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:ملخص
 حيث أن هذه،تهدف هذه الدراسة إلى تحديد دور رئيس املجلس البلدي كآمر بالصرف
 مما يجعله في مركز حرج بين،الصفة تمنح له سلطات واسعة للتصرف في مالية البلدية
.املسؤوليات القانونية امللقاة على عاتقه وااللتزامات الشخصية املتعهد بها أمام املواطنين
وقد توصلت الدراسة إلى أن مهام رئيس املجلس الشعبي البلدي في تسيير البلدية
 وبالنظر ألهمية تلك، يمارسها أحيانا كممثل للبلدية وأحيانا أخرى كممثل للدولة،متعددة
 لكن وبالنظر لخطورة هذه اآللية كان ال بد،املهام منحت له صفة اآلمر بالصرف لتسهيل عمله
.من خلق رقابة عليه عند ممارستها
، الرقابة، املالية البلدية، اآلمر بالصرف، رئيس املجلس الشعبي البلدي:الكلمات املفتاحية
.الوصاية اإلدارية
Abstract:
This study aims to determine the role of the municipal Assembly
president as an authorizing officer, This gives him extensive powers to dispose
of the municipality's finances and puts him in a critical position between his
legal responsibilities and the personal commitments made to citizens.
The study concluded that the tasks assigned to the president of the
Municipal People's Assembly is numerous and varied, sometimes he is
considered as the representative of the municipality and sometimes as a
representative of the state, and given these tasks granted him the status of the
order of the disbursement to facilitate his work, but in due to the seriousness
of thes mechanism but in view of the seriousness of this mechanism, But given
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the seriousness of this mechanism, It was necessary to create Oversight over
it when practicing it.
key words: president People's municipal Assembly, authorizing officer,
administrative supervision.

مقدمة:
اآلمر بالصرف  Le ordonnateurهو كل شخص مؤهل قانونا للقيام بإجراءات اإلثبات
والتصفية بالنسبة لإليرادات وإجراءات االلتزام والتصفية واألمر بالصرف بالنسبة للنفقات،
وبمجرد تعيين الشخص في الوظيفة يخول له القانون صفة اآلمر بالصرف ،وتزول عنه هذه
الصفة مع انتهاء هذه الوظيفة.
من خالل تصفح نص املادة  25من القانون  1 21-90نجدها تميز بين نوعين من اآلمرين
بالصرف وهما اآلمر بالصرف الرئيس ي واآلمر بالصرف الثانوي ،كما نصت املادة  06من املرسوم
التنفيذي  313-91املتعلق بإجراءات املحاسبة ،2التي يمسكها اآلمرون بالصرف واملحاسبون
العموميون ،على ما يلي " يكون اآلمرون بالصرف إما ابتدائيين أو رئيسيين أو ثانويين"،
بالنسبة لآلمرون بالصرف الرئيسيون أو االبتدائيون هم املذكورون في نص املادة  26من
القانون  21-90التي أوضحت قائمة باألمرين بالصرف الرئيسين أو األساسيين ،والذي نجد من
ضمنهم كل من الوالة عندما يتصرفون لحساب الواليات ،ورؤساء املجالس الشعبية البلدية
الذين يتصرفون لحساب البلديات.
❖ أهمية الدراسة
تظهر أهمية هذه الدراسة في كون رئيس املجلس الشعبي البلدي من ضمن األشخاص
الذين يمتلكون صفة اآلمر بالصرف ،هذه الصفة تمنح لهم سلطات واسعة للتصرف في مالية
البلدية ،وهو ما يجعله في مركز حرج بين ممارسة مهامه املكلف بها قانونا ،وااللتزامات
الشخصية التي تعهد بتنفيذها أمام املواطنين خالل حملته االنتخابية.
❖ إشكالية الدراسة
في ظل الواقع الراهن وحجم صالحيات رئيس البلدية ،نجد أن املشرع مازال يحاول ايجاد
صيغة عمل من خاللها يعمل على املحافظة على التوازن بين املصالح البلدية في إطار الصالحيات
املمنوحة لرئيس املجلس ،وبين األهداف التي يسعى إلى تحقيقها بفرضه لهذه الرقابة ،ومنه
تظهر إشكالية بحثي املتمثلة في :ما هي الحدود القانونية لسلطات رئيس املجلس الشعبي
البلدي كآمربالصرف ؟ ،هذه اإلشكالية الرئيسية تتفرع عنها عدة تساؤالت فرعية التي سنحاول
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اإلجابة عنها ضمن هذا البحث ،ومنها نذكر :ما هي صالحيات رئيس املجلس الشعبي البلدي
كآمربالصرف ؟ ،ما هي حدود اختصاص رئيس املجلس كآمربالصرف التي حددها القانون؟.
❖ منهجية الدراسة
هذه اإلشكالية الرئيسة واإلشكاالت الفرعية سأحاول اإلجابة عليها في هذه الدراسة ،من
خالل تسليط الضوء على السلطات املمنوحة لرئيس املجلس باعتباره اآلمر بالصرف وتبيان ما
هي حدود تلك السلطات ،حيث نبحث عن األطر القانونية للرقابة عليه ،لكن قبل ذلك سنتطرق
ملفهوم واختصاصات اآلمر بالصرف ،في األخير نختم هذه الورقة البحثية بنتائج وتوصيات،
نحاول من خاللها املساهمة في لفت النظر للنقائص املتعلقة باملوضوع ،وهذا كله من خالل
تحليل القوانين املختلفة التي لها صلة بموضوع البحث مستخدمين في ذلك املنهج التحليلي.

