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ملخص
أعطى املشرع الجزائري ملأسلة اةصاية ادإااية عى املاية امللية نظاي يقيبي
األهمة اةكيفة بيعتبييهي آةة تعمل عى ضمين مشروعة عمل املاية اةبيدة  ،نمي أنه
ميزال ةليول اةتصفةق بين نةفة تفعةل آةةيت اةرقيب اةصايئة عى تيك املاية  ،وبين
املليفا عى اةتصازن بين املصيلح امللية في إطيي اةصالحةيت املمظصح ةهي ،وبين األهداف
اةتي يهدف إل تاأسةدهي من خالل فرضه ةهذه اةرقيب .
وفي هذه اةدياس نأسع ةيبلث في مصضصع تلثير اةصاية ادإااية عى سير و عمل
املاية اةشعبة اةبيدة .
الكلمات االفتتاحية :املاي اةشعبي اةبيدي  ،اةصاية ادإااية  ،اةصالي  ،املظتخب
اةبيدي  ،اةرقيب .
Abstract:
The Algerian legislator has given the issue of administrative guardianship
over local councils as a supervisory system as a mechanism to make sure the
legitimacy of the work of municipal councils, and is still trying to reconcile how to
activate the mechanisms of guardianship control of these councils, and maintain a
balance between local interests within the powers given to them And among the
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goals that he aims to embody through the control that The legislator imposes , In
this study we seek to discuss the issue of the impact of administrative
guardianship on the functioning and work of municipal people's councils.
;Key words: Municipal People's Assembly; Administrative Trusteeship; Governor
Municipal Team; Supervision.
مقدمة :
شهدت اةبيدة مظذ االستقالل عدة مراحل و كل مرحي كين تلثيرهي اةصاضح و الجىي
عييهي ،حةث كين ةه اائمي انعكيس مبيشر عى مأسيي اةرقيب اةصايئة عىي مايةأسهي ،إذ
شهدت فترة سرةين قينصن اةبيدة ةأسظ  ،1967اةصياي في ظل حكم الحزب اةصاحد تبني
املشرع أسيصب اةصاية املشداة ،ويعصا ذةك ةألوضيع اةصعب اةتي كينت تمر بهي اةبيدة في
تيك اةفترة من نقص في اةهةيكل ادإااية وانعدا ةإلطييات املؤهي .
إال أنه بعد تبني استصي  1989ملعيةم اةتعداة الحزبة نلحد أهم املايهر املميزة
ةيظاي اةدستصيي الجزائري الجدةد ،كين البد من تكةةف اةقصانين املختيف مع تيك
ادإاالحيت ،حةث اديت عدة قصانين منهي قينصن اةبيدة  ،08-90حيول من خالةهي املشرع
الجزائري تظصيع االحةيت املاية اةبيدة من جه  ،واةتخفةف من حدة اةرقيب عى تيك
املاية من جه ثينة  ،ففي إطيي سةيس االنفتيح اةأسةيس ي تم تقيةص تدخل اةأسيط
اةصايئة في اةشؤون امللية  ،ةكن أثبت اةصاقع اةعمىي أثبت عد قدية اةبيدة عى تأسةير
شؤونهي امللية ةصحدهي بدون تدخل مبيشر من اةأسيط اةصاة .
ةةلتي بعدهي املشرع سظ  2011بأسةيس ادإاالح اةشيمل اةتي طيةت عدة مايالت،
وكين ةيبيدة اةظصيب منهي من خالل ادوي قينصن  10-11املتعيق بيةبيدة  ،اةذي مظح
املاية اةبيدة االحةيت مختيف ومتظصع  ،ةكن في نف اةصقت فرض ناي ايي
ةيرقيب تمييسه الجهيت اةصاة عى تيك املاية  ،ةيسجل املشرع عصاته إل استخدا
أسيصب اةرقيب املشداة ،واةذي تؤنده آةةيت اةرقيب املمظصح ةأسيط اةصاية .
هذا مي افعظي ةيبلث في مصضصع اةصاية ادإااية عى املاية اةبيدة  ،خيا أن
ادوي قينصن اةبيدة ةأسظ  2011كين في إطيي ادإاالحيت ادإااية اةشيمي املظتهج من
طرف اةدوة الجزائرة  ،أةضي ملليوة اةصقصف عى حجم اةرقيب املمييس عى تيك
املاية  ،وتبةين مدى تلثير هذه اةرقيب عى االحةيتهي ،وانعكيس ذةك عى استقالةةتهي .
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ومن هظي تنبع أهمة اياستظي وذةك في اةبعد اةذي ةلاى به مصضصع اةرقيب اةصايئة
نظاي يقيبي ،من خالل االهتمي املتزاةد بيدإااية امللية بيةعدةد من اةدول ،وحتى املشرع
الجزائري كين ةه ادإهتمي بهذه اآلةة كصسةي ةضمين مشروعة عمل املاية اةبيدة ،
ومليوة تدايك جمي اةظقيئص اةتي أفرزهي واقع تطبةق قينصن اةبيدة اةأسيبق.
ففي ظل اةرقيب املمييس عى املاية اةبيدة  ،ناد أن املشرع ميزال ةليول تفعةل
آةةيت اةرقيب اةصايئة عى تيك املاية  ،وفي نف اةصقت يأسع ةيمليفا عى اةتصازن
بين املصيلح امللية في إطيي اةصالحةيت املمظصح ةهي ،وبين األهداف اةتي يهدف إل تاأسةدهي
من فرضه ةهذه اةرقيب ،ومظه نطرح ادإشكيةة اةتيةة  :إلى أي مدى تم تقييد عمل املجالس
الشعبية البلدية بالجزائر في ضوء نظام الوصاية اإلدارية ؟  ،هذه ادإشكيةة اةرئيأسة
ةهذه اةدياس تتفرع عنهي جمي من اةتأسيؤالت اةفرعة اةتي سظليول ادإجيب عنهي ضمن
ايب مصضصع اةبلث ،ومنهي :هل هناك آثار لتلك الوصاية على تشكيل املجلس الشعبي
البلدي ؟ وأين يكمن آثرها في عمل تلك املجالس .
هذه ادإشكيةة اةرئيأس وادإشكيالت اةفرعة سظليول في هذه اةدياس ادإجيب عييهي،
حةث نتعرض في املبلث األول إل قيود الوصاية اإلدارية على تكوين املجلس الشعبي
البلدي ،أمي في املبلث اةثيني فظصضح فةه أثر الوصاية اإلدارية على عمل املجالس
الشعبية البلدية ،أمي في املبلث اةثيةث فظتطرق فةه إل اةرقيب امليةة عى ميةة
اةبيدة .و في األخير نختم هذه اةصيق اةبلثة بنتيئج وتصاةيت نليول من خالةهي املأسيهم
في ةفت اةظار ةيظقيئص اةتي تتعيق بيملصضصع .
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املبحث األول  :قيود آلية الوصاية اإلدارية على تشكيل املجالس الشعبية البلدية
تميك اةهةئ اةصاة حق اةرقيب وادإشراف عى املاية اةبيدة من خالل اةرقيب
عى أعميل وأشخيص وميةة تيك املاية  ،هذا مبدأ متعييف عيةه ومكرس قينصني نمي
سنرى فةمي بعد ةكن هل السلطة الوصية تملك حق الرقابة على تكوين وتسيير املجالس
البلدية ؟ ،هظيك من ةقر بلن هذه اةرقيب ال تعدو أن تكصن يقيب إشراف وةيأست وايئة ،
إال أن اةبعض اآلخر ةاعيهي في نف املصقع معهي.
