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  مقدمة
وفـي هـذا  الالمركزيـة و المركزية بين ، اإلداري تنظيمها فيالدول  من كغيرها الجزائر أخذت

 لهـا يسـم  مركـز فـي جعلتهـا مهمـة قانونيـة صـالحيات ، اإلقليميـة للجماعـات منحـت فقـد اإلطـار
وذلـــن مـــن خـــالل توزيـــب ا ختصاصـــات بـــين الدولـــة والجماعـــات ، اإلداري العمـــل متطلبـــات بتلبيـــة

الجماعـــــات  أن، التــــي تــــنع صــــراحة علــــ   1 1996مــــن دســـــتور  15بموجــــم المــــادة  اإلقليميــــة
  مركــزي ، وهــي جماعــات  إداريللدولــة هــي الو يــة والبلديــة   فالجماعــات المحليــة تنظــيم  اإلقليميـة
للدولــة ،  إداريــةتتمتــب بالصخصــية المعنويــة وا ســتقالل المــالي ، وتصــكل مقاطعــات  إقليميــةعموميــة 

الصـالحيات المركزيـة فنجـدها مجسـدة فـي  أمانتخبة ، فهي تجسد الالمركزية من خالل المجالس الم
 مثل الدولة  عل  المستوى المحلي .واألعمال التي يقوم بها م

 هياكلهـا بتطـوير تسـم  قانونية وسيلة باعتبارها ، الحديثة الدول في الالمركزية ألهمية ونظرا
 الدولـة بنـا  فـي مهـاأحكا صـلم فـي الـنع علـ  الحـرع المتعاقبـة لدسـاتيرا خـال  مـن يالحظ فإنه
 . الوسيلة هذه عل 

 وطنيــة اختصاصــات بــين التمــايز مــن نــو  وجــود علــ  يؤســس الالمركزيــة نظــام أن ومعلــوم
كامـل تـرام الجمهوريـة  صـامل وكامـل علـ  بصـكل والـتحكم بهـا تسييرها ليتم ، المركزية للسلطة تؤول
 . 2لمحليةا للجماعات تؤول محلي طابب ذات محددة اختصاصات وبين

ـــــ  ذلـــــن  ـــــة فـــــي تحقي ـــــ  ممثليهـــــا و ، واعتمـــــدت الدول ـــــيهم الطـــــابب أضـــــ ت، و أعوانهـــــا عل  عل
، ولوبطريقـة ييـر مباصـرة ، وهـو مـايعبر عـن جهـاز  األقـاليم، باسـتالم مهـام التسـيير لهـذه الالمركزي

 يتعل  بالسلطات المحلية لنظام عدم التركيز . إداري
يعمــــل باســــم الســــلطة  إذزا لعــــدم التركيــــز ، الجزائــــري جهـــا اإلداريويعـــد الــــوالي فــــي التنظــــيم 

، العـم المركزية ، ويتخذ القرارات باسم الوزرا  في عدد من القضايا ، وبالتالي يخ ـ  الـبعم مـن 
بالغـة لتمثيلـه  أهميـة، ممـا يجعـل دوره ذو 3وهو بذلن حلقة وصل بين السلطة المركزيـة والالمركزيـة 

 المركزي عل  مستوى الو ية . اإلداريفي التمثيل  ر ركيزة هامةببين السلطتين معا ،  ممايعت
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الو يــــة وصــــ ي الالمركزيــــة وعــــدم التركيــــز فــــي ن ــــس الوقــــت ، ويمــــارس الــــوالي  تأخــــذحيــــ  
ســلطاته وصــالحياته تبعــا لهــذا الوصــ  ، فهــو يضــطلب بمهــام تعتبــر مــن صــميم العمــل المركــزي ، 

 القسم ا داري . باعتباره ممثال للدولة الذي يراعي مصالحها عل  راس هذا
 أصــليولــم يكت ــي القــانون بهــذه الصــالحيات ، فقــد كل ــه بمهــام اخــرى تعتبــر مــن اختصــاع 

ماعــات الالمركزيــة فقــد ســم  لــه جللجماعــات المحليــة ، ولــم يكت ــي كــذلن بجعلــه يتــدخل فــي عمــل ال
هـا ، ، التـي قـد يكـون خاضـعا ل التـأثيركـل عوامـل  نبسلطات تجعله مهيمنـا ومسـيطرا وفـي منـاى عـ

 السلطات والصالحيات بص ته ممثال للو ية . أيلو لم يكن لديه هذا ا متياز ، 
وتنــو  صــالحياته بصــ ته هيئــة تن يذيــة للو يــة ، فهــو  يكت ــي بالقيــام بعمليــة تن يــذ مــداو ت 

فــي الو يــة مــن  األولالمســؤول  بأنــهكمــا يظهــر  اإلعــالم، بــل يقــوم بمهــام  ألــو ئيالمجلــس الصــعبي 
 صالحية تمثيل الو ية . خالل

كونـه يتمتـب با زدواجيـة  اإلداريجهـازا لعـدم التركيـز ،كما يعد رئيس المجلس الصعبي البلدي 
قاعـــدة  أيضـــاممـــا يعتبـــر  أخـــرى،بلديـــة تـــارة ل، حيـــ  يمثـــل الدولـــة تـــارة ويمثـــل ا اإلداريفـــي التمثيـــل 

 المركزي عل  مستوى البلدية . اإلداريهامة في التمثيل  أساسية
ان ا ختصاع ا ول والرئيسي الممنوح لرئيس المجلس الصـعبي البلـدي ، هـو تمثيـل البلديـة 

القاعــدة  أنهــافــي مادتــه الثانيــة    1 10-11باعتبارهــا قاعــدة الالمركزيــة كمــا جــا  فــي نــع القــانون 
   . اإلقليميةالالمركزية 

تمثيــل الدولــة ككــل لكــن مهامــه   تنحصــر فــي تمثيلــه للبلديــة فحســم ، بــل يتعــدى ذلــن الــ  
 خاضب للسلطة الرئاسية للهيئات التي تعلوه درجة في السلم ا داري للدولة . ألنه

لــرئيس المجلــس الصــعبي البلــدي مهــام عديــدة  ذكــره،وقــد عهــد قــانون البلديــة الجديــد الســاب  
 . 2ومتنوعة ، تختل  باختال  الوضب الذي يكون فيه 

ور حاجيـات جديـدة اصـبحت ضـرورة ملحـة ومطلـم لكن مب زيـادة ا عبـا  علـ  الدولـة وظهـ
اكـدت علـ  صـالحيات  أخرىنصوع تنظيمية وقوانين ر أدىإلىظهو  يمكن تجاهله ،  وأساسيصعبي 

 ةالمنوطــرئــيس المجلــس الصــعبي البلــدي ، خاصــة فــي مجــال التهيئــة والبنــا  ، لكــن ا ختصاصــات 
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التـي تتخـذ مـن طرفـه ، ويكـون خاضـعا عن طري  القـرارات  إ برئيس المجلس الصعبي البلدي  تتم 
 فيها ال  وصاية الوالي وكل ما يترتم عنها من اثار  .

 :سباب اختيار الموضوع أ

ان العمل المنوط لكل من الوالي ورئـيس المجلـس الصـعبي البلـدي ، للوظي ـة ا زدواجيـة التـي 
، ممـــا نـــرى انـــه يكتنـــ  هـــذا يصـــغلونها ، فتـــارة يمثلـــون الدولـــة وتـــارة  يمثلـــون الهيئـــة التـــي يترأســـونها 

لدراسـة  أكثـرفي بعم الجوانم من عملهم ، جعلنـا نبحـ  ونهـتم  واإلبهامالتمثيل نو  من الغموم 
وقــانون 071-12الموضــو  وخاصــة فــي ضــو  القــوانين الجديــدة التــي صــدرت ، قــانون الو يــة  اهــذ

 .102-11البلدية 

 اهمية الموضوع :

، ولما لهـم مـن دور كبيـر فـي للدولة  اإلقليميةماعات جي العل  اعتبار ان الو ية والبلدية ه 
من اجل تعزيـز وتماسـن الوحـدة الوطنيـة ، وكـذا تجسـيد لمبـدأ الديمقراطيـة  الال مركزيتجسيد النظام 

ا قليميــة كأســاس متــين وقــوي فــي دعــم  الجماعــاتبا عتمــاد علــ   إ علــ  ارم الواقــب ،  يكــون 
اصـــد ، فـــي تســـيير الصـــؤون المحليـــة والنهـــوم بكـــل متطلبـــات ا فـــراد النظـــام الـــديمقراطي والحكـــم الر 

المركزي لهـذه الهيئـات الهامـة فـي الدولـة كـان  اإلداريالتمثيل  وإلبرازحاجياتهم الضرورية ،  إلصبا 
 ذو اهمية بالغة وم يدة لنا ولكل طالم للمعرفة .

و يــة والبلديــة همــا الجماعــات باعتبــار ال، و  أخــرىفهــو يمثــل الدولــة تــارة ويمثــل الو يــة تــارة 
ـــة،اإلقليمية ـــواة  للدول وذلـــن  ا ختصاصـــات،من خـــالل توزيـــب المحليـــة،إلدارة الصـــؤون  األساســـيةوالن

 . 3الدستورمن  15بموجم المادة 
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الوالي كممثل مركزي عل  مستوى الو ية ، ورئيس المجلس الصعبي البلـدي  أنوعل  اعتبار 
حســن تســيير للمصــال   أو، ومــا يترتــم عــن عملهــم مــن عرقلــة كممثــل مركــزي علــ  مســتوى البلديــة 

 .  أكثر ختيارنا لهذا الموضو  والبح  فيه ، العامة للدولة ولإلفراد ، كان بمثابة الدافب الرئيسي 

 اشكالية البحث :

علــ  مســتوى األولاذا كــان كــل مــن الــوالي ورئــيس المجلــس الصــعبي البلــدي ، ممــثالن للدولــة 
دور كــل مــن الــوالي ورئــيس المجلــس الصــعبي البلــدي فــي علــ  مســتوى البلديــة ، فمــا  الو يــة والثــاني

 071-12وهــل وضــعت القــوانين الجديــدة التــي صــدرت لكــل مــن قــانون الو يــة  ؟النظــام الالمركــزي 
 ؟. اإلقليميةنو  من ا ستقاللية للجماعات  102-11وقانون البلدية 

 منهجية وخطة البحث :

التســاؤ ت ، اعتمــدنا علــ  المــنه  الوصــ ي لبيــان حــدود ســلطات كــل  علــ  كــل هــذه لإلجابــة
مـــن الـــوالي ورئـــيس المجلـــس الصـــعبي البلـــدي ، باعتبارهمـــا يمـــثالن الدولـــة علـــ  مســـتوى الجماعـــات 

 . الو ية والبلدية قانون  أحكامالمنه  التحليلي من خالل تحليل  اإلقليميةباإلضافةإل 

وينــدرت تحتــه  ، أولزي علــ  مســتوى الو يــة ، هــذا ك صــل فتناولنــا بدايــة الــوالي كممثــل مركــ
الـوالي كممثـل للو يـة ، ثـم مبحثين ا ول تحدثنا فيه الوالي كممثـل للدولـة والبحـ  الثـاني تحـدثنا فيـه 

ثـم تناولنـا رئـيس المجلـس الصـعبي البلـدي كممثـل مركـزي علـ  مسـتوى  ، األولجعلنا خاتمة لل صـل 
نـدرت تحتـه مبحثـين ايضـا ا ول تحـدثنا فيـه عـن تمثيـل رئـيس المجلــس ويالبلديـة هـذا ك صـل ثـاني ، 

 الصعبي البلدي للدولة ، والبح  الثاني تناولنا فيه تمثيل ريس المجلس الصعبي البلدي للبلدية .
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 الوالية:الوالي كممثل مركزي على مستوى  األول: الفصل

الثـاني مـن  لدولة واضـحة وصـريحة ، فـي ال صـبص ته ممثال لل ،لقد جا ت سلطات الوالي 
 أهـممبينـة  ،منـه 1101وف  ماورد في نع المـادة وذلن  07-12قانون الو ية الجديد  أحكامخالل 

فهو ممثـل يترأسـهاالو يـة التـي  إقلـيمت التي يقوم بها الوالي بص ته ممثال لها فـي حـدود ا ختصاصا
 . قليمهاأالدولة في كافة  الدولة وم وم الحكومة ، وهذا تدعيما لسلطة

ن خــالل األصــخاع الــذين يمثلــون الدولــة ، وهــذا   يكــون إ  مــ ــذ الوظي ــة اإلداريــة تنحتــ  
 التي تنبب من مصدر واحد .والتعليمات ،  األوامربكافة  اإللمامب

 للدولة ممثال بصفته الوالي :األول المبحث

ن أيل الدولة عل  مسـتوى الو يـة ، وكـله ص ة تمث أعط لقد من  المصر  الجزائري للوالي و 
بموجـــم القـــوانين  أوكلهإياهـــاالو يـــة دولـــة بحـــد ذاتهـــا ، وذلـــن مـــن خـــالل الصـــالحيات والمهـــام التـــي 

والتنظيمــات المعمــول بهــا ، ممــا يعتبـــر تنــاز  عــن بعــم مــن ســـلطاتها المركزيــة لــه ويطبقهــا علـــ  
 : فيما يلي  موكلةللواليصاتالوتتمثألهما ختصا،  يترأسهامستوى الو ية التي 

 التنفيذ و التمثيل مجال في  :األول المطلب
إن مـــن مقومـــات النظـــام الالمركـــزي ، هـــو عـــدم التركيـــز اإلداري الـــذي يتجســـد فـــي صـــخع  

الوالي الـذي يعتبـر يـد السـلطة المركزيـة المبسـوطة علـ  كـ  الو يـة ، التـي يترأسـها وهـذا مـا يتضـ  
 انه :أكثر في ال ر  األول األتي بي

 :التمثيل مجال في :األول الفرع

ـــ ـــوالي هـــو رئـــيس الجهـــاز  المـــادة الســـاب  ذكرهـــا، عباســـتقرا  ن ـــ   اإلدارييعتبـــر ال  رأسعل
الو يــة ، وهمــزة  وصــل بينــه وبــين الســلطة المركزيــة ، والممثــل لكــل وزيــر كــل حســم القطــا  الــذي 

التابعـة لـه و ، مراقبة نصاط القطاعات التنسي  و يكمن في ، للسلطة المركزيةلتمثيله ،بالنسبة  يترأسه
بكـل القضـايا  همإبرام العقود وا ت اقيات باسم الدولة ، أما بخصوع تمثيله للوزرا  فهو يقوم بـإبالي
 المهمة التي تتعل  بالحياة السياسية واإلدارية وا جتماعية وا قتصادية في الو ية . 
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نصــاط القطاعــات ييــر الممركــزة للدولــة وهــي ذلن بمراقبــة كــيقــوم زيــادة علــ  ذلــن فــان الــوالي 
، وهـذا ا سـتثنا  جـا  1 07-12ن قـانون الو يـة م111خارجة عن ا ستثنا  الوارد في نع المادة 

 .ن هذه القطاعات تخضب لتعليمات السلطة المركزية .اكون ان ا صل 
 يخضــعها لــموالتــي جــا ت علــ  ســبيل الحصــر و  ،التــي اســتثناها المصــر   القطاعــاتومــن بــين 

 :هي الوالي لرقابة
 .العلمي والبح  العالي التعليم و والتكوين التربية مجال في التنظيم و التربوي العمل -

 وتحصيلها . الضرائم وعا  -
 .الجمارن-
 .العملة م تصي-
 .العمومي الوظي ة م تصي-
 . الو ية حدود خصوصية أو طبيعة إل  بالنظر نصاطها يتجاوز التي المصال -

 2.ليهع مدع  أو كمدعي سوا  القضا  أمام الدولة يمثل ذلن إل  وباإلضافة الوالي أن كما
 :التنفيذ مجال في  :الثاني الفرع

، وذلـن باسـتقرا  المـادة عل  تن يذ القوانين و التنظيمـات  السهر،  اوجم المصر  عل  الوالي
والتنظيمـات ،  التـي تصـدرها ان يسـهر الـوالي علـ  تن يـذ القـوانين  07-12من قـانون الو يـة  113

 السلطات المركزية ، بعد نصرها في الجريدة الرسمية .
 :بتن يذ مكل  لهذا وفقا فالوالي

 :األوامر و القوانين  : أوال
 يمضــ و الرســمية الجريــدة فــي نصــرها بعــد وذلــن التصــريعية الســلطات عــن تصــدر التــيوهــي 

 مــن كامــل يــوم مضــ  بعــد العاصــمة الجزائــر فــي نافــذة وتكــون ، الــدائرة مقــر إلــ  مــن وصــولها وميــ
 بصــ ته تن يــذها حســن علــ  بالســهر ملــزم وهــو القــوانين دائمــة بكــل عالقــة علــ  الــوالي و ، 3نصــرها
 .الو ية صعيد عل  العامة السلطة مندوم
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 : لتنظيماتاثانيا :
متــب التـي تت،  الدسـتورية الصـالحيات صـميم مـن وهـي ، الحكوميـة و الرئاسـية المراسـيمهـي و 