املبحث األول :صالحيات رئيس املجلس الشعبي البلدي كآمربالصرف
يمتلك رئيس البلدية بصفته آمر بالصرف العديد من الصالحيات املالية باملرتبطة
بنشاط البلدية حسب املادة  81من قانون البلدية  ،3 10-11حيث يقوم باإلشراف على اإلدارة
البلدية واملحافظة على أموالها ،وذلك من خالل مراقبة مواردها املالية ،وإبرام الصفقات
واإلشراف على امليزانية ،هذه السلطات سنقوم بتفصيلها والبحث فيها ضمن ما يلي.
املطلب األول :تعريف اآلمر بالصرف واختصاصاته
يتميز منصب اآلمر بالصرف بعدة اختصاصات عن غيره من األطراف املكلفة بتنفيذ
عمليات امليزانية وهذا يجعل منصبه حساس جدا ،وألن رئيس املجلس البلدي من األشخاص
التي تملك صفة األمر بالصرف ،يجب تبيان مفهوم واختصاصات اآلمر بالصرف وسلطاته.
الفرع األول  :مفهوم اآلمربالصرف
هناك عدة تعريفات لآلمر بالصرف تختلف صياغتها باختالف الجهة التي تناولته ،ومن
خالل تلك التعريفات يمكن أن نقول أن اآلمر بالصرف هو الشخص املؤهل لتنفيذ العمليات
الخاصة بإثبات دين (حق) خاص بهيئة عمومية وتصفيته واألمر بتحصيله ،و/أو إلنشاء دين
على هذه الهيئة وتصفيته واألمر بدفعه.4
أما بالنسبة للمشرع الجزائري فقد ّ
فصل في موضوع اآلمر بالصرف ضمن أحكام القانون
 21-90املذكور سابقا باملادة  23منه على أنه " يعد آمرا بالصرف في مفهوم هدا القانون كل
شخص يؤهل للتنفيذ العمليات املشار إليها في املواد  ،21 ، 20 , 19 , 17 , 16يخول التعيين
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أو االنتخاب لوظيفة لها من بين الصالحيات تحقيق العمليات املشار إليها في الفقرة أعاله،
صفة اآلمربالصرف قانونا  .وتزول هده الصفة مع انتهاء هذه الوظيفة".
إذن وطبقا لنص املواد من  15إلى  22من القانون  ،5 21-90يعد آمرا بالصرف كل شخص
مؤهل لتنفيذ العمليات التالية:
✓ عمليات على اإليرادات :وتشمل اإلثبات والتصفية واألمر بالتحصيل حيث أن:
أ -اإلثبات :يتم بموجبه تكريس حق الدائن العمومي.
ب-التصفية :تسمح بتحديد املبلغ الصحيح للديون على املدين لفائدة الدائن العمومي.
ت-األمربالتحصيل :يأمر من خالله املحاسب العمومي بالقيام بعملية التحصيل.
✓ عمليات على النفقات :تشمل االلتزام والتصفية واألمر بالصرف:
أ.االلتزام :إجراء يتم بموجبه إثبات نشوء الدين.
ب .التصفية :تسمح بالتحقيق على أساس الوثائق املحاسبية وتحديد املبلغ الحقيقي
للنفقات.
ت .األمربالصرف :إجراء يأمر بموجبه بدفع النفقات العمومية.
الفرع الثاني :اختصاصات اآلمربالصرف
لآلمر بالصرف عدة اختصاصات لتنفيذ عمليات اإليرادات والنفقات العمومية.6
✓ بالنسبة لإليرادات :على اآلمر بالصرف تحصيل اإليرادات املحددة في امليزانية ،وليس له
الحرية في هذا املجال ،وباختالف إيرادات األجهزة العمومية فإن تقنية تنفيذها متباينة هي
األخرى ،لكن املخطط العام إلجراءات تحصيلها يكون في البداية بتعيين(إثبات) حقوق األجهزة
العمومية ،ثم تصفية هذه الحقوق أي حساب مبالغها بدقة ،وأخيرا إعداد األمر بالتحصيل
وتبليغه للمحاسب العمومي ليقوم بعملية التحصيل.
✓ بالنسبة للنفقات :لآلمر بالصرف سلطة تقديرية في استعمال االعتمادات التي تحت
تصرفه :
أ .يستطيع تحديد املالءمة في إطار ترخيصات امليزانية.
ب .يختار وقت إنشاء النفقة في حدود قاعدة السنوية.
ت .يحدد مبلغ النفقة دون تجاوز الحد األقص ى املحدد بقانون املالية والقوانين املكملة
واملتممة.
ث .يمكنه تقسيم االعتماد إلى نفقات صغيرة أو استعماله لنفقة إجمالية هامة.
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✓ بالنسبة لتقنيات تنفيذ امليزانية :لآلمر بالصرف اختصاص القيام بإجراءات االلتزام
والتصفية واألمر بالصرف ،لتليها مرحلة الدفع التي هي من اختصاصات املحاسب العمومي.
الفرع الثالث  :أصناف اآلمربالصرف.
هناك  04أصناف مختلفة لألمر بالصرف.7
أ.اآلمر بالصرف االبتدائي/األساس ي  : L’ordonnateur principal ou primaireيرأس
قمة الهرم اإلداري ،و هو السلطة املمنوحة لها ترخيصات امليزانية مباشرة دون أي وسيط،
يقوم بإصدار أوامر الدفع لفائدة الدائنين وأوامر اإليرادات ضد املدينين وأوامر تفويض
االعتمادات لفائدة اآلمر بالصرف الثانوي.
حسب نص املادة  26من القانون  21-90فإن األمر بالصرف األساس ي هو:
 .1املكلف بالتسيير املالي للمجلس الدستوري واملجلس الشعبي الوطني ومجلس املحاسبة.
 .2الوالة ورؤساء املجالس البلدية عندما يتصرفون لحساب الوالية أو البلدية
 .3املسؤولون املعينون قانونا على املؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري.
 .4املسؤولون املعينون قانونا على مصالح الدولة املستفيدة من ميزانية ملحقة.
 .5املسؤولون على الوظائف التي لها صالحيات تنفيذ عمليات اإليرادات والنفقات )معينين أو
منتخبين).
ب .اآلمر بالصرف الثانوي  : L’ordonnateur secondaireهو الذي يصدر حواالت الدفع
لفائدة الدائنين في حدود االعتمادات املفروضة وأوامر اإليرادات ضد املدينين.
فاآلمر بالصرف الثانوي إذن هو عون محلي يسير ترخيصات امليزانية املفوضة من طرف
اآلمر بالصرف األساس ي للدولة ،وحسب نص املادة  27من القانون  ، 21-90فإن اآلمر بالصرف
الثانوي مسؤول بصفته رئيس املصلحة غير املركزة على تنفيذ العمليات املتعلقة بتحصيل
اإليرادات وصرف النفقات ،حيث أنه يصدر حواالت الدفع لفائدة الدائنين في حدود
االعتمادات املفوضة وأوامر اإليرادات ضد املدينين ،يعين اآلمر بالصرف الثانوي بقرار وزاري
وال يمكن للوزير املعني بعد صدور قرار التعيين أن يتصرف في االعتمادات املفوضة.
ت .اآلمر بالصرف املفوض  :L’ordonnateur par délégationال يقصد تفويض السلطة
بل تفويض اإلمضاء ،أي أن اآلمر بالصرف الرئيس ي أو الثانوي لم ينخل عن سلطة استعمال
االعتماد مدام اآلمر بالصرف لم يمض التزاما بنفقته ،كمثال على هذا الصنف الوزراء حين
يقومون بتفوض إمضاءاتهم لبعض أعضاء دواوينهم أو املديرين املركزيين بالوزارة ،ويمكن
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لآلمر بالصرف تفويض التوقيع للموظف الرسمي العامل تحت سلطته املباشرة ،وذلك في
حدود صالحياته وتحت مسؤوليته.
ث .اآلمربالصرف املستخلف :ال يتدخل إال بصفة استثنائية لتعويض اآلمر بالصرف املختص
في حالة غيابه أو حدوث مانع له ،يعينه اآلمر بالصرف مع تبليغ املحاسب العمومي املؤهل.
الفرع الرابع :مسؤوليات اآلمربالصرف.
تتحدد مسؤولية اآلمر من خالل تحديد اختصاصاته والدور الذي يلعبه في الحياة
اإلدارية ،وهي مختلفة بين أصناف اآلمر بالصرف ( ،املنتخبين واملعينين).
أ.مسؤولية اآلمر بالصرف املنتخب :يدخل ضمن هذا الصنف رؤساء املجالس الشعبية
البلدية ،ويمكن أن تقوم مسؤولية هؤالء على ثالثة أشكال:
 .1مسؤولية سياسية :املكلفون بتنفيذ امليزانية يكونون محل مساءلة من طرف الهيئة التي
أقرت االعتمادات املالية ،وهذا يؤدي إلى عزل اآلمر بالصرف بسبب املخالفات املالية
املرتكبة.
 .2مسؤولية مدنية :هذه املسؤولية أساسها الخطأ الشخص ي الذي قد يرتكبه اآلمر بالصرف
عند تنفيذه للعمليات املالية املوكلة إليه ،والضرر الالحق بالهيئة العمومية املعنية من جراء
ذلك ،فتطبيق العقوبات الناتجة عن اقتحام املسؤولية لآلمر بالصرف يعني إجباره على
تعويض الضرر من ماله الخاص.
 .3مسؤولية جنائية أو جزائية :تطبيق هذه املسؤولية في حالة ارتكاب اآلمر بالصرف لجرائم
مالية ينص عليها القانون الجزائي صراحة كالرشوة ،واالختالس ،والتزوير ،والغش...إلخ
ومنه اآلمر بالصرف املرتكب ملخالفة في التسيير املالي ،املكونة لجريمة الجزائية وفقا
لقانون العقوبات يكون مبدئيا محل مساءلة جزائية من طرف الجهة القضائية املختصة.
ب .مسؤولية اآلمر بالصرف املعين :هو باقي أصناف اآلمر بالصرف من غير املنتخب وتقوم
مسؤوليته على  03اشكال مختلفة:
 .1مسؤولية تأديبية :اآلمر بالصرف املرتكب ملخالفات يستحق عقوبات تأديبية تطبق عليه من
طرف رئيسه السلمي ،وتؤثر على مساره املنهي ،وكل هذه العقوبات واإلجراءات التأديبية منظمة
في قانون الوظيفة العمومية (كالتأخير في ترقيته ،تنزيل أو تخفيض درجته ،)...يتعلق هذا النوع
من املسؤولية باآلمر بالصرف الثانوي.
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 .2مسؤولية مدنية :ينفذ هذا النوع من املسؤولية لنفس األسباب والظروف التي فيها مسؤولية
اآلمر بالصرف املنتخب ،تنص املادة  31من القانون  21-90على أن اآلمرون بالصرف
مسؤولون على األفعال الالشرعية واألخطاء التي يرتكبونها والتي ال يمكن أن تكتشفها املراقبة
الحسابية للوثائق وذلك في حدود األحكام القانونية املقررة ،كما أنهم مسؤولون مدنيا على
صيانة واستعمال املمتلكات املكتسبة من األموال العمومية ،وبهذه الصفة هم مسؤولون
شخصيا على مسك جرد للممتلكات املنقولة والعقارية املكتسبة أو املخصصة لهم.
 .3مسؤولية جنائية أو جزائية :تطبق في حالة ارتكاب اآلمر بالصرف لجرائم مالية منصوص
عليها بقانون العقوبات ،حيث ذكرت املادة  32من القانون  21-90أن اآلمرون بالصرف
مسؤولون مدنيا وجزائيا على صيانة واستعمال املمتلكات املكتسبة من األموال العمومية. 8
املطلب الثاني  :سلطات رئيس املجلس الشعبي البلدي كآمربالصرف.
