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                                                                                                                     مقدمة:

 ،واالقتصادية االجتماعية ظروفيا مع يتالءم بما اإلدارؼ  التنظيم في أسموبيا الحديثة الدولة تختار
 وتزداد حجميا ويكبر أمورىا تستقر وعندما الدولة، نشأة مطمع في المركزية إلى فتمجأ والسياسية،
 لألمور المركزية الحكومة لتفرغ ضمانا اإلدارية الالمركزية إلى تتحول خدماتيا وتتوسع واجباتيا
 . وخدماتيم مرافقيم إدارة في المواطنين لمشاركة وتحقيقا اليامة، السياسية

 وجود بالرغم من ليا تابعة تعتبر أنيا إذ الدولة، من يتجزأ ال جزءا تعتبر المحمية الجماعات إن
 - إقميمي امتداد ليم إداريين أشخاص لمصمحة أساسا تقوم والتي اإلقميمية، بالالمركزية يعرف ما

 إقميمي لتقسيم )االعتبارية( المعنوية بالشخصية االعتراف أو منح معناه بما أؼ - والبمدية كالوالية
 مستقمة، بميزانية وكذلك الدولة، ذمة عن متميزة مالية ذمة امتالك حق من ذلك يتبع ما مع

 . العامة السمطة امتيازات وبممارسة

 المركزؼ  النظام أسموب أن وذلك ( بمدية و أقاليم)والية إلى تقسيميا عمييا يفرض الدولة فتنظيم
 بين فقط اإلدارية الوظيفة وامتيازات سمطات وتوزيع لتفتيت إدارية وقانونية فنية وسيمة مجرد

 الدستورية الدولة وحدة مبدأ نطاق ضمن الالمركزية اإلدارية والسمطات المركزية السمطات
 وتوفير الحسنة، والخدمة لمثروات، العادل التوزيع عممية تسييل أجل من كمو وىذا والسياسية،
 . الحسن الوجو عمى لممواطنين الخدمات

 استراتيجياا دور  تمعب فيي اإلقميمية، لالمركزية األساسية الخمية تعد التي البمدية إلى فبالرجوع
 يفصمو ال كونو لممواطن األقرب الجياز أو الوحدة أنيا أساس عمى المواطنين حاجيات تمبية في
 وحدات من إدارية وحدة فتعد لموالية بالنسبة أما بو، مباشرة عالقة عمى فيو ، آخر جياز عنو

 لمدولة. ممركزة الغير اإلدارية والدائرة الدولة،

في الدستور في  عمييا نص حين وذلك الالمركزية لمييئات كبيرة أىمية أولى قد المشرع أن ونجد
 منيما كل تجسد المركزيتين ىيئتين تعتبران والبمدية الوالية من كل أن عمى 16و 15المادة  
 ممثميو طريق عن السياسية الحياة في ومشاركتو العامة المرافق تسيير في المواطن تدخل

 الجماعات:"15 المادة في جاء حيث المحمي، المستوػ  عمى األمور بزمام يأخذون  الذين المنتخبين
 ."والوالية البمدية : ىي لمدولة اإلقميمية
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 الالمركزية قاعدة المنتخب المجمس يمثل ": 16 المادة ونصت." القاعدية الجماعة ىي البمدية
 ."العمومية الشؤون  تسيير في المواطنين مشاركة ومكان

 في -تطبيق الموحدة الجزائرية لمدولة مقاطعة باعتبارىا المحمية لمجماعات المنوط الدور إن
 والبمدية الوالية جعمت المخطط الوطني االقتصاد تنمية ومقتضيات لالمركزية – الوقت نفس

 االجتماعية التنمية في كامل بشكل وأعوانيا التقميدية مياميا تفويض خالل من لمدولة دعامتين
 البعد المتدخمة،ىذا بالدولة واالقتصادية االجتماعية العالقة ذات المحمية لمحياة واالقتصادية

 الوالية وقانون 11/10البمدية قانون  طريق عن بصراحة مكرس المحمية الجماعات لدور المزدوج
12/07. 

 تقوم الدولة،كما في ىاما مركزا تحتل المحمية اإلدارة أن القول يمكن سبق مما وانطالقا وعميو
 الشعب، صميم من نابعة المواطنين من قريبة إدارة بأنيا تتميز كما مصالحيا، لتحقيق فعال بدور
 والصعوبات بالمشاكل باالىتمام المحمي، العام الرأؼ عمى التأكيد تستطيع التي وحدىا فيي وعميو
شراكيم المحميين المواطنين تواجو التي  روح ىي الشعبية ليا،فالمساىمة حمول إلى الوصول في وا 

 تمعب أن اإلدارة عمى أنو المؤكدةاألمور  من أصبح فقد عميو، ترتكز الذؼ والمحور المحمية اإلدارة
 . المواطنين مصالح تحقيق في أساسيا دورا

 :أىمية الموضوع:اوال    

 يعد موضوع الجماعات المحمية في الجزائر ذا أىمية كبيرة سواءا من الناحية العممية و العممية.

 : ية لمموضوع فيممتظير األىمية الع

 دراسة األساليب القانونية  لتسيير الجماعات المحمية بالجزائر .* 

 *معرفة مدػ نجاعة نظام اإلدارة المحمية عمى النيوض باإلقميم .

*إبراز مدػ أىمية  ىيئات اإلدارة المحمية  من خالل األدوار المنوطة بيا لتحقيق التقدم  
 والرقي لممجتمع المحمي.

 :فتتمثل في أىميةية ممأما من الناحية الع
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 * إبراز واقع الجماعات المحمية وفقا لمنصوص القانونية السارية .

 *دراسة األصل العام لمجماعات المحمية وىو مبدا االستقاللية.

 *إيجاد البدائل النظرية من اجل مواكبة التطورات السياسية واالقتصادية واالجتماعية الراىنة.

 اختيار الموضوع :أسبابانياث

:وتتمثل في الرغبة في الدراسة ليذا النوع من المواضيع  لكون موضوع سباب الذاتيةاأل-2
 المحمية  يحضى بأىمية كبيرة في الفكر القانوني. دارةاإل

البالغة التي تكتسبيا المجالس المحمية بوصفيا  األىميةتتمثل في الموضوعية: األسباب -1
 مختمف جوانب الحياة المحمية. تسييرفي  األىميةىيئات ذات درجة عالية من 

اإلصالحات القانونية الجماعات المحمية في الجزائر في ظل  إدارةما ترتكز عميو  أىمتوضيح 
 وىذا بتوضيح مختمف ميام السمطات المحمية التي يخوليا ليا القانون.الجديدة ، 

 المحمية. كون االستقاللية عامل أساسي يؤثر تأثيرا مباشرا عمى فعالية دور الجماعات

 :أىداف الدراسة :ثالثا

تيدف ىذه الدراسة إلى تسميط الضوء عمى مسالة االستقاللية لمجماعات المحمية عمى نحو *
 موضوعي تبرز فيو مظاىر استقاللية الجماعات المحمية .

 *إبراز أىم المعوقات التي تعيق السير الحسن لمجماعات المحمية.

 المحمية.البحث في مقومات اإلدارة *

 . *البحث في واقع تسيير الجماعات المحمية في الجزائر في أبعادىا المختمفة

 :اإلشكالية:رابعا    

وىنا يطرح اإلشكال ىل يمكن اعتبار الجماعات المحمية مستقمة بذاتيا؟وما ىي مقومات  
 ؟ استقالليا
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 ::منيجية الدراسةاسخام 

 بشكل عممي ومنظم،وذلك والتفسيرالتحميل  طرق التحميمي لكونو طريقة من و الوصفي  المنيج
الجماعات المحمية في الجزائر  إدارةجميع معمومات الظاىرة المدروسة المتمثمة في  ىاالعتماد عمب

التطورات التي  أىمكما تمت االستعانة بالمنيج التاريخي لرصد و تحديد مفيوميا ومختمف جوانبيا.
 عرفيا الموضوع.

 :تقسيم الدراسة:اسادس

 األول  فصمين بحيث يحتوؼ الفصل إلىقمنا بتقسيم  موضوعنا  اإلشكالومن اجل دراسة ىذا 
 الفصل من مبحثين:ىذا مقومات استقاللية الييئات المحمية )المبادغ العامة( ويتكون معنون: ال

 :تمتع الوحدات المحمية بالشخصية المعنوية وتحديد مصالحيااألولالمبحث 

 استقاللية الييئات المحمية مبدأ:تحقيق المبحث الثاني

 المحمية الجزائرؼ  اإلدارة:مقومات استقاللية الييئات المحمية في نظام   والفصل الثاني المعنون 
 ويتكون ىذا الفصل من مبحثين :

 بالشخصية المعنوية و االعتراف بمصالحيا المحمية  :تمتع الوحداتالمبحث األول

 لمحمية عضويا وعمميا وماليا.:استقاللية الييئات االمبحث الثاني
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 :األولالفصل 

 مقومات استقاللية الييئات المحمية )المبادئ العامة(
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 تمييد:  

عوامل المختمفة أىميا تزاد حديث فرضتو مجموعة من ال إدارؼ  كأسموبظير النظام المركزؼ 
ل اإلدارة بتمبيتيا من قستوػ المحمي وصعوبة حاجات المواطنين المختمفة خصوصا عمى الم

عمى عاتقيا ،  اإلداريةاألعباء  بازديادالمحمية مرىقة  األقاليمالمركزية بعيدا عن خصوصيات 
ضمان مشاركة المواطن عمى   تبنى عمى أساس الديمقراطية التي األفكارذلك انتشار  إلىاف ضي

 .المستوػ المحمي في تسيير الشؤون اإلدارية المختمفة 

عمى :استقالل وحدات  يقومتعرف الالمركزية اإلدارية عمى أنيا أسموب في التنظيم اإلدارؼ 
تتمتع بالشخصية المعنوية ، وتمارس اختصاصات إدارية أصيمة سواء عمى مستوػ إقميم  إدارية 

 ظ سمطة المركز بحق الرقابة الوصايةاأو مرفق معين مع احتف

الحفاظ  كبير فيمن دور  مكانا ىاما لدػ الباحثين لما لياالمحمية  اإلدارة  أنظمةتمثل دراسة 
 اإلدارة،ويمكن تعريف  أقاليميالواجباتيا عمى مستوػ كافة  أدائياعمى توازن الدولة وضمان 

 من هتباشر يكفل توفير قدر من االستقالل لمييئات المحمية فيما  إدارؼ  أسموب بأنيا"المحمية 
التي تضطمع بيا السمطة المركزية في الدولة  اإلداريةاختصاصات محددة في مجال الوظيفة 

مع خضوع ىذه الييئات لقدر من الرقابة  فرادىاأحاجات  إشباعبيدف تنمية مجتمعاتيا و  أساسا
 1من السمطة المركزية"

إدارية عمى يقوم بوظائف   إدارؼ المحمية مجرد جياز  اإلدارةاعتبار  إلىذىب بعض الباحثين 
حمية بذلك تمثل جميع مال اإلدارة نأيعني  يعكس المفيوم العام ليا ، ما اوىو ممستوػ محمي 

 أومعين سواء كانت المركزية  إقميمعمى مستوػ  إدارية، التي تباشر وظائف  اإلداريةالعناصر 
 معين . إقميمتكون ميمتيا محصورة في  إنالمركزية شرط  اإلدارةمجرد فرع من فروع 

                                                           

                      02،ص 2013نموذجا،شيادة الماستر،جامعة بسكرة،،بمدية بسكرة ،إدارة الجماعات المحمية في الجزائر جديدؼ عتيقة -1
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إن االعتماد عمى العنصر المكاني في تحديد اإلدارة المحمية غير دقيق ومنتقد لسببين :األول 
المواطنين في إقميم معين المحمية باعتبارىا تعبيرا عن حق  انو يتجاىل أؼ قيمة ديمقراطية لإلدارة

 في تسيير الشؤون العمومية.

ظيم اإلدارؼ الن األجيزة التي تمارس إن األخذ بيذا التعريف يؤدؼ إلى الخمط بين أساليب التن
 .التركيز تابعة لمسمطة المركزية وظائف عمى مستوػ إقميم معين قد تكون فروع عدم

ذا وقد تكون غير ذلك المحمية  اإلدارةالفقو الفرنسي فان الفقياء ىناك يعرفون  إلىاتجينا  وا 
 اعتبار إلىيميمون  أنيموىما االنتخاب والشخصية المعنوية ولو  ااستقاللي اانطالقا من عنصر 

 المحمية. اإلدارةفي  أىمية األكثرالشخصية المعنوية العنصر 

الوحدات المحمية بالشخصية المعنوية و تحديد وعميو سنتطرق في موضوعنا عمى تمتع 
 المبحث الثاني.استقاللية الييئات المحمية في  مبدأوتحقيق  األولمصالحيا في المبحث 
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 :تمتع الوحدات المحمية بالشخصية المعنوية وتحديد مصالحيااألولالمبحث 

بالشخصية المعنوية  االعترافوان تكون ليا لشخصية المعنوية، إنيعني استقالل الييئة المحمية 
عن طريق  اإلدارؼ لمييئات الالمركزية يعد نتيجة لالعتراف بوجود مصالح خاصة تقوم بالنشاط 

 السمطات المحمية.

القانوني الذؼ يميز الالمركزية  األساسالمحمية بالشخصية المعنوية  المحمية يعد  اإلدارةفتمتع 
 1المركزية. اإلدارةعن  اإلقميمية

 :ماىية الشخصية المعنويةاألولالمطمب 

ىؤالء  أنغير إال نشاط موظفييا وعماليا ،في الحقيقة ما ىو  اإلداريةنشاط الييئات  إن
باسم الييئات  وبصفتيم الشخصية بل بأسمائيمبيم تنفيذىا  المنوط األعمالالموظفين ال يؤدون 

الشخصية  التابعين ليا ونيابة عنيا وىكذا تكتسب ىذه الييئات حقوقا وتمتزم بالواجبات ويكون ليا
 2القانونية.