 . الت ويم حدود في إ  الوزرا  دون،  التن يذية بها السلطة
 قـرارات إصـدار أو اتخـاذعلـ   الـوالي ليعمـ،  والتنظيمـات القوانين تن يذ في لسلطته وتجسيدا

السـاب   113 لمـادةا موجـمبو  فإنـه لـذا،  1ةبالو يـ الخاصـة القـرارات اإلداريـة مدونـة فـي تـدرت و ئيـة
 احتـــرام علـــ  يســـهر ، التنظيمـــات و تن يـــذ القـــوانين جانـــم إلـــ  و 07-12يـــةالو  قـــانون مـــنذكرهـــا 
 صعاراتها . و الدولة رموز

 فـي الجزائريـة الجمهوريـة رمـوز مـن رمـزان همـا ، الـوطني والنصـيد العلـم فـإن الدستور وحسم
 دالنصـي أمـا األحمـر، باللون هالل و نجمة يتوسطهما و واألبيم اللون األخضر الوطني العلم حمل

ـــوطني ـــ  باإلضـــافةمقاطعـــه ،  بجميـــب قســـما فهـــو ال ـــة خـــاتم إل ـــذي الدول ـــارة يحمـــل ال  الجمهوريـــة عب
 2.... الصعبية الديمقراطية الجزائرية
 االداريالضبط  مجال في :الثاني المطلب

المتمثلــة فــي ،  لدولــةل ممثــل وبصــ تهصاصــات الــوالي تاخ األولبعــدما تناولنــا فــي المطلــم 
سـو  نتحـد  عـن مجـال أخـر   يقـل ذ ، التي يقـوم بهـا علـ  مسـتوى الو يـة ، مجال التمثيل والتن ي

أهمية عن سابقيه أل وهو الضبط ا داري و نتكلم عنه ، بمختل  انواعه الثالثة  ) المحافظـة علـ  
 .النظام و ا من و السكينة العمومية ( 

و المحافظـة علـ  د ريم ان المصـر  الجزائـري اوجـم علـ  الـوالي بالسـهر علـ  حريـات ا فـرا
ممتلكــاتهم ، نجــده قــد فــرم قيــودا علــيهم تحــد مــن بعــم حريــاتهم ، حيــ  يقــوم الــوالي ومــن خــالل 

، والمتمثـل فـي الضــبط ا داري وهـو حـ  تســتعمله ا دارة ، ذا المجــال السـلطات الممنوحـة لــه فـي هـ
لصــحة والســكينة يتمثــل فــي فــرم قيــود علــ  ا فــراد مــن اجــل الح ــاظ علــ  النظــام العــام وا مــن وا

 من قانون الو ية . 114الذي جا ت به نع المادة العمومية و 
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   :األمن على الحفاظول :الفرع األ 
والتــــــي جــــــا ت ،   07-12منقانونالو يةالجديــــــد  114 باســــــتقرا  نــــــع المــــــادة 

 المحافظـة الـوالي مسـؤول عـنأن نجـد  ، 09-90قـديم ال الو يـة قـانون مـن 96 مطابقـةألحكامالمادة
 التـي اإلجـرا ات كافـة اتخـاذ طريـ  عـن وذلـنيـة ، العموم السـكينة و السالمة واألمن و النظام عل 

 و الضـــارة األنصـــطة كافـــةالتجمهـــر و و  المظـــاهرات كمنـــب ، لهموامـــأ و من ســـها علـــ  دافـــر ا  تطمـــئن
 . 1م والسكينة في حياته الطمأنينةتهدد استقرارهم  وت قدهم  التيجرائم ال منالحد  و الخطيرة

  :العامة السكينة على الحفاظالفرع الثاني : 

فــي مجتمعــاتهم وصــعورهم بالســكينة ، و  الواجــم علــ  و ة ا مــور تحقيقهــا حقــبــين ال مــن إن
فـي ن وســهم ، وهــذا   يتــأت  ا  بوضــب قيــود صـارمة وردعيــة ، وفــرم جــزا ات ويرامــات لكــل مــن 

صـات الـوالي التـي تـدخل فـي ااختص، وهـو مـن  يهدد ويمس بهـذا الحـ  ، المكـرس دسـتوريا وقانونيـا
مجــال الضــبط ا داري و ذلــن باتخــاذ جميــب التــدابير الك يلــة بمنــب اســتعمال مكبــرات الصــوت واقامــة 

، وابعــاد المصــانب والمؤسســات الصــناعية مــن داخــل 3بــدون تــراخيع 2الح ــالت فــي ا مــاكن العامــة
جي  وضوضـا  محافظـة علـ  الهـدو  مـن جهـة المحيط العمراني والكثافة السكانية ، التي تحد  ض

 والمحافظة عل  البيئة والمحيط .
 :للوالية ممثال بصفته الوالي  :الثاني المبحث

بعـدما تعرضـنا فـي المبحـ  ا ول الـ  صـ ة الـوالي ، كممثـل للدولـة وم ـوم الحكومـة علـ  
 التمثيل . مستوى الو ية ، والتعر  عل  السلطات والصالحيات التي يتمتب بها في هذا

هذا التمثيل لـدى الـوالي المخولـة لـه مـن طـر  المصـر  الجزائـري ، نجـده قـد   زدواجيةونظرا 
والتـي ادرت فيهـا  1094الـ  يايـة المـادة  102بموجم المواد مـن المـادة ، منحه ص ة ممثل الو ية 
المــداو ت ، بخصــوع هــذا التمثيــل وهمــا كممثــل للو يــة والثانيــة فــي تن يــذ ، نــوعين مــن الســلطات 

 . 07-12الجديدوالتي تدخل في البام الثال  من ال صل ا ول من احكام قانون الو ية 
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  لواليةل مثالبصفته م   :األول المطلب

لــــوالي يمثالوالتــــي تــــنع صــــراحة علــــ      07-12قــــانون الو يــــة نم 105المــــادة  ســــتقرا اب
ل والصــروط المنصــوع عليهـــا فــي القـــوانين حســم ا صـــكاة ،الو يةفيجميعأعما لحياةالمدنيةواإلداريــ

ل ادارة ا مــالن مــال اعكـهــذا القــانون  ألحكـاموالتنظيمـات المعمــول بهـا ، ويــؤدي باســم الو يـة طبقــا 
 ممتلكات الو ية ويباغ رئيس المجلس الصعبي الو ئي .هاوالحقو  التي تتكون من

القضـا  اذا  مدنية ، كما يمثلهـا امـاي ان الوالي يمثل الو ية في جميب ا عمال ا دارية والمأ
 كانت طرفا فيها .

 اإلدارية و المدنية الحياة في الوالية تمثيل :ل والفرع األ 
وهـي حضـور الـوالي  لمختلـ  التظـاهرات الرسـمية المتمثلـة فـي ا حت ـا ت الوطنيـة والدينيـة 

 .والمناسبات الرياضية والثقافية ، التي تنصط عل  مستوى اقليم الو ية 
كما يقوم بواجم الضيافة في حالة استضـافة صخصـية وطنيـة او اجنبيـة ، وتبـادل التهـاني و 

 الدعوات وتلبيتها التي ترد باسم الو ية .
ا داريـــة فتتمثـــل فـــي امضـــا  العقـــود باســـم الو يـــة ولصـــالحها و ابـــرام  لألعمـــالامـــا بالنســـبة 

لجميــب دوائــر الو يــة وبلــدياتها ، اريب ومتابعتهــا الزيــارات الت قديــة للمصــ بــإجرا ، كمــا يقــوم ا ت اقيــات 
وممثلـــي ا حـــزام والجمعيـــات ووســـائل ، كمـــا يقـــوم باســـتقبال المـــواطنين وا ســـتما  الـــ  انصـــغا تهم 

 ا عالم المسموعة والمقرو ة .
 القضاء أمام الوالية تمثيل :الفرع الثاني 

، ان الـوالي  07-12يـة الجديـد من قـانون الو  106من خالل التعديل الذي جا  في المادة 
هو الـذي يمثـل الو يـة امـام القضـا  ،  ممـا يـوحي صـراحة ان الـوالي يـدخل فـي الخصـام سـوا  كـان 

 مــا عكــسمــدع  او مــدع  عليــه فــي جميــب النزاعــات التــي تكــون الو يــة طرفــا فيهــا دون اســتثنا  ، 
 الو يـة تكـون التـي المنازعـات  اسـتثن أيـن 901-09 القـديم  الو يـة قـانون مـن 87 المـادة فـي ردو 

  .المحلية الجماعات الدولة و ضد فيها طرفا
 
 
 

                                                           

 . 11/04/1990الصادرة بتاريخ  15ا القديم  الجريدة الرسمية عدد 09-90 الو ية نقانو  1
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 الوالية إدارة ترأس :ثالثالفرع ال
ان الوالي وبص ته رئـيس الجهـاز ا داري للو يـة ، ومـن اجـل القيـام بتنسـي  و مراقبـة اعمـال 

وســـلطته ، مـــن اجـــل  ادارتـــه ،   يكـــون ا  بتـــوفر اجهـــزة اداريـــة يكـــون مؤهلـــة توضـــب تحـــت تصـــرفه
 الو يـة قـانون مـن 127 المـادةالقيـام بالمهـام الموكلـة اليـه فـي جميـب الميـادين ، وبـالرجو  الـ  نـع 

 المصـال  تكـون مختلـ  و ،الـوالي سـلطة تحـت توضب إدارة عل  الو ية تتوفر" :علىمايلي 12-07
 المرسـوم إلـ  بـالرجو  و ، " ذلـن مراقبـة و تنسي  و تنصيط الوالي يتول  و منها اجز  الممركزة يير

 .941-215 التن يذي 
 :في تتمثل الوالي سلطة تحت الموضوعة الو ية في اإلدارة أجهزة أن نجد
 العامة الكتابة-
 العامة المت صية-
 الديوان-
 الدائرة سئير -

ــــ  ، الو يــــة إدارة رئــــيس بصــــ ته و يســــهر إذ  ويراقــــم ، األجهــــزة لهــــذه الهيكلــــي التنظــــيم عل
 : طري  عن استمرارب نصاطها

 .موظ يه أعمال مراقبة و التوجيه سلطة-
 .الموظ ين عل  الرقابة سلطة-
 :الموظفين أعمال على الرقابة و التوجيه سلطة/أ

 و األوامــــر طريــــ  عــــن الســــليمة لوجهــــة توجيههــــا بغيــــة ، العــــاملين جهــــود ويقصــــد مالحظــــة
 مـن سـينو المرؤ  العـاميين المـوظ ين مـالأع مالحظـة و ، الكتابيـة الص وية و اإلرصادات و التعليمات

 .. الصحيحة ألساليم حوالتزاما من دفعه و جهودهم وتوجيه ، اإلداريين رؤسائهم قبل
 فــي الــوالي يقــوم التــي األعمــال إلــ  2  90-230التن يــذي المرســوم فــي المصــر  أصــار كمــا

  : في المتمثلة و الو ية في موظ يه أعمال عل  للرقابة ممارسته مجال
 .والموضوعيةمنالناحيةالصكليةارؤوسوهمفحصمصروعيةومالئمةاألعما لتييقوم -

                                                           

 . 23/07/1994المؤرخ في   215-94المرسوم التن يذي  1

 . 31ت، ر، عدد  25/07/1990المؤرخ في  230-90المرسوم التن يذي  2
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 المـــوظ ين عـــدا مـــا للو يـــة التـــابعيين للمـــوظ ين ، المهنيـــة الحيـــاة تســـيير علـــ  المســـؤول هـــو
 .الدائرة ورئيس الديوان رئيس و للو ية العام كاألمين تن يذي بمرسوم المعينين
 .تعديلها أو إلغائها أو سحبها وكذلن ، مؤقتا المرؤوسين من الصادرة القرارات تن يذ توقي  -
 اإلدارة أجهـــزة يضـــبط 1994 جويليـــة 23 فـــي المـــؤرخ2151-94التن يـــذي المرســـوم مـــن 02المـــادة
 27/07/1994في مؤرخة 48 رقم الرسمية الجريدة الو ية في العامة

 :الموظفين على الوالي سلطة/ب
 فـي النظـر و ، التصـجيعية المـن  و ، اإلعـارة و ، نقـلال و ، التعـديلفي  سلطةهذه ال وتتمثل

 التأديبيــة العقوبــات تقريــر إلــ  يضــطلب ذلــن إلــ ،  باإلضــافة ا ســتقالة كطلــم ، المــوظ ين طلبــات
 يخــع فيمــا رأيــه إبــدا ب مــ لــه التــابعين الــوزرا  مــن بت ــويم و الــوالي يقــوم كمــا،  المــوظ ين علــ 
 تقريــر علـ  بنـا  المعنـي الــوزير مـن يطلـم أن ، أيضـا الـوالي ســلطة ومـن،  ئيين الـو  المـدرا  تعيـين
 . مهامه نها إ أو و ئي مدير نقل معلل

 ألوالئي الشعبي المجلس مداوالت تنفيذ :الثاني المطلب
مـــن قـــانون الو يـــة والتـــي  102، وباســـتقرا  المـــادة باعتبـــار الـــوالي هيئـــة تن يذيـــة فـــي الو يـــة 

مما يـوحي ممارسـة مزدوجـة ،وتن يذها   لو ئيأ س الصعبيالمجلو ت يسهرالواليعلىنصرمداتنع عل    
 للوالي ، ممارسة تن يذ المداو ت وممارسة اعالمها للجمهور .

 
 التنفيذ مجال :األول الفرع

قــرارات  بإصــدارتن يــذ مــداو ت المجلــس الصــعبي الــو ئي ، مــن طــر  الــوالي  تكــون ا   إن
مــن قــانون الو يــة التــي بينتهــا  124فــي ذلــن وذلــن بموجــم المــادة ممــا تعــد الوســيلة التــي يســتعملها 

-94المســاعدة لــه والمــذكورة فــي المرســوم رقــم  بــاألجهزةالخصــوع ، كمــا انــه يســتعين ايضــا  بهــذا
   ذكره .بالسا2152

كمـا تجـدر ا صــارة ، الـ  ان هنــان مـداو ت   تن ـذ ا  بعــد مصـادقة وزيــر الداخليـة عليهــا ، 
 ،وهي : 07-12من قانون الو ية  55صهرين ، وذلن حسم نع المادة في اجل اقصاه 

 الميزانياتوالحسابات-
                                                           

 .2011،المركز القانوني للوالي في النظام الجزائري ، مذكرة  ماجستير بل تحيعبدالهادي1

 . 23/07/1994المؤرخ في   215-94المرسوم التن يذي  2
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 تبادله أو اقتنائه و العقار عن التنازل-
 التوأمة ات اقيات-
 .األجنبية والوصايا الهبات-

 و الـــوالي هاذ ين ـــ وبالتـــالي ، القـــانون بقـــوة تبطـــلتن ـــذ اصـــال و  كمـــا توجـــد ايضـــا مـــداو ت  
 : في المتمثلة

 .للقانون المطابقة يير و للدستور خرقا ةذالمتخ المداو ت-
 . تهاصعارا و الدولة برموز تمس لتيا -
 .العربية باللغة المحررة يير-
 .اختصاصاته ضمن يدخل   موضوعا تتناول التي-
 .للمجلس القانونية ا جتماعات خارت ةذالمتخ-
 .ألو ئي الصعبي لسلمجا مقر خارت المتخذة -

 الســلطة تجسـيد و الـوالي صـالحيات مـن التضـيي  فـي ، المصـر  إرادة علـ  إ   يـدل هـذا و
 . المحلي المستوى عل  أكثر المركزية

تن يــــذ الميزانيــــة مــــن طــــر  الــــوالي وباعتبــــاره ا مــــر بالصــــر  ، وذلــــن بعــــد امــــا بخصــــوع 
مــن قــانون  1071المصــادقة عليهــا مــن طــر  المجلــس الصــعبي الــو ئي ، وهــذا حســم نــع المــادة 

 لإلجـــــرا اتالمحـــــددة لـــــذلن ، وعليـــــه فـــــان مـــــن صـــــالحيات الـــــوالي الماليـــــة ووفقـــــا  07-12الو يـــــة 
والن قـات ( والتقيـد بـا حترام الـدقي   لإليـراداتالمحاسبية المتبعة في هذا الصأن ) المحاسـبة ا داريـة 

 ة .للتنظيم المعمول به في هذا العمل تحت طائلة العقوبات المدنية والجزائي
 اإلعالم مجال :الثاني لفرعا

بعــد المصــادقة علــ  المــداو ت مــن طــر  المجلــس الصــعبي الــو ئي عليهــا ، واصــدار الــوالي 
قرارات التن يـذ مـن طـر  الـوالي ، لكـي تصـب  نافـذة ومجسـدة علـ  ارم الواقـب ، يقـوم  الـوالي بعـد 

 ة ا عالم .ذلن بوظي ة اخرى ، وهي من ضمن اختصاصاته كممثل للو ية وهي مهم
والمقصــود بــه اعــالم الجمهــور بمختلــ  مــداو ت المجلــس الصــعبي الــو ئي ونصــاطاته ، عــن 
طريــ  النصــر ، حتــ  يكــون كــل مــواطن يعــيل علــ  مســتوى اقلــيم الو يــة علــ  علــم واطــال  ب حــوى 
د هاتــه المــداو ت ، التــي تتضــمن مصــاريب تنمويــة فــي كــل قطــا  مــن القطاعــات ل ائــدة  الــبالد والعبــا