يمتلك رئيس املجلس الشعبي البلدي بصفته اآلمر بالصرف بالبلدية العديد من
الصالحيات املالية حسب املادة  81من قانون البلدية رقم  ،10-11منها اإلشراف على اإلدارة
البلدية واملحافظة على أموالها ويكون ذلك بمراقبة مواردها املالية ،واإلشراف على ميزانية
البلدية وإبرام الصفقات ،كل هذه السلطات سنقوم بتفصيلها والبحث فيها ضمن الفروع
التالية.
الفرع األول  :اإلشراف على اإلدارة البلدية.
يملك هنا صالحيات حصرية فيما يخص توفير التأطير البشري في البلدية ،ألنه مقيد
بقواعد تشريعية وتنظيمية تحدد له مجال تدخله ،لذلك يمارس املجلس الشعبي البلدي
صالحياته هنا في حدود املرحلة األولى من التوظيف من خالل خلق املنصب املالي وتحديد عدد
املناصب واألسالك املطلوبة ،مقيد في ذلك بمخطط التوظيف الخاص بالبلدية وبالرقابة
املفروضة عليه من السلطة الوصية  ،9ليأتي بعدها دور رئيس املجلس في عملية التوظيف،
حيث ّ
حددت ضمن املادة  82من قانون البلدية  10-11جملة من االختصاصات يتوالها رئيس
البلدية تحت مراقبة املجلس ،10تتلخص في سلطات اإلشراف على اإلدارة ،فباعتباره املشرف
األول عليها يقوم بكل التصرفات القانونية بصفته ممثال أو نائبا عن البلدية التي تتمتع
بالشخصية املعنوية ،والتي تتعلق بتوظيف مستخدمو البلدية وممارسة السلطة السلمية
عليهم ،وبذلك فهو املشرف على تسيير حياتهم املهنية ابتداء من التعيين إلى الترسيم والترقية
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والتأديب ،وإنهاء عالقات العمل بالعزل أو اإلحالة على التقاعد وهذا طبقا ملختلف النصوص
القانونية والتنظيمية املسيرة للعمال واملوظفين .11
الفرع الثاني :املحافظة على أموال البلدية.
تعكس أموال البلدية قدرتها على تحقيق أهدافها ،فكلما كانت املوارد ذاتية وكافية كانت
البلدية مستقلة عن السلطة الوصية ، 12تتكون املوارد املالية للبلدية بصفة خاصة من تلك
املوارد املذكورة في املادة  170من قانون البلدية . 13
يتمحور دور رئيس البلدية في هذا املجال بإدارة مداخيل البلدية ،والآلمر بصرف النفقات
ومتابعة تطور املالية البلدية ،من خالل القيام ببعض التصرفات القانونية أهمها:
✓ إبرام عقود اقتناء األمالك واملعامالت والصفقات واإليجارات وقبول الهبات والوصايا.
✓ إبرام مناقصات أشغال البلدية ومراقبة حسن تنفيذها.
✓ اتخاذ كل القرارات املوقفة للتقادم واإلسقاط واتخاذ املبادرات لتطوير مداخيل البلدية.
✓ ممارسة كل الحقوق على األمالك العقارية واملنقولة اململوكة للبلدية.
✓ اتخاذ التدابير املتعلقة بشبكة الطرق البلدية.
✓ السهر على وضعية املصالح واملرافق واملؤسسات البلدية ومتابعتها ومراقبتها .
فمهمة املحافظة على أموال البلدية العقارية واملنقولة منوطة برئيس بلديتها ،وذلك
باتخاذ اإلجراءات الكفيلة للمحافظة على أموالها ،حسب املواد  157و 158و 159من القانون
 ، 10-11للبلدية أموال عقارية ومنقولة تقع على رئيس املجلس مهمة املحافظة عليها ،من خالل
اتخاذ اإلجراءات الكفيلة بذلك بما فيها حق الشفعة وهو مسؤول عن ضياعها أو فسادها .
من هذا املنطلق يمكن لرئيس املجلس الشعبي البلدي يمكن أن يتعرض وبداعي اإلهمال
أو اإلفراط إلى معاقبته من قبل املجلس 14أو ربما يتطور األمر إلى رفع دعوى قضائية .15
الفرع الثالث :إبرام الصفقات العمومية.
رغم أن مراحل إعداد الصفقة العمومية وإجراءات إبرامها تدخل ضمن صالحيات رئيس
البلدية ،لكن ال أثر لهما من الناحية القانونية والعملية إال بعد مرحلة اختيار متعاقد والبدء في
عملية التنفيذ ،وهنا تحدد بوضوح مسؤوليته وأن أي تقصير فيها يعرضه للمساءلة القانونية،
لذا عليه بالقيام:
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-1اختيار املتعاقد :لرئيس املجلس الحق في اختيار املتعاقد مع التحفظ باألحكام املتعلقة
بمعايير اختيار املتعاقدين حسب ما ورد باملواد  46و 47و 111من قانون الصفقات العمومية
، 16ألنه هو الهيئة املختصة والوحيدة للموافقة على الصفقة.
-2تنفيذ الصفقة :يقوم بإعطاء األمر بالبدء في تنفيذ الصفقةُ ،ويبلغ األمر ببدء األشغال إلى
املتعامل الذي رست عليه الصفقة ،مع مالحظة أنه عندما ال تدخل الصفقة حيز التنفيذ
خالل مدة  06أشهر التالية للحصول على تأشيرة لجنة صفقات البلدية ،فإنه يتعين على رئيس
املجلس إعادة تقديم الصفقة من جديد.
-3االستالم :هو عملية تعترف من خاللها البلدية بالخدمات أو األشغال املقدمة بدون تحفظات
بعد التحقق من مطابقة الكمية والنوعية حسب ما هو متفق عليه في الصفقة.
وأخيرا نشير إلى أن رئيس املجلس الشعبي البلدي يمتلك سلطات ،وهي تعد امتيازات
معترف بها في القانون اإلداري التقليدي  ،17وتتمثل في مراقبة التعديل االنفرادي ،فسخ العقد
والعقوبات ،إن إحاطة العقود اإلدارية عامة ،بمثل هذه السلطات أو التدابير القصد منها تأمين
سير املرافق العامة وإتباع املصلحة العامة ،وأن اللجوء إلى بعض امتيازات السلطة العامة عند
تنفيذ العقود ال يمنع املتضرر املتعاقد من اللجوء إلى القضاء.
الفرع الرابع  :اإلشراف على ميزانية البلدية.
تعد البلدية أحد األشخاص االعتبارية طبقا لنص املادة  49من القانون املدني ،18
وباعتبار البلدية شخص معنوي فهذه الصفة تخول لها مالية مستقلة وميزانية خاصة بها
،حسب املواد  176إلى  179من قانون البلدية.
تعد ميزانية البلدية هي جدول تقديرات اإليرادات والنفقات السنوية للبلدية ،وهي عقد
ترخيص وإدارة يسمح بسير املصالح البلدية وتنفيذ برنامجها للتجهيز واالستثمار.
من خالل امليزانية يمكن للمجلس حق املوافقة على امليزانية ،أو تعديلها أو رفضها،
ويصوت على امليزانية األولية لزوما قبل  31أكتوبر من السنة التي تسبق سنة تطبيقها لتنفذها
ابتداء من  01جانفي من السنة املفروض تنفيذها خاللها ،ويصوت على امليزانية اإلضافية قبل
15جوان من السنة التي تطبق فيها والتي يجب أن ترفق بنتائج الحساب اإلداري من السنة
املنصرمة طبقا لنص املادة  181من القانون  ، 10-11ضمن هذا اإلطار يقوم رئيس البلدية بما
يلي :
 اإلشراف على ميزانية البلدية.52
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 يقوم بصرف ميزانية الدولة للتجهيز املخصصة له بالنسبة لكل البرامج املقررة للبلدية ،و بهذهالصفة يتولى تسيير إيرادات البلدية واإلذن باإلنفاق ،من خالل اإلذن له بتسديد النفقات في
حدود التقديرات املصوت عليها من طرف املجلس البلدي ،واملصادق عليها من طرف السلطة
الوصية .
 متابعة تطور مالية البلدية من خالل السهر على وضع املصالح واملؤسسات البلدية وعلىحسن سيرها ،وعلى إعداد ميزانية البلدية وتنفيذها.
 يقوم بتقديم تقرير في حالة االستعجال ،واستعمال اعتماد النفقات الطارئة املقيدة فيامليزانية عن طريق التحويل إلى املواد التي لم تزود بصورة كافية ،ويستوجب عليه في هذه
الحالة إخبار املجلس عن هذا االستعجال.
 إصدار جميع كشوفات الرسوم والتوزيعات الفرعية واألداءات إلى قابض البلدية ،قصدالتحصيل وتنفيذ هذه الكشوفات تنفيذ إجباري في مجال إعداد امليزانية.
َ
 ُيق ِدم الحسابات الخاصة بالسنة املالية املختومة قبل املداولة حول امليزانية اإلضافية للسنةالجارية ،ويتم ذلك بإيداع الحساب اإلداري لدى مجلس املحاسبة أو أحد فروعه.
 يضع جدول توزيع الرسم على التطهير بعد ضبطه في مداولة واملصادقة عليه. يقدم كل نهاية سنة مالية حوصلة حساباته التي تسمى بالحساب اإلداري للمجلس البلديملراقبتها ومناقشتها واملصادقة عليها.
باختصار حسب املادتين  15و 23من القانون  ،21-90ترتكز صالحيات رئيس البلدية
كآمر بالصرف في مجال اإلشراف على امليزانية ،في تنفيذها من حيث اإليرادات عن طريق
إجراءات اإلثبات والتصفية ،وتنفذها من حيث النفقات عن طريق إجراءات االلتزام والتصفية
واألمر بالصرف ،وتسند هذه املهام لألمر بالصرف وتعرف باملرحلة اإلدارية لتنفيذ امليزانية.
حسب املواد من  16إلى  21من نفس القانون يمكن حصر املهام املسندة لألمر بالصرف في
تنفيذه للميزانية في اإلثبات وهو إجراء يتم بموجبه تكريس حق الدائن العمومي ،وتصفية
اإليرادات التي تسمح بتحديد وتحصيل الديون الواقعة على املدين لفائدة الدائن العمومي.
كل املراحل املذكورة سابقا هي عمليات إدارية ،تتم بإجراءات ذات طابع إداري وهناك
مرحلة أخيرة وهي مرحلة الدفع ويقوم بها املحاسب البلدي ،وهي العملية املحاسبية الوحيدة في
تنفيذ امليزانية ،وتتم تحت مسؤولية القابض ،يمكن للمحاسب أن يرفض تنفيذ الحوالة
الصادرة عن رئيس املجلس ،وفي حالة ما إذا رأى هذا األخير أن الرفض غير مؤسس يمكن أن
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يلجأ إلى طلب الدفع أو ما يعرف بالتسخير ،وفي هذه الحالة تحول مسؤولية املحاسب على عاتق
اآلمر بالصرف في حالة ثبوت عدم شرعية النفقة ،ويشترط في ذلك أن يرسل املحاسب خالل
 10أيام تقريرا تفصيليا عن العملية للوزير املكلف باملالية ،غير أن هذا الحق ليس مطلقا
لرئيس املجلس ،بحيث يمكن للمحاسب أن يرفض تنفيذ امليزانية باألمر الصادر عن اآلمر
بالصرف ،عندما يكون الرفض لعدم تبرير اإلشهاد بالخدمة ،أو عدم وجود اعتمادات أو سيولة
مالية أو انعدام تأشيرة لجنة صفقات البلدية.