 :تعريف الشخصية المعنويةاألولالفرع 

( تتكاثف أشياء) األموالمجموعة  أو األفراد و األشخاصالشخص المعنوؼ ىو مجموعة من 
القدرة  أؼىدف مشروع بموجب اكتساب الشخصية القانونية أو ترصد لتحقيق غرض  أووتتعاون 

،ومن ثم  Obligation، وبالمقابل تحمل االلتزامات Droitالحقوق   اكتسابالمكنة عمى  أو
اإلدارية بالدولة من خالل إعطاء بعض  فالشخصية المعنوية تعتبر السند القانوني لتوزيع الوظيفة 

حتى تتمكن من القيام بنشاطيا بما يترتب عن ذلك من حقوق  األجيزة االستقالل القانوني 
 .3والتزامات وتحمل المسؤولية 

                                                           

،رسالة دكتوراه،كمية الحقوق ،جامعة   المجالس الشعبية المحمية في ظل التعددية السياسية في التشريع الجزائري مزياني فريدة،-1
15،ص 2005متنورؼ،قسنطينة،،سنة    

" شيادة الماجيستر ، كمية العموم االقتصادية وعموم التسيير  المحمية "دراسة حالة ثالث بمدياتاالستقاللية المالية لمجماعات قديد ياقوت،-2
19،ص 2011وعموم التجارية،جامعة أبي بكر بمقا يد،تممسان،   

.61،ص 4002،دار العلوم للنشر والتوزيع،عنابة،،قانون اإلدارة المحلية الجزائريةدمحم الصغير بعلي-3  
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محمية يحقق ليا قدرا من الحرية في الشخصية المعنوية العامة عمى الييئات ال إضفاء إن
 تأكيد إلىفي مواجية  السمطة المركزية ،وىذا  تمتع بوت إنالتصرف ويدعم االستقالل الذؼ يجب 

 الشخصية المعنوية لموحدات المحمية من الناحية الفقيية والقانونية.

 اإلداري الشخصية المعنوية في مجال التنظيم  أىميةالفرع الثاني:

في الدولة  اإلدارؼ نية وقانونية في نطاق عممية التنظيم ف أىميةالمعنوية  الشخصيةلفكرة  إن
 الحديثة:

 اإلداري الفنية لمشخصية المعنوية في مجال التنظيم  األىمية:أوال

في اعتبار فكرة الشخصية  اإلدارؼ الفنية لمشخصية المعنوية في مجال التنظيم  األىميةتبدو 
لمنظام  المكونة اإلداريةوالوحدات  األجيزةالمعنوية ىي الوسيمة الفنية الناجعة في عممية تقسيم 

مصمحيا  و إقميميا اإلداريةلتوزيع مظاىر واختصاصات السمطة  أيضا،ووسيمة ناجعة  اإلدارؼ 
 1،وتوزيع االختصاصات وتحديد العالقات فيما بينيا.

 اإلداري القانونية لمشخصية المعنوية في  مجال التنظيم  ميةاألىثانيا:

الوحدات والسمطات  أعمالتمعب فكرة الشخصية المعنوية دورا قانونيا ىاما في مجال تنظيم 
،فيم طبيعيين بأشخاصباالستعانة  اإلداريةوالوظائف  باألعمالالقيام  أمكنبواسطتيا  إذ اإلدارية
 األشخاص أعمال األعمالالقانونية والمادية باسم الدولة ولحسابيا وتعتبر ىذه  باألعماليقومون 
 طبيعيين. أشخاصبواسطة  وأنجزت تحققت أنيابالرغم من  اإلدارية

يود أشخاص طبيعيين في بواسطة ىذه الفكرة القانونية تجنيد طاقات  وتنظيم ج أمكنفيكذا 
كشخص معنوؼ عام  ايدىا المنفذة باسميا ولحسابر وسواعفكرىا المفك أصبحوابحيث خدمة الدولة 
 2.ذواتيم و أشخاصيممستقل عن 
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 الفرع الثالث: التمييز بين األشخاص المعنوية العامة واألشخاص المعنوية الخاصة

 يمي: ىذه الفروق في ما إجمالتكمن 

 الشخص المعنوي  إنشاء:أوال

وتثبت ليا الشخصية المعنوية طالما استكممت  األفراد ئيا المعنوية الخاصة ينش األشخاص
وتقتصر ميمة  إلنشائياالتي يستمزم القانون  واإلجراءاتالمقومات المكونة ليا وتوافرت الشروط 

 المعنوية الخاصةاألشخاص  إلنشاءالالزمة  واألوضاعتحديد تمك الشروط  عمىالقانون عادة 

المعنوية من طبيعة وجودىا  شخصيتياالتي تستمد  الدولة  رأسياالمعنوية وعمى  األشخاص ماأ
تستمد  األخرػ  األشخاص أننص قانوني يعترف ليا بيذه الشخصية غير  إلىودون الحاجة 

ليا بيذه الصفة واالعتراف بيذه الصفة  و يعترفشخصيتيا المعنوية من القانون الذؼ ينشئيا 
 ة تقاسميا سمطتيا العامة.ضرورؼ من جانب الدولة الن تمك األشخاص المعنوية العام

 المعنوي  يتوخاه الشخصالذي  ثانيا:اليدف

يتمثل في  أن يكون أساسا غرضا عاماؼ يستيدفو الشخص المعنوؼ العام يمزم إن الغرض الذ
 أوالنفع الخاص  أصميةيستيدف نشاطو بصفة  أنتحقيق بعض المصالح العمومية ،وال يصح 

 الربح المادؼ.

المعنوية  األشخاصى داف النفع العام فيو ليس قاصرا عمناحية استيغير انو يالحع من    
 أغراضتحقيق  ن تستيدفشروعات الخاصة ذات النفع العام كأالعامة ،فقد تقوم المؤسسات والم

 أصبحتالعامة  األشخاص الدولة و أن ، يالحع أخرعمل  أؼ أوعممية  أو إنسانية أواجتماعية 
 ةمن مشروعاتيا التجارية والصناعيأصبحت كثيرا متزايدا بحيث  تمارس نشاطا اقتصاديا واسعا و

 1.المالية ال تستبعد تحقيق الربح الزراعية و و
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 اإلداريةثالثا:امتيازات السمطة العامة والرقابة    

بحقوق  تتمتع ليذا السبب العامة،و اإلدارةالمعنوية في مباشرة وظائف  األشخاصاىم تس
في  الرسوم و مستمدة من القانون العام،كالحق في فرض الضرائب و امتيازاتو السمطة العامة 

 ممنفعة العامة.لالمباشر،وحق نزع الممكية  التنفيذحق  تحصيميا،و

المعنوية العامة  األشخاصفي تمييز  أساسياكان التمتع بامتيازات السمطة العامة عنصرا  و إذا
 األشخاصانو ال يصح وحده معيارا حاسما الن بعض  إالالمعنوية الخاصة  األشخاصعن 

المعنوية الخاصة كالمؤسسات ذات النفع العام قد يعترف ليا القانون بامتيازات من تمك التي تتمتع 
 بيا السمطة العامة .

 المعنوية العامة تعمل لممصمحة العامة، وتتقاسم مع الدولة سمطتيا العامة األشخاصولما كانت 
 .اإلداريةرقابة فعالة من جانب الدولة تسمى الرقابة تخضع ل فإنيا

المعنوية الخاصة ما يقوم  األشخاصالعامة وحدىا،فمن  األشخاصو لكن ليس مقصورا عمى 
امتيازات السمطة العامة،وىي ليذا السبب  تمارس بعض أنخدمات ذات نفع عام و يكون ليا  بأداء

لة أوثق من التي يخضع ليا باقي أشخاص لعامة في الدو اتخضع لرقابة من جانب السمطات 
القانون الخاص،و لكنا تكون اخف من الرقابة عمى األشخاص المعنوية العامة الن ىذه األخيرة 

 1تعتبر سمطات تتمتع بجميع امتيازات السمطة العامة.

 ويةنالمطمب الثاني: استقالل الييئات المحمية المترتبة عمى الشخصية المع

عن الحكومة المركزية في تسيير شؤونيا و طبيعة تمك  ةاستقاللية الجماعة المحميتحدد درجة 
 ىا ددتع أوفي الدول الموحدة ،  الشأنبحتة، كما ىو  إداريةاالستقاللية من حيث كونيا استقاللية 
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ن الحكم شكل االستقاللية السياسية و ىو شأمجاالت التشريع و التنفيذ و ىو ما يعطييا  إلى
 .1المستقمة ذاتيا األقاليمفي  أوالمحمي في الدول الفيدرالية 

في  اإلداريةويتحقق استقالل الييئات المحمية بتفتيت و توزيع سمطات و امتيازات الوظيفة  
 الالمركزية. اإلداريةالمركزية و السمطات  اإلداريةالدولة بين السمطات 

المصالح المحمية  بإدارةالمركزية لتقوم  اإلداريةمحمية مستقمة عن السمطات  إدارةوذلك بتشكيل 
يتمثل في منحيا  قانوني نظامبوجود  اإلدارؼ  لق االستقالاإلقميمية أو المصمحية ،و يتحق

في اتخاذ القرارات المتصمة بالمصالح المحمية ،وكذا  الشخصية المعنوية وسمطة البت النيائي
 2قق استقالل أعضاء الييئة المحمية ويجسد مبدأ ديمقراطية اإلدارة.باالنتخاب ألنو يح

الالمركزية بواسطتيا تمنح الييئات المحمية وجودىا  أركانالشخصية المعنوية ركن من  إن
وخاصة وينجم  عن االعتراف بالشخصية المعنوية نتائج عامة  القانوني يترتب عن االعتراف

 .خاصة بيا بالشخصية المعنوية العامة نتائج 

 ةاألول:النتائج العامة لمشخصية المعنويرع فال

و القانون العام  أشخاصيترتب عن االعتراف بالشخصية المعنوية عدة نتائج يشترك فييا 
ة المعنوية ثمة نتائج خاصة فيما يتعمق باالعتراف بالشخصي أنالقانون الخاص غير  أشخاص
 :القانون العام  ألشخاص

 مالية ذمة -

 التي يقررىا القانون  أو إنشائيافي الحدود التي يعنييا عقد  أىمية -

 إدارتياموطن وىو المكان الذؼ يوجد فيو مركز  -

                                                  إرادتونائب يعبر عن  -
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 1حق التقاضي - 

 مشخصية المعنويةالخاصة لالنتائج :الفرع الثاني

 2 :يمي الييئات المحمية بالشخصية المعنوية عدة نتائج وىي ماينجم عن تمتع 

مستقمة استقالال كامال عن  أنياتمتع الييئات المحمية بالشخصية المعنوية ال يدل عمى  إن-1
وتظل  اإلداريةالدولة بل ىي مقيدة بالنطاق الذؼ حدده المشرع ليا بموجب القانون المنشئ لمييئة 

 .الدولة ورقابة  إلشرافخاضعة 

وتوزيع مظاىر  اإلداريةتفتيت السمطة  إلى اإلداريةيؤدؼ منح الشخصية المعنوية لمييئات -2
امتيازات السمطة  الييئات اإلدارية تمارس ىذه األخيرة وامتيازات السمطة العامة بين الدولة وىذه

االستقالل منح  إن اإلداريةالعقود  إبرامختصاصاتيا كنزع الممكيات العامة ،ا العامة في حدود
 .تتمتع بكل السمطات الضرورية إداريةتنشا ىيئات  أنيقصد بو  اإلدارؼ 

 .ىم موظفون عموميون  اإلداريةفي الييئات إن موظ -3

 األموالالعامة وليا ذات وسائل حماية  اإلدارة بأسموبتدار  بأمواليا اإلداريةالييئات  ستقلت-4
 .العامة لمدولة

لية األعمال تحممو مسئو  إلىاستقالل الشخص المعنوؼ العام بذمة مالية عن الدولة يؤدؼ  إن-5
 .فيو فالييئات المحمية تستقل بمسؤوليتيا التي تنتج عن ممارسة نشاطياالضارة التي تصدر موظ

القرارات الصادرة عن الييئات اإلدارية تعد قرارات إدارية يمكن تنفيذىا جبرا ويمكن رفع  إن-6
 .دعوػ إلغاءىا أمام جية القضاء اإلدارؼ 
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ىيئة  فكلمستقل عن حق التقاضي المقرر لمدولة  حق التقاضي  المقرر لمييئات اإلدارية إن-7
لمتقاضي  أىالتكون  أؼ،القضائيةالييئات  مأماتتمتع بالشخصية لمعنوية يمكنيا المطالبة بحقوقيا 

 تكون عرضة لمقاضاتيم. أو، واإلفراد ةالمحمي واإلداراتتقاضي الدولة  أن،ويمكنا 

تمقى اليبات والتبرعات وذلك وفق ي أنالشخص المعنوؼ  بإمكان أؼقبول اليبات ، إمكانية-8
 بسيط. إجراء

عمميا في حدود تخصصيا  أداءمن  اإلدارية األجيزةلوسائل الفعالة التي تمكن اىذه النتائج تعد 
 إلى أدػفي مواجية السمطة المركزية ،ىذا  واالستقالللفاعمية من ا ،ولكي تحقق قدر اإلقميمي

 لمييئات المحمية. المعنويةالشخصية  تأكيد

 ظيور إلىوىذا يؤدؼ  مرفقيوالعتبارات  أو ت إقميمية منح الشخصية المعنوية إما العتباراتت
 .1مرفقيو )مصمحيو( إدارية معنوية  أشخاصو  إقميمية  إداريةمعنوية   أشخاص

 وجود وحدات مستقمة تمثل مصالح متميزة عن المصالح القوميةالمطمب الثالث:

تقوم الالمركزية اإلدارية المحمية عمى االعتراف بوجود مصالح جماعية مشتركة و مترابطة 
 أو فنية ،يترك اإلشراف عمييا و مباشرىا ألبناء كل منطقة. إقميمية

نجد أن المرافق القومية تحقق المصمحة العامة الوطنية التي يعم نفعيا عمى جميع المواطنين 
وىناك مرافق محمية تكون عمى تى النقل...الخ.ء  حضاوالق األمنرفق كمالموجودين في الدولة 

كالتعميم والصحة و توزيع الكيرباء  األشخاصالدولة وتيم جزءا محددا من  إقميممستوػ  جزء من 
 .إشباعياعمى  األقدربحاجاتيم وكذا  ألنيم أدرػ كل منطقة  ألبناء إدارتياوالمياه...الخ،تترك 

المصالح القومية )الوطنية( ىي  ميزة عنتاالعتراف بوجود مصالح محمية م يرػ الفقيو ريفيرو أن  
 .2تنظيم ال مركزؼ  ألؼ ولىاألالمعطية 
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فيو يعترف بوجود مصالح محمية متميزة و يعترف  أركانويقوم النظام الالمركزؼ عمى ثالث 
المستقمة بالسمطة المركزية  األجيزةىذه  مستقمة .و يربط مرفقيو أوبوجود ىيئات محمية  أيضا

 و ىي كالتالي : بموجب فكرة الوصاية.