املطلب األول  :القيود القانونية في عملية انتخاب أعضاء املجلس الشعبي البلدي
ان امتداا تدخل اةأسيط اةصاة في عمل املاية اةبيدة ةكصن سيبق عن تشكةل
تيك املاية  ،و هي تعد اصية من اصي اةرقيب غير املبيشرة ،حةث أن اةأسيط اةتي
تميكهي اةهةئ اةصاة في تشكةل وإنشيء تيك املاية  ،تعد صورة من صور الوصاية
اإلدارية ،وهي تعتبر من اةصصي املعيارة والحدةث عى حد تعبير اةفقةه  Regourdحةث
ةرى أن هذا املاهر من تدخل اةأسيط املرنزة في اةهةئيت اةالمرنزة هص نصع من اةأسيط
اةضبطة  disciplinario Paderتمييسهي اةأسيط ادإااية اةعيم سصاء عى األشخيص
اةعيم ادإااية اةالمرنزة أو األشخيص املعظصة الخيا .1
أوال :شروط انتخاب املجالس الشعبية البلدية
انتفى قينصن اةبيدة ةأسظ  2011بيةظص عى ّأن املاي اةبيدي هص ماي مظتخب،
اون اةتطرق ةشروط االنتخيب وإجراءات اةعمية االنتخيبة  ،عك مي ذهب إةةه قينصن
 24-67اةذي خصص ةه بيب كيمل بمأسمى "النظام االنتخابي" ،ممي ةلةيظي ةقينصن
االنتخيبيت ةيبلث عن نةفة تشكةل تيك املاية .
 .01اطالق حرية الترشح أحد صور التدخل في تشكيل املجالس البلدية :ةكل مصاطن
الحق في اةترشح ةعضصة املاية اةبيدة  ،حةث ةم يعط قينصن اةبيدة وال حتى اةقينصن
اةعضصي املتضمن االنتخيبيت يقم  ،10-16األوةصة ألي فئ من فئيت املاتمع عى األخرى،
تطبةقي ةيمبدأ اةدستصيي " مبدأ املساواة بين املواطنين في تقلد املهام في الدولة " ،وهص
عك مي سيا في املرحي االشترانة  ،حةث كينت األوةصة معترف بهي يسمةي ةفئ اةعميل
واةفالحين ،حأسب نص املياة  08من استصي  ،1976فإيااة املشرع واضح في إةايا سيط
ملية مظتخب من قبل أفراا املظطق وتكصن في نف اةصقت من أفراا املظطق .2
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من خالل ا اس اةشروط اةصاجب تصافرهي في املُ َّ
رشح ةعضصة املاي
ي
نادهي تظقأسم إل نصعين شروط إةايبة وأخرى سيبة .
أ  :الشروط اإليجابية :نامتهي املياة  79من قينصن االنتخيبيت ةأسظ  ،2016وتظقأسم إل
شروط مصضصعة وأخرى شكية :

اةبيدي

 الشروط املوضوعية للترشح :هي تيك اةشروط املرتبط بشخص املظتخب ،حةث
يشترط فةه بيصغ  23سظ كيمي ةص االقتراع ،بيدإضيف ةعدة شروط ةاب تصفرهي
تم اةظص عييهي اراح في اةتشريع ،وهي نف شروط اةظيخب فةاب أن ةكصن
املترشح نيخبي أي مأستصفةي ةيشروط املذكصية بيملياة  03من نف اةقينصن ،وأن
ةكصن جزائري الجنأسة  ،سصاء كينت جنأسيته أاية أو مكتأسب  ،وأن ةكصن متمتعي
بيلحقصق اةصطظة املدنة واةأسةيسة .
نمي ةاب أن ال ُةصجد في إحدى حيالت عد األهية ةالنتخيب ،حةث اشترطت نف
املياة عى املترشح ةعضصة املاي اةبيدي ،أن ال ةكصن ملكصمي عيةه في الجظيةيت والجظح
املظصصص عييهي في املياة  05من هذا اةقينصن وةم ةرا اعتبييه ،وأن ال ةكصن ملكصمي عيةه
بلكم نهيئي بأسبب تهدةد اةظاي اةعي وادإخالل به.
أمي بيةنأسب ةشروط اةترشح ةيماية امللية في بفرنأسي ،ةكي ةترشح املصاطن
اةفرنس ي ةعضصةتهي وضع املشرع اةفرنس ي عدة شروط ةاب تصافرهي وأهمهي ةاب تصفر
الجنأسة اةفرنأسة أمي املصاطن املتان بيلجنأسة اةفرنأسة ةاب مروي  10سظصات عى
األقل عى تانأسه ،نشير هظي أن املشرع الجزائري اشترط الجنأسة الجزائرة وةم ةلدا هل
الجنأسة الجزائرة أاية أو مكتأسب  ،عك املشرع املغربي اةذي كين واضحي بإقصيء
املصاطن املتان بيلجنأسة املغربة خالل  05سظصات النتأسيبهم ةهي .3
 الشروط الشكلية للترشح :ةيترشح ةعضصة املاي ةاب تأسصة اةصضعة اتايه
ُ
الخدم اةصطظة  ،نمي ةاب عى املرشح تقدةم ميف ترشحه النتخيبيت املاي
اةبيدي ضمن قيئم انتخيبة طبقي ةيمياة  71من قينصن االنتخيبيت .10-16
ب  :الشروط السلبية :وهي اةشروط والحيالت اةتي ةنبغي عد تصفرهي بيملرشح ةعضصة
املاي اةبيدي ،وتتمثل في حية عد اةقيبية ةالنتخيب وحية اةتظيفي.
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ثانيا  :تعداد اعضاء املجالس البلدية تسهيل لعملية الوصاية على املجالس البلدية
ةتشكل املاي اةبيدي من عدا ملدا من األعضيء اةذةن ةتم انتخيبهم من طرف
سكين اةبيدة  ،من بين اةقصائم املقبصة اراح من طرف األحزاب اةأسةيسة أو اةقصائم
الحرة املدعم بيةتصقةعيت املطيصب قينصني.
تضم املاية اةبيدة مامصع من املظتخبين اةذةن ةتم اختةييهم وتزنةتهم من قبل
سكين اةبيدة  ،بيالقتراع اةعي املبيشر واةأسري ،وملدة  05سظصات حأسب املياة  65من
اةقينصن اةعضصي  ،10-16من بين مامصع من املرشحين املقترحين من قبل األحزاب أو
املرشحين األحراي.
ةختيف تعداا املاية اةبيدة من ماي آلخر حأسب اةتعداا اةأسكيني ةيبيدة ،
فيملاية اةبيدة تتلةف من  13نلد أانى من األعضيء إل  43نلد أقص ى .
هذا االختالف في تعداا املاية اةبيدة و إن كين هص اختالف تتدخل في عمية
ضبطه عدة عصامل ،منهي اةكثيف اةأسكينة واملأسيح الجغرافة  ،ةكن من جه ثينة  ،ةفتح
املايل ةصجصا ماية مشكي من مظتخبين ضعفيء ةي ةهم من ادإمكينةيت مي يأسيعدهم
في ممييس مهيمهم ،و بيةتيلي يأسهل ةيأسيط اةصاة اةتلكم فيهم و تصجيههم حأسب
سةيستهي .
املطلب الثاني  :تدخل السلطة الوصية في تسيير املجالس الشعبية البلدية
تضم املاية اةبيدة مامصع من املظتخبين اةذةن ةتم اختةييهم وتزنةتهم من قبل
سكين اةبيدة بيالقتراع اةعي املبيشر واةأسري ،ملدة  05سظصات حأسب املياة  65من
اةقينصن اةعضصي يقم  ،4 10-16وقد انتفى قينصن اةبيدة ةأسظ  2011بيةظص عى ّأن
املاي اةبيدي هص ماي مظتخب ،اون اةتطرق ةشروط االنتخيب وإجراءات اةعمية
االنتخيبة . ،
أوال :نظام سير عمل املجلس الشعبي البلدي أداة تساعد السلطة الوصية
في ممارسة رقابتها
ةميك املاي آةةيت وقصاعد وضعهي ونامهي اةقينصن ةضمن من خالةهي عميه ،وأهم
هذه األاوات ناي اوياته ومداوالته و لجينه .