املبحث الثاني :الرقابة على رئيس املجلس الشعبي البلدي كآمرللصرف
جعل املشرع الجزائري من املجلس الشعبي البلدي اإلطار القانوني الذي يعبر فيه الشعب
عن إرادته وجعله قاعدة الالمركزية ،ونتيجة العتبارات منها التاريخية ومنها السياسية ،أبقى
املشرع الجزائري هذا املجلس تحت الوصاية الدائمة للدولة ممثلة في شخص والي الوالية،
باإلضافة لوجود رقابة سياسية أخرى قضائية وأخري مالية ،ما يهمنا في هذه الدراسة هو
الرقابة املفروضة على رئيس البلدية التي نفصلها في:
املطلب األول  :الرقابة املالية على رئيس املجلس الشعبي البلدي
ال تختلف الرقابة املالية عن غيرها من الصور األخرى للرقابة على النشاط اإلداري
للبلدية  ، 19فالهدف من فرضها هو حماية املال العام من أي إساءة في التسيير أو إهمال يؤدي
لنتائج غير محمودة فيما بعد ،وبما أن رئيس البلدية هو املسير األول ملاليتها كونه اآلمر بالصرف،
فخالل تسييره لها يخضع لعدة أنواع من الرقابة وهي:
الفرع األول  :الرقابة السابقة على تنفيذ ميزانية البلدية
َ
هذا النوع من الرقابة قائم على أساس التوقيت الزمني ،فهي تمارس ق ْب َل تنفيذ ميزانية
البلدية ،وهذا ما يجعلها تحول دون الوقوع في األخطاء ،أطلق عليها البعض اسم "الرقابة
الوقائية أوالرقابة املانعة " ،تقوم على املوافقة املسبقة على القرارات املتعلقة بصرف األموال،
بهدف اكتشاف املشاكل املمكن حدوثها وتحليلها ملعالجتها وتفاديها قبل حدوثها ،لكنها تؤدي
لكثرة اإلجراءات الالزمة للقيام بعملية النفقات ،وبالتالي تباطؤ في تسيير املرافق العامة.20
كما أن عمليات املراجعة والرقابة تتم قبل الصرف ،وال يجوز االرتباط بااللتزام أو دفع
أي مبلغ قبل الحصول على موافقة الجهة املختصة بالرقابة ،تتم عمليات املراجعة والرقابة
على جانب النفقات فقط فال يتصور أن تتم على تحصيل إيرادات السنة وتمارس من طرف
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املحاسب العمومي واملراقب املالي ،فهي إذن إجراء وقائي يهدف ملنع وقوع أي تجاوزات غير
مشروع.
وسنتطرق هنا لنوعي الرقابة السابقة مليزانية البلدية ضمن ما يلي :
أ :رقابة املراقب املالي :هذا النوع من الرقابة تحكمه نصوص املرسوم رقم ، 21 414-92
واملرسوم رقم  ، 22 381-11والقرار الوزاري املشترك  ، 23يمارس املراقب املالي رقابته على
ميزانية البلدية قبل دخولها مرحلة التنفيذ ،وبعد املصادقة عليها من طرف السلطات
املختصة . 24
تعد هذه الرقابة من بين الوسائل التي تسمح لوزير املالية باملتابعة امليدانية لتنفيذ
العمليات املالية ،وتهدف ملنع ارتكاب املخالفات املالية التي تقع فيها الهيئات املكلفة بإعداد
امليزانية ،حيث أن هذا النوع من الرقابة يدخل ضمن سياسة عدم التركيز ،ويقوم في نهاية كل
سنة مالية بإرسال تقرير إلى الوزير املكلف على سبيل العرض وإلى اآلمرين بالصرف على سبيل
اإلعالم ،يستعرض فيه كيفية تنفيذ امليزانية مع ذكر الصعوبات التي تلقاها أثناء أداء مهامه إن
وجدت ،في مجال تطبيق التنظيم إضافة إلى املخالفات التي الحظها في تسيير األمالك العمومية،
وجميع املالحظات املتعلقة بتطور االلتزام بالنفقات وتعداد املستخدمين مع االقتراحات التي
من شأنها تحسين شروط صرف امليزانية.
تخضع القرارات املتضمنة التزاما مسبقا بالنفقات قبل التوقيع عليها لتأشيرة املراقب
املالي والنفقات العمومية ،سواء كانت مخصصة للتسيير أو للتجهيز يجب أن تخضع للرقابة
املسبقة وذلك بالتحقق من صفة اآلمر بالصرف ومن تطابق االلتزامات مع القوانين
والتنظيمات املعمول بها ،كما أنه يجب التحقق من توفر االعتمادات املالية أو املناصب املالية
الالزمة ومن التخصيص القانوني للنفقة (تسجيل النفقة في الباب املالئم ،وفي املادة املعنية)،
أيضا التحقق من تطابق املبلغ املحدد في االلتزام مع الوثائق األخرى امللحقة بوثيقة االلتزام.25
ب :رقابة أمين الخزينة :هو أمين خزينة ما بين البلديات سمى سابقا بالقابض البلدي أو
املحاسب العمومي ،يتم تعيينه من طرف وزير املالية ،ويقوم بتحصيل اإليرادات ودفع
النفقات ،وضمان حراسة األموال أو السندات أو القيم املكلف بحفظها مع إعداد حساب
التسيير. 26
يتمتع أمين الخزينة بصالحية الرقابة على تنفيذ امليزانية ،إذ يطلب ملف النفقة املقدمة
إليه للتحقق من مدى شرعيتها ،وإذا تأكد من شرعيتها يقوم بوضع التأشيرة القابلة للدفع ،مما
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يسمح بتسليم مبلغ النفقة إلى الدائن بها ،أما إذا تأكد من عدم شرعيتها يمكنه رفض القيام
بالتسديد أو الدفع ،ويقوم بإعالم اآلمر بالصرف عن طريق مذكرة خطية يحدد فيها أسباب
الرفض ،لكي يجري عليها التسويات الالزمة وفي حالة ما رفض اآلمر بالصرف تسوية املالحظات
املشار إليها في املذكرة ،يرفض أمين الخزينة وضع التأشيرة بصفة نهائية ،ولكن سلطته ليست
مطلقة هنا ألنه يمكن لآلمر بالصرف استخدام إجراء التسخير تحت مسؤوليته مع إمكانية
رفضه من طرف أمين الخزينة حسب املواد  57و 58من القانون .21-90
ومن خالل عملية الرقابة املالية يتم التأكد من سالمة العمليات املحاسبية املتعلقة
باألموال العامة ،ومن صحة الدفاتر والسجالت والتأكد من عدم تجاوز حدود االعتمادات
املقررة في اإلنفاق ،مع ما يستلزم من مراجعة املستندات املؤدية للصرف ،والتأكد من صحة
توقيع املوكل لهم سلطة االعتماد والتأكد من مدى التزام اإلدارة في تنفيذها للميزانية وفقا
للسياسة املعتمدة.
ج :رقابة املجلس الشعبي البلدي والسلطات الوصية :نصت املادة  178من دستور 1996
املعدل على هذا النوع من الرقابة ،فيقوم املنتخبين البلديين بمهمة اإلشراف على تسيير
املوارد البلدية والتعبير عن إرادة املواطنين ،تمارس هذه الرقابة في حدود القانون إذ تقوم
باالطالع الدائم واملستمر على مختلف األعمال والتصرفات املتخذة على مستوي البلدية.
فرقابة املجلس على ميزانية البلدية تكون عن طريق املقارنة بين اإليرادات والنفقات وبين
املجموع املالي لقسم التسيير والتجهيز واالستثمار ،حسب النماذج املرفقة مع امليزانية وفي حالة
مطابقتها يتم املصادقة عليها.
أما رقابة الوصاية اإلدارية فتكون من خالل استخدام امتيازات وسلطات الرقابة من أجل
الحفاظ على أهداف الرقابة الوصائية ،فتقدم اإلدارة املركزية تقريرا مرفقا باالعتمادات املالية
للهيئات اإلدارية الالمركزية ،إذا عجزت هذه األخيرة عن تغطية نفقاتها الضرورية إلشباع
الحاجات العامة املحلية ،باإلضافة إلى حق االطالع الدائم على األعمال والتصرفات التي يقوم