 مصالح محمية متميزة:االعتراف بوجود األولالفرع   

الدفاع والقضاء  تشرف الدولة ممثمة في جيازىا المركزؼ عمى تسيير شؤون  أنكان يجب إذا 
 األعمالتترك بعض  أن األنسبو  األفضل ذات الطابع الوطني،فانو من اإلستراتيجيةوالمرافق 
لك انطالقا من فكرة و توزيع المياه و نظافة المدينة و الصحة و التعميم لتسيير محميا و ذ كالنقل

 .1إقميميمشؤون  أوالمنطقة ىم اعمم بشؤونيم  أبناء أن

شؤون محمية تمثل في ذلك  أووجود مصالح  إلىقيام النظام  الالمركزؼ  مبدأو يرجع سبب و 
 جية  معينة من الدولة تختمف أو اإلقميمالتضامن الذؼ يعبر عن اىتماما ت و احتياجات  سكان 

 2ركة بين جميع المواطنين بالدولة.تو الشؤون الوطنية العامة والمش المصالحو  االحتياجاتعن 

 ألبناء إشباعيا أمرتترك  أنىناك مصالح و حاجيات خاصة لبعض المناطق الجيوية يحسن 
كل منطقة و بجانب ذلك بعض المرافق تظل قومية عمى مستوػ الدولة،وعميو فالمصالح و 

ىي في  المشكمةحاجيات محمية خاصة و الثانية قومية عامة و تعتبر مصالح و  األولىالحاجيات 
خدمة محددة ال  أوحة معينة مصم ألداءاحد النظامين  اختيار أنصعوبة التفرقة بينيا ،حيث 

طبيعة المرفق في ذاتو ،و لكن يتحدد حسب ظروف العصر و البيئة و االعتبارات  إلىينصرف 
القومية والمرافق المحمية ىي  االقتصادية ،االجتماعية،والسياسية و بالتالي فان التفرقة بين المرافق

 لة نسبية.أمس

 -عمى األقل أو –تؤدؼ بطرق متعددة و متنوعة بتعدد األقاليم  و تنوعيا ،ىذه الخدمات يجب 
 يفضل أن تؤدؼ بالطرق أو األسموب الالمركزؼ.
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 الفرع الثاني:وجود ىيئات محمية مستقمة ومنتخبة

مستقمة تتمتع بالشخصية المعنوية ضمن  إداريةالمحمية عمى وجود وحدات  اإلدارةيرتكز نظام 
المحافظات و المدن  أمثمتياتكون ىذه الوحدات ومن  أنالدولة عمى  إقميمنطاق جغرافي معين في 

عمى  باإلشراف اإلداريةتقوم ىذه الوحدات  ا و ممثمييا عمى أنمنشئيي األشخاصالمستقمة عن 
 1و مباشرتيا بدال من الحكومة المركزية. اإلقميميةالمرافق المحمية 

ىذه الييئات المحمية و المصمحية  استقمت عن السمطة المركزية ،و ىذا االستقالل   إن أيضا
ا من حق اتخاذ القرارات و تسيير شؤونيا بيدىا دون تدخل من الجياز المركزؼ و يقتضي يمكني

 اإلعالنالمرفقية بالشخصية المعنوية ليتم  أوالمحمية  اإلداريةتوافر ىذا الركن االعتراف لموحدة 
قانونية ال  أدواتوالرسمي لفصميا عن الدولة و لقد احتدم النقاش في الفقو بشان مفيوم االستقالل و 

 األجيزةتكمن في الفصل الوظيفي و توزيع االختصاص من  ،فالعبرة لضمان االستقاللية ال
يرة عمى المستوػ المحمي ىذه دفي الييئة الم أساساالعبرة تكمن  إنماالمحمية و  واألجيزةالمركزية 
 2خبين حتى تضمن عدم تبعيتيم لمسمطة المركزية.من منت تتكون  أنالتي يمكن  األخيرة

 المستقمة لوصاية السمطة المركزية األجيزةالفرع الثالث:خضوع 

 أن إالالمحمية ، اإلدارةدرجة االستقالل الذؼ تتمتع بو  ميما كانتانو  إلىاشرنا  أنسبق و 
ال  اإلطالقحد  إلىيصل  أنكن مال ي االستقاللمدػ ىذا  التفكك و التحمل  إلىتعرضت الدولة  وا 

حد القضاء  إلى األمرما وصل ب،بل و ر  السياسيةنظام الالمركزية  إلىفي التحول  األمر يبدأو 
ركزية بالشخصية مالال اإلدارية لألشخاصاعتراف الدولة  أنعمى وحدة الدولة بالكامل.ومن المسمم 

لمدولة و ىذه المشاركة تفرض وجود  األشخاصمشاركة ىذه  إلىالمعنوية المستقمة يؤدؼ 
         .3عمى الوحدات المحمية القانون تتمثل في الرقابة التي يفرضيا ىذه القيود  أىمقيود،ولعل 

تمكن  أنيا إذالذاتية  اإلدارةتمثل صورة من صور  اإلداريةالالمركزية  أنكما  سبق القول  أيضاو 
 المرفق من تسيير شؤونو بنفسو دون حاجة لمرجوع لمسمطة المركزية . أوالمحمية  اإلدارة

                                                           

.41جديدؼ عتيقة،مرجع سابق ،ص-1  
.39،40ص، قديد ياقوت ،المرجع السابق ،ص-2-3  
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لسمطة ايمارسيا بعيدا عن  أصيمةيتمتع بصالحيات  الالمركزؼ كان الشخص المعنوؼ  إذاو 
الدولة و  أؼ األساسيبين الشخص المعنوؼ العام  اإلداريةالمركزية بحيث تتوزع الوظيفة 

 ال يصل إلىكالمجموعات المحمية،فان ىذا االستقالل  األخرػ المعنوية العامة القانونية  األشخاص
و الدولة بل تظل قائمة بين الييئة  األشخاصكل عالقة بين ىذه  إعدامالمطمق والى حد االنفصال 

 1.اإلداريةالمستقمة و الدولة بموجب نظام الوصاية 

وصاية اإلدارية ،و يمكن تعريفيا و يطمق عمييا اصطالحا ال اإلداريةو التي تباشرىا السمطة 
مى أشخاص الييئات الالمركزية و لسمطة عميا عالتي يقررىا القانون "عمى أنيا مجموعة السمطات 

 2أعماليم بقصد حماية المصمحة العامة".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

.17،18ص، ،صؼ ،مرجع سابقاألسس العامة لمتنظيم اإلدارعمار بوضياف ،-1   
80،دار الريحانة ،الطبعة األولى ،دون تاريخ،ص  الوجيز في القانون اإلداري عمار بوضياف ،-2  
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 المبحث الثاني:تحقيق مبدأ استقاللية الييئات المحمية
وعدم  اإلداريةالقانوني لمييئات المحمية يمثل جوىر االختالف بين الالمركزية االستقالل  إن

باعتباره يمثل الصورة  اإلداريةالمركزية  أشكال،و الذؼ يبقى مجرد شكل من اإلدارؼ التركيز 
فكرة التفويض في االختصاص نظرا  إلىالتركيز يستند  كان عدم فإذاالقديمة و البدائية لممركزية ،
( بعالقة السمطة الرئاسية مما األقاليم)ممثميو في إليو( بالمفوض األولالرتباط المفوض )الوزير 

تختمف من حيث الجوىر و الطبيعة عن ذلك  اإلداريةمظير الستقاللو ،فان الالمركزية  ؼأينفي 
 1الالمركزية بنص القانون. األجيزةالييئات و  إلىبنقل و تحويل السمطات و االختصاصات 

و يعتبر عنصر االستقالل ىدفا ووسيمة لمييئات المحمية ، و يتجمى ىذا االستقالل في الجانب 
 المالي.اإلدارؼ و 

 الييئة المحمية أعضاءاستقاللية  األول:المطمب 

أو بالشخصية المعنوية يعني قيام سمطة ، البمدية...(ة)المدين لإلقميمبان االعتراف  ن قمناوا سبق
السمطة المركزية وتقوم برعاية المصالح المحمية التي  أوتمثل الدولة  وال اإلقميمىيئة محمية تمثل 

تكون تمك الييئة مرتبطة  أنضرورة  ، ولقد ذىب اغمب الفقو إلىاإلقميم المقيمين بيذا األفرادتيم 
الجماعة المحمية  أفرادتكون ىناك عالقات لصيقة بينيا وبين  أن أؼ ،الوسط المحمي أوبالبيئة 
 2.يتحقق الغرض من قياميا حتى

ار أعضائيا عن طريق ىل يشترط لتحقيق االستقالل اإلدارؼ لمييئات المحمية أن يتم اختي
يختارون عن طريق التعيين من قبل السمطة المركزية دون  أم ،التعيين من قبل المواطنين المحميين

ن تشكيل أجيزة الييئات المحمية إلى  وىنا انقسم الفقو بشأ ؟يؤثر عمى استقالليا اإلدارؼ  أن
 :اتجاىين وىما

 
                                                           

18،المرجع السابق،ص  قانون اإلدارة المحميةدمحم الصغير بعمي ،-1  
،مذكرة الماجيستر ،كمية الحقوق ،جامعة  ،نظام الوصاية اإلدارية ودورىا في ديناميكية األقاليمعميور ابتسام-2

    33،ص2012،2013قسنطينة،
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 الفرع األول: االتجاه المؤيد لمبدأ االنتخاب

كانت أالمحمية سواء  أساسي من عناصر اإلدارةاالنتخاب عنصر  أنىذا االتجاه  أصحابيرػ 
المحمية مما يفقدىا  اإلدارةبمدية ،فغياب االنتخاب معناه تدخل السمطة المركزية في شؤون  أووالية 

كانت فمسفة المشرع قائمة عمى ضرورة  فإذاو يجعميا تابعة بذلك لمسمطة الوصية ، استقالليا
ميق الديمقراطي و مبادئيا عل المستوػ المحمي و يكون ىناك تعبير صادق عن المصالح تع

 لس المحمية باالنتخاب .االمحمية فيكون تشكيل المج

ختيار من  يتولون يقوم سكان الوحدة المحمية با أن إلى اإلقميميييدف التنظيم الالمركزؼ 
الوحدة باختيار  يقوم مواطنو أنمن البدييي  ألنوبمشاكميا،  أدرػ الوحدة المحمية  أىل،الن إدارتيم
و وضع انسب  إيجادعمى تفيم المشاكل المحمية بيم، ويعمل عمى  األشخاص أكفااقدر و 

الوحدة المحمية و السمطة المحمية يؤدؼ  أفرادالحمول،و بالتالي فان الصمة الوثيقة و التفاىم بين 
ات أجيزة الييئىذه الحجة ال تتطمب انتخاب  أنتبين نتائج ايجابية في جميع الميادين ،لكن ي إلى

 1المحمية .

نتخاب ىو تحقيق لمديمقراطية و تجسيد لحق الشعب في تسيير شؤونو بنفسو اال إنكاريمكن  ال
اإلدارؼ ب عمى العمل ي،كما انو حسب الدكتور جعفر انس قاسم يمكن فئة المنتخبين من التدر 

جالس المحمية تعمل عمى تنمية القدرات و الميارات بالنسبة الم أنالمجال :" حيث يقول في ىذا
ىتمام بالشؤون العامة و تساىم عمى االرتقاء بيم عمى تحمل المسؤولية وااليلمواطني المنطقة وتدر 

لمميام القيادية وليذا تجعل بعض الدول من شروط الترشح لمبرلمان  ممارسة العمل المحمي لفترة 
 2معينة .