بيةنأسب ةدويات املاي فإنهي تاري ضمن اويات عياة وأخرى استثظيئة  ،حةث
يعقد  06اويات في اةأسظ ةيتكفل األحأسن بيةشؤون اةبيدة  ،وال تتعدى مدة كل اوية 05
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أةي  ،أمي اوياته االستثظيئة حأسب نص املياة  80من قينصن  1967ناد أنه ةمكن ةيرئي
أن ةامع املاي اةشعبي اةبيدي كيمي يأت ذةك مفةدا اةهةئ اةتظفةذة اةبيدة  ،أمي املياة
 15من قينصن  1990فظصت عى أنه" يمكن أن يجتمع املجلس الشعبي البلدي في دورة
غير عادية كلما اقتضت ذلك شؤون البلدية ،"..وهص نف مي نصت عيةه املياة  17من
قينصن . 2011
من األحكي الجدةدة بقينصن اةبيدة بيةنأسب ملكين انعقيا املاي تم اةظص عى أنه
يعقد اوياته بيملقر املخصص ةذةك ،وفي حية اةقصة اةقيهرة تلصل اون اةدخصل إل مقر
اةبيدة ةمكن ةيماي ادإنعقيا بمكين آخر من إقيةم اةبيدة  ،وةمكظه أن ةاتمع في مكين
آخر خييج إقيةم اةبيدة يعةظه اةصالي بعد استشيية يئي املاي حأسب املياة  19مظه.
ثانيا :لجان املجلس الشعبي البلدي
أجيز املشرع ةيماي في إطيي عميه اةداخىي تشكةل لجين اائم أو مؤقت – خيا -
من بين أعضيئه في مايالت مختيف  ،طبقي ةيمياة  31من قينصن اةبيدة  ،ةتم تظصةبهي عن
طرةق مداوة وةاب أن تتضمن تشكةيتهي عى تمثةل نأسبي يعك املكصنيت اةأسةيسة
ةيماي .
نالحظ هظي بيةنأسب ةلجين الخيا اةتي ةنشئهي املاي ةيقةي بمهي ةلداهي
املاي  ،كيةتلقةق في أمر معين ةخص مؤسأس بيدة أو بتايوزات في إحدى املصيلح
اةتيبع ةيبيدة أو غيرهي ،...ثم تقد نتيئج أعميةهي ةرئي املاي  ،حةث أن املشرع هظي
وقع في تظيقض فمن جه جعل ةيماي كيمل اةصالحة واالختصيص في إنشيء اةلجظ
الخيا  ،بمصجب املداوة وةلدا مهمتهي وآجيل عميهي ،ومن جه أخرى ةقر بيملياة 3/33
أن اةلجظ ميزم بعرض نتيئج مهيمهي أمي يئي املاي وةي أمي املاي .
ثالثا :نظام مداوالت املجلس الشعبي البلدي
ةتصل نتيب الجيأس مصظف ةختييه يئي املاي من بين املصظفين امللحقين
بدةصانه ،خص قينصن اةبيدة  10-11نتيب الجيأس باعيهي من االحةيت األمين اةعي ،
ممي يعد اصية ضمظة ةرقيب اةأسيط املرنزة عى املاية اةبيدة  ،نمي نص عى أنه
تلري مليضره تلت طيئي اةبطالن بيةيغ اةعربة  ،5وهي إضيف أتت بهي املياة ،53
تاأسةدا ةيمياتين  03و  03مكري من اةدستصي.
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أمي اةتصصةت فةكصن بيألغيبة اةبأسةط ةألعضيء الحيضرةن أو املمثيين عظد عمية
اةتصصةت ،وفي حية اةتأسيوي في عدا األاصات ةرجح اصت اةرئي  ،ةتصقع بعدهي
املداوالت أثظيء الجيأس من جمةع األعضيء الحيضرةن ،ثم تسجل في سجل املداوالت
املؤشر عيةه من يئي امللكم املختص إقيةمةي ثم ةرسل مأستخيص املداوة ةيصالي في أجل
 08أةي  ،من قبل يئي املاي مقيبل وال استال  -تييةخ إةداع مأستخيص املداوة هص
اةتييةخ املسجل عى وال االستال  ،-ثم يعين مأستخيص منهي خالل  08أةي اةتيةة
ةدخصةهي حيز اةتظفةذ ،في األمينن املخصص دإعال الجمهصي وبمقرات اةصالة واةبيدةيت
وبكل وسيئل ادإعال .
املبحث الثاني  :تدخل السلطة الوصية في عمل املجالس الشعبية البلدية
تميك اةأسيط املرنزة عدة آةةيت من خالةهي تبأسط يقيبتهي عى املاية اةبيدة ،
وتاهر هذه اةرقيب عى تشكةي املاية وأعضيئهي وأنشطتهي وأعميةهي ،وةمكن أن نصظف
اصي يقيب اةأسيط املرنزة عى املاية اةبيدة إل مامصعتين ،األول تمييس عى
األشخيص فتكصن يقيب فراة أي عى كل مظتخب ،وإمي يقيب جميعة عى املاي نكل،
أمي اةرقيب اةثينة فتكصن عى أعميل املاية اةبيدة .
املطلب األول  :رقابة السلطة الوصية على منتخبي املجلس الشعبي البلدي
تختيف اةرقيب هظي بين املعةظين واملظتخبين ،ألن اةرقيب عى املعةظين ال تثير أي
إشكيل عى املأستصى اةعمىي ،ألن كل مصظف أةي كينت ايج مأسؤوةةته وقطيع نشيطه
خيضع ةرابط اةتبعة اتايه ادإااية املأستخدم أو اةصاية  ،كيألمين اةعي ةيبيدة حين
ةتيقى تعيةميت من اةأسيط اةصاة أو من اةصالي فهص ميز بتظفةذهي .
بيةنأسب ألعضيء الجهيز اةتظفةذي ةيبيدة وعى يأسهم يئي املاي هم أعضيء
بيملاي اةبيدي ،وبهذه اةصف هم معرضين ةيرقيب املظصصص عييهي في اةقينصن نبقة
املظتخبين بيملاي  ،نمي ةخضع يئي املاي ةرقيب ثينة تمييس عيةه من طرف اةصالي نارا
لخصصاة اةعالق بةنهمي ،عى عك بيقي األعضيء حةث مراهي األسيس ي املرنز اةقينصني
ةرئي املاي  ،اةذي ةتمتع هص األخر بيزاواجة املهي فهص ممثل ةيبيدة وةيدوة  ،وعى هذا
األسيس فإنه ةخضع ةيأسيط اةرئيسة ةيصالي نغيره من املصظفين ،هظي عى يئي اةبيدة
االةتزا بكل تصجيهيت اةصالي ،حةث تخضع كيمل أعميةه اةتي ةمييسهي نممثل ةيدوة ةرقيب
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اةصالي ،من خالل إةزامة إيسيل كيف قراياته إةةه ةبأسط يقيبته عييهي ،هذا مي نصت عيةه
املياة  2/98قينصن اةبيدة .
إذن في حية مييس يئي اةبيدة االحةيته نممثل ةيدوة فإنه ةخضع ةرقيب
تأسيأسية ةمييسهي اةصالي واةصزةر ،أمي في حية ممييس عميه بيعتبييه جهيزا تظفةذةي قراياته
تخضع ةرقيب اةصالي نأسيط واة .
أمي بيةنأسب ةيمظتخبين بيملاي فيةرقيب تمييس عييهم من طرف اةصالي بيعتبييه
ممثال ةيدوة من خالل إحدى اةصصي اةتيةة ادإةقيف أو ادإقصيء أو االستقية اةتيقيئة أو
ادإقية أو االستقية الحكمة .
أةضي من اصي اةرقيب غير املبيشرة عى املظتخبين ناد حل املاي اةشعبي اةبيدي
نهةئ  ،والحل من ادإجراءات الخطيرة اةتي نص عييهي قينصن اةبيدة  ،وةكصن من خالل إنهيء
حةية املاي إنهيء قينصني عن طرةق الحل وتارةد األعضيء من اةصف اةتي ةلميصنهي وفقي
ةإلجراءات اةتي نص عييهي اةقينصن.
بيةرجصع ةيمياة  46من قينصن اةبيدة  ،واملياة  02من املرسص اةتظفةذي يقم -16
،6 104نادهمي حداتي حيالت حل املاي اةبيدي عى سبةل الحصر.