                                                           

 .21/02/2012الصادرة  12الجريدة الرسمية عدد  04-12قانون الو ية  1
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مكرســـا بـــذلن مبـــدأ الديمقراطيـــة والرقابـــة الصـــعبية ، مـــب امكانيـــة الطعـــن التـــي اعطاهـــا المصـــر  لكـــل 
مـن  125المـادة  ألحكـاملداخلية او قضائيا طبقـا ا اداريا امام وزيراما فيها ضررا ،  رأىمواطن اذا 

 قانون الو ية .
التقــارير المتضــمنة اعضــا  المجلــس الصــعبي الــو ئي ، عــن طريــ   بــإعالمكمــا يقــوم كــذلن 

مــدى تن يــذ المــداو ت الســابقة ، عنــد كــل افتتــاح دورة عاديــة ، تجســيدا لــدور رقابــة المجلــس الصــعبي 
بـــدا  الـــراي والمصــــورة ارئـــيس المجلـــس الصـــعبي الـــو ئي بالمســـتجدات و  بـــإعالميقـــوم الـــو ئي ، كمـــا 

 الـذي ،الـدور هـذا أورد حـين فعـال المصـر  أحسـن قد و والخروت بتوصيات ترفب ال  وزير الداخلية ،
 1.الحكومة مراقبة مجال في بهاالمعمول  العامة السياسة لبيان بالنسبة البرلمان يلعبه

لــم علــ  المعوقــات غليكــون التعــاون بــين رئيســي الهيئتــين منســجما ومتكــامال ، مــن اجــل الت 
 .لمحلية داخل الو يةالتي قد تحد  اثنا  تن يذ بعم المداو ت ، مما يؤدي ال  النهوم بالتنمية ا

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 . السابقالذكر 07/12  منقانونالو ية  102-103 المادة1
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 خالصة الفصل االول :

 الفرع االول كممثل للدولة :

 اوال في مجال التنفيذ :

ان صالحيات الوالي كممثل للدولة ، عديـدة ومتنوعـة ، فهنـان صـالحيات تن يذيـة تتمثـل فـي 
يــة ، ييــر اقبــة نصـاط المصــال  ييــر الممركـزة للدولــة بمختلـ  قطاعــات النصــاط فـي الو ر التنسـي  وم

العمل التربـوي والتنظـيم فـي مجـال التربيـة والتكـوين والتعلـيم العـالي والبحـ  العلمـي  1انه يستثن  منه
الجمـــارن ، م تصــــية العمــــل ، م تصــــية الوظي ــــة  إدارةوعـــا  الضــــرائم وتحصــــيلها والرقابــــة الماليــــة ، 

 العمومية ، المصال  التي يتجاوز نصاطها بالنظر ال  طبيعته .

للدولــة ، فقــد عهــد اليــه المصــر  اختصاصــات واســعة وكثيــرة لكونــه يــد  الر الــوالي ممــثوباعتبــا
وصـعاراتها  السلطة المركزية ، حي  يسهر عل  تن يذ القوانين والتنظيمات وعلـ  احتـرام رمـوز الدولـة

اضافة ال  القرارات الصادرة عن كل وزير وقرارات الحكومـة ، حيـ  يلعـم دورا عل  اقليم الو ية  ،
 04استصــاريا فــي عملهــم فــي مــا يتعلــ  بتعيــين المــدرا  التن يــذيين او فــي انهــا  مهــامهم طبقــا للمــادة 

 .2 2015-94من المرسوم 

 ثانيا في مجال التمثيل :

، اذ يخــــــتع  3الـــــوالي باعتبـــــاره ممثـــــل الدولــــــة علـــــ  مســـــتوى الو يــــــة وم ـــــوم الحكومـــــة  
ي اقليم و يته مت  كانت طرفا فيهـا ، وذلـن مـاورد بصالحيات ابرام العقود وا ت اقيات باسم الدولة ف

 باإلضــافةإل القضــا  ،  أمــام، كمــا يقــوم الــوالي بتمثيــل الدولــة  02-03مــن القــانون  25فــي المــادة 
 .انه هو ا مر بالصر  اي بصر  ميزانية الدولة بالنسبة لكل البرام  المقررة لصال  تنمية الو ية

                                                           

 . 21/02/2012الصادرة بتاريخ  12الجريدة الرسمية عدد  07-12الو ية  نقانو  1

 . 23/07/1994المؤرخ في   215-94التن يذي المرسوم  2
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 لوالية :الفرع الثاني : الوالي كممثل ل

 : اوال في مجال التنفيذ

يتــول  الـــوالي باعتبـــاره هيئــة تن يذيـــة بتن يـــذ مــداو ت المجلـــس الصـــعبي الــو ئي ، طبقـــا لـــنع 
، حيــ  يقــدم عنــد افتتــاح كــل دورة عاديــة تقريــرا عــن تن يــذ  07-12مــن قــانون الو يــة  102المــادة 

س الصــعبي الــو ئي ســنويا علــ  نصــاط المــداو ت المتخــذة خــالل الــدورات الســابقة ، كمــا يطلــب المجلــ
 . 1القطاعات يير الممركزة بالو ية 

كمـــا يـــزود المجلـــس بكـــل الوثـــائ  والمعلومـــات لحســـن ســـير عملـــه ، ويطلـــب رئـــيس المجلـــس 
بــين الــدورات علــ  مــدى تن يــذ التوصــيات الصــادرة الصــعبي الــو ئي بانتظــام خــالل ال تــرات ال اصــلة 

 عن المجلس الصعبي الو ئي  .

 : مثيل في مجال الت انيا ث

ـــة فـــي جميـــب  ـــوالي الو ي ـــة  أعمـــاليمثـــل ال ـــاة المدني ـــ  التظـــاهرات  واإلداريـــةالحي ، فـــي مختل
الرسمية ويؤدي باسم الو ية كـل اعمـال ادارة ا مـالن والحقـو  التـي تتكـون منهـا ممتلكـات الو يـة ، 

 ويبلغ المجلس الصعبي الو ئي بذلن  .

 

 

 

 

 

                                                           

 الساب  الذكر . 07-12قانون الو ية  1
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 الفصــل الثانــي
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 الفصل الثاني : رئيس المجلس الشعبي البلدي كممثل مركزي على مستوى البلدية :

عتبـــار الو يـــة والبلديـــة همـــا الجماعـــات ا قليميـــة للدولـــة ، وكمـــا اعطـــ  المصـــر  الجزائـــري با
صــالحيات مزدوجــة للــوالي فــي التمثيــل )الــوالي كممثــل للدولــة وكممثــل للو يــة ( ، مــن خــالل احكــام 

، اعطــ  كــذلن صــالحيات مزدوجــة لــرئيس المجلــس الصــعبي البلــدي 071-12الجديــد  قــانون الو يــة
فـي فقرتهـا ا ولـ    يمثـل  10-11من قانون البلديـة  85ص ة تمثيل الدولة وهذا طبقا لنع المادة 

    رئيس المجلس العبي البلدي الدولة عل  مستوى البلدية 

يمثـــل رئـــيس المجلـــس 2  10-11لديـــة مــن قـــانون الب 77وكممثــل البلديـــة طبقـــا لـــنع المـــادة 
الصــعبي البلــدي البلديــة فــي جميــب المراســم التصــري ية والتظــاهرات الرســمية ، وينبغــي عليــه المصــاركة 

 فيها حسم التزاماته المحددة في هذا القانون .   .

ولنتعــــر  اكثــــر علــــ  هــــذه الصــــالحيات المخولــــة لــــه قانونــــا ،  ســــو  نتعــــرم الــــ  رئــــيس 
كممثـــل للبلديـــة فـــي و  لـــدي كممثـــل للدولـــة علـــ  مســـتوى البلديـــة فـــي مبحـــ  اولالمجلـــس الصـــعبي الب

 مبح  ثاني .

 

 

 

 

 

 

                                                           
 . 29/02/2012، الصادر بتاريخ :  12، ج ر ، العدد  21/02/2012المؤرخ في :  07-12قانون البلدية   1
 . 03/07/2011، الصادر بتاريخ :  37، ج ر ، العدد  22/06/2011المؤرخ في : 10-11قانون البلدية 2
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 للدولةكممثل : رئيس المجلس الشعبي البلدي   األولالمبحث 

يس المجلــس الصــعبي البلــدي ، ومــن بينهــا ئمــن خــالل الصــالحيات التــي خولهــا القــانون ، لــر 
 جل  في ا عمال التالية : صالحية تمثيل الدولة عل  مستوى البلدية تت

فــي تمثيــل المصــال  العليــا الوطنيــة ، وان يكــون ملمــا ومــدركا بكــل ا عمــال والســلطات التــي 
تعد من اختصاصات السـلطات المركزيـة ، فهـو مكلـ  بالسـهر علـ  احتـرام وتطبيـ  وتن يـذ القـوانين 

 1والتنظيمات المعمول بها .

 ي البلدي في مجال الضبطصالحيات رئيس المجلس الشعب األول:المطلب

ات الســلطة المركزيــة الحساســة ، ولظهــور صــاصتعتبــر اختصاصــات الضــبط مــن قبيــل اخت
ريـم البعـد الجغرافـي عـن مركـز السـلطة المركزيـة  ،حاضـرة فـي عـين المكـان  وكأنهاوبروز الدولة ، 

المـواد  نجده يتجسد في صخع رئيس المجلس الصعبي البلـدي بصـ ته ممـثال للدولـة ، وذلـن بموجـم
، وتتمثــل 102-11مــن قــانون البلديــة  92الــ  يايــة المــادة  86المنظمــة لهــذا الغــرم ، مــن المــادة 

 فيما يلي :المجلس الصعبي البلدي رئيس ص ة الضابط لدى 

 ال ر  األول : صالحيات رئيس المجلس الصعبي البلدي بص ته ضابط للحالة المدنية. -

 لس الصعبي البلدي بص ته ضابط للصرطة القضائية.ال ر  الثاني : صالحيات رئيس المج -

 ال ر  الثال  : صالحيات رئيس المجلس الصعبي البلدي بص ته ضابط للصرطة اإلدارية. -

 

 

 

 

 
                                                           

 ، المرجع السابق . 10-11من القانون البلدي  85طبقا للمادة 1

 نفس المرجع . 2
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 الفرع األول :  بصفته ضابط للحالة المدنية.

 20-70مــــن األمــــر رقــــم  1،2و المــــادة ،مــــن قــــانون البلديــــة  86بنــــا ا علــــ  نــــع المــــادة 
صـ ة ضــابط الحالــة المدنيــة حيــ  ،فــإن لـرئيس المجلــس الصــعبي البلــدي ، لــة المدنيــة المتضـمن الحا

لكن يبق  خاضـعا لرقابـة ،بجميب العقود المتعلقة بالحالة المدنية ،ته ايقوم في نطا  ممارسة صالحي
 1النائم العام المختع إقليميا.

ـــة المدنيـــة،أي أن أمـــر إضـــ ا  الطـــابب الرســـمي  ـــ  ســـائر عقـــود الحال ـــ  رئـــيس ت ،عل عـــود إل
بن سه منذ تاريخ تنصيبه ، لكن مـب تزايـد حاجيـات ال ـرد المحلـي و تضـخم  ،المجلس الصعبي البلدي
خاصــة مــب ت ــاقم  ،بــات مــن المســتحيل علــ  رئــيس المجلــس الصــعبي البلــدي ،عــدد ســكان البلــديات

دنيـة لـذلن فقـد أن يقـوم بن سـه بجميـب مهـام الضـبط للحالـة الم ،المصاكل اليومية علـ  مسـتوى البلديـة
فــي إمكانيــة ت ويضــه للتوقيــب الخــاع بــه لكــل مــن لهــم صــ ة ،منحــه المصــر  نوعــا مــن ا ســتقاللية 

و كــــذلن إلــــ  كــــل موظــــ  بلــــدي ، و ت ــــويم رئــــيس ،المنــــدوبين البلــــدين و المنــــدوبين الخاصــــين 
 :2المجلس الصعبي البلدي إلمضائه يكون في المجا ت التالية

 دة و الزوات و الوافيات.استقبال التصريحات بالو  -

 تدوين كل العقود و األحكام في سجالت الحالة المدنية. -

 إعداد وتسليم كل العقود المتعلقة بالتصريحات المذكورة سابقا. -

 التصدي  عل  كل توقيب يقوم به أي مواطن يقوم أمامهم بموجم تقديم وثيقة الهوية. -

 تقديم النسخة األصلية منها .التصدي  بالمطابقة عل  كل نسخة وثيقة ب -

يتم تحت مسؤولية رئيس المجلس الصـعبي البلـدي علـ  أن ،و الت ويم لأليرام المذكورة أعاله  
 .3إل  الوالي و إل  النائم العام المختع إقليميا،يتم إرسال قرار الت ويم باإلمضا  

 

                                                           
 ، مرجع سابق.10-11، من الق البلدي 86طبقا للمادة  -1
 من الق البلدي، مرجع سابق. 87طبقا للمادة  -2
 من الق البلدي، مرجع سابق. 87طبقا للمادة  -3
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س صــالحياته يمــار ،أن رئــيس المجلــس الصــعبي البلــدي  ،و كخالصــة لمــا ســب  يمكــن القــول
بتوليـــه صخصـــيا أو عـــن طريـــ  المنـــدوبين أو المـــوظ ين البلـــديين بتســـجيل ،كضـــابط للحالـــة المدنيـــة 

من النسخ اإلدارية ، و أيضا جميـب وثـائ  الحالـة المدنيـة،  ،عقود الزوات و الو دة و الوفاة و ييرها 
جالت السـنوات السـابقة الجاري استعمالها و س،باإلضافة إل  أنه ملزم بالسهر عل  ح ظ السجالت 

 1.رصي باألالمودعة 

و يقــوم أيضــا باســتالم صــهادات اإلع ــا  مــن ســن الــزوات و بالنســبة للقاصــرين ، و صــهادات 
 2اإلذن بالزوات بالنسبة لموظ ي األمن و العسكريين.

 الفرع الثاني :  بصفته ضابط للشرطة القضائية.

منـه صـ ة ضـابط الصـرطة  9فـي المـادة  ،يمن  قانون البلديـة لـرئيس المجلـس الصـعبي البلـدي
 3القضائية و التي تعتبر مصلحة عامة للدولة و ليست صأنا محليا فحسم.

ألجــل الســيطرة علــ  الجريمــة و محاصــرتها و مكافحتهــا  ،إن هــذه الصــ ة قــد أقــرت لــه قانونــا
 4في نطا  البلدية.