مما سبق يتضح أن أغمبية الفقو يرػ  أن االنتخاب يعد شرطا القيام و تشكيل المجالس المحمية 
 في ظل التنظيم الالمركزؼ ،لذا يجب أن نبين األسس التي يستندون إلييا وفق ما يمي :

 

                                                           

. 22،مرجع سابق،ص  فريدة مزياني -1                                                                                                   
.34عميور ابتسام،المرجع السابق،ص -2 



- 25 - 
 

 أوال:االنتخاب وسيمة ديمقراطية

 لذا اإلدارؼ الديمقراطية في المجال النظام الالمركزؼ يعد امتداد  أن إلىذىب جانب من الفقو 
التي يتم بموجبيا تشكيل المجالس  األساسيةفالنتخاب ىو الطريقة ، يقوم عمى االنتخاب  أنيجب 
 .1و يمثل شرطا ضروريا لوجود الالمركزية، المحمية

االنتخاب  إلىيستمزم المجوء  المبدأالديمقراطي فان ىذا  لممبدأكانت الالمركزية تطبيق  إذا
 و اإلداريةفان الربط بين الديمقراطية السياسية  أخرػ وعميو وبعبارة  ،ثمي الشعب ختيار مملال

يكون االنتخاب ىو الوسيمة التي يتم عن طريقيا تشكيل الييئات المحمية  أن إلىيؤدؼ بالضرورة 
 طريق  الديمقراطية السياسية  تقوم عمى مشاركة المواطنين في الحكم عن أن أساسعمى 

 2.شؤونيم  إدارةتقوم عمى مشاركة المواطنين في  اإلداريةوالديمقراطية  ، االنتخاب

 ييئات المحميةاالنتخاب ضمانا الستقالل ال :ثانيا

انو يضمن استقالل السمطات  إلىاالنتخاب كطريقة لتشكيل السمطات المحمية أنصار يستند 
منح السمطات   إلىييدف  اإلقميميالالمركزؼ الن التنظيم  ،المحمية في مواجية السمطة المركزية

 .حمية قدر من االستقالل عن السمطة المركزية الم اإلداريةالمحمية في مباشرة صالحيتيا 

فيما  أخرػ  إلى ع يختمف من دولةنحدد قدر ذلك االستقالل الن مسمك المشر  أننستطيع  ال
 3.الييئات الالمركزية استقاللمدػ يقرره من 

االتجاه ضمان الستقالل الييئات المحمية في مواجية  السمطات  ااالنتحاب حسب ىذيعتبر 
ظيم الالمركزؼ يمنح الييئات المحمية قدر من االستقاللية من اجل التن أن أساسالمركزية  عمى 

تمارس السمطة المركزية ضغوطا عمييم  أنمنتخبين سيحول دون  أعضاءفوجود  ،لمياميا أدائيا
سيكون لممواطنين الذين انتخبوىم باعتبارىم مصدر سمطتيم  األولىوالءىم بالدرجة  أنحيث ،

سيكون والءىم لمسمطة المركزية التي قامت بتعيينيم وبالتالي  إذمعينين  الما يكونو  األمربخالف 

                                                           
.44فريدة،مزياني،مرجع سابك،ص-6  

.                                                                                       35عميور ابتسام،مرجع سابق،ص -2  
                                                                                                   .24 مرجع ،صنفس الفريدة مزياني،-3
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 تأثير -بال شك -باقي الموظفين وسيكون ليذا نفي ذلك شأ نيممجرد ممثمين لمحكومة شأ يكونواس
 1.عمى استقالل الييئات المحمية  سمبي

ضرورة حتمية من  ألنواالنتخاب  بمبدأ األخذالمحمية عمى  اإلدارةلقد استقرت دراسات 
الن اختيار  ،محميةلتمثيال لممصمحة ا األكثر ألنويقدم االنتخابات .ضرورات البناء السياسي السميم 

 .ضياع الشؤون المحمية إلىالمجالس المحمية عن طريق التعيين يؤدؼ  أعضاء

 االنتخاب لمبدأاالتجاه المعارض  :الفرع الثاني

ىذا  أصحابذىب ،االنتخاب وكل ما قيل فيو  مبدأوجيت لمؤيدؼ  التيلكل االنتقادات  انظر 
رط المحافظة  شالمجالس المحمية معينين ب أعضاءيكون  أن يمنع  االتجاه لمقول انو ليس ىناك ما

ىذا االتجاه من  أصحابوقد انطمق  ،لكجميع الضمانات التي تكفل ليم ذ رعمى استقالليم بتوفي
تنقصيم الكفاءة   أشخاصمن  اإلدارةاالنتخاب من تكوين  مبدأعن  التركيز عمى العيوب التي تنجر

االتجاه أصحاب ىذا  رأػابعد من ذالك حيث  إلىو الخبرة خاصة بالنسبة لمدول النامية بل ذىبوا 
 ظواىره السمبية،االنتخاب لمحد من  مبدأل عن انو ينبغي العدو 

 2 حمية.ال أمام تدخل السمطة المركزية في اإلدارة المضعف المنتخبين يفتح المج كما أن

،بل اإلداريةاالنتخاب ليس  من عناصر الالمركزية  أن إلىاالتجاه  ىذا أنصارذىب  وأيضا
صاحب القرار  إلىيكون لموحدات الالمركزية سمطة اتخاذ القرارات النيائية دون النظر  أنيكفي 

                                                                                                معين. أمىل ىو منتخب 
الييئات المحمية بطريقة  أعضاءفي نظام الالمركزية ليس في اختيار  األساسيالعنصر  إن

دون الخضوع لتوجييات أو أوامر معينة،لكن يتمثل في استقالل ىذه الييئات في مباشرة نشاطيا 
 3السمطة المركزية.

                                                           

35عميور ابتسام،مرجع سابق،ص-1  
225،ص 2007،الجسور لمنشر والتوزيع،الجزائر،2،ط الوجيز في القانون اإلداري عمار بوضياف ،-2  
،26،مزياني فريدة،مرجع سابق،ص -3  
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االنتخاب يستدعي توافر قدر من المستوػ العممي و الثقافي و الوعي  أنوىناك من يقول أيضا 
ىذا يؤدؼ إلى إساءة االختيار ،و بالتالي تترتب و  ملدػ سكان الييئات المحمية،و نظرا لكونيا تفتقرى

 .1نتائج تتعمق بضعف تكوين المنتخبين وعدم قدرتيم عمى ممارسة الصالحيات المسندة إلييم

 الفرع الثالث:األسموب المختمط

مع بين جتتبع ىذه الوسيمة أكثر الدول النامية و منيا الدول العربية،و ىو أسموب يقوم عمى ال
ن في اختيار أعضاء المجالس المنتخبة و بالتالي الجمع بين الخبرة و الكفاءة ييالتع االنتخاب و

 الممثمة في من تختارىم اإلدارة المركزية،و إشراك المواطن في اختيار ممثميو.

وقد ذىب أصحاب االتجاه بالقول بمدػ أىمية ىذا األسموب خاصة بالنسبة لمدول النامية التي 
تنقصيا الخبرة الفنية و اإلطارات  المؤىمة،حيث أن تواجد جماعة من المعينين من شانو تطعيم 

 2 المعينون. بياالعنصر المنتخب في ىيئة المجمس تطعيما جزئيا بمجموع الكفاءات الفنية التي 

ىذا األسموب حيث يرػ انو صار من الضرورؼ  مؤيدؼو نجد أن األستاذ عمار بوضياف من 
التفكير في ىذا األسموب ،حيث انو يمكن المنتخبين من االستفادة من الكفاءات التي يتمتع بيا 
المعينون و ذلك في مختمف المجاالت خاصة و أن المشاكل المتنوعة التي تتخبط فييا اإلدارة 

 3المحمية تحتاج إلى ىذه الكفاءات.

 وتمويميا أعمالياي:استقاللية الييئات المحمية في المطمب الثان

و تمويميا فيو ىدف  أعماليايعتبر عنصر االستقالل ىدفا ووسيمة لمييئات المحمية في تسيير 
يساعدىا في  أنيتحقق ووسيمة الن بواسطتيا يتحقق وجود الييئة المحمية نفسيا،كما  أنيجب 
 التي جاءت من اجميا. اإلغراضتحقيق 

 

 
                                                           

27ق،صمزياني فريدة،مرجع ساب-1  
39عميور ابتسام ،مرجع سابق،ص -2  
226،المرجع السابق،ص الوجيز في القانون اإلداري عمار بوضياف،-3  
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 أعماليا:استقاللية الييئات المحمية في األول الفرع

نافذة دون  إداريةقرارات  إصداريا )لمن يمثميا( حق ل أنو يقصد باستقالل الييئة المحمية ىنا 
يعني كذلك استقالل ىذه الييئة عند  أن االمركزية،بم مطةسال أوامرخضوعيا في ذلك لتوجييات و 

 ن السمطة المركزية.متوجيو  إلىو تسييرىا لمرافقيا دون الحاجة في ذلك  إدارتيا

 فيما يمي: إيجازىاعدة نتائج يمكن  األمروقد يترتب عمى ىذا 

و  كزيةمن قبل السمطة المر  قراراتياتعديل المحمية ينجر عنو عدم  لإلدارةمنح االستقاللية  إن-1
الييئة المحمية لمرقابة و التعديل يفقدىا الغاية من بخضوع قرارات  ألنوخاضعة لرقابتيا، لو كانت

استقالليا،بل انو في ىذا الحال يمكن اعتبارىا فرع من فروع السمطة المركزية وليس ىيئة مستقمة 
 عنيا.

تكون  بأنيالقراراتيا يقودنا لمقول  إصدارىاالمحمية في  اإلدارةالحديث  عن استقالل  إن-2
القرارات ىي من قة عمييا من الييئة الوصية كون ىذه المصاد طة عمييا حتى بعدمصاحبة الس

تعديميا حتى بعد  أوو عميو فان ليا العدول عن ىذه القرارات كما ليا سحبيا ة ،عمل الييئة المحمي
 المصادقة عمييا و ذلك كون تقرير مدػ مالئمة ىذه القرارات من عدميا يعود لمييئة المحمية.

حتى  لو كانت  أعمالياالمحمية عن  اإلدارةكذلك لمقول بمسؤولية االستقاللية تعودنا  إن-3
المتعمقة بالمسؤولية وال  األحكامالتعديل في  األخيرةخاضعة لرقابة السمطة الوصائية ،و ليس ليذه 

 بتغيرىا.

حريتيا في القيام  أؼ، المبادرةليا بحرية  اإلقرارالمحمي البد من  اإلدارة ولمقول باستقاللية-4
القانون دائما و ليس لمسمطة المركزية الحمول محال في  إطاراالمتناع عنو في  أوبتصرف معين 
 نصوص القانون. أوجبتيافي الحاالت التي  إالتصرف معين 

وسيمة لحماية حقوقيا و كذا حماية حقوق بنقر ليا  أنالييئة المحمية البد  باستقالللما نقول -5
في التقاضي و الذؼ يعتبر نتاج المحمي  اإلدارةاجيتيا ،و ىنا نتحدث عن حق الغير في مو 

المعنوية  األشخاصالقضاء و كذا  أماملشخصية المعنوية ،حيث يمكن ليا مخاصمة الدولة ذاتيا ا
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مدعى  أومدعية  إماتكون  أؼ أنالعامة و حتى الغير و يمكن الغير بالمقابل رفع الدعاوػ عمييا ،
 .1عمييا

يختمف النص عميو من دولة  السمطة المركزية مقاضاةحق الدولة في  أن اإلشارةجدر بنا و ت
 ألخرػ.

 في تمويميا لييئات المحميةاستقاللية االفرع الثاني:

 وجو. أكملعمى  اختصاصاتيا تأديةاالستقاللية المالية تمكن الوحدات المحمية من تمويميا و 

 أوال:تعريف االستقاللية المالية

-autonomia إلى  اليونانية قة منتالمش autonomie ستقالليةتنصرف لفظة ا
autonomos 2.سير ذاتيا بواسطة قوانينو الخاصًة""من ي 

المالية التي توضع تحت تصرف  الوسائل"و االستقاللية المالية في مفيوميا العام ،تمثل في 
 .الجماعات المحمية :و ىناك من يراىا حجر الزاوية الذؼ تقوم عميو الالمركزية"

المحمية يقتضي بان يصاحبو استقالل مالي  لإلدارة اإلدارؼ االستقالل  أنمن البدييي القول 
المحمية و تمويميا بما تحتاجو من  إدارتيمفي ميزانية  إسياميميؤكد المسؤولية المالية ،لممواطنين و 

 بالقدر الذؼ تقدمو من خدمات. أموال

 تسييرتحقيق الديمقراطية و الالمركزية في  إلىاالستقالل المالي لموحدات المحمية يرمي  إن
من اجل تمبية حاجات ، و الثقافية االجتماعيةاتيا االقتصادية و اطشؤونيا و يسمح ليا بالقيام بنش

 و تحريك عجمة التنمية المحمية. األقاليمسكان 

ضرورة الوحدات المحمية مالية محمية مستقمة و منفصمة  األمرولتحقيق ىذا االستقالل يقتضي 
حمية ماليا يكون مال الوحدات،فاستقالل اإلدارؼ عن موارد الدولة و ذلك من اجل دعم استقالليا 

                                                           

.41عميور ابتسام ،مرجع سابق ،ص -1 
31،ص  03،2002مجمة مجمس األمة ،الجزائر العدد "مدى تكييف اإلدارة المحمية مع الحقائق الوطنية الجديدة "مسعود شييوب،-2  
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الية منفصمة عن ذمة الدولة و ممة االستقالل المالي يعني ذ،الن اإلدارؼ بالضرورة استقالليا 
 1بالتالي منحيا حرية اكبر في إنفاق أمواليا.

 ثانيا:أسس االستقاللية المالية

ىناك أسس ومبررات االستقاللية المالية التي تعتبر عنصرا ىاما لقيام االستقاللية المحمية 
 ونوجزىا في مايمي:

 االستقاللية المالية واالستقاللية المحمية-1

 أربععمى  األخيرةتعتبر االستقاللية المالية الركيزة األساسية لقيام استقاللية محمية و تستند ىذه 
 ا في مايمي:ىمقومات نوجز ذكر 

 يوكل تسيير شؤون الجماعات المحمية لمجالس محمية منتخبة عن طريق اقتراع مباشر.-ا

عمييا و مباشرتيا  اإلشراف أمريترك  أن األفضلمن  إقميميةاالعتراف بان ثمة مصالح -ب
كون  تحديد الح التي تيم الدولة،و ىنا يجب أن يالحكومة لممص تتفرغحتى   األمرلمن ييميم 

 االختصاصات واضح حتى ال تتشابك مع تمك التي تقم بيا الدولة و التي تختمف مشكمة تمويميا.

ب أن  ال يصل إلى حدود تتمتع المجالس المحمية بدرجة من االستقاللية المحمية ،الذؼ يج -ج
االستقالل المطمق عن السمطة المركزية ،ىذا من جية و من جية أخرػ فانو البد من مالحظة أن 
طبيعة و درجة العالقة المركزية المحمية يجب أن  ال تكون عالقة رقابية شديدة بالقدر الذؼ يجرد 

 دىا.من أىم دعامات وجو  رالمجالس المحمية من استقالليتيا الذؼ تعتب

تكون مقننة دستوريا،ألنيا  أنحرية تسيير الشؤون المحمية الموكمة لممجالس المحمية يجب  -د
 2في األخير تكون مرتبطة باإلمكانيات المتوفرة لدييا.

