفسر�ال��ز�املستمر�ـــــــــــــــــــــــــــــــــات��قليمية،�و�و�مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــھ�ا��ماعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�ي�منـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالذي��ع

� �البلديات ��–مل��انيات �نفق-خصوصا �أن �إذ �بمعــــــــــــــــــــــــــــ، �ت��ايـــــــــــــــد �ـــــــــــــــــا��ا �أك�� �تزايد�دالت من

�الدولة �لتغطي �ال�سي��، �بنفقات �التكفــــــــــل �إ�� �فقط �ف�س�� �نفقات�موارد�ــــــــــا، قدر�كب���من

.)1090(قسم�التج����و�س�ثمار

�ا��ماعات� �وأعباء �م�ام �بتطور �املح��، �املستوى �ع�� ��نفاق ���م �ز�ادة �س�ب يتمثل

الذي��عد�س�با�لز�ادة��نفاق،�فأصبحت���قليمية،�والذي�صاحبھ�النمو�الديمغرا���السر�ع،

�امليادين �جميع ��� �املحلي)1091(تتدخل �والتنمية �ال��يئة �التعم���وال�يـــــــــــــــــــــــــــــــــ، �القاعدية�ـــــــــــــــــــــــــــــــــة، ا�ل

تج���ات�ال��بيـــــــــة�والت�و�ن�امل��،�ال�شاطات�والتج���،�التنمية��قتصاديــــــــــة،�الفالحـــــــــــــة�والري،�

.)1092(�جتماعية�والثقافية،��س�ثمارات��قتصادية،�حفظ�ال��ة�والنظافة،�والسكن

�النفقات� �ك��ة �مع �خصوصا �املحلية، �النفقات ��غطية �إش�الية �تفاقم �إ�� ��ذا ��ل أدى

�انت��عا�ي�من�ال��ز�املا��،�ف���مج��ة��جبار�ة،�ال���تلزم���ا�ا��ماعات��قليمية،�ح���وإن�

�املص �من �النوع ��ذا ��غطية �إجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع�� �دون �أو�إنقاص�ــــــــــــــــــــــــــــار�ف، �أو�إلغاء، ��عديل، �أي راء

.��م�ا،�باعتبار�ا�نفقات�ضرور�ة،�ل�سي���الشؤون�املحلية

� ����و�كذا، �إدراج�ا �املنتخبة �املجالس �ع�� �يتع�ن �ال�� ��جبار�ة، �النفقات �تحديد فإن

�املحلي �ا��ماعات �دفع �ع�� �املشرع �حرص �من �ي��ره �ما �لھ �بالنفقات�ـــــــــــــــــــــــامل��انية، �للتكفل ة

� ��قليمية، �لل�يئات �الذاتية �املوارد �ضعف �أن �إال �املوظف�ن، �كأجور �إ���أالضرور�ة، دى

�حر�ة��و�عد�-1089 ��خ��ة ��ذه �وال�تملك ��غطي��ا، �ع�� ��قليمية �ا��ماعات �املشرع �يلزم �ال�� �تلك �و�� �إجبار�ة، �نفقات معظم�ا

:التصرف�����ذا�النوع�من��نفاق،�للتفصيل�����ذه�املسألة،�أنظر

- Jacques FERSTENBERT, François PRIET, Paule QUILICHINI, op.cit, PP.356, 358.
.43�،44.،�مرجع�سابق،�صبرا�مي�بوطالب،�نض��ة�دو�ا�ي-1090
أن��ختصاصات�ال��مة�امللقاة�ع���عاتق�ا��ماعات��قليمية،�جعل�مصادر�التمو�ل�الذاتية،�غ����افية،�مما�يدفع��غ�� �-1091

:��ا�لل��وء�للتمو�ل�ا��ار���لتغطية�ال��ز�الذي��عا�ي�منھ،�أنظر

- Rachid ZOUAIMIA, Marie Christine ROUAULT, Droit administratif, Edition Berti, Alger,
2009, P.134.

�101إ����73،�يتعلق�بالبلدية،�مرجع�سابق،�واملواد�2011جوان��22،�مؤرخ����10-11من�قانون�رقم��124إ����107أنظر�املواد��-1092

.،�يتعلق�بالواليــــــــة،�مرجع�سابق2012فيفري��21،�مؤرخ����07-12قانون�رقم�من�
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�من�امت �يحد �و�و�ما �املحلية، �ا��ماعات �م��انية �من ��امة �ل�سبة ��جبار�ة �النفقات صاص

.)1093(حر���ا����تحديد�نفقا��ا

�بل� �با��زائر�فحسب، �خاصة �ل�ست �ال�سي���ظا�رة �نفقات ��يمنة �أن �عموما، يالحظ

و�و��عرف�ا�معظم�دول�العالم،�املتقدمة�م��ا،�والنامية�ع���حد�السواء،�لكن�ب�سب�متفاوتة،�

ما�يؤثر�����ستقاللية�املالية�ل��ماعات��قليمية،�لذا�يجب�ضبط�النفقات�املحلية�لتدعيم�

.)1094(حر�ة�ال�يئات�املحلية����تحديد�أوجھ�مصروفا��ا

ثانيا

تواضع�نفقات�التج����و�س�ثمار

تراجع�ا�يؤثر�تزايد�نفقات�ال�سي���بالسلب�ع���نفقات�التج����و�س�ثمار،�و�ؤدي�إ���

ن�يجة�لروابط�التأث���والتأثر،�فالثانية�ترتبط�ارتباطا�وثيقا�باألو��،�بحكم�اعتماد�ا�أساسا�ع���

،��لما�تمكنت�)1095(الفائض�من�نفقات�ال�سي��،�ف�لما�تمت�عقلنة�النفقات�املحلية�وترشيد�ا

.ا��ماعة��قليمية�تحقيق�فائض،�ملواج�ة�القسم�الثا�ي�من�النفقات

�ض� �أمام �النفقات�لكن، �تحديد �إ�� �باإلضافة �املحلية، �ل��ماعات �املالية �املوارد عف

�عل��ا� �يصبح �حيث �كث��ة، �خيارات ��قليمية �لل�يئات �يبقى �ال �املشرع، �طرف �من �جبار�ة

،�مرجع�...ة�من�حيث�ا��اجات�الفعلية�والتطورات�الضرور�ةـــــــــــــــــــــــــــاعات�املحليـــــــــــــــــــــــــا���ل��مـــــــــــــــ،��ستقالل�املعبد�الصديق�شيخ-1093

.128.سابق،�ص
.40.،�مرجع�سابق،�صنصر�الدين�م�اوي -1094
ــــــــــــو����ذا��تجاه��ان�موقف�الدولة�ا��زائر�ة����التعليم�-1095 ،�رقم�وزارة�الداخلية�وا��ماعــــــــــــات�املحليةة�ال���أصدر��ا�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

:،�مرجع�سابق،�حيث�حث�ع���ما�ي��...،�تتعلق�ب��شيد�النفقات2015س�تم����14،�مؤرخة����2143

وأثاث�وم�اتب�بكميات�كب��ة�وترجيح�اقتناء�تج���ات�ذات�نوعية�لضمان�مدة�ا��د�من�النفقات�املخصصة�القتناء�التج���ات��-

استعمال�أطول 

،منع��ل�اس�بدال�غ���م��ر�لألثاث�والتج���ات،�السيما�بال�سبة�للسكنات��دار�ة�-

-��� �والتكفل �الوفود �استقبال �لنفقات ��مر�بال�سبة �وكذا �وا��فالت، �و�عياد ��ستقباالت �مصار�ف �خالل�ترشيد �من �السيما ا،

تو���التحكم�ا��يد����عدد�املعني�ن���ذه�العمليات ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������،

ملنجزة�بطر�قة��سمح�بالتحكم�����عبئة����اص�ووسائل�التنقل�امل��رة،�السيما�فيما�الس�ر�ع���التنظيم�ا��يد�للم�مات�ا-

يخص�مدة�امل�مة

تو���صرامة�أك���عند�إعداد�تقديرات�امل��انية-

تقليص�النفقات�املرتبطة�باس��الك�الورق�واملواد��س��الكية��لك��ونية-

.الس�ر�ع���ضمان�املتا�عة�الدقيقة�للمحاسبة�املادية�للمخازن �تو���صرامة�أك�������سي���حظائر�السيارات�مع-
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التعامل�بما��و�متوفر�ل�ا�من�وسائل،�و�التا���إ�مال�املشار�ع�التنمو�ة،�ال���يمكن�أن�تحسن�

�امل ��� �املالية �موارد�ا �نفقات�من �يفسر�ضعف ��مر�الذي �الدولة، �بإعانات �و�كتفاء ستقبل،

.،�و�التا���ضيق�حر�ة��ختيار����مجال��نفاق)1096(التج����و�س�ثمار����م��اني��ا

�واملشار�ـــــــــ �توف���التج���ات �إ�� �التج����و�س�ثمار، �نفقات �العموميــــــــة�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتؤدي ـــــع

��الطرق� �التحتية، �الب�يات �وإنجاز ��س�ثمار، �ع�� ��قليمية �ا��ماعات �و���يع املحلية،

�والثقافية �الر�اضية �والتج���ات �املياه، �العمومية�)1097(ومجاري �املشار�ع �إنجاز �وت��ة �لكن ،

.)1098(إلتمام�ااملحلية،�ال�تزال�ت�سم�بالبطء،��س�ب�التأخر����برمجة�املبالغ�الضرور�ة�

�التأكي �إ�� �أسعار�الب��ول، �ش�د��ا �ال�� ��زمة ��نفاق�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأدت �ترشيد �ضرورة �ع�� د

�احتم �تقلص ��س�ب �للمداخيلـــــــــــــــــــــــــــــــــــاملح��، �املنتجة ��س�ثمارات �توسع �خلق�االت �يجب �لذا ،

�إجرائ�ن� �اق��اح �وتم ��قتصاد، ��س�ثمار�والتج����بمنطق ��� �خيارات �وضع �وكذا تجا�س،

:،�واملتمثل�ن���)1099(2016بال�سبة�مل��انية�

:ولبلوغ�ذلك:إعادة�التوازن�بخصوص�النفقات*/

أن�ت�ون�نفقات�قسم�التج����أع���بكث���من�تلك�املتعلقة�بقسم�ال�سي��،�وال���يجب��يجب�-

،�%5أن����ل�انخفاض�ب�سبة�

يجب�أن�تحتل�نفقات��س�ثمار�املنتجة�لل��وة�حصة��سد�من�القسم�الثا�ي�ح����ش�ل�����-

املستقبل�القر�ب�مصدرا�لإليرادات،

:ن�خاللوذلك�م:تحس�ن�التحكم����النفقات*/

�الت�اليف��- ��س�ب �صغ��ة �قيم��ا �ال�� �تلك �تصفية �ضرورة �و�التا�� �الطلبيات، �وتجميع توحيد

�ضافية،

،�مرجع�...ة�من�حيث�ا��اجات�الفعلية�والتطورات�الضرور�ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات�املحليــــــــــــــــــــــــــــ،��ستقالل�املا���ل��ماععبد�الصديق�شيخ-1096

.128.سابق،�ص

1097- Dominique HOORENS, « L’investissement des collectivités locales et son financement »,
Revue d’Economie Financière, n°86, Association d’économie financière, Paris, 2006, P.157.

.46.،�مرجع�سابق،�صم�اوي �الدين�نصر -1098
وزارة�الداخلية�وا��ماعات�ادرة�من�طرف�ــــــــــــــــــ،�الص2015أكتو�ر��05،�مؤرخة����1047جاءت���ذه��ق��احات�التعليمة�رقم��-1099

.،�مرجع�سابق...2016،�تتعلق��شروط�وكيفيات�تمو�ل�وإعداد�امل��انيات�املحلية�لسنة�املحلية
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�تحديد��- �مع �املناقصات، �عن ��عالن �قبل �و�مدادات، �املش��يات �أجل �من �سياسة وضع

�حتياجات�العاجلة�و�حتياجات�املستقبلية،

�تفاد�- �مع �املوردين، �مع �التعامل �الوحيد����يع �ال��ص �ذات �املؤسسات �قدر��م�ان ي

وا��رفي�ن،�عن�طر�ق��تفاقيات�أو�صيغة�صفقة�طلبيات،

�باستمرار،�يجب��- �يتعلق�بالت�اليف��خرى،�خارج��جور�وأعبا��ا،�ال���يجب�احتوا��ا وفيما

�ص �حالة ��� ��شأ��ا �التفاوض �إعادة �يمكن �و�التا�� �للتجديد، �غ���قابلة �نفقات عو�ة�اعتبار�ا

.%20تطبيق�إجراء�التخفيض�ب�سبة�





ا��اتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــة

328

استقاللية�ا��ماعات�املحلية�"انطلقت�دراس�نا�ملوضوع��ذه��طروحة�املوسومة�بـ�

�الع"���النظام�القانو�ي�ا��زائري� �املحيط ��� �معاينة �حالة �من ��قليميـــــــــة�ـــــــــــــــــــــ، �لل�يئات ام

��ش�ل� �املح��، �املستوى �ع�� �املنتخبة �الوحدات ��ستقاللية �أن �عن �فضال �ا��زائر، فــــــــــي

�ومن� �المركزي، �نظام �أي ��� ���ر��ساس ��عد �ف�� ���ادي��، �البحث ��� �حقيقية إش�الية

:ي����ذا�املنطلق�نورد�أ�م�النقاط�ال���احتو��ا�خاتمة��ذا�البحث�فيما

م��ص��طروحة:أوال*/

�ا��ماعات� �استقاللية �مظا�ر �لت�يان ��طروحة ��ذه �من ��ول �الباب خصصنا

� �من �باألساس �منھ، ��ول �الفصل ��� �منطلق�ن �ا��زائري، �القانون ��� �مقومات�قليمية

�بال��صية� �تتمتع �محلية، �وحدات �بوجود ��ع��اف ��� �واملتمثلة �العضو�ة، �ستقاللية

.املعنو�ة،�وكذا�انتخاب�مجالس�من�طرف�املواطن�ن�ل�سي���الشؤون�املحلية

�ا��زائ �املشرع �بتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقام �الصدد، ��ذا ��� �ا��زائيقسري �الدولة �إقليم �إ���م ر�ة

�البلدي �و�ما �والواليـــــــــــــــــــــــمستو��ن، �جميــــــــــــــــــــة �عليھ �نصت �ما �و�و �والقوان�ن�ة، �الدسات�� ع

�ا��زائر�ة �إ�ش، �صالحية �جعل �يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكما ��� �بذلك�ـــــــــــــــــــــاء�ا �مبعدا �ال�شر�عية، �السلطة د

�تدخ �التنفيذية �السلطة �املركزي –ل �التنظيم ��� �الثا�ي �ال�يئ�-الطرف �مص�� ات�ــــــــــــــ��

�ـــــــــــــــــــــــــــــــ�قليمي �ة، �أول�نا�يك �كرس �قد �ي�ون �و�ذلك �املعنو�ة، �بال��صية �ل�ما �اع��افھ عن

.مظ�ر�لالستقاللية

�قليمية�ع���ضرورة�تو���نصت�كذلك،�جميع�ال�شر�عات�ذات�الصلة�با��ماعات�

�لث �تكر�س ��ذا �وفــــي ��نتخاب، �طر�ق �عن �املحلية �املجالس ��� �مظ�ر�ـــــــــــــــــــــــالعضو�ة ا�ي

ـــو�ذه�ال�ساطــــــــــة،�إذ�لم�يؤد��نتخـــــــــــاب�ال�دف�املرجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلالستقاللية،�غ���أن�الوضــع�ل�س���

��س�ي ��� �املواطن�ن �إشراك ��� �واملتمثل ��يمنـــــــــــــر�شؤو��ـــــــــــــــــــــــــــــــمنھ، �بحكم �ا��زب�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم، ة

��نتخ �يجعل �ما �و�و �للمر���ن، �باق��احھ �من�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالواحد، �مفرغة �ش�لية �وسيلة اب

محتوا�ا،�ليصبح����ظل�التعددية�ا��ز�ية،�أك���تدعيما�لالستقاللية،�بفتح�مجال�ال�����

�ألوانا� �عنھ �ي�تج �مما �املقاعد، �توز�ع ��� �ال�س�� �التمثيل �نظام �واعتماد �املواطن�ن، ��ميع

رغم�أن��ذا�النمط�كذلك�،�سياسية�مختلفة،�بالتا���تمثيل�مصا���الوحدة�املحلية�ب�امل�ا

.�ع��يھ��عض�العيوب
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����الفصل�الثا�ي ��ول ��عرضنا ،�ملظا�ر��ستقاللية�الوظيفية�ل��ماعات�من�الباب

�قليمية،�واملتمثلة����ممارسة��ختصاصات�املحلية�بقدر�من�ا��ر�ة،�والذي�لن�يتأ�ى�إال�

ية،�مع�تخفيف�وصاية�السلطة�باالع��اف�بوجود�مصا���محلية،�متم��ة�عل�املصا���الوطن

�الص ��ذه �ممارسة �ح�ن ��قليمية، �ا��ماعة �ع�� ��ستقاللية�ال املركز�ة �إل��ا �يضاف حيات،

�تبقى� �فبدو��ا �إل��ا، �املو�ولة ��ختصاصات �مواج�ة �من �املحلية �ال�يئات �لتتمكن املالية،

�مم �من �التمكن �لعدم �محتوا�ا، �من �مفرغة �كرست، �وإن ��دار�ة، ارسة��ستقاللية

.�ختصاصات

املواثيق�ب،�بدايةبذلك�القوان�ن�ا��زائر�ة�باإلشارة�ملسألة��ختصاصات�املحلية�قامت

�ـــــــــــــــــــــــالوطنيـــــــــ �ة �نصت �ال�� �الدولع�� �ب�ن �الوظائف �توز�ع �وال�يئــــــــــــــــــــــــــضرورة �ــــــــــــــــــــــــــــــــــــة املحلية�ات

�ال �يدعم �أن �شأنـــھ �من ��قليمية، �ل��ماعات �بذلك ��ع��اف �أن �معت��ة �يمنظــــــتبإس�اب،

��ستقاللي �يفعل �و�التبعيــــــــة �ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالالمركزي، �الدسات���ا��زائر�ـــــــــــة، �لكن ـاء�ـــــــــــــــــــباست�نــــ�-ة،

� �بالبلدي-1976دستور �التصر�ح �باكتفا��ا �ذاتھ، �امل��اج �ت�بع �لـــــــــــم �ك�ي�تـــــــــــــــــــــــ، �والوالية ن��ة

.إقليميت�ن،�مع�اعتبار�املجلس�املنتخب�قاعدة�الالمركز�ة

�مسأل� �بذلك، �الدسات�� �تفصيـــــــــــــــــــــــــــــــــتركت �للقوان�ن�ـــــــــــــــــــة �املحلية، ��ختصاصات ل

ع�ـــــــــــــــــــالعادية،�وال���اعتمدت��سلـــــــوب�العـــــــــــام����توز�ــــــع��ختصــــــــــاص،�والذي�رغم�تماشيـــھ�م

� �و�التا�� �املنتخبة، �املجالس �اختصاصات �إلطالق ��ستقاللية، �واسع��ضمانفكرة مجال

�القر  �واتخاذ �أخرى للتصرف �ج�ة �من �إال�أنھ �املح��، �املستوى �ع�� �بالغموض��،ارات يتصف

ات�أو�إحال��ا�ـــــــــــــو���ام،�و�و�ما�سيؤدي�إ���ضياع��ستقاللية،�ألن�عدم�وضوح��ختصاص

،�خاصة�وأن�حر�ة�التصرف�����ختصاصات�املحليةللتنظيم�لتفصيل�ا،��ش�ل�خطورة�ع���

� �السلطة �بيد �التنظيم �اختصاصسلطة �من �تضيق �أن �ل�ا �يمكن �وال�� ات�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتنفيذية،

�املح� ����الشر�ك �السياسية ��رادة ��� �تردد �ف��ا �نجد �ال�� �ا��زائر�ة �الدولة ��� �خصوصا ،�

.�قليم�مواط��منح�املجالس�املنتخبة�ا��ر�ة�الضرور�ة���دمة�مصا���

�ك ��ذاــــــــــــــــــــــــــــتج�� �طبيع�،ل �التداولية�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�� ��ج�زة �ع�� �املمارسة �الوصاية ة

�ةاملحلي �ف، ��خ��ة، ��ذه ���ستوجباستقاللية �تدخل �مجال ����تض�يق �املركز�ة السلطة

ي�قابلتھ�الدولة�ا��زائر�ـــــة�،�والذالل�التخفيف�من�الوصاية��دار�ة،�وذلك�من�ختصرفا��ا
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بالسلب،�من�خالل�ال�شديــــــــــد�من�الرقابة�املمارسة،�سواء�ع���أعضاء�املجالس�الشعبية،�أو�

� �لسنة �الوالية �قانون ��� �غ���أنھ �املجلس، �ع�� �وح�� �ا��زائري�2012أعمال�ا، �املشرع �ب�ن ،

�الشعبية�ـــــــــــــــــــــــــــــــجانب �املجالس �مداوالت �إلغاء �عن �التخ�� �خالل �من �التخفيف، �من ا

،�نا�يك�ة�من�طرف�وز�ر�الداخلية�وا��ماعات�املحلية،�واعتماد��لغاء�القضا�يـــــــــــــــــــــــــــــــــالوالئي

�املج �تخدم �ال�� ��جراءات ��عض �إعمال �قرارات�ــــــــــــــــــــــــــاملنتخب�الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعن �كتعليل ة،

.الوصاية،�و�ستماع�للعضو�املع��،�واس�شارة�أج�زة�معينة�قبل�اتخاذ�القرار

�املالية ��قليمية،��عت����ستقاللية ��ختصاصات�ل��ماعات �ذلكمحرك �رغم لم�،

�ا�نصت�ع���ضرورة�توف���املوارد�املالية�الالزمة�لك�بصفة�صر�حة،��ل�ا�شر�املواثيق�الوطنية�

�تاركة� �للنقطة ��شر�تماما �لم �الدسات���ال�� �من �أك���دقة �ت�ون �و�ذلك �املحلية، �امل�ام ألداء

�والذي� �والواليــــــة، �للبلديـــــــة �املالية �باالستقاللية ��ل�ا �صرحت �وال�� �العادية، �مر�للقوان�ن

�إ �تكف �ال �لك��ا �ضمانة، ��افية��ش�ل �ذاتية، �موارد �من �ل�ا، �تتوفر�الر�ائز�املدعمة �لم ذا

�أو�مجال� ��يرادات، �مجال ��� �سواء �مالية، ��سلطة �التمتع �وكذا �املحلية، �املصا�� ملواج�ة

.�نفاق

خصصنا�الباب�الثا�ي،���دود�استقاللية�ا��ماعات��قليمية،�فاالع��اف�باملظا�ر،�ال�

�ل �فعلية �استقاللية �ا��زائري�ينذر�بتأس�س �املشرع �إغفال ��س�ب �املحلية، ��دار�ة لوحدات

ملسألة�تدعيم�املظا�ر�املكرسة،��ش�ل�يجعل�ا�تحقق�ال�دف�املبت��،�وعدم��كتفاء�بالنص�

�قصور� �الدراسة، �من ��ول �الفصل ��� �ب�نا �لذا �ش�لية، �استقاللية �وتكر�س �عل��ا، الصر�ح

��دا ��ستقاللية �تفعيل ��� �املكرسة �إعمال�املقومات ��� �املشرع �إخفاق ��س�ب �وذلك ر�ة،

،�نا�يك�عن�الوصاية�املشددة�املمارسة�حر�ة�التصرف�ذي�تتحقق�معھ�نتخاب�بالش�ل�ال

.ع���املجالس�املنتخبة

� �يؤدي �استقاللية�ال �تفعيل �إ�� �ا��زائري، �املشرع �من �املعتمد ��نتخاب نمط

�ع ��س�ب ��قليمية، �بالعضو�ال�دا��ماعات ���تمام �يكمن�م �ذلك، �وال��عد �انتخابھ، قبل

ة�ال�����ال���تؤدي�إ���ا��صول�ع���م�����ن�ال�يمل�ون�املستوى�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذلك����إطالق�حر�

�املالية� �وخصوصا �تتم���بالتعقيد �وال�� �املحلية، ��ختصاصات �ملواج�ة �الضروري، العل��
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��ش�ال �حدة �من �و�ز�د �لتمكي��م�م��ا، �املنتخب�ن �ت�و�ن �بمسألة �ا��زائر�ة �الدولة ���اون ية،

.من�ال��وض�باملصا���املحلية

�املشروعي �سبق، �ما ��ل �عدم�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأضفى �ألج�زة �محلية �اختصاصات �منح �ع�� ة

�و�غلي�� �� ــــــــــــــــــــــــــال��ك��، �ع�� �املنتخبا ��مناء�ــــــــــــــــــــــــــــــج�زة �الدائرة، �رئ�س �الوا��، �ذلك �من ة،

�ا��ماعات� �استقاللية ��� �يطعن �و�و�ما �املقاطعة، �مجلس �وأخ��ا �الوالية، �مجلس العامون،

.�قليمية،�و�جعل�ال�يئات��قليمية،�أقرب�لعدم�ال��ك��،�منھ�لالمركز�ة��دار�ة

�ا� �املشرع �قكذلك��زائري اعتمد ��ل �وفـــــــي �نمطا�ـــــــــــــــــــــــــــــ، ��قليمية، �ا��مـــــــــاعات وان�ن

�للمج �نوعية �حر�ة �منح �عدم ��� �إرادة �فيھ �ب�ن ��سي���املصا���ـــــــــــــــللوصاية، ��� �املنتخبة الس

�سلطة�املحلية �بمنح �مجتمع�ن، �أو �منفردين �سواء ��عضاء، �ع�� �الرقابة �شدد �حيث ،

تقدير�ة�ل���ة�الوصية����إقالة،�توقيف،�وإقصاء�منتخ����ج�زة�التداولية�املحلية،�وكذا�

���ممارسة�أعمال�ا،�من��التداولية�ج�زةتوقيف�وحل�ال�يئة�التداولية،�نا�يك�عن�تقييد�

�ا �مركز�السلطة �تفوق �وا��لول�خالل �إلغاء، �التصديق، ��� �مطلقة �سلطة �بمنح�ا ملركز�ة،

.محل�املنتخب�ن����ممارسة��ختصاصات�املحلية،�ملا�لذلك�من�تقييد�لالستقاللية

� ��ستقاللية �كيفنا ����املالية �وذلك �باملظ�ر�ة، ��قليمية، �ل��ماعات ���ا املع��ف

�املا �املوارد �ضعف ��س�ب �الباب، ��ذا �من �الثا�ي �دور�الفصل �محدودية �وكذا �املحلية، لية

.املنتخب�ن�����سي���مالية�الوحدات�املحلية

�وذلك� �الذاتية، �املالية �املوارد ��� �ضعف �من �ا��زائر، ��� ��قليمية �ا��ماعات �عا�ي

�ذات� �املوارد �املحلية، �لل�يئات �تاركة �العالية، �املردودية �ذات �ل��بايات �احت�ار�الدولة �س�ب

،�نا�يك�س�ان��قليمختصاصات�يجعل�ا�غ���قادرة�ع���مواج�ة�ا�ما�املردود�الض�يل،�و�و 

� �عائدات��لةآضعن �ضعف �وكذا �الدولة، �مع �تتقاسم�ا �ال�� �املوارد ��� ��خ��ة ��ذه نص�ب

.�مالك�املحلية

يؤدي��ل��ذا،�إ���ال��وء�للتمو�ل�ا��ار��،�ل��روج�من�الوضعية�املتأزمة�وا��صول�

�الصن �طرف �من ��عانات �غ���قادر�ع���ع�� �أصبح �الذي �املحلية، �ل��ماعات �املش��ك دوق

 �� �والوالياتمواج�ة �للبلديات �املالية �والذي�زمة �الدولة، �من ��عانات �طلب �عن �نا�يك ،
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�الق �لتوجيھ ��قليمية، �ا��ماعات �الستقاللية �م�دد �أك�� �طرف�ـــــــــــــــــــــــــ�ش�ل �من �املح�� رار

.ل�تخصيص��عاناتالسلطة�املركز�ة،�من�خال

�موق �املنتخبــكذلك�املشرع�فتوجـــــــــــــــــھ �املجالس �نحـــــــــو���م�ش �مجــــــــــــ، ��� ــــــال�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

� ��عداد �صالحية �بمنح �فقام �تنفيذ�ا، �وأخ��ا �ضبط�ا، �امل��انية، �التنفيذيــــــــة�إعـــــــــداد لل�يئـــــــة

�الع �لألم�ن �وإسناد�ا �البلدي، �الشع�� �املجلس �رئ�س �من �و����ا �للوالية، ام�ـــــــــــــــــــــــــــــــــبال�سبة

�إعداد� ��� �واملتمثل �املالية، �لالستقاللية �مدعم �مقوم �أول ��� �طعن �و�ذلك �للبلدية، بال�سبة

.امل��انية�من�ا���از�التداو��

�املنتخبل �املجالس �دور �من �قيد �بل �ا��د، ��ذا �عند �املشرع �يتوقف �ضبط�ـــــــــــــــــــم ��� ة

�بمنح� �����اامل��انية، �واملتمثلة �القيود، �من �بجملة ��خ��ة �تأط����ذه �مع �التصو�ت، سلطة

اش��اط�مصادقة�السلطة�الوصية،�وكذا�ا��لول����حاالت�معينة،�و�و�ما�يقلص�من�دور�

،�و�التبعية�يؤثر�سلبــــا�ع���استقالليـــــــــــة�ا��ماعــــــــــات�املحليــــــــة،�يضــــــاف�إ���ذلك��املنتخب�ن��

�بإسن �امل��انية، �تنفيذ ��� �املنتخب�ن �دور �من �التقليص ��ذا، �الصالحيــــــــــةــــــــــــــ�ل ألج�زة��اد

.ل����حالة�ظ�ور���ز����امل��انيةلسلطة�الوصية�صالحية�ا��لو امعظم�ا�معينة،�وكذا�منح�

�يمنحـــــــــــــــــل �م �كذلك ��قليميةاملشرع �مجال�ل��ماعات ��� �ال �مالية، �سلطة �أية ،

�وتأس�س� �الضر���، �وعا��ا �تحديد �سلطة �تملك �ال �إذ ��نفاق، �محال ��� �وال �يرادات،

�تحديد� ��� �حر�ة �ال�تملك �كما �املحلية، �املالية �املوارد �تحصيل �وال�ح�� �والرسوم، الضرائب

ة�أخرى،�فال�تكفي�نفقا��ا،��س�ب�قلة�املوارد�املالية،�من�ج�ة،�وك��ة�نفقات�ال�سي���من�ج�

ال�تملك�حر�ة�نفس�ا�يرادات�ملواج�ة�نفقات�التج����و�س�ثمار،�لتجد�ا��ماعة��قليمية�� 

.���توجيھ�نفقا��ا
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�ق��احات*/

�الالمركز�ة� �لتفعيل �ر�ان �أكبــــــــر ��قليميـــــــــة، �ا��ماعات �استقالليــــــــــة �ضمان �ش�ل

:مجموعة�من�الضمانات�واملتمثلة�أساسا����توفر ق�ذلك�البد��دار�ة،�ولتحقي

�بصورة��- �عل��ــــــــــا �تقوم �ال�� �واملبادئ �الالمركز�ــــة، �ملسألة �الدسات���ا��زائر�ة معا��ة