لصعبي البلدي بوصـ ه إل  رئيس المجلس ا ،لكن قبل البد  في دراسة ا ختصاصات الموكلة
أن يقيموهـــا مـــب الســـلطات ،و مـــدى ســـلطاتهم و العالقـــات التـــي علـــيهم  ،ضـــابط للصـــرطة القضـــائية

 القضائية يتعين أن نعر  معن  ضابط الصرطة القضائية:

إن ضـــابط الصـــرطة القضـــائية هـــو مســـاعد لوكيـــل الجمهوريـــة و يباصـــر الســـلطات ا ســـتثنائية 
 5قو  جريمة متلبس بها.المخولة لهذا األخير في حالة و 

 

                                                           
 .85بوعمران عادل، مرجع سابق، ص  -1
، ص 27/02/1970، في 21المتضمن الحالة المدنية )ج.ر عدد  19/02/1970المؤرخ في  70/20لتفصيل أكثر أنظر: األمر رقم ل -2

274.) 
 . 405، ص 1986أحمد محيو، دراسات في القانون العام الجزائري، إدارة وتنمية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، د.ط،  -3
، المتضمن قانون اإلجراءات الجزائية المعدل والمتمم )الجريدة الرسمية 08/06/1966المؤرخ في  156-66 من األمر 15طبقا للمادة  -4

 (.422، ص 10/06/1966، مؤرخة في 48عدد 
 .19أ / كمال دمدوم، مرجع سابق، ص  -5
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فـــي حـــا ت خاصـــة إلـــ  ييـــر هــــؤ   ،إ  أنـــه مـــن المستحســـن أن يلجـــأ وكـــال  الجمهوريـــة 
كلما أمكن ذلن ت اديا ألن يكونوا مصـدر إصـكا ت مـب أبنـا  ،الرؤسا  من ضباط الصرطة القضائية 

الملقـــ  علـــ  بلـــدياتهم ، ييـــر أنـــه   محـــل إلع ـــا  رؤســـا  المجـــالس الصـــعبية البلديـــة مـــن الواجـــم 
 1عاتقهم بمن  مساعدتهم إل  السلطة القضائية

بممارسـة اختصاصـه  ،بط للصـرطة القضـائيةابصـ ته ضـ،المجلس الصعبي البلدي يس ئيقوم ر 
المحلي في الحدود التي يباصر ضمنها وظائ ه المعتادة ، أي أنه يتمتب بكافة اختصاصـات الصـرطة 

تخصيع في نطا  بلدياته ، إ  انه يجوز له فـي حالـة  دون تحديد أو ،القضائية لكل أنوا  الجرائم
 ا ستعجال فقط أن يباصر مهمته في حالتين:

 : في كافة دائرة اختصاع المجلس القضائي الملحقين به.الحالة األولى  -

 ،: فـي كافـة التـرام الـوطني ، إذا تـم طلـم ذلـن مـن قبـل القاضـي المخـتع قانونـا الحالة الثانية -
الـــذي يمـــارس وظائ ـــه فـــي المبـــاني الســـكنية  ،حالـــة يقـــوم ضـــابط الصـــرطة القضـــائيةلكـــن فـــي هـــذه ال

لمساعدة رئيس المجلس الصعبي البلدي ، و نعني بهـذا أن رئـيس المجلـس الصـعبي البلـدي ، المعنية 
إ  بمســاعدة  ،  يتــول  ممارســة وظي تــه فــي كافــة أرجــا  الــوطن ،بصــ ته ضــابط للصــرطة القضــائية

يتعين ،و فـي الحالـة األولـ  و الثانيـة السـابقتين ،ائية للمجموعة السكنية المعنيةضابط الصرطة القض
الـذي يباصـرون وظـائ هم  ،أن يخبـروا مسـبقا وكيـل الجمهوريـة،عل  رؤسا  المجـالس الصـعبية البلديـة 

يخضـــعون بوصـــ هم مـــن ضـــباط الصـــرطة ،فـــي دائـــرة اختصاصـــه ، أي أن رؤســـا  المجـــالس البلديـــة 
 و مراقبة كل من وكيل الجمهورية و النائم العام.القضائية لسلطة 

بممارســة مجموعــة مــن المهــام علــ  رأســها إدارة نصــاط كــل مــن  ،حيــ  يقــوم وكيــل الجمهوريــة
و لـــــه جميـــــب الســـــلطات و  المحكمـــــة،ضـــــباط و أعـــــوان الصـــــرطة القضـــــائية فـــــي دائـــــرة اختصـــــاع 

 2ص ة ضابط الصرطة القضائية.عل  متقلد الصالحيات 
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بصـ ة ييـر مباصـرة  ،فإنه يمارس سلطته عل  ضباط الصـرطة القضـائيةالعام،ئم أما عن النا
، باعتبــاره ضــابط للصــرطة القضــائية ،و فــي األخيــر يمكــن القــول أن رئــيس المجلــس الصــعبي البلــدي 

 فإنه يتول  القيام بالمهام التالية: 

 مباصرة التحقيقات و المعاينات. -

 تحد  عل  مستوى بلديته. تحرير المحاضر إلثبات الجرائم التي -

 القيام بعمليات الت تيل. -

 لصهود.االمحافظة عل  أثار الجريمة و دقة أقوال  -

فـي هـذا الصـأن يعـد فـاعال بحكـم قربـه مـن موقـب الجريمـة و ،إن دور رئيس المجلـس الصـعبي البلـدي 
 1معرفته لألهالي.

 .الفرع الثالث :  بصفته ضابط للشرطة اإلدارية

للقــانون حيــ  يهــد  للمحافظــة علــ  ، بط اإلداري مــن الموضــوعات المهمــة تعــد فكــرة الضــ
فـــي تن يـــذ القـــانون و لـــديها  ،النظـــام العـــام ، و الســـلطة اإلداريـــة هـــي صـــاحبة ا ختصـــاع األصـــيل

التـي تعنيهـا علـ  وضـب التصـريعات موضـب التن يـذ ، و لهـذا تحـرع ،اإلمكانيات البصرية و الماديـة 
ا ختصـاع بإصـدار قـرارات الضـبط اإلداري مـن اجـل حمايـة ،ة اإلداريـة الدساتير عل  من  السلط

 النظام العام.

فإنهـا   ،مسؤولة عن تلبيـة حاجـات المجتمـب  ،و لما كانت الدولة ممثلة في السلطة التن يذية
بهـد  حمايــة النظــام  ،بــل نجـدها ت ــرم نـو  مــن الرقابـة عليــه ،تتـرن المجــال م تـوح للنصــاط ال ـردي

التـــي قـــد تخـــل بهـــذا النظـــام العـــام و هـــذا مـــا يعـــر  بالضـــبط  ،أضـــرار األنصـــطة ال رديـــةالعـــام مـــن 
 2اإلداري.
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أن للضــبط اإلداري عــدة خصــائع كمــا ينقســم إلــ  أنــوا  و هــو مــا  ،ممــا ســب  يمكــن القــول
 سنتناوله بإيجاز فيما يلي :

 أوال : خصائص الضبط اإلداري:

 الصفة االنفرادية: -ا/

و تهــد   ،إجـرا  تباصـره السـلطة اإلداريــة بصـورة من ـردة ،يـب األحــوالالضـبط اإلداري فـي جم
فال مجال هنا للحدي  عن إرادة األفراد و دورهـا فـي هـذا المجـال  ،من ورائه إل  تحقي  النظام العام

حت  تنت  أعمال الضبط اإلداري أثارها القانونيـة ، و تبعـا لـذلن فـإن موق ـال رد حياألعمـال الضـبط ،
 1لخضو  في إطارما يسم  به القانون.اوق  ا متثال و هوم،اإلداري

 الصفة الوقائية: -ب/

بقصــد تجنــم أخطــار النظــام العــام فهــو  ،إن الضــبط اإلداري إجــرا  تباصــره الســلطة اإلداريــة
مـن أحـد  ،أي أن اإلدارة عنـدما تبـادر إلـ  سـحم رخصـة الصـيد أو السـياقة،  إجرا  عالجـي ردعـي

نماألنهــا رأت أن هنــان  ،للحريــة ال رديــة مــن جانبهــا ا،و تســلطا و تقييــدفهــذا لــيس تعســ ا  ،األفــراد وا 
يترتم عل  استمرار احت اظ المعني بهذه الرخصـة ، و اإلدارة عنـدما تلجـأ إلـ  تقييـد حريـات ،خطرا 
و هكــذا فإنهــا تهــد  مــن ورا  ، بعــدم اســتعمال طريــ  معــين أو جســر معــين منعــا للحــواد  ،األفــراد 

قد تترتم عل  عـدم احتـرام هـذا المنـب أو الخطـر، و فـي كـل الحـا ت  ،من مخاطر ذلن إل  الوقاية
عندما تبادر إل  فرم قيود عل  الحريات ال ردية فإنها تهـد  أو  و أخيـرا إلـ  حمايـة ،فإن اإلدارة 
 2النظام العام.

 :الصفة التقديرية -ج/

فعنــدما  ا ختصــاع،رســة فــي مما ،بمعنــ  أن لــإلدارة حــ  إعمــال اإلرادة و حريــة ا ختيــار
يقــال أن لهــا ســـلطة تقديريــة فــي هـــذا  ،يتــرن القــانون لــإلدارة حريـــة التصــر  فــي صــأن مـــن الصــؤون

 3الصأن.
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فـال تسـتطيب أن تتصـر  إ  علـ  نحـو معـين فـإن ،أما عنـدما يقيـد حريتهـا فـي مسـألة معينـة 
 1اختصاصها في هذا األمر يكون اختصاصا مقيدا.

سـلطة  ،فـإن اإلدارة ممثلـة فـي رئـيس المجلـس الصـعبي البلـدي، ي و في مجال الضـبط اإلدار 
تقديرية في ممارسة اإلجرا ات الضبطية ، فعندما يقدر أن عمال ما سـينجم عنـه خطـر معـين يتعـين 

 ،بغـرم الح ــاظ علـ  النظــام العـام ، و عليــه فـإن مجــال الضــبط اإلداري ،عليـه التــدخل قبـل وقوعــه
سـلطاتها التقديريـة إذ تملـن التـدخل كلمـا قـدرت وقـو  ،فيـه اإلدارة يعد المجال الخصم الذي تمـارس 

 إخالل بالنظام العام.

 ثانيا : أنواع الضبط اإلداري

 الضبط اإلداري العام: - أ

ذلــــن النصــــاط الــــذي تقــــوم بــــه الســــلطات اإلداريــــة المختصــــة ،يقصــــد بالضــــبط اإلداري العــــام 
 ن العام ، السكينة العامة ، و الصحة العامة.عل  النظام العام بعناصره الثالثة : األم،للمحافظة 

كــل اإلجــرا ات و التــدابير الالزمــة للمحافظــة ،تتخــذ ســلطات المختصــة علــ  مســتوى البلديــة 
مـــن أجـــل الوقايـــة مـــن كـــل مـــا يمـــس بـــه ســـوا  للمحافظـــة علـــ  األمـــن العـــام أو ،علـــ  النظـــام العـــام 

 مس بالصحة العمومية.و ضمان الراحة للمواطنين و أخيرا من كل ما ي، السكينة 

بجميــب هـذه المهـام حيـ  يسـهر علـ  المحافظــة ، حيـ  يقـوم رئـيس المجلـس الصـعبي البلـدي 
و كــذا معاقبــة كــل مســاس بالســكينة العموميـــة ،علــ  النظــام العــام و امــن األصــخاع و الممتلكــات 

 وكل األعمال التي من صانها اإلخالل بها.

بمكافحـة األمـرام المتنقلـة أو المعديـة والوقايـة  ،ضـروريةو يتخذ جميب ا حتياطات و التـدابير ال -
 منها.

علـــ  احتـــرام تعليمـــات نظافـــة المحـــيط و حمايـــة البيئـــة ،و يســـهر رئـــيس المجلـــس الصـــعبي البلـــدي  -
 2وعل  سالمة المواد الغذائية ا ستهالكية المعروضة للبيب.
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ت خاصـة   تكت ـي إلـ  سـلطات الضـبط فـي حـا ،قد يحتات رئيس المجلس الصـعبي البلـدي 
بموجـــــم  ،فتعطـــــي صـــــالحيات ضـــــبط خاصـــــة ،العامـــــة يفيهـــــا الســـــلطات العموميـــــة للضـــــبط اإلدار 

نصــــوع قانونيــــة و هكــــذا يهــــد  الضــــبط اإلداري الخــــاع إلــــ  حمايــــة النظــــام العــــام و لكــــن فــــي 
 مجا ت محددة و خاصة.

لبلــدي مجبــر علــ  فــإن رئــيس المجلــس الصــعبي ا، مــثال : فــي حالــة وقــو  ظــاهرة تصــرد الحيوانــات 
 القضا  عليها.

لـــه أن يســتعين بالمصـــال  التقنيـــة ،و تجــدر اإلصـــارة إلــ  أن رئـــيس المجلـــس الصــعبي البلـــدي 
 1كما هو محدد في قانون البلدية الساري الم عول.،في إطار ممارسة صالحياته  ،للدولة

تعـرم ني في مجال الضـبط اإلدار ،و عند استعراضنا لسلطة رئيس المجلس الصعبي البلدي 
 10-11طبقا لقـــانون ،حي  يكلـــ  رئـــيس المجلـــس الصـــعبي البلـــدي،إلـــ  أيـــرام الضـــابطة البلديـــة

ليه مسبقا  زيادةعل  الصالحيات المذكورةسل ايكل  عل  الخصوع بما يلي:،المصارا 

كـل ا حتياطـات  ،ضبط النظافة و الصحة العمومية : بحي  يتخذ رئيس المجلس الصعبي البلدي -
 لمكافحة األمرام كما سب  و أن ذكرنا. ،لالزمةو التدابير ا

عل  تنظـــيم البلـــدي،بحيـــ  يســـهر رئـــيس المجلـــس الصـــعبي   العامـــة:ضـــبط الطـــر  و الطمأنينـــة  -
مب مراعاة األحكـام الخاصـة بالطرقـات ذات الحركـة  ،المتواجدة عل  إقليم البلدية،ضبطية الطرقات 

 2الكثي ة.

طبقـا للعـادات و حسـم مختلـ   ،ة الجنـائز و المقـابرحيـ  يضـمن ضـبطي 3ضبط نظام الجنائز: -
بصــــ ة  ئقــــة دون تمييــــز للــــدين أو متوف ،الصــــعائر الدينيــــة و العمــــل فــــورا علــــ  دفــــن كــــل صــــخع 

 4المعتقد. 

                                                           
 منق.البلدية، مرجع سابق. 94طبقا للمادة  -1
 41المتعلق بصالحيات م.ش.ب فيما يخص الطرق والنقاوة والطمأنينة )ج.ر عدد  10/11/1987المؤرخ في  267-87المرسوم رقم  -2

 (.13/10/1987ي مؤرخة ف
 (.26/12/1978مؤرخة في  103، المتعلق بالجنائز )ج.ر عدد 15/12/1978مؤرخ في  78-75األمر رقم  -3
 ، مرجع سابق.10-11منق.البلدية  94طبقا للمادة  -4



24 
 

في سـبيل المحافظـة علـ  النظـام العمـومي البلـدي،وعل  العموم يقوم رئيس المجلـس الصـعبي 
يتمتــب ، األساسـية لألفـراد و فــي سـبيل تحقيـ  ذلـن  بموجـم حمايــة الحريـات،و دون إهمـال أو تـراخ 

 من قانون البلدية الجديد. 94بمجموعة من الصالحيات أوردها المصر  في المادة 

ممارســة مهامــه المتعلقــة بالضــبطية اإلداريــة يحتــات  ،وحتــ  يســتطيب رئــيس المجلــس الصــعبي البلــدي
 إل  وسائل لتجسيدها وهي:

ـــــة - أ ـــــةتتمثـــــل فـــــي جميـــــب ا :وســـــائل مادي ـــــة ،إلمكانيـــــات المادي ـــــاد  ،المتـــــوفرة لـــــدى البلدي مـــــن عت
 ومعدات...الخ.

أي األصـــخاع المكل ـــون بتن يـــذ قـــرارات البصـــري،و هـــي تتمثـــل فـــي العنصـــر  :وســـائل بشـــرية - م
حيــ  يوضــب تحــت تصــرفه مرفــ   ،فــي مجــال الضــبط اإلداري ،رئــيس المجلــس الصــعبي البلــدي

 صة إقليميا.الصرطة والدرن الوطني و الحماية المدنية المخت

فــــي  ،وهــــي جميــــب القــــرارات التــــي يصــــدرها رئــــيس المجلــــس الصــــعبي البلــــدي :وســــائل قانونيــــة - ت
المجـــا ت المختل ـــة للضـــبطية البلديـــة، حيـــ   بـــد مـــن احتـــرام رئـــيس المجلـــس الصـــعبي البلـــدي 
للقانون بالدرجة األول  و أن تكون قراراته صحيحة و خاليـة مـن العيـوم و إ  كـان عملـه محـال 

 ن القضائي عن طري  دعوى اإللغا  أو التعويم.للطع
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 المطلب الثاني : صالحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي في مجال العمران

باعتبــاره ممــثال للدولــة و ، بســبم ا زدواجيــة فــي صــالحيات رئــيس المجلــس الصــعبي البلــدي 
يــة و تــارة أخــرى يتصــر  باســم البلديــة فــي أن واحــد فــي مجــال التعميــر، حيــ  نجــده تــارة يمثــل البلد

فيــتم التطــر  لهــذه الصــالحيات فــي الجــز  الخــاع باعتبــاره رئــيس المجلــس الصــعبي البلــدي ، الدولــة 
المتعلقـة  10-11ألن المصر  أوردها في ال قـرة الثانيـة مـن القسـم الثـاني لقـانون البلديـة ،ممثال للدولة

 دولة.بصالحيات رئيس المجلس الصعبي البلدي بص ته ممثال لل

 و عليه سو  نستعرم هذا الموضو  من خالل تقسيمنا له كما يلي:

 الفرع األول:  في مجال التهيئة و التعمير

التي أعطـــت ســـلطات مطلقـــة للبلديـــة فـــي مجـــال الخاصـــة،قـــد صـــدرت العديـــد مـــن النصـــوع 
لـ  بالتهيئـة ، والمتع1 25-90عل  كامل ترابها أهمها قـانون التوجيـه العقـاري رقـم ،التهيئة العمرانية 

 ، اللذان صدرا في فترة زمنية واحدة.2 29-90العمرانية رقم 

و حـــدد أدوات  ،بقواعـــد جديـــدة تقـــوم علـــ  احتـــرام الملكيـــة ،حيـــ  جـــا  قـــانون التوجيـــه العقـــاري
 و كذا الجماعات المحلية و أهم ما جا  به هذا القانون ما يلي:  ةتدخل الدول

عن طريـ  إنصـا  مـا يسـم  ب هـرس إلقليمهـا،العقارية التابعـة  إن البلدية ملزمة بجرد عام لألمالن -
 3عقاري بلدي.