 

 
                                                           

.44عتيقة،مرجع سابق،ص جديدؼ -1  
.61لديد يالوت،مرجع سابك،ص -4  



- 31 - 
 

 ية المالية و االستقاللية المحميةلستقالررات االمب-2

شابو المبررات االقتصادية و السياسية و كذا االجتماعية لكل من االستقاللية المالية و تتقد 
" ميما امتمكت السمطة المركزية من henry tulkens"االستقاللية المحمية ،فحسب البروفيسور

 .1بتفاصيل شعب كبير" باإللمامعمماء و مفكرين لن يتمكنوا 

كل من االستقاللية المالية و الالمركزية محور اىتمام عدد من المفكرين من بينيم  تعاني
rachid Musgrave  في كتابو "نظرية المالية العامة "حيث قام بتمخيص الفوائد  1959سنة

 االقتصادؼ لالستقاللية المالية نوجزىا فيما يمي:

 بالنسبةعمى المستوػ المحمي  بعين االعتبار الفروق بين االختيارات التي تؤسس تأخذ-1
بار االستقاللية ت،و عميو يمكن اع األولوياتتحترم حسب  أنلمخدمات و التجييزات،التي يجب 

 عامل لتكريس الديمقراطية.

 .الخدمات و المعدات إلنتاجتساعد عمى التكييف حسب الظروف المحمية -2

  . (إشباعياتفيد من تقميل تكمفة الحصول عمى المعمومات )معرفة االحتياجات و شروط -3

الحرص عمى التسيير بفعالية بتوضيح المسؤوليات لممواطنين و المكمفين بالضريبة و -4
 الخدمات و بالتالي زيادة الشفافية. لتكمفةتمكينيم من معرفة مستوػ النفقات من اجل فيم واضح 

 المالية لالستقالليةالقانونية  األسسثالثا:

التشريعات القانونية تكتفي و  ذلك أنالزالت القواعد القانونية لالستقاللية المالية غامضة ،
عمى ىذا التصريح يكون في سياق الحديث عن الشخصية  والتأكيدتقتصر عمى التصريح بيا ،

الجماعات الحمية تتمتع بالشخصية  القانونية و الذمة المالية لمجماعات المحمية كان تستعمل عبارة
 2المعنوية و االستقالل المالي.

 
                                                           

.24جديدي عتيمة،مرجع سابك،ص -6  

.78قديد ياقوت ،مرجع سابق،ص -2 
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ول                                                    خالصة الفصل األ   

مين استقالل الييئات المحمية و ىاما  في تأ أساسياالمحمية يعد  اإلدارةمن مبادغ  مبدأكل  إن
صالحيات مقررة تباشرىا و ال يمكن  شرة وظائفيا ،فالمصالح الوطنية تمنح لموحدات افي مب

 لمسمطة المركزية إلغاؤىا أو تعديميا.

مية المنتخبة يؤمن لممصالح المحمية و يؤكد استقالل الييئات المحمية و إن وجود األجيزة المح
الشخصية المعنوية بالنسبة لمييئات عن السمطة المركزية ،و إذا بحثنا عن مدػ توافر عناصر 

تقوم أساسا  المحمية  ن الييئاتالمحمية نجد إن العنصرين الموضوعي و الشخصي متوفران ال
عمى وجود التضامن بين مجموعة  األشخاص و مجموعة األموال في اإلقميم من اجل تحقيق 

 غرض معين و إن المشرع اعترف ليا بالشخصية المعنوية.

ة المعنوية  يعزز استقالليا و يمنحيا كيانا قانونيا خاصا مستقال عن الدولة ومنحيا الشخصي
 ،فجميع المبادغ  تعمل عمى تحقيق استقالل المجالس المحمية .

فاالستقالل ىو استقالل أجيزة و استقالل في إدارة و تسيير الشخص المعنوؼ الالمركزؼ في 
 ولة الواحدة .نطاق الحدود التي يبينيا القانون و في إطار الد

أصيمة و خاصة بو يمارسيا استقالال  عن معنوؼ الالمركزؼ يتمتع بصالحيات إن الشخص ال
 السمطة المركزية.

 .بتوفر المالسيا في استقالل الييئات المحمية أسا او يعد االستقالل المالي عنصر 

 بيا و تنفيذ المشروعات المطموبة. المنوطتمارس المجالس المحمية الصالحيات 

ديمقراطيا في  أسموباونخمص القول إلى إن االنتخاب يعد عنصرا أساسيا لقيام اإلدارة المحمية و 
ووسيمة إلرساء قواعد التسيير الن االنتخاب يعد الوسيمة  التي تحقق استقالل الييئات المحمية 

 الديمقراطية
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 فصل الثاني:ال

المحمية  اإلدارةمقومات استقاللية الييئات المحمية قي نظام 
 الجزائرؼ 
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تمييد:                                                                               
 من أساليب أسموب اإلدارة المحمية و الالمركزية اإلقميمية أن  األولفي الفصل  أوضحناكما   

بين السمطات المركزية في الدولة و بين الييئات  اإلدارية،يراد بو  توزيع الوظيفة  اإلدارؼ التنظيم 
تحت رقابة ىذه  إلييالتباشر ما يعيد بو  إقميمي أساسالمنتخبة و المتخصصة عمى   اإلدارية
 السمطة.

ورثت تركة مثقمة  بعد االستقالل و خاصة   أن،فبعد  األخرػ و الجزائر عمى غرار باقي الدول  
 إدارةالجزائرية  القادرة عمى  اإلطاراتن ،تمثمت  في انعدام و المستوطني الفرنسيينبعد مغادرة 

، باإلضافة إلى عجز   البمديات في حالة خطيرة  أوقعو تسيير شؤون الدولة مما  اإلداريةالشؤون 
 18مالي كبير تمثل في تناقض خطير في الموارد المالية  مع زيادة كبيرة في النفقات ،ثم في 

،ثم 1967فيفرؼ  05د لمبمدية وأجريت أول انتخابات لمبمدية في وضع قانون جدي 1967جانفي 
يتضمن قانون الوالية ،و بعده جاءت  1969ماؼ  23بتاريخ  69/38صدر بعد ذلك األمر رقم 

،ثم تم صدور القانونين 1990افريل 07المؤرخ في  90/08بصدور قانون  1990إصالحات 
بتاريخ  11/10،قانون البمدية2012فبراير 21اريخ بت 12/07الجديدين و الحاليين، قانون الوالية 

 .2011يونيو  22

 48و حاليا ترتكز اإلدارة المحمية الجزائرية عمى نظام الوالية ونظام البمدية فتنقسم الجزائر إلى 
 بمدية. 1541والية و
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 :تمتع الوحدات بالشخصية المعنوية و االعتراف بمصالحيا المتميزةاألولالمبحث 

المصالح الالمركزية  أوتعتبر الجماعات المحمية  شخصيات معنوية تمثيمية مثل البمدية والوالية 
و تطوير قطاع معين كالبناء ،و السكن و الصحة  بتسييرالتي تتكفل  القطاعيةكالمديريات 

 حمي.زية عمى المستوػ المىذه المصالح امتداد لمسمطة المرك أن،التربية ،النقل و االتصاالت ،كما 

 المحمية الجزائرية اإلدارة: الشخصية المعنوية لمييئات األولالمطمب 

في مجال القانون الخاص لمتميز بين  أوال نشأتنظرية الشخصية المعنوية قد  إن
القانون العام  إالالشخص الطبيعي والشخص المعنوؼ وال سيما الشركات التجارية ،

 .1كبيرة نظرية الشخصية المعنوية  وبأىميةيعنى 

 وأىميتيا:االعتراف بالشخصية المعنوية األولالفرع 

أىمية و المشرع الجزائرؼ كغيره من المشرعين تبنى نظرية الشخصية المعنوية لما ليا من قيمة 
 كبيرة في مجال التنظيم اإلدارؼ. 

 االعتراف بالشخصية المعنوية:-أوال

من خالل مجموعة من القوانين نذكر منيا يظير اعتراف المشرع الجزائرؼ بالشخصية المعنوية 
عمى:"األشخاص المعنوية التي تنص  49عمى سبيل المثال،القانون المدني من خالل نص المادة 

 االعتبارية ىي :الدولة ،الوالية،البمدية.

 المؤسسات العمومية ذات الطابع اإلدارؼ  -

 لمدنية و التجاريةالشركات ا -

 الجمعيات و المؤسسات -

 الوقف -
                                                           

،مذكرة من اجل نيل شهادة الماستر،تخصص دولة ومؤسسات ،كلية 6314حلفاية زهية ،استماللية الجماعات المحلية في الجزائر بعد -6

.01،ص 4063،4062ة الجلفة،الحموق و العلوم السياسية،جامع  
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 1كل مجموعة أشخاص و أموال يمنحيا القانون شخصية قانونية".

بالشخصية المعنوية حيث جاء  في  األخيرةقانون الجماعات  المحمية اعترف ليذه   أيضاو 
لمدولة وتتمتع :"الوالية ىي الجماعة اإلقميمية 12/07من قانون الوالية  األولىنص المادة 

بالشخصية المعنوية  11/10وعمى نفس المنوال اعترف قانون البمدية  2بالشخصية المعنوية..."
لمدولة وتتمتع بالشخصية  اإلقميميةمنو "البمدية الجماعة   األولىحيث جاء في نص المادة 

 3المعنوية...."

نية فيي من جية تضمن فكرة  الشخص المعنوؼ ليا جممة من الفوائد من الناحية القانو  إن
 إنشاء إلىتحتاج   أفرادىامياميا وتشبع رغبات  األخيرةحتى تمارس ىذه  ألنوديمومة الدولة 

لتكون بمثابة  يد تساعدىا عمى القيام بيذه  أخرػ  أحيانافنية  أو مصمحيو،و  أحيانا إقميميةىيئات 
 4الميمة .

وتقنية قانونية تمكن الدولة من توزيع  فكرة الشخصية المعنوية تعد بمثابة  وسيمة أن أيضا
 5االختصاص بين ىذه الييئات المستقمة.

 أىمية الشخصية المعنوية:-ثانيا

 :أىمية فنية وأىمية قانونية ىتنقسم أىمية الشخصية المعنوية إل

 :الفنية لمشخصية المعنوية األىمية-1

تعد الوسيمة الفنية الناجعة في عممية تقسيم  أنيافي  األىمية الفنية لمشخصية المعنوية تتمثل 
وكذا توزيع مظاىر و اختصاصات  اإلدارؼ التي يتشكل منيا النظام  اإلداريةو الييئات  األجيزة
 وتحديد عالقاتيا. إدارياو  إقميميا اإلداريةالسمطة 

                                                           

،لسنة  02،ج ر ج ج عدد المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، 2005جوان  20المؤرخ في  05/10القانون رقم من  49المادة -1
2005 

2011،لسنة  12، ،ج ر ج ج العدد 2012فبراير  21المؤرخ في  12/07قانون الوالية المادة األولى من  -2  
2011،لسنة  37ج ر ج ج العدد  2011يونيو 22،المؤرخ في 11/10قانون البمدية المادة األولى من -3  
.09 المرجع السابق،ص،حمفاية زىيو-4  
  142،مرجع سابق،ص  الوجيز في القانون اإلداري عمار بوضياف ،-5
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 :مشخصية المعنويةلالقانونية  األىمية-2

ات و السمطات دالوح أعمالي تنظيم ىاما فورا قانونيا د الشخصية المعنوية تمعب 
)ىم أعوان الدولة(  يقوموا بالوظائف اإلدارية  أناألشخاص طبيعيين ،فبواسطتيا يمكن اإلدارية

باسم األشخاص اإلدارية و لحسابيا )الدولة،الوالية، البمدية...(وتعتبر ىذه األعمال  آو 
 تحققت بواسطة أشخاص طبيعيين .الوظائف،أعمال األشخاص اإلدارية ،بالرغم من أنيا 

 :نتائج الشخصية المعنويةالثانيالفرع 

من  50شخصية المعنوؼ يترتب عمييا جممة من النتائج القانونية، حصرتيا المادة التمتع بال إن
جاء فييا:"يتمتع الشخص االعتبارؼ بجميع الحقوق،إال ما كان  القانون المدني الجزائرؼ  حيث

 منيا مالزما لصفة اإلنسان و ذلك في الحدود التي يقررىا القانون ،يكون ليا خصوصا :

 ذمة مالية-

 التي يقررىا القانون  أوأىمية،في الحدود التي يعينيا عقد إنشاءىا -

، الشركات التي يكون مركزىا الرئيسي في موطن و ىو المكان الذؼ  يوجد فيو مركز إداراتيا
 الخارج وليا نشاط في الجزائر ،يعتبر مركزىا في نظر القانون الداخمي في لجزائر

 نائب يعبر عن إرادتيا-

 .1"حق التقاضي-

كما جاء في نص المادة و  أىميةرد ثبوت الشخصية القانونية لمشخص االعتبارؼ تكون لو جبم
 أمالصالحية لو،اىي  أيضاو  األمورمن  ألمر بكفاءةالصالحية و الجدارة و  المغةفي  األىميةتعد 

بيا القانون لمشخص ،و يقصد بيا صالحية  يعترففي مجال القانون تعني كذلك الصالحية 
وجوب اكتساب الحقوق و  أؼالوجوب  أىميةنوعان : األىميةاكتساب الحقوق و تحمل االلتزامات،و 

ة مباشر الحقوق و االلتزامات  عن طريق  إنشاءالقدرة عمى  أؼ أداء ةأىميو  االلتزاماتتحمل 

                                                           

.2005جوان  20المؤرخ في  05/10رقم من القانون المدني الجزائرؼ، 50المادة -1  
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كاممة و لكنو ال  أداء أىميةوجوب و  أىمية االعتبارؼ التصرفات القانونية المختمفة،ولمشخص 
 .إرادتويمارسيا بنفسو بل يكون لو نائب يمثمو و يعبر عن 

في الجريدة  إنشاءىاالمعنوية العامة كالوالية و البمدية بتاريخ صدور قرار  األشخاص أىمية تبدأ
تمكن الجماعات المحمية من التعاقد و التقاضي باسميا و بصفة منفصمة  األىميةالرسمية ،و ىذه 

                                                   عن السمطة المركزية. و مستقمة

 أوالمحمية تتمتع باألىمية فيمكنيا إبرام العقود سوء أكانت عقود إدارية ،و بما أن الجماعات 
عقود خاصة تخضع ألحكام القانون الخاص و يظير لنا ذلك من خالل قانون الجماعات المحمية 

كاألتي :"تبرم الصفقات الخاصة باألشغال أو  135جاء المادة  12/07فبالنسبة لقانون الوالية 
ات  لموالية و مؤسساتيا العمومية ذات الطابع اإلدارؼ طبقا لمقوانين و الخدمات أو التوريد

 1التنظيمات المعمول بيا و المطبقة عمى الصفقات العمومية."