�فعـــــــــــــــــــتفصيلي �مثلما �العر�يــــــــــــــــــــــــــــــة، �الدول ��عض �واملغرب�–ةـــــــــــــــــــلت �ذلك�-تو�س، ��� �ألن ،

� �والنص �القوان�ن، �باعتبار�الدسات���أس�� �ضمانة، �الالمركز�ةـــــــــــــــــــــــــــأركع�� �يجعل�ا�ف��ا�ان ،

سياسة��شارة�العابرة�عن�تخ���أن�،�إذ�آن�ع���الدولة�ا��زائر�ة��عيدة�عن�أيدي�املشرع

 �� �الالمركز�ة �ومقومات �وتر دار�ةملبادئ ،� �مص���ا��ماعات �القانونية��ة�قليميك للنصوص

.�د�ى�درجة،�بما�لذلك�من�تأث���سل���ع���ال�يئات�املحلية

�املجالس��- ��� �العضو�ة �لتو�� �شروط �بوضع �وذلك �املحلي�ن، �باملنتخب�ن ��تمام

�عالي �مؤ�الت �ذوي �أعضاء �ع�� �ل��صول ��سي���املصا���ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاملنتخبة، �من �تمك��م ة،

املحلية،�وكذا�تمكي��م�من�دورات�ت�و��ية�لتحسن�املستوى،�و�قتداء�بالدول�ال���سبقتنا�

.����ذا�املجال،�كفر�سا�ال���خصصت�ج�از�يتو���ت�و�ن�املنتخب�ن

ز�املنتخب�ن،�وإزالة��يمنة�الوا��،����ب��ختصاصات�املحلية�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة�مركــــــــــــــــــــــــــــــــــــتقو��-

�جع �مع �للمجلس، �وإسناد�ا ����ـــــــــــــــــــــــــمنھ، �التنفيذية �ال�يئة �الوال�ي �الشع�� �املجلس �رئ�س ل

.الوالية

،�والتخ���عن�أث����ج�زة��خرى�املساعدة�للوا�������ختصاصات�املحليةتخفيف�ت�-

� �املنتخبة، �واملجالس �املركز�ة �السلطة �ب�ن �الصالحيات �توز�ع ��� �املركز�ة منح�بال��عة

.لألج�زة�التداولية،�ال�املعينةاملحليةختصاصات�� 

-� �الدولة �ب�ن ��ختصاصات �توز�ع ��� �التفر�ع �بمبدأ ـــوا��ماع�خذ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ات�ـــــــــ

� ��سي���شؤون �وجعل �م�مواط���قليمية، ــــــ�قليم ــــــــــــــــــــ ��و�ــــــــــــــ �املحلي�ن �املنتخب�ن �طرف ن

��فعدم�القدرة�من�طر عند�ي��أ�إليھ،املبدأ،�وتدخل�السلطة�املركز�ة،�بمثابة�است�ناء

�م�  �ح�ن �املستوى �ال��ك���ع�� �عدم �أج�زة ��غليب �عن �والتخ�� �التداولية، نح�ج�زة

.�ختصاصات�ل��ماعة��قليمية
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�بالدول�- ��قتداء �ال �وملا �املنتخبة، �املجالس �ع�� �املمارسة �الوصاية �من التخفيف

جسيد�املتقدمة،�وم��ا�فر�سا�ال���ألغت�الوصاية�واس�بدل��ا�بالرقابة�القضائية،�و���ذلك�ت

،�وخصوصا�وأن�املشرع�ا��زائري�قام�بتطبيق�مثل��ذه�أك���الستقاللية�ا��ماعات��قليمية

الرقابة�ع���مداوالت�املجالس�الشعبية�الوالئية،�فلما�ال��عميم�ا�ع���جميع�أعمال��ج�زة�

.التداولية

�املردودية�- �ذات �املوارد ��عض �بتخصيص �املالية، �باملوارد �ل��ماعات����تمام العالية

�قليمية،�لتتمكن�من�مواج�ة�النفقات�امل��ايدة،�وكذا�الرفع�من�ال�سب�ال���تحصل�عل��ا�

.���ا��بايات�ال���تتقاسم�ا�مع�الدولة،�نا�يك�عن�ضرورة�تثم�ن�املوارد�غ���ا��بائية

�ال�- �املالية ��زمات �من �وا��روج �املح�� ��داء �لتحس�ن �الالمركزي �التعاون ��تدعيم

�ب�ن� �املا�� �التعاون �ع�� ��قليمية �ا��ماعات �قوان�ن �نص �فرغم �البلديات، �معظم �عان��ا

�تج��� �آمرة �قانونية �نصوص �وضع �يجب �لذا �بذلك، �ال�تقوم ��خ��ة ��ذه �إال�أن البلديات،

ــــــــــــــــــــــــة�مالية،�وكذا�تحف��ات�البلديات�الغنية�ال��وض�ومساعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة�تلك�ال����عا�ي�من�أزمـــــــ

.من�أجل�الوصول�لأل�داف�املنتظرة

�وعا��ا��- ��عبئة �صالحية �من �بتمكي��ا �مالية، ��سلطة ��قليمية �ل��ماعات �ع��اف

� �خالل �من �ع��الضر���، �و�سبھ�تحديد�القدرة �وتقدير�معدالتھ �الضر���، �وكذا�الوعاء ،

� �الضرائمنح�ا �تأس�س ��� �سلطة �والرسوم، �نا�يك�و ب ��لية، �إل��ا �العائدة �الرسوم تحصيل

�القرارات� ��� �املركز�ة �السلطة �تدخل �عدم �خالل �من ��نفاق، ��� �بحر�ة �ل�ا ��ع��اف عن

املتعلقة�باإلنفاق،�و��ون�ذلك�بالتخفيف�من�النفقات��جبار�ة�من�ج�ة،�وترشيد��نفاق�

.من�ج�ة�أخرى 

��قليميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة،- �ا��ماعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات �مالية �ت�سيط �نحو �أساس��الس�� باعتبار�ا

�ستقاللية،��والبداية�ت�ون�بتخصيص�قوان�ن�متعلقة�باملالية�املحلية�اقتداء�بالدول�ال���

�ا�املغرب�ال���س�ت�قوان�ن�مستقلة�متعلقة�بمالية�ال�يئات�سبقتنا�����ذه�املسألة،�ومن�بي�

.املحلية،�و���ذلك�تفعيل�للنظام�الالمركزي�و�التبعية�الستقاللية�الوحدات��دار�ة

�طرق�- �النظر��� �وإعادة �املمتل�ات، �بجرد �وذلك ��قليمية، �ا��ماعات �أمالك تثم�ن

�ا �لل�يئات �بال�سبة �م�مة �موارد ��عد �أل��ا �بطر�قاستغالل�ا، �استغالل�ا �تم �إذا ة�ــــــــــــــــــــملحلية،
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�معظم� �م��ا ��عا�ي �ال�� �املتأزمة �الوضعية �من �ا��روج ��� �املساعدة �إ�� �يؤدي �مما عقالنية،

.البلديات

إعادة�النظر����سياسة�التقسيم��قلي���املتبعة�من�طرف�الدولة�ا��زائر�ة،�وذلك�-

 �� �سياسة �بإتباع �البلديات، �عدد �حدة�بتخفيض �من �التخفيف �إ�� �سيؤدي �ألنھ دماج،

��س�ند� �مالية، �مـــــــــــــــــــوارد �ال�تملك �ال�� �تلك �خاصة �البلديات، �م��ا ��عا�ي �ال�� �املالية املشا�ل

وملا�ال�اعتماد�نظام�املنطقة،�ألنھ�س�سا�م����تخفيف�،�عل��ا�ملواج�ة��ختصاصات�املحلية

.حدة��ش�الية
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:باللغة�العر�ية:أوال

الكتب-أ

،�مبـــــــــــــادئ��دارة�املحليــــــــــــة����ا��م�ور�ة�اليمنية،�م�شورات�جامعة�أحمد�شرف�الدين-1

.1991صنعاء،�

�محيو�-2 �محأحمد �ـــــــــــــــــــــــــ، ��� �داضــرات �ترجمة ��دار�ــــــــــــة، �عرب�ــــــــــــــــــــــــــمحم�-املؤسســـــــــات ــد

.2009صاصيال،�ديوان�املطبوعات�ا��امعية،�ا��زائر،�

�ز�دان-3 �املأكرم �سي�ولوجية �املجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، �للثقافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال، �الوط�� �والفنون�ــــــــــــــــــــلس ـــــــة

.2008و�داب،�ال�و�ت،�

�بنم��-4 �التنظيامل�دي �املطبعـــــــــــــــــــــــــــــ، �باملغرب، �املح�� ��داري �والوراـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ة�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقة

.1992،الدار�البيضاءالوطنية،�

ـــــــــــــــــ-5 ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ �الالمركز�ة�ــــــــــــــــــــ �سلسلة �باملغرب، �املالية �واملمارسة �املحلية �ا��ماعات ،

.1994الدار�البيضاء،ا��ماعات�املحلية،�املطبعة�والوراقة�الوطنية،و 

موجز�النظر�ة�العامة�للقانون�والنظر�ة�(،�املدخل�للعلوم�القانونية،�توفيق�حسن�فرج-6

).ن.س.د(،�مؤسسة�الثقافة����ا��امعية،�مصر،�)العامة�ل��ق

و�ش��اكية،�ديوان�املطبوعات�،�ديمقراطية��دارة�املحلية�اللي��الية�جعفر�أ�س�قاسم-7

.1985ا��امعية،�ا��زائر،�

�لعمامرة-8 �العامجمال �امل��انيـــــــــة �من��ية �للدولــــــــــــــــــــــــــــ، �ا��زائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ��� �الفجــــــــــــــــــــــــــة ر�ــــــــــــــــــــر،

.2004،�القا�رة،�لل�شــر

،�مسلسل��صالح�ا��با�ي�املح���وإش�الية��ستقالل�حسن�بر�ح،�املصطفى�خطاب-9

�سلسل �ال��ابية، �ل��ماعات �أر�ــــــــــــــــــــــــاملا�� �ا��ديدة،ـــــــــــــــــــــــــة �النجاح �مطبعة �أعرف، �أن الدار��د

.2014البيضاء،

�عواضة-10 �محمد �حسن ��دارة �املؤسسة�، �العر�ية، �الدول ��� �وتطبيقا��ا املحلية

1983ا��امعية�للدراسات�وال�شر�والتوز�ع،�لبنان،�

.2000،�دروس����املالية�واملحاسبة�العمومية،�دار�املحمدية،�ا��زائر،�حس�ن�صغ��-11

.2010ا��زائر،�،�جباية�املؤسسات،�ديوان�املطبوعات�ا��امعية،حميد�بوز�دة-12
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�الزغ��-13 �خالد �دار�، �مكتبة �ال�اشمية، ��ردنية �اململكة ��� �وتطبيقاتھ ��داري القانون

.1993الثقافة�لل�شر�والتوز�ع،��ردن،�

�قبا�ي-14 �تطبيق�خالد �ومسألة �الالمركز�ة �املتوسط�ـــــــــــــــــــــــــــ، �بحر �م�شورات �لبنان، ��� ا

.1981وعو�دات،�ب��وت،�

جـــــــــــالس�املحليـــة�وأثـــره�عــــــــــــ���كفاي��ــــــــــــا����نظـــم��دارة�،��شكيـــل�املخالــد�سمارة�الزغبــي-15

،�مكتبة�دار�)�ردن��-مصر�-يوغسالفيا�-فر�سا�–اململكة�املتحدة�(املحليــــــــــــــــــــة،�دراســة�مقارنـــة�

1988الثقافة�لل�شر�والتوز�ـــــع،��ردن،�

16-� �املخال�� �م�شورات�دائل �املحلية، �و�دارة �املح�� �ا��كم �ب�ن ��دار�ة �الالمركز�ة ،

1997اليمن،�جامعة�صنعاء،

2004،�أصول�القانون��داري،�م�شأة�املعارف،�مصر،�سامي�جمال�الدين-17

�جلدة-18 �بطرس �اتخسليم �أساليب �لل�شر�ـــــــــــــــــــــ، �دار�الراية �الفعالة، ��دار�ة �القرارات اذ

).ن.س.د(،�عمان،�والتوز�ع

19-� �سليمان �القانالطماوي محمد �مبادئ �ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، ��داري، �ون ��ول، دار�الفكر�الكتاب

.1977،القا�رةالعر�ي،�

ــــ-20 ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ �الوجيــــــــــــــــــــ �القــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، �دار�الفكر�ــــــــــــــــــــــــز��� �مقارنة، �دراسة ��داري، انون

.1992لعر�ي،�القا�رة،�ا

�بوسطعة-21 �املاليصا�� �املحليــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، �طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة �إس�2ة، �دار �أدبيات�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، ��� امات

.2009املؤسسة،�تو�س،�

�صادق-22 �اصا�� ��� �املح�� �ا��كم �املحــ��،، �ا��كم �موسوعة �العر�ية�نجل��ا، املنظمة

.1988،)ن.ب.د(للعلوم��دار�ـة،�

.1978،�القانون��داري،�دار�ال��ظة�العر�ية،�القا�رة،�طعيمة�ا��رف-23

.2010،�البلدية����ال�شر�ع�ا��زائري،�دار�ال�دى،�ا��زائر،�بوعمرانعادل-24

25-� �الشيخ�� �الرزاق �املحليعبد ��دارة �دراســـــــــــــــــــــــــــــــــ، �مقارنــــــــــــــــــــــــــــــة، �دار�ــــــــــــــــــــــة �م�شورات ة،

.2001)ن.ب.د(املسيدة،

��سيو�ي-26 �الغ�� �الرس���عبد ��داري �للتنظيم �مقارنـــــــــــــــــة �دراســـــــــــــة ��داري، �التنظيم ،

.���2004الرس��،�م�شـــــــأة�املعارف،�القا�رة،�والتنظيــــــــم�غ

.1968،)ن.ب.د(،�)ن.د.د(،�أصول��دارة�العامة،لي���تكال،�عبد�الكر�م�درو�ش-27
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�املال�ي-28 �هللا ����يـــــــعبد �إس��اتيجيــــــــــة ��س�ثمـــــــــــــــــــــــــــ، �ا��ارجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع �فــــــــي�ـــــــــــــــــــــــــــارات ة

.1974،��ردن،�)ن.د.د(�ردن،�

�عساف-29 �املعطي �وتطبيقا��ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمبــــ،عبد �املحلية ��دارة �العر�ية�ـــــــــــــــــــادئ �اململكة ��� ا

.1992الر�اض،�،�)ن.د.د(السعودية،�

.1972،�املالية�العامة�والسياسة�املالية،�دار�ال��ضة،�ب��وت،�عبد�املنعم�فوزي-30

�ع���-31 �الدين �املبادئ�عالء ��داري، �التنظيم ��ول، �ا��زء ��داري، �القانون �مدخل ،

.��2010ا��زائر،�دار�ال�دى،�ا��زائر،�العامة�للقانون��داري�وتطبيقاتھ��

�النجار-32 �املحليع�� �و�دارة �الدستور �دراســــــــــــــــــــــ، �مقارنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة، �دار�ال��ضــــــــــــــــــــــــــــــة ة�ــــــــــــــــــــــة،

.1995العر�ية،�القا�رة،�

.2007ا��زائر،�الوج������القانون��داري،�جسور�لل�شر،�،عمار�بوضياف�-33

ـــــــ-34 ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ �شــــــــــــــــــــ �قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، �القاــــــــــــــــــــــــــــــــرح �الوالية، �انون �07-12نون ��� �املؤرخ ف��اير��21،

.2012،�جسور�لل�شر�والتوز�ع،�ا��زائر،�2012

�القعمار�عوابدي-35 �ا��ـــــــانـــــــ، ��داري �النظـــــــــــــون ��ول، �ـــــــزء �ط ��داري، �3ام ديوان�،

.2005،�ا��زائر،�معيةاملطبوعات�ا��ا

.1970مكتبة�القا�رة،�مصر،�،�القانون��داري،�دراسة�مقارنة،�فؤاد�العطار-36

�م�ن-37 �القاــــــــــــــــــــــــــــفؤاد �ظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، ��� ��داري �الديمقراطي�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانون ��ش��ا�ي �املجتمع ل

.1963/1964،مصر،�)ن.د.د(التعاو�ي،�

�القبيالت-38 �سليمان �حمدي �دراسة�، �ا���ومية، ��ج�زة �ع�� �واملالية ��دار�ة الرقابة

.2010تحليلية�وتطبيقية،�دار�الثقافة�لل�شر�والتوز�ع،��ردن،�

�بر�ر-39 �للدراسات��امل �ا��امعية �املؤسسة �مقارنــة، �دراسـة �املحليـة، ��دارة �نظم ،

).ن.س.د(وال�شـــــــــر�والتوز�ع،�ب��وت،�

���رش-40 �كر�م �النظام ،� �املغر�ي �املح�� �ووقا�ع�(ا��با�ي �العملية �املمارسة �ضوء ��

.2002،�الر�اط،�مطبعة�طوب�بر�س،�)�ج��اد�القضا�ي�

ـــــــــــــ-41 ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ المركز�ة�،�سلسلة�ال-التطورات،�املقار�ات،�والر�انات–،�مغرب�ا���امة�ــــــــــــــــــــ

.2011،الر�اط،�طوب�بر�س،�2و�دارة�املحلية،�ط

�قاسمي-42 �أحمد �سيــــــــــ�محمد ��� �املح�� �الشأن �الالمركز�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، �وعـــــــــــــاق دم�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

.2001،�)ن�.ب.د(،)ن�.د.د(التمــــــــــــركز،�
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.1968القا�رة،�،�نظم��دارة�املحلية،�مكتبة�القا�رة�ا��ديثة،محمد�البنا-43

�الصغ����ع��-44 �قانمحمد �ا��زائر�ــــــــــــــــــــــــــ، �املحلية ��دارة �لل�شر�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون �دار�العلوم ة،

.2004والتوز�ع،�ا��زائر،�

45-� �نظبدرانمحمد �التمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، �املحــــــــــــــــــــــــــــــــــم �النظر�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ل ��� �دار�ــــــــــــــــــــــــــــــــــ�� �والتطبيق، ة

.1988ال��ضة،�القا�رة،�

�الو�اب-46 �عبد �رفعت �محمد �مبادئ �ا��ل���، �م�شورات ��داري، �القانون وأح�ام

.2005لبنان،�ا��قوقية،

،��دارة�املحلية�وتطبيقا��ـــــــــا�����ل�من��ردن�و�ر�طانـا�وفر�سا�محمد�ع���ا��اليلة�-47

.2009عمان،�،�دار�الثقافة�لل�شر�والتوز�ع،)دراسة�تحليلية�مقارنة�(ومصر،�

داري�العام،�طبعة�جديدة،�م�شورات�ا��ل���،�مبادئ�القانون�� م���الدين�الق����-48

.1999ا��قوقية،�لبنان،�

�مسعود-49 ����ش��وب �والوالية �البلدية �نظامي �ع�� �وتطبيقا��ـا �املحلية ��دارة �أسس ،

.1986ا��زائر،�ديوان�املطبوعـــــــــــــات�ا��امعية،�ا��زائر،�

�بلقز�ور -50 �مصطفى �وا���ات، �الدولة �ب�ن ��ختصاصات �توز�ع ،���� �ممكن �نموذج أي

�و�قتص ��دارة �لبحوث �املغر�ية �السلسلـــــــــــــــــة �ا���ات، �مغرب �العدد�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــأفق �واملــــــــــــــــال، اد

.2011الثــــــا�ي،�طوب�بر�س،�الر�اط،�

.1980،�،�القانون��داري،�جامعة��غدادمنصور�شاب�توما-51

�د-52 �الدستيدانمولود �القانون ��� �مباحث �دار�النجــــــــــــــــ، �السياسية، �والنظم اح�ــــــــــــــــــــوري

.)ن.س.د(للكتاب،�ا��زائر�

.2008سطيف،�،لباد�لل�شر،2ـــــز����القانون��داري،�ط�،�الوجيـــناصـــــــــر�لباد-53

�م�اوي -54 �املحلينصر�الدين �ا��ماعات �تدب���مالية �رقــــــــــــــــــــــــــــــــ، �دار�أ�ي �للطباعة�ــــــــــــــــــــــــــــــــة، راق

.2011،�الر�اطوال�شر،�
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�طروحات�واملذكرات�-ب

�طروحات/1-ب

لية�ودور�ا����التنمية�ال�شر�ة،�ا���ـــــة�الشرقيــــــــة�ح،�موارد�ا��ماعات�املحور�ة�املر���-1

� �القنموذجا، ��� �الدكتوراه �لنيــــــــل �والعلوم�ـــــــــــــــأطروحة ��داري �القانـــــــــــــــون �وحدة �العـــــــــــــام، انون

.�2003/2004دار�ة،�

�ز�وش-2 �العامرحمة �امل��انية ����ــــــــــــــــــــــــــــــــــ، �دكتوراه �ش�ادة �لنيل �رسالة �ا��زائر، ��� �للدولة ة

.2011العلوم،�تخصص�قانون،��لية�ا��قوق،�جامعة�مولود�معمري،�ت��ي�وز،�

،�مخططات�التنمية�املحلية����ظل��صالح�املالـــــــي،�أطروحــــــــــــــــــــة�مقدمة�صليحة�بن�نملة-3

�الق �تخصص �ا��قوق، ��� �الدكتوراه �ش�ادة ��لية�لنيل �واملاليــــــــــــــــة، ��دارة �فرع �العـــام، انون

.2012/2013،�-1-ا��قوق،�جامعة�ا��زائر�

�بلو��-4 �ا��كيم �عبد �العقار�ة، �ا��باية �نظام �ترشيد �ا��زائر-، �حالة �رسالة�-دراسة ،

ديــــــة�مقدمة�لنيل�ش�ـــــــــادة�الدكتوراه����العلوم،�تخضض�علوم�ال�سي��،��لية�العلوم��قتصا

.2011/2012ــــــرة،�والتجار�ـــــــــــــــــــــــــــــــــة�وعلوم�ال�سي��،�جامعـــــــــــــــــــــة�محمـــــــــــــــــــــد�خيضر،��سكـــــ

�شيخ-5 �الصديق �الفعلية�عبد �ا��اجات �حيث �من �املحلية �ل��ماعات �املا�� ��ستقالل ،

� �أطروحة �الضرور�ة، �ش�والتطورات �العــــــــــــــــــــــــلنيل �القانون ��� �الدكتوراه ��دارة�ـــــــــــــــــــادة �فرع ام،

.1�،2010/2011واملالية،��لية�ا��قوق،�جامعة�ا��زائر�

دراسة�لإلطار�املؤسسا�ي�و�دوات�:،�سياسة�إعداد�ال��اب�باملغربعالوي�عبد�ا��الق-6

� �الدكتوراه �لنيل �أطرحة �و�قتصادية�املن��ية، �القانونية �العلوم ��لية �العام، �القانون ��

.2005/2006و�جتماعية،�وجدة،�

�مزروع-7 �السعيدي �املحليفاطمة ��دارة �الالمركز�ـــــــــــــــــــــ، �باملغـــــــــــــــــــــــــــــة �ــــــــــــــــــــــة �القانون�"رب ب�ن

� �الدكتوراه"والواقع �لنيل �أطروحة �القانونية��، �العلوم ��لية �العام، �القانون �ا��قوق، ��

و�قتصادية�و�جتماعية،�جامعة�ا��سن�الثا�ي،�ع�ن�الشق،�الدار�البيضاء،�السنة�ا��امعية�

1998/1999.

،�تأث���النظام��نتخا�ي�ا��زائري�����سي���ا��ماعات��قليمية،�أطروحة�فايزة�يوسفي-8

� �ش�ادة �ع�� �ا��صول �أجل �من �ا��ماعات�مقدمة �قانون �تخصص �ا��قوق، ��� الدكتوراه

.�2014/2015قليمية،��لية�ا��قوق�والعلوم�السياسية،�جامعة�عبد�الرحمان�م��ة،�بجاية،�
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،�املنتخب�ا��ما���من�خالل�تطبيق�الالمركز�ة�باملغرب،�أطروحة�لنيل�محمد�السعدي-9

�الت �وحدة �العـــــــــــــام، �القانون �ا��قوق، ��� ��ليـــــــــــــة�الدكتوراه ��داري، �القانون ��� �والبحث �و�ن

�القانوني ��قتصاديــــــــــــــــــــــالعلـــــــــــوم �و�جتماعيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة، �جامعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة، �ع�ن�ــــــــــــــــــــــــة، �الثا�ي، �ا��سن ــة

.2004/2005الشق،�املغرب،�

�أدبيا-10 �ع�� �أطروحة�محمد �باملغرب، �املحلية �ل��ماعات �املا�� ��ستقالل �إش�الية ،

�والت�و�ن �البحث �وحدة �ا��قوق، ��� �الدكتوراه �القانونية�:لنيل �العلوم ��لية �العامة، املالية

.2000/2001و�قتصادية�و�جتماعية،�جامعة�ا��سن�الثا�ي،�ع�ن�الشق،�املغرب،�

�رمضان-11 �ابرا�يم �محمد ����محمد �دكتوراه �رسالة �املحلية، �ال�يئات �ع�� �الوصاية ،

.1983ا��قوق،��لية�ا��قوق،�جامعة�ع�ن�شمس،�

�جمام،-12 �وآث�محمود �الضر��� �التنميــــــــــــــــــــــالنظام �ع�� �ــــــــــــــــــــاره ��قتصادية �حالة�(ة دراسة

�)ا��زائر� �دكتوراه، �أطروحة �العل، ��ليــــــة �اقتصادية، �علوم ��قتصـــــــــــــــــــــــــــــــتخصص ادية�ــــــــــــــــــــوم

.2010وعلوم�ال�س�يـــــــــــــر،�جامعة�منتـــــوري،�قسنطينة،�

،�ا��ماية�القانونية�لالس�ثمارات��جن�ية����ا��زائر،�رسالة�لنيل�محند�وع���عيبوط-13

.2005درجة�دكتوراه�دولة����القانون،��لية�ا��قوق،�جامعة�مولود�معمري،�ت��ي�وزو،�

�علو-14 �ا��كوداد �ومقتضيات ��قليمية �ا��ماعات �تمو�ل �إش�الية ����ـــــــــــــــــــــــــــــ، �الراشد م

�ل �أطروحة �القا��زائر، ��� �الدكتوراه �ش�ادة �قانــــــــــــــــــــنيل �تخصص �ا��ماعات�ـــــــــــــــــــــــــــــــانون، ون

.�2016قليمية،��لية�ا��قوق�والعلوم�السياسية،�جامعة�عبد�الرحمان�م��ة،�بجاية،�

املذكرات�/2-ب

�ثاب��-1 �خديجة �ا��اص، �والقطاع �الضر�بة �حول �تحليلية �دراسة �والية��-، �حالة دراسة

�سي���املاليـــــــة�العامة،��لية�العلوم�:،�مذكرة�نخرج�لنيل�ش�ادة�ماجست��،�تخصص-تلمسان�

.�2011/2012قتصادية�والعلوم�التجار�ة�وال�سي��،�جامعة�أبو�بكر�بلقايد،�تلمسان،�

املحلية،�مذكرة�لنيل�ش�ادة�املاجست������القانون،�فرع�،�جباية�ا��ماعات�رابح�غضبان-2

.�2000/2001دارة�واملـــــــــالية،��ليـــــــــــة�ا��قوق،�جامعة�ا��زائر،�

�ت�سمبال-3 �ا��زائررمضان ��� �املحلية �ا��ماعات �استقاللية �مذكرة�، �حقيقة، �أم �و�م ،

فرع�تحوالت�الدولــــــــــة،��ليـــــــــة�ا��قــــــــــــــوق،�جامعــــــــــــة�مولــــــــــــود�لنيل�ش�ـــــــادة�املاجست������القانـــــــــــــون،�

.2009معمري،�ت��ي�وزو،�
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�عباس-4 �ا��فيظ �النفقعبد �فعالية �تقييم �ا��مــــــــــــــــــــــ، �م��انية ��� �العامة ات�اعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

�حالة �دراسة �و�لدي:املحلية، �تلمسان �والية �ش�ادة�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنفقات �ل�سل �مذكرة �منصورة، ة

�والتجار� ��قتصادية �العلوم ��لية �ال�س�يـــــــــــــــــــــــــــاملاجست��، �وعلوم �جامعــــــــــــــــــــــــــــــــة �أبو�بكر�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر، ة

.2011/2012تلمسان،�،�بلقايد

�شيخ-5 �الصديق �لنيل�عبد �مذكرة �تطوره، �وإم�انية �مداه �ل��ماعات، �املا�� ��ستقالل ،

.2002/2003ش�ادة�ماجست������ا��قوق،�فرع��دارة�واملالية،��لية�ا��قوق،�جامعة�ا��زائر،�

�ع��-6 �بابا �تفاتح �مقدمة�، �مذكرة �ا��زائر، ��� �الالمركز�ة �ع�� �للوا�� أث���املركز�القانو�ي

.2010لنيل�ش�ادة�املاجست��،��لية�ا��قوق،�جامعة�مولود�معمري،�ت��ي�وزو،�

�ا����ي -7 �ع�� �نظام�فيصل ��� �وتطبيقا��ا �املحلية، ��دارة ��يئات �استقاللية �مقومات ،

� �مقارنة �دراسة �اليمنية، �املحلية �مصربر�طا(السلطة �املاجست������)نيا، �ش�ادة �لنيل �مذكرة ،

.2003القانون�العام،��لية�ا��قوق،�جامعة�عدن�اليمنية،�

�بوكعباش-8 �نوال �ا��زائر، ��� �املحلية ��دارة �تنمية �ع�� �ال�شر�ة �تأث���املوارد دراسة�-،

�جيجل �والية �العلوم�-حالة �فرع �املاجست��، �ش�ادة �نيل �متطلبات �ضمن �مقدمة �رسالة ،

.2011،�-3-ـــــــة�والعالقات�الدولية،��لية�العلوم�السياسية�و�عالم،�جامعــــــة�ا��زائر�السياسي

�قدوري-9 �الدين ��جن�يـــــــــنور ��صالحات ��س�ثمـــــــــــــــــــــــــــــ، �جلب ��� �ودور�ا ار��جن���ــــــــــــــــــــــــــة،

� �ا�-املباشر، �حالــــــــــة �دراسة �1992(��زائر�للف��ة �املاجست������-)2008، �ش�ادة �لنيل �مذكرة ،

.2008القانون،��لية�العلوم��قتصادية،�ا��زائر،�

،�حوكمة�النظام�القانو�ي�للبلدية����القانون�ا��زائري،�مذكرة�لنيــــل�وحيد�عبد�العا��-10

ش�ــــــادة�املاجست���فــــــــــــي�القانون،�تخصص�ال�يئات�العمومية�وا��وكمة،�جامعة�عبد�الرحمان�

.2014م��ة،�بجاية،�

املقاالت�واملداخالت-ج

�بوسيدي-1 �أحمد �ال��ابيـــــــــــــــــالتدب���ا��ر�ل��ماع"، �ــــــــــــــات �"ة �امل، �عدد���القانو�ين�مجلة ،

.199�،210.ص.ص،�2012أكتو�ــــــر�-أفر�ل�،مطبعة�املعارف�ا��ديدة،�الر�اط،3-2مزدوج،�

�بوكرا-2 �إدر�س �التعددي"، �غ�� �وأثره �ال�س�� �السياسيـــــــــــــــــــــ�ق��اع �ضوء�ــــــــــــــــــــــــــــــــة �ع�� ة

��نتخابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتجر� �ال�شر�عيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة �ا��زائـــــــــــــــــــــــــات ��� �"رــــــــــــــــــة �ال��ملا�يالفكر��مجلة، دد�ـــــــــــــــــع،

.40�،71.ص.،�ص2005ة�ـــجو�ليا��زائر،�مجلس��مة،�،�09
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�ماتلو-3 �الطيب �املحلي"، �املالية �إصالحــــــــــــــــــــــــــــــــــم�انة ��� �الدولـــــــــــــــــــــــــــــــة �ــــــــــــــــــات �"ة ،� الفكر�مجلة

.101�،107.ص.،�ص2002د�سم���ا��زائر،��مة،مجلس�،�العدد��ول ،�ال��ملا�ي

ــــــــــــــــــــ-4 ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ �ـــــــــــ �ل"، �املنتخب �املاليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصالحإل نظرة �ال�س�يـــر�املحلــــــي�ـــــــــــــــــــــــــــــــات �من �املحلية ة

�"الراشـــــــــــد �ـــــــــــــــــــــــــــــــــمجل، �،ا�يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفكر�ال��ملة �03عدد ��مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة،، �ــا��مجلس جوانزائر،

.129�،132.ص.،�ص2003

�ااملختار�حيمود-5 ��دار�ة�، �:��امة �وعوائق�ا، �املحلية�أسس�ا �لإلدارة �املغر�ية املجلة

.87�،101.ص.،�ص2010جوان��-ماي،�مطبعة�املعارف�ا��ديدة،�الر�اط،�92،�عدد�والتنمية

مجلة�،�"ع�ــــــــــــــــــــر�ان��ستقالل�املا���ل��ماعات�املحلية�وإكرا�ات�الواق"،�املصطفى�منار-6

م�شورات�،�02دد�ـــــــــــــــــــــــــ،�عةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة�والسياسيــــــــــــــة�والقانونيـــــــــــــــــــــــــــــــــــوم��قتصاديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر�العلـــــــــــــــــفك

.13�،39ص�.ص.2009،�فكر،�املغرب

�السرا��-7 �امل�ي �دستور ��� �والعمال �الوالة �مركز�وسلط ،2011� �لإلدارة�، �املغر�ية املجلة

�والتنمية �عاملحلية �ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، �111دد �املعـــــــــــ، �ا��ديـــــــــــــــــــــــــــمطبعــــــــــــــــــــــة �الر�اطـــــــارف �دة، أوت��-جو�لية،

.25�،45.ص.،�ص2013

املجلة�املغر�ية�لإلدارة�،�"الوالة�والعمال�و�صالح�الدستوري�باملغرب�"،�إيمان�داودي-8

�والتنمية �املحلية �عدد ،108� ،� �املعـــــــــــــــارف �الر�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاطمطبعة �ا��ديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة، فيفري��-جانفي،

.69�،77.ص.،�ص2013

�دو�ا�ي-9 �نض��ة �بوطالب، �برا�مي �البلديــــــــــــــــــ��ز�م��اني"، �ـــــــــــــــــــــة �"ة �إدارة، �مجلة املجلد�،،

.33�،42.ص.ص،�2011ا��زائر،�املدرسة�الوطنية�لإلدارة،�،�41،�عدد�21

مجلة�"ة�فــــــــــــــــــي�ا��زائــــــــــر�ـــــة�واملالية�املحليـــــــ���يص�نظـــــــــــــام��دارة�املحليــــــ"�سمة�عوملي،-10

�إفر�قيا �شمال �عاقتصاديات �ــــــــــــــــــــــــــــــ، �ج04دد �الشلف، �بوعلـــــــي، �بن �حس�بـــــــــــــــة �جامعـــــــة وانــــــــــــــــــــــــــــ،

.257�،279ص.،�ص2006

�بلغالم-11 �بالل � �الوالية�"، �قانون ��� �الوال�ي �الشع�� �املجلس �ع�� �املمارسة �الوصاية واقع

� �"ا��ديد �الق، �صوت �العانون ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة �خم�س�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، �جامعة �ا��قوق، ��لية ��ول، دد

.155�،173.ص.مليانة،�ص

�بوغراوي -12 �بوجمعة ،"� �املحلية �التنظيمية �"السلطة �املحلية�، �لإلدارة �املغر�ية املجلة

.105�،118.ص.ص،�2011،ا��ديدة،�الر�اطمطبعة�املعارف�،101،�عدد�والتنمية
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ة�ا��ديدة�لإلدارة�املحلية����ا��زائر����ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت�القانونيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�تجا�ا"،�بوز�ان�م�ل�ل-13

املدرسة�الوطنية�،�02،�عدد�09،�املجلد�مجلة�إدارة،�"ة�ــــــــــــــــــــــــــــــــــة�السياسيـــــــــــــــــــــــــــظل�نظام�التعددي

.1999�،41�،52،�ا��زائر،�لإلدارة

�لز�اري -14 �بوز�د ،"� �املحلية �وا��باية �املالية �الندوة�"�صالحات ��� �ألقيت ��لمة ،

� �مجلس �طرف �من �املنظمــــــــــــــة �بتـــــــــــــــــــــــــــــــــــت�مــــــــــــــالفكر�ـــــــــــــة �ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ��31ار�خ �حـــــول�2003مــــــــــارس ،

� �املحليـــــ"موضوع �وا��باية �املاليــــــــــــة �ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�صالحات �امل�ش"ة �ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، �بـ �الفكورة �ر مجلة

.101�،102.ص.،�ص2003جوان�مجلس��مة،�،�العدد�الثالث،�ا�يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــال��مل

�يو����-15 �حفيظ �ج"، �املحليـــــــــــــــــــــــــــ�عض �تدب���ا��باية ��� �القصور �ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوانب �"ة مجلة�،

�والسياســــــــــــــــــــــــمس �الفكر ��� �و�قتصـــــــــــــــــــــــــــــــــــالك �عادــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة �ــــــــــــــــــــــــــــــ، �النجاح�ــــــــــــــمطبع،12-11دد ة

.45�،52.ص.،�ص2009،الدار�البيضاءا��ديدة،�

�قابلية-16 �دحو�ولد �السياسي"، �ملشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�سس �القــــــــــــــــــــــــــــــــــة �لإلدارة�ـــــــــــــــــــروع �ا��ديد انون

� �"املحلية �ال��ملـــــــــــــــــا�ي، �الفكر �مجلة ��ول، �العدد ��مـــــــــــــــــــــة،، �مجلس د�سم���ا��زائر،

.85�،90.ص.ص،2002

ــــــــ-17 ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ �"ــــــــــــــــــــ �املحلية �وا��باية �املالية �الندوة�"�صالحات ��� �ألقيت �مداخلة ،

ــول�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،�حـــ2003ارس�ــــــــــم�31ار�خ�ــــــــــة�بتـــــــــــــن�طرف�مجلس��مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنظمــــــــــــــة�مالفكر�ـــــــــــــة�امل

� �املاليـــــــــ"موضوع �وا��بايـــــــــــــــــــــــ�صالحات �املحليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة �ــــــــــــــــــــــــــــــــة �امل�ش"ة �ـ، �بـ �الفكر�ورة مجلة

.103�،106.ص.،�ص2003جوان�ا��زائر،�مجلس��مـــــــــــــــــــــة،دد�الثالث،�ـــــالع��ال��ملا�ي

العدد�،مجلة�النائب،�"ا��ماعات�املحلية�ب�ن�القانون�واملمارسة�"،�درو�ش�مصطفى-18

.2009�،45�،52ا��زائر،�املجلس�الشع���الوط��،��ول،

�شكالط-19 �رحمة ،"� �املحلية �ا��ماعات �واستقاللية �املركزي �التمو�ل �"إش�الية املجلة�،

�السياسي �والعلوم �للقانون ��ليةــــــــــــــــالنقدية ��ول، �العدد �جامعـــــــــــــــ، �ا��قوق، �مولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ود�ــــــــــــــة

.96�،111.ص.،�ص2011معمري،�ت��ي�وزو،�

وة�نحو�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات�خطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمسألة�توز�ع��ختصاص�ب�ن�الدولة�وا���"،�رضوان�العن��-20

�املتقدمة �ا���و�ة �"تفعيل �للدراس، �املنارة �القانونيـــــــــــــــــــــــــــمجلة �و�دار�ـــــــــــــــــــــــــــــــات �العدد�ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ،

.162�،188.ص.،�ص2011،�الر�اطة�للدراسات�و�بحاث،مركز�املنار �ول،

،�عدد�مجلة�معارف،�"ة�الالمركز�ة��قليمية�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال��ان�وديموقراطي"،�سامي�الوا��-21

.205،221ص.،�ص2014،�قسم�العلوم�القانونية،�جامعة�أك���محند�أو��اج،�البو�رة،�16
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�مشري -22 �بن �ا��ليم �عبد ��دار�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــنظ"، �الرقابة ����ـــــــام �املحلية �ا��ماعات �ع�� ة

ات�املحلية����دور�وم�انة�ا��ماع"،�مداخلة�ألقيت����امللتقى�الدو���ا��امس�حول�"ا��زائر�

� �املغار�ية �،"الدول �جامعة �السياسية، �والعلوم �ا��قوق �مع��لية �بالت�سيق خيضر�ب�سكرة،

،�العدد�مجلــــــــــــــــــــــــة��ج��اد�القضا�يورة����ـــم�ش،�2009ماي��03�،04،�دلــــــــــــــــــــــــــــــجمعية��ا�س�صي

.101�،120.ص.ص،�2010أفر�ل���ا��زائر،�ادس،ـــــــــــــــــــالس

�التدب���ا��ر "عبد�ا��الق�عالوي،�-23 داد�ال��اب����ضوء�ـــــــل��ماعات�ال��ابية�وإع�مبدأ

� �"2011دستور �املغر�ي، �املحليـاملجلة �لإلدارة �التنميــــــــــــــــــــــــــــة �عةـــــــــــــــــــة �ـــــــــــــ، �115دد �املعارف�، مطبعة

.149�،160.ص.،�ص2014أفر�ل��-مارس،�ا��ديدة،�الر�اط

�شيخ-24 �الصديق �عبد ،� �عليان �املحلية�"ومالك �ا��ماعات �اختصاصات �ب�ن املالئمة

ة�وق،�جامعــــــــــــــــــــــــــــــــــــة�ا��قـــــــــــــــــــــــــــــــــدد��ول،��ليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،�العمجلة�صوت�القانون "وموارد�ا�املالية�

.233�،242.ص.خم�س�مليانة،�ص

�العز�ز�أشر��-25 ��عبد �مقتضي"، �ضوء �ع�� �ال��ابية �وا���امة �والعمال ات�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالوالة

مطبعة�املعارف�،110-109،�عدد�املجلة�املغر�ية�لإلدارة�املحلية�والتنمية،�"الدستور�ا��ديد

.101�،113.ص.،�ص2013،�ا��ديدة،�الر�اط

،�مداخلة�ألقيت����الندوة�"�صالحات�املالية�وا��باية�املحلية�"،�عبد�القادر��اش��-26

�املنظمـــــــــــــالفكر� ��مــــــــــــــة �مجلس �طرف �من �بتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة �ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة �ــــــــــم�31ار�خ �ح2003ارس ول�ـــــ،

العدد�،ا�يـــــــــــمجلة�الفكر�ال��ملورة�بـ�ــــــــــــــــــــــــــــــــ،�امل�ش"ة�ــة�وا��باية�املحليــــــــــــ�صالحات�املالي"موضوع�

.144�،145.ص.ص،�2003جوان��ا��زائر،مجلس��مـــــــــــــــــــــة،الثالث،

�بودر�وه-27 �الكر�م �عبد ،"� �التعم���املحلية �مخططات ��� �البي�ية �"�عتبارات املجلة�،

�القانو�ي �للبحث ���اديمية �عدد �عبد�02، �جامعـــــــــــــــة �السياسيــــــــــــــــــــة، �والعــــلوم �ا��قوق ��لية ،

.66�،83.ص.،�ص2013الرحمـــــــــــــان�م��ة،�بجاية،�

ة�ــــــــــــ،�املؤتمر�الدو���للتنمي"ةـــــــــــــــــــــــــــــــة�وإدارة�املعرفـــــــــــــــــــــــــــــــــالب��وقراطي"،�عبد�هللا�الوقدا�ي-28

� �املعنون �ــــــــــــــــــــــنح"�دار�ة، �القطو ��� �متم�� �ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأداء �ا���ومي ��دارة�"اع �مع�د ،

.01�،39.ص.ص،�2009نوفم����4إ����1اض،�من�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامة،�الر�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالع

�صا�ش-29 �املالك �التمو�عبد �الـــــــــــــــــــــــــ، �لل�يئـــــــــــــــــــــــــــــــــل �ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا�ي �الالمركز�ة، املعوقات�"ات

�"و�فاق �حول �الوط�� �امللتقى �فــــــــــي �ألقيت �مداخلـــــة �وحتمي"، ��قليمية �ا��كم�املجموعات ات
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�2�،3�،4ة،�ــــــــــــــان�م��ة،�بجايــــــــــــــــــة�عبد�الرحمـــــــــ،��لية�ا��قوق،�جامع"-ا��قائق�و�فاق–الراشد�

.106�،113.ص.،�ص2008د�سم���

مجلس�،�ال��ملا�يمجلة�الفكر�،�"ر�ــــــة����ا��زائـــــــــــة�ا��ز�يـــــــــــــــــــــالتعددي"،�عبد�املجيد�جبار-30

.93�،108.ص.،�ص2003ا��زائر،�،04عدد��مـــــــــــــــــــــة،�

�بوشبكة-31 �املجيد �عبد �با��مـــــــــــــــــــا���ام"، �الرشيدة �املحليةــــــــــــــــــــة �"اعات �عالم�، مجلة

.446�،456.ص.،�ص2011املغرب،،�العدد��ول،ال��بية

التكييف�القانو�ي�للنظام�املح���ا��زائري����ظل�التمي���ب�ن�"،�عبد�املعطي�عساف-32

�املح���مف�ومي �وا��كم �املحلية �"�دارة ،� �للعلوم �ا��زائر�ة ��قتصادية�ةانونيقالاملجلة ،

.602�،620.ص.،�ص1978س�تم����،�لية�ا��قوق،�جامعة�ا��زائر،3،�عدد�والسياسية

�نــــــــــا��-33 �النور �عبد ،"� �املحليةدور �التنمية �تحقيق ��� �املحلية �البلدية��،�دارة تجر�ة

�لية��قتصاد�والعلوم�السياسية،�جامعة��،04،�عدد�10،�املجلد�مجلة�ال��ضة،�"ا��زائر�ة�

.97�،120.ص.،�ص2009أكتو�ر�القا�رة،�مصر،�

�ع�ساوي -34 �عز�الدين ،"� �البلديات �ب�ن �ما �التعاون �راشد، �مح�� مداخلة�"نحو�حكم

ا��قائق��-م�الراشد،�ــــــــــــــــــــــــــــاملجموعات��قليمية�وحتميات�ا��ك"���امللتقى�الوط���حول�ألقيت�

اون�مع�املجلس�الشع���ــــــــــــــــــــ،��لية�ا��قوق�بالتع2008د�سم����4،�و2�،3،�بتار�خ�"–و�فاق�

.45�،74.ص.،�صالبلدي�لبجاية،�جامعة�عبد�الرحمان�م��ة،�بجاية

�العامري -35 �سليم �عالء ،"� �أر�ا��ا �أ�داف�ا، �مف�وم�ا، �املحلية، �"�دارة �القانون�، مجلة

.39�،85.ص.،�ص2007العراق،�،�جمعية�القانون�املقارن�العراقية،46عدد�،�املقارن 

�عمار�عباس-36 ،"� �لسنة �الدستوري �التعديل ��� �املقال�".2008قراءة �ع�� ��طالع تم

:،�ع���املوقع��لك��و�ي�التا��2013د�سم����17بتار�خ�
www. Morabbes blogsport.com. le 17-12-2013.

�عمر�صدوق -37 �املحلي"، ��دارة �تنظيم �ا��زائر�ــــــــــــــــــــــتطور ��� �"ة �املغر�ية�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاملجل، ة

�املحلي �والتنميــــــــــــــــــــــــــــــــلإلدارة �عةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة �مـــــــــــــــــــــــ، �ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد �4زدوج ،5� �املعـــــــــــــــــــــــــــــــــمطبع، ارف�ـــــــــــــــــــــــــــــــــة

.09�،14.ص.،�ص1993س�تم��/جوان،�ا��ديدة

38-� تحليل�وتقييم�التجارب�����دارة�املحلية�����ردن�كخطوة�"،�سليم�بطارسةسليمان

� �نحو�تطو�ر�ا �"أو�� �دراســـــــــــــــــــــــــــــــــــــمجل، �علـــــــــــــــــــــــــــة �والقانون ــــــــــــــــات �الشر�عة �وم �املجلد �الع35، دد�،

.224�،245.ص.،�ص�2008ول،�ا��امعة��ردنية،�
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�العطار-39 �فؤاد �الالمركز�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنظر�"، ��قليميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة �ـــــــــــــــــــــة �"ة العلوم��ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجل،

�و�قتصادي �العةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالقانونية ��ليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، ��ول، �ا��قــــــــــــــــــــــــــدد �جامعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ة�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوق،

.35�،70.ص.،�ص�1966ن�شمس،�مصر،�ـــــــــــــع

�العمور -40 �عم��ة �سالم �درغام، �ما�ر�مو��� ،"���� �الدخل �ضر�بة �من �ال��رب ظا�رة

(زة�ــــــــــــــــــــــاع�غــــــــــــــــــــــــقط ،�العدد�05،�املجلد�املجلة��ردنية����إدارة��عمال،�")ةــــــــــــــــــــــــــــــدراسة�تحليلي:

.204�،233.ص.،�ص2009ا��امعة��ردنية،��ردن،��،02

�لسلوس-41 �مبارك �العامة�"، �ا��دمة �إلزامية �ب�ن �املحلية �ل��ماعات �الرشيدة �دارة

� �املا�� �التوازن �"وحتمية �إدارةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجل، �املجلة �ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، �ع20د �ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، �2دد املدرسة�،

.07�،33.ص.ص،�2010،�ة�لإلدارةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالوطني

،�عدد�الفكر�ال��ملا�ي،�"ة�ـــــــــــة�املحليـــــــــــــــــــــــة�وا��بايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات�املاليـــــــــــــ�صالح"،�مجلس��مة-42

.98�،99.ص.ـ�ص2003جوان�ا��زائر،�مجلس��مة،�،�03

ة����املغرب�ـــــــــــــــــــــة�املحليــــــــــاعات�العموميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع�إصالح�ا��مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــموان"،محمد�ال��مي-43

�املا���العر�ي �مستقبل �امللتقى"، ��� �ألقيت �مداخلة ��لية�، �طرف �من �املنظم �ا��امس الدو��

جمعية��ا�س�سيدل�عـا��قوق�والعلوم�السياسية،�جامعة�محمد�خيضر،��سكرة،�بالتعاون�م

� �يومي �املنعقد ��03/04ملانية، ،2009� ،� ��� �القضم�شورة ��ج��اد �العدد�ا�يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة ،

.173�،180.ص.،�ص2010أفر�ل�ا��زائر،�السادس،

املجلة�املغر�ية�لإلدارة�املحلية�،�"الالمركز�ة�والدستــــور����املغرب�"،�محمد�اليعكو�ي-44

.11�،24.ص.ص،�2001،�جانفي،�فيفري�مطبعة�املعارف�ا��ديدة،�الر�اط،�96،�عدد�والتنمية

ــــــــــ-45 ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ �ــــــــــــــــــــ �امللكية، �ا��طب ��� �املتقدمة �ا���و�ة �مف�وم �لإلدارة�، �املغر�ية املجلة

�والتنمية �املحلية �عدد �املعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمطبع،93، �ا��ديــــــــــــــــــــــــة �الر�اطــــــــــــــــــــــــــــــــــارف �دة، أوت��-جو�لية،

.11�،28.ص.،�ص2010

�حا��-46 �محمد �ا��م"، �ـــــــــــــــــــــإس��اتيجية �التمو�ل، �لنظام �املحلية �البلدية��-اعات حالة

�"-ا��زائر�ة �و��سانية، ��جتماعية �العلوم �ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع�،مجلة �16دد �باتنةـــــــــــــــــــجامع، جوان�،ة

.75�،92.ص.،�ص2007

مجلس�،�03،�عدد�مجلة�الفكر�ال��ملا�ي�،"�صالح�الضر����"،�محمد�عبدو�بودر�الة-47

.107�،128.ص.،�ص2003جوان�ا��زائر،��مة،
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ا���ات�محل�الوصاية��دار�ة�و�ساس�القانو�ي�الستقالل�ا����"،�محمد�ع���حسون -48

جامعة�،�30،�عدد�و�جتماعيةل����العلوم���سانية�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة�التواصـــــــــــمجل،�"ال�شر�ع�ا��زائري�

.105�،127.ص.،�ص2012جوان�،�با���مختار،�عنابة

�زغداوي -49 �محمد �املجموعات�"، �ع�� �ا��ز�ية �السياسية �التعددية �نظام ا�ع�اسات

جامعة�ة�ا��قوق،�ــــــــــــــــــــــــــــــــ�لي،�03،�عدد�اتــــــــــــــــــــــــــــــــــة�حوليــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجل،�"ة�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة�ا��زائر�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاملحلي

.57�،71.ص.ص،�1999،ئر�زاا�

�الدين-50 �ز�ن �محمد �والديمقراطي"، �ا��ما�� �ال�شاركيــــــــــــــــالتدب�� مجلة��،"ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

�والسياس �الفكر ��� �و�قتصــــــــــــــــــــــــــمسالك �ادـــــــــــــــــــــــــــــة �عدد �النجــــــــــــــــــــــــــــــــــــمطبع،11-12، اح�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

.25�،36.ص.،�ص2009،�الدار�البيضاءا��ديدة،�

�ش��وبمسعود-51 �املحلي"، �ـــــــــــــــــــــــــــــاملجموعات �والرقابة ��ستقالل �ب�ن �"ة �الفكر�، مجلة

.119�،135.ص.،�ص2002ا��زائر،مجلس��مة،العدد��ول،،ال��ملا�ي

ـــ-52 ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ �التنفيذي"،ــــــــــــ �ال�يئات �ـــــــــــــــــــــــاختصاصات �املحلية �ل��ماعات �"ة �الفكر�، مجلة

.15�،28.ص.،�ص2003مارس�ا��زائر،�مجلس��مة،�،�2،�عدد�ال��ملا�ي

�كرا��-53 �مصطفى ����ــــــــــــــــــــــأث"، �املحلية �ا��ماعات �استقاللية �ع�� �املركزي ر�التمو�ل

� �ا��زائري �"القانون �القانوني، �للعلـــــــــــــوم �ا��زائر�ة �و�قتصاديـــــــــــــــــــــــــاملجلة ة�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

�ا��اسيــــــــــــــةـــــــــــــــــــــــــوالسي �ــــــــــــــــ، �الع34زء �ـــــــــــــــــــــــــــــــ، �2دد �ا��قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�لي، �جامعــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ة�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوق،

.344�،358.ص.،�ص1996،ا��زائر

�معمر-54 �مصطفى �ل��ماع"، �املـا�� �التنظيم �ومجموعاـإصالح �املحلية �ات �"��ا املجلة�،

فيفري�-جانفيالر�اط،�،�مطبعة�املعارف�ا��ديدة،�108،�عدد�املغر�ية�لإلدارة�املحلية�والتنمية

.11�،30.ص.،�ص2013

دور�ا��ماعات�املحلية����دعم�و���يع�املشار�ع��س�ثمار�ة����"،�مصطفى�معوان-55

�واملتوسطة �الصغ��ة �"املؤسسات �الوط�� �امللتقى ��� �ألقيت �مداخلة �ح، املؤسسة�"ول

�قتصادية�وعلوم��علوم�لية�ال،�"�قتصادية�ا��زائر�ة�وتحديات�املناخ��قتصادي�ا��ديد�

.01�،46.ص.،�ص،�2003أفر�ل��22�،23بتار�خ�،ال�سي��،�جامعة�سكيكدة

�الصرايرة--56 �مص�� �بموجب�"، �وأ�دافھ ��رد�ي ��نتخابات �قانون ��عديل أسباب

مجلة�جامعة�،�"2003لسنة�)21(والقانون�املؤقت�رقم��2002لسنة�)70(القانون�املؤقت�رقم�
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�للعل ��قتصــــــــــــــــــــــدمشق �والقــــــــــــــــــــــوم �املجةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانونيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادية �ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، �الع23لد دد�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،

.269�،286.ص.ص�،2007سور�ا،��ول،

،�مداخلة�ألقيت����امللتقى�"مــــــــــــــــدى�وجود�المركز�ـــــــــة�إدار�ة����ا��زائر�"،�نادية�تياب-57

� �"الوط�� �الراشد �ا��كم �وحتميات ��قليمية �و�فاق�-املجموعات �"-ا��قائق �من�، املنظم

� �ا��قطرف �البـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�لية �الشع�� �املجلس �مع �بالتعاون �لبجايوق �عبد�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلدي �جامعـــــــــــــــة ة،

.30�،44.ص.،�،�ص2008د�سمبــــــــــــــر��4و�2�،3أيام�،،�بجاية-م��ة-الرحمان�

�ناصر�مراد-58 �ال��ــــــــــــــــــواق"، �الضـــــــــــــــــــــــع �ا��ــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب ��� �"زائرـــــــــــــــــــــــــــــــــــر��� �ا��زائر�ة�، املجلة

�والسياسي �و�قتصادية، �القانونية �عةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــللعلوم �ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، �جامعة��،03دد �ا��قوق، �لية

.253�،269.ص.،�ص2009زائر،ا��

�ورزق -59 �بن ��شام ،"� �املالية �و�ستقاللية �التبعية �ب�ن �"البلدية �العلوم�، مجلة

.07�،20.ص.،�ص2006د�سم���باتنة،�،��لية�ا��قوق ،�15،�عدد��جتماعية�و��سانية

�ز�ان-60 �واعمر�ع�� �حــــ"، �املاليـــــــــــنظرة �العموميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول �ـــــــــــــــــــــــــة �املحلية �"ة �الفكر�، مجلة

.109�،117.ص.،�ص2002د�سم���ا��زائر،�مجلس��مة،،�العدد��ول،�ال��ملا�ي

يةنالنصوص�القانو �-د

النصوص�القانونية�ا��زائر�ة/1-د

ال�شر�ع��سا����-1

الدسات���الش�لية-أ

ش،�عدد�.د.ج.ج.ر.ج،�1963س�تمبـــــــــــــر��08ـؤرخ����ــــــــــــــــ،�مــــــ1963ة�ـــــــــــــــــــــدستور�ا��زائر�لسنـ-1

.1963س�تم����10،�الصادر����64

2-�� �رقم �97-76أمر ��� �مؤرخ ،22�� �ا��م�ور�ة�1976نوفم�� �دستور �إصدار �يتضمن ،

.1976نوفم����24،�الصادر����94ش،�عدد�.د.ج.جر .ا��زائر�ة�الديمقراطية�الشعبية،�ج

3-�� �رقم �رئا��� �18-89مرسوم ��� �مؤرخ ،28�� ��عديل�1989فيفري �ب�شر�نص �يتعلق ،

،�الصادر�09دد�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــش،�ع.د.ج.ج.ر.ج،�1989فيفري��23ق�عليھ����استفتاء�الدستور،�املواف

.1989مارس�����01
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4-� �رئا��� �مرسوم �438-96رقم ��� �مؤرخ ��عديل�1996د�سم����7، �ب�شر�نص �يتعلق ،

دل�بموجب�قانون�ـــــــــــــــ،�املع1996د�سم����8ادر����ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،�الص76ش،�عدد�.د.ج.ج.ر.الدستور،�ج

أفر�ــــــــــــــــــــــــل��14،�الصادر����25دد�ــــــــــــــــــــــــــش،�ع.د.ج.ج.ر.،�ج2002أفر�ل��10،�مؤرخ����03-02رقم�

،�الصـــادر�63ش،�عدد�.د.ج.ج.ر.،�ج2008نوفمبــــــــــــــــر��15،�مــؤرخ����19-08،�وقانــــــــــــــون�رقم�2002

ش�.د.ج.ج.ر.،�ج2016مارس��06،�مؤرخ����01-16م�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون�رقــــــــــــــــــــ،�وقان2008نوفم�������16

.2016مارس��07،�الصادر����11عدد�

الدسات���املادية-ب

1-� �ا��زائر�لسنة �الوطنية�1964ميثاق �املطبعة �التحر�ر�الوط��، �ج��ة �صادر�عن �كتاب ،

.1964للكتاب،�

2-� �لسنة �الوط�� �ح��ة1976امليثاق �صادر�عن �كتاب �الوطنية��، �املطبعة التحر�ر�الوط��،

.1976للكتاب،�

ال�شر�ع�العادي�-2

:القوان�ن�العضو�ة/أ-2

1-� �رقم �م08-80قانون �ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، ��� �ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأكت�25ؤرخ �قانون�1980و�ر �يتضمـــــــــــــن ،

).مل��(1980أكتو�ر��28،�الصادر����44ش�عدد�.د.ج.ج.ر.�نتخـــــــــــــــــابات،�ج

أوت��7،�الصادر���32ش،�عدد�.د.ج.ج.ر.،�ج1989أوت��7،�مؤرخ����13-89قانون�رقم�-2

1989� �رقم �قانون �بموجب �ومتمم �معدل ،90-09� ��� �مؤرخ ،27�� �ج1990مارس ش�.د.ج.ج.ر.،

�ـــــــــــــــــــــــــــع �الص13دد �ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، ��28ادر��� �1990مارس �رقم �وقانون ،91-06� ��� �مؤرخ أفر�ل��2،

�ج1991 �.د.ج.ج.ر.، �عدد �الص14ش �فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، �ـــــــــــــــــــــــــادر �ــــــــــــــــــــــــــأف�3ي �وق1991ر�ل انون�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،

�ــــــــــــــــــــــــــــــرق �م17-91م �ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، ��� �ج1991أكتو�ر��15ؤرخ �.د.ج.ج.ر.، �عدد �48ش �الصادر��� ،16�

).مل��(،�1991أكتو�ر�

����،�مؤر 07-97أمر�رقم�-3 ش�.د.ج.ج.ر.،�يتضمن�نظام��نتخابات،�ج1997مارس��6خ

،�مؤرخ�01-04،�معدل�ومتمم�بموجب�قانون�عضوي�رقم�1997ارس�ــــــــــم�6،�الصادر����12عدد�

،�وقانون�عضوي�2004فيفري��11،�الصادر����09دد�ــــــــــــــــــــــــش�ع.د.ج.ج.ر.،�ج2004فيفري�����7
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� �م08-07رقم �ـــــــــــــــــــــــــــــــــ، ��� �ـــــــــــــــــــــــــجو�لي�28ؤرخ �ج2007ة �.د.ج.ج.ر.، �عدد �48ش �الصادر��� ،29�

).مل��(،�2007جو�لية�

4-� �رقم �عضوي �م01-12قانون �ــــــــــــــــــــ، ��� ��12ؤرخ �بنظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،يتعل2012جانفي ام�ــــــــــــــق

.)مل��(،�2012جانفي��14،�الصادر����01ش،�عدد�.د.ج.ج.ر.�نتخابات،�ج

،�يحدد�كيفيات�توسيع�حظوظ�2012جانفي��12،�مؤرخ����03-12قانون�عضوي�رقم�-5

.2012جانفي��1،�الصادر����01ش�عدد�.د.ج.ج.ر.املرأة����املجالس�املنتخبة،�ج

�رق-6 �عضوي �ـــــــــــــــــــــقانون �مؤر 04-12م ،� ��� ��2خ �يتعل2012جانفي �باألحزاب�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، ق

.2012جانفي��5،�الصادر����02ش�عدد�.د.ج.ج.ر.السياسية،�ج

�رق-7 �عضوي �م10-16مــــــــــــــــــــــــــــــــــقانون �ـــــــــــــــــــــ، ��� ��25ؤرخ �2016أوت �بنظ، ام�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيتعلق

.2016أوت��28،�الصــــــــــــادر����50ش�عدد�.د.ج.ج.ر.،�ج�نتخابات

:القوان�ن�العادية/ب-2

،�يتضمن�إعادة�تنظيم�ا��دود��قليمية�1964جانفي��31،�مؤرخ����54-64أمر�رقم�-1

).مل��(،�1964فيفري�11،�الصادر����13ش�عدد�.د.ج.ج.ر.جللبلديات،�

،�املتضمن�القانون��سا����للصندوق�1964أوت��10،�مؤرخ����227-64قـــــــــــــــــــــانـــــون�رقم�-2

.1964أوت��25،�الصادر����27ش�عدد�.د.ج.ج.ر.جالوط���للتوف���و�حتياط،�

3-� �رقم �155-66أمر ��� �مؤرخ ،8�� �ا��زائية�1966جوان ��جراءات �قانون �يتضمن ،

،�معدل�ومتمـــــــــــــــــــــــــم�بموجب�أمر�1966ري�ـــــــــــــــــــــــــــــفيف�17ادر����ـــــــــــــــــــــ،�الص48دد�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــش�ع.د.ج.ج.ر.ج

� �02-15رقم ��� �مؤرخ ،23�� �ج2015جو�لية �.د.ج.ج.ر.، �عدد �40ش �الصادر��� جو�لية��23،

2015.