نذنر هظي أنه بيةظار لخطصية إجراء الحل ويات حيالته عى سبةل الحصر ةكي ال
ةفسح املايل ةالجتهيا واةتفأسير ،نمي قةده املشرع بلن ةتم الحل بمصجب مرسص يئيس ي
بظيءا عى تقرةر اةصزةر املكيف بيةداخية حأسب املياة  04من املرسص اةتظفةذي يقم -16
 ،104يعين اةصالي خالل  10أةي اةتيةة لحل املاي متصرفي ومأسيعدةن عظد االقتضيء،
تصكل ةهم مهم تأسةير شؤون اةبيدة  ،وتنتهي مهيمهم بقصة اةقينصن بمارا تظصيب املاي
الجدةد وتنتهي عهدة املاي الجدةد بينتهيء اةفترة املتبقة ةيماي  ،ةتاري بعدهي
انتخيبيت اةتادةد خالل  06أشهر ابتداء من تييةخ الحل ،وال ةمكن بلي حيل من األحصال
إجراؤهي خالل اةأسظ األخيرة من اةعهدة االنتخيبة  ،وهذا دإعطيء نصع من االستقراي
ةيماي  ،خيا في اةأسظ األخيرة ةعهدته االنتخيبة .
نشير هظي ملالحاتين مهمتين وهي أن قينصن اةبيدة  10-11ةم ةقد تفصةل كيفي حصل
املتصرف واملأسيعدةن ،فيم تصضح املياة  48من قينصن اةبيدة كيف يتم اختيار املتصرف
ُ َ
اع َد ْي ِن ( )02اثنين،
واملساعدين ؟ كما أن عبارة " مساعدين " هل يقصد بها املشرع مس ِ
أم ُمساعد ْ
ين بصيغة الجمع دون تحديد عددهم ؟ .7
ِ ِِ
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هذا األمر تداينه املشرع الجزائري في املرسص اةتظفةذي  ،104-16حين نص بيملياة
 09مظه عى مي ةىي " في حالة حل مجلس شعبي بلدي ،يعين الوالي بموجب قرار متصرف
ومساعدين اثنين ( )2لتسيير شؤون البلدية ،في أجل ال يتعدى عشرة ( )10أيام من
تاريخ الحل" .
أةضي من األمصي اةتي كينت غيمض في قينصن اةبيدة هي من هم األشخاص الذين
يمكن أن يعين منهم الوالي املتصرف واملساعدين ؟ ،حةث كين غيةبي مي ةتم ممييس مهي
املتصرف من طرف األمين اةعي ةيبيدة  ،إال أن املرسص  104-16ةم ةصضح األمر أنثر بل
بقةت هظيك إمكينة أن ةتصل األمين اةعي ةيبيدة مهي املتصرف ،وذةك حين نص بيملياة
 11عى أنه ةتم تعةين املتصرف واملأسيعدةن االثظين ( )2من بين املصظفين واألعصان
اةعمصمةين ذوي الخبرة واةكفيءة في تأسةير اةشؤون اةعمصمة امللية .
نشير في األخير أنه مي يعيب عى املرسص اةتظفةذي  104-16هص أنه أغفل تظيول
االحةيت املتصرف واملأسيعدةن ،ألن املصضصع فةه إشكيل نبير ةلتيج إل تصضةح من
املشرع الجزائري ،خيا أنه نص عى " يمارس املتصرف تحت سلطة الوالي السلطات
املخولة بموجب التشريع والتنظيم للمجلس الشعبي البلدي ورئيسه " ةذا اةأسؤال اةذي
ةفرض نفأسه عيةظي هظي هص :ما هي طبيعة هذه املهام ؟ وهل لديهم صالحية محددة ؟ أم
ُ
لديهم نفس صالحيات املجلس املحل ؟.
ةإلجيب عى هذه اةتأسيؤالت ال بد من اةتلنةد أوال عى أن األسيس اةذي تقص عيةه
املاية اةشعبة اةبيدة هص مبدأ االنتخيب وسةياة اةشعب ،وهذا ةاعل املاية
اةشعبة اةبيدة هي ماية مظتخب من اةشعب ومعبرة عن إيااته ،وبيةتيلي فهص ةتميز
بصالحةيت واختصيايت أاية تنبع من فكرة االستقالةة  ،أمي املتصرف واملأسيعدةن
االثظين ( )2هم هةئ معةظ من طرف اةصالي وبيةتيلي عالقتهم بيةصالي تميزهي اةأسيط
اةرئيسة وةي سيط وايئة نمي إذا كين يئي املاي اةبيدي ونصابه واملظتخبين .
ةذا في كل األحصال املتصرف واملأسيعدةن ال ةمكن بلي حيل من األحصال أن ةتمتعصا
بيختصيايت املاي املظتخب وهذا ةعدة أسبيب :8
 هص هةئ مؤقت تم تعةيظه ةتأسةير املاية امللية ملدة ملداة.
 هص هةئ معةظ وبيةتيلي ةخضع ةيأسيط اةرئيسة وةي اةأسيط اةصايئة .
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 املاي امللىي هص نتيج اختةيي املصاطظين املليةين ،وبيةتيلي تعدا االنتميءات اةأسةيسة
ةيمظتخبين املليةين اةذةن عييهم اةصفيء بتعهداتهم اةتي قطعصهي أمي اةأسكين املليةين،
إال أن اةهةئ املعةظ ال ةصجد مي ةربطهي بيملصاطظين املليةين.
 اةعدا املكصن ةيهةئ املعةظ ال ةؤهيهي ألن تكصن هةئ مداوة وال تتطيبق مع تعداا
املاي املظصصص عيةه بيملياة  80من قينصن االنتخيبيت ةأسظ .9 2016
وبيةتيلي نضمين ةعد استغالل هذه اآلةة البد أن تكصن اختصيايت هذه اةهةئ
مقتصرة عى األمصي اةثينصة واةعيجي اون مأسيس بيةقضيةي الجصهرة . 10
هظي البد من تبةين مالحا مهم وهي أن قينصن اةبيدة ةأسظ  1990كين أنثر وضصح
من قينصن اةبيدة الحيلي ،حةث نص بيملياة  02/36مظه عى " تقتصر سلطات هذا
املجلس املؤقت على األعمال الجارية في اإلدارة وعلى القرارات التحفظية املستعجلة،
والتي تكفل الحفاظ على أمالك البلدية و/أو حمايتها " بيظمي املياة  02/51من قينصن
اةبيدة ةأسظ  2011عى " يمارس املتصرف تحت سلطة الوالي السلطات املخولة
بموجب التشريع والتنظيم للمجلس الشعبي البلدي ورئيسه " .
املطلب الثاني  :رقابة السلطة الوصية في أعمال املجلس الشعبي البلدي
من خالل اياس مداوالت املاية اةبيدة نادهي تتشكل من أيبع ( )4أنصاع من
املداوالت ،فمنهي من تظفذ ضمظةي ومنهي من تلتيج ةيمصياق  ،ومنهي من هي بيطي بطالن
مطيق أو نأسبي ،وتلخذ هذه اةرقيب أحد اةشكيين إمي اةتصدةق أو ادإةغيء.
أوال :التصديق
مبدئةي مداوالت املاي نيفذة بذاتهي ،إال أنظي ناد املشرع اشترط في تيك املداوالت
ضروية تصدةق اةأسيط اةصاة  ،ةهذا هظيك مداوالت تظفذ ضمظةي وأخرى تلتيج ملصياق
ارةل  ،وثيةث بيطي بطالني مطيقي ويابع بيطي بطالن نأسبي.
أ.املصادقة الضمنية :نقيعدة عيم مداوالت املاي اةبيدي تظفذ بقصة اةقينصن بعد مروي
 21ةص من تييةخ إةداعهي بيةصالة  ،فةمي عدا تيك املأستثظية قينصني ،وهذا مي قضت به املياة
 56من قينصن اةبيدة  ،فخالل هذه املدة ةدلي اةصالي برأةه أو قرايه فةمي ةخص شرعة
املداوة وصحتهي ،واملصافق اةضمظة تكصن بمارا تصجةه اةصالي ةيتعيةميت أو املراسالت
ةيمصيلح املعظة ةتظفةذ املداوالت ،وخالل هذه املدة إذا تبين ةيصالي وجصا خرق ةيقصانين
واةتظاةميت ةمكظه يفع اعصى قضيئة أمي امللينم ادإااية املختص دإبطيل املداوة .