:"يتم  كاألتيو التي جاء نصيا  11/10من قانون البمدية  189ذلك المادة  إلى أشارتكما 
تقديم الخدمات التي تقوم بيا البمدية و المؤسسات العمومية  أو األشغالصفقات الموازم و  إبرام

 2المفعول المطبق عمى الصفقات العمومية." طبقا لمتنظيم السارؼ  اإلدارؼ البمدية ذات الطبع 

عقد االمتياز لتسيير  إبراممن قانون الوالية عمى حقيا في  149و كذلك في نص المادة 
 أفصحت إلي 156و  155جاء ذلك من خالل المادة  مصالحيا العمومية و في قانون البمدية

 الصفقة لتسيير مصالحيا العمومية. أوعقود االمتياز و عقد البرنامج  إبرامعمى حق البمدية في 

صفقات  إبرامبالنسبة لقانون الصفقات العمومية  بحيث اعترف لمجماعات المحمية بحقيا في  أما
ىذا  أحكاممنو انو ال تطبق  األولىعمومية باسميا و لصالحيا ،و يظير ذلك من خالل المادة 

ات الوطنية المستقمة،الواليات ئالعمومية ،اليي اإلداراتعمى الصفقات محل نفقات: إال"األخير
 3"،البمديات...

                                                           

.2012فبراير  21المؤرخ في  12/07رقم ،قانون الواليةمن  135المادة -1  
.2011يونيو  22المؤرخ في  11/10رقم ،قانون البمدية من  189المادة -2  
المتعمق بالصفقات  15/47المتصمن قانون رقم  ، 2010أكتوبر  07،المؤرخ في 10/236المرسوم الرئاسي رقم المادة األولى من -3

2010،لسنة  58ر ج ج عدد  جالعمومية،  
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نائب عنو يحدده المعنوية بمجرد شيرىا ،و يكون لكل شخص  لألشخاصالتقاضي  أىميةتثبت 
الشخص المعنوؼ ال يمكنو مباشرة ىذا الحق بنفسو ويحتاج لشخص طبيعي  أنالقانون،بحكم 

التقاضي في محمو وباسمو،و بيذا الخصوص جاء في قانون  إجراءاتكممثل قانوني يباشر 
نبغي القضاء،و لكن ىنا ي أماملي ىو الممثل القانوني لموالية كمجموعة االو  أنالجماعات المحمية 

ركيزؼ ،ففي الحالة الالمالتمييز بين تمثيل الوالي كمجموعة محمية وبين تمثيمو لموالية في شقيا 
من قانون الوالية التي  *106ترفع الدعوػ ضد الوالية ممثمة في الوالي تطبيقا لممادة  أنيجب 

 القضاء. أمامالوالي ىو من يمثل الوالية  أنتنص عمى 

ترفع الدعوػ ضد الدولة ممثمة في شخص الوالي ،كما  أنبخصوص صفتو الثانية يجب  أما
الوالي ىو ممثل الدولة  عمى مستوػ الوالية ،و بطبيعة  أنعمى عمى *110جاء في نص المادة 

نفسو بالنسبة  األمر،و 1الدولة ممثمة في وزير القطاع  ترفع الدعوػ ضد أنالحال انو يجوز 
 *.82فيما يتعمق بالبمدية و ذلك بموجب المادة شعبي  البمدؼ لرئيس المجمس ال

 المطمب الثاني:مظاىر استقاللية الجماعات المحمية

لة االستقاللية نصوص اإلدارة المحمية  في القوانين أو الدساتير و حتى المواثيق عالجت مسأ
الجماعات اإلقميمية في إدارة لة استقاللية ين  عمى جممة من األحكام تؤكد مسأ،حيث نصت القوان

مجاالت التنمية المحمية و النيوض بأقاليميا ،و يتضح ذلك من خالل الصالحيات الممنوحة ليا 
 عمل ىذه المجالس .انون ،وكذا  طريقة تنظيم وتسيير بموجب الق

 تمثيال و لمديمقراطية انعكاسا -البمدية و الوالئية -المنتخبة المحمية المجالس اعتبرت لقد
 وذلك بأنفسيم أنفسيم المواطنين حكم لقاعدة تجسيدا ىذا و ،2ميالمح المستوػ  عمى لالمركزية
 غيرىم من أكثر دراية عمى أنيم أساس عمى البمدية أو الوالية مستوػ  عمى ممثمييم باختيار
 . وباحتياجاتو بإقميميم

                                                           

15حمفاية زىيو ،المرجع السابق،ص  -1  
.12/07،قانون الواليةمن  106،110*المواد   
.11/10ية،قانون البمدمن  82*المادة   

المتعمق بالبمدية. 11/10من قانون 103انظر المادة -2  
                    



- 40 - 
 

 دراستيا يمكن استقالل، ذات مداولة كييئة المنتخبة المجالس ترسيم عمى المشرع معرفة أن إال
 .التشريعية والمعالجة الدستورية المعالجة خالل من ناحيتين، من

 لمسالة االستقاللية :المعالجة الدستوريةاألولالفرع 

 بمدية 1578 من مكونا الفرنسي االستعمار عن المحمية اإلدارة نظام الجزائر ورثت لقد
 البالد في سائدا كان الذؼ المحمية الجماعة نظام مع األصل في يتناسب ما ىو و ،1والية15و

 2.الفرنسي االستعمار ظيور قبل حتى

 بنية األمر نياية في تتعمق دستورية مسألة ىو المحمي االستقالل مضمون  و حجم تحديد إن
 ىي الالمركزية أن وبما .اجتماعية و مالية و اقتصادية و سياسية عوامل بعدة المتأثرة الدولة
 دستور أول خالل من النيج ىذا تبني في المشرع يتردد فمم المحمية، المجالس استقالل أساس
 تحديد القانون  يتولى إدارية مجموعات من تتكون  الجميورية أن فيو جاء حيث 1963 في لمبالد
 و 3االجتماعية. و االقتصادية و الترابية لممجموعات أساس البمدية أن و اختصاصاتيا و مداىا
 يعد وىذا المركزؼ، الجياز عن مستقل ككيان لمبمدية المادؼ بالوجود اعترف قد المشرع أن نجد
 .االستقاللية مظاىر من مظيرا ذاتو بحد

 1963 دستور اتجاه نفس في سار االشتراكية لنظام والمتبني 1976 سنة ردستو  صدور ومع
 اإلرادة عن التعبير فيو يتم الذؼ واإلطار لمدولة القاعدية المؤسسة الشعبي المجمس اعتبر حين

 الجماىير ولمساىمة لالمركزية األساسية القاعدة اعتبره كما ،الديمقراطية فيو وتتحقق الشعبية
ن، 4العمومية الشؤون  تسيير في الشعبية  عمى ينص ،ولماالستقاللية مبدأ عمى صراحة يؤكد لم وا 
 استقالليتيا مدػ و لمدولة اإلقميمية الجماعات يذكر لم أنو كما الدولة، عن مستقل ككيان البمدية
 . لمثورة االجتماعية القوػ  المنتخبة الشعبية المجالس باعتبار فقط اكتفى حيث

                                                           

،ص  2009،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر ، 5،ترجمة دمحم عرب صاصيال ،ط محاضرات في المؤسسات اإلداريةاحمد محيو ،-1
130 

35،ص 2011،جوان 47،عدد  ،مجمة مجمس األمةممف البمدية -2  
1963لسنة  64،الجريدة الرسمية رقم 10/09/1963،الصادر في 1963الدستور من  09المادة -3  
،الجريدة  1976المتضمن دستور  1976نوفمبر  22الموافق ل  1396ذؼ القعدة  30المؤرخ في  97/ 76من األمر  07المادة -4

1294،ص  1976،سنة  94الرسمية ،العدد   
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 و الوالية ىي لمدولة اإلقميمية الجماعات أن عمى نص فقد،1 1989التعديل الدستورؼ لعام  أما   
 ىو المنتخب المجمس أن عمى 16 المادة نصت حين في .القاعدية الجماعة البمدية معتبرا البمدية
 . العمومية الشؤون  تسيير في المواطنين مشاركة ومكان الالمركزية قاعدة

 نفس عمى أبقى فقد 1989 بدستور مقارنة جزئيا تعديال عرف الذؼ و 1996 دستور حين في
 يعبر الذؼ اإلطار المنتخب المجمس اعتبر حيث المحمية، الجماعات يخص فيما السابقة النظرة
 شؤونيم تسيير في المواطنين مشاركة مكان و الالمركزية قاعدة يمثل و إرادتو، عن الشعب فيو

 2.المحمية

 السياسي النظام في العميق التحول رغم أنو النقطة ىذه بيا نختم أن يمكن التي المالحظة و
 في لمتحول الحاممين 1996 و 1989 ودستورؼ  جية من 1976 و 1963 دستورؼ  بين الجزائرؼ 

 الدستورية المعالجة خالل من التحول ىذا آثار نممس ال أنو إال أخرػ، جية من الدولة إيديولوجية
 أو اإلقميمية الجماعة عبارة بذكر النظام ىذا باسم يتعمق فيما عدا ما .المنتخبة المجالس الستقاللية

 .1963دستور في مرة أول استعممت التي اإلدارية المجموعة بدل المحمية اإلدارة

 لمسالة االستقاللية التشريعية المعالجة:الفرع الثاني

 المعالجة فإن المحمية، الجماعات استقاللية لمسألة الدستورية المعالجة مع بالمقارنة

 لمياميا أدائيا في اإلقميمية الجماعات استقاللية مظاىر مفصمة بصفة و حددت قد التشريعية
 .قراراتيا اتخاذ في كذا و بيا المنوط

 .القوانين أو المواثيق سواء المحمية اإلدارة نصوص االستقالل ىذا عن أعمنت قد و

 

 

                                                           

، جريدة رسمية  ،المتضمن نص تعديل الدستور 1989فيفرؼ  28الموافق ل  1409رجب  22المؤرخ في  89/18مرسوم رئاسي رقم -1
  237،ص  1989،سنة  09عدد 

1996من دستور  14،15،16مواد ال-2  
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 : المواثيق في -أوال

 المحمية الجماعات بحرية المتعمق العام المبدأ البمدية ميثاق و الوالية ميثاق من كل تضمن لقد
 .المحمية الشؤون  لتسيير الضرورية القرارات اتخاذ في بسمطتيا كذا و

 المفيدة المقررات اختصاصاتيا نطاق في تتخذ البمدية الييئات أن عمى البمدية ميثاق نص فقد
 في محميا لتحل الدولة سمطات تتدخل أن دون  و الدولة، سمطة عمى مسبقا األمر تعرض أن دون 
 متطابقة غير بكيفية قانونا بيا المسموح الرقابة تمارس أال يجب و تعديميا، في أو المقررات اتخاذ
 1. الالمركزية مفيوم مع

 أتم مقتنعا كان قد الفترة تمك في الجزائرؼ  المشرع أن يتبين الذكر السالفة المادة خالل من
 تراىاالتي  القرارات اختيار في حرة لجعميا استقالليتيا البمدية تمنح أن الضرورؼ  من بأنو االقتناع
 قبمية، الرقابة ىذه كانت سواء الرقابة طريق عن المركزية السمطة من ضغط دون  إلقميميا، مناسبة

 البد التي و قانونا بيا المسموح الرقابة عن المادة ذات تحدثت حين في .لقراراتيا اتخاذىا بعد أو
 .تتعداىا فال الالمركزية أركان و مفيوم مع تتوافق أن

 الجماعة ىي التي البمدية المؤسسة تجديد أن عمى مقدمتو في الوالية ميثاق نص حين في
 الدولة، إليو تصبو الذؼ النيائي اليدف و الوحيد المراد ىو ليس األمة في األولى الالمركزية

نما    .2"الوالية" ىو و البمدية و األمة بين االتصال محور تنظيم و تشييد عمى العمل من بد ال وا 

 ميمتيا تتطمبيا التي الصالحيات بجميع تتمتع مركزية، ال جماعة الوالية الميثاق اعتبر وقد
 قبل من تسييرىا يجرػ  التي المصالح بجماعة المرتبطين المواطنين من جماعة فيي الخاصة،
 قبل من الوالية شؤون  تسيير عنو ينجر– الميثاق حسب– لمديمقراطية الفعمي فالتطبيق المنتخبين
 .العام االقتراع طريق عن والمختارين الوالية لسكان الحقيقيين الممثمين

 االعتماد عمى و الديمقراطية عمى لدال المنتخبة الييئة ىذه ووجود الممثمين اختيار مبدأ إن
 المركزية كجماعة الوالية اعتماد يعني منتخبة محمية جماعة فوجود الممثمين، اختيار في عمييا

                                                           

45،مرجع سابق ،ص  المجموعات المحمية بين االستقالل والرقابةمسعود شييوب ،-1  
.460،ص 6313،لسنة 22،الجريدة الرسمية،العدد 43/0/6313ميثاق الوالية،المؤرخ في -4  
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 قرارات من صالحا يراه ما يتخذ المحمي الشعبي المجمس أن ذلك عن ينجر ما و البمدية، مثل مثميا
 .1بيا المعمول لمقوانين القرارات مطابقة عمى لمسير إال الحكومة ممثل يتدخل وال تدابير و

                                                                                 :           في القوانين-ثانيا
بقانون البمدية  نستيميا فإننا المحمية لإلدارة المنظمة القوانين في لالستقاللية كرونولوجية نظرة بإلقاء
 في البمدية اعتبرت حيث االشتراكي، النظام ظل في جاءا المذان 69/38و قانون الوالية 67/24،2

 كونيا البالد تنظيمفي  األساسيةحجر الزاوية بالنسبة لمدولة ،فيي الخمية  67/24ن القانو  ديباجة
 ممكنة فاعمية أكثر لتحقق الميادين جميع في المطمق االختصاص ليا منح إذ لممواطن، األقرب
 مجمس إحداث خالل من األمر ىذا نممس و .االنتخاب و الديمقراطية بمقتضى ذلك في مسيرة
 ممارسة و المسؤوليات تحمل و بالمداولة يقوم -البمدؼ الشعبي المجمس– منتخب مداولة