بها الوالي ،وبالتالي تكون ملزمة برفع محاضر الجلسات واملداوالت للسلطات الوصية لالطالع
عليها ،ومراقبة مدى صحتها وعدم مخالفتها للقوانين والتنظيمات.
فالوصاية دورها هام في الرقابة على ميزانية البلدية من خالل قيامها باملحافظة على
ميزانية متوازنة تحقق أهدافها املرجوة ،والتأكد من تنفيذ البرامج املعتمدة وعدم خروج الهيئات
التنفيذية املتمثلة في رئيس املجلس عن التشريعات القانونية ،وال يكون ذلك إال من خالل سلطة
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الوصاية وبالضبط آلية الحلول ،والتي تعتبر أخطر أنواع الرقابة املمارسة على البلدية،
لسماحها للسلطة الوصية بصفة استثنائية وفق إجراءات محددة قانونا بتسيير البلدية
بطريقة مباشرة.
د :رقابة لجنة صفقات البلدية :يمكن لرئيس المجلس البلدي في إطار الرقابة الداخلية أن
ينش ئ لجنتين إحداهما لفتح األظرفة والثانية لتقويم العروض وتحليلها ،ومما يالحظ على
كلمة الرقابة الداخلية أن املقصود بها أن تكون ذات فعالية ومستقلة ،حتى نستطيع أن نقول
أننا أمام رقابة ،إال أن تعيين أعضائها يكون من صالحيات رئيس المجلس لوحده ،وبالتالي كان
من األجدر للمشرع أن يحذف كلمة رقابة داخلية ،ويعتبرها مجرد لجان ملساعدة الرئيس ،ألنه
ال يعقل أن يقوم رئيس البلدية بتشكيل لجان ملراقبته.
من مهام هذه اللجنة مراقبة الصفقة حيث تتوج أعمالها بمنح التأشيرة أو رفضها ،إال
أننا نالحظ فيما يخص مراقبة صفقات البلدية من طرف هذه اللجنة أنها غير فعالة ،معدومة
باعتبار أن رئيس املجلس الشعبي البلدي يملك الحق في اختيار املتعاقد مع التحفظ حول أحكام
املتعلقة بمعايير اختيار املتعاقدين ،27ألن رئيس املجلس الشعبي البلدي هو الهيئة املختصة و
الوحيدة للموافقة على الصفقة حتى تكون نهائية طبقا ملا ورد باملادة  04من قانون الصفقات
العمومية . 247-15
ثم يقوم في املرحلة الثانية بمراقبة عمله في لجنة الصفقات البلدية التي يرأسها.
الفرع الثاني  :الرقابة الالحقة على ميزانية البلدية
سميت بالالحقة ألنها تبدأ بعد قفل السنة املالية وقفل الحسابات الختامية للدولة ،وهي
ال تشمل جانب النفقات فقط كما هو الحال بالنسبة للرقابة السابقة ،ولكنها تشمل جانب
اإليرادات العامة للتأكد من تطبيق السلطة التنفيذية للقوانين ،وتأخذ أشكال متعددة فقد
تقتصر على مراقبة النفقات ومدى توفر االعتمادات واملراجعة الحسابية لجميع العمليات
املالية للكشف عن املخالفات املالية املرتكبة ،وقد تمتد لتشمل البحث عن مدى كفاءة الوحدة
اإلدارية في استخدام األموال العامة ،وهي تمارس من قبل أجهزة رقابية مختصة.
و سنتطرق هنا لنوعي الرقابة الالحقة مليزانية البلدية في :
أ :رقابة مجلس املحاسبة :مجلس املحاسبة هو هيئة رقابية بعدية على أموال البلدية ، 28هذه
الرقابة لها طابعين إداري وقضائي على الدولة أو الهيئات التابعة لها ،في تسيير األموال
العمومية مهما كان وضعها القانوني ،يسمي البعض هذه الرقابة بالرقابة القضائية ألنها تعد
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أسلوبا من أساليب الرقابة التي تكون بعد تنفيذ ميزانية البلدية ،الهدف منها توقيع العقاب
والجزاء على مرتكبي املخالفات واألخطاء التي وقعوا فيها عند إعداد امليزانية سواء عن قصد أو
دون قصد ،إضافة إلى تقصيرهم في إعداد القواعد املحاسبية الخاصة بامليزانية ،حيث يقوم
املجلس بتفحص الحسابات ويكشف عن املخالفات املالية وحوادث الغش والسرقة وقد
يعهد إليها بمحاكمة املسؤولين عن املخلفات املالية وإصدار العقوبات املنصوص عليها ،كما
قد يطلب منه وضع تقرير سنوي لرئيس الجمهورية أو السلطة التشريعية أو االثنين معا،
يعرض فيه ما اكتشفته من مخالفات مالية مع تقديم اقتراحات ملنع هذه املخالفات أو التقليل
منها في املستقبل ،فتنص املادة  210من قانون البلدية  10-11على أنه " تتم مراقبة وتدقيق
الحسابات اإلدارية للبلدية وتطهير حسابات التسيير الخاصة بها من طرف مجلس
املحاسبة طبقا للتشريع الساري املفعول".
ومن بين الصالحيات املوكلة للمجلس القيام بمراقبة الحسابات اإلدارية ومراجعتها ،وكذا
تصفية حسابات البلديات وفقا للتشريع املعمول به ،والقيام بالتحقيقات من خالل الدراسة
املعمقة ملختلف الوثائق ،أو بالتنقل ميدانيا إن اقتض ى األمر ذلك ،ويمكنه طلب االطالع على
كل وثيقة من شأنها تسهيل املراقبة املعمقة للعمليات املالية واملحاسبية للمصالح والهيئات
الخاضعة ملراقبته طبقا للمادة  30من القانون  ، 05-80كما أن النتائج التي يصل إليها مجلس
املحاسبة يطلع عليها رئيس المجلس البلدي ،ولهذا األخير تقديم أجوبة خاصة لنتائج املراقبة.
املشرع في هذه املادة يقدم ضمانات كبيرة للمسيرين حتى يدافعوا عن أنفسهم بتقديم
جميع التوضيحات قبل أي متابعة قضائية ،والتي يرون أنها مناسبة لدفع املسؤولية عنهم أمام
قضاة مجلس املحاسبة ،وفي حالة وجود ممارسات يرى مجلس املحاسبة أنها وقائع جزائية
يرسل امللف إلى النائب العام املختص إقليميا مباشرة ويخطر املعنيين وكذا السلطة التي
يتبعونها.
ب :رقابة املفتشية العامة للمالية :تم إنشاء املفتشية سنة  ، 29 1980هي بمثابة رقابة إدارية
َ
الحقة تمارس على ميزانية البلدية ،توكل مهام الرقابة ملفتشين تابعين لوزارة املالية ،عهد لها
صالحية املراقبة املالية على كافة املؤسسات بما فيها مصالح الدولة والجماعات العمومية
والالمركزية وكل املؤسسات ذات الطابع اإلداري واالقتصادي.
تمارس رقابة املفتشية على ميزانية البلدية بعد تنفيذها ،من خالل الدفاتر املحاسبية
ومستندات الصرف والتحصيل ،ومراقبة مدى تطابق املصاريف لالعتمادات املوجودة بكل بند
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من بنود امليزانية ،مع مراقبة طريقة تحصيل اإليرادات باإلضافة إلى الرقابة على مستندات
جميع العمليات املالية ،وبأنها مطابقة للقوانين والتنظيمات املعمول بها في مجال امليزانية ،وأنها
مثبتة في الدفاتر إثباتا صحيحا وفقا لنظام املحاسبة ،باإلضافة لفحص النظم املالية املعمول
بها وتقديم االقتراحات التي تراها ضرورية.
أهم اختصاصات املفتشية الرقابية هي قيامها بمهمة التحقيق ،من خالل مراقبة تسيير
الخزينة ،والتحقق من األرصدة والقيم وإجراء البحث فيما يخص العمليات التي تخضع
للمحاسبة العمومية ،إضافة إلى مهمة الدراسة بالتنسيق مع املصالح املعنية ،تقوم بعملية
التقييم االقتصادي واملالي ،وهي املذكورة باملادة  04من املرسوم .30 53-80