�ـــــــــــــــــــــــأمر�رق-4 �م24-67م �ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، ��� �ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــج�18ؤرخ �1967انفي �قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانون�، يتضمـــــــــــــــــــــــــــــــــن

�،�معدل�ومتمم�بموجب�قانون 1967جانفي��18ادر����ــــــــــــــــــــــــــــــ،�الص6ش،�عدد�.د.ج.ج.ر.جالبلدية،�

).مل��(1981يوليو��07،�الصادر����27ش��عدد�.د.ج.ج.ر.يوليو،�ج�4،�مؤرخ����09-81رقم

5-� �م83-67أمر�رقم �ــــــــــــــــــــــــــــــ، ��� �ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــج�02ؤرخ ��عدي1967وان �يتضمن �أمر�ــــــــــــــــــــــــــــــــــ، �وتتميم ل

ش�.د.ج.ج.ر.،�ج1967،�املتضمن�قانون�املالية�لسنة�1966د�سم����31،�مؤرخ����368-66رقم�

.1967جوان��09،�الصادر����47عدد�
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ش�عدد�.د.ج.ج.ر.ج،�يتضمن�قانون�الوالية،�1969مــــــــــــــــاي�22،�مؤرخ����38-69أمر�رقم�-6

فيفري��14،�مؤرخ����02-81،�معدل�ومتمم�بموجب�قانون�رقم�1969ماي��23،�الصادر����44

).مل��(،�1981فيفري��17،�الصادرة����07ش،�عدد�.د.ج.ج.ر.،�ج1981

7-� �69-74أمر�رقم ��� �مؤرخ ،02�� �يتعل1974جو�لية �ـــــــــــــــــــــ، �بإصالح ��قلي���ق التنظيم

).مل��(،�1974جوان��09،�الصادر����55ش�عدد�.د.ج.ج.ر.جللواليات،�

8-� �101-76أمر�رقم ��� �مؤرخ �املباشرة�1976د�سم����09، �الضرائب �قانون �يتضمن ،

.،�معدل�ومتمم1976د�سم����22،�الصادر����102ش�عدد�.د.ج.ج.ر.،�جوالرسوم�املماثلة

9-� �102-76أمر�رقم ��� �مؤرخ �رقم�1976د�سم���09، �ع�� �الرســـــــوم �قانون �يتضمن ،

.،�معدل�ومتمم1976د�سم����26،�الصادر����103ش�عدد�.د.ج.ج.ر.،�ج�عمال

�ــــــــــــــــــــــر�رقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأم-10 �م103-76م �ـــــــــــــــــــــــــــــــــ، ��� �قان1976د�سم����9ؤرخ �يتضمن ون�ــــــــــــــــــــــ،

.،�معدل�ومتمم1977ماي��15،�الصادر����32ش�عدد�.د.ج.ج.ر.ا�ع،�جــالط

،�يتضمن�قانـــــــــــــــــــــــــون�الضرائب�غ���1976د�سمبـــــــــــــــــــــــــــر��09،�مؤرخ����104-76أمــــــــــر�رقم�-11

.،�معدل�ومتمم1977أكتو�ر��02،�الصادر����70ش�عدد�.د.ج.ج.ر.رة�جاملباش

12-� �08-77أمر�رقم ��� �مؤرخ ،19�� �يتضم1977فيفري �التنظيــــــــــــــــــ، �ملدينة�ــــــــــــــــــــــن ��داري م

)مل��(،�1977مارس��02،�الصادر����18ش�عدد�.د.ج.ج.ر.ا��زائر،�ج

13-� �رقم �09-84قانون ��� �مؤرخ ،04� �يتعل1984فيفري �بالتنظيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، ��قلي���ـــــــــــــــــــــق م

1984فيفري��07،�الصادر����06ش�عدد�.د.ج.ج.ر.للبالد،�ج

ش،�عدد�.د.ج.ج.ر.ة،�جــــــــــــــــــــــــــ،�يتعلق�بالبلدي1990أفر�ل��7،�مؤرخ����08-90قانون�رقم�-14

جو�لية��18ؤرخ����ــــــــــــــــــــــ،�م03-05ر�رقم�ــــــــــــــــــــــ،�متمم�بموجب�أم1990أفر�ل��11،�الصـــادر����15

).مل��(،�2005جو�لية��19،�الصادر����35ش،�عدد�.د.ج.ج.ر.،�ج2005

ش،�عدد�.د.ج.ج.ر.،�جبالوالية،�يتعلق�1990لـــــــــــــــــــــــــــأفر��7،��مؤرخ����09-90قانون�رقم�-15

�أمر�رقم�ــــــــــــــــــــــ،�متمم�بموج1990أفر�ل��11،�الصــــــــادر����15 و�لية�ـــــــــــــــج�18،�مؤرخ����04-05ب

).مل��(،�2005جو�لية��19،�الصادر����35ش،�عدد�.د.ج.ج.ر.،�ج2005

�رقـــــــــــــــــــــــــــقان-16 �ـــــــــــــــــــــون �م21-90م �ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، ��� ��15ؤرخ �يتعل1990أوت �باملحاسبة�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، ق

.1990أوت��15،�الصادر����35ش�عدد�.د.ج.ج.ر.العمومية،�ج

�ــــــــــــــــــــــــــــــقان-17 �رقم �36-90ون ��� �مؤرخ �املالي1990د�سم���31، �قانون �يتضمن �لسنة�ـــــــــــــــــــــــ، ة

.1990د�سم����31،�الصادر����57ش�عدد�.د.ج.ج.ر.،�ج1991
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�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقان-18 �م25-91ون �ـــــــــــــــــــــــ، ��� �لسنــــــــــــــ1991د�سم����18ؤرخ �املالية �قانون �يتضمن ــة�،

.1991د�سم����18،�الصادر����65ش�عـــــــــــــــــدد�.د.ج.ج.ر.،�ج1992

،�يتضمن�قانون�املالية�لسنة�1993جانفي��19،�مؤرخ����01-93مرسوم��شر����رقم��-19

.1993جانفي��20،�الصادر����04ش�عدد�.د.ج.ج.ر.،�ج1993

20-� �رقم ��شر��� �02-93مرسوم ��� �مؤرخ ،06�� �تمدي1993فيفري �يتضمن �حالة�ــــــــــــــــ، د

).مل��(،�1993فيفري��07،�الصادر����08ش�عدد�.د.ج.ج.ر.الطوارئ،�ج

،�يتضمن�قانون�املالية�لسنة�1993د�سم����29،�مؤرخ����18-93مرسوم��شر����رقم�-21

.1993د�سم����30،�الصادر����88ش�عدد�.د.ج.ج.ر.،�ج1994

ش�.د.ج.ج.ر.،�يتعلق�بمجلس�املحاسبة،�ج1995جو�لية�17،�مؤرخ����20-95أمر�رقم�-22

أوت��26،�مؤرخ�����02-10،�معدل�ومتم�بأمر�رقم�1995جو�لية��23،�الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادر����39عدد�

.س�تم����01،�الصادر����50ش�عدد�.د.ج.ج.ر.،�ج2010

�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأمر�رق-23 �م27-95م �ـــــــــــــــ، ��� �لسنة�1995د�سم����31ؤرخ �املالية �قانون �يتضمن ،

.1995د�سم����31،�الصادر����82ش�عدد�.د.ج.ج.ر.،�ج1996

�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأمر�رق-24 �م31-96م �ـــــــــــــــــــــــ، ��� �ق1996د�سم����30ؤرخ �يتضمن �لسنة�، �املالية انون

.1996د�سم����31،�الصادر����78ش�عدد�.د.ج.ج.ر.،�ج1997

�ـــــــــــــــــــــــــــــقان-25 �رقم �م02-97ون �ــــــــــــــــــــــ، ��� �لسنة�1997د�سم����31ؤرخ �املالية �قانون �يتضمن ،

.1997د�سم����31،�الصادر����89ش�عدد�.د.ج.ج.ر.،�ج1998
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.1997جوان��04،�الصادر����38ش�عدد�.د.ج.ج.ر.ا��زائر،�ج
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� �رقم �قانون �بموجب �م05-11ال��ملان �ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، ��� ��22ؤرخ �ج2011مارس �عدد�.د.ج.ج.ر.، ش
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.2012فيفري��29،�الصادر����12

46-� �رقم �م10-14قانون �ـــــــــــــــــــــ، ��� �املالي2014د�سم���30ؤرخ �قانون �يتضمن �لسنة�ـــــــــــــــــــــــــــــــ، ة
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ة�لسنة�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،�يتضمن�قانون�املالي2015د�سم����30،�مؤرخ����08-15رقم�قانون -47

.2016د�سم����31،�الصادرة����72ش�عدد�.د.ج.ج.ر.ج،�2016
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).مل��(،�1992فيفري��09،�الصادر����10ش�عدد�.د.ج.ج.ر.الطوارئ،�ج
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،�يتضمن�حل�مجالس�شعبية�2005جو�لية��20،�مؤرخ����254-05مرسوم�رئا����رقم�-19

.2005جو�لية��20،�الصادر����51ش�عدد�.د.ج.ج.ر.بلدية،�ج

،�يتضمن�حل�مجالس�شعبية�2005جو�لية��20مؤرخ�����،255-05مرسوم�رئا����رقم�-20

.2005جو�لية��20،�الصادرة����51ش�عدد�.د.ج.ج.ر.والئية،�ج

21-� �رقم �رئا��� �140-15مرسوم ��� �مؤرخ ،27�� �مقاطعــــــــــــــــات�،�2015ماي �إحداث يتضمن

�الق �وتحديـــــــــــد �الواليــــــــــــــات ��عض ��� �جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإدار�ـــــــــــــة ���ا، �املرتبطة �ا��اصــــــة ش�.د.ج.ج.ر.واعــــد

.2015ماي��31،�الصادر����29عدد�

املراسيم�التنفيذية/ب-3

1-� �رقم �تنفيذي �313-91مرسوم ��� �مؤرخ �املحاسبة�1991س�تم����07، �إجراءات �يحدد ،

ش�.د.ج.ج.ر.ون�العموميون�وكيفيا��ا�ومحتوا�ا،�جــــــــــــــــــــــــــــال���يمسك�ا��مرون�بالصرف�واملحاسب

.1991س�تم����18،�الصادر����43عدد�

2-� �رقم �تنفيذي �141-92مرسوم ��� �مؤرخ ،11�� �مجـــــــــــالس�1992أفر�ل �حل �يتضمن ،

.1992أفر�ل��12،�الصادر����27ش�عدد�.د.ج.ج.ر.شعبيـــــــــــة�والئيــــــة،�ج

3-� �رقم �تنفيذي �142-92مرسوم ��� �مؤرخ ،11�� �مجـــــــــــالس�1992أفر�ل �حل �يتضمن ،

.1992أفر�ل��12،�الصادر����27ش�عدد�.د.ج.ج.ر.شعبيـــــــــــة�بلدية،�ج

4-� �رقم �تنفيذي �143-92مرسوم ،� ��� ��11مؤرخ �عضو�ة�1992أفر�ل �بتوقيف �يتعلق ،

�الوالئي �الشعبية �املجالس �الشعبيــــــــــــــــــــــــــــــــمنتخ�� �واملجالس �جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة �البلدية، �عدد�.د.ج.ج.ر.ة ش

.1992أفر�ل��12،�الصادر����27

5-� �رقم �تنفيذي �414-92مرسوم ��� �مؤرخ �السابقة�1992نوفم����14، �بالرقابة �يتعلق ،

����82دد�ش�ع.د.ج.ج.ر.للنفقات�ال���يل��م���ا،�ج ،�معدل�ومتمم�1992نوفم����15،�الصادر�
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ش�.د.ج.ج.ر.،��ج2009نوفم����16،�مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤرخ����374-09م�ــــــــــــــوم�تنفيذي�رقــــــــــــــــــــــــــــــــبموجب�مرس

.2009نوفم����19،�الصادر����67عدد�

،�يتضمن�تنظيم�و�سي���إدارة�1996نوفم����20،�مؤرخ����417-96مرسوم�تنفيذي�رقم��-6

).مل��(،�1996نوفم����24،�الصادر����72ش�عدد�.د.ج.ج.ر.والية�ا��زائر،�ج

7-�� �رقم �تنفيذي �480-97مرســـوم ��� �مؤرخ �محافظــــــــــــــــــة�1997د�سم����15، �يتضمن ،

).مل��(،�1997د�سم����17،�الصـــــــادر�فــــــــــــــــي�83ش�عدد�.د.ج.ج.ر.ا��زائــــــــــــر�الك��ى�وس���ا،ج

صول�ع���،�يحدد�شروط�ا��1998فيفري��01،�مؤرخ����42-98مرسوم�تنفيذي�رقم��-8

ش�.د.ج.ج.ر.ع��جتما���وكيفيات�ذلك،�جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة�ذات�الطابـــــــــــــــــــــــــــــــــة��يجار�ــــــــــــــــــــــاملساكن�العمومي

مرسوم�تنفيذي�م�بموجب�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،�معدل�ومتم1998فيفري��04ر����ادــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،�الص05دد�ــــــــــــــــــــــــــــــع

� �334-04رقم ��� �مؤرخ �ج2004أكتو�ر��24، �.د.ج.ج.ر.، �عدد �67ش �الصادر��� أكتو�ر��24،

2004.

�،�يحدد�صالحيات�املف�شية2008س�تم����06،�مؤرخ����272-08مرسوم�تنفيذي�رقم�-9

.2008س�تم����07،�الصادر����50ش�عدد�.د.ج.ج.ر.العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامة�للمالية،�ج

10-�� �رقم �تنفيذي �315-12مرسوم ��� �مؤرخ ،21�� �البلدية�2012أوت �ش�ل�م��انية �يحدد ،

.2012س�تم����09،�الصادر����49ش�عدد�.د.ج.ج.ر.ومضمو��ا،�ج

،�يتضمن�النظام�الداخ���2013مارس��17،�مؤرخ����105-13سوم�تنفيذي�رقم�مر -11

.2013مارس��17،�الصادر����15ش�عدد�.د.ج.ج.ر.النموذ���للمجلس�الشع���البلدي،�ج

،�يتضمن�النظام�الداخ���2013جوان��18،�مؤرخ����217-13مرسوم�تنفيذي�رقم�-12

.2013جوان��23،�الصادر����32ش�عدد.د.ج.ج.ر.النموذ���للمجلس�الشع���الوال�ي،�ج

13-� �رقم �تنفيذي �104-16مرسوم ��� �مؤرخ ،21�� �تجديد�2016مارس �كيفيات �يحدد ،

،�الصادر�18ش�عدد�.د.ج.ج.ر.ة،�جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة�املحلــــــــــــــــــــــــــــــــة�والوالئيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاملجالس�الشعبية�البلدي

.2016مارس�����23

،�يتضمن��ح�ام�ا��اصة�2016د�سم����13،�مؤرخ����320-16مرسوم�تنفيذي�رقم�-14

.2016د�سم����15،�الصادر����73ش�عدد�.د.ج.ج.ر.املطبقة�ع����م�ن�العام�للبلدية،�ج

زار�ةالقرارات�الو /ج-3
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�م�-1 �مش��ك �ـــــــقرار�وزاري ��� ��21ؤرخ ����1994فيفري �البلديات �مسا�مة ��سبة �يحدد ،

،�الصادر�24دد�ـــــــــــــــــعش�.د.ج.ج.ر.ة،�جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة�املحليــــــــــــــــــــــــــرائب�املباشـــــــــــــــــــان�الضــــــــــــــــــــــصندوق�ضم

.1994أفر�ل�����24

2-� ��� �مؤرخ �مش��ك، ��24قرار�وزاري �حسب�1994ماي �البلديات �تص�يف �يتضمن ،

املناطق�واملناطق�الفرعية�لتحديد�القيمة��يجار�ة�ا��بائية����مجال�الرسم�العقاري�املطبق�

�العق ��مالك �وتقييم �املب�ية، �وغ�� �املب�ية �امللكيات ����ــــــــــــــــــــــــــــــــار�ع�� �نقص �وجود �حالة ��� ة

.2011التصر�ح،�بر�ي�لل�شر،�ا��زائر،�

3-�� ��� �مؤرخ�ن �مش��ك�ن �وزار��ن �مسا�مة�2001د�سم����24قرار�ن ��سبة �يحددان ،

،�الصادر�07ش�عدد�.د.ج.ج.ر.ات�والبلديات،�جـــان�للواليــــالواليات�والبلديات����صناديق�الضم

2001د�سم�������30

4-�� ��� �مؤرخ �مش��ك، ��06قرار�وزاري �و�ضبط�2014جانفي �البلدية �إطار�م��انية �يحدد ،

�ج �وا��سابات، ��بواب �تقسيمات �ورقم �.د.ج.ج.ر.عنوان �عدد �23ش �الصادر��� أفر�ل��23،

2014.

التعليمات�الوزار�ة/د�-3

�املحلية-1 �وا��ماعات �الداخلية �،وزارة �رقم �وزار�ة �مؤرخ�2143عليمة �ـــــــــــــــــــــــ، ��� �14ة

.ق�ب��شيد�النفقاتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،�تتعل2014س�تم���

،�متعلقة�بالضر�بة�2015جانفي��15،�مؤرخة�����001عليمة�وزار�ة�رقم�،وزارة�املالية-2

.ا��زافية�الوحيدة

أكتو�ر��05،�مؤرخة����01047رقم�وزار�ة��عليمة��،وزارة�الداخلية�وا��ماعات�املحلية-3

.2016،�تتعلق��شروط�وكيفيات�تمو�ل�وإعداد�امل��انيات�املحلية�لسنة�2015

النصوص�القانونية��جن�ية/2-د

ال�شر�ع��سا���-1

1-� �لسنة �املغر�ية �اململكة �نف2011دستور �بموجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، �الظ�يــــــــــــــــــــــــذ ف�ـــــــــــــر�الشر�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب

ة�نصوص�ووثائق،�جمع�وت�سيق�زكر�ا�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،�سلسل2011يوليو��27،�الصادر����1.11.91رقم�

.2�،2012العماري،�ط
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�ا�-2 �دستور �لسنة �التو�سية ��لك��و�ي�.�2014م�و�ة �املوقع �من �عليھ، �ا��صول تم

www.constituteproject.org.:التا��

ال�شر�ع�العادي�-2

،�املتعلق�بامليثاق�ا��ما���وفق�ما�تم��غي��ه�وتتميمھ�بالقانون�رقم�78.00م�ققانون�ر �-1

17.08� �رقم �الظ����الشر�ف �الصادر�ب�نفيذه ،1.08.153� �بتار�خ ،18�� �القوان�ن�2009فيفري ،

�دار�ة�واملالية�ونظام�املحاسبة�العمومية�ل��ماعـــــــــــــــات�املحلية�وفق�آخر�التعديالت،�سلسلة�

.2011،�دار��نماء�الثقا��،�املغرب،�43رفــــــــــة�القانونية�ل��ميــــــــــع،�عدد�املع

2-��� �رقم �الظ����79.00قانون �ب�نفيذه �الصادر �و�قاليم، �العماالت �ب�نظيم �املتعلق ،

،�القوان�ن��دار�ة�واملالية�ونظام�املحاسبة�2002أكتو�ر��3،�بتار�خ����1.02.269الشر�ف�رقم�

ة�ل��ماعـــــــــــــــات�املحلية�وفق�آخر�التعديالت،�سلسلة�املعرفــــــــــة�القانونية�ل��ميــــــــــع،�عدد�العمومي

.2011،�دار��نماء�الثقا��،�املغرب،�43

�ح�ام�والقرارات�القضائية�-ه

�لبجايةا-1 ��دار�ة ��ست��ا���،ملحكمة �أمر�،القسم ��10صادر��� ����2015فيفري ،

� �رقم �مداول00069/15القضية �بإلغاء �املتعلقة �لواليـــــــــــــــــــــــــــــ، �الوال�ي �الشع�� �للمجلس ة�ـــــــــــــــــــــة

ب�ن�وا���واليـــــــــــة�بجاية،�كمد��،�واملجلس�الشع���الوال�ي�ممثال�.،2014-26بجايـــــــــــــــة،�تحت�رقم�

).غ���م�شور أمر�(���رئ�سھ،�مد���عليھ

،����القضية�2015فيفري��28صادر����حكم�،�ةـــــــــــــــــــــــــــة�لبجايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة��دار�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاملحكم-2

ة�بجايـــــــــــــــة،�تحت�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــللمجلس�الشع���الوال�ي�لوالي�ةــــــــــــــــــــ،�املتعلقة�بإلغاء�مداول00070/15رقم�
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ȓʊɨȨࢫ-أ ȒȯȧࢫȄם ɽɦȄࢫȓȧ Ȇȸ ɭ--------------------------------------------------------------------17

ȓʊɨȨࢫ-ب ȒȯȧࢫȄם ɽɦȄࢫɰ Ȇɢȷ Ȯȯɏ---------------------------------------------------------------18ࢫ

ȓʆȮȆɀ-ج ȗɛט ɼࢫȓʊɦȆםȄࢫȮȲȄɽםȄ----------------------------------------------------------------18

ɰ-د Ȇɢȸ ɨɦࢫȓʊɏȆɮȗȡט ɦȄ---------------------------------------------------------------18فȓȍʊɟࢫ

כȱȫࢫȆȉםʆȆɐ؈ف ثانيا ɖࢫȓȡȲȮࢫ ֺ ȗȫ ȆȉࢫȓʊɨȨ ȔࢫȄם Ȅȯȧ ɽɦȄࢫɖ ֺ ȗȫ Ȅ-----------------------------18

ʊȍɈڥʏࢫʎɘʊɋɽɦȄɼࢫ-أ ɦȄࢫȶ Ȇȷ כ ȄȮȆɳȘȷࢫɏڴʄࢫ Ȅࢫɯݱݨ ȔࢫȓʈȲȄȮǻࢫȓȕɼȆɘȗɭࢫȄݍ Ȅȯȧ ɼ--------------19

ܣ-ب ɡɦȄࢫȶ Ȇȷ כ ȄȮȆɳȘȷࢫɏڴʄࢫ Ȅࢫɯݱݨ ȓʈɼȆȸࢫȄݍ ȘɭࢫȓʈȲȄȮǻࢫȔ Ȅȯȧ ɼ---------------------------19

ȓȝɦȆȝɦȄࡧȒȳɜɘɦȄȓʊɨȨ ȓʊɦֺࢫȄם ɜȗȷ ֺ ɦܣࢫ ʊɨɛל ɯࢫ ʊȸ ɜȗɦȄࢫȹ ʉȳɡȕࢫȓʊɘʊɟ---------------------20
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Ɏȳȼأوال ɮɨɦࢫɯ ʊȸ ɜȗɦȄࢫȓɈ ɨȷ ȩࢫ ɳɭ-------------------------------------------------------------20

ȓʊɨȨ ثانيا ȒȯȧࢫȄם ɽɦȄࢫɯݯݨ ɔɀ؈فࢫ ȕࢫʏࢫࢭɆ Ȅȳɗל ɬȯɏ------------------------------------------21ࢫ

ʎɲȆȝɦȄࡧɎȳɘɦȄȓʈɽɳɐםȄࢫȓʊɀ ܨݵ ɦȆȉࢫȓʈȲȄȮל Ȕࢫ Ȅȯȧ ɽɨɦࢫɖ Ȅفɏ22------------------------------ט

ʄڲɼכ ȓʊɀࢫȄםȒȳɜɘɦȄȓʈɽɳɐࡧ ܨݵ ɦȄࢫɬɽɺɘɭ-----------------------------------------------------22

ȓʊɀࢫȄםȓʈɽɳɐأوال ܨݵ ɦȄࢫə ʈȳɐȖ---------------------------------------------------------------23

Ⱦ-أ Ȇܧݵ ǷࢫɼǷࢫɤ ȄɽɭǷࢫȓɏɽɮȣ ɭ----------------------------------------------------------------23

ɂࢫ-ب ȳɓࢫɝ ʊɜȨ ȗɦࢫʏڥȸ ɦȄɞ ȼف ɭ------------------------------------------------------------24

ȓʊɀࢫȄםȓʈɽɳɐ-ج ܨݵ ɦȄࢫɷȱࢫ٭ڈȓɦɼȯɦȄࢫʏࢫࢭȓɀ ȗȬ ȓɈࢫȄם ɨȸ ɦȄࢫɖ ȄفɏȄ-------------------------24

ȓʊɀࢫȄםȓʈɽɳɐ ثانيا ܨݵ ɦȄࢫɵ ɭࢫɻɜɘɦȄࢫə ɛɽɭ---------------------------------------------------24

ȓʊɀࢫȄםȓʈɽɳɐ-أ ܨݵ ɦȄࢫȒȳɡɘɦࢫȳɡɳםȄࢫɷȆȣ ȕ24--------------------------------------------------ט

ȓʊɀࢫȄםȓʈɽɳɐࢫ-ب ܨݵ ɨɦࢫȯʈǺםȄࢫɷȆȣ ȕ25-------------------------------------------------------ט

ȴȆȣࢫʎɲɽɱȆɜɦȄ-1-ب ȓʈȳɌࢫȄם ɱ-------------------------------------------------------------------25

ȮɽȡࢫȄݍݰʎɜʊɜࢫ-2-ب ɽɦȄࢫȓʈȳɌ ɱ�ʅ ɽɳɐםȄࢫɁ ܨݵ ɨɦ--------------------------------------------27

ȓʈȳɌࢫȄݍݰȓɜʊɜࢫȓʊɳɜȗɦȄ-3-ب ɱ-----------------------------------------------------------------28

ȓʊɱȆȝɦȄࡧȒȳɜɘɦȄȓʊɨȨ ȔࢫȄם ȆɏȆɮݍݨȄࢫȓʊɦֺ ɜȗȷ Ȅࢫɯ ʊɏȯȕࢫʏࢫࢭȓʈɽɳɐםȄࢫȓʊɀ ܨݵ ɦȄࢫȲɼȮ---------28

ȾࢫȄםȓʈɽɳɐأوال Ȇܧݵ כ ɑʊɮȡࢫɎȄɽɱǷࢫ ɰࢫ ȼفȓɟࢫȉ؈ ךȲȆțࢫȄם ɯࢫ ɸǷ-------------------------------29

29---------------------------------------------------------------------------------------כȓʊɨɸࢫ-أ

ɵࢫȮȄȲǻٮڈȆࢫ-ب ɏفࢫɐʇࢫȑ ǾȆɱ---------------------------------------------------------------------29

ȓɨɜȗȸࢫ-ج ɭࢫȓʊɦȆɭࢫȓɭȰ-------------------------------------------------------------------------29

ʅࢫɬȆɏ ثانيا ɽɳɐɭࢫɁ ܧݵ ȓʊɨȨࢫȆɸȲȆȍȗɏȆȉࢫ ȔࢫȄם ȆɏȆɮݍݨȄࢫȆࢫ٭ڈȮȳɘɳȕۘܣࢫ ɦȄࢫȲȆț30---------------ך

ɵࢫȓɦɼȯɦȄࢫ-أ ɏࢫȓʈȲȄȮל ȓʊɦֺࢫ ɜȗȷ 30------------------------------------------------------------ט

ȓɈࢫȓɭȆɐɦȄࢫ-ب ɨȸ ɦȄࢫʏࢫࢭȓɦɼȯɦȄࢫȓɟȲȆȼ ɭ-------------------------------------------------------30

ȆɭȆɏࢫ-ج ַࢫ ȆɭࢫȓʊɨȨ ȔࢫȄם ȆɏȆɮݍݨȄࢫɤ ȆɭࢫȲȆȍȗɏȄ------------------------------------------------31

ۘܣࢫɬɽɜȕࢫ٭ڈȆࢫ-د ɦȄࢫɤ Ȇɮɏכ ɵࢫ ɏࢫȓʊɨȨ ȔࢫȄם ȆɏȆɮݍݨȄࢫȓɦǴȆȸ ɭ-----------------------------------31

ȑࡧ ɨɈ ȄʎɲȆȝɦȄɖם ȄفɏȄࢫࢫʅȳǾȄȵݍݨȄࢫɑʉȳȼ ȘɦȄباȓʆַ ɽɦȄɼࢫȓʆȯɨȍɦࢫɰ ɰࢫȗʊɮʊɨɛǻ؈ ȗɏȆɮȣ؈ ɟ---------31

�ɤɼכ ɎȳɘɦȄɰࡧ ɰࢫȗʊɮʊɨɛǻ؈ ȗɏȆɮȣ؈ ɟࢫȓʆַ ɽɦȄɼࢫȓʆȯɨȍɦȆȉ؈فࢫȕȆȷ ȯ ɦȄࢫɖ ȄفɏȄ----------------------32

ʄڲɼכ ȕȆȷ؈فࢫȄםȓʆȮȆࢫȒȳɜɘɦȄࡧ ȯɦȄࢫȹ ʉȳɡȕʅ ȮȆםȄࢫȮɽȡ ɽɦȆȉࢫȓʆַ ɽɦȄɼࢫȓʆȯɨȍɨɦ--------------------32
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ɚࢫȄݍݨȳǾȄȵأوال Ȇȝʊɭ------------------------------------------------------------------------------33

ۚܣ ثانيا ɇ ɽɦȄࢫɚ ȆȝʊםȄ-----------------------------------------------------------------------------34

ȓʊɱȆȝɦȄࡧȒȳɜɘɦȄࢫȓʊɨɢȼ ɦȄ؈فࢫȕȆȷ ȯɦȄࢫȹ ʉȳɡȕʅ ȮȆםȄࢫȮɽȡ ɽɦȆȉࢫȓʆַ ɽɦȄɼࢫȓʆȯɨȍɨɦ-----------------35