مجلة االستاذ الباحث للدرسات القانونية والسياسية  -املجلد  - 04العدد  - 02السنة 156 2019

أ .ملياني صليحة
أ.د .عزري الزين

اإلطار القانوني املقيد لعمل املجالس الشعبية البلدية في ضوء الوصاية اإلدارية
ص  - 146ص 168

ب.املصادقة الصريحة :ةتم اشتراط املصياق اةصرةل عى بعض املداوالت نارا
لخطصية بعض املصاضةع اةتي ةتداول بشلنهي املاي فظصت املياة  57من قينصن اةبيدة أنه
ال تظفذ املداوالت اةتي تتظيول مصاضةع ملداة إال بعد مصياق اةصالي عييهي ،وهي امليزانةيت
والحأسيبيت وقبصل اةهبيت واةصايةي األجظبة واتفيقةيت اةتصأم واةتظيزل عن األمالك
اةعقيية اةبيدة  ،11أمي بيةنأسب ةيهبيت واةصايةي األجظبة نارا لخطصيتهي فقد أند املشرع
قبصل أو يفض اةهبيت واةصايةي املمظصح ةيبيدة ةيمصافق املأسبق ةصزةر اةداخية حأسب
املياة  171من قينصن اةبيدة . 10-11
وخالل مدة  30ةص من تييةخ إةداع ملضر املداوة ةدى اةصالة عى اةصالي إعالن
قرايه ،فإذا ةم ةصديه خالل هذه املدة انقيبت املصياق اةصرةل إل ضمظة  ،وهص مي يعنى
أن املداوة متى انتهت املدة تظفذ وةص خصت أحد املصاضةع املشيي إةيهي . 12
ثانيا  :اإللغاء أو البطالن
ةظقأسم ادإةغيء أو اةبطالن إل نصعين بطالن مطيق وآخر نأسبي ،فيملشرع مظح اةصاية
سيط اةرقيب عى أعميل املاية اةبيدة  ،ةتدلي برأيهي اراح حةنهي نكصن أمي املصياق
اةصرةل  ،وإذا سكتت وةم تدلي بلي قراي كينت املصياق ضمظة  ،وةكن إذا يأت أن اةقراي
اةصياي من املاية ةخيةف اةقينصن أو ةتعييض مع املصلح اةعيم ةمكنهي إاداي قراي
ةيأسيط امللية دإبطيل مداوالت املاية بطالني مطيقي أو نأسبي أو يفع اعصى قضيئة :
 :01البطالن املطلق :ةصدي اةصالي قراي ةبطل من خالةه املداوة  ،وةظصب اةبطالن هظي عى
املداوالت املشصب بعةب عد املشروعة امللداة عى سبةل الحصر بيملياة  59من قينصن
اةبيدة  ،وهي املتخذة خرقي ةيدستصي وغير املطيبق ةيقصانين واةتظاةميت ،واةتي تم برمصز
اةدوة وشعيياتهي ،وامللرية بيغ غير اةعربة .
قةد املشرع اةصالي بمدة معةظ دإاداي قراي معيل بإةغيء املداوة ّ ،
ةم ُة ّ
ألن املداوالت في
هذه الحية بيطي بقصة اةقينصن ةكصنهي من اةظاي اةعي ةاصز إبطيةهي في أي وقت.
 :02البطالن النسبي :يهدف هذا اةبطالن ةيمليفا عى مصداقة املاي وشفيفة عميه
وحفظ مكينته وسط املظتخبين ،بإبعيا أعضيئه عن كل شبه  ،وهذا ةةيزمهم بيةتداول فقط
فةمي هص عي وةم اةتظمة بيةبيدة  ،وةي مي هص خيص وةلقق مصيلح شخصة  ،فإذا
قديت اةأسيط اةصاة بعد معيةظ اةصقيئع ّأن عضصا أو أنثر من املاي شييك في اتخيذ
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املداوة وةه مصلح شخصة في اةقضة املطروح أو كين ونةال عنهي ،جيز ةهي إةغيء مداوة
املاي وهص مي نصت عيةه املياة  45من اةقينصن .1990
أمي املياة  60من قينصن اةبيدة  10-11فايءت أنثر تفصةال منهي خيا في تظيول
ايج اةقراب  ،حةث تم إةزا كل من تتعييض مصيلحه بيةتصرةح بذةك ةرئي املاي ،
وأندت نف املياة عى إةزا يئي اةبيدة عى ادإعالن حين ةكصن في حية تعييض ،وأند
عيةه قبل ذةك بيملياة  28من نف اةقينصن ،ونة املشرع هظي هي سد املظيفذ أمي اةفأسيا.
ثالثا  :الحلول
بيةنأسب لحرة اةتدخل فإن املاي اةبيدي ةتمتع بلرة كيمي في اةتدخل ،وفي اختةيي
وقت اةتدخل حأسب قدياته وإمكينةيته ،بلةث ةبقى اوي اةأسيط اةصاة مقتصرا عى
اةرقيب اةبعدة وفي الجينب املتعيق بيملشروعة ال املالئم  ،وهذا إذا مي استثظيت بعض
املةياةن اةتي أوجب املشرع إجبيية اةتدخل فيهي ،السةمي املصاا  100إل .102
واةصصية اةغيةب ةلحيصل هص قةي وال اةصالة بيلحيصل ملل يئي املاي في حية :
أ :في حية عد قةي يئي اةبيدة بيتخيذ ادإجراءات الخيا بيلحفيظ عى األمن واةظايف
واةأسكةظ اةعمصمة واةمصم املرفق اةعي  ،ال سةمي منهي اةتكفل بيةعميةيت االنتخيبة
والخدم اةصطظة والحية املدنة .
ب :في حية قةي املاي بيةتصصةت عى ميزانة غير متصازن أو امتظع عن تسجةل اةظفقيت
ادإجبيية  ،حأسب املياة  183اةفقرتين  3و ،4هظي ةلل اةصالي ملل املاية ةضبط
امليزانة أو اةتسجةل اةتيقيئي ةيظفقيت ادإجبيية ،
ج :في حية يفض يئي املاي اةقةي بإعداا حصاة  ،قصد تغطة نفق إجبيية أو إاداي
سظد تلصةل ،ةتخذ اةصالي قرايا ةل ُل مل َّل الحصاة أو سظد تلصةل يئي املاي
اةبيدي املياة  2/203من قينصن اةبيدة .
رابعا  :التصريح أو استطالع رأي السلطة الوصائية
ةلخذ اصية اةتعيون واةتنأسةق في اةعمل بين اةهةئيت اةبيدة واةأسيط املرنزة  ،حةث
ةمكن ةيهةئيت اةبيدة استطالع يأي اةأسيط اةصاة ةتزوةدهي بيملعيصميت اةالزم
وادإيشياات اةتي تفةدهي أثظيء اةقةي بلعميل معةظ نارا ملي تتمتع به اةأسيط املرنزة من
إمكينيت وخبرات قد ال تتصفر ةديهي ،بيةرجصع ةقينصن اةبيدة فإنه ذنر املصافق أو اةتصرةح
بيملياتين  171و  197مظه .13
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املبحث الثالث  :تقييد السلطة الوصية للذمة املالية للبلدية
تعد ميةة اةبيدة أهم أااة ةيتلكم في تأسةير املاية امللية خيا منهي املاية
اةشعبة اةبيدة  ،وهذا مي ةليول اةأسيط اةصاة اةتعيمل معه ،بلةث تعمل من خالل
سيطتهي اةصايئة اةتلكم في تأسةير املاية امللية و فرض مظطقهي و سةيستهي عييهي.