 الح  في تسليم صهادة الحيازة.، أعط  هذا القانون لرئيس المجلس الصعبي البلدي  -

المتعلـــ  بالتهيئـــة  29-90أكـــد علـــ  إنصـــا  أدوات التهيئـــة العمرانيـــة وهومـــا جـــا  بـــه القـــانون رقـــم  -
 4ن هما:والتعمير الذي حدد أداتي

 المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير. -       

 مخطط صغل األراضي. -       
                                                           

 (.18/11/1990بتاريخ  49المتعلق بالتوجيه العقاري )ج.ر عدد  18/11/1990مؤرخ في  25-90للتفصيل أنظر: الق رقم  -1
 (.02/12/1990مؤرخ في  52يتعلق بالتهيئة والتعمير )ج.ر، عدد  01/12/1990، المؤرخ في 29-90القانون رقم  -2
 ، مرجع سابق.25-90من الق رقم  38المادة  -3
 ، نفس المرجع السابق.66طبقا للمادة  -4
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تعــــر  بــــأدوات التهيئــــة ، علــــ  وســــائل لتنظــــيم المجــــال العمرانــــي ،تعتمــــد التهيئــــة العمرانيــــة 
ـــة  29-90العمرانيـــة و هـــي واحـــدة مـــن أهـــم الضـــامنات التـــي نـــع عليهـــا القـــانون  المتعلـــ  بالتهيئ

 علها ملزمة للجميب بما فيهم اإلدارة.التعمير، إذا جو 

ـــ  مـــا يلـــي:   تتصـــكل أدوات التعميـــر مـــن المخططـــات  10و قـــد نـــع فـــي المـــادة   منـــه عل
التوجيهية للتهيئة و التعمير و مخطط صغل األراضي...   يجوز استعمال األراضي أو البنـا  علـ  

 ع عليها في القانون  .نحو يتناقم مب تنظيمات التعمير دون تعريم صاحبه للعقوبة المنصو 

   PDEAU )أوال: المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير )

، المخطـط 05-04المعدل و المتمم بالقانون رقم  ،الساب  الذكر 29-90يعر  القانون رقم 
التــوجيهي للتهيئــة و التعميــر كمــا يلــي :   هــو أداة للتخطــيط المجــالي و التســيير الحضــري ، يحــدد 

للبلديــة أو البلــديات المعنيــة و يضــبط التوقعــات المســتقبلية ، ية للتهيئــة العمرانيــة التوجيهــات األساســ
أخــذا بعــين ا عتبــار تصــاميم التهيئــة و مخططــات التنميــة، كمــا يضــبط الصــيغ المرجعيــة  ،للتعميــر

 1لمخطط صغل األراضي  .

 2لبلدي.ويتم إعداد هذا المخطط و المصادقة عليه عن طري  مداولة من المجلس الصعبي ا

عــداد المخطــط التــوجيهي للتهيئــة و التعميــر و كــذا المصــادقة إلوفــي مــا يلــي تبيــان اإلجــرا ات 
 عليه: 

بكونـه قـانوني   ،يتم اقتراح من رئـيس المجلـس الصـعبي البلـدي، و حتـ  يتصـ  هـذا المخطـط   - ح
 3كما سب  و أن ذكرنا.، الصعبي البلدي  سمن قبل المجل، بد من إجرا  مداولة 

 أن تبلغ المداولة إل  الوالي و تنصر في مقر البلدية لمدة صهر كامل. و يجم

 

                                                           
 ، المرجع السابق.29-90من الق رقم  16طبقا للمادة  -1
يحدد إجراءات إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير والمصادقة عليه  28/05/1991المؤرخ في  177-91رقم  المرسوم التنفيذي -2

 (.01/06/1991بتاريخ  26ومحتوى الوثائق المتعلقة به )ج.ر العدد 
 نفس المرجع السابق. 25، 24طبقا للمادتين  -3
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الــذي يــدخل فــي المخطــط و القــرار الصــادر ،إصــدار قــرار إداري يحــدد فيــه المحــيط الجغرافــي  -2 
 من هيئتين:

 من الوالي: إذا كان المخطط يصمل البلديات أو بلديات الو ية الواحدة. -
 ر: إذا كان المخطط يصمل بلديات لو يات مختل ة.من وزير التهيئة و التعمي -

إبـــالغ المؤسســـات و الصـــركا  ا جتمـــاعيين فـــي إعـــداد المخطـــط، و تمـــن  لهـــذه الجهـــات مهلـــة  -3
( يومــا 60إلعــداد المخطــط و مهلــة ســتين )،( يومــا إلبــدا  الريبــة فــي المصــاركة 15خمســة عصــر )

 إلبدا  مالحظاتها حول مصرو  المخطط.

ن خاللهــــا تعيــــين مــــ و يــــتم ،ر إجــــرا  التحقيــــ  العمــــومي ) ا ستقصــــا  العمــــومي(صــــدور قــــرا -4 
كمـا يـتم تسـجيل  ،الم وم المحق  و فت  سجل التحقي ، و تمتد مدة التحقي  خمسة و أربعين يوما

حـــول إعـــداد المخطـــط خـــالل خمســـة عصـــر يومـــا مـــن انقضـــا  مـــدة الخمســـة و ،اعترافـــات المـــالن 
 األربعين يوما.

علـــ  المخطـــط إمـــا بقـــرار وزاري مصـــترن أو بمرســـوم  ،تـــأتي مرحلـــة المصـــادقة النهائيـــةو أخيـــرا  -5
 1تن يذي.

 (POSثانيا: مخطط شغل األراضي )

حيـــ  يحـــدد فيـــه بالت صـــيل الـــدقي  توجهـــات  ،هـــو األداة الثانيـــة مـــن أدوات التهيئـــة العمرانيـــة
 لصالحة للبنا .و كي يات استخدام األراضي ا، المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير 

 و فيما يلي عرم إلجرا ات إعداد المخطط و المصادقة عليه:

، أو مـن 2بمبادرة من رئيس المجلس الصـعبي البلـدي، يتم إعداد مصرو  مخطط صغل األراضي   -1
 178-91مـن المرسـوم رقـم  06و  05و ذلـن حسـم نـع المـادتين ، مؤسسة عمومية مصتركة 

ألراضــي و المصــادقة عليــه و محتــوى الوثــائ  المتعلقــة المحــدد إلجــرا ات إعــداد مخطــط صــغل ا
 به.

                                                           
 ، المرجع السابق.27المادة  -1
 .178-91ن المرسوم رقم م 06، 05طبقا للمادة  -2
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بغـــرم إكســــام المخطـــط الصــــ ة  ،ضـــرورة إجـــرا  مداولــــة مـــن قبــــل المجلـــس الصـــعبي البلــــدي  -2
ـــة فـــي  ـــوالي بهـــا ، و يجـــم أن تنصـــر المداول ـــغ ال ـــتم تبلي ـــة ، و ي ـــة لمـــدة صـــهر مالقانوني قـــر البلدي

 1كامل.
 جغرافية التي يمتد فيها المخطط.      تحدد بموجبه الرقعة ال،إصدار قرار إداري   -3

الـــذين يـــودون الموافقـــة أو اإلفصـــاح عـــن ،إجباريـــة استصـــارة الهيئـــات و الصـــركا  ا جتمـــاعيين   -4
( يومـا ، ويصـدر القـرار عـن رئـيس المجلـس 15المصاركة فـي المخطـط فـي ظـر  خمسـة عصـر)

لبلديـة لمـدة صـهر و إعـالم ، وينتصـر القـرار فـي مقـر ا2قضـا  هـذه المهلـةنعنـد ا، الصعبي البلدي 
 الصركا  ا جتماعيين به.

 ( يوما.60إجرا  التحقي  العمومي في ظر  ستين )  -5

، وتعـــد حالـــة 3( يومـــا إلبـــدا  رأيـــه بالموافقـــة أو الـــرفم30تبليـــغ الـــوالي و منحـــه مهلـــة ثالثـــين)  -6
 سكوت الوالي بعد انتها  المهلة بمثابة موافقة.

 س الصعبي البلدي بمداولة. المصادقة عل  المخطط من قبل المجل -7

و فــي األخيــر يــتم تبليــغ مخطــط صــغل األراضــي للهيئــات المعنيــة و المحــددة فــي المرســوم رقــم   -8
 الساب  الذكر. 91/178

تحـت تصــر  الجمهـور عـن طريــ  قـرار يصـدره رئــيس  ،كمـا يوضـب المخطـط المصــاد  عليـه
 4المجلس الصعبي البلدي للبلدية المعنية.

ول أن إجـــرا ات انجـــاز صـــغل األراضـــي هـــي ن ســـها بالنســـبة للمخطـــط و ممـــا ســـب  يمكـــن القـــ
 إ  أن هنان اختالفين جوهريين:  ،التوجيهي للتهيئة و التعمير

( يــوم بخــال  60أولهمــا: نجــده فــي مــدة ا ستقصــا  هــي فــي مخطــط صــغل األراضــي تقــدر بســتين )
 ( يوم.45المخطط األول حي  تقدر بخمس و أربعين )

                                                           
 ، نفس المرجع السابق.03طبقا للمادة  -1
 ، المرجع السابق.08، 07طبقا للمادتين  -2
 ، المرجع السابق.14المادة  -3
 ، المرجع السابق.17، 16المادتين  -4
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( يومــــا مــــن تــــاريخ إرســــال مخطــــط صــــغل األراضــــي 30تحديــــد مهلــــة الثالثــــين ) ثانيهمــــا: يكمــــن فــــي
للمصادقة عليه، وفي حالة تجاوز هـذه المـدة يعتبـر قـد صـاد  عليـه فـي حـين المصـر  لـم يحـدد مـدة 

 .زمنية للمخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير

 الفرع الثاني:  في مجال البناء

للتهيئة و العمران و مخطط صغل األراضـي بإمكـان  بعد إتمام عملية انجاز المخطط التوجيهي
الـــتحكم فـــي عمليـــة البنـــا  و تحضـــير الصـــهادات و الـــرخع ســـوا   ،رئـــيس المجلـــس الصـــعبي البلـــدي

المتعلقة بالتعمير أو التجزئة و التقسيم أو المطابقة أو الهدم، هـذه الصـهادات  و الـرخع يعـد رئـيس 
 ا في الحالتين:مسؤو  عن تسليمه ، المجلس الصعبي البلدي

بالنســبة لجميــب ا قتطاعــات  و البنــا ات فــي قطـــا   ،باعتبــاره ممــثال عــن البلديــة  :الحالــة األولــ  
فــي هــذه الحالــة الــوالي  ،و يــوافي رئــيس المجلــس الصــعبي البلــدي، يغطيــه مخطــط صــغل األراضــي 

 بنسخة من الرخصة.

الــة ييــام مخطــط صــغل األراضــي بعــد و ذلــن فــي ح، باعتبــاره ممــثال عــن الدولــة  :الحالــة الثانيــة 
هـو المخـتع األصـلي  ،، أي أن رئيس المجلس الصـعبي البلـدي1عل  الرأي المواف  للوالي ا طال 

المتعلقة بمصاريب البنا  عندما تكون البلديـة المعنيـة ييـر  ،بمن  رخصة البنا  و كذا رخصة التجزئة
 ،س الصـعبي البلـدي فـي هـذه الحالـةإذ أن اختصـاع رئـيس المجلـ، مغطاة بمخطط صـغل األراضـي 
بقدر تعلقه بممارسـته لوظي ـة مـن الوظـائ  الدولـة باعتبـاره ممـثال ،   يرتبط بقاعدة التمثيل الصعبي 

 لها و يخضب حينها للسلطة السلمية.

 واالسعافات :  في مجال االنتخابات الفرع الثالث 

صــراحة، بموجــم القــانون إلــ  تعتبــر ا نتخابــات و اإلســعافات، مــن الصــالحيات الممنوحــة 
رئـيس المجلـس الصـعبي البلــدي بصـ ته ممـثال للدولــة ، سـندرس هـذه ال كـرة مــن نـاحيتين انطالقـا مــن 

 التاليين:ن طيتين ال

 

                                                           
 ، مرجع سابق.29-90من القانون رقم  65طبقا للمادة  -1



30 
 

 :في مجال االنتخابات النقطة االولى 

إن دور رئــيس المجلــس الصــعبي البلــدي، فــي مجــال ا نتخابــات يتمثــل فــي التك ــل بالعمليــات 
 ، عن طري  إدارة البلدية ،التي توضب تحت تصرفه و التي من مهامها: 1ا نتخابية

 2مسن بطاقة الناخبين. -

 3و له أيضا القيام بمراجعة القوائم ا نتخابية كونه عضو فعال في اللجنة اإلدارية ا نتخابية.

ا فـي حي  تقوم اللجنة ا نتخابية المجتمعة في مقر البلديـة، بإحصـا  النتـائ  المحصـل عليهـ
جميـــب مكاتـــم التصـــويت علـــ  مســـتوى البلديـــة،والقيام بتســـجيلها فـــي محضـــر رســـمي، أمـــا بالنســـبة 
 نتخابــات المجــالس الصـــعبية البلديــة، تقـــوم اللجنــة البلديــة ا نتخابيـــة بإحصــا  األصـــوات ثــم توزيـــب 

 ، و عليــــه فــــإن دور رئــــيس المجلــــس الصــــعبي البلــــدي فــــي العمليــــة4المقاعــــد علــــ  القــــوائم الناجحــــة
 ا نتخابية كبير ، خاصة في تأثيره عل  تحديد نتائ  ا نتخابات عل  مستوى البلدية.

 : في مجال اإلسعافاتنقطة الثانية :ال

إن رئيس المجلس الصعبي البلدي ، يعمل عل  انجاز مخطط بلـدي لتنظـيم اإلسـعافات و ذلـن 
 5في حالة حدو  كارثة طبيعية أو تكنولوجية عل  إقليم البلدية.

ا يعمـــــل علـــــ  القيـــــام بجميـــــب التـــــدابير و اإلجـــــرا ات الوقائيـــــة، لضـــــمان امـــــن األصـــــخاع كمـــــ
 6والممتلكات و له في سبيل ذلن أن يسخر كل من األصخاع و األمالن عل  حد سوا .
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 ســيما اذا نظرنــا الــ  تلــن ا زدواجيــة  إصــكا تان تمثيــل الدولــة علــ  مســتوى البلديــة ، يثيــر 
يس المجلـس الصـعبي البلـدي المنتخـم والـوالي المعـين ، فـالوالي كمـا نصـت في تمثيـل الدولـة بـين رئـ

مــن قــانون الو يــة ، انــه ممثــل الدولــة وم ــوم الحكومــة علــ  مســتوى الو يــة والبلديــة  111المــادة 
الو يــة ، التـي يصـملها هــذا التمثيـل ، ويــرى ايلـم ال قهـا  ان الــوالي بمـا لــه  إقلـيمباعتبارهـا جـز  مــن 

ذات طبيعــة مركزيــة فيــه مســاس بالنظــام الالمركــزي للو يــة ، مــب  بأنهــااســعة توصــ  مــن ســلطات و 
الديمقراطيــة فــي تســيير الجماعــات ا قليميــة وذلــن بهيمنــة صــالحيات  للممارســةالقــول بــان   وجــود 

الوالي بص ته ممثل للدولـة وصـالحياته كممثـل للو يـة  وتحكمـه فـي كافـة اعمـال الو يـة علـ  النحـو 
   ذكره ، بحي  يترتم عل  ذلن تبعة المجلس المنتخم للوالي بص ته ممثال للدولة  .الذي سب

ـــوالي ورئـــيس المجلـــس الصـــعبي البلـــدي ، اوالتـــد ا صـــطداموهنـــا يكـــون  خل بـــين صـــالحيات ال
القـــانون الجديـــد للبلديـــة صـــالحيات رئـــيس المجلـــس  أوضـــ باعتبـــار ان كليهمـــا يمثـــل الدولـــة ، ولقـــد 

 باره ممثال للدولة .الصعبي البلدي باعت

 باعتبارهـا البلدية تمثيل هو ، البلدي الصعبي المجلس لرئيس الممنوح األصيل ا ختصاع إن
القاعــدة الالمركزيــة  أنهــا الثانيــة مادتــه فــي 10-11 البلديــة قــانون اعتبرهــا كمــا أو الالمركزيــة قاعــدة

 .اإلقليمية

 ألنـه ككـل الدولـة تمثيـل إلـ  ذلـن يتعـدى بـل فحسـم للبلديـة تمثيلـه في ينحصر   مهامه نطا  لكن
 للدولة. اإلداري السلم في درجة تعلوه التي للهيئات الرئاسية لسلطةخاضب ل

 و ا ختصـاع فـي با زدواجيـة يتمتـب البلـدي الصـعبي المجلس رئيس أن نستنت  سب  مما و 
 1.أخرى تارة الدولة لحسام ويعمل ، تارة البلدية يمثل حي  الصالحيات

 تختلــ  متنوعــة و عــدة مهــام البلــدي الصــعبي المجلــس لــرئيس ذكــره الســاب  البلديــة قــانون عهــد قــد و
 .2فيه يكون الذي الوضب باختال 
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 ينــ    و أساســية و ضــرورة جديــدة حاجيــات ظهــور و الدولــة علــ  األعبــا  زيــادة مــب لكــن 
 و تنظيميــة نصــوع البلديــة قــانون جانــم إلــ  ظهــرت فقــد المحلــي المجتمــب أفــراد لهــا يــدعو ، عنهــا

 التهيئـــة مجـــال فـــي خاصـــة البلـــدي الصـــعبي المجلـــس رئـــيس صـــالحيات علـــ  أكـــدت أخـــرى قـــوانين
 .ييرها و البيئة و العمرانية