                .القانون  بموجب لو الموكمة االختصاصات

 في لكنياعن االستقالل المالي فقط ، 69/38 الوالية قانون  من األولى المادة تحدثت حين في 
 عن الستقالليةا اكتسابيا من ذلك عن ينجر وما لموالية المعنوية الشخصية عن تحدثت المادة ذات

 لتصريف الضروريةالقرارات  التخاذ الكاممة السمطة ألوالئي الشعبي المجمس منح ولعل الدولة،
 في القرار صنع في باستقالليتيا المنتخبة التشكيمة ليذه االعتراف عمى دليل أكبر المحمية الشؤون 
 .3الوالية تخص التي المسائل

 لما االستقالليةفنجد قد تحدثا عن  90/095وقانون الوالية  90/084 البمدية قانون  إلى بالعودة 
 المعنوية بالشخصية تتمتع إقميمية جماعات باعتبارىما البمدية و الوالية من كل تعريف بصدد كانا
 .المالي االستقالل و

                                                           

516مرجع ،ص نفس ال ميثاق الوالية،-1  
1967،سنة 06،الجريدة الرسمية عدد  ،المتضمن القانون البمدي18/01/1967الموافق ل  1382شوال  07المؤرخ في  67/24االمر -2  
،ص 1969،لسنة 44،جريدة رسمية رقم  يتضمن قانون الوالية 23/05/1969المؤرخ في  69/38األمر رقم و ما يمييا من  63المادة -3

525 
،سنة 15،الجريدة الرسمية عدد ،المتضمن قانون البمدية07/04/1990الموافق ل  1410رمضان  12المؤرخ في 90/08قانون رقم -4

488،ص 1990  
،سنة 15، الجريدة الرسمية عدد المتضمن قانون الوالية ، 07/04/1990الموافق ل  1410رمضان  12المؤرخ في  90/09قانون رقم -5

504،ص 1990  
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 المجالس واختصاصات صالحيات من وسعا قد أنيما القانونين ىذين نص من يالحع وما
 في ليا الممنوحة السمطة خالل من األخيرة ىذه بيا تتمتع التي االستقاللية نممس ولعمنا المنتخبة،

 .1المحمي الشأن تيم التي القرارات اتخاذ

قد جاء بتشخيص قانوني  جديد و مغاير لمتشخيص الوارد في  90/08قانون  أنفالمالحع  
 وتتمتع األساسية اإلقميمية الجماعة ىي البمدية أن منو األولى المادة في ورد حيث 67/24قانون 

 . المالي واالستقالل المعنوية بالشخصية

 جاء حيث ، 1989 دستور عميو نص الذؼ التعددؼ الديمقراطي لمنظام مجسدا جاء أنو كما
 االنتخاب عكس لمتبعية انعكاس يعتبر الذؼ التعيين استبعاد وبالتالي االنتخابية القوائم عمى بالنص
 . االستقاللية عمى الدال

 بالنسبةالجديدين فقد حذا نفس الحذو  12/07و الوالية  11/10فيما يخص قانون البمدية  أما
 لمبمدية منح قد المشرع نجد إذ فقط، الصالحيات خالل من تظير حيث ،االستقاللية عن لإلعالن
 مالية ذمة وكذا إدارؼ  استقالل من ذلك عن ينجر وما المعنوية الشخصية األولى المادة بموجب
 فيما أما .الالمركزية اإلقميمية والقاعدة لمدولة، القاعدية اإلقميمية الجماعة إياىا معتبرا مستقمة
 يمكن كما لمبمدية، الممنوحة الصالحيات دراسة خالل من نممسيا فقد اإلدارية االستقاللية يخص

 البمدية أن عمى نصت حينما القانون  ذات من ( 04 ) الرابعة المادة نص خالل من استشفافيا
 بالنسبةنفسو  واألمر. القانون  بموجب ليا المخولة االختصاص مجاالت كل في صالحياتيا تمارس
 فيما أما منو، األولى المادة بموجب المالي واالستقالل المعنوية الشخصية المشرع منح حيث لموالية
 كذلك ىي باعتبارىا لموالية الممنوحة الصالحيات خالل من فيفيم اإلدارؼ  االستقالل يخص
 في دائما األولى المادة نصت حيث ليا، الممركزة غير اإلدارية والدائرة لمدولة، إقميمية جماعة
 . قانونا ليا المخولة االختصاص مجاالت كل في تتدخل الوالية أن الخامسة فقرتيا

 2:يمي فيما القانونية االستقالل مظاىر أىم حصر يمكن وعميو

                                                           

المتعمق بالوالية . 90/09ون من قان 55المتعمق بالبمدية ،ونص المادة  90/08من قانون  85نص المادة -1  
45،المرجع السابق ،ص ،المجموعات المحمية بين االستقالل و الرقابة مسعود شييوب -2  
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 عمى التصديق الوصاية ولسمطة بداية تعمل فيي المبادرة، حق المحمية الييئات تممك  -
 . ضمنا أو صراحة سواء أعماليا

 العام األصل أن إذ العمل، عن السابقة والتعميمات األوامر توجيو حق الوصاية لسمطة ليس  -
 .ليا مناسبة تراىا التي القرارات اتخاذ في المحمية الجماعات استقاللية ىو

ذا  عمى األخيرة ىذه اعتراض إمكانية عنو ينجر فيذا المحمية الجماعات باستقاللية قمنا وا 
 طريق عن مثال البمدؼ الشعبي لممجمس أعطي حيث. مواجيتيا في الوصية السمطة تصرفات
 حيث المداولة عمى المصادقة رفض أو بطالن يثبت قرار كل ضد القضاء إلى المجوء حق القانون 
 لمشروط وفقا البمدؼ الشعبي المجمس رئيس يمكن ": البمدية قانون  61 المادة ذلك عمى نصت

 الجيات أمام قضائية دعوػ  أو إداريا تظمما إما يرفع أن قانونا، عمييا المنصوص واألشكال
 ".مداولة عمى المصادقة رفض أو بطالن يثبت الذؼ الوالي قرار ضد المختصة
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 الثاني:استقاللية الييئات المحمية عضويا وعمميا وماليا المبحث
ال يكفي تمتعيا بالشخصية المعنوية فقط ،بل  اإلقميميةلتحقيق استقالل حقيقي لمجماعات  

تتولى ىذه الجماعات  ىيئات محمية ،تختار من البيئة المحمية و تشعر باالنتماء  أنيشترط كذلك 
حيم واقدر عمى تحقيق ىذه اقرب لمسكان واعرف بمصالتكون  ألنياالمجتمع المحمي    إلى

 المصالح، وان تتمتع ىذه الييئات المحمية بذمة مالية مستقمة.

 :االستقالل العضوي لمييئات المحمية األولالمطمب 

 من العديد في ذلك تأكيد جاء وقد المحمية السلمجا تشكيل في االنتخاب أسموب الجزائر تعتمد
 : منيا النصوص

 األول:أساس االستقاللية العضوية: الفرع

 المنتخب مسالمج أن":2فقرة 14 المادة في 1996 دستور اعتبر حيث : ردستو الفي -اوال
 .1" العمومية السمطات عمل ويراقب إرادتو عن الشعب فيو يعبر الذؼ اإلطار

 الشؤون  تسيير في المواطنين ومشاركة الالمركزية قاعدة اعتبرتو فقد منو 16 المادة أما
 .العمومية

 :في القوانين-ثانيا

المتعمق بالبمدية عمى انو :" يدير البمدية  90/08من قانون  03:نصت المادة  قانون البمدية-1
 مجمس منتخب ىو المجمس الشعبي البمدؼ و ىيئة تنفيذية

عمى انو  02جاء في نص المادة  المتعمق بالبمدية  فد:11/01الجديد البمدية القانون  -2
مشاركة  إطارلالمركزية،ومكان  لممارسة المواطنة ،وتشكل ا اإلقميمية:"البمدية ىي القاعدة 

 المواطن في تسيير الشؤون العمومية ".

                                                           

،الجريدة الرسمية  المتضمن نص تعديل الدستور،07/12/1996الموافق ل  1417رجب  26المؤرخ في  96/483المرسوم الرئاسي رقم-1
.1996،سنة 76عدد   
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المجمس فجاء في المادة  أعضاءنص عمى انتخاب  األخرىو  : 90/09قانون الوالية رقم -3
 :"لموالية مجمس منتخب يسمى المجمس الشعبي الوالئي ".منو 03

منو "لموالية ىيئتان ىما:المجمس  02جاء في المادة : 12/07قانون الوالية الجديد رقم  -4
 . الشعبي الوالئي ،الوالي "

 الفرع الثاني:أسموب االنتخاب كأساس لالستقاللية العضوية:

 أسموب أن نجد بحيث المحمية السلمجا تشكيل في االنتخاب أسموب عمى الجزائرؼ  المشرع دأك 
 استقاللية مبدأ وتضمن تؤكد دستورية ضمانة ىذا وفي ، القانون  و الدستور في مكرس االنتخاب
 المحمية. السلمجا أعضاء

 عممية االنتخابات بنظام المتعمق العضوؼ  القانون  المتضمن 12/011رقم  األمروقد نظم 
 من البمدية أو الوالية سكان قبل من السلمجا أعضاء انتخاب يتم حيث المحمية السلمجا انتخاب

 أو ، إلييا ينتمون  التي السياسية األحزاب طريق عن إما اقتراحيم يتم المترشحين من مجموعة بين
 .أحرارا مترشحين يكونون 

 والتنظيمات لمقوانين وفقا المحمية الشؤون  كل في تتداول ، مداولة ىيئات ىي الشعبية السلمجفا
 . السكان عدد باختالف السلمجا ىذه أعضاء عدد ويختمف . فقط المنتخبين من ،تتكون 

طبقا عضو حسب عدد السكان ، 43الى 13من البمدية الشعبية السلمجا أعضاء عدد فيتراوح   
 55 إلى 35 من الوالئية الشعبية السلمجا أعضاء عدد ويتراوح من قانون االنتخابات ، 79لممادة 

 من نفس القانون. 82طبقا لممادة  عضو عدد السكان

 03 ظرف في االنتخابات تجرؼ  أن عمى ، القائمة عمى النسبي االقتراع بطريقة يم بانتخا ويتم
 عنيا المعبرة األصوات عدد حسب المقاعد توزع و . الجارية النيابية المدة النقضاء السابقة أشير
 . األقوػ  الباقي قاعدة تطبيق  مع قائمة كل عمييا تحصمت التي

                                                           

.المتعمق بنظام االنتخابات، 2012يناير 12،الموافق ل 1433صفر  18مؤرخ في  12/01االمر رقم -1  
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 المعبر األصوات عدد قسمة عن الناتج العدد وىو االنتخابي المعامل حسب المقاعد توزيع ويتم
 عمى%7 عمى تحصل لم التي القوائم أصوات إنقاص بعد شغميا المطموب المقاعد عدد عمى عنيا
 . عنيا المعبر األصوات من األقل

 المعامل عمى فيو حصمت التي المرات عدد بقدر المقاعد من عدد عمى قائمة كل وتحصل
 . وىكذا يميو الذؼ ثم الترشح قائمة متصدر األول المترشح من ابتداء االنتخابي

 ، المذكورة الشروط حسب االنتخابي المعامل عمى حصمت التي القوائم عمى المقاعد توزيع وبعد
 عمييا حصمت التي واألصوات ، بمقاعد الفائزة القوائم عمييا حصمت التي الباقية األصوات ترتب
 باقي وتوزع ، منيا كل عمييا حصمت التي األصوات عدد ،حسب بمقاعد الفائزة غير القوائم
 .الترتيب ىذا حسب المقاعد

 من وعدد شغميا المطموب المقاعد عدد يساوؼ  عدد المترشحين قائمة تتضمن أن ويجب
 .االستخالف قواعد تطبيق أجل من وىذا%30 عن يقل ال المستخمفين

 المحمية المجالس أعضاء اختيار في فقط االنتخاب أسموب عمى الجزائرؼ  المشرع اعتمد وعميو
 من تمكنو التي والوسيمة اإلقميمية، الشؤون  تسيير في المواطن مشاركة مكان ىو المجمس باعتبار
 السمطات أعمال مراقبة كذا و شؤونو تسيير في األكفأ و األحسن يراىا التي العناصر اختيار

 المؤسساتي اإلطار ىي البمدية :"أن عمى ينص الجديد البمدية قانون  أن و خاصة .العمومية
 1.الجوارؼ  التسيير و المحمي المستوػ  عمى الديمقراطية لممارسة

 الناخبين أصوات أغمبية عمى تحصمت التي القائمة متصدر البمدؼ الشعبي لممجمس رئيسا يعمن   
 أو المرشح رئيسا يعمن األصوات تساوؼ  حال وفي البمدية، قانون  من 65 المادة نص حسب وذلك

 اشتراط مع الطريقة بنفس يختار الوالئي الشعبي المجمس رئيس أن ونجد سنا، األصغر المرشحة
 تحصل التي لألصوات بالنسبة وحتى منيا اختير التي لمقائمة بالنسبة سواء المطمقة األغمبية

                                                           

.11/10،،قانون البمدية 11المادة -1  
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 األعضاء، بين مناألكثر(  عمى نواب 06)أكثر أو مساعد باختيار بعد فيما الرئيس ويقوم. 1عمييا
 االجتماعات. إدارة بينيا من الميام بعض البمدؼو   الوالئي المجمس ولرئيس

 المطمب الثاني:االستقالل الوظيفي لمييئات المحمية

المحمية  القضايابدون فعالية،لكن تجاه  القضايا الوطنيةجماعات المحمية في مواجية تكون ال
المرافق العامة التابعة لو ونعني بو ما  إدارةيكون لممجمس المحمي دورا رئيسيا وسمطات فعمية في 

واتخاذ القرارات في المسائل   المحمية سمطة البت لمييئةيسمى باالستقالل الوظيفي أؼ يكون 
 2لمركزية وتوجيياتيا.السمطة ا ألوامرتخضع في ذلك  أنالمحمية دون 