هذا مي انعك عى أااء املاية اةبيدة بعد أن أابح واضحي تلكم اةأسيط
اةصاة في كل املصايا امليةة ةيبيدة  ،و فرض يقيبتهي امليةة من خالل مصظفيهي املعةظين عى
ميةة اةبيدة  ،ممي ةاهر اةتهميش اةصاضح ةيمظتخبين اةبيدةين
املطلب األول  :رقابة السلطة الوصية على املوارد املالية للبلدية
إن عجز اةبيدةيت عن تصفير مصايا ميةة كيفة ملمييس عميهي بلرة  ،ةاعيهي تعتمد
نال عى مي تاصا به اةدوة عييهي  ،هذا اةصضع سيعد أنثر اةصاية ادإااية بلن تفرض
أنثر يقيبتهي عى املاية اةبيدة و تصجههي ،بيعتبييهي هي ايحب األمصال .
أوال :عدم التوازن بين الصالحيات املمنوحة للبلدية واملوارد املمنوحة
إن أعبيء اةبيدةيت عدةدة ومتظصع  ،فزةياة عى اختصيايتهي اةتقيةدة من تأسةير
وتظاةم املصيلح اةعمصمة ادإجبيية نإاالح اةطرق  ،...واستظياا إل تبني الجزائر لخةيي
اةالمرنزة أسظدت ةيبيدةيت عدة االحةيت في مختيف املايالت كيالقتصيا ،اةتعمير،
اةأسكن ،اةتعيةم ،واةثقيف و. 14 ...
نمي أن معام اةبيدةيت أابلت عيجزة شبه مشيصة عن ممييس االحةيتهي خيا
تيك املرتبط بيةتظمة امللية  ،و يعصا ذةك ةعدة اسبيب متداخي .
: 01عدم تطابق املورد البلدية مع األعباء املسندة لها :تعدات األسبيب اةتي أات إل تفيقم
ظيهرة عجز أغيب اةبيدةيت عن ممييس مهيمهي خيا امليةة منهي ،إال أن أهم تيك األسبيب
ترتبط بعد تطيبق اةصسيئل مع املهي املصكي إةيهي.
هذا اةتعييض بين أعبيء اةبيدة وبين مصاياهي املتيح هص متزامن مع تصاجد اةبيدةيت
مظذ االستقالل ،و استظياا ةهذه اةصضعة كينت ندية املصايا اةتي جعيت اةدوة مضطرة
ةإلقراي بصجصا فروق بين ندية املصايا وحجم األعبيء امليقية عى عيتق اةبيدةيت . 15
وبيةرغم من مليوة وضع إاالحيت اةقينصن اةبيدة  ،10-11إل أن األوضيع ازااات
تدهصيا حةث بقةت معام اةبيدةيت عيجزة عن تغطة حيجةيتهي.
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: 02محدودية موارد البلدية :إن من بين أهم املشيكل اةتي تعيني منهي اةبيدة وهي عد نفية
مصاياهي امليةة  ،األمر اةذي ةلصل اون أاائهي األعميل املظصط بهي دإشبيع احتةيجيت املاتمع
وتلقةق اةتظمة امللية  ،وةاعيهي في تبعة اةأسيط املرنزة خيا فةمي ةتعيق بتمصةل
اةتدخل االقتصياي اةذي ةتطيب املأسيعدات في اةدوة  ،والحقةقة أن مشكي املصايا امليةة
امللية مشكي تعيني منهي معام اةدول اةتي تبنت نضي اةالمرنزة  ،وةمكن إيجيع ضعف
وعد نفية املصايا امليةة إل اةعيمل قي مراواة الجبية امللية .
حةث أن اةظاي الجبيئي بيلجزائر ةقص عى مبدأ عد استقالةة اةضرةب ذةك أن
فرض اةضرةب هي مأسية قصمة تختص أمي املاية امللية فتقتصر سيطتهي عى تقدةر
املبيغ ادإجميلي املتصقع ةألس اةضرةبة امللية .
وعى اةرغم من أن املصايا الجبيئة امللية تعد أهم أنصاع مصياي اةتمصةل غير أنه
يعيب عييهي مي ةىي:
 عد مرونتهي وعد قيبيةتهي ةيزةياة في حية وجصا احتةيجيت جدةدة وملح  ،إضيف إل
ثقل اةتشريع اةضرةبي وتعقةده.
 ضآة مراواةتهي حةث إن نأسب االقتطيعيت اةضرةبة املقدم ةيبيدة ضئةي مقيين
بيالقتطيعيت اةضرةبة املصجه إل مي ا زنة اةدوة واةصالة
 سةطرة الجه املرنزة عى الجبية امللية سصاء كين خيقي أو تلصةال ،واستلصاذهي
عى أهم أنصاع اةضرائب كيةضرةب عى اةدخل واةضرةبة عى اةشركيت في حين ال
ةتبقى ةيبيدة إال مايالت وقطيعيت إقيةمة مثل يسص اةظايف واةأسكظيت
واةعقييات اةتي ال تشكل اخال نبير. 16
 عد قدية أجهزة الجبية عى تلصةل املصايا الجبيئة  ،نارا ةيتهرب الجبيئي ،إل جينب
وجصا ثغرات في اةتشريع اةضرةبي واةتي أابلت تعصق فعيةة اةضرةب نلااة نفةي
ةتمصةل امليزانة .
: 03عدم دراية املنتخبين البلديين بالتسيير املالي :ضمن قينصن اةبيدة ةميك كل من
املظتخبين اةبيدةين و يئي املاي عدة اختصيايت ميةة  ،خيا يئي املاي  ،منهي
إعداا و تظفةذ ميزانة اةبيدة  ،ةختص املاي بيةتصصةت عييهي وفقي ةيمياة . 182
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حةث تتعدا االختصيايت امليةة ةيمظتخبين وخيا يئي املاي  ،و قد تعرضظي
سيبقي ةيشروط الخيا بينتخيبهم ،وذنرني أنه ةم ةتطرق ألهم شرط أال و هص اةكفيءة أو
املؤهل ،و هذا مي يعد نقط ضعف في عمية تأسةير املاية اةبيدة  ،أةضي عد اياة
املظتخبين و خيا يئي اةبيدة بيةعميةيت املرتبط بيةتأسةير امليلي ،خيا أن كل من
قينصن اةبيدة  10-11و قينصن االنتخيبيت ةأسظ  2016ةم ةضعي أي شرط ةخص املؤهل أو
اةشهياة في االختصيص ةكي ةقص هذا املظتخب بدويه بيةكفيءة اةالزم ةيتأسةير امللىي .
ةذا نعتقد أنه من اةضرويي عى املشرع أن ةضع أو ةظص في قينصن اةبيدة قةد
اةتعدةل عى شرط اةكفيءة ةكي ةكصن املظتخب اةبيدي أنثر اياة بيةتأسةير امليلي وهذا
سةؤاي حتمي ةعد ضةيع حقصق املصاطظين ،و املأسيهم بشكل أفضل في اةتظمة .
ثانيا :محدودية دور البلدية في عملية تحديد الوعاء الجبائي و النفقات املحلية
كي تتمكن اةبيدة من تلاة مهيمهي املأسظدة إةيهي في مايل امليزانة ةاب أن تتمتع أوال
بيةقدية والحرة اةكيمي لخيق إةرااات ملية  ،وتلدةد مايل تطبةقهي ،وعيءهي ،ونذا
تلدةد قةم املصيا ،وضمين تلصةيه من طرف اةهةئ امللية .17
غير أن اةصضع في الجزائر ةي بهذه اةأسهصة  ،18حةث أن الجميعيت امللية عيم
واةبيدة خيا ال تتمتع بلي بأسيط في املايل الجبيئي ،و ال في املايل امليلي من خالل عد
تمكنهي من ادإنفيق .
 :01احتكار السلطة الوصية للجباية تنظيما و تحصيال :ان فرض اةضرةب هص اختصيص
مظصط بيةدوة فقط ي مأسلة وطظة  ،حأسب مي نصت عيةه املياة  13/122من استصي
 ،1996و هذا ستكصن ةه تبعيت سيبة عى اةبيدة  ،من خالل تلثره عى ادإةرااات اةبيدة
سصاء عى مأستصى تلسي اةضرةب أو تلصةيهي .