ȓʊɦֺأوال ɜȗȷ ֺ ɦࢫȓʆȮȆȧכ ɪࢫ ɋ ȒȲȮȆɀࢫࢭʏࢫ ɦȄ؈فࢫȕȆȷ ȯɦȄࢫȓݍݨȆɐɭȓʊɨȨ ȔࢫȄם ȆɏȆɮݏݨɦࢫȓʈȲȄȮ36ל

לȓʈȲȄȮࢫࢭʏ-أ ȓʈȵɟȳɭֺࢫ ɦࢫȒȳȉȆɐɦȄࢫȒȲȆȻ Ȳɽȗȷࢫࢫל Ȯ1963---------------------------------------36

ȓɨɀࢫࢫ-ب ɦȄࢫȔ ȄȰࢫȮȄɽםȄࢫɯݯݨ ɑʊȷࢫࢭʏࢫ ɽȗɦȄࢫȲɽȗȷ Ȯࢫʏࢫࢭȓʈȵɟȳɭֺ ɦȆȉ1976--------------------37

ȓʊɨȨ ثانيا ȔࢫȄם ȆɏȆɮݏݨɦࢫȓʈȲȄȮל ȓʊɦֺࢫ ɜȗȷ ֺ ɦࢫȓʆȮȯɐȗɦȄࢫɪ ɋ ȒȲȮȆɀࢫࢭʏࢫ ɦȄ؈فࢫȕȆȷ ȯɦȄࢫȓݍݨȆɐɭ38

ȒȲȆȻࢫȒȮɽɐɦȄȒȳȉȆɐɦȄࢫǻڲʄࢫ-أ ȓʈȵɟȳɭֺࢫל ɦȄࢫȓݍݨȆɐɭࢫʏࢫࢭȲɽȗȷ Ȯࢫʏ38----------------------1989ࢭ

Ɋࢫɏڴʄࢫɭ-ب ȆɘȗȧݤݮࢫטɳȒȳȉȆɐɦȄࢫȒȲȆȻ �Ȳɽȗȷל Ȯࢫʏ39----------------------------------1996ࢭ

ʎɲȆȝɦȄࡧɎȳɘɦȄࢫɖ ȄفɏȄɰ ɰࢫȗʊɮʊɨɛǻ؈ ȗɏȆɮȣ؈ ɟࢫȓʆַ ɽɦȄɼࢫȓʆȯɨȍɦȆȉࢫȓʆȮȆɐɦȄࢫɰ ɱȄɽɜɦȄ------------41؈

כɼڲʄࡧ לȒȳɜɘɦȄȓʈȲȄȮࡧ ȓʊɦֺࢫ ɜȗȷ ֺ ɦࢫȓʊɨȨ ȔࢫȄם ȆɏȆɮݍݨȄࢫɰ Ȇɐɭ--------------------42ݍݨȓࢫɱȄɽɛ؈

ɰأوال ɪࢫɱȄɽɜɦȄ؈ ɋ לȓʊɮʊɨɛࢫࢭʏࢫ Ȕࢫ ȆɏȆɮݏݨɦࢫʅ ȮȆםȄࢫȮɽȡ ɽɦȄࢫȓʊȋȵݍݰȄࢫȓʆȮȆȧכ ȒȲȮȆɀࢫࢭʏࢫ ɦȄ--42

ɪࢫȆȝʊɭࢮʏࢫȓʆȯɨȍɦȄࢫ-أ ɋ לȓʈȲȄȮࢫࢭʏࢫ ȓʊɦֺࢫ ɜȗȷ 42--------------------------------------والواليةט

ȓɳȸࢫ-1-أ ɦࢫȓʆȯɨȍɦȄࢫɚ Ȇȝʊɭࢫʏࢫࢭȓʆȯɨȍɨɦࢫʅ ȮȆםȄࢫȮɽȡ ɽɦȄ1966---------------------------------43

ȓʆַ-2-أ ɽɦȄࢫɚ Ȇȝʊɭࢫʏࢫࢭȓʆַ ɽɨɦࢫʅ ȮȆםȄࢫȮɽȡ ɽɦȄ------------------------------------------------43

ɪࢫʎɲɽɱȆɛࢫȓʆȯɨȍɦȄ-ب ɋ לȓʈȲȄȮࢫࢭʏࢫ ȓʊɦֺࢫ ɜȗȷ 45-------------------------------------والواليةט

ȓɳȸࢫ-1-ب ɦࢫȓʆȯɨȍɦȄࢫɰɽɱȆɛࢫʏࢫࢭȓʆȯɨȍɨɦࢫʅ ȮȆםȄࢫȮɽȡ ɽɦȄ1967--------------------------------45

ʅࢫ-2-ب ȮȆםȄࢫȮɽȡ ɽɦȄࢫȓɳȸ ɦࢫȓʆַ ɽɦȄࢫɰɽɱȆɛࢫʏࢫࢭȓʆַ ɽɨɦ1969---------------------------------46

ɰ ثانيا ɪࢫɱȄɽɜɦȄ؈ ɋ לȓʊɮʊɨɛࢫࢭʏࢫ Ȕࢫ ȆɏȆɮݏݨɦࢫʅ ȮȆםȄࢫȮɽȡ ɽɦȄࢫȓʊȋȵݍݰȄࢫȓʆȮȯɐȗɦȄࢫʏࢫࢭȒȲȮȆɀ ɦȄ47

ȓʆַࢫࢭʏࢫʎɲɽɱȆɛࢫ-أ ɽɦȄɼࢫȓʆȯɨȍɨɦࢫʅ ȮȆםȄࢫȮɽȡ ɽɦȄ47-------------------------09-90֗ࢫ08-90رقمࢫ

ȓʆַࢫࢭʏࢫʎɲɽɱȆɛ-ب ɽɦȄɼࢫȓʆȯɨȍɨɦࢫʅ ȮȆםȄࢫȮɽȡ ɽɦȄ48-------------------------07-12֗ࢫ10-11رقمࢫ

ȓʊɱȆȝɦȄࡧȒȳɜɘɦȄȓʈȲȄȮל ȓʊɦֺࢫ ɜȗȷ ֺ ɦܣࢫ ʊɨɛל ɯࢫ ʊȸ ɜȗɦȄࢫɰ Ȇɐɭ--------------------48ݍݨȓࢫɱȄɽɛ؈

ܣࢫࢭʏࢫȄݍݨȳǾȄȵأوال ʊɨɛל ɯࢫ ʊȸ ɜȗɦȄࢫȔ Ȇʈɽȗȸ ɭࢫȲɽɈ ȕ-------------------------------------------49

לȓʊɮʊɨɛ ثانيا Ȕࢫ ȆɏȆɮݍݨȄࢫȓʊɦֺ ɜȗȷ ַ ܣࢫ ʊɨɛל ɯࢫ ʊȸ ɜȗɦȄࢫɰ ȹࢫɱȄɽɛ؈ ʉȳɡȕࢫɾ ɽȗȸ ɭ---------51

ʎɲȆȝɦȄࡧȟ Ȩ ȍםȄࢫɝ ʈȳɇ ɵࢫ ɏࢫȓȍȬ ȗɳםȄࢫȹ ɦȆȣ ȓʈɽɄࢫࢭʏࢫȄם ɐɦȄࢫʏڲɽȕȈ ȆȬ ȗɱ54-------------------ט

�ɤɼכ ȑࡧ ɨɈ לȄȓʊɮʊɨɛם Ȕࢫ ȆɏȆɮݍݨȄࢫȓʊɦֺ ɜȗȷ ȄࢫʄڴɏࢫȈ ȆȬ ȗɱט țǸȕ--------------------------54؈فࢫ

�ɤɼכ ɎȳɘɦȄȓʊɨȨࡧ ȹࢫȄם ɦȆȣ ɮɨɦࢫȓʈɽɄ ɐɦȄࢫɎȄɽɱǷ-----------------------------------------------55
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ʄڲɼכ ȒȳɜɘɦȄȓʊɦֺࡧ ɜȗȷ ט ɰࢫ ȆɮɄ ɦࢫȓɨʊȷ ɽɠࢫȈ ȆȬ ȗɱט ȒȆɏȮ----------------------------------55ࢫ

ݱݪݮࢫȓʊɱɽɱȆɜɦȄأوال Ȅ---------------------------------------------------------------------------56ݍ

לȓʈȲȄȮ ثانيا ݱݪݮࢫ Ȅ----------------------------------------------------------------------------57ݍ

ȓʊȷ ثالثا Ȇʊȸ ɦȄݱݪݮࢫ Ȅ-------------------------------------------------------------------------57ݍ

ȒȳɜɘɦȄȓʊɱȆȝɦȄȈࡧ ȆȬ ȗɱֺ ɦࢫɂ ȲȆɐםȄࢫɷȆȣ ȕࢫ(טɰ ȈࢫʊɐȗɦȄ؈ ɽɨȷ Ǹȉࢫȱȫ59----------------------)כ

ݱݪݮࢫȓʊɱɽɱȆɜɦȄأوال Ȅ---------------------------------------------------------------------------60ݍ

לȓʈȲȄȮ ثانيا ݱݪݮࢫ Ȅ----------------------------------------------------------------------------61ݍ

ȓʊȷ ثالثا Ȇʊȸ ɦȄݱݪݮࢫ Ȅ-------------------------------------------------------------------------62ݍ

ȓȝɦȆȝɦȄࡧȒȳɜɘɦȄȓʊɜʊɗɽȗɦȄࢫȔ ȆɸȆȣ ȕ62----------------------------------------------------------ט

ַࡧ ɼǷɉ ɨȗȬ ȈࢫȄם ɽɨȷ 62-------------------------------------------------------------------------כ

ȈࢫȄםɎɽɳȗ ثانيا ɽɨȷ 63---------------------------------------------------------------------------כ

ʎɲȆȝɦȄࡧɎȳɘɦȄ؈ف�țǸȕࢫȓʊɦֺ ɜȗȷ ט ȓʈɽɄࢫࢭʏࢫ ɐɦȄࢫȒȯɭɼ֗ࢫ ȹ ɨȣ 65---------------------------ݯݨɯࢫȄם

ʄڲɼכ ȒȳɜɘɦȄȓʊɨȨࡧ ȔࢫȄם ȆɏȆɮݍݨȄࢫȓʊɦֺ ɜȗȷ Ȇȉࢫȹ ɨȣ ݯݨɯࢫȄם ȓɛֺࢫ ɏ-------------------------65

Ȩڴʏأوال כǴȄȮࢫȄם ȹࢫɏڴʄࢫ ɨȣ ݯݨɯࢫȄם țǸȕ-------------------------------------------------66؈فࢫɟفࢫ

Ȩڴʏ-أ ȹࢫȄם ɨȣ ݯݨɯࢫȄם ȆʆȄȵɭ-------------------------------------------------------------66ࢫɟفࢫ

ȹ-ب ɨȣ ݯݨɯࢫȄם Ȉࢫɟفࢫ ɽʊɏ--------------------------------------------------------------------67

כǴȄȮࢫ ثانيا ȹࢫɏڴʄࢫ ɨȣ ݯݨɯࢫȄם ȳɔȿࢫ ȨڴțǸȕʏ؈فࢫ Ȅ----------------------------------------------67ם

ȹ-أ ɨȣ ݯݨɯࢫȄם ȳɔȿࢫ ȆʆȄȵɭ-------------------------------------------------------------------67ࢫ

ȹ-ب ɨȣ ݯݨɯࢫȄם ȳɔȿࢫ Ȉࢫ ɽʊɏ----------------------------------------------------------------68

ȓʊɱȆȝɦȄࡧȒȳɜɘɦȄȓʊɨȨ ȔࢫȄם ȆɏȆɮݍݨȄࢫȓʊɦֺ ɜȗȷ Ȇȉࢫȹ ɨȣ ȓʈɽɄࢫȆȉם ɐɦȄࢫȒȯɭࢫȓɛֺ ɏ-------------68

ɀ؈فȒأوال ɜɦȄࢫȓʈɽɄ ɐɦȄࢫȒفɗ--------------------------------------------------------------------68

ȓʊɨȨ-أ ȹࢫȄם ɦȆȣ ȓʈɽɄࢫࢭʏࢫȄם ɐɦȄࢫȒȯɭࢫȳɀ ɛࢫȆʆȄȵɭ---------------------------------------------69

ȓʊɨȨ-ب ȹࢫȄם ɦȆȣ ȓʈɽɄࢫࢭʏࢫȄם ɐɦȄࢫȒȯɭࢫȳɀ ɛࢫȈ ɽʊɏ------------------------------------------69

ɗȓɨʈɽɈفȒࢫ ثانيا ɦȄࢫȓʈɽɄ ɐɦȄ--------------------------------------------------------------------70

ȓʊɨȨ-أ ȹࢫȄם ɦȆȣ ȓʈɽɄࢫࢭʏࢫȄם ɐɦȄࢫȒȯɭࢫɤɽɇ ȆʆȄȵɭ----------------------------------------------70ࢫ

ȓʊɨȨ-ب ȹࢫȄם ɦȆȣ ȓʈɽɄࢫࢭʏࢫȄם ɐɦȄࢫȒȯɭࢫɤɽɇ Ȉࢫ ɽʊɏ------------------------------------------70

ʎɲȆȝɦȄࡧȑ ɨɈ ȄȓʊɨȨם ȹࢫȄם ɦȆȣ ɮɨɦࢫȓʈɽɄ ɐɦȄࢫʏڲɽȕࢫʏࢫࢭȈ ȆȬ ȗɱט ɑʉȳȼࢫȄݍݨʅȳǾȄȵࢫ ȘɦȄۚܣࢫ ȍȕ-----71
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�ɤɼכ ɎȳɘɦȄȈࡧ ȆȬ ȗɱֺ ɦࢫȓʊɮʊɨɛל Ȕࢫ ȆɏȆɮݍݨȄࢫɰ ȕȆȷ؈فࢫɱȄɽɛɼ؈ ȯɦȄࢫȓݍݨȆɐɭ---------------------72

ʄڲɼכ ȕȆȷ؈فȒȳɜɘɦȄࡧ ȯɦȄࢫʏࢫࢭȈ ȆȬ ȗɱט Ɂࢫɏڴʄࢫ ɳɦȄ----------------------------------------------72

Ȉأوال ȆȬ ȗɱֺ ɦࢫȓʊȋȵݍݰȄࢫȓʆȮȆȧכ ɪࢫ ɋ ȒȲȮȆɀࢫࢭʏࢫ ɦȄ؈فࢫȕȆȷ ȯɦȄࢫȓݍݨȆɐɭ--------------------------72

ȕȆȷ؈فࢫȄםǷ-ȓʆȮȆࡧ ȯɦȄ------------------------------------------------------------------------------72

ȕȆȷ؈ف�-ب ȯɦȄࢫȓʊɨɢȼ ɦȄ---------------------------------------------------------------------------73

Ȉ ثانيا ȆȬ ȗɱֺ ɦࢫȓʊȋȵݍݰȄࢫȓʆȮȯɐȗɦȄࢫɪ ɋ ȒȲȮȆɀࢫࢭʏࢫ ɦȄ؈فࢫȕȆȷ ȯɦȄࢫȓݍݨȆɐɭ------------------------74

Ȳɽȗȷࢫ-أ Ȯ1989-------------------------------------------------------------------------------74

Ȳɽȗȷࢫ-ب Ȯ1996-------------------------------------------------------------------------------74

ȓʊɱȆȝɦȄࡧȒȳɜɘɦȄȈ ȆȬ ȗɱֺ ɦࢫȓʊɮʊɨɛל Ȕࢫ ȆɏȆɮݍݨȄࢫɰ Ȇɐɭ-----------------------------75ݍݨȓࢫɱȄɽɛ؈

Ȉأوال ȆȬ ȗɱֺ ɦࢫȓʊȋȵݍݰȄࢫȓʆȮȆȧכ ɪࢫ ɋ ȒȲȮȆɀࢫࢭʏࢫ ɦȄࢫɰ Ȇɐɭ--------------------------75ݍݨȓࢫɱȄɽɜɦȄ؈

ȓɳȸࢫ-أ ɦࢫȓʆȯɨȍɦȄࢫɰɽɱȆɛࢫȓݍݨȆɐɭ1967ࢫȈ ȆȬ ȗɱֺ ɦ-------------------------------------------76

ȓɳȸࢫ-ب ɦࢫȓʆַ ɽɦȄࢫɰɽɱȆɛࢫȓݍݨȆɐɭ1969ࢫȈ ȆȬ ȗɱֺ ɦ-------------------------------------------77

ɪࢫ ثانيا ɋ ȒȲȮȆɀࢫࢭʏࢫ ɦȄࢫɰ ȆɐɭȈݍݨȓࢫɱȄɽɜɦȄ؈ ȆȬ ȗɱֺ ɦࢫȓʊȋȵݍݰȄࢫȓʆȮȯɐȗɦȄ------------------------77

09Ȉ-90֗ࢫ08-90رقمࢫȆɐɭݍݨȓࢫʎɲɽɱȆɛ-أ ȆȬ ȗɱֺ ɦ78-----------------------------------------֗ࢫ

07Ȉ-12֗ࢫ10-11رقمࢫȆɐɭݍݨȓࢫʎɲɽɱȆɛ-ب ȆȬ ȗɱֺ ɦ79-----------------------------------------֗ࢫ

ʎɲȆȝɦȄࡧɎȳɘɦȄȔ ȆȉȆȬ ȗɱט ɰࢫ ɪࢫɱȄɽɛ؈ ɭȆɐȖࢫمعࢫǴȆɄ ɏǷࢫȈ ȆȬ ȗɱȄࢫȓɦǸȸ ɭ

Ȕࢫ ȆȉȆȬ ȗɱט ȓʊɨȨࢫ ȹࢫȄם ɦȆȣ Ȅ-------------------------------------------------------------------80ם

ʄڲɼכ ȈࢫȒȳɜɘɦȄࡧ ȆȬ ȗɱַࢫט ȓʊɇࢫ ȄȳɜɮʆȮࢫȓɨʊȷ ɼࢫتدعمȓʊɦֺ ɜȗȷ ȯࢫט ȧ ȄɽɦȄࢫȈ ȵݍݰȄࢫɪ ɋ 80-ࢭʏࢫ

ȓʊɱȆȝɦȄࡧȒȳɜɘɦȄȓʊȋȵݍݰȄࢫȓʆȮȯɐȗɦȄࢫɪ ɋ ȓʊɦֺࢫࢭʏࢫ ɜȗȷ ֺ ɦࢫȓʊɨɢȻ ȈࢫȓɭȆɏȮࢫ ȆȬ ȗɱ83------------ט

ʎɲȆȝɦȄࡧɪ ɀ ɘɦȄȓʊɮʊɨɛל Ȕࢫ ȆɏȆɮݏݨɦࢫȓʊɘʊɋɽɦȄࢫȓʊɦֺ ɜȗȷ ט ȳɸȆɌࢫ ɭ-------------------------91

�ɤɼכ ȟࡧ Ȩ ȍםȄȓʊɮʊɨɛל Ȕࢫ ȆɏȆɮݍݨȄɼࢫȓʈȵɟȳםȄࢫȓɈ ɨȸ ɦȄࢫɰ Ⱦࢫȉ؈ Ȇɀ ȗȫט ɑʉȴɽȕ-------------92ࢫ

�ɤɼכ ȑࡧ ɨɈ ɰࢫȄם Ⱦࢫȉ؈ Ȇɀ ȗȫט ȓʈȲɼȳɄࢫɑʉȴɽȗɦࢫ ɦȄࢫȹ ȷ ȓɈࢫȄםȓʈȵɟȳכ ɨȸ ɦȄ

ȓʊɨȨ ȔࢫȄם ȆɏȆɮݍݨȄɼ-----------------------------------------------------------------------------92

�ɤɼכ ȓʊɨȨࢫɎȳɘɦȄࡧ ȆɀݍݳࢫȄם Ȅ-------------------------------------------------------------------93ם

ʄڲɼכ əࢫȒȳɜɘɦȄࡧ ʈȳɐȗɦȄبȓʊɨȨ ȆɀݍݳࢫȄם Ȇ------------------------------------------------------93ם

ȓʊɨȨأوال ɀݏݰȓࢫȄם ɮɨɦܷݳࢫ Ȅɼࢫə ʈȳɐȖࢫǴȆɈ ɏǻࢫȓʊɦȆɢȻ ǻ----------------------------------------93

ȆɀݍݳࢫȓʊɳɇɽɦȄ ثانيا ɵࢫȄם ɏࢫȓʊɨȨ ȆɀݍݳࢫȄם ʊɮȕ---------------------------------------------95؈قࢫȄם
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ȒȳɜɘɦȄȓʊɱȆȝɦȄȹࡧ ȷ ֿ ȆȉࢫȓʊɨȨ ȆɀݍݳࢫȄם ɖࢫȆȉם Ȅفɏט ɯࢫ ʊɏȯȕȓʊɦֺ ɜȗȷ ט ȯʊȸࢫ ȣ ȗɦࢫȓɭȴֺ ɦȄ-97

ȓʊɨȨࢫȄǴȯȗȉȄأوال ȔࢫȄם ȄȲȄȳɜɦȄࢫȰȆȬ ȕȄࢫʏࢫࢭȓʊɨȨ ȔࢫȄם ȆɏȆɮݍݨȄࢫȓɈ ɨȷ----------------------------97

ɪ ثانيا ʆȯɐȗɨɦࢫȓʊɨȨ ȔࢫȄם ȆȀʊɺɦȄࢫɤ ȆɮɏǷࢫɎɽɄ ȫ ɬȯɏ----------------------------------------100ࢫ

ȭࢫǷȯȍɭࢫɑʉȳɘȗɦȄ ثالثا ʊȷ ȳȕ:̋ Principe de subsidiarité ̋-----------------------------------101

ɎȳɘɦȄȓʊɨȨࡧʎɲȆȝɦȄࡧ ȔࢫȄם ȆɏȆɮݍݨȄɼࢫȓʈȵɟȳםȄࢫȓɈ ɨȸ ɦȄࢫɰ Ⱦࢫȉ؈ Ȇɀ ȗȫט ȑࢫɑʉȴɽȕࢫ ʊɦȆȷ Ƿ-----103

ʄڲɼכ ȒȳɜɘɦȄȾࡧ Ȇɀ ȗȫט ַࢫࢭʏࢫɑʉȴɽȕࢫ Ȇɮɐȗȷ Ȅفࢫ؆ɟכ ȑࢫ ʊɦȆȷ 103----------------------------כ

Ȕأوال Ȇȿ Ȇɀ ȗȫט ȯʆȯȨࢫ ȕࢫʏۜܣࢫࢭ ȈࢫɲȳɘɦȄؠ ɽɨȷ כ

ɬȆɏࢫɪ ɢȼ ȊࢫȔ Ȇȿ Ȇɀ ȗȫט ȯʆȯȨࢫ ȕ--------------------------------------------------------104

ȯʆȯȨࢫ ثانيا ȕࢫʏࢫࢭʅ؈قɨȣ ɱל Ȉࢫ ɽɨȷ Ȕכ Ȇȿ Ȇɀ ȗȫט

ȳɀ ɪࢫȄݍݰ ʊȎȷ Ȕࢫɏڴʄࢫ Ȇȿ Ȇɀ ȗȫט ȯʆȯȨࢫ ȕ------------------------------------------------104

ȓʊɱȆȝɦȄࡧȒȳɜɘɦȄȾ Ȇɀ ȗȫט ȓʊɗȆɃࢫɑʉȴɽȗɦࢫ ל ȑࢫ ʊɦȆȷ 105------------------------------------כ

ɉأوال ɨȗȬ ɬȆɌࢫȄם ɳɦȄ:ɯ ʊɮɐȗɦȄࢫȯɐȊࢫɁ ʊɀ Ȭ ȗɦȄࢫɬȆɌ ɱ--------------------------------------105

ȓɇ ثانيا ɼȳȼ ȔࢫȄם Ȇȿ Ȇɀ ȗȫט ɬȆɌࢫ ɱ---------------------------------------------------------106

ȔࢫȄݍݨفȓʆ ثالثا Ȇȿ Ȇɀ ȗȫט ɬȆɌࢫ ɱ------------------------------------------------------------106

ȓȝɦȆȝɦȄࡧȒȳɜɘɦȄࢫȱȫכ țǸȕȓʊɦֺ؈فࢫ ɜȗȷ Ȅࢫʄڴɏࢫʅ؈قɨȣ ɱט ɼۜܣࢫ ɰࢫɲȳɘɦȄؠ ȋɽɨȷ؈ ֿ Ȇȉ

ȓʊɨȨࢫ ȔࢫȄם ȆɏȆɮݍݨȄ----------------------------------------------------------------------------106

לȓʊɮʊɨɛأوال Ȕࢫ ȆɏȆɮݍݨȄࢫȓʊɦֺ ɜȗȷ Ȅࢫʄڴɏۜܣࢫ ȈࢫɲȳɘɦȄؠ ɽɨȷ ֿ Ȇȉࢫȱȫכ țǸȕ-----------------107؈فࢫ

לȓʊɮʊɨɛ ثانيا Ȕࢫ ȆɏȆɮݍݨȄࢫȓʊɦֺ ɜȗȷ Ȅࢫʄڴɏࢫʅ؈قɨȣ ɱט Ȉࢫ ɽɨȷ ֿ Ȇȉࢫȱȫכ țǸȕ---------------108؈فࢫ

ʎɲȆȝɦȄࡧȑ ɨɈ ʊȸ؈فࢫȄם Ȗࢫȓʊȧֺ ȿ ɑʉȳȼࢫȄݍݨʅȳǾȄȵࢫ ȘɦȄࢫȩ ɳɭ

ȓʊɮʊɨɛל Ȕࢫ ȆɏȆɮݏݨɦࢫȓʊɨȨ ȆɀݍݳࢫȄם Ȅ-------------------------------------------------------109ם

�ɤɼכ ȔࢫɎȳɘɦȄȓʆȯɨȍɦȄࡧ Ȇȿ Ȇɀ ȗȫ Ȅ------------------------------------------------------------110

ʄڲɼכ ȔࢫȒȳɜɘɦȄȓʆȯɨȍɦȄࡧ Ȇȿ Ȇɀ ȗȫ ȄࢫȓɦǸȸ ȕȆȷ؈فࢫם ȯɦȄࢫȓݍݨȆɐɭ------------------------------110

ȕȆȷ؈فࢫȄםȓʆȮȆࢫأوال ȯɦȄࢫȓݍݨȆɐɭࢫȓɦǸȸ ȓʊɨȨם ȔࢫȄם Ȇȿ Ȇɀ ȗȫ110--------------------------------ט

ȓʊɨɢȼࢫ ثانيا ɦȄ؈فࢫȕȆȷ ȯɦȄࢫȓݍݨȆɐɭȓʊɨȨ ȔࢫȄם Ȇȿ Ȇɀ ȗȫט ȓɦǸȸࢫ 111----------------------------ם

ȓʊɱȆȝɦȄࡧȒȳɜɘɦȄȓʆȮȆɐɦȄࢫɰ ȔࢫȓʆȯɨȍɦȄࢫࢭʏࢫɱȄɽɜɦȄ؈ Ȇȿ Ȇɀ ȗȫ Ȅ----------------------------------112

ʅأوال ȯɨȍɦȄۗܣࢫ ɐȼ ɦȄࢫȹ ɨȣ ȔࢫȄם Ȇȿ Ȇɀ ȗȫ Ȅ--------------------------------------------------112

ɰࢫȓʆȯɨȍɦȄࢫȄםȒȆɔɨ-أ ʅࢫࢭʏࢫɱȄɽɛ؈ ȯɨȍɦȄۗܣࢫ ɐȼ ɦȄࢫȹ ɨȣ ȔࢫȄם Ȇȿ Ȇɀ ȗȫ Ȅ----------------------113
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ɯࢫ-1-أ ɛȲࢫȳɭǷࢫʏࢫࢭʅ ȯɨȍɦȄۗܣࢫ ɐȼ ɦȄࢫȹ ɨȣ ȔࢫȄם Ȇȿ Ȇɀ ȗȫ Ȅ67-24----------------------------113

ʅࢫࢭʏࢫ-2-أ ȯɨȍɦȄۗܣࢫ ɐȼ ɦȄࢫȹ ɨȣ ȔࢫȄם Ȇȿ Ȇɀ ȗȫ Ȅ ࢫࢫقانونɯ ɛȲ90-08-----------------------114

ʅࢫࢭʏࢫɰɽɱȆɛࢫ-ب ȯɨȍɦȄۗܣࢫ ɐȼ ɦȄࢫȹ ɨȣ ȔࢫȄם Ȇȿ Ȇɀ ȗȫ Ȅࢫɯ ɛȲ11-10--------------------------115

ȓʆȮȆɀ-1-ب ȗɛט ɤࢫȓʊɮɳȗɦȄࢫ Ȇȣ ɭ-----------------------------------------------------------115

טȓʊɏȆɮȗȡ-2-ب ɤࢫȓʊɮɳȗɦȄࢫ Ȇȣ ɭ-----------------------------------------------------------116

ɤࢫɦȄْڈȓȀʊࢫɮɐȗɦȄɼ؈ف-3-ب Ȇȣ ɭ----------------------------------------------------------------116

ȔࢫȓʆȯɨȍɦȄ-4-ب ȆɛȳɈ ɦȄɼࢫȓܶݰ ɦȄɼࢫȓɗȆɌ ɳɦȄࢫɤ Ȇȣ ɭ------------------------------------------117

ʅثانيا ȯɨȍɦȄۗܣࢫ ɐȼ ɦȄࢫȹ ɨȣ ȹࢫȄם ʋǾȲࢫȔ Ȇȿ Ȇɀ ȗȫ Ȅ------------------------------------------118

ʎɲȆȝɦȄࡧɎȳɘɦȄȓʆַ ɽɦȄࢫȔ Ȇȿ Ȇɀ ȗȫ Ȅ-----------------------------------------------------------121

ʄڲɼכ ɰࢫȄםȒȳɜɘɦȄȒȆɔɨࡧ ʎࢫࢭʏࢫɱȄɽɜɦȄ؈ ǿַ ɽɦȄۗܣࢫ ɐȼ ɦȄࢫȹ ɨȣ ȔࢫȄם Ȇʊȧֺ ȿ---------------------121

ɯࢫأوال ɛȲࢫȳɭǷࢫȓݍݨȆɐɭ69-38ࢫȹ ɨȣ ȔࢫȄם Ȇȿ Ȇɀ ȗȫַ----------------------------------------121

ɯࢫ ثانيا ɛȲࢫɰɽɱȆɛࢫȓݍݨȆɐɭ90-09ࢫȹ ɨȣ ȔࢫȄם Ȇȿ Ȇɀ ȗȫַ------------------------------------124

ʎࢫࢭʏࢫȒȳɜɘɦȄࡧȓʊɱȆȝɦȄࡧ ǿַ ɽɦȄۗܣࢫ ɐȼ ɦȄࢫȹ ɨȣ ȔࢫȄם Ȇʊȧֺ ȿࢫɪ ɋ 124------------07-12رقمࢫقانون

ȓʆȮȆɀأوال ȗɛט ȓʊɮɳȗɦȄ----------------------------------------------------------------------125ࢫ

ȓȧֺࢫ�ʅȳɦȄɼ ثانيا ɘɦȄ---------------------------------------------------------------------------126

ȓʆȮȆɀ ثالثا ȗɛט ɪࢫȓʆȯɏȆɜɦȄࢫ ɠȆʊɺɦȄ---------------------------------------------------------127

ȆɐȊȄȲם۶ܣȄࢫɵ ʈɽɢȗɦȄɼࢫȓʊȉفɦȄࢫȔ Ȅ؈قɺȣ ȕ--------------------------------------------------------127