 القــرارات طريــ  عــن إ  تــتم   البلــدي الصــعبي المجلــس بــرئيس المنوطــة ا ختصاصــات لكــن 
 1.أثار من عنها يترتما وكلم الوالي رقابة إل  فيها خاضعا يكون و طرفه من تتخذ التي

 للبلدية ممثال باعتباره البلدي الشعبي المجلس رئيس: الثاني المبحث

 التــي اآلثـار مـن هـوا يمثلهـ صــخع وجـود فـإن عـام معنـوي صــخع البلديـة كـون مـن انطالقـا 
 عــن التعبيــر و التمثيــل مهمــة البلــدي الصــعبي المجلــس لــرئيس عهــد قــد و ، كــذلن كونهــا عــن تترتــم
 2.لديةالب إرادة

، المكتوبــة البلــدي الصــعبي المجلــس أعمــال لكــل،  التن يذيــة للصــبغة منحــه خــالل مــن وذلــن 
 المنوطـــــة لالختصاصـــــات الجيـــــد األدا  مـــــن يـــــتمكن حتـــــ  و،  الواقـــــب أرم علـــــ  يجســـــدها حيـــــ 

 الوســـائل فمنهـــا بعضـــها ، عـــن تختلـــ  التـــي ، الوســـائل مـــن جملـــة المصـــر  أعطـــاه فقـــد،  بمنصـــبه
 :يلي فيما سنعرضه هوما و المالية ، و البصرية الوسائل منها و اإلدارية الوسائل امنه و القانونية

 البلدي الشعبي المجلس لرئيس الممنوحة الوسائل:األول  المطلب

 أدائـه عليـه لتسـهل تصـرفه تحـت الوسـائل مـن مجموعـة البلـدي الصـعبي المجلـس لرئيس المصر  من 
 :كالتالي الوسائل هذه سنعرم و ، لوظائ ه
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 القانونية الوسائل:األول  الفرع

 القــرارات منهــا أصــكال يأخــذ عــدة اإلداريــة الهيئــات مــن كغيرهــا المحليــة الهيئــات نصــاط أن بمــا 
 .واطراد بانتظام العام المرف  سير لضمان دائما هذا و أإلدارية العقود و أإلدارية

 أو فرديــــة قــــرارات يصــــدر أن فلــــه البلــــدي الصــــعبي المجلــــس لــــرئيس بالنســــبة الحــــال هكــــذا و 
 .وجه أكمل عل  أدائها و لمهامه ممارسته سبيل في تنظيمية

 . وتن يذها لقراراته إصداره مجال في واسعة أخرى و مقيدة سلطاتب الخصوع هذا في يتمتب حي 

 البلدي الشعبي المجلس لرئيس المقيدة السلطات: أوال 

 ، القــانون بهــا يقيــده التــي القــرارات جميــب باتخــاذ البلــدي الصــعبي المجلــس رئــيس المصــر  يلــزم 
 و العاديــة الــدورات أعمــال جــدول مصــرو  بإعــداد البلــدي الصــعبي للمجلــس رئيســا بصــ ته يقــوم حيــ 

 . ترأسها  عل ويحرع للمجلس ا ستثنائية

 فــــي المجلــــس مــــداو ت و أعمــــال نصــــر طريــــ  عــــن الجمهــــور إعــــالم علــــ  الســــهر كــــذلن و 
 1.لذلن المخصصة األماكن

 2.إلضافة إل  قيام رئيس المجلس الصعبي البلدي بتن يذ مداو ت المجلسبا

 مـب الصخصـية مصـالحه معارضـة تثبـت الـذي البلـدي الصـعبي المجلـس رئـيس أن إلـ  ونصير 
 جميــب فــي البلديــة بتمثيــل قيامــه حتــ  أو مداولــة عــن ناجمــة قــرارات تن يــذ يمكنــه   البلديــة مصــال 
 3-84 المـادة نع في صراحة ورد ما هو و المداولة ، بموضو  لصلةا ذات فيها المتناز  القضايا

 .به المعمول البلدية قانون من
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 البلدي الشعبي المجلس لرئيس التقديرية السلطات: ثانيا 

 اتخــاذ مالئمــة تقــدير فــي بســلطات النظريــة الناحيــة مــن البلــدي الصــعبي المجلــس رئــيس يتمتــب 
 تسـيير تخـع التـي األعمـال بجميـب يقـوم فهـو للبلديـة ، مثيلـهت الحيةص يخع فيما خاصة القرارات
 قـانون مـن 15 المـادة للبلديـة التن يذيـة الهيئة رئيس منصم منحه قد البلدية قانون ألن لوحده البلدية

 أدا  فــي لمســاعدته النــوام مــن عــدد وجــود ضــرورة علــ  القــانون س ــن نــع قــد كــان إن و البلديــة ،
 .الواسعة مهامه

 اختصاصـاته ت ـويم دون لكـن إمضـائه ت ـويم صـالحية البلدي الصعبي لمجلسا لرئيس و 
 1.لهم الموكلة المهام حدود في لكن نوابه لصال 

 البلدي الشعبي المجلس رئيس قرارات تنفيذ :ثالثا 

 قابلـــة  تصـــب  البلــدي الصـــعبي المجلــس رئـــيس قــرارات أن علـــ  10-11 البلديــة قـــانون أكــد 
 :التالية بالطر  وذلن بها المعنيين كافة إعالن يتم مالم للتن يذ

 .أحكاماعامة القرارات هذه تضمنت كلما :النصر  طري  عن 1

 تتضـمن لـم التـي األخـرى الحـا ت فـي ذلـن و : القانونيـة الوسائل بكل ال ردي اإلصعار طري  عن2
 2.ال ردية بالص ة تتسم كانت و عامة أحكاما القرارات هذه فيها

 وفـ  ذلـن و ، للوالي إرسالها تاريخ من صهر بعد العامة بالتنظيمات المتعلقة القرارات تن ذ و 
 .اإلستعجالية الحا ت في تسقط اآلجال كل فإن ذكره الساب  البلدية قانون من 99 المادة نع

ـــات المصـــر  خصـــع قـــد و ـــذ عـــدم يخـــع فيمـــا ســـنوات 5 لمـــدة الحـــبس أقصـــاها ردعيـــة عقوب  تن ي
 ،منـــاألمررقم97،98،99 المـــواد فـــي مـــاورد وذلـــن -العـــام األمـــن بح ـــظ الخاصـــة -اإلداريـــة القـــرارات

66-156.3 
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 اإلدارية الوسائل : الثاني الفرع

 ســلطة: أهمهـا سـلطات البلـدي الصـعبي المجلـس رئـيس المصـر  مـن  فقـد إلداريـةا الناحيـة مـن 
 و المدنيـــة الحيــاة مواقـــ  جميــب فـــي يمثلهــا و باســـمها يتصــر ا و عنهـــ ينــوم بنائـــم البلديــة تمثيــل

 مهمــة كــذلن .البلــدي الصــعبي المجلــس لــرئيس أســندت قــد معينــة ، و صــروط بتــوافر ذلــن و اإلداريــة
 كـل لـنع وفقـا ذلـن و التصـريعية المراسـيم و الرسمية التظاهرات و ا حت ا ت كل في البلدية تمثيل
 .101-11علىالتواليمن قانون البلدية78و77المادتين من

 أمـام البلديـة لهيئـة الـرئيس تمثيـل ضـرورة علـ  أكـد قـد ن سه البلدي ونالقان أن إل  باإلضافة 
 لمجلـــس لهـــا الصخصـــية بالمصـــلحة األمـــر فيهـــا يتعلـــ  التـــي الحـــا ت عـــدا مـــا ، القضـــائية الجهـــات
 : ما يلي الذكر الساب  البلدي القانون من 84 المادة في ورد حي  البلدي الصعبي

)...(  الصخصـي باسـمه البلديـة مصال  مب البلدي صعبيال المجلس رئيس مصال  تتعارم عندما  
 الصـــعبي المجلـــس رئـــيس ييـــر أخـــر منتخـــم رئاســـة تحـــت المجتمـــب البلـــدي الصـــعبي المجلـــس يعـــين
  .العقود إبرام عند أو القضا  أمام البلدية لتمثيل أعضائه احد البلدي

 البشرية الوسائل: الثالث الفرع

 الهيكـل بوضب يقوم حي  ، بأكملها البلدية إدارة لبلديا الصعبي المجلس رئيس صر ت تحت توضب
ــيهم الرئاســية الســلطة ممارســة و البلديــة مســتخدمي تســيير مخطــط كــذا و لهــا ، التنظيمــي  حيــ  عل

 2. البلدية في األعل  الرئيس يعتبر

 وأطـوار التكـوين نصـاطات بتنظـيم البلدي الصعبي المجلس رئيس يترأسها التي البلدية إدارة تقوم
 . البلدية في الوظائ  عل  بالحصول المتعلقة المسابقات حضيرت

 

 

                                                           
1
 ، المرجع السابق . 10-11من قانون البلدية  78،  77المادتين  
 المرجعالساب . 10-11،قانون البلدية126-125 تينطبقاللماد -2
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 ااســتناد قــرار بإصــدار كــذلن يقــوم الــذي البلــدي الصــعبي المجلــس رئــيس ســلطة تحــت هــذا كـل 
 و لبلديــة ،ا مقتضــيات حســم تقــدر التــي العليــا المناصــم عــدد تحديــد يخــع فيمــا المجلــس لمداولــة

 مـا أكـده هـو و الوصـية ، السـلطة لموافقـة يخضب الصأن اهذ في البلدي الصعبي المجلس رئيس قرار
 1991.1 فبراير 02 في المؤرخ 26-91 رقم التن يذي المرسوم

 يتخــذ و وســائلها و أعمالهــا جميــب علــ  الرقابــة و تطويرهــا و البلديــة مصــال  بتنظــيم يقــوم كمــا
 وصـيانتها ، الطرقـات علـ  بالمحافظـة الخاصـة التدابير و المرور بتنظيم الخاصة اإلجرا ات جميب

 المهــام هــذه بعــم ن ســر أن يمكــن و العمرانــي ، المحــيط اخــلد الطــر  نظــام ضــبط علــ  يعمــل و
 رئــــيس مســــؤولية و ســــلطة تظهــــر حيــــ  البلديــــة بتســــيير العــــادي ارتباطهــــا وألهميتهــــا  نظــــرا وذلــــن

 . بوضوح البلدي الصعبي المجلس

 المالية الوسائل :الرابع  الفرع

 يقـوم البلـدي الصعبي المجلس رئيس أن منه 81 المادة في ذلن و صراحة البلدية قانون نع 
 .بالصر  األمر يعتبر ألنه البلدية ميزانية بتن يذ

 عـن مسـؤول أنـه العلـم مب العمومية بالص قات القيام و البلدية ن قات تنظيم عل  يعمل حي  
 :التالي الصكل عل  سب  فيما سن صل و البلدية ، ممتلكات جميب ح ظ

 البلدية ميزانية تسيير:أوال 

 و ذاتيـــة ماليــة مــوارد تكــوين علــ  قــدرتها علـــ  المحليــة للهيئــات الحقيقــي ا ســتقالل يتوقــ  
 2.إن اقها مجا ت تحديد

 بــاقي عــن ماليــا تســتقل بــأن قانونــا تخــول فهــي المعنويــة بالصخصــية تتمتــب البلديــة باعتبــار و 
 3.اإلدارية األجهزة

 .بها خاصة ميزانية عل  حائزة تصب  بأن يمكنها ما هذا و
                                                           

 مرجعساب . 26 -91 ،المرسومالتن يذيرقم118-17 طبقاللمادتين -1

. إ.سميرمحمدعبدالوهام،ا تجاهاتالمعاصرة،للحكمالمحليوالبلديات يظالألدوارالجديدةللحكومة،منصوراتالمنظمةالعربيةللتنمية2 -
 .58 ،ع2009 جامعةالدو لعربية،مصر،

 .مرجعساب  10-11 قانونالبلدية 01 طبقاللمادة3 -
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 الميزانيــة بالمحاســبة المتعلــ  1990 أوت 15 فــي المــؤرخ 21-90 رقــم القــانون عــر  قــد و 
 و بالتســـيير الخاصـــة الن قـــات و اإليـــرادات مجمـــو اليـــة للســـنة الم تقـــدم التـــي الوثيقـــة:   أنهـــا  علـــ 

 1. بها ترخع و ليةالرأسما الن قات و العمومي التجهيز ن قات منها و ا ستثمار

ـــانون أمـــا  ـــة ق ـــاول فقـــد 10-11 رقـــم البلدي ـــة تعريـــ  تن  تقـــديرات جـــدول هـــي   البلديـــة: ميزاني
 و البلديـــة مصـــال  بســـير يســـم  إدارة و تـــرخيع عقـــد وهـــي ، للبلديـــة الســـنوية الن قـــات و اإليـــرادات

 2 .ا ستثمار و للتجهيز برنامجها تن يذ

 : البلدية ميزانية إعداد – أ

ـــانونال نـــع  ـــه فـــي البلـــدي ق ـــة العـــام األمـــين أن 180 مادت  رئـــيس رئاســـة تحـــت يتـــول  للبلدي
 عمليــــة تــــتم و عليــــه ، للمصــــادقة المجلــــس إلــــ  يقــــدم و الميزانيــــة إعــــدادي بالبلــــد الصــــعبي المجلــــس
 .تن يذها تسب  التي المالية السنة من أكتوبر 31 قبل األولية الميزانية عل  التصويت

 3.فيها تن ذ التي المالية السنة من جوان 15 قبل عليها فيصوت ةاإلضافي الميزانية أما

 :األولية للميزانية بالنسبة -1
 مـــن سلســـلة علـــ  البلـــدي الصـــعبي المجلـــس رئـــيس يطلـــب ، اإليـــرادات و الن قـــات تقـــدير قبـــل -2

 :وهي الوثائ 

 .السابقة المالية للسنة األولية الميزانية* 
 .الموظ ين أجور وضعية* 
 .لالفتراضات السنوي القسط وضعية *
 .الممنوحة اإلعانات وضعية* 
 .الجديدة التجهيزات استعمال* 
 .والن قات اإليرادات عنها نجمت التي الص قات و العقود* 

 

                                                           
 .المرجب،  ن س،  المتعلقبالمحاسبة 21-90قانون رقم  03 طبقاللمادة -1
 .11/10 قانونالبلدية 176 طبقاللمادة -2
 .ن سه،  ،المرجب181 المادة -3
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 : التطبيق  مجال في و

 و بمقارنـة يقـوم و التجهيـز، و التسـيير فـر  إيـرادات بتقدير البلدي الصعبي المجلس رئيس يقوم
 التــي اإلضــافية المــوارد يحــدد و و اإليــرادات الن قــات يقــارن التســيير، و جهيــزالت قســم ن قــات تقــدير
 .  1المصاري  و المداخيل بين ال ر  تمول سو 

 :اإلضافية  للميزانية بالنسبة 2

 المنجـزة العمليـات كـل يبـين الذي اإلداري الحسام نتائ  البلدي الصعبي المجلس رئيس يدم  
 فــي تصــحيحها يــتم ســو  التــي و إتباعهــا الواجــم البــرام  ضــعيةو  ويبــين، المنصــرمة الســنة خــالل

 و تصــح  أنهــا ذلــن علــ  زد أخــرى ، و ســنة بــين الــربط األخيــرة هــذه تضــمن ، اإلضــافية الميزانيــة
 الالحــــ  البلــــدي الصــــعبي المجلــــس قــــرارات تــــدم  أخيــــرا فإنهــــا األوليــــة ، الميزانيــــة توقعــــات تضــــبط

 ييــر الحاجــات تلبيــة و الســابقة ، الماليــة ا عتمــادات فــت  لمثــ األوليــة ، الميزانيــة علــ  للتصــويت
 2.المتوقعة

 :البلدية ميزانية بتنفيذ

 بعمليـة البلـدي الصـعبي المجلـس رئـيس يقـوم ، بالبلديـة الخاصـة الميزانيـة علـ  المصـادقة بعد 
 يزانيـةالم فـي المسـجلة التقـديرات حسـم الن قـات صـر  و اإليرادات تحصيل في المتمثل و ، التن يذ
 3.بالصر  مرألأ البلدي الصعبي المجلس رئيس باعتبار

 المؤسســـة أو للمصـــلحة بالنســـبة الدولـــة تمثيـــل صـــ ة لـــه صـــخع كـــل هـــو بالصـــر  واألمـــر 
 .4الدين إلثبات مؤهل صخع كل أنه القول يمكن و ، رأسها عل  يكون التي العمومية

 أمـا و اإلداري المخطـط حسـم ثانوي أو رئيسي لمسيراب ماليا أمرا يعتبر   بالصر  فاألمر 
 .األخرى للوظائ  مكملة إ  ماهي المالية الوظي ة