 عدم تدخل البلدية في تأسيس الضريبة :حةث أوكل اةدستصي الجزائري مهم
إحداث اةضرةب والجبيةيت واةرسص  ،وتلدةد أسيسهي ونأسبهي ةيأسيط اةتشريعة ،
فيةبيدة ال تميك أي سيط في تلسيأسهي أو تلدةد وعيئهي ،ممي ةؤاي إل تبعة
اةضرائب امللية ةيأسيط اةصاة اةتي تقص بتارةد اةبيدةيت من املبياية امليةة .
 احتكار تحصيل الجباية من طرف السلطة الوصية :إن إبعيا اةبيدة عن تلسي
اةضرةب و أةضي تهميشهي في عمية اةتلصةل ةؤاي ال ملية إل املاية اةبيدة
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وعد قديتهي تلقةق اةتظمة امللية  ،خيا أن من ةقص بعمية يقيب امليةة
اةبيدة هم مصظفين ةتبعصن اةأسيط اةصاة ةي اةبيدة . 19
املطلب الثاني  :صور الرقابة املالية على موارد البلدية
ال تختيف اةرقيب امليةة عن غيرهي من اةصصي األخرى ةيرقيب عى اةنشيط ادإاايي
ةيبيدة  ،فيةهدف منهي هص حمية امليل اةعي من أي إسيءة في اةتأسةير أو إهميل ةؤاي ةظتيئج
غير ملمصاة فةمي بعد.
أوال  :الرقابة السابقة على مالية البلدية
هذا اةظصع من اةرقيب قيئم عى أسيس اةتصقةت اةزمني ،فهي تمييس قبل تظفةذ
امليزانة  ،وهذا مي ةاعيهي تلصل اون اةصقصع في األخطيء ،أطيق عييهي اةبعض اسم " الرقابة
الوقائية أو الرقابة املانعة " ،وهي تقص عى املصافق املأسبق عى اةقرايات املتعيق بصرف
األمصال ،بهدف انتشيف املشيكل املمكن حدوثهي وتليةيهي ملعيلجتهي وتفيايهي قبل حدوثهي،
نمي أن عميةيت املراجع واةرقيب تتم قبل اةصرف ،وال ةاصز االيتبيط بيالةتزا أو افع أي
مبيغ قبل الحصصل عى مصافق اةهةئ اةرقيبة .
تتم عمية اةرقيب عى جينب اةظفقيت فقط فال ةتصصي أن تتم يقيب سيبق عى
تلصةل إةرااات اةأسظ  ،و تلخذ اةرقيب هظي إحدى اةصصي اةتيةة :
 :01رقابة املراقب املالي :ةمييس املراقب امليلي يقيبته عى امليزانة اةبيدة قبل اخصةهي
مرحي اةتظفةذ ،وبعد املصياق عييهي من طرف اةأسيطيت املختص ، 20تبقى ميزانة
املاي اةبيدي خيضع ةإلحكي اةتشريعة واةتظاةمة املطبق عييهي ،نمي ةمكن أن ةتم
تلدةد نةفة مالئم اةرقيب بيةنأسب ةبعض اةقطيعيت ،وبعض أنصاع اةظفقيت حأسب كل
حية بقراي من وزةر امليةة  ،وبقراي وزايي مشترك بين وزةر امليةة واةصزةر املعني تقظةي . 21
 :02رقابة أمين الخزينة :أو أمين خزةظ مي بين اةبيدةيت سمى سيبقي بيةقيبض اةبيدي أو
املليسب اةعمصمي ،يعين من طرف وزةر امليةة  ،ةةقص بتلصةل ادإةرااات وافع اةظفقيت،
وضمين حراس األمصال واةأسظدات واةقةم املكيف بلفاهي مع إعداا حأسيب اةتأسةير ،22
تاهر االحةيته من خالل املياة  36من املرسص اةتظفةذي . 21-90
 :03رقابة املجلس الشعبي البلدي والسلطات الوصية على ميزانية البلدية :نصت املياة
 159من استصي 1996عى هذا اةظصع من اةرقيب قبل ذنر يقيب ماي املليسب ملي ةهي من
أهمة بيةغ  ،املاي اةبيدي ةترك ةه ادإشراف عى تأسةير املصايا اةبيدة واةتعبير عن إيااة
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املصاطظين ،وتمييس هذه اةرقيب في حدوا اةقينصن إذ ةقص بيالطالع اةدائم واملأستمر عى
مختيف األعميل واةتصرفيت املتخذة عى املأستصي اةبيدة .
ةكن بيةظار ةيصاقع ناد أن املاي اةبيدي ال ةميك مؤهالت تقظة أو تخصص فني
ملراقب امليزانة  ،حةث ناد أن هذه اةعمية تتطيب حضصي املصظفين املعظةين كيألمين اةعي ،
ومأسؤول مصلح امليةة وامليزانة املكيف اةرئيس ي بإعداا امليزانة .23
أمي يقيب اةأسيط اةصاة فتتاأسد في سيط كل من وزةر اةداخية و اةصالي ،تكصن
اةرقيب هظي من خالل استخدا امتةيزات وسيطيت اةرقيب من أجل الحفيظ عى أهداف
اةرقيب اةصايئة  ،فتقد اةأسيطيت ادإااية املرنزة اةصاة تقرةرا مرفقي بيالعتمياات
امليةة ةيهةئيت اةبيدة  ،إذا عجزت هذه األخيرة عن تغطة نفقيتهي اةضروية دإشبيع
الحيجيت اةعيم امللية  ،بيدإضيف إل حق االطالع اةدائم عى األعميل واةتصرفيت اةتي
تقص بهي ،وبيةتيلي تكصن ميزم برفع مليضر الجيأسيت واملداوالت إل اةأسيطيت املرنزة
اةصاة ةالطالع عييهي ،ومراقب مدى صحتهي وعد مخيةفتهي ةيقينصن . 24
ثانيا  :الرقابة الالحقة على ميزانية البلدية
سمي هذا اةظصع بيةرقيب اةالحق ألنهي تبدأ بعد قفل اةأسظ امليةة  ،وقفل الحأسيبيت
الختيمة ةيدوة  ،وهي ال تشمل جينب اةظفقيت فقط نمي هص الحيل بيةنأسب ةيرقيب
اةأسيبق  ،وةكنهي تمتد ةتشمل جينب ادإةرااات اةعيم ةيتلند من تطبةق اةأسيط اةتظفةذة
ةيقصانين ،وتلخذ أشكيل متعداة فقد تقتصر عى مراقب اةظفقيت ومدى تصفر االعتمياات
واملراجع الحأسيبة لجمةع اةعميةيت امليةة ةكشف املخيةفيت امليةة املرتكب  ،وقد تمتد
ةتشمل اةبلث عن مدى نفيءة اةصحدة ادإااية في استخدا األمصال اةعيم  ،وهي تمييس من
قبل أجهزة يقيبة مختص  ،وهظي تلخذ اةرقيب إحدى اةصصي اةتيةة :
 :01رقابة مجلس املحاسبة :يقيب ماي املليسب يأسميهي اةبعض بالرقابة القضائية
ألنهي تعتبر أسيصبي من أسيةةب اةرقيب اةتي تكصن بعد تظفةذ ميزانة اةبيدة  ،اةهدف منهي
تصقةع اةعقيب والجزاء عى مرتكبي املخيةفيت واألخطيء اةتي وقعصا فيهي عظد إعداا امليزانة
سصاء عن قصد أو اون قصد ،حةث ةقص املاي بتفلص الحأسيبيت وتكشف عن
املخيةفيت امليةة وحصااث اةغش واةأسرق  ،وقد يعهد إةيهي بملينم املأسؤوةين عن املخيفيت
امليةة وإاداي اةعقصبيت املظصصص عييهي ،نمي قد ةطيب منهي وضع تقرةر سظصي ةرئي
الجمهصية أو اةأسيط اةتشريعة أو االثظين معي ،تعرض فةه مي انتشفته من مخيةفيت ميةة
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مع تقدةم اقتراحيت ملظع هذه املخيةفيت أو اةتقيةل منهي في املأستقبل ،فتظص املياة  210من
قينصن اةبيدة  10-11عى " تتم مراقبة وتدقيق الحسابات اإلدارية للبلدية وتطهير
حسابات التسيير الخاصة بها من طرف مجلس املحاسبة .25 " ....