טȆɮȗȡڤʏࢫȆɜȝɦȄɼࢭʏ خامسا Ɇࢫ Ȇȼ ɴɦȄ---------------------------------------------------------128

129--------------------------------------------------------------------------------السكنسادسا

ʎɲȆȝɦȄࡧȟ Ȩ ȍםȄȓʈȵɟȳםȄࢫȓɈ ɨȸ ɦȄࢫȓȉȆɛȲࢫə ʊɘȬ ȕࢫɑɭࢫȓʊɦȆםȄࢫȓʊɦֺ ɜȗȷ ַ ȆȉࢫɑȗɮȗɦȄ----------130

�ɤɼכ ȑࡧ ɨɈ ȓʊɦֺࢫȄםȄȓʊɦȆם ɜȗȷ ַ Ȇȉࢫɖ Ȅفɏ130-------------------------------------------------ט

�ɤɼכ ȓʊɦֺࢫȄםɎȳɘɦȄȓʊɦȆࡧ ɜȗȷ ַ Ȇȉࢫə ʈȳɐȗɦȄ--------------------------------------------------131

ʄڲɼכ ȮɽɀࢫȒȳɜɘɦȄࡧ ɜםȄبȓʊɦȆםȄࢫȓʊɦֺ ɜȗȷ ַ Ȇ-------------------------------------------------131

ȓʊɦֺࢫȄםȓʊɦȆأوال ɜȗȷ ט əࢫ ʈȳɐȖ---------------------------------------------------------------132

ȓʊɨȨ ثانيا ȔࢫȄם ȆɏȆɮݏݨɦࢫȓʊɦȆםȄࢫȓʊɦֺ ɜȗȷ ט ȓʊɮɸǷ-----------------------------------------133ࢫ

ȓʊɱȆȝɦȄࡧȒȳɜɘɦȄȓʊɨȨ ȔࢫȄם ȆɏȆɮݏݨɦࢫȓʊɦȆםȄࢫȓʊɦֺ ɜȗȷ ט ȳɸȆɌࢫ ɭ-----------------------------134

ȓɈࢫȮȄȯɏǻࢫȄם؈قȓʊɱȄأوال ɨȸ ȊࢫɑȗɮȗɦȄ-----------------------------------------------------------134



ȶࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫ ȳՌՌՌՌՌՌՌɺɘɦȄ

377

ɑȗɮȗɦȄ--------------------------------------------------------------136ࢫȮȲȄɽɮȉࢫȓʊɦȆɭࢫȓʊȕȄȰ ثانيا

ȓʊɨȨ ثالثا ȔࢫȄם ȆɏȆɮݍݨȄࢫȓʊɦȆɭࢫʄڴɏࢫȓȷ ȲȆɮםȄࢫȓȉȆɛȳɦȄࢫɉ ʊȸ Ȏȕ------------------------------138

ʎɲȆȝɦȄࡧɎȳɘɦȄȓʊɦֺ ɜȗȷ ַ ȆȉࢫʅȳǾȄȵݍݨȄࢫɑʉȳȼ ȘɦȄࢫȓɱȆْڈȷ ȄࢫࢫȓʊɦȆםȄȓʊɮʊɨɛל Ȕࢫ ȆɏȆɮݏݨɦ------139

ʄڲɼכ לȒȳɜɘɦȄȓʊɮʊɨɛࡧ Ȕࢫ ȆɏȆɮݏݨɦࢫȓʊɦȆםȄࢫȓʊɦֺ ɜȗȷ ֺ ɦ؈فࢫȕȆȷ ȯɦȄࢫȓݍݨȆɐɭ----------------139

ȓʊɦֺࢫȄםȓʊɦȆأوال ɜȗȷ ֺ ɦࢫȳǾȄȵݍݨȄࢫɚ ȆȝʊɭࢫȓݍݨȆɐɭ---------------------------------------------140

ȓʊɦֺࢫȄםȓʊɦȆ ثانيا ɜȗȷ ֺ ɦۚܣࢫ ɇɽɦȄࢫɚ ȆȝʊםȄࢫȓݍݨȆɐɭ-------------------------------------------140

ȆȝɦȄࡧȒȳɜɘɦȄنية ȓʊɦȆםȄࢫȓʊɦֺ ɜȗȷ ֺ ɦࢫȓʊɮʊɨɛל Ȕࢫ ȆɏȆɮݏݨɦࢫȒȳɇǺםȄࢫɰ Ȇɐɭ------141ݍݨȓࢫɱȄɽɜɦȄ؈

ɰࢫȓʆȯɨȍɦȄأوال ȓʊɦֺࢫȄםȓʊɦȆࢫȓʆȯɨȍɨɦࢫࢭʏࢫɱȄɽɛ؈ ɜȗȷ 141------------------------------------------ט

ɯࢫ-أ ɛȲࢫȳɭǷࢫʏࢫࢭȓʆȯɨȍɨɦࢫȓʊɦȆםȄࢫȓʊɦֺ ɜȗȷ 141-----------------------------------------67-24ט

ɯࢫ-ب ɛȲࢫɰɽɱȆɛࢫʏࢫࢭȓʆȯɨȍɨɦࢫȓʊɦȆםȄࢫȓʊɦֺ ɜȗȷ 142------------------------------------90-08ט

ȓʊɦֺࢫȄםȓʊɦȆࢫ-ج ɜȗȷ ɯࢫט ɛȲࢫɰɽɱȆɛࢫʏࢫࢭȓʆȯɨȍɨɦ11-10--------------------------------------143

ȓʆַ ثانيا ɽɦȄࢫɰ ȓʆַࢫࢭʏࢫɱȄɽɛ؈ ɽɨɦࢫȓʊɦȆםȄࢫȓʊɦֺ ɜȗȷ 144------------------------------------------ט

ɯࢫ-أ ɛȲࢫȳɭǷࢫʏࢫࢭȓʆַ ɽɨɦࢫȓʊɦȆםȄࢫȓʊɦֺ ɜȗȷ 144-----------------------------------------69-38ט

ɯࢫ-ب ɛȲࢫɰɽɱȆɛࢫʏࢫࢭȓʆַ ɽɨɦࢫȓʊɦȆםȄࢫȓʊɦֺ ɜȗȷ 146--------------------------------------90-09ט

ɯࢫ-ج ɛȲࢫɰɽɱȆɛࢫʏࢫࢭȓʆַ ɽɨɦࢫȓʊɦȆםȄࢫȓʊɦֺ ɜȗȷ 146--------------------------------------12-07ט

ȑࡧ ɨɈ לȄʎɲȆȝɦȄȓʈȲȄȮם ȓʆȆȿࢫ ɽɦȄࢫɵ ɭࢫə ʊɘȬ ȗɦȄ---------------------------------------------147

�ɤɼכ לɎȳɘɦȄȓʈȲȄȮࡧ ȓʆȆȿࢫ ɽɦȄࢫɬɽɺɘɭ--------------------------------------------------------147

ʄڲɼכ לȒȳɜɘɦȄȓʈȲȄȮࡧ ȓʆȆȿࢫ ɽɦȆȉࢫə ʈȳɐȗɦȄ---------------------------------------------------148

לȓʈȲȄȮأوال ȓʆȆȿࢫ ɽɦȄࢫə ʈȳɐȖ-----------------------------------------------------------------148

ȓʊȷ ثانيا ȆǾȳɦȄࢫȓɈ ɨȸ ɦȄࢫɵ ɏࢫȓʈȲȄȮל ȓʆȆȿࢫ ɽɦȄ؈قࢫʊɮȕ-----------------------------------------150

ȟࢫȓʊɸȆɭࢫȓȉȆɛȳɦȄ-أ ʊȧ ɵࢫ ɭ؈قࢫʊɮȗɦȄ--------------------------------------------------------150

ɇ-ب ȟࢫ ʊȧ ɵࢫ ɭ؈قࢫʊɮȗɦȄȓȉȆɛȳɦȄࢫȓɐʊȍ--------------------------------------------------------151

ȓȷࢫȓȉȆɛȳɦȄࢫ-ج ȲȆɮɭࢫɪ ǾȆȷ ɼࢫȟ ʊȧ ɵࢫ ɭ؈قࢫʊɮȗɦȄ-----------------------------------------------151

ɚࢫȓȉȆɛȳɦȄࢫ-د ȆɈ ɱࢫȟ ʊȧ ɵࢫ ɭ؈قࢫʊɮȗɦȄ----------------------------------------------------------151

ȓʊɦɼǺȸࢫ-ه ȟࢫȯɏȄɽɛࢫȄם ʊȧ ɵࢫ ɭ؈قࢫʊɮȗɦȄ-----------------------------------------------------151

ɵ-و ɐɈ ɦȄࢫȟ ʊȧ ɵࢫ ɭ؈قࢫʊɮȗɦȄ----------------------------------------------------------------151

ȆȝɦȄࡧȒȳɜɘɦȄنية ȓʊɨȨ ȔࢫȄם ȆɏȆɮݍݨȄࢫȓʊɦֺ ɜȗȷ ȄࢫʏࢫࢭȓȉȆɛȳɦȄࢫȓɐʊȍɇ țǸȕ---------------------152؈فࢫ
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ɰأوال ȡ؈ ȰɽɮɳɦȄࢫǴȄȳɜȗȷ ȄࢫȓȉȆɛȳɨɦۜܣࢫ ɨȣ؈قʅࢫɲȳɘɦȄɼؠ ɱ153--------------------------------------ל

ɨȣ؈قʅࢫȓȉȆɛȳɨɦ-أ ɱל Ƞࢫ ȰɽɮɳɦȄ---------------------------------------------------------------153

ۜܣࢫȓȉȆɛȳɨɦ-ب ȠࢫɲȳɘɦȄؠ ȰɽɮɳɦȄ----------------------------------------------------------------154

ȒȮȯȼࢫ-1-ب לȓʈȲȄȮࢫȄם ȓɨȧȳɭ------------------------------------------------------154ࢫȓȉȆɛȳɦȄࢫ

ȓʊǾȆɄࢫ-2-ب ɜɦȄࢫȓȉȆɛȳɦȆȉࢫǴȆɘȗɟט ɼࢫȓʈȲȄȮל ȓɨȧȳɭ-------------------------155ࢫǴȆɔɦǻࢫȓȉȆɛȳɦȄࢫ

ȓʆȆȿࢫ ثانيا ɼࢫȮɽȡ ɼࢫɑɭࢫȓʊɨȨ ȔࢫȄם ȆɏȆɮݍݨȄࢫȓʊɦֺ ɜȗȷ Ȅࢫȯʊȸ ȣ ȕࢫȔ ȆɱȆɮɃȓʈȲȄȮǻ-----------155

ʎɲȆȝɦȄࡧɎȳɘɦȄ�ʅȳǾȄȵݍݨȄࢫɑʉȳȼ ȘɦȄࢫʏࢫࢭȓʈȲȄȮל ȓʆȆȿࢫ ɽɦȄࢫə ʊɘȬ ȕࢫȳɸȆɌ ɭ---------------------157

ʄڲɼכ לȓʊɮʊɨɛࢫȄםȒȳɜɘɦȄȒȆɔɨࡧ Ȕࢫ ȆɏȆɮݍݨȄࢫɰ ȓʆȆȿࢫࢭʏࢫɱȄɽɛ؈ ɽɦȄࢫə ʊɘȬ ȕࢫȳɸȆɌ ɭ----------157

ɯࢫأوال ɛȲࢫʅȳɭǷࢫʏࢫࢭȓʆȆȿ ɽɦȄࢫə ʊɘȬ ȕࢫɵ ɇ Ȅɽɭ67-24157------------------------------38-69֗ࢫ

ȓʆȆȿࢫࢭʏࢫʎɲɽɱȆɛ ثانيا ɽɦȄࢫə ʊɘȬ ȕࢫɵ ɇ Ȅɽɭ159----------------------------09-90֗ࢫ08-90رقمࢫ

ȓʊɱȆȝɦȄࡧȒȳɜɘɦȄɛࢫʏࢫࢭȓʆȆȿ ɽɦȄࢫə ʊɘȬ ȕࢫȳɸȆɌ ɭࢫɯ ɛȲࢫʎɲɽɱȆ11-10160-----------------07-12֗ࢫ

ȓʊǾȆɄأوال ɜɦȄࢫȓȉȆɛȳɨɦࢫʎ ǿַ ɽɦȄۗܣࢫ ɐȼ ɦȄࢫȹ ɨȣ ȔࢫȄם ַɼȄȯɭࢫɎȆɄ ȫ ǻ-------------------------161

ȓʊɨȨ ثانيا ȓʊȍɐȼࢫȄם ɦȄࢫȹ ɦȆȣ ǴȆɄࢫȄם ɏǷࢫʄڴɏࢫȓȷ ȲȆɮםȄࢫȓʆȆȿ ɽɦȄࢫɵ ɭࢫə ʊɘȬ ȗɦȄ-----------162

ȓʊȍɐȼࢫȓʊǾַɽɦȄ-أ ɦȄࢫȹ ɦȆȣ ǴȆɄࢫȄם ɏǷࢫʄڴɏࢫȓʆȆȿ ɽɦȄࢫʏࢫࢭȓʊɨȫ ȄȯɦȄࢫȳʈȴɼࢫȲɼȮࢫȯʊʊɜȕ-------163

ȓʊȍɐȼࢫȓʆȯɨȍɦȄ-ب ɦȄࢫȹ ɦȆȣ ǴȆɄࢫȄם ɏǷࢫʄڴɏࢫȓʆȆȿ ɽɦȄࢫʏࢫࢭʏڲȄɽɦȄࢫȲɼȮࢫȯʊʊɜȕ-----------------165

ʎ ɲȆȝɦȄࡧȈ ȆȍɦȄ

ȳǾȄȵݍݨȄࡧʏࡧࡩȓʊɮʊɨɛל Ȕࡧ Ȇɏ ȆɮݍݨȄࡧȓʊɦֺ ɜȗȷ ȄࡧȮɼȯ ȧ---------------------------------------167

�ɤɼכ ɪࡧ ɀ ɘɦȄ

Ɍ ȲɽɀࢫȄם ɛʊɦֺ ɜȗȷ ט ɪࢫ ʊɐɘȕࢫʏࢫࢭȓȷ ȳɡםȄࢫȳɸȆࢫȓȓʊɮʊɨɛל Ȕࢫ ȆɏȆɮݏݨɦࢫȓʈȲȄȮ168-----------ל

�ɤɼכ ȟࡧ Ȩ ȍםȄȓʊɮʊɨɛל Ȕࢫ ȆɏȆɮݍݨȄࢫȓʊɦֺ ɜȗȷ Ȅࢫɪ ʊɐɘȕࢫʏࢫࢭȈ ȆȬ ȗɱט ɐȖ------------------169؆فࢫ

�ɤɼכ ȑࡧ ɨɈ Ȅɰם ȍȬ؈ ȗɳɮɨɦܣࢫ ɨɐɦȄࢫɾ ɽȗȸ ȨڴʏࢫʎɲȯȗɦࢫȄם כǴȄȮࢫȄם əࢫ ɐɃ--------------------169

�ɤɼכ ɎȳɘɦȄɰࡧ ʊɨȨ؈ ɰࢫȄם ȍȬ؈ ȗɳɮɨɦܣࢫ ɨɐɦȄࢫɾ ɽȗȸ ȈࢫʎɲȯȕࢫȄם Ȇȍȷ Ƿ---------------------------170

ʄڲɼכ ȓʈȳȧࢫȒȳɜɘɦȄࡧ ɚࢫ ֺ ɇ ǻܧݳ ɦȄ-----------------------------------------------------------171ف

ȓʊɱȆȝɦȄࡧȒȳɜɘɦȄȓʊɴʈɽɢȕࢫȔ ȄȲɼȮࢫɵ ɭࢫȑ Ȭ ȗɳםȄࢫɰ ɬȯɏ----------------------------------173ࢫɡɮȕ؈

ʎɲȆȝɦȄࡧɎȳɘɦȄࢫɪ ʊɐɘȗɦࢫɰ ȍȬ؈ ȗɳםȄࢫɪ ʊɸǸȕࢫɾ ɽȗȸ ɭࢫɑɗȲࢫȒȲɼȳɃ

ȓʊɮʊɨɛל Ȕࢫ ȆɏȆɮݍݨȄࢫȓʊɦֺ ɜȗȷ Ȅ-------------------------------------------------------------176

ʄڲɼכ ȒȳɜɘɦȄɰࡧ ȍȬ؈ ȗɳɮɨɦܣࢫ ʊɨɐȗɦȄࢫɾ ɽȗȸ ɵࢫȄם ɭࢫɑɗȳɨɦܧݳࢫ ȯʊʊɜȕ---------------------176ࢫɦȄف
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ȓʊɱȆȝɦȄࡧȒȳɜɘɦȄȗɳםȄࢫɵ ʈɽɢȕࢫǴȄȳȡ ǻࢫɪ ʊɐɘȕʏڴȨ כǴȄȮࢫȄם ɰࢫ ȸ؈ Ȩ ȗɦࢫɰ ʊɨȨ؈ ɰࢫȄם ȍȬ-----------181؈

ʎɲȆȝɦȄࡧȑ ɨɈ ȨڴʏࢫȓʈɽɜȗȉࢫȄȵɟȳɭם כǴȄȮࢫȄם ɪࢫ ʊɐɘȕࢫʏࢫࢭȈ ȆȬ ȗɱט Ȳɽɀࢫ ɛࢫɻɺȡ Ȅɽɭ

ʏڴȨ ɾࢫȄם ɽȗȸ ɰࢫɏڴʄࢫȄם Ȅ-----------------------------------------------------------------185םɳʊɐ؈

�ɤɼכ לȓʊɮʊɨɛࢫɎȳɘɦȄȓʈɽɜȗȉࡧ Ȕࢫ ȆɏȆɮݍݨȄࢫȓʊɦֺ ɜȗȷ Ȅࢫɖ ȆɐɃ ǻ

ʏڲȄɽɦȄࢫȵɟȳɭࢫʏڴȨ ɾࢫȄם ɽȗȸ ɏ-------------------------------------------------------------185ڴʄࢫȄם

ʄڲɼכ ȒȳɜɘɦȄȓʆַࡧ ɽɦȄɼࢫȓɦɼȯɦȄࢫɪ ȝɮɭࢫȓɘȿ ɻǾȆɈࢫ ɏǼȉࢫʏڲȄɽɦȄࢫȵɟȳɭࢫȓʈɽɜȕ--------------------186

ɪࢫȓɦɼȯɨɦأوال ȝɮɮɟࢫʏڲȄɽɦȄࢫȔ Ȇȿ Ȇɀ ȗȫ Ȅࢫɑʊȷ ɽȗȉࢫȓʈȵɟȳםȄࢫȓɏق؇ɦȄࢫȑ ʊɨɔȖ-------------------187

לȓʈȲȄȮࢫȄɽɨɦڲʏ-أ Ȕࢫ Ȇȿ Ȇɀ ȗȫ188---------------------------------------------------------------ט

ȓʊȷ-ب Ȇʊȸ ɦȄࢫȔ Ȇȿ Ȇɀ ȗȫ190-----------------------------------------------------------------ט

ʎǿȆɄ-ج ɜɦȄࢫɉ ȍɄ ɦȄࢫɤ Ȇȣ ɭࢫʏࢫࢭȔ Ȇȿ Ȇɀ ȗȫ Ȅ------------------------------------------------191

ȓʆַ ثانيا ɽɦȄࢫɪ ȝɮɭࢫʏڲȄɽɦȄࢫȲȆȍȗɏȆȉࢫȓʆַ ɽɨɦࢫȵɟȳɮםȄ؈فࢫɓࢫɑȊȆɈ ɦȄࢫȓɳɮʊɸࢫȯʊɟǸȕ----------------191

ȓʊɱȆȝɦȄࡧȒȳɜɘɦȄȓȍȬ ȗɳםȄࢫȹ ɦȆȣ ʊȸ؈فࢫȄם Ȗࢫʏࢫࢭɪ ȫ ȯȗɦȆȉࢫʏڲȄɽɦȄࢫȓɳɮʊɸࢫɑʊȷ ɽȕ----------------192

Ȕأوال ȆɏȆɮȗȡֺ ɦ؈فࢫɄ Ȩ ȗɦȄࢫȓɨȧȳɭࢫʏࢫࢭʏڲȄɽɦȄࢫɪ ȫ ȯȕ------------------------------------------193

ɤ-أ Ȇɮɏכ ɤɼȯȡࢫ ɑɃࢫ ɼࢫɾ ɽȗȸ ɭࢫʄڴɏࢫɪ ȫ ȯȗɦȄ---------------------------------------------193

�ɾ-ب ɽȗȸ ɭࢫʄڴɏࢫɪ ȫ ȯȗɦȄࢫȔ ȄȲɼȯɦȄࢫȮȆɜɐɲȄ--------------------------------------------------194

Ȕ ثانيا ȆɏȆɮȗȡט ɪࢫȄɽɦȄڲʏࢫǴȆɳțǷࢫ ȫ ȯȕ---------------------------------------------------------194

ȓɟȲȆȼࢫɗٕڈȆ-أ ʎࢫȄɼם ǿַ ɽɦȄࢫʎՌՌՌՌՌՌȍɐȼ ɦȄࢫȹ ɨȣ ȔࢫȄם ȆՌՌՌɏȆɮȗȡ ȄࢫȲɽɄ ȧ--------------------------195

ʎ-ب ǿַ ɽɦȄۗܣࢫ ɐȼ ɦȄࢫȹ ɨȣ ȔࢫȄם ַɼȄȯɭࢫȱʊɘɳȕ------------------------------------------------195

ʎɲȆȝɦȄࡧɎȳɘɦȄȒȯɏȆȸ ɭࢫȒȵɺȡ ǸȉࢫʏڲȄɽɦȄࢫɯ ʊɏȯȗȉࢫȓʈȵɟȳםȄࢫȓɏق؇ɦȄࢫȵʈȵɐȖ-----------------------196

ʄڲɼכ ǴȆɄࢫȒȳɜɘɦȄࡧ ɏǷࢫɪ ʈɽȬ ȕȓʊɨȨ ȔࢫȄם Ȇȿ Ȇɀ ȗȫט Ʌࢫ ɐȊࢫȓȷ ȲȆɮɭࢫȓɈ ɨȷ ɰࢫ ɳʊɐɭ-----196؈

ȹࢫȒȳǾȄȯɦȄأوال ʋǾȲ:ʏڴȨ ɾࢫȄם ɽȗȸ ȓɈࢫȄםȓʈȵɟȳࢫɏڴʄࢫȄם ɨȸ ɨɦࢫȓɜɨɈ ɭࢫȓɳɮʊɸࢫɰ ɭǸȕ----------197؈

Ȉ ثانيا ȯȗɳםȄࢫʏڲȄɽɦȄ:ȒȳʆȆɔɭࢫȓʊɮȸ ȘȉࢫȒȳǾȄȮࢫȹ ʋǾȲ-------------------------------------------199

ȓʆַ ثالثا ɽɨɦࢫɬȆɐɦȄࢫɰ 202---------------------------------------------------------------------כɭ؈

ȓʊɱȆȝɦȄࡧȒȳɜɘɦȄࢫȹ ɦȆȣ ɭࢫǴȆȼ ɲǼȉࢫɰ ȔࢫȵʈȵɐȖȓɮɺɭࢫȓɱȆɢɭࢫȄםɳʊɐ؈ Ȇȿ Ȇɀ ȗȫ Ȇȉ----------------203

ȓʆַأوال ɽɦȄࢫȹ ɨȣ ɭ:Ȕ Ȇȿ Ȇɀ ȗȫ ȆȉࢫʏڴȨ ɾࢫȄם ɽȗȸ ȒȳɔɀࢫɏڴʄࢫȄם ɭࢫȓɭɽɢȧࢫمقيدةȓʊɦֺ ɜȗȷ ַ

ȓʊɮʊɨɛל Ȕࢫ ȆɏȆɮݍݨȄ--------------------------------------------------------------------------203

ȓɐɇ ثانيا ȆɜםȄࢫȹ ɨȣ ɭ:ࢫɪ ʊȝɮȗɦȄࢫȑ ʋʊɔȗȉࢫȓʈȵɟȳםȄࢫȓɏق؇ɦȄࢫȑ ʊɨɔȖ
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ȓɐɇ ȆɜםȄࢫɾ ɽȗȸ ɭࢫʄڴɏࢫʎɇ ȄȳɜɮʆȯɦȄ----------------------------------------------------------205

ʎɲȆȝɦȄࡧȟ Ȩ ȍםȄࢫȯʆȯȼ Șȉࢫȓʊɦֺ ɜȗȷ ט ȯʊʊɜȕȓȍȬࢫ ȗɳםȄࢫȹ ɦȆȣ ȓʆȆȿࢫɏڴʄࢫȄם ɽɦȄ--------------207

�ɤɼכ ȑࡧ ɨɈ ȄȓȍȬם ȗɳםȄࢫȓʊȍɐȼ ɦȄࢫȹ ɦȆȣ ǴȆɄࢫȄם ɏǷࢫȓʈȳȧ ɽȨࢫȯʊʊɜȕࢫ ɱࢫɎȳȼ əࢫȄם ɛɽɭࢫɻȡ ɽȕ207

�ɤɼכ ɎȳɘɦȄɵࡧ ʆȮȳɘɳɭࢫȓȍȬ ȗɳםȄࢫȹ ɦȆȣ ǴȆɄࢫȄם ɏǷࢫʄڴɏࢫȓʆȆȿ ɽɦȄ

ȓɨɭȆɐםȄࢫʏࢫࢭȓʊȡ ȄɼȮȴȄࢫȹ ʉȳɡȕ-----------------------------------------------------------------208

ʄڲɼכ ȒȳɜɘɦȄɰࡧ ʊɨȨ؈ ɰࢫȄם ȍȬ؈ ȗɳםȄࢫǴȆɄ ɏǷࢫȓʈɽɄ ɏࢫȯʊɮȣ ȕ----------------------------------208

ɰࢫȓɮʆȯɜɦȄ الأو  ȓȍȬࢫࢭʏࢫɱȄɽɜɦȄ؈ ȗɳםȄࢫȹ ɦȆȣ ǴȆɄࢫȄם ɏǷࢫə ʊɛɽȕ-------------------------------208

ɪࢫ�ʅȳɭǷ-أ ɋ ȓȍȬࢫࢭʏࢫ ȗɳםȄࢫȹ ɦȆȣ ǴȆɄࢫȄם ɏǷࢫə ʊɛɽȕ209-----------------38-69֗ࢫ24-67رقمࢫ

ɪࢫʎɲɽɱȆɛ-ب ɋ ȓȍȬࢫࢭʏࢫ ȗɳםȄࢫȹ ɦȆȣ ǴȆɄࢫȄם ɏǷࢫə ʊɛɽȕ210---------------09-90֗ࢫ08-90رقمࢫ

ȓȍȬࢫࢭʏࢫɛ ثانيا ȗɳםȄࢫȹ ɦȆȣ ǴȆɄࢫȄם ɏǷࢫə ʊɛɽȕࢫɯ ɛȲࢫʎɲɽɱȆ11-10211-------------------07-12֗ࢫ

ȒȳɜɘɦȄȓʊɱȆȝɦȄȓʈɽɄࡧ ɐɦȄࢫɵ ɭࢫȓȍȬ ȗɳםȄࢫȹ ɦȆȣ ǴȆɄࢫȄם ɏǷࢫȯʈȳȣ ȕ----------------------------213

ȹࢫأوال ɦȆȣ ۗܣࢫȄם Ȭ ȗɳɭࢫȯʈȳȣ ȕࢫȓʊȍɐȼ ɦȄȓʈɽɄ ɐɦȄࢫɵ ɭࢫȓʆȯɨȍɦȄ------------------------------213

ȓʊȍɐȼࢫȓʆȯɨȍɦȄ-أ ɦȄࢫȹ ɦȆȣ ǴȆɄࢫȄם ɏǷࢫȓɦȆɛǻ------------------------------------------------214

ȓʊȍɐȼࢫȓʆȯɨȍɦȄ-ب ɦȄࢫȹ ɦȆȣ ǴȆɄࢫȄם ɏǷࢫǴȆɀ ɛǻ-----------------------------------------------214

ۗܣ ثانيا Ȭ ȗɳɭࢫȯʈȳȣ ȕࢫȓʊǾַɽɦȄࢫȓʊȍɐȼ ɦȄࢫȹ ɦȆȣ ȓʈɽɄࢫȄם ɐɦȄࢫɵ ɭ-----------------------------215

ȓʊȍɐȼࢫȓʊǾַɽɦȄ-أ ɦȄࢫȹ ɦȆȣ ǴȆɄࢫȄם ɏֿ ȓɦȆɜȗȷࢫȓʊǾȆɜɨȗɦȄࢫ ט 216--------------------לȓɦȆɛࢫɼǷࢫ

ȓʊȍɐȼࢫȓʊǾַɽɦȄ-ب ɦȄࢫȹ ɦȆȣ ǴȆɄࢫȄם ɏǷࢫǴȆɀ ɛǻ----------------------------------------------217

ʎɲȆȝɦȄࡧɎȳɘɦȄɰ ɐɮȗȣ؈ ɭࢫȓȍȬ ȗɳםȄࢫȹ ɦȆȣ ǴȆɄࢫȄם ɏǷࢫʄڴɏࢫȓʆȆȿ ɽɦȄݍݳࢫȆɀ ʊȸ؈فࢫȄם Ȗࢫʄڲǻࢫʅ ȮǺʆࢫǴȄȳȡ ǻ

ȒȵɺȡࢫɬȯɏࢫɦȄفɟ؈ق Ƿࢫɖ ȳɇ ɵࢫ ɭࢫȓʊɨȨ Ȅ-------------------------------------------------------218ם

ʄڲɼכ ȒȳɜɘɦȄȯՌՌՌՌՌՌՌʆȯȼࡧ Ȗࢫȹ ɦȆՌՌՌՌՌՌՌՌՌȣ ȓՌՌՌՌՌՌՌՌȷࢫɏڴʄࢫȄם ȲȆɮםȄࢫȓՌՌՌՌՌʆȆȿ ɽɦȄ

�ʅȳɭǷࢫʏࢫࢭȓՌՌՌʊɨȨ 218-------------------------------------------------------38-69֗ࢫ24-67رقمࢫȄם

ȓʊɨȨأوال ȓʊȍɐȼࢫȄם ɦȄࢫȹ ɦȆȣ ɮɨɦࢫș ɛǺםȄࢫɖ Ȇɜʆ219-------------------------------------------ל

ȓʊɨȨ ثانيا ȓʊȍɐȼࢫȄם ɦȄࢫȹ ɦȆȣ ɮɨɦࢫʎǿȆٔڈɦȄࢫɪ Ȅ----------------------------------------------220ݍݰ

ȓʊɱȆȝɦȄࡧȒȳɜɘɦȄɪ ɪࢫטǴȆɘȗɟࢫȆȉݍݰ ɋ ȓʆȆȿࢫࢭʏࢫ ɽɨɦࢫȳɺɌ ɮɟʎɲɽɱȆɛ221---09-90֗ࢫ08-90رقمࢫ

ɪأوال ɋ ȹࢫࢭʏࢫ ɨȣ ȓʆȆȿࢫɏڴʄࢫȄם ɽɨɦࢫʅȳɸȆɌ ɦȄࢫə ʊɘȬ ȗɦȄʎɲɽɱȆɛ222----09-90֗ࢫ08-90رقمࢫ

�ǽȲȄɽɈ ثانيا ɦȄࢫȓɦȆȧ ɰֺࢫ ɏǼȉࢫȓʆȆȿ ɽɦȄࢫȯʆȯȼ ȖࢫʄڲǻࢫɎȳȼ ȒȮɽɏ-----------------------------223ࢫȄם