                                                           
 .62 جامعةأبيبكربلقايد،تلمسان،عبلجيالليأحمد،إصكاليةعجزميزانيةالبلديات،دراسةتطبيقية،،مذكرةلنيلصهادةالماجستير،1
 .62 بلجيالليأحمد،المرجعالساب ،ع -2
 .،المتعلقبالمحاسبةالعمومية1990 أوت 15 ،مؤرخ ي21-90 ،القانونالبلديرقم26 المادة -3
 .،ن سالمرجعالساب 26-23 المادة -4
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 يقـوم حيـ  بالبلدية المتعلقة الميزانية تن يذ عن المسؤول هو البلدي الصعبي المجلس رئيس و 
 يمكــن منــه و بالتحصــيل األمــر و التصــ ية و اإلثبــات طريــ  عــن المقــررة إيراداتهــا مجمــو  بتحصــيل

 :التالية بالمراحل تمر الميزانية تن يذ عملية أن القول

 :االلتزام مرحلة 1

 أمـرا باعتبـاره البلـدي الصـعبي المجلـس رئـيس بـه يقـوم قـانوني تصـر  انه عل  ا لتزام يعر  
 :نوعان ا لتزام و بالصر  ،

 :القانوني االلتزام-أ

 (.دين ا إنص ) بدين با لتزام البلدي الصعبي المجلس رئيس قيام هو و 

 :المحاسبي االلتزام-ب

 الن قة. لتسديد ا عتمادات ك اية من بالتأكد بالصر  يقوم 

 :التصفية  مرحلة-2

 تــتم و ، للــدين الدقيقــة القيمــة تحــدد ثــم ، بالن قــة المتعلــ  العمــل انجــاز مــن االتأكــد فيــه يــتم و 
 .لبلديا الصعبي المجلس رئيس من صادرة وثائ  طري  عن أو الدائن من بطلم

 :بالصرف  األمر مرحلة-3

 عــن عبــارة هــو و ، الميزانيــة تن يــذ فــي بالصــر  األمــر بهــا يقــوم التــي األخيــرة المرحلــة هــي 
 تعـود و ، الـدائن لصـال  حوالـة بتحريـر ذلـن ويـتم البلـدي الصـعبي المجلـس رئيس يصدره كتابي قرار

 إلعـــدادها األخيـــر هـــذا رفـــم حالـــة وفـــي الصـــعبيالبلدي المجلـــس لـــرئيس الحـــوا ت إعـــداد صـــالحية
 سـند أو حوالة محل ليحل أخر قرار باتخاذ الوالي ليقوم تحصي سند إصدار أو إجبارية ن قة لتغطية
 1.به المعمول للتصريب طبقا ذلن و البلدي الصعبي المجلس رئيس تحصيل

 15: يايــة لــ إ المدنيــة للســنة البلديــة ميزانيــة تن يــذ امتــداد إمكانيــة علــ  البلديــة قــانون أكــد و 
 .الن قات دفب و التص ية لعمليات بالنسبة الموالية السنة من مارس

                                                           
 ، مرجعساب .10-11 ،قانونالبلديةرقم203طبقاللمادة -1
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ــــة بالنســــبة مــــارس 31  ــــات دفــــب و تحصــــيلها و المــــداخيل تصــــ ية لعملي ــــيس يقــــوم و الن ق  رئ
 و للبلديـة اإلداري الحسام بإعداد المالية للسنة اإلضافية ال ترة نهاية بعد و البلدي الصعبي المجلس
 1.عليه للمصادقة البلدي الصعبي لمجلسا عل  يعرضه

 العمومية الصفقات: ثانيا

 المرســوم فـي عليهــا المنصـوع للصــروط وفقـا تبـرم مكتوبــة عقـود هــي العموميـة الصـ قات إن 
 الدراسـات و الخـدمات و اللـوازم واقتنـا  األصـغال انجـاز قصـد ، العموميـة للصـ قات المـنظم الرئاسي
 2.المتعاقدة المصلحة لحسام

 باعتبـاره أدواره تعـدد خـالل مـن تظهـر قصـوى أهميـة يكتسـي العموميـة الصـ قات موضو  إن 
 3.بالخدمات القيام و التوريدات تسليم و العمومية األصغال انجاز يتم بواسطتها أداة

ـــة للصـــ قات كـــان لمـــا و  ـــة ، بالخزينـــة عالقـــة العمومي  لطـــر  اإلدارة إخضـــا  وجـــم العمومي
 4.قاتالص  بإبرام تتعل  خاصة

 جملـة باتخـاذ األولـي التحضـير بعمليـة قانونـا مكلـ  البلـدي الصعبي المجلس رئيس فإن لذلن 
 للصــ قات البلديــة لجنــة ذلــن فــيه يســاعد و للتن يــذ كــامال و ناضــجا المصــرو  لجعــل اإلجــرا ات مــن
 الصــــ قات بمراقبــــة تقــــوم و 236-10 رقــــم الرئاســــي المرســــوم مــــن 137 للمــــادة طبقــــا تتأســــس التــــي

 :كمايلي تتصكل و معينة مالية حدود في و لحسابها البلدية تبرمها التي عموميةال

 .رئيسا ، ممثله أو البلدي الصعبي المجلس رئيس* 
 .البلدي الصعبي المجلس يمثالن اثنين منتخبين* 
 .المتعاقدة لمصلحةممثل ل* 
 .المحاسبة مصلحة و الميزانية مصلحة* 

                                                           

.سالمرجب، ن 188 ،187 طبقاللمادتين- 1 
 العدد/ ت.الجريدةالرسميةت) ،المعدلوالمتممالمتضمنتنظيمالص قاتالعمومية2002 جويلية 4  المؤرخ ي 250-02 المرسومالرئاسيرقم -2

 .(28/07/2002 ،المؤرخ ي52
 . 6 راه،جامعةأبوقرة،بومرداس،عيحياويبصرة،الدورالرقابيللجانالص قاتالعموميةعاللمستوىالمحلي،مذكرةلنيلصهادةالماجستيرفيإطارمدرسةالدكتو  -3
 .1 ،ع2008 ،3 قدوجحمامة،عمليةإبرامالص قاتالعموميةفيالقانونالجزائري،ديوانالمطبوعاتالجامعية،الجزائر،ط -4



41 
 

 .بالمالية  المكل الوزير عن اثنين ممثلين* 
 1.بالخدمة المعنية التقنية لمصلحة ممثال* 

 و   بتصـــ   البلديـــة صـــ قات أن 236-10 رقـــم الرئاســـي المرســـوم فـــي صـــراحة ورد قـــد و 
 البلــدي ، الصــعبي المجلــس رئــيس فــي المتمثلــة و المختصــة الســلطة عليهــا توافــ  مــالم نهائيــة تكــون
 بتحضــير المكل ــين المســؤولين أو المســؤول إلــ  المجــال هــذا فــي صــالحياته ي ــوم أن يمكنــه الــذي

 2.بها المعمول التنظيمية و التصريعية لألحكام تطبيقا هذا و تن يذها ، و الص قات

 الصـــعبي المجلـــس رئـــيس خضـــو  ضـــرورة علـــ  أكـــد قـــده نجـــد البلديـــة قـــانون إلـــ  بـــالرجو  و 
 قيامـــه فـــي كـــذا و الهبـــات لوقبـــو  اإليجـــارات و الصـــ قات بـــإبرام قيامـــه فـــي المجلـــس لرقابـــة البلـــدي

 3.تن يذها حسن مراقبة و البلدية أصغال بمناقصات

 البلدية. امالكالمطلب الثاني : في المحافظة على 

منــه أن:  17المعــدل نجــده قــد أكــد فــي المــادة  1996بــالرجو  إلــ  الدســتور الجزائــري لســنة 
ة تحـــدد عـــن طريـــ  القـــانون ، الملكيــة العامـــة هـــي ملـــن المجموعـــة الوطنيـــة ، و أن األمــالن الوطنيـــ

وهذه األمالن تتكون من األمالن العمومية و الخاصة التي تملكها كـل مـن الدولـة و الو يـة والبلديـة 
 4، و يتم تسييرها و تنظيمها بدقة طبقا لما يأتي به القانون من أحكام و مبادئ واجبة التن يذ.

الوطنيـــة فـــإن المصـــر  قـــد خصـــها  و نظـــرا لألهميـــة الكبـــرى التـــي تكتســـيها منازعـــات األمـــالن
ـــانون رقـــم  ـــادئ التـــي تنظمهـــا ، و لهـــذا الغـــرم جـــا  الق ـــب المب ـــانون أساســـي يحـــدد جمي  14-08بق

 والمتضمن قانون األمالن الوطنية. 30-90المعدل و المتمم للقانون رقم 

حيـ  يمكـن تقســيم المـداخيل التـي تمنحهــا األمـالن الوطنيــة سـوا  كانـت أمــالن وطنيـة عامــة 
 خاصة  إل  نوعين:أو 
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فـي مادتـه الخامسـة  14-08مداخيل ناجمة عن استغالل أمالن الدولة : حي  نع القانون رقـم  -
عل  ما يلي :   تسير األمالن الوطنية و تستغل و تستصل  بحكـم طبيعتهـا و يرضـها أواسـتعمالها 

العموميــة األخــرى  لتحقيــ  األهــدا  المســطرة لهــا ، إمــا مباصــرة مــن قبــل هيئــات الدولــة و الجماعــات
المالكة ، و إما بموجم رخصة أو عقـد مـن قبـل أصـخاع معنـويين تـابعين للقـانون العـام أو القـانون 
الخــاع أو أصــخاع طبيعيــين ، و لهــذا الغــرم يتعــين عليهــا الســهر علــ  حمايــة األمــالن الوطنيــة 

 1وتوابعها و المحافظة عليها .

 عة نذكر منها:و يندرت ضمن هذا النو  مداخيل كثيرة و متنو 

مــداخيل متعلقــة بــاحتالل و اســتعمال األمــالن العموميــة ، مــداخيل اســتغالل األراضــي الزراعيــة ،  -
 مداخيل استغالل الموارد المائية و الغابية ، و ييرها من المداخيل .

 مداخيل ناجمة عن تسيير أمالن الدولة : أهمها: -

يصـبها التقـادم ، مـداخيل بيـب أو التنـازل أو المـن  مداخيل ناجمة عن بيب الحطـام ، المبـالغ التـي  -
 2بامتياز لألراضي الموجهة إلنجاز مصاريب استثمارية.

و بــالرجو  دائمــا إلــ  قــانون األمــالن الوطنيــة الســاب  الــذكر نجــده قــد قســم األمــالن التابعــة 
 للبلدية إل  نوعين : أمالن منتجة للمداخيل ، و أمالن يير منتجة للمداخيل.

ألـزم ن ـس القـانون علـ  ضـرورة متابعـة األمـالن الوطنيـة بصـ ة عامـة و أمـالن البلديـة و قد 
بص ة خاصة ووص ها و تقييمها و تبيان حركتها و عناصرها و هو ما أدرجـه المصـر  تحـت تسـمية 

 تلكات  ، و يتم إعداد الجرد لجميب األمالن الوطنية م  الجرد العام للم

ي بـه النصـوع القانونيـة و التنظيميـة و كـل هـذا بغـرم عل  اختال  أنواعها وف  ما تقض
 3ضمان حماية األمالن العامة ، و الحرع عل  استعمالها وفقا لألهدا  المسطرة لها.
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و بما أن رئيس المجلس الصعبي البلدي مسؤول عن البلدية و يترأس اإلدارة التابعة لها، فـإن 
تحـت مســؤوليته و تحـت رقابــة المجلـس الصــعبي عمليـة الح ـاظ علــ  األمـالن الوطنيــة و جردهـا تــتم 

البلــدي حيــ  يتعــين عليــه مســن ســجل جــرد األمــالن العقاريــة التابعــة للبلديــة و ســجل جــرد األمــالن 
 2و يكتسي إجرا  مسن سجل الجرد بالطابب اإللزامي.، 1المنقولة

محافظـة علـ  و قد ألزم قانون البلدية الرئيس بالقيـام باسـم البلديـة بجميـب التصـرفات بقصـد ال
جميــب األمــالن كمــا ســب  و أن ذكرنــا، مــن ممارســة كــل الحقــو  علــ  العقــارات و المنقــو ت التــي 
تملكهـــا البلديـــة بمـــا فـــي ذلـــن حـــ  الصـــ عة ، و علـــ  رئـــيس المجلـــس الصـــعبي البلـــدي أن يتخـــذ كـــل 

 3القرارات الموق ة للتقادم أو اإلسقاط عل  الممتلكات.

تابعة لألمالن العمومية ، فهي كما جا  فـي القـانون البلديـة  و عل  اعتبار أن أمالن البلدية
 4الجاري العمل به يير قابلة للتنازل و   للتقادم و   للحجز.

و قد من  رئيس المجلـس الصـعبي البلـدي باإلضـافة إلـ  صـالحياته الواسـعة فـي هـذا المجـال 
لتســــيير المباصــــر، و أســــلوم صــــالحية تســــيير أمــــالن البلديــــة بأحــــد األســــلوبين التــــاليين : أســــلوم ا

 التسيير الغير مباصر.

 الفرع األول : أسلوب التسيير المباشر

أســلوم تســيير أمــالن البلديــة بطريقــة مباصــرة صــراحة فــي  10-11حــدد قــانون البلديــة رقــم 
منه ، حي  انـه نـع علـ  إمكانيـة البلديـة مـن اسـتغالل مصـالحها العموميـة عـن  152،153المادة 

المباصر، كما أن اإليرادات و الن قات الناجمة عن ا سـتغالل المباصـر يـتم تقييـدها طري  ا ستغالل 
 5في ميزانية البلدية و الذي يتول  تن يذها أمين خزينة البلدية طبقا لقواعد المحاسبة العمومية.

باإلضــافة إلــ  إقــرار قــانون البلديــة صــراحة لــبعم المصــال  العموميــة التــي تســتغل بطريقــة 
 6منحها ميزانية مستقلة و خاصة بها.مباصرة و 
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 الفرع الثاني: أسلوب التسيير الغير مباشر

تلجــأ البلديــة إلــ  التســيير ييــر المباصــر لمصــالحها مــب بعــم الهيئــات أو األصــخاع، حيــ  
يقوم هذا األسلوم عل  قيام البلدية مب طر  أخر ، و قد يكـون إمـا مـن أصـخاع القـانون العـام أو 

لخــاع ، و عليــه بــا لتزام بــبعم المبــادئ التــي تختلــ  بــاختال  األســلوم مــن أصــخاع القــانون ا
المتبــب فــي التســيير ييــر المباصــر ســوا  كــان عــن طريــ  المؤسســة العموميــة البلديــة، أو عــن طريــ  

 ا متياز، أو عن طري  الت ويم.

 أوال : المؤسسة العمومية البلدية

بالصخصــية المعنويــة و لهــا ذمــة ماليــة  يمكــن للبلديــة أن تنصــأ مؤسســات عموميــة بلديــة تتمتــب
 1مستقلة بقصد تسيير أفصل لمصالحها و لجميب ممتلكاته.

وتكــون المؤسســات العموميــة البلديــة ذات طــابب إداري أو صــناعي أو تجــاري و يصــترط فــي 
المؤسستين : ذات الطابب الصناعي و ذات الطابب التجاري فقط أن تعمل علـ  تحقيـ  التـوازن بـين 

 2ا و ن قاتها.إيراداته

 ثانيا : االمتياز

يمكـــن للمصـــال  العموميـــة البلديـــة التـــي تهـــد  يلـــ  تلبيـــة حاجيـــات مواطنيهـــا و إدارة كافـــة 
أمالكهــا أن تكــون محــل امتيــاز، و نعنــي با متيــاز عقــد ا لتــزام الــذي تعهــد بمقتضــاه البلديــة ألحــد 

 اتها بطريقة يير مباصرة.األصخاع الطبيعيين أو ا عتباريين باستغالل مصالحها و ممتلك

أي أن المصــال  البلديــة تســير بطريقــة ييــر مباصــرة عــن طريــ  ا متيــاز الــذي يخضــب لــدفتر 
 3صروط نموذجي.

يوضـــ  دفتـــر الصـــروط الـــذي تعـــده البلديـــة واجبـــات و حقـــو  كـــل مـــن الطـــرفين ) البلديـــة  ، 
 والمتعاقد معها عن طري  عقد ا متياز (.
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أنـــه لـــم ي صـــل فـــي الجهـــة أو  2011خيـــر لقـــانون البلديـــة ســـنة و المالحـــظ علـــ  التعـــديل األ
فــي  08-90اإلجــرا  الــذي تتبعــه البلديــة فــي منحهــا لهــذا ا متيــاز علــ  خــال  قــانون البلديــة رقــم 

 منه. 138المادة 

 ثالثا : التفويض

أضــا  المصــر  الجزائــري علــ  األســلوبين الســابقين التســيير ييــر المباصــر لمصــال  البلديــة 
 و هو أسلوم الت ويم. 08-90ديد لم يدرت ضمن أحكام قانون البلدية أسلوم ج

حي  يمكن للبلدية أن ت وم تسيير مصالحها العمومية التـي تسـع  لتحقيـ  حاجـات األفـراد 
إحــــداهما عقــــود  1بطــــريقتين: 10-11علــــ  المســــتوى المحلــــي حيــــ  يــــتم الت ــــويم حســــم القــــانون 

 ية. البرام  أو ص قات ذات طلبات كلية أو جزئ

عقـــد برنـــام  : يمكـــن للبلديـــة بصـــ تها مصـــلحة متعاقـــدة فـــي مجـــال ت ويضـــها لتســـيير و إدارة 
 أمالكها إل  إلزام عقود برنام .