ومن بين اةصالحةيت املصكي ةيماي اةقةي بمراقب الحأسيبيت ادإااية ومراجعتهي،
ونذا تصفة حأسيبيت اةبيدةيت ،واةقةي بيةتلقةقيت من خالل اةدياس املعمق ملختيف
اةصثيئق ،أو بيةتظقل مةدانةي إن اقتض ى األمر ذةك ،حةث ةاصز ةه طيب االطالع عى كل
وثةق من شلنهي تأسهةل املراقب املعمق ةيعميةيت امليةة والحأسيبة ةيمصيلح واةهةئيت
الخيضع ملراقبته طبقي ةيمياة  30من اةقينصن . 26 05-80
 :02رقابة املفتشية العامة للمالية :هي يقيب إااية الحق تمييس عى ميزانة اةبيدة ،
تصكل ملفتشين تيبعين ةصزاية امليةة  ،تم إنشيؤهي بمصجب املرسص  ،27 53-80عهد ةهي
االحة املراقب امليةة عى كيف املؤسأسيت بمي في ذةك مصيلح اةدوة والجميعيت
اةعمصمة واةالمرنزة وكل املؤسأسيت ذات اةطيبع ادإاايي واالقتصياي.
تمييس اةرقيب عى ميزانة اةبيدة بعد تظفةذهي ،عن طرةق اةدفيتر املليسبة
ومأستظدات اةصرف واةتلصةل ،ومراقب مدى تطيبق املصييةف ةالعتمياات املصجصاة بكل
بظد من بظصا امليزانة  ،مع مراقب طرةق تلصةل ادإةرااات بيدإضيف إل اةرقيب عى
مأستظدات جمةع اةعميةيت امليةة  ،وبلنهي مطيبق ةيقصانين واةتظاةميت املعمصل بهي في مايل
امليزانة  ،وأنهي مثبت في اةدفيتر إثبيتي صحةلي وفقي ةظاي املليسب  ،بيدإضيف ةفلص اةظام
امليةة املعمصل بهي مع إمكينة تقدةم االقتراحيت اةتي تراهي ضروية . 28
أهم اختصيايت املفتشة اةقةي بمهم اةتلقةق من خالل مراقب تأسةير الخزةظ ،
واةتلقق من األيادة واةقةم وإجراء اةبلث فةمي ةخص اةعميةيت اةتي تخضع ةيمليسب
اةعمصمة  ،إضيف إل مهم اةدياس وذةك بيةتنأسةق مع املصيلح املعظة  ،نمي ةقص بعمية
اةتقةةم االقتصياي امليلي وهي املذكصية بيملياة  04من املرسص .53-80
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الخاتمة :
من خالل هذا املقيل حيوةظي معيلج وتليةل مأسلة اةصاية ادإااية عى املاية
اةبيدة  ،خيصظي من خالةه إل أهمة اةصاية ادإااية عى املاية اةبيدة .
ةذا ممي تقد في هذه اةدياس نخيص ةعدة نتيئج كين ال بد من إتبيعهي بيقتراحيت،
اةتي نلمل أن تأسيهم في ترقة طرةق ممييس اةرقيب اةصايئة عى عمل املاية اةبيدة :
أوال :النتائج :
أهم االستنتيجيت اةتي وايظي إةيهي من خالل اياستظي ملصضصع اةصاية ادإااية عى
املاي اةشعبي اةبيدي تمكظي من اةصاصل ةعدة نتيئج مهم ونذنرهي فةمي ةىي :
 )1إن اةصاية ادإااية عى املاية اةبيدة يغم أنهي واية استثظيئة ال تبيشرهي اةأسيط
اةصاة إال بظص قينصني طبقي ةقيعدة " ال وصاية إال بنص" ،ةكن يغم ذةك تبدوا من
خالل األطر اةقينصنة املذكصية بقينصن االنتخيبيت و في قينصن اةبيدة أن تيك اةرقيب
شميت كل جصانب عمل تيك املاية  ،حتى أابلت و نلن اةصاية هي اةقيعدة و ةي
استثظيء .
 )2تخضع املاية اةبيدة ةرقيب مبيشرة تكصن بعد تشكةل تيك املاية و بداة ممييس
االحةيته ،وةكن في نف اةصقت من خالل مي تضعه اةأسيط اةتشريعة من قصاعد
تبين نةفة تشكةل املاية اةبيدة  ،ونةفة انتخيب أعضيئهي ،تبدو اةصاية ادإااية
عى املاية اةبيدة ونلنهي واية غير مبيشرة.
 )3إن ضعف امليةة الخيا بيةبية سهل عمية إشراف اةأسيط اةصاة عييهي  ،و ذةك
ةألسف سيعد في اضعيف ةدوي املظتخبين .
ثانيا :االقتراحات :
بعد عرض اةظتيئج اةتي تصايظي إةيهي في بلثظي حيوةظي خالةهي تليةل واقع اةصاية
ادإااية عى املاية اةبيدة  ،نصيا بعض اةتصاةيت اةتي نرى أنهي هيم ملمييس اةأسيط
اةصاة ةرقيبتهي عى املاية اةبيدة من جه  ،ومن جه ثينة ممييس تيك املاية
ةصالحةيتهي بشكل أفضل اون أن تتلثر بصاية اةأسيط املرنزة عييهي ،وتتمثل فةمي ةىي:
 -01توصيات تتعلق بتشكيل املجالس الشعبية البلدية  :ةتعين وضع حد أانى من
اةشروط املطيصب ةيترشح ةيماية اةبيدة بإعياة اةظار في شروط اةترشح بإاياج
شرط املأستصى اةعيمي واةكفيءة ،وذةك ةرفع املأستصى اةظصعي ةيمظتخبين اةبيدةين.
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 -02توصيات تتعلق بتسيير املجالس الشعبية البلدية  :ةاب تخفةف تلثير األجهزة األخرى
املأسيعدة ةيصالي في االختصيايت املرتبط بعمل اةبيدة .
 -03توصيات تتعلق باختصاصات املجالس الشعبية البلدية :و ةكصن ذةك من خالل :
 ضرورة إعادة النظر في الرقابة اإلدارية :ةاب اةتخفةف من حدة اةرقيب اةصايئة
عى املاية اةبيدة  ،وملي ال االقتداء بيةدول املتقدم  ،نفرنأسي اةتي أةغت اةصاية
واستبدةتهي بيةرقيب اةقضيئة  ،وفي ذةك تاأسةد أنبر الستقالةة املاية اةبيدة ،
وخصصاي وأن املشرع الجزائري قي بتطبةق مثل هذه اةرقيب عى مداوالت
املاية اةصالئة  ،فيمي ال ةتم تعمةمهي عى اةرقيب عى املاية اةبيدة .
 بالنسبة للموارد املالية :إن اةعجز امليلي اةذي تعيني مظه اةبيدةيت اةةص ةتطيب
ّ
حيصل سريع وجذية فيةلجصء ملسح اةدةصن ال ةكفي بل ةاب مي ةىي:
 إعياة اةظار في اةرقيب امليةة بتفعةيهي بيةشكل الجةد ةتكصن مينع ويااع
وفي نف اةصقت اةتخفةف من أنصاعهي .
 االعتراف ةيبيدة بيةأسيط امليةة  ،ةتمكةنهي من تعبئ وعيئهي اةضرةبي.
 بيعتبيي ميةة اةبيدة هي أسيس استقالةهي ،ةاب أن تكصن اةبداة تكصن
بتخصةص قصانين متعيق بيمليةة امللية –اةبيدة  ،-اقتداء ببعض اةدول
كيملغرب اةتي سنت قصانين مأستقي متعيق بميةة اةهةئيت امللية  ،وفي ذةك
ةتفعةل ةيظاي اةالمرنزي وبيةتبعة الستقالةة اةصحدات ادإااية .
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