ȓȝɦȆȝɦȄࡧȒȳɜɘɦȄȹ ɨȣ ȓʆȆȿࢫɏڴʄࢫȄם ɽɦȄࢫȯʆȯȼ ȖࢫʏࢫࢭɻɘɛɽɭࢫɎȳȼ ʎɲɽɱȆࢫࢭʏࢫȯʊɟǸȕɛࢫȄם
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225--------------------------------------------------------------------------07-12֗ࢫ10-11رقم

ɪأوال ȔࢫȄݍݰ ַ Ȇȧ ɵࢫ ɭࢫȲȆȝɟל ɼࢫɂ ɽɮɔɨɦࢫɎȳȼ ȮȆɮȗɏȄ-----------------------------------225ࢫȄם

ɪ ثانيا ȓɦǸȸࢫȲȆțǵࢫȄݍݰ ɭࢫʏࢫࢭȓʊȡ ȄɼȮȴȆȉࢫɎȳȼ ɪࢫȄם ɭȆɐȖ-----------------------------------------226

ʎɲȆȝɦȄࡧȑ ɨɈ ȄȓʊɨȨם ȔࢫȄם Ȇȿ Ȇɀ ȗȫט ȓȷࢫ ȲȆɮɭࢫʏࢫࢭȓȍȬ ȗɳםȄࢫȹ ɦȆȣ ȓʈȳȧࢫȄם ȯʊʊɜȕ--------227ࢫ

�ɤɼכ ɎȳɘɦȄȓʊɨȨࡧ ȓʊȍɐȼࢫȄם ɦȄࢫȹ ɦȆȣ ȔࢫȄם ַɼȄȯɭࢫʄڴɏࢫɝ ʆȯɀ ȗɦȄࢫȹ ɨȣ ɤࢫȄם ȆɮɏǷࢫȯʊʊɜȕࢫȒȴȆȡ Ǽȉ

ȓʊȿ ɽɦȄࢫȓɈ ɨȸ ɦȄ------------------------------------------------------------------------------228

ʄڲɼכ ȒȳɜɘɦȄȓȍȡࡧ ȄɽɦȄࢫȔ ַɼȄȯםȄࢫɵ ɭࢫȲȆȝɟׁ ȆȉࢫȓȍȬ ȗɳםȄࢫȹ ɦȆȣ ȓʊɦֺࢫȄם ɜȗȷ Ȅࢫȯʊʊɜȕ

ʏࢫࢭɝ ʆȯɀ ȗɦȄ 228-----------------------------------------------------38-69֗ࢫ24-67رقمࢫأمري

ȓʊȍɐȼࢫȓʆȯɨȍɦȄأوال ɦȄࢫȹ ɦȆȣ ȔࢫȄם ַɼȄȯɭࢫʄڴɏࢫɝ ʆȯɀ ȗɦȄ------------------------------------229

ȓʊȍɐȼࢫȓʊǾַɽɦȄ ثانيا ɦȄࢫȹ ɦȆȣ ȔࢫȄם ַɼȄȯɭࢫʄڴɏࢫɝ ʆȯɀ ȗɦȄ-----------------------------------230

ȒȳɜɘɦȄȓʊɱȆȝɦȄɪࡧ ɋ ȓȍȬࢫࢭʏࢫȆɺɦȆɮɏǷࢫࢭʏࢫ ȗɳםȄࢫȹ ɦȆȣ ɮɨɦࢫȓʊɨɢȻ ȓʊɦֺࢫ ɜȗȷ Ȅ

ʎɲɽɱȆɛ231------------------------------------------------------------------09-90֗ࢫ08-90رقمࢫ

ɤأوال Ȇɮɏכ ȒȳȻࢫ ȆȍɭࢫʏࢫࢭȓȍȬ ȗɳםȄࢫȹ ɦȆȣ ɮɨɦࢫɑȷ ɼǷࢫȓʈȳȧ ȩࢫ ɳɭ------------------------------231

ȑ ثانيا ȡ ɽɮȉࢫȓȍȬ ȗɳםȄࢫȹ ɦȆȣ ȓʈȳȧࢫȄם ȒȮɽɐɦȄࢫǻڲʄࢫȯʊʊɜȕࢫ

ɯࢫ ɛȲࢫʅ ȱʊɘɳȗɦȄࢫɬɽ ȷ ȳםȄ94-215--------------------------------------------------------232

ȓȝɦȆȝɦȄࡧȒȳɜɘɦȄʎɲɽɱȆɛࢫʏࢫࢭȓȍȬ ȗɳםȄࢫȹ ɦȆȣ 233---07-12֗ࢫ10-11رقمࢫȯʊɟǸȗɦȄࢫɏڴʄࢫȯʊʊɜȕࢫȄם

ȓʊɨȨأوال ȓʊȍɐȼࢫȄם ɦȄࢫȹ ɦȆȣ ȔࢫȄם ַɼȄȯࢫםȳȻ ȆȍםȄࢫȰȆɘɳɦȄࢫȒȯɭࢫȓɦȆɇ ǻ------------------------234

ɝ ثانيا ʆȯɀ ȗɦȄࢫȓȍȡ ȄɽɦȄࢫȔ ַɼȄȯםȄࢫɵ ɭࢫȲȆȝɟ235-----------------------------------------------ל

ʎɲȆȝɦȄࡧɎȳɘɦȄǴȆɔɦǻࢫȓʊȿ ɽɦȄࢫȓɈ ɨȸ ɦȄࢫɖ ȳɇ ɵࢫ ɭࢫȆْڈȷ ȲȆɮɭࢫɼࢫȓȍȬ ȗɳםȄࢫȹ ɦȆȣ ɤࢫȄם ȆɮɏǷ----236

ʄڲɼכ ȒȳɜɘɦȄȓʊɨȨࡧ ȓʊȍɐȼࢫȄם ɦȄࢫȹ ɦȆȣ ȔࢫȄם ַɼȄȯɭࢫǴȆɔɦǻ---------------------------------236

ȓʊȍɐȼࢫȓʆȯɨȍɦȄأوال ɦȄࢫȹ ɦȆȣ ȔࢫȄם ַɼȄȯɭࢫǴȆɔɦǻ---------------------------------236

ɪ-أ ɋ Ȕࢫࢭʏࢫ ַɼȄȯםȄࢫǴȆɔɦǻࢫʏࢫࢫࢭʏڲȄɽɨɦࢫȓʈȳʆȯɜȕࢫȓɈ ɨȷ�ȳɭǷ24-67رقمࢫ�ɰɽɱȆɛɼ08237-90رقمࢫ֗ࢫ

ɯࢫ-Ȉࡧ ɛȲࢫɰɽɱȆɛࢫʏࢫࢭǴȆɔɦל ȓɈࢫȄɽɦȄڲʏࢫࢭʏࢫ ɨȷ ȯʊɟǸȗɦȄ11-10---------------------------238ࢫɏڴʄࢫ

ȓʊȍɐȼࢫȓʊǾַɽɦȄ ثانيا ɦȄࢫȹ ɦȆȣ ȔࢫȄם ַɼȄȯɭࢫǴȆɔɦǻ---------------------------------------------239

ȓʊɱȆȝɦȄࡧȒȳɜɘɦȄȓȍȬ ȗɳםȄࢫȹ ɦȆȣ ɪࢫȄם Ȩ ɭࢫȓʊȿ ɽɦȄࢫȓɈ ɨȸ ɦȄࢫɤɽɨȧ---------------------------241

ʅࢫࢭʏأوال ȯɨȍɦȄۗܣࢫ ɐȼ ɦȄࢫȹ ɨȣ ȹࢫȄם ʋǾȲࢫɪ Ȩ ɭࢫʏڲȄɽɦȄࢫɤɽɨȧɬȆɐɦȄࢫɬȆɌ ɳɦȆȉࢫɤ ֺ ȫל ȓɦȆȧ--241ࢫ

ɯࢫ-أ ɛȲࢫȳɭǷࢫʏࢫࢭɤɽɨݍݰȄࢫʏࢫࢭʏڲȄɽɨɦࢫȓɜɨɈ ɭࢫȓɈ ɨȷ67-24------------------------------------242
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ȓɈࢫȄɽɦȄڲȈ–ʏࡧ ɨȷ ɯࢫࢫȯʊʊɜȕࢫ ɛȲࢫɰɽɱȆɛࢫʏࢫࢭɤɽɨݍݰȄࢫʏ242--------------------------------08-90ࢭ

ɯࢫ-ج ɛȲࢫɰɽɱȆɛࢫʏࢫࢭɤɽɨݍݰȄࢫɚ ֺ ɇ ǻࢫʄڲǻࢫȒȮɽɐɦȄ11-10----------------------------------------242

ʅࢫࢭʏ ثانيا ȯɨȍɦȄۗܣࢫ ɐȼ ɦȄࢫȹ ɨȣ ȹࢫȄם ʋǾȲࢫɪ Ȩ ɭࢫʏڲȄɽɦȄࢫɤɽɨȧɬȆɺםȆȉࢫɬȆʊɜɦȄࢫɬȯɏࢫȓɦȆȧ-----243

ɯࢫȄݍݰɤɽɨࢫ-أ ɛȲࢫȳɭǷࢫʏ243---------------------------------------------------------------24-67ࢭ

243---------------------------------------------------------------08-90ࢭʏࢫɰɽɱȆɛࢫȄݍݰɤɽɨࢫ–ب

ɯࢫȄݍݰȠ–�ɤɽɨࡧ ɛȲࢫɰɽɱȆɛࢫʏ244---------------------------------------------------------10-11ࢭ

ʎɲȆȝɦȄࡧɪ ɀ ɘɦȄ

ȓʊɮʊɨɛל Ȕࢫ ȆɏȆɮݏݨɦࢫȆࢫ٭ڈɖ ȓʊɦֺࢫȄםȓʊɦȆࢫȄםɐف ɜȗȷ ט ȓʈȳɺɌࢫ ɭ-----------------------------245

�ɤɼכ ȟࡧ Ȩ ȍםȄȓɺȡ ȄɽࢫםȓʊɗȆɠࢫȮȲȄɽɭࢫɵ ɭࢫȓʊɮʊɨɛל Ȕࢫ ȆɏȆɮݍݨȄࢫɰ ɬȯɏࢫɡɮȕ؈

ȓʊɨȨࢫ ȔࢫȄם Ȇȿ Ȇɀ ȗȫ246------------------------------------------------------------------------ט

�ɤɼכ ȑࡧ ɨɈ לȄȓʊɮʊɨɛם Ȕࢫ ȆɏȆɮݏݨɦࢫȓʊȕȄȱɦȄࢫȮȲȄɽםȄࢫə ɐɃ---------------------------------246

�ɤɼכ ȲȮȆɀࢫɎȳɘɦȄࡧ ɭࢫɯ ɸǷࢫʏࢫࢭȟ Ȩ ȍɦȄȓʊɮʊɨɛל Ȕࢫ ȆɏȆɮݏݨɦࢫȓʊȕȄȱɦȄࢫȮȲȄɽםȄ-----------------247

ʄڲɼכ לȒȳɜɘɦȄȓʊɮʊɨɛࡧ Ȕࢫ ȆɏȆɮݍݨȄࢫȒȯǾȆɘɦࢫȆʊɨɠࢫȓɀ ɀ Ȭ Ȅ------------------------248םȮȲȄɽࢫȄם

Ȕأوال ȆʆȯɨȍɦȄࢫȒȯǾȆɘɦࢫȓɨɀ Ȩ Ȅ-------------------------------------------------------248םȮȲȄɽࢫȄם

ɯࢫ�ʅȲȆɜɐɦȄ_أ ȷ ȳɦȄ-----------------------------------------------------------------------------248

ȔࢫȄם1ȓʊɴȍ-أ ȆʊɡɨםȄࢫʄڴɏࢫʅȲȆɜɐɦȄࢫɯ ȷ ȳɦȄ----------------------------------------------------249

Ȕࢫɓ؈فࢫȄם2ȓʊɴȍ-أ ȆʊɡɨםȄࢫʄڴɏࢫʅȲȆɜɐɦȄࢫɯ ȷ ȳɦȄ------------------------------------------------250

ɺɈ؈فࢫ-ب ȗɦȄࢫɯ ȷ Ȳ------------------------------------------------------------------------------251

לȓɭȆɛࢫ-ج ɯࢫɏڴʄࢫ ȷ ȳɦȄ-----------------------------------------------------------------------251

ɁࢫȓʈȲȆɜɐɦȄࢫ-د ȫȳɦȄࢫʄڴɏࢫɯ ȷ ȳɦȄ-------------------------------------------------------------252

ȦࢫȄםȓʊɳɺࢫ-ه Ȅɽɦכ ɼࢫȔ Ȇɱֺ ɏׁ ȆȉࢫȾ ȆݍݵȄࢫɯ ȷ ȳɦȄ---------------------------------------------252

Ȕ ثانيا Ȇʆַ ɽɦȄɼࢫȔ ȆʆȯɨȍɨɦࢫȒȯǾȆɐɦȄࢫȮȲȄɽםȄ-----------------------------------------------------253

ɆࢫȄם۶ܣ-أ Ȇȼ ɴɦȄࢫʄڴɏࢫɯ ȷ ȳɦȄ----------------------------------------------------------------253

ɞࢫ-ب ֺ ɭכ ȮȲȄɽɭ-----------------------------------------------------------------------------254ࢫ

ȓʊɱȆȝɦȄࡧȒȳɜɘɦȄࢫȆʊǾȵȡ ȓɨɀࢫ Ȩ לȄȓʊɮʊɨɛםȮȲȄɽࢫȄם Ȕࢫ ȆɏȆɮݏݨɦ-------------------------------254

ȓɗȆɄ-أ ɯࢫɏڴʄࢫȓɮʊɜɦȄࢫȄם ȷ ȳɦȄ--------------------------------------------------------------255

ڍʏࢫɏڴʄࢫɦȄݏݰɬɽ-ب ɀ ɦȄࢫɯ ȷ ȳɦȄ--------------------------------------------------------------256
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ɞ-ج ֺ ɭכ ɯࢫɏڴʄࢫ ȷ ȳɦȄ------------------------------------------------------------------------256

Ȕ-د ȄȲȆʊȸ ɦȄࢫʄڴɏࢫȓɮʊȸ ɜɦȄ--------------------------------------------------------------------257

Ȓȯʊȧ-ه ɽɦȄࢫȓʊɗȄȵݍݨȄࢫȓȍʈȳɄ ɦȄ---------------------------------------------------------------258

ܨݰɬɽ-و ɦȄɼࢫȔ ɽʈȵɦȄɼࢫȓʊɇ ȆɈ כȳɇࢫȄם ȓȍʈȳɄࢫɏڴʄࢫ ɦȄ-----------------------------------------259

ʎɲȆȝɦȄࡧɎȳɘɦȄࢫȓʊɮȗȧ ɪࢫȄݍݵȲȆڊʏࢫ ʈɽɮȗɨɦࢫǴɽݏݨɦȄȓʊȕȄȱɦȄࢫȮȲȄɽםȄࢫȓʆȆɘɟࢫɬȯɐɦࢫȓɃ ɼȳɘɭ----259

ʄڲɼכ לȒȳɜɘɦȄȓʊɮʊɨɛࡧ Ȕࢫ ȆɏȆɮݏݨɦࢫʏڊȲȆݍݵȄࢫɪ ʈɽɮȗɦȄࢫȲȮȆɀ ɭࢫɯ ɸǷ-------------------------260

Ȕأوال ȆɱȆɏ260-----------------------------------------------------------------------------------ל

ɖࢫȓɦɼȯɦȄ-أ ȳɇ ɵࢫ ɭࢫȓɭȯɜםȄࢫȔ ȆɱȆɏ260------------------------------------------------------ל

ʊȸ؈ف-1-أ ȘɦȄࢫɯ ȸ ɛࢫȵܿݨ ȓʊɈࢫ ɔȗɦࢫȓɦɼȯɦȄࢫȔ ȆɱȆɏǻ--------------------------------------------261

ȲȆɮȝȘȷࢫ-2-أ ט ɼ؈قࢫɺȣ ȗɨɦࢫȓɺȡ ɽםȄࢫȓɦɼȯɦȄࢫȔ ȆɱȆɏǻ--------------------------------------------261

Ȕ-ب ȆɱȆɏǻࢫȓʊɨȨ ȔࢫȄם ȆɏȆɮݏݨɦࢫɞ ȼف ɚࢫȄם ɼȯɳɀ ɦȄ-----------------------------------------263

264---------------------------------------------------------------------------------القروض ثانيا

ȓʊɱȆȝɦȄࡧȒȳɜɘɦȄȓʊɮʊɨɛל Ȕࢫ ȆɏȆɮݍݨȄࢫȓʊɦֺ ɜȗȷ ȆȉࢫʏڊȲȆݍݵȄࢫɪ ʈɽɮȗɦȄࢫȶ Ȇȸ ɭ--------------265

Ȩڴʏأوال ɻʊȡࢫȲȄȳɜɦȄࢫȄם ɽȕ----------------------------------------------------------------------266

ɂ ثانيا ɼȳɜɦȄࢫɻʊȡ ɽȕɼࢫȔ ȆɱȆɏל Ɂࢫ ʊɀ Ȭ ȕ--------------------------------------------------267

ȓʊɨȨࢫȍɛȄȳɭɼْڈȆ ثالثا ɉࢫȓʊɮɳȗɦȄࢫȄם ʊɈ Ȭ ȕ-----------------------------------------------------268

ʎɲȆȝɦȄࡧȑ ɨɈ ȟࢫȄם Ȩ ȍɦȄȓʊɮʊɨɛל Ȕࢫ ȆɏȆɮݍݨȄࢫȮȲȄɽɭࢫȓʆȮɼȯȨ ɭࢫȈ Ȇȍȷ Ƿࢫʏ269------------------ࢭ

�ɤɼכ ɎȳɘɦȄȓʊɨȨࡧ ȔࢫȄם ȆɏȆɮݍݨȄࢫȮȲȄɽɭࢫə ɐɄ ɦࢫȓʈȳɸɽݍݨȄࢫȈ Ȇȍȷ 269------------------------כ

ʄڲɼכ ȒȳɜɘɦȄȓʊɨȨࡧ ȔࢫȄם ȆɏȆɮݍݨȄࢫɪ ʈɽɮȕࢫɬȆɌ ɱࢫȓʆȮɼȯȨ ɭ-----------------------------------270

ȓʊɨȨأوال ȓʆȮɼȯȨࢫȄݍݨȓʆȆȍࢫȄם ɭ---------------------------------------------------------------270

ȓʊɨȨ-أ ȓʊɏɽɃࢫࢭʏࢫɑՌՌʉȴɽȕࢫȄݍݨȓʆȆȍࢫȄם ɽɭ؈فࢫʆȆɐɭࢫȮɽȡ ɼࢫɬȯɏ-------------------------------270

ȓʊɨȨ-ب ȔࢫȄם ȆɏȆɮݏݨɦࢫȆʊɨɠࢫȓɀ ɀ Ȭ ȓɘʊɐɄࢫɦݏݨȓʆȆȍࢫȄם ɦȄࢫȓʆȮɼȮȳםȄ----------------------272

əࢫȄםȮȲȄɽࢫȓʊȕȄȱɦȄࢫɓ؈فࢫȄݍݨȓʊǾȆȍ ثانيا ɐɃ----------------------------------------------------273

ȓʊɱȆȝɦȄࡧȒȳɜɘɦȄȓʊɨȨ ɤࢫȄםȮȲȄɽࢫȄם ֺ ɔȗȷ ȄࢫǴɽ ȷ ɼܣࢫ ʊɨɛל ɯࢫ ʊɌ ɳȗɦȄࢫȓɮǾֺ ɭࢫɬȯɏ----------274

Ȯֺأوال ȍɨɦܣࢫ ʊɨɛל ɯࢫ ʊȸ ɜȗɦȄࢫȓɮǾֺ ɭࢫɬȯɏ--------------------------------------------------274

ɤࢫȄםȮȲȄɽࢫ ثانيا ֺ ɔȗȷ Ȅɼ؈فࢫʊȸ ȖࢫǴɽ ȷ276--------------------------------------------------املحلية

ʎɲȆȝɦȄࡧɎȳɘɦȄȓʊɮʊɨɛל Ȕࢫ ȆɏȆɮݏݨɦࢫȓʊɦȆםȄࢫȮȲȄɽםȄࢫə ɐɄ ɦࢫȓʊɗȆɃ ל Ȉࢫ Ȇȍȷ 278-------------כ
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ʄڲɼכ ȒȳɜɘɦȄɰࡧ ʊȎʈȳɄ؈ ɦȄࢫȈ ȳْڈɦȄɼࢫȽ ɔɦȄ----------------------------------------------------278

ɰأوال ʊȎʈȳɄ؈ ɦȄࢫȈ ȳْڈɦȄɼࢫȽ ɔɦȄࢫʎȖȳɸȆɌ ɦࢫȓɭȆɐɦȄࢫȈ Ȇȍȷ 279----------------------------------כ

ȓʊɐʉȳȼ-أ ȘɦȄࢫȈ Ȇȍȷ 279-----------------------------------------------------------------------כ

לȓʈȲȄȮ-ب Ȉࢫ Ȇȍȷ 280--------------------------------------------------------------------------כ

ȈࢫȄםȓɜɨɐȗ ثانيا Ȇȍȷ ȓȍʈȳɄࢫכ ɦȆȉࢫə ɨɢםȆȉ---------------------------------------------------282

ȓʊɱȆȝɦȄࡧȒȳɜɘɦȄȮȲȄɽɮɨɦࢫȓȣ ȗɳםȄࢫɑʉȲȆȼ ɁࢫȄם ɜɱɼࢫȔ ȄǴȆɘɏל ɟ--------------------------283؆فȒࢫ

ȓʊɨȨأوال ݱݨɯࢫȄםȮȲȄɽࢫȄםȓʊɦȆࢫȄם Ȕࢫݍ ȄǴȆɘɏל Ɂࢫɟ؆فȒࢫ ʊɨɜȕ----------------------------------283

ȓʊɨȨ ثانيا ȓʊɦȆɢȻࢫȄםȮȲȄɽࢫȄם ׁ ɪࢫ ʊȫ Ȅȯɮɨɦࢫȓȣ ȗɳםȄࢫȔ ȄȲȆɮȝȘȷ ט ɑʊȷࢫȓɨɛࢫ ɽȕ----------------285

ʎɲȆȝɦȄࡧȟ Ȩ ȍםȄ

ȹࢫ ɦȆȣ ȓʆȮɼȯȨࢫȲɼȮࢫȄם ɭȓʊɮʊɨɛל Ȕࢫ ȆɏȆɮݍݨȄࢫȓʊɦȆɭࢫȱʊɘɳȕɼ؈فࢫʊȸ ȖࢫʏࢫࢭȓȍȬ ȗɳםȄ-----------288

�ɤɼכ ȑࡧ ɨɈ ɑɃࢫȄם؈قȄȓʊɱȄם ɼࢫʏࢫࢭɰ ȍȬ؈ ȗɳɮɨɦࢫȮɼȯȨ ɭࢫȲɼȮ------------------------------------288

�ɤɼכ כȒȵɺȡࢫȄםȓɳʊɐࢫࢭʏࢫȮȄȯɏǻࢫȄם؈قɎȳɘɦȄȓʊɱȄࡧ ȓɳɮʊɸ--------------------------------------289ࢫ

ʄڲɼכ ȒȳɜɘɦȄȓʆַࡧ ɽɦȄࢫȓʊɱȄ؈قɭࢫȮȄȯɏǻࢫʏࢫࢭȓʆȱʊɘɳȗɦȄࢫȓȀʊɺɨɦࢫȓɜɨɈ ɭࢫȓɈ ɨȷ------------------289

ȓʊɱȆȝɦȄࡧȒȳɜɘɦȄࢫȹ ʋǾȲࢫɵ ɭࢫȓʊɱȄם؈قȄࢫȮȄȯɏǻࢫȾ Ȇɀ ȗȫ Ȅࢫȑ ܥݰ

ɰࢫɬȆɐɦȄࢫȓʆȯɨȍɨɦاملجلس ׀ɭ؈ ɦࢫɷȮȆɳȷ ǻɼ-------------------------------------------------------292

ʎɲȆȝɦȄࡧɎȳɘɦȄȓʊɱȄם؈قȄࢫȱʊɘɳȕɼࢫɉ ȍɃ ɰࢫࢭʏࢫ ȍȬ؈ ȗɳɮɨɦࢫȮɼȯȨ ɭࢫȲɼȮ---------------------------297

ʄڲɼכ ɉࢫȄם؈قȒȳɜɘɦȄȓʊɱȄࡧ ȍɃ ȓȍȬࢫࢭʏࢫ ȗɳםȄࢫȹ ɦȆȣ ȓʊȼࢫȲɼȮࢫȄם ɭȆɸ--------------------------297

șࢫɏڴʄࢫȄם؈قȓʊɱȄأوال ʈɽɀ ȗɦȄࢫʏࢫࢭɰ ȍȬ؈ ȗɳםȄࢫȲɼȮࢫȲȆɀ ȗɛȄ--------------------------------------298

ȓʆַ-أ ɽɦȄࢫȓʊɱȄ؈قɭࢫʄڴɏࢫʎ ǿַ ɽɦȄۗܣࢫ ɐȼ ɦȄࢫȹ ɨȣ șࢫȄם ʈɽɀ ȕ----------------------------------298

ʅࢫɏڴʄࢫɭ؈قȓʊɱȄࢫȓʆȯɨȍɦȄ-ب ȯɨȍɦȄۗܣࢫ ɐȼ ɦȄࢫȹ ɨȣ șࢫȄם ʈɽɀ ȕ---------------------------------299

ȓʊȿ ثانيا ɽɦȄࢫȓɈ ɨȸ ɦȄࢫȓȉȆɛȳȉࢫȓʊɦɼȄȯȗɦȄࢫȒȵɺȡכ șࢫ ʈɽɀ ȕࢫȯʊʊɜȕ---------------------------301

ȓɛȮȆɀ-أ ɮɨɦࢫȓʊɱȄם؈قȄࢫɎȆɄ ȫ ǻࢫɤ ֺ ȫ ɵࢫ ɭࢫȓʊȿ ɽɦȄࢫȓɈ ɨȸ ɦȄࢫȵɟȳɭࢫȓʈɽɜȕ-----------------301

ʎࢫ1-أ ǿַ ɽɦȄۗܣࢫ ɐȼ ɦȄࢫȹ ɨȣ ȔࢫȄם ַɼȄȯɭࢫʄڴɏࢫȓʊɨȨ ȔࢫȄם ȆɏȆɮݍݨȄɼࢫȓʊɨȫ ȄȯɦȄࢫȳʈȴɼࢫɝ ʆȯɀ ȕ-301

ʅࢫ-2-أ ȯɨȍɦȄۗܣࢫ ɐȼ ɦȄࢫȹ ɨȣ ȔࢫȄם ַɼȄȯɭࢫʄڴɏࢫʏڲȄɽɦȄࢫɝ ʆȯɀ ȕ---------------------------------302

ȓɈࢫȄݍݰ�ɤɽɨࢫ-ب ɨȷ ɤࢫ ֺ ȫ ɵࢫ ɭࢫȓʊȿ ɽɦȄࢫȓɈ ɨȸ ɦȄࢫȵɟȳɭࢫȓʈɽɜȕ-------------------------------303

șࢫɏڴʄࢫɭ؈قȓʊɱȄࢫɓ؈فࢫȓɱȴȄɽȗɭ-1-ب ʈɽɀ ȗɦȄࢫȓɦȆȧ Ȅ---------------------------------304ݍݰɤɽɨࢫࢭʏࢫ

לȄȓʈȲȆȍȡݍݰɤɽɨࢫࢫ-2-ب Ȕࢫ ȆɜɘɳɦȄࢫȠ ȄȲȮǻࢫɬȯɏࢫȓɦȆȧ 304--------------------------------ࢭʏࢫ
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ȹࢫɏڴʄࢫࢫ-3-ب ɨȣ șࢫȄם ʈɽɀ ȕࢫɬȯɏࢫȓɦȆȧ Ȅ-------------------------------304ם؈قȄȓʊɱȄݍݰɤɽɨࢫࢭʏࢫ

ȓʊɱȆȝɦȄࡧȒȳɜɘɦȄȓʊɱȄם؈قȄࢫȱʊɘɳȕࢫʏࢫࢭȓȍȬ ȗɳםȄࢫȹ ɦȆȣ ȓʊȼࢫȲɼȮࢫȄם ɭȆɸ-------------------------305

כȒȵɺȡࢫȄםȓɳʊɐࢫɏڴʄࢫȱʊɘɳȕࢫȄם؈قȓʊɱȄأوال ȓɳɮʊɸ----------------------------------------------306ࢫ

ɖ-أ ȳɀ ɦȆȉࢫȳɭ306-----------------------------------------------------------------------------ך

ȓʆַࢫ-1-أ ɽɦȄࢫɾ ɽȗȸ ɭࢫʄڴɏࢫɖ ȳɀ ɦȆȉࢫȳɭך ȄɽɦȄ---------------------------------------------307ڲʏࢫ

ɾࢫȓʆȯɨȍɦȄ-2-أ ɽȗȸ ɭࢫʄڴɏࢫɖ ȳɀ ɦȆȉࢫȳɭך ʅࢫ ȯɨȍɦȄۗܣࢫ ɐȼ ɦȄࢫȹ ɨȣ ȹࢫȄם ʋǾȲ------------------307

ȑࢫʎɭɽɮɐɦȄ-ب ȷ ȆȨ Ȅ------------------------------------------------------------------------307ם

ȓʆַࢫࢫ-1-ب ɽɦȄࢫʏࢫࢭʎɭɽɮɏࢫȑ ȷ ȆȨ ɮɟࢫȓʆַ ɽɦȄࢫȓɳʈȵȫ ɰࢫ ɭǷ----------------------------------308؈

ȑࢫʎɭɽɮɏࢫࢭʏࢫȓʆȯɨȍɦȄࢫࢫ-2-ب ȷ ȆȨ ɮɟࢫȓʆַ ɽɦȄࢫȓɳʈȵȫ ɰࢫ ɭǷ---------------------------------308؈

ȓʊȿࢫɏڴʄࢫȱʊɘɳȕࢫȄם؈قȓʊɱȄ ثانيا ɽɦȄࢫȓɈ ɨȸ ɦȄࢫȓȉȆɛȲ--------------------------------------------308

ʅ-أ ȯɨȍɦȄۗܣࢫ ɐȼ ɦȄࢫȹ ɨȣ ɪࢫȄם Ȩ ɭࢫʏڲȄɽɦȄࢫɤɽɨȧ---------------------------------------------309

ʎ-ب ǿַ ɽɦȄۗܣࢫ ɐȼ ɦȄࢫȹ ɨȣ ɪࢫȄם Ȩ ɭࢫȓʊɦȆםȄࢫȳʈȴɼɼࢫȓʊɨȫ ȄȯɦȄࢫȳʈȴɼࢫɤɽɨȧ---------------------309

ʎɲȆȝɦȄࡧȑ ɨɈ ȓɈࢫȄȓʊɦȆɭם ɨȸ ɦࢫȓʊɮʊɨɛל Ȕࢫ ȆɏȆɮݍݨȄࢫɞ ֺ ȗɭȄࢫɬȯɏ--------------------------309