املطلب الثاني  :الرقابة غيراملالية على رئيس املجلس الشعبي البلدي
باإلضافة لخضوع رئيس البلدية للرقابة املالية ،أوجد املشرع أنواع أخرى للرقابة عليه
يمكن من خاللها االطالع على عمله وتوجيهه وهي التالي ذكرها:
الفرع األول :الرقابة السياسية.
قبل صدور دستور  1989واالنتقال إلى التعددية الحزبية أي في ظل الحزب الواحد ،كان
رئيس املجلس البلدي يخضع لرقابة الحزب ،إال أنه حاليا أصبحت رقابة الحزب تتم بصفة غير
مباشرة وتتمثل في توجيه األعضاء وحثهم على االلتزام بسياسة الحزب ما استطاعوا في إطار
ممارسة مهامهم ،إال أنه مع تنامي الوعي السياس ي لدى األوساط الشعبية تطورت وسائل
التعبير ،من الوسائل التقليدية املتمثلة في الوسائل السمعية البصرية واملكتوبة ،إلى
االحتجاجات الجماهيرية واملظاهرات في الشوارع واالعتصام في الساحات العامة إلى غلق الطرق
ومقرات البلديات ،وكانت لهذه الظاهرة الجديدة في املجتمع الجزائري بالغ األثر ملا لها من ضغط
على رؤساء البلديات كأشخاص أو كهيئات ،وفي الحاالت األخرى املطالبة بلجان تحقيق إدارية
تنتهي بإحالة رئيس البلدية على الجهات القضائية وما يترتب عن ذلك من آثار.
الفرع الثاني :الرقابة الشعبية
املقصود بها هي عالقة رئيس البلدية باملواطنين ،ومدى رضاهم على أدائه ،وتتمثل الرقابة
في حق املواطن في رقابة رئيس بلديته ،وأكثر مظاهرها تتمثل أساسا ،في حضور املواطن
للجلسات العلنية ،واطالعه على نتائج أعمال المجلس إلى جانب أنه من حق املواطن أن
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يستخرج نسخة من مداوالت المجلس البلدي ،إال أن عدم اهتمام املواطن بهذه الصيغ من
ممارسة حقه في الرقابة أو جهله ملثل هذه النصوص القانونية  31من جهة ،ومن جهة أخرى
عمل الهيئة التنفيذية البلدية على إهمال هذا النوع من العالقة مع املواطنين وعدم إرساء
قواعد واضحة في التعامل معهم في ظل الشفافية ،خوفا من مضايقات املواطنين ،وبالتالي
إبعادهم عن االطالع عن كيفية تسيير شؤونهم.
يجعل من هذا النوع من الرقابة يكاد يكون منعدما إال من القليل من املواطنين الذين
يملكون وعيا وحسا مدنيا ،خاصة أن الهدف من تدعيم هذه الرقابة من خالل ممارسة املواطن
لها ،يعطيه فرصة لتدارك جميع النقائص في تسيير المجلس وإعطائه فرصة للطعن سواء أمام
الجهات اإلدارية أو القضائية فيما يرى أنه مخالفا للقانون.
كما أن توسيع الرقابة ال يتعارض مع استقاللية الشخص الالمركزي ،عكس الرقابة
القانونية التي قد تؤدي إلى الحد أو القضاء على استقاللية الشخص الالمركزي ،وبالتالي تجنب
جميع األضرار التي عرفتها البالد في املاض ي ،والتي قد تتكرر نتيجة غياب االتصال بين البلدية
والهيئة الناخبة ،ويمكن لهم كذلك تقييم أراء ممثليهم ومدى تكفلهم بمشاكلهم ،ألن الرقابة
الفعلية من املواطن قد تؤدي إلى إعدام العمل اإلداري الغير شرعي عن طريق دعوى اإللغاء.
الفرع الثالث :الرقابة الوصائية
يخضع رئيس املجلس البلدي للرقابة الوصائية كباقي أعضاء املجلس الشعبي البلدي،
هذا مع األخذ باملركز القانوني لرئيس املجلس املتميز عن باقي األعضاء.
هذا التميز يظهر من ناحية االزدواج الوظيفي التي تكتس ي صفة رئيس املجلس ،فهو ممثل
للبلدية وفي نفس الوقت ممثل للدولة ،وبالتالي هذه الرقابة الوصائية تبسط على رئيس املجلس
البلدي ،إما على شخصه بصفته ممثال للدولة أو على أعماله املتمثلة في القرارات التي يصدرها
أثناء ممارسة مهامه.
لهذا يخضع رئيس املجلس الشعبي البلدي لعدة صور للرقابة تتميز بها ويمكن إجمالها
أساسا في :
 اإللغاء :حسب املادة  97من قانون البلدية فإن القرارات الصادرة عن رئيس املجلس البلدي
ذات الطابع التنظيمي ،ال تكون قابلة للتنفيذ إال بعد شهر من إيداعها لدى الوالي ،الذي له
حق النظر فيها ،كما ألزمت املادة  98من نفس القانون رئيس املجلس بإرسال كافة قراراته
للوالي للمصادقة عليها خالل  48ساعة ،ويبدأ تاريخ الشهر املحدد لدخولها حيز التنفيذ من
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تاريخ إرسالها للوالي ،وفي حالة تبين أن القرار موضوع التنفيذ الصادر من رئيس البلدية
مخالف للقانون أو يمس بالنظام العام ،يأخذ الوالي املبادرة بإلغائه بقرار مسبب ،أما في حالة
االستعجال أو الضرورة لرئيس املجلس أن يقوم بتنفيذ هذه القرارات في الحين ،لكن بعد
إعالم الوالي بذلك حسب املادة  99من قانون البلدية ،وما يالحظ هو أن املادة  80من القانون
 ، 32 08-90كانت تشترط في حالة االستعجال الحصول على إذن من الوالي قبل التنفيذ.
بالعودة لنص املادتين نجد أن املشرع عمد إلى التخفيف من سلطة الوالي الوصائية على
رئيس املجلس حين اشترط اإلعالم بدل اإلذن ،وذلك ملقتضيات االستعجال التي تدعوا اإلدارة
للقيام بإجراء حال ال يحتاج التأخير ،واشتراط املادة  80الحصول على إذن من الوالي قد يؤدي
إلى ضياع الحقوق ،فيمكن أن يأذن الوالي وقد يرى أن حالة االستعجال غير قائمة فال يمنح
رئيس املجلس اإلذن ،مما قد يحدث أضرار وضياع حقوق ،فهل يتحمل مسؤوليتها الوالي أو
رئيس البلدية ؟ مما يجعل وضع حالة االستعجال هنا ال داعي لها ،وهو ما تنبه له املشرع
وتداركه في املادة  99حين لم يقيد رئيس املجلس واشترط منه إعالم الوالي فقط ،باعتباره سلطة
وصية وليس الحصول على إذن ،وهو ُي َع ُّد تخفيف لإلجراءات عليه وإعطائه جانب من الحرية
للتصرف ،ورغم ذلك تبقى املادة  99غامضة ومرنة. 33
 اإليقاف :في حالة ظهور أن القرار موضوع التنفيذ الصادر من رئيس البلدية ،مخالف
للقانون أو يمس بالنظام العام يقوم الوالي بأخذ املبادرة إما بإلغائه بقرار مسبب خالل مدة
معينة ،أو يأمر رئيس املجلس بتعليق تنفيذه بصورة مؤقتة إلى غاية إيجاد حل لتسوية هذا
الخالف.
 اإلذن املسبق :يمكن للجهة الوصية أن تقرر مقدما بأن مشروع القرار املزمع اتخاذه من
رئيس املجلس الشعبي البلدي ،هو إجراء غير مخالف للقانون وال يمس باملصلحة العامة ،ألنه
أحيانا ال يستطيع اتخاذ القرارات الالزمة ما لم تحصل على إذن مسبق.
 الحلول :هو قيام الوالي بممارسة مهام رئيس املجلس الشعبي البلدي بتنفيذ بعض التزاماتها
التي لم يقم بها لعجزه أو إهماال منه ،باعتبار أن رئيس البلدية ممثال للدولة فهو مكلف بتنفيذ
ونشر القوانين على مستوى إقليم البلدية وهي كثيرة كما يمكنه عدم تنفيذ أو االلتزام بتطبيق
قانون أو تنظيم معين.
ولكن السؤال الذي يطرح نفسه ما مدى خطورة مثل هذا التصرف  -االمتناع عن
تنفيذ قانون أو تنظيم معين -على املصالح الجوهرية للدولة؟.
61