المنظم للص قات العمومية،نجده حدد طبيعـة  236-10و بالرجو  إل  المرسوم الرئاسي رقم 
ـــد البرنـــام  يكتســـي صـــكل ات ا 17مثـــل هـــذه العقـــود فـــي المـــادة  قيـــة ســـنوية أو متعـــددة حيـــ  أن عق

الســنوات لتكــون مرجعــا و يــتم تن يــذها عــن طريــ  صــ قات تطبيقيــة تبــرم وفقــا ألحكــام ذات المرســوم 
 طبيعة الخدمات الواجم تأديتها و أهميتها. -ويتم في ا ت اقية تحديد ما يلي: 

 موقب عقد البرنام . -

 مبلغ عقد البرنام .  -

 رزنامة انجاز عقد البرنام . -

م عقــــد البرنــــام  مــــب : المؤسســــات الخاضــــعة للقــــانون الجزائــــري المؤهلــــة و المصــــن ة بصــــ ة و يبــــر 
 قانونية.
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 1المتعاملين األجانم الذين تتوفر فيهم ضمانات تقنية و مالية. -

مــن القــانون البلــدي أن صــ قة الطلبــات  156صــ قة طلبــات : و هــي مــا جــا  فــي منطــو  المــادة  -
 تصتمل عل  ما يلي: 

 اللوازم. اقتنا  -

 2تقديم الخدمات ذات النمط العادي و الطابب المتكرر. -

و تكــون صــ قة الطلبــات التــي تبرمهــا البلديــة مــب مصــال  أخــرى فــي مــدة ســنة واحــدة قابلــة 
للتجديـــد أي أن البلديـــة متـــ  قـــررت ت ـــويم إدارة مصـــالحها و أمالكهـــا عـــن طريـــ  صـــ قة طلبـــات 

ات و المقــدرة بســنة واحــدة قابلــة للتجديــد دون أن تتجــاوز يجــم أن تراعــي المــدة الزمنيــة لهــذه الصــ ق
خمــس ســنوات و تحــدد صــ قة الطلبــات إمــا : الســعر، و إمــا  لياتــه ، و إمــا كي يــات تحديــده المطبــ  

 3عل  عمليات التسليم المتعاقبة.

و في األخير فإن رئـيس البلديـة فـي سـبيل تطـوير األمـالن العموميـة التابعـة للدولـة و البلديـة 
ه بالقيام بجميب األعمال و التصرفات التي تضمن الحماية المثل  لهذه الممتلكات سوا  المنتجـة علي

للمـداخيل أو ييــر المنتجــة للمــداخيل خاصــة تلــن التصــرفات و التــدابير التــي جــا  بهــا قــانون البلديــة 
11-10. 
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 خالصة الفصل الثاني :
 كممثل للدولة :رئيس المجلس الشعبي 

 التمثيل : اوال في مجال

علـــ  مســـتوى المصـــال  العليـــا الوطنيـــة حيـــ  يتـــول  رئـــيس المجلـــس الصـــعبي البلـــدي تمثيـــل 
فـي المجــا ت التـي تعـد مـن اختصاصـات السـلطات ا داريـة المركزيـة  باألعمـال، ويضـطلب البلديـة 
 التالية :

فــان  المتضــمن الحالــة المدنيــة ، 20-70رقــم :  لألمــرابط الحالــة المدنيــة ، طبقــا ضــبصــ ته 
رئـيس المجلـس الصـعبي اعطـ  لـه صـ ة ضـابط الحالـة المدنيـة ـ يقـوم فـي نطاقـه ممارسـة صــالحية 

 1لجميب العقود المتعلقة بالحالة المدنية ، لكنه يبق  خاضعا لرقابة النائم العام المختع اقليميا 

مــن قــانون البلديــة صــ ة ضــابط  09بصــ ته ضــابط للصــرطة القضــائية ، طبقــا لــنع المــادة 
 رطة القضائية والتي تعتبر مصلحة عامة للدولة وليست صانا محليا .الص

ــــه الســــلطات  اإلداريــــةبصــــ ته ضــــابط للصــــرطة  ــــذي تقــــوم ب ــــن النصــــاط ال ــــة، وهــــو ذل  اإلداري
العـــام ، الســـكينة العامـــة الصـــحة  األمـــنالمختصـــة للمحافظـــة علـــ  النظـــام العـــام بعناصـــره الثالثـــة : 

بي البلدي ، بجميب هـذه المهـام ويسـهر علـ  المحافظـة علـ  العامة، حي  يقوم رئيس المجلس الصع
ـــة كـــل مـــن يمـــس بالســـكينة العموميـــة وكـــل  النظـــام العـــام وامـــن ا صـــخاع والممتلكـــات وكـــذا معاقب

 بها . اإلخاللا عمال التي من صانها 

المخطـط التـوجيهي للتهيئـة اضافة ال  ذلن في مجال التهيئة والتعمير والبنـا  ، يقـوم بانجـاز 
، والــتحكم فــي عمليــة البنــا  وتحضــير الصــهادات ورخــع البنــا   األراضــيلعمــران ومخطــط صــغل وا

الـرخع يعـد  أوالهـدم ، هـذه الصـهادات  أوسوا  المتعلقـة بـالتعمير او التجزئـة والتقسـيم او المطابقـة 
 رئيس المجلس الصعبي البلدي مسؤو  عنها .

 

                                                           
 . 27/02/1970ي : ، ف 21، المتضمن الحالة المدنية ، ج ر .، العدد  19/02/1970المؤرخ في  20-70األمر رقم :  1
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 رئيس المجلس الشعبي كممثل للبلدية  :

 مجال التمثيل :اوال في 

انطالقـا مـن كـون البلديـة صــخع معنـوي عـام فـان وجـود صــخع يمثلهـا هـو مـن ا ثـار التــي  
 التي يقوم بها .تترتم عن التصرفات 

البلديـة ، وذلـن مـن  إرادةوقد عهد لرئيس المجلس الصعبي البلدي مهمة التمثيل والتعبير عـن  
صـــعبي البلــدي المكتوبـــة حتــ  يجســـدها علـــ  يغة التن يذيـــة لكــل اعمـــال المجلــس الصــالمنحـــه خــالل 

الجيــــد لالختصاصــــات المنوطــــة بمنصــــبه ، فلقــــد اعطــــ   األدا ، وحتــــ  يــــتمكن مــــن ارم الواقــــب 
 اإلداريـةالمصر  جملة مـن الوسـائل ، التـي تختلـ  عـن بعضـها وهـي : الوسـائل القانونيـة ، الوسـائل 

 والبصرية والمالية .

جميــب القــرارات  باتخــاذرئــيس المجلــس الصــعبي البلــدي  ألــزمالمصــر  الجزائــري ، أنكمــا نجــد  
 له سلطات مقيدة . أعط بعبارة اص   أو التي نع عليها القانون ، وهنا نجد انه قيد 

الـدورات العاديـة وا سـتثنائية  أعمـالمصـرو  جـدول  بإعـدادوبوص ه ممثال للبلديـة حيـ  يقـوم  
 . ترأسهاللمجلس ويحرع عل  

لجمهـور عـن طريـ  نصـر اعمـال المـداو ت فـي ا مـاكن المخصصـة كما يسهر عل  اعـالم ا 
ان رئـــيس المجلـــس الصـــعبي البلـــدي الـــذي تثبـــت معارضـــة مصـــالحه مـــب  إلـــ لـــذلن  ،  كمـــا نصـــير 

حتــ  قيامــه بتمثيــل البلديــة فــي  أو، حيــ    يمكنــه تن يــذ قــرارات ناجمــة عــن مداولــة مصــال  البلديــة 
الصــلة بموضــو  المداولــة ، وهــو مــاورد صــراحة فــي نــع  جميــب القضــايا المتنــاز  فيهــا تكــون ذات

 من قانون البلدية المعمول به .  03-84المادة 

كما انه يتمتب من الناحية النظرية ، بسلطات تقديرية في مالئمة اتخـاذ القـرارات خاصـة فيمـا 
لبلديـة قـد يخع تمثيله للبلدية ، فهو يقـوم بجميـب ا عمـال التـي تخـع تسـيير البلديـة ،  ن قـانون ا

 . 1منه 15منحه منصم رئيس الهيئة التن يذية طبقا لنع المادة 

                                                           
1
 ، المرجع السابق . 10-11من قانون البلدية  15المادة  
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ولرئيس المجلس الصعبي البلدي صالحية ت ويم عم من اختصاصـاته لصـال  نوابـه لكـن 
 في حدود المهام الموكلة لهم ، وذلن لمساعدته في ادا  مهامه العديدة والمتعددة .

للبلديــة المجلــس الصــعبي البلــدي ، فــي تســييره رئــيس  أعمــال ســلطات وجــل أننالحــظ  إ أننــا
الرقابــة الوصــائية علــ   أنريــم انــه منتخــم نجــدها   تخلــو مــن رقابــة الــوالي عليهــا ممــا يــوحي لنــا 

رؤســـا  المجـــالس المنتخبـــة طاييـــة جـــدا علـــيهم ، وهـــذا مـــا يكـــون عثـــرة فـــي التنميـــة المحليـــة  أعمـــال
 والنهوم بتطوير البلديات . 
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 الخاتمــــــة
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 الخاتمة :
مـــن ايجابيـــات ، مـــن خـــالل ضـــبط اطـــر  07-12بـــالريم مماجـــا  بـــه قـــانون الو يـــة الجديـــد  

تكـــريس مبـــدأ الالمركزيـــة وتجســـيد الديمقراطيـــة  إضـــافةإل التخطـــيط والتن يـــذ وســـلطة اتخـــاذ القـــرار ، 
 حي  النقاط التالية :من  09-90انه لم يختل  عن القانون الساب   إ المحلية والحكم المحلي ، 

 بالنسبة للوالي :

ان الطبيعة القانونية لمنصـم الـوالي فـي التصـريب الجزائـري ، وخاصـة علـ  مسـتوى الـوظي ي  
تـــدعيم الـــدور المركـــزي للـــوالي  إلـــ علـــ  قـــانون الو يـــة ، ذهبـــت  طـــرأتتبـــدو كـــل التعـــديالت التـــي 

كل ــه باختصاصــات اضــافية ييــر النصــوع التنظيميــة مــا لبثــت ت أنوعــززت مــن صــالحياته ، كمــا 
مكت يـة با ختصاصـات المنوطـة بـه بمقتضـ  قـانون الو يـة ،حتـ  يخيـل لنـا مـن خـالل دراسـتنا لهــذا 
الموضـــو  مـــن خـــالل الصـــالحيات الممنوحـــة لـــه والتـــي  حصـــر لهـــا بـــالنظر لســـلطة المبـــادرة التـــي 

قـوم بكـل المهـام الموكلـة حـال مـن ا حـوال ان ي بأييحوزها اننا امام صخع يير عادي ، فاليمكن 
اســتخدام اليــات التســيير المختل ــة بطريقــة  أحســنبجميعهــا ، حتــ  ولــو  يضــطلببــان  و  يمكنــهلــه ، 

 علمية كت ويم جز  من تلن الصالحيات .

بصـ ته ممـثال للدولـة مـن جهـة وممـثال للو يـة مـن جهـة  مزدوجايمارس دورا  رأينافالوالي كما  
داريـةالوظائ  ، سياسية ، كما يمارس نوعين من  أخرى ممـا ادى الـ  بـروز اثـار ا زدواجيـة مـن  وا 

وا ختصاصات التـي يمارسـها لحسـام الدولـة وا ختصاصـات  السلطاتخالل صعوبة الموازنة بين 
 التي يزاولها لحسام الو ية بص ته هيئة تن يذية للجماعات ا قليمية .

اتسا  وتنو  صـالحيات الـوالي ، وهـذا ممـا  فقد كرس القانون مبدأ وحدة القيادة مما ادى ال  
جعـل وظي ـة المجلــس الصـعبي الـو ئي فــي حـدود ضــيقة ممـا نـت  عــن ذلـن انعـدام التــوازن فـي توزيــب 

بدرجـة اولـ  اعـادة النظـر والت كيـر فـي  األمـرالمهام والصالحيات بين هيئتـي الو يـة ، ممـا يقتضـي 
قـــانون التنظيمـــي العـــام الـــذي يتضـــمن اســـتقاللية ا ســـس التـــي تقـــوم عليهـــا الالمركزيـــة مـــب اعـــادة ال

فصـلها،فبنا عل    أظهـرت، فالالمركزيـة التدريجيـة التـي رسـمتها الدولـة منذالبدايـة اإلقليميـةالجماعـات 
فــي فرنسـا ، يتضــمن احكـام وقواعــد  الصـأنهـذه ال كـرة يمكــن ان يصـدر قانونــا خاصـا للــو ة كمـا هــو 

الحكومــــة علــــيهم وجعلهــــم يخضــــعون لرقابــــة الســــلطتين  عمــــل الــــو ة للــــتخلع تــــدريجيا مــــن هيمنــــة



52 
 

التصريعية والقضائية ، هذا القانون  بد ان يصدر بعد دراسـة وتمحـيع وتقيـيم للـدور الحقيقـي الـذي 
يقوم به ، وان يراعي فصل الصالحيات المركزيـة ومظاهرهـا عـن الصـالحيات  أنيجم عل  الوالي 

 إلــ المنتخــم ، وذلــن يــؤدي  ألــو ئيمــب المجلــس الصــعبي  الالمركزيــة فــي الحيــاة السياســية والمدنيــة
، حتـ   ألـو ئيعن الوالي ، عند اعطا  بعم الصالحيات لرئيس المجلـس الصـعبي  العم تخ ي  

 يتمكن الوالي ا فالت من قبضة السلطة السياسية . 

 بالنسبة لرئيس المجلس الشعبي البلدي :

ي البلــدي والمتمثــل فــي التمثيــل المركــزي علــ  ان الــدور الــذي يقــوم بــه رئــيس المجلــس الصــعب
لصـــؤونها  الجماعاتاإلقليميـــةمســـتوى البلديـــة ، يكمـــن نجاحـــه فـــي مـــدى تحقيـــ  اســـتقالل يك ـــل تســـيير 

في هذا النظام هـو ا سـتقالل الـذي يعتبـر جـوهر الالمركزيـة ا داريـة وا سـتثنا  منـه يكمـن  فاألصل
هـــذه الهيئـــات بصـــكل دقيـــ  دون الخـــروت عـــن م هـــوم  فيمـــا تمارســـه الســـلطة المركزيـــة والرقابـــة علـــ 

 الالمركزية .

وان اي تجاوز في ممارسة هذه الرقابة يؤدي فيها ال  ا خـالل بمبـدأ التـوازن بـين ا سـتقالل 
الممنوح وما ت رم عليه من رقابة محددة وبالتالي ا نحرا  عن مسار الالمركزيـة وفقـدانها صـ تها 

 وبــاألخع،  اإلداري  بــين مــا مــن  مــن اســتقالل يك ــل تجســيد للتنظــيم ا ساســية اذا لــم يــتم التوفيــ
السير في ظل نظام  مركزي صحي  ، وبين ما فرم من وصاية قصد تحقيـ  ا نسـجام فـي تن يـذ 

 السياسة العامة وحماية الدولة اداريا وقانونيا .

  اصـكاله الثالثـة حي  من  المصـر  الجزائـري للجماعـات ا قليميـة اسـتقال    يتحقـ  باجتمـا
 استقالل عضوي ووظي ي ومالي .

بجديــد  يــأتيانــه لــم  إ ،  اإلقليميــةوريــم التعــديالت الجديــدة الطارئــة علــ  قــانون الجماعــات 
محليــــة تتوافــــ  والنظــــام الالمركــــزي ، فالنصــــوع القانونيــــة تمــــن  ا ســــتقالل مــــن جهــــة  إدارةيحقــــ  

ل مـن جهـة اخـرى مـن خـالل ن ـس النصـوع ، وهـذا وتحق  مبدأ الالمركزية ، ثم تقيـد هـذا ا سـتقال
فـي حـ  ا سـتقالل حيـ  تجعـل مـن ا سـتقالل صـبه صـورة وهميـة خاصـة مـن  بإجحـا مقبول لكنه 

المحليـة ،  سـيما علـ  مسـتوى  اإلداريخالل جعـل سـلطة الوصـاية ، وخاصـة الـوالي محـورا للحيـاة 
فـي ا سـتقالل والتبعيـة فـي خضـم النظـام  البلدية ، ولهذا وجم عل  المصر  الجزائري ضبط العالقـة
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محليـــة للســـلطة  المركـــزي مـــن خـــالل تخلـــيع اســـتقالل هيئاتـــه المحليـــة التـــي اصـــبحت بمثابـــة فـــرو 
كـــان رئــيس المجلــس البلـــدي ي تقــر الــ  مـــؤهالت علميــة و  يكــون مضـــطلعا  إذاالمركزيــة ، خاصــة 

بلديـــة ، وكـــذا ييـــام الـــوعي لـــدى ، الـــذي يعتبـــر مهـــم فـــي تســـيير صـــؤون ال اإلداريبخبايـــا التســـيير 
 المواطنين . 
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