�ɤɼכ ɎȳɘɦȄȔࡧ ȄȮȄȳʆל ɤࢫ Ȇȣ ɭࢫʏࢫࢭȓɈ ɨȷ ɞࢫ ֺ ȗɭȄࢫɬȯɏ---------------------------------------310

ʄڲɼכ לȓʊɮʊɨɛࢫࢭʏࢫȓȀȍɐȖࢫȄםȮȲȄɽࢫȄݍݨȒȳɜɘɦȄȓʊǾȆȍࡧ Ȕࢫ ȆɏȆɮݍݨȄࢫȲɼȮࢫȓʆȮɼȯȨ ɭ-------------311

ۗܣࢫȓʈȵɟȳɭأوال ʈȳɄ ɦȄࢫǴȆɏɽɦȄࢫȯʆȯȨ ȕ---------------------------------------------------------312

ȑࢫȆɺɐʉȴɽȕࢫȓʈȵɟȳɭ ثانيا ȸ ɲɼࢫȓȍʈȳɄ ɦȄࢫɤ ȯɐɭࢫȳʆȯɜȕ----------------------------------------313

ȓʊɱȆȝɦȄࡧȒȳɜɘɦȄȆɺɨʊɀ Ȩ ȕɼࢫȓȍʈȳɄ ɦȄࢫȹ ʋȷ Ǹȕࢫʏࢫࢭȓʊɮʊɨɛל ȓʆȮɼȯȨࢫȲɼȮࢫȄݍݨȓɏȆɮࢫ ɭ-------314

ȓʆȮɼȯȨࢫ�ȲɼȮأوال ɭࢫȓȍʈȳɄ ɦȄࢫȹ ʋȷ ǸȕࢫʏࢫࢭȓʊɨȨ ȔࢫȄם ȆɏȆɮݍݨȄ--------------------------------314

ȑ ثانيا ǾȄȳɄ ɦȄࢫɪ ʊɀ Ȩ ȗɦࢫȓʈȵɟȳםȄࢫȓɈ ɨȸ ɦȄࢫȲȆɢȗȧ Ȅ------------------------------------------317

ʎɲȆȝɦȄࡧɎȳɘɦȄɚ Ȇɘɱל ɤࢫ Ȇȣ ɭࢫʏࢫࢭȓɈ ɨȸ ɦࢫȓʊɮʊɨɛל Ȕࢫ ȆɏȆɮݍݨȄࢫɞ ֺ ȗɭȄࢫɬȯɏ---------------318

ʄڲɼכ ȨڴȒȳɜɘɦȄʏࡧ ɚࢫȄם Ȇɘɱל Ȕࢫ ַ Ȇȣ ɭ--------------------------------------------------------319

ʊȸ؈فأوال ȘɦȄࢫȔ Ȇɜɘɱ---------------------------------------------------------------------------319

ɽʊȷ-أ ɽȸ ɦȄࢫȔ ȆɜɘɳɦȄ_321-----------------------------------------------------------اقتصادية

Ȕ-ب ȆɜɘɳɦȄࢫȓʊɳɜȗɦȄɼࢫȓʈȲȄȮ321----------------------------------------------------------------ל

ȲȆɮȝȘȷ ثانيا ט ɼ؈قࢫɺȣ ȗɦȄࢫȔ Ȇɜɘɱ--------------------------------------------------------------322

ȓʊɱȆȝɦȄࡧȒȳɜɘɦȄȔ ȆɜɘɳɦȄࢫɑʉȴɽȕࢫʏࢫࢭȓʊɮʊɨɛל Ȕࢫ ȆɏȆɮݍݨȄࢫɯ ɡȨ ȕࢫɬȯɏ----------------------323
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386

ȓʊɨȨأوال ɯࢫȄםȮȲȄɽࢫȄם Ɍ ɐ؈فࢫםʊȸ ȘɦȄࢫȔ ȆɜɘɱࢫȾ Ȇɀ ȗɭȄ---------------------------------------332

ȲȆɮȝȘȷ ثانيا ט ɼ؈قࢫɺȣ ȗɦȄࢫȔ ȆɜɘɱࢫɑɃ Ȅɽȕ-----------------------------------------------------325

ȓՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌɮȕȆݵ Ȅ------------------------------------------------------------------------------------328ݍ

ȓɮǾȆɛɑȡࡧ ȄȳםȄ---------------------------------------------------------------------------------336

ȶ ȳɺɘɦȄ------------------------------------------------------------------------------------370



الف�ـــــــرس������������������������������������

377

136--------------------------------------------------------------التمتع�بموارد�مالية�ذاتيةثانيا

138------------------------------ت�سيط�الرقابة�املمارسة�ع���مالية�ا��ماعات�املحليةثالثا

139-----ل��ماعات��قليميةاملالية���ستقالليةمع�ال�شر�ع�ا��زائري���عاملالفرع�الثا�ي

139----------------معا��ة�الدسات���لالستقاللية�املالية�ل��ماعات��قليميةالفقرة��و��

140---------------------------------------------معا��ة�ميثاق�ا��زائر�لالستقاللية�املاليةأوال

140-------------------------------------------معا��ة�امليثاق�الوط���لالستقاللية�املاليةثانيا

141------معا��ة�القوان�ن�املؤطرة�ل��ماعات��قليمية�لالستقاللية�املاليةالثانيةالفقرة�

141------------------------------------------�ستقاللية�املالية�للبلدية����قوان�ن�البلديةأوال

141-----------------------------------------24-�67ستقاللية�املالية�للبلدية����أمر�رقم�-أ

142------------------------------------08-�90ستقاللية�املالية�للبلدية����قانون�رقم�-ب

143--------------------------------------10-11ة�للبلدية����قانون�رقم��ستقاللية�املالي-ج

144------------------------------------------�ستقاللية�املالية�للوالية����قوان�ن�الواليةثانيا

144-----------------------------------------38-�69ستقاللية�املالية�للوالية����أمر�رقم�-أ

146--------------------------------------09-�90ستقاللية�املالية�للوالية����قانون�رقم�-ب

146--------------------------------------07-�12ستقاللية�املالية�للوالية����قانون�رقم�-ج

147---------------------------------------------التخفيف�من�الوصاية��دار�ةالثا�ياملطلب�

147--------------------------------------------------------مف�وم�الوصاية��دار�ةالفرع��ول 

148---------------------------------------------------التعر�ف�بالوصاية��دار�ةالفقرة��و��

148-----------------------------------------------------------------�عر�ف�الوصاية��دار�ةأوال

150-----------------------------------------تمي���الوصاية��دار�ة�عن�السلطة�الرئاسيةثانيا

150--------------------------------------------------------التمي���من�حيث�ما�ية�الرقابة-أ

151--------------------------------------------------------التمي���من�حيث�طبيعة�الرقابة-ب

151-----------------------------------------------التمي���من�حيث�وسائل�ممارسة�الرقابة�-ج

151----------------------------------------------------------التمي���من�حيث�نطاق�الرقابة�-د

151-----------------------------------------------------التمي���من�حيث�قواعد�املسؤولية�-ه

151----------------------------------------------------------------التمي���من�حيث�الطعن-و

152---------------------تأث���طبيعة�الرقابة����استقاللية�ا��ماعات�املحليةنيةالفقرة�الثا
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153--------------------------------------استقراء�النموذج�ن��نجل��ي�والفر�����للرقابةأوال

153---------------------------------------------------------------النموذج��نجل��ي�للرقابة-أ

154----------------------------------------------------------------النموذج�الفر�����للرقابة-ب

154------------------------------------------------------مرحلة�الرقابة��دار�ة�املشددة�-1-ب

155-------------------------مرحلة�إلغاء�الرقابة��دار�ة�و�كتفاء�بالرقابة�القضائية�-2-ب

155-----------ية�مع�وجود�وصاية�إدار�ةضمانات�تجسيد�استقاللية�ا��ماعات�املحلثانيا

157---------------------مظا�ر�تخفيف�الوصاية��دار�ة����ال�شر�ع�ا��زائري الفرع�الثا�ي

157----------مظا�ر�تخفيف�الوصاية����قوان�ن�ا��ماعات��قليمية�امللغاةالفقرة��و��

157------------------------------38-24�،69-67مواطن�تخفيف�الوصاية����أمري�رقم�أوال

159----------------------------09-08�،90-90رقم�قانو�يمواطن�تخفيف�الوصاية����ثانيا

160-----------------07-10�،12-11انو�ي�رقم�مظا�ر�تخفيف�الوصاية����قالفقرة�الثانية

161-------------------------إخضاع�مداوالت�املجلس�الشع���الوال�ي�للرقابة�القضائيةأوال

162-----------التخفيف�من�الوصاية�املمارسة�ع���أعضاء�املجالس�الشعبية�املحليةثانيا

163-------تقييد�دور�وز�ر�الداخلية����الوصاية�ع���أعضاء�املجالس�الشعبية�الوالئية-أ

165-----------------تقييد�دور�الوا������الوصاية�ع���أعضاء�املجالس�الشعبية�البلدية-ب

الباب�الثا�ي

167---------------------------------------حدود�استقاللية�ا��ماعات��قليمية����ا��زائر

الفصل��ول 

168-----------�دار�ة�ل��ماعات��قليميةة�ا�ر�املكرسة����تفعيل��ستقالليقصور�املظ

169------------------�ع����نتخاب����تفعيل�استقاللية�ا��ماعات��قليميةاملبحث��ول 

169--------------------ضعف��داء�املح���لتد�ي�املستوى�العل���للمنتخب�ناملطلب��ول 

170---------------------------أسباب�تد�ي�املستوى�العل���للمنتخب�ن�املحلي�نالفرع��ول 

171-----------------------------------------------------------ال����إطالق�حر�ة�الفقرة��و��

173----------------------------------عدم�تمك�ن�املنتخب�من�دورات�ت�و��يةالفقرة�الثانية

ضرورة�رفع�مستوى�تأ�يل�املنتخب�ن�لتفعيل�الفرع�الثا�ي

176-------------------------------------------------------------استقاللية�ا��ماعات��قليمية

176---------------------تقييد�ال�����للرفع�من�املستوى�التعلي���للمنتخب�نالفقرة��و��
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181-----------املنتخب�ن�املحلي�ن�لتحس�ن��داء�املح��تفعيل�إجراء�ت�و�ن�الفقرة�الثانية

مواج�ھ�قصور��نتخاب����تفعيل��داء�املح���بتقو�ة�مركزاملطلب�الثا�ي

185-----------------------------------------------------------------املعين�ن�ع���املستوى�املح��

إضعاف�استقاللية�ا��ماعات��قليمية�بتقو�ةالفرع��ول 

185-------------------------------------------------------------الوا���ع���املستوى�املح��مركز�

186--------------------تقو�ة�مركز�الوا���بإعطائھ�صفة�ممثل�الدولة�والواليةالفقرة��و��

187-------------------�غليب�ال��عة�املركز�ة�بتوسيع�اختصاصات�الوا���كممثل�للدولةأوال

188---------------------------------------------------------------�ختصاصات��دار�ة�للوا��-أ

190-----------------------------------------------------------------�ختصاصات�السياسية-ب

191------------------------------------------------���مجال�الضبط�القضا�ي�اختصاصات-ج

191----------------تأكيد��يمنة�الطا�ع�غ���املمركز�للوالية�باعتبار�الوا���ممثل�الواليةثانيا

192----------------توسيع��يمنة�الوا���بالتدخل�����سي���املجالس�املنتخبةالفقرة�الثانية

193------------------------------------------تدخل�الوا������مرحلة�التحض���لالجتماعاتأوال

193---------------------------------------------الالتدخل�ع���مستوى�وضع�جدول��عم-أ

194--------------------------------------------------التدخل�ع���مستوى�ا�عقاد�الدورات-ب

194---------------------------------------------------------تدخل�الوا���أثناء��جتماعاتثانيا

195--------------------------حضور�اجتماعـــات�املجلس�الشعبــــــي�الوال�ي�واملشاركة�ف��ا-أ

195------------------------------------------------تنفيذ�مداوالت�املجلس�الشع���الوال�ي-ب

196-----------------------�عز�ز�ال��عة�املركز�ة�بتدعيم�الوا���بأج�زة�مساعدةالفرع�الثا�ي

196-----تخو�ل�أعضاء�معين�ن�سلطة�ممارسة��عض��ختصاصات�املحليةالفقرة��و��

197----------تأم�ن��يمنة�مطلقة�للسلطة�املركز�ة�ع���املستوى�املح��:رئ�س�الدائرةأوال

199-------------------------------------------رئ�س�دائرة�ب�سمية�مغايرة:الوا���املنتدبثانيا

202---------------------------------------------------------------------�م�ن�العام�للواليةثالثا

203----------------املعين�ن�بإ�شاء�مجالس�باختصاصات�م�مة��عز�ز�م�انةالفقرة�الثانية

الستقاللية�مقيدةح�ومة�مصغرة�ع���املستوى�املح���باختصاصات:مجلس�الواليةأوال

203--------------------------------------------------------------------------ا��ماعات��قليمية

�غليب�ال��عة�املركز�ة�بتغي�ب�التمثيل�:مجلس�املقاطعةثانيا
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205----------------------------------------------------------الديمقراطي�ع���مستوى�املقاطعة

207--------------�ستقاللية�ب�شديد�الوصاية�ع���املجالس�املنتخبةتقييد�املبحث�الثا�ي

207توجھ�موقف�املشرع�نحو�تقييد�حر�ة�أعضاء�املجالس�الشعبية�املنتخبةاملطلب��ول 

الوصاية�ع���أعضاء�املجالس�املنتخبة�منفردينالفرع��ول 

208-----------------------------------------------------------------تكر�س�ازدواجية����املعاملة

208----------------------------------ب�ن�املحلي�نتجميد�عضو�ة�أعضاء�املنتخالفقرة��و��

208-------------------------------توقيف�أعضاء�املجالس�املنتخبة����القوان�ن�القديمةأوال

209-----------------38-24�،69-67رقم�توقيف�أعضاء�املجالس�املنتخبة����ظل�أمري -أ

210---------------09-08�،90-90رقم�توقيف�أعضاء�املجالس�املنتخبة����ظل�قانو�ي-ب

211-------------------07-10�،12-11انو�ي�رقم�توقيف�أعضاء�املجالس�املنتخبة����قثانيا

213----------------------------تجر�د�أعضاء�املجالس�املنتخبة�من�العضو�ةالفقرة�الثانية

213------------------------------البلدية�من�العضو�ةالشعبية�تجر�د�منتخ���املجالس�أوال

214------------------------------------------------إقالة�أعضاء�املجالس�الشعبية�البلدية-أ

214-----------------------------------------------إقصاء�أعضاء�املجالس�الشعبية�البلدية-ب

215-----------------------------من�العضو�ة�املجالس�الشعبية�الوالئية�تجر�د�منتخ��ثانيا

216--------------------�قالة�أو��ستقالة�التلقائية�ألعضاء�املجالس�الشعبية�الوالئية-أ

217----------------------------------------------إقصاء�أعضاء�املجالس�الشعبية�الوالئية-ب

إجراء�يؤدي�إ����سي���املصا���الوصاية�ع���أعضاء�املجالس�املنتخبة�مجتمع�نالفرع�الثا�ي

218-------------------------------------------------------املحلية�من�طرف�أج�زة�عدم�ال��ك��

�شديـــــــد�الوصايـــــة�املمارســــــــة�ع���املجـــــــــالس�و��الفقرة�

218-------------------------------------------------------38-24�،69-67رقم�املحليـــة����أمري 

219-------------------------------------------�يقاف�املؤقت�للمجالس�الشعبية�املحليةأوال

220----------------------------------------------ا��ل�ال��ا�ي�للمجالس�الشعبية�املحليةثانيا

221---09-08�،90-90رقم�قانو�يكمظ�ر�للوصاية����ظل��كتفاء�با��لالفقرة�الثانية

222----09-08�،90-90رقم�قانو�يالتخفيف�الظا�ري�للوصاية�ع���املجلس����ظلأوال

223-----------------------------عودة�املشرع�إ����شديد�الوصاية�بإعالن�حالة�الطوارئ ثانيا

انو�ي����قتأكيد�املشرع�موقفھ�����شديد�الوصاية�ع���املجلسالفقرة�الثالثة
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225--------------------------------------------------------------------------07-10�،12-11رقم

225-----------------------------------اعتماد�املشرع�للغموض�و�كثار�من�حاالت�ا��لأوال

226-----------------------------------------�عامل�املشرع�بازدواجية����مسألة�آثار�ا��لثانيا

227--------تقييد�حر�ة�املجالس�املنتخبة����ممارسة��ختصاصات�املحليةاملطلب�الثا�ي

أعمال�املجلس�بإجازة�تقييد�التصديق�ع���مداوالت�املجالس�الشعبية�املحليةالفرع��ول 

228------------------------------------------------------------------------------السلطة�الوصية

تقييد�استقاللية�املجالس�املنتخبة�باإلكثار�من�املداوالت�الواجبةالفقرة��و��

228-----------------------------------------------------38-24�،69-67رقم�أمري التصديق���

229------------------------------------التصديق�ع���مداوالت�املجالس�الشعبية�البلديةأوال

230-----------------------------------التصديق�ع���مداوالت�املجالس�الشعبية�الوالئيةثانيا

استقاللية�ش�لية�للمجالس�املنتخبة����أعمال�ا����ظلالفقرة�الثانية

231------------------------------------------------------------------09-08�،90-90رقم�قانو�ي

231------------------------------منح�حر�ة�أوسع�للمجالس�املنتخبة����مباشرة��عمالأوال

العودة�إ���تقييد�حر�ة�املجالس�املنتخبة�بموجبثانيا

232--------------------------------------------------------215-94املرسوم�التنفيذي�رقم�

233---07-10�،12-11رقم�التأكيد�ع���تقييد�املجالس�املنتخبة����قانو�يالثالثةالفقرة�

234------------------------إطالة�مدة�النفاذ�املباشر�ملداوالت�املجالس�الشعبية�املحليةأوال

235-----------------------------------------------�كثار�من�املداوالت�الواجبة�التصديقثانيا

236----لوصيةأعمال�املجالس�املنتخبة�و�ممارس��ا�من�طرف�السلطة�ا�إلغاءالفرع�الثا�ي

236---------------------------------إلغاء�مداوالت�املجالس�الشعبية�املحليةالفقرة��و��

236---------------------------------إلغاء�مداوالت�املجالس�الشعبية�البلديةأوال

08237-90رقم�،�وقانون 24-67رقم�أمر سلطة�تقدير�ة�للوا�������إلغاء�املداوالت����ظل-أ

238---------------------------10-11التأكيد�ع���سلطة�الوا�������لغاء����قانون�رقم�-ب�

239---------------------------------------------إلغاء�مداوالت�املجالس�الشعبية�الوالئيةثانيا

241---------------------------حلول�السلطة�الوصية�محل�املجالس�املنتخبةالفقرة�الثانية

241--حالة��خالل�بالنظام�العامحلول�الوا���محل�رئ�س�املجلس�الشع���البلدي���أوال

242------------------------------------24-67سلطة�مطلقة�للوا������ا��لول����أمر�رقم�-أ
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242--------------------------------08-90تقييد�سلطة�الوا������ا��لول����قانون�رقم�–ب�

242----------------------------------------10-11العودة�إ���إطالق�ا��لول����قانون�رقم�-ج

243-----حالة�عدم�القيام�بامل�امحلول�الوا���محل�رئ�س�املجلس�الشع���البلدي���ثانيا

243---------------------------------------------------------------24-���67أمر�رقم�ا��لول�-أ

243---------------------------------------------------------------08-���90قانون�ا��لول�–ب

244---------------------------------------------------------10-11قانون�رقم����ا��لول –ج�

الفصل�الثا�ي

245-----------------------------مظ�ر�ة��ستقاللية�املالية�املع��ف���ا�ل��ماعات��قليمية

عدم�تمك�ن�ا��ماعات��قليمية�من�موارد��افية�ملواج�ةاملبحث��ول 

246------------------------------------------------------------------------�ختصاصات�املحلية�

246---------------------------------ضعف�املوارد�الذاتية�ل��ماعات��قليميةاملطلب��ول 

247-----------------البحث����أ�م�مصادر�املوارد�الذاتية�ل��ماعات��قليميةالفرع��ول 

248------------------------املوارد�املخصصة��ليا�لفائدة�ا��ماعات��قليميةالفقرة��و��

248-------------------------------------------------------املوارد�املحصلة�لفائدة�البلدياتأوال

248-----------------------------------------------------------------------------الرسم�العقاري _أ

249----------------------------------------------------الرسم�العقاري�ع���امللكيات�املب�ية1-أ

250------------------------------------------------امللكيات�غ���املب�يةالرسم�العقاري�ع���2-أ

251------------------------------------------------------------------------------رسم�التط����-ب

251-----------------------------------------------------------------------الرسم�ع����قامة�-ج

252-------------------------------------------------------------الرسم�ع���الرخص�العقار�ة�-د

252---------------------------------------------الرسم�ا��اص�باإلعالنات�و�لواح�امل�نية�-ه

253-----------------------------------------------------املوارد�العائدة�للبلديات�والوالياتثانيا

253----------------------------------------------------------------الرسم�ع���ال�شاط�امل��-أ

254-----------------------------------------------------------------------------موارد��مالك�-ب

254-------------------------------املوارد�املحصلة�جزئيا�ل��ماعات��قليميةالفقرة�الثانية

255--------------------------------------------------------------الرسم�ع���القيمة�املضافة-أ

256--------------------------------------------------------------الرسم�الص���ع���ال��وم-ب
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256------------------------------------------------------------------------الرسم�ع����مالك-ج

257--------------------------------------------------------------------القسيمة�ع���السيارات-د

258---------------------------------------------------------------الضر�بة�ا��زافية�الوحيدة-ه

259-----------------------------------------الضر�بة�ع����طر�املطاطية�والز�وت�وال��وم-و

259----للتمو�ل�ا��ار���حتمية�مفروضة�لعدم�كفاية�املوارد�الذاتيةال��وء�الفرع�الثا�ي

260-------------------------أ�م�مصادر�التمو�ل�ا��ار���ل��ماعات��قليميةالفقرة��و��

260-----------------------------------------------------------------------------------�عاناتأوال

260------------------------------------------------------�عانات�املقدمة�من�طرف�الدولة-أ

261--------------------------------------------إعانات�الدولة�لتغطية���ز�قسم�ال�سي��-1-أ

261--------------------------------------------و�س�ثمار�إعانات�الدولة�املوج�ة�للتج��� �-2-أ

263-----------------------------------------إعانات�الصندوق�املش��ك�ل��ماعات�املحلية-ب

264---------------------------------------------------------------------------------القروضثانيا

265--------------مساس�التمو�ل�ا��ار���باستقاللية�ا��ماعات��قليميةالفقرة�الثانية

266----------------------------------------------------------------------توجيھ�القرار�املح��أوال

267--------------------------------------------------تخصيص��عانات�وتوجيھ�القروضثانيا

268-----------------------------------------------------تخطيط�التنمية�املحلية�ومراقب��اثالثا

269------------------البحث����أسباب�محدودية�موارد�ا��ماعات��قليميةاملطلب�الثا�ي

269------------------------�سباب�ا��و�ر�ة�لضعف�موارد�ا��ماعات�املحليةالفرع��ول 

270-----------------------------------محدودية�نظام�تمو�ل�ا��ماعات�املحليةالفقرة��و��

270---------------------------------------------------------------محدودية�ا��باية�املحليةأوال

270-------------------------------ا��باية�املحليةعدم�وجود�معاي���موضوعية����توز�ــع�-أ

272----------------------املردودية�الضعيفة�ل��باية�املخصصة��ليا�ل��ماعات�املحلية-ب

273----------------------------------------------------ضعف�املوارد�الذاتية�غ���ا��بائيةثانيا

274----------عدم�مالئمة�التنظيم��قلي���وسوء�استغالل�املوارد�املحليةالفقرة�الثانية

274--------------------------------------------------عدم�مالئمة�التقسيم��قلي���للبالدأوال

276--------------------------------------------------�سي���واستغالل�املوارد�املحليةسوء�ثانيا

278-------------�سباب��ضافية�لضعف�املوارد�املالية�ل��ماعات��قليميةالفرع�الثا�ي
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278----------------------------------------------------الغش�وال��رب�الضر��ي�نالفقرة��و��

279----------------------------------�سباب�العامة�لظا�ر�ي�الغش�وال��رب�الضر��ي�نأوال

279-----------------------------------------------------------------------�سباب�ال�شر�عية-أ

280--------------------------------------------------------------------------�سباب��دار�ة-ب

282---------------------------------------------------�سباب�املتعلقة�بامل�لف�بالضر�بةثانيا

283--------------------------ك��ة��عفاءات�ونقص�املشار�ع�املنتجة�للمواردالفقرة�الثانية

283----------------------------------تقليص�ك��ة��عفاءات����م�املوارد�املالية�املحليةأوال

285----------------توسيع�قلة��س�ثمارات�املنتجة�للمداخيل�إلش�الية�املوارد�املحليةثانيا

املبحث�الثا�ي

288-----------دور�املجالس�املنتخبة�����سي���وتنفيذ�مالية�ا��ماعات��قليمية�محدودية

288------------------------------------دور�محدود�للمنتخب�ن����وضع�امل��انيةاملطلب��ول 

289--------------------------------------�يمنة��ج�زة�املعينة����إعداد�امل��انيةالفرع��ول 

289------------------سلطة�مطلقة�لل�يئة�التنفيذية����إعداد�م��انية�الواليةالفقرة��و��

��ب�اختصاص�إعداد�امل��انية�من�رئ�س�الثانيةالفقرة�

292-------------------------------------------------------وإسناده�لألم�ن�العام�للبلديةاملجلس

297---------------------------دور�محدود�للمنتخب�ن����ضبط�وتنفيذ�امل��انيةالفرع�الثا�ي

297--------------------------�امشية�دور�املجالس�املنتخبة����ضبط�امل��انيةالفقرة��و��

298--------------------------------------امل��انيةاقتصار�دور�املنتخب�ن����التصو�ت�ع���أوال

298----------------------------------تصو�ت�املجلس�الشع���الوال�ي�ع���م��انية�الوالية-أ

299---------------------------------تصو�ت�املجلس�الشع���البلدي�ع���م��انية�البلدية-ب

301---------------------------تقييد�تصو�ت��ج�زة�التداولية�برقابة�السلطة�الوصيةثانيا

301-----------------تقو�ة�مركز�السلطة�الوصية�من�خالل�إخضاع�امل��انية�للمصادقة-أ

301-تصديق�وز�ر�الداخلية�وا��ماعات�املحلية�ع���مداوالت�املجلس�الشع���الوال�ي�1-أ

302---------------------------------تصديق�الوا���ع���مداوالت�املجلس�الشع���البلدي�-2-أ

303-------------------------------تقو�ة�مركز�السلطة�الوصية�من�خالل�سلطة�ا��لول �-ب

304---------------------------------ا��لول����حالة�التصو�ت�ع���م��انية�غ���متوازنة-1-ب

304--------------------------------���حالة�عدم�إدراج�النفقات��جبار�ةا��لول��-2-ب
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304-------------------------------امل��انيةا��لول����حالة�عدم�تصو�ت�املجلس�ع����-3-ب

305-------------------------�امشية�دور�املجالس�املنتخبة����تنفيذ�امل��انيةالفقرة�الثانية

306----------------------------------------------�يمنة��ج�زة�املعينة�ع���تنفيذ�امل��انيةأوال

306-----------------------------------------------------------------------------�مر�بالصرف-أ

307---------------------------------------------الوا����مر�بالصرف�ع���مستوى�الوالية�-1-أ

307------------------رئ�س�املجلس�الشع���البلدي��مر�بالصرف�ع���مستوى�البلدية-2-أ

307------------------------------------------------------------------------املحاسب�العمومي-ب

308----------------------------------أم�ن�خز�نة�الوالية�كمحاسب�عمومي����الوالية��-1-ب

308---------------------------------أم�ن�خز�نة�الوالية�كمحاسب�عمومي����البلدية��-2-ب

308--------------------------------------------رقابة�السلطة�الوصية�ع���تنفيذ�امل��انيةثانيا

309---------------------------------------------حلول�الوا���محل�املجلس�الشع���البلدي-أ

309---------------------حلول�وز�ر�الداخلية�ووز�ر�املالية�محل�املجلس�الشع���الوال�ي-ب

309--------------------------عدم�امتالك�ا��ماعات��قليمية�لسلطة�ماليةاملطلب�الثا�ي

310---------------------------------------عدم�امتالك�سلطة����مجال��يراداتالفرع��ول 

311-------------محدودية�دور�ا��ماعات��قليمية�����عبئة�املوارد�ا��بائيةالفقرة��و��

312---------------------------------------------------------تحديد�الوعاء�الضر����مركز�ةأوال

313----------------------------------------تقدير�معدل�الضر�بة�و�سب�توز�ع�ا�مركز�ةثانيا

314-------محدودية�دور�ا��ماعة��قليمية����تأس�س�الضر�بة�وتحصيل�االفقرة�الثانية

314--------------------------------ا��ماعات�املحلية����تأس�س�الضر�بة�محدودية�دور أوال

317------------------------------------------احت�ار�السلطة�املركز�ة�لتحصيل�الضرائبثانيا

318---------------عدم�امتالك�ا��ماعات��قليمية�لسلطة����مجال��نفاقالفرع�الثا�ي

319--------------------------------------------------------مجاالت��نفاق�املح��الفقرة��و��

319---------------------------------------------------------------------------نفقات�ال�سي��أوال

321-----------------------------------------------------------اقتصادية_النفقات�السوسيو-أ

321----------------------------------------------------------------�دار�ة�والتقنية�النفقات-ب

322--------------------------------------------------------------نفقات�التج����و�س�ثمارثانيا

323----------------------عدم�تحكم�ا��ماعات��قليمية����توز�ع�النفقاتالفقرة�الثانية
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332---------------------------------------امتصاص�نفقات�ال�سي���ملعظم�املوارد�املحليةأوال

325-----------------------------------------------------تواضع�نفقات�التج����و�س�ثمارثانيا

328------------------------------------------------------------------------------------ا��اتمــــــــــــــــــــة

336---------------------------------------------------------------------------------املراجعقائمة�

370------------------------------------------------------------------------------------الف�رس



L’autonomie des

collectivités locales dans le

système juridique algérien

استقاللية�ا��ماعات�

املحلية����النظام�القانو�ي�

ا��زائري 

Résumé م��ص

Après l’indépendance,

l’Algérie a adopté l’organisation

administrative décentralisée, fondée

sur le principe de l’autonomie des

collectivités territoriales.

Cependant, le législateur

algérien n’été pas déterminer vis-à-

vis la question de l’autonomie des

collectivités territoriales, bien au

contraire il a consacré quelques

contraintes qui ont conduit à la

dépendance administrative et

financière de ces dernières.

��داري� �التنظيم �ا��زائر تب�ت

�يقوم�الالمركزي  �والذي ��ستقالل، منذ

ع���رك��ة�أساسية،�تتمثل����استقاللية�

ا��ماعات��قليمية����مواج�ة�السلطة�

�إال�بتوفر� �يتأ�ى �لن ��مر�الذي املركز�ة،

.جملة�من�املظا�ر�

غ���أن�املشرع�ا��زائري،�لم�يكن�

�ا��ماعات� �استقاللية �مسألة ��� حاسما

�لبعض� �بتكر�سھ �وذلك �قليمية،

العراقيل�ال���أدت�إ���تبعية��ذه��خ��ة�

.إدار�ا�وماليا�للسلطة�املركز�ة