ملياني صليحة

والجواب هنا أن الخطورة ستكون كبيرة جدا ألن مثل هذا اإلشكال ما كانت الدولة لتتركه
بدون حل ،باعتبارها وهي تملك الوسائل القانونية واملادية ،لضمان استمرار سير املرفق العام،
واملظهر العملي لتطبيق هذه الفكرة واملتمثلة في حلول السلطة املركزية – الدولة  -محل
السلطة البلدية املتمثلة في رئيس البلدية في القيام بالعمل الذي امتنع عنه سواء كان عمدا أو
إهماال ،ويكون ذلك بصفة مباشر ة أو غير مباشرة ،وقد ذكرها باملواد  82و  83من قانون
البلدية.
ورغم أن املشرع يهدف من وراء إعطاء سلطة الحلول للوالي كممثل للدولة بهدف
استمرار سير املرفق العام ،إال أنه قيد هذه السلطة بأن يكون الحلول بنص صريح ،وأن يكون
التصرف محل الحلول الذي أمتنع عن تنفيذه رئيس البلدية ملزما قانونا ،وأن تصدر السلطة
إنذارا للقيام بالعمل املطلوب قبل القيام بالحلول يحدد فيه الوقت الالزم لالمتثال ويمتنع
رئيس البلدية عن التنفيذ أو يلتزم الصمت حيال اإلنذار فإذا فات هذا الوقت جاز للوصاية أن
تحل محله.
الفرع الرابع  :الرقابة القضائية.
األصل أن جميع أعمال ونشاطات اإلدارة تكون عرضة للرقابة القضائية ،إذا ثبت
التجاوز أو الخرق للقوانين والتنظيمات ،وعليه فإن جميع أعمال رئيس المجلس البلدي تكون
خاضعة لرقابة القضاء ،سواء كانت قرارات فردية أو تنظيمية أو قرارات تنفيذية ملداوالت
المجلس البلدي ،وبالتالي فإن مسؤولية رئيس المجلس البلدي تكون على األخطاء التي يرتكبها
أثناء تسيير املرفق العام ،34سواء أثيرت حولها نزاعات برفع الدعوى من طرف املواطنين أو
املؤسسات التي لها مصالح تضررت من جراء هذه القرارات ،وسواء دخلت حيز التنفيذ أو قبل
تنفيذها -دعوى اإللغاء ، -وسواء تم اكتشاف هذه األخطاء من طرف الجهات الرقابية مفتشية
العامة للمالية ،مجلس املحاسبة ،وتم تكييفها على أنها خطأ يستوجب تحويلها للقضاء ،ومن
بين هذه املنازعات التي قد تثار هي املنازعات عقارية ،أو منازعات الصفقات العمومية ،أو
املنازعات املتعلقة بتسريح العمال واملوظفين.
وقد أقر املشرع بقانون البلدية بمسؤوليتها عن األخطاء التي يرتكبها رئيس مجلسها مع
إمكانية رجوع البلدية على رئيسها في حالة ارتكابه لخطأ شخص ي ،وعليه في حالة عدم احترام
القوانين من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي تكون قراراته قابلة لإللغاء من طرف السلطة
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الوصية  ،كما قد تكون محال لدعوى تجاوز السلطة أو دعوى التعويض عن الضرر الذي يسببه
أي نشاط أو عمل إداري للمواطن.

خاتمة:
حدد القانون رقم  21-90اآلمرين بالصرف في مادته األولى ومن ضمنهم رئيس المجلس
الشعبي البلدي ،وهو يعتبر مسؤوال مدنيا وجزائيا ومسؤوليته هنا تعتبر شخصية ،وخضوعه
للرقابة وتحقيقات املؤسسات واألجهزة املؤهلة يكون بنص القانون.
إن املهام املنوطة برئيس البلدية في تسيير البلدية متعددة ومتنوعة ،يمارسها أحيانا
كممثل للبلدية وأحيانا أخرى كممثل للدولة ،وبالنظر ألهمية تلك املهام منحت له صفة اآلمر
بالصرف لتسهيل عمله والتخفيف من أعباء الوصاية اإلدارية على أعماله ،لكن وبالنظر
لخطورة هذه اآللية كان ال بد من خلق رقابة عليه وتنظيمها بحث ال تعرقل عمله بل تساهم في
حمايته من أي انزالق قد يقع فيه ،ومن جهة ثانية للرقابة املفروضة على رئيس البلدية كآمر
بالصرف أهمية كبيرة في الحفاظ على املال العام ،لكن في نفس الوقت ورغم هذه الرقابة
الصارمة املطبقة على املال العام ،إال أنها لم تستطع أن تحد من الفساد املالي.
ويمكن توجيه مالحظة مهمة وهي أنه تم ربط مهام رئيس المجلس البلدي بمهام الوالي
وجعله يسير في فلكه ،وكل محاولة لالبتعاد عن تعليمات السلطة الوصية تجعل رئيس المجلس
عرضه إلنهاء مهامه ،ألن السلطة املركزية أشاعت نوع من عدم الثقة بين الهيئة التنفيذية
والمجلس البلدي وذلك بإبقاء البلدية بدون استقاللية مالية حقيقية وذلك حتى تتمكن
السلطة املركزية من جعل البلديات تظهر عاجزة ،وبالتالي تصبح خاضعة وتابعة إلرادة وإدارة
الدولة.
النتائج :من أهم النتائج التي خلصت إليها في هذه الورقة البحثية نذكر:
أ .الرقابة املفروضة على رئيس البلدية كآمر بالصرف مساوية وموازية لسلطاته كآمر بالصرف.
ب .تنوع صور الرقابة تحد وتكبح عمل رئيس املجلس وتجعله عاجز عن أداء مهامه باستقاللية.
التوصيات :بالنسبة ألهم ما يمكن ذكره في األخير من توصيات حول مهام رئيس املجلس كآمر
بالصرف وحدود ممارسته لتلك السلطة ،هو تأكيد أن رئيس املجلس ممثل املواطنين املحليين
فهو معبر عن إرادتهم ولديه الدراية الكافية بالنقائص املختلفة التي تشتكي منها البلدية وبالتالي
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منحه سلطة اآلمر بالصرف من جهة وتكثيف الرقابة عليه من جهة أخرى يعد كبح وعرقلة
لسلطة محلية منتخبة وعرقلة لسلطة محلية منتخبة مجسدة إلرادة املواطنين املحليين.
لهذا نوص ي بضرورة التخفيف من تلك األنواع املختلفة للرقابة مع توفير ضمانات
مختلفة إلبقاء رئيس املجلس يمارس مهامه ضمن أطر املشروعية.

الهوامش:
 :1قانون رقم  21-90مؤرخ في  1990/08/15يتضمن قانون املحاسبة العمومية (ج.ر.ج.ج رقم .)90/35
 :2مرسوم تنفيذي رقم  313-91مؤرخ في  ،1991/09/07يحدد إجراءات املحاسبة التي يمسكها اآلمرون بالصرف واملحاسبون

العموميون وكيفياتها ومحتواها( ،ج.ر.ج.ج رقم .)91/43

 : 3تنص املادة  81من قانون رقم 11-10مؤرخ في  ، 2011/06/22املتعلق بالبلدية (ج.ر.ج.ج  )11/37على ما يلي" ينفذ رئيس
المجلس الشعبي البلدي ميزانية البلدية وهو اآلمر بالصرف".
:

Ministère de finances, )2007(, manuel de procédure d’exécution des recettes et des dépenses
publiques, (DGC), p07.
4

- : 5تنص املـادة  15على ما يلي " يتم تنفيذ امليزانيات و العمليات املالية:
من حيث اإليرادات عن طريق إجراءات اإلثبات و التصفية و التحصيل.من حيث النفقات عن طريق إجراءات االلتزام و التصفية و األمربالصرف أو تحريرالحواالت و الدفع". تنص املـادة  16على ما يلي " يعد اإلثبات اإلجراء الذي يتم بموجبه تكريس حق الدائن العمومي". تنص املـادة  17على ما يلي " تسمح تصفية اإليرادات  ،بتحديد املبلغ الصحيح املديون الواقعة على املدين لفائدة الدائنالعمومي  ,و األمربتحصيلها ".
 تنص املـادة  18على ما يلي "يعد التحصيل اإلجراء الذي يتم بموجبه إبرام الديون العمومية ".تنص املـادة  19على ما يلي " يعد االلتزام اإلجراء الذي يتم بموجبه إثبات نشوء الدين ".تنص املـادة  20على ما يلي " تسمح التصفية بالتحقيق على أساس الوثائق الحسابية و تحديد املبلغ الصحيح للنفقاتالعمومية ".
تنص املـادة  21على ما يلي " يعد األمربالصرف أو تحريرالحواالت اإلجراء الذى يأمربموجبه دفع النفقات العمومية".تنص املـادة  22على ما يلي " يعد الدفع اإلجراء الذي يتم بموجبه إبرام الدين العمومي ". : 6يوسف جياللي  ،)2016( ،النظام القانوني لآلمر بالصرف في القانون الجزائري ،مجلة القانون  ،العدد ،06معهد العلوم
القانونية و اإلدارية بغليزان ،ص .86
 : 7يوسف جياللي  ،نفس املرجع ،ص .80
 : 8تنص املـادة  32من القانون  21-90على ما يلي "اآلمرون بالصرف مسؤولون مدنيا و جزائيا على صيانة و استعمال
املمتلكات املكتسبة من األموال العمومية وبهده الصفة فهم مسؤولون شخصيا على مسك جرد للممتلكات املنقولة و
العقارية املكتسبة أو املخصصة له".
 : 9بوشامي نجالء )2007/2006( ،املجلس الشعبي البلدي في ظل قانون البلدية  08/90أداة للديمقراطية-املبدأ والتطبيق-
 ،رسالة ماجستير ،فرع :املؤسسات السياسية واإلدارية في الجزائر ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،اإلخوة منتوري
بقسنطينة ،ص .171
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 : 10تنص املادة  82من قانون البلدية  10-11على ما يلي " يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي وتحﺖ رقابة المجلس
الشعبي البلدي باسم البلدية ،بجميع التصرفات الخاصة بالمحافظة علﻰ األمالك والحقوق المكونة للممتلكات البلدية
وإدارتﻬا.
ويجب عليه ،علﻰ وجه الخصوص ،القيام بما يأتي:
 التقاﺿي باسم البلدية ولحسابﻬا، إدارة مداخيل البلدية واألمر بصرف النفقات ومتابعة تطورالمالية البلدية، إبرام عقود اقتناء األمالك والمعامالت والصفقات واإليجارات وقبول الﻬبات والوصايا، القيام بمناقصات أشغال البلدية ومراقبة حسن تنفيذها، اتخاذ كل القرارات الموقفة للتقادم واإلسقاط، ممارسة كل الحقوق علﻰ األمالك العقارية والمنقولة التي تملكﻬا البلدية بما في ذلك حق الشفعة، اتخاذ التدابير المتعلقة بشبكة الطرق البلدية، السﻬر علﻰ المحافظة علﻰ األرشيف، اتخاذ المبادرات لتطوير مداخيل البلدية". : 11مرسوم تنفيذي  59-85مؤرخ في  1985/03/23املتضمن القانون األساس ي النموذجي لعمال واإلدارات واملؤسسات العمومية
(ج.ر.ج.ج .)85/13
12
:Zahia Moussa, (1998), les finances locales, une tentative d'approche, annales , U.R.A.M.A,
Université Mentoure, P 33.
13
:Ahmed Saaid,(1993) ,la fiscalité collectives locales bilan et perspectives, étude d’obtention d’un
diplôme supérieur de finance, institut national de finance Kolea, p 11.

 :14بالعودة ألحكام قانون البلدية  10-11خاصة نص املادة  71منه نجدها تنص على أنه يستخلف رئيس املجلس الشعبي البلدي
 ،املتوفي أو املستقيل أو املتخلي على املنصب أو محل مانع قانوني خالل  10أيام على األكثر حسب الكيفيات املنصوص عليها في
املادة  65من نفس القانون  ،و بالتالي فإن حاالت االستخالف محددة على سبيل الحصر في  04حاالت ال غير هي  :الوفاة ،
االستقالة  ،التخلي عن املنصب  ،وجود مانع قانوني ،أما املادة  72من نفس القانون فقد نظمت حاالت االستخالف في حالة
حدوث مانع مؤقت و نظمت املادة  73حالة االستقالة و كيفياتها أما حالة التخلي عن املنصب فقد نظمته املادتين  74و . 75
ومنه يمكن القول أن املشرع من خالل النصوص السابقة يكون قد حسم في مصير آلية سحب الثقة التي كان معمول
بها ضمن أحكام قانون البلدية  08-90املؤرخ في ( 1990/04/07ج.ر.ج.ج رقم  ،)90/15حيث أنهى حاالت سحب الثقة و
االنسداد في سير املجالس الشعبية البلدية التي طاملا عانت منها تلك املجالس خالل السنوات السابقة في ظل القانون القديم
، 08-90التي كانت تناولت نص املادة  51منه على أن يعوض املجلس الشعبي البلدي الرئيس املتوفى ،أو املستقيل ،أو املقص ى،
أو املقال بمنتخب من بين أعضاء قائمته .
ورغم أن سحب الثقة لم يعد منصوص عليها في قانون البلدية  10-11إال أن رئيس املجلس الشعبي البلدي غالبا يقوم
باإلستقالة أو يتم إيقافه عن ممارسة مهامه تحت ضغط سحب الثقة من قبل املنتخبين.
 : 15حنيش أحمد  ،)2014(،الرقابة على اإلنفاق العام كآلية لتحديد املسؤوليات واملحافظة على املال العام ،مجلة االقتصاد
الجديد  ،العدد– 11املجلد  ، 02ص .285
 :16مرسوم رئاس ي رقم  ، 247-15مؤرخ في  ،2015/09/16يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات املرفق
العام(،ج.ر.ج.ج .)15/50
 : 17أحمد محيو ،)1996( ،محاﺿرات في املؤسسات اإلدارية ،ديوان املطبوعات الجامعية ،ترجمة محمد عرب صصيال ،ص
.378
65

ملياني صليحة

 :18تنص املادة  49من األمر رقم  58-75املؤرخ في  1975/12/26املتضمن القانون املدني املعدل و املتمم على ما يلي "
األشخاص االعتبارية هي:
 الدولة والوالية والبلدية. املؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري. الشركات املدنية والتجارية. الجمعيات واملؤسسات.الوقف. كل مجموعة من أشخاص أو أموال يمنحها القانون شخصية قانونية" : 19زاهر عبد الرحيم عاطف ،)2009(،الرقابة على األعمال اإلدارية ،دار الراية ،الطبعة األولى ،األردن ،ص .105
 : 20دحماني سمراني و هشام بن حميدة ،)2017( ،الرقابة القبلية لنفقات البلدية وترشيد اإلنفاق العام ،مجلة معارف،
السنة  ،12العدد  ، 23ص  255وما يليها.
 : 21هذا النوع من الرقابة تحكمه نصوص املرسوم التنفيذي رقم  414-92مؤرخ في  1992/11/14يتعلق بالرقابة السابقة
للنفقات التي يلتزم بها -املعدل واملتمم( -ج.ر.ج.ج  ،)92/82واملرسوم التنفيذي رقم  381-11املؤرخ في  2011/11/21املتعلق
باملصالح املراقبة املالية (ج .ر.ج.ج  ،)11/64والقرار الوزاري املشترك بين كل من وزير الداخلية والجماعات املحلية ووزير املالية
املؤرخ في  2010/05/09الذي يحدد رزنامة تنفيذ الرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها واملطبقة على ميزانية البلديات
(ج.ر.ج.ج رقم .)10/37
 : 22مرسوم تنفيذي رقم  381-11مؤرخ في  2011/11/21املتعلق باملصالح املراقبة املالية (ج.ر.ج.ج .)11/64
 : 23قرار وزاري مشترك بين كل من وزير الداخلية والجماعات املحلية ووزير املالية املؤرخ في  2010/05/09الذي يحدد رزنامة
تنفيذ الرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها واملطبقة على ميزانية البلديات (ج.ر.ج.ج رقم .)10/37
 :24بوحميدة عطاء هللا ،)2012/2011( ،الرقابة على تنفيذ النفقات العمومية في القانون الجزائري( ،أطروحة دكتوراه دولة
في القانون العام ،كلية الحقوق ،جامعة الجزائر  ،01ص .69
 : 25عبد الجليل دبابي و محفوظ برحماني  ،)2019( ،هيئات الرقابة على اإلدارة املالية للبلديات ،مجلة العلوم القانونية و
السياسية  ،املجلد  ،10العدد ،03ص .914
 : 26بلعباس بلعباس ،)2003/2002(،دور وصالحيات رئيس املجلس الشعبي البلدي في القانون الجزائري( ،رسالة ماجستير
في الحقوق ،فرع اإلدارة واملالية ،كلية الحقوق ،جامعة الجزائر) ،ص .153
 :27تنص ّ
املادة  76من قانون الصفقات العمومية  247-15على ما يلي" تختص املصلحة املتعاقدة ،باختياراملتعاقد ،مع
مراعاة تطبيق أحكام الفصل الخامس من هذا املرسوم املتعلق برقابة الصفقات ".
 : 28قانون رقم  05-80مؤرخ في  1980/03/01يتعلق بمجلس املحاسبة (ج.ر.ج.ج رقم .)80/20
 : 29مرسوم رقم  53-80مؤرخ في  1980/03/01يتضمن إحداث مفتشية عامة للمالية (ج.ر.ج.ج رقم .)80/10
 : 30تنص املادة  04من املرسوم  53-80على ما يلي " تمارس املفتشية العامة للمالية وظيفة املراقبة بواسطة مفتشين عاميين للمالية ومفتشين
للمالية ومفتشين مساعدين  ،يشارإليهم فيما يلي بكلمة (املفتشين).وتتمثل هذه املراقبة في مهام املراجعة أو التحقيق "..

 : 31مرسوم رئاس ي رقم  131-88مؤرخ في  1988/07/04املتضمن العالقات بين اإلدارة واملواطن (ج.ر.ج.ج رقم .)88/27
 : 32قانون رقم  08-90مؤرخ في 1990/04/07يتعلق بالبلدية (ج.ر.ج.ج  )90/15معدل ومتمم بأمر رقم  03-05مؤرخ في
( 2005/07/18ج.ر.ج.ج رقم .)05/50
 : 33ملياني صليحة ،)2016( ،الوصاية اإلدارية على املجالس الشعبية البلدية والوالئية ،الطبعة األولى ،دار الراية للنشر
والتوزيع ،األردن ،ص .166
 : 34بلعباس بلعباس ،املرجع السابق ،ص .163
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