العام  والمطمق في تحديده الختصاصات   األسموبالفرنسي أؼ  األسموباتبع المشرع الجزائرؼ 
 اإلطاريرتكز عمى وضع  األسموبو ىذا  -كل ما يتعمق بالشؤون المحمية -المجالس المحمية

التنظيم ،سواء  إلى أوخاصة  قوانين  إلىالعام ،مع ترك التفاصيل الدقيقة لتمك االختصاصات 
 إلىقرارات تنظيمية وزارية ،فمثال القانون البمدؼ يحيل في مواطن عدة  أوبموجب مراسيم 

 .3التنظيم

 اختصاصات ىيئات الوالية:األولالفرع 

يمارس كل من المجمس الشعبي الوالئي ورئيس المجمس الشعبي الوالئي العديد من 
الصالحيات الممنوحة لموالي باعتباره ممثال  إلى إضافةاالختصاصات  المرتبطة بشؤون الوالية،

الوالية ،وقد حدد قانون الوالية جميع الجوانب المرتبطة  إقميملمسمطة المركزؼ عمى مستوػ 
 وفقا لما يمي : حيات ىذه الييئاتبصال

 المجمس الشعبي الوالئي :أوال

االقتراع ويدعى المجمس لموالية مجمس منتخب عن طريق "من قانون الوالية ، 12طبقا لممادة 
 ".الشعبي . وىو ىيئة المداولة في الوالية

                                                           

12/07والية،من قانون ال 59انظر المادة - 1 
.58،ص 2005،جامعة عنابو كمية الحقوق ر ،يستماجال من اجل نيل شيادة ،مذكرة استقاللية الجماعات المحميةابراىيم رابعي ،-2  
84،مرجع سابق ،ص، قانون اإلدارة المحمية الجزائريةدمحم الصغير بعمي -3  
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الديمقراطية والمشاركة الشعبية عمى  مبدأتجسد  التيويعتبر المجمس الشعبي الوالئي الييئة 
 التعددية الحزبية. مبدأالذين كرسا  1996و1989مستوػ الوالية ،وخاصة في ظل دساتير 

لييئة المنتخبة التي تعبر عن احتياجات السكان و مطالبيم كما يعد المجمس الشعبي الوالئي ا
  الوالية . ويتكون المجمس الشعبي الوالئي أجيزة،وتشرف عمى التسيير عن طريق  الرقابة  عمى 

من  82حسب  عدد سكان الوالية  وقد حددت عددىم المادة   األعضاءكما ذكرنا سابقا من  عدد 
 1بات.القانون العضوؼ المتعمق باالنتخا

مثل بما ي 101 إلى 73خص قانون الوالية الصالحيات  المجمس الشعبي الوالئي المواد من 
مادة وىو ما يدل عمى االختصاصات الواسعة ليذا المجمس والتي الشك تعزز مكانة السمطة  29

 .اإلقميمالشعبية في تسيير شؤون  

التكامل و االنسجام،ويسير عمى  إطارويقوم المجمس الشعبي الوالئي بمساعدة البمديات في 
 التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية.

منيا عممية  أكثربقيت اختصاصات نظرية  أنيا إاله االختصاصات وتعددىا  ورغم اتساع ىذ
االقتصادية منو فعميا في القيام بالتنمية االجتماعية و  أكثر ،وبقي دور المجالس المحمية رمزيا

الييئات التنفيذية  وبين التداخل في االختصاصات بين الييئات المنتخبة  إلى أدػا المحمية،وىذا م
 والسمطة المحمية . لسمطة المركزية ا

المسبق لموزارات   الرأؼ وأصبحالذؼ جعل المجالس الشعبية غير قادرة عمى المبادرة ، األمرىذا 
مفيوم االختصاص العام يتناقض مع  مالممارسة النشاط المحمي ،و  أساسيالمعنية شرط 

 .2لمجماعات  المحمية  في ميدان  الشؤون المحمية  والذؼ  يتميز بحق المبادرة

والتطبيق مما استدعي التغيير من خالل القانون  فرق بين النص القانوني وجود أكد وىذا ما
 : الجديد

                                                           

الماستر ،كمية الحقوق و العموم  من اجل نيل شيادة ،مذكرة ،الجماعات المحمية بين مبدأ االستقالل ووصاية المركزطميبي عبد القادر-1
29،ص2013/2014السياسية،جامعة زيان عاشور ،الجمفة ،  

.30ص ، المرجع نفس  -2  
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في مجال االختصاصات العامة:                                                                                 -1
 إطارمارس المجمس الشعبي الوالئي اختصاصات في ي" :انو 77حيث نجد من خالل المادة 

 الصالحيات المخولة  لموالية بموجب القوانين  والتنظيمات ويتداول في مجال :

 ذوؼ االحتياجات الخاصة، واألشخاصلصحة العمومية وحماية الطفولة ا

 السياحة،

 ،االتصالو  اإلعالم

 التربية و التعميم العالي والتكوين،

 الشباب و الرياضة و التشغيل،

 الوالية ، إقميمالسكن والتعمير وتييئة 

 الفالحة والرؼ والغابات ،

 والنقل ،  األسعارالتجارة و 

 و التي يجب ترقيتيا،  المحتاجةالتضامن مابين البمديات لفائدة البمديات 

 التراث الثقافي المادؼ و غير المادؼ و التاريخي،

 حماية البيئة،

 ،الثقافيةالتنمية االقتصادية و االجتماعية و 

 ترقية المؤىالت النوعية المحمية."

يبادر المجمس الشعبي الوالئي طبقا لممواد  :ي مجال التنمية االقتصادية واليياكل القاعديةف -2
وتييئة الطرق و المسالك الوالئية و  بأشغالالمرتبطة  باألعمالمن قانون الوالية  91 إلى 88من 

 صيانتيا.
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 إلىيبادر المجمس الشعبي الوالئي بوضع كل مشروع ييدف  :في مجال الفالحة و الرؼ  -3
الوقاية من  أعمالتشجيع ة والتجييز الريفي ،ويعمل عمى الفالحية والتييئ األراضيتوسيع وترقية 

 اإلجراءاتو الجفاف ،ويتخذ كل  الفيضاناتالكوارث الطبيعية و يضع مخططات لمحاربة مخاطر 
 1الوالية. إقميمتييئة وتقنية تنقية مجارؼ المياه في حدود  أشغالانجاز  إلىالرامية 

يمارس المجمس مياما كثيرة ذات طابع : في المجال االجتماعي والثقافي والسياحي -4
 .99الى 93اجتماعي وثقافي طبقا لممواد 

المجمس الشعبي الوالئي  مادتين لصالحيات خصص قانون الوالية الجديد :في مجال السكن -5
   .101و 100في مجال السكن ىما المدة 

 أوالوالئي من قبول يبت المجمس الشعبي  133طبقا لممادة  :في مجال اليبات والوصايا -6
 .أخرػ تخصصات  أوشروط  أو بأعباءمقرونة  أكانت رفض اليبات والوصايا سواء

الوالئي طبقا  الشعبييممك المجمس  :في المجال طرق تسيير المصالح العمومية الوالئية -7
 أوالمباشر  باألسموب إما يقرر استغالل مصالح  عمومية  والئية  أن 149 إلى 142لممواد من 

 عن  طريق االمتياز.أو عن  طريق المؤسسة العمومية 

  الميزانيةيتولى المجمس الشعبي الوالئي ممارسة سمطة المصادقة عمى  :في المجال المالي -8
بعد مناقشتيا ،وعند ظيور اختالل في الميزانية ساعة التنفيذ يتعين عمى المجمس الشعبي الوالئي 

زم لمميزانية وىذا ما صاص  ىذا العجز وضمان التوازن الالالالزمة المت اإلجراءاتاتخاذ كافة 
 .2من قانون الوالية 169المادة  إليو أشارت

 

 

 

                                                           

.143جديدؼ عتيقة ،مرجع سابق ،ص -1  
.236،237،ص2012، ،الجزائرجسور لمنشر والتوزيع،،شرح قانون الواليةعمار بوضياف -2  
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 ثانيا:رئيس المجمس الشعبي الوالئي:

 :أىميايتولى رئيس المجمس الشعبي الوالئي طبقا لقانون الوالية صالحيات عديدة 

 لألعضاء االستدعاءات  إرساليتولى رئيس المجمس  12/07من قانون الوالية  17طبقا لممادة 
من  أيام 10وتسمم ليم في مقر سكناىم مقابل وصل استالم وىذا قبل  األعمالمرفقة بجدول 

 االجتماع.

من ىذا القانون ويمكنو بيذه الصفة طرد كل  27بط الجمسة طبقا لممادة ضيتولى المناقشات و 
 .أعمالوشخص غير عضو بالمجمس يخل بحسن سير 

 الجمسة من بين الموظفين الممحقين بديوان الرئاسة أمانةيختار موظف يتولى ميام 

 .34جان الدائمة طبقا لممادة يقترح الم

 .35حسب المادة يطاع الوالي باستقالة المنتخب  الوالئي 

مستخمص مداولة المجمس الشعبي الوالئي لدػ الوالية مقابل وصل  استالم طبقا  إيداعيتولى 
 .52من المادة  02لمفقرة 

الدولة التابعين لموالية طبقا  أعوانيختار رئيس المجمس الشعبي الوالئي موظفي الديوان  من بين 
 .02الفقرة  68لممادة 

تشريفية والتظاىرات الرسمية الئي المجمس في جميع المراسيم الالو  رئيس المجمس الشعبييمثل 
 .72حسب مضمون المادة 

 الوالئي المجمس بالوضعية العامة لموالية وال سيما النشاطات الشعبييبمغ رئيس المجمس 
 .71المسجمة بالوالية ما بين الدورات حسب المادة 

يقدم استقالتو ويفصح عن رغبتو في التخمي عن رئاسة  أنويجوز لرئيس المجمس قانونا 
 .1ىيئة المداولة أمامالمجمس و ىذا 

                                                           

211،213، السابق، المرجع ،شرح قانون الواليةعمار بوضياف -1  
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 الوالياختصاصات ا:ثالث

يتمتع الوالي باالزدواجية في االختصاص  حيث يحوز سمطات بصفتو ىيئة تنفيذية لممجمس 
 باعتباره ممثال لمدولة . أخرػ الشعبي الوالئي كما يمارس سمطات 

بالغ عمى عمل واستقاللية الجماعات المحمية  لكون  تأثيرليذه االزدواجية في االختصاص  إن
اكبر  شانا كونو ممثال لموالية  اإلدارؼ عدم التركيز  ىيئاتمن  ىيئةالوالي كممثل لمدولة بصفتو 

 .1،فيو يحوز بحكم اختصاصاتو المحمية سيطرة شبو تامة عمى مداوالت  المجمس الشعبي الوالئي

 ضي  بتفويلشعبي البمدؼ و عمى المجمس الوالئويمثل الوالي السمطة الوصية عمى المجمس ا
،زيادة عمى المركز الرئيسي الذؼ   من وزير الداخمية ،كما انو الجياز التنفيذؼ لممجمس الوالئي

يحوزه الوالي في الظروف العادية ،ساىمت الظروف االستثنائية التي مرت بيا البالد في مختمف 
والنظام  األمنذا لضرورة استعادة ىالمراحل ،بتوسيع سمطات الوالي مقارنة بالييئات المحمية و 

 2العام.

 :صالحيات الوالي باعتباره ىيئة تنفيذية لممجمس الشعبي الوالئي-1

يتولى الوالي تحت عنوان ىذه الصفة تنفيذ  مداوالت المجمس الشعبي الوالئي ،وىذا ما نصت 
بتقديم تقرير في كل دورة  104من قانون الوالية ،ويمزم طبقا لممادة  124والمادة  102عميو المادة 

مجمس الشعبي السابق ،ويطمع الوالي المجمس سنويا عمى نشاط مصالح يتضمن تنفيذ مداولة ال
 أعمالوالمستوػ  الوالئي،ويزود المجمس بكافة الوثائق و المعمومات لحسن سير  الدولة عمى
 ودوراتو.

مداوالت المجمس ويوجو التعميمات لمختمف  إشعارعمى  102الوالي طبقا لممادة  يسير اكم
 تداول حولو المجمس.ما  المصالح بغرض تنفيذ

 : لموالية وممثالصالحيات الوالي باعتباره -2

                                                           
.36طليبي عبدالمادر ،مرجع سابك،ص-6  

.55حمفاية زىية،مرجع سابق،ص -2  
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 والمدنية ،ويتولى اإلدارية األعماليمثل الوالي الوالية في مختمف التظاىرات الرسمية و جميع 
بذلك  الوالية و الحقوق التي تتكون منيا ممتمكات الوالية،ويبمغ المجمس الشعبي الوالئي أمالك إدارة

 مدعى عمييا. أوالقضاء سواء مدعية  أمام،ويمثل الوالي 

بالصرف عمى مستوػ الوالية ،ويعد مشروع الميزانية  األمرمن الناحية المالية يعد الوالي  أما
ويعرضيا عمى المجمس الوالئي ،ويتولى تنفيذ ىذه الميزانية  بعد مصادقة المجمس الشعبي الوالئي 

حول المجمس بيانا  أمامالعقود والصفقات باسم الوالية ،ويقدم الوالي  إبرامعمييا ،كما يتولى 
عمى المصالح التابعة لموالية ويمارس  اإلشرافنشاطات الوالية يتبع بمناقشتو ،ويتولى الوالي سمطة 

 .1السمطة السممية المقررة قانونا عمى مجموع الموظفين التابعين لموالية

 لبمديةاختصاصات ىيئات االفرع الثاني :

يمارس المجمس الشعبي البمدؼ وكذا رئيس المجمس الشعبي البمدؼ صالحيات عديدة تمس 
دؼ قد فصل في جوانب عدة من مالقانون الب إن،ونجد  اإلقميممختمف الجوانب المتعمقة بشؤون 

 صالحيات ىاتو الييئات وفق  ما يمي :

 المجمس الشعبي البمدياختصاصات :أوال

 الميادينالشؤون العامة من خالل مداوالتو في مختمف   إدارة البمدؼ يتولى المجمس الشعبي
وتييئة  إدارةجانب الدولة في  إلى البمدية،ويساىم بصفة خاصة  إقميمالمتعمقة بحياة المواطنين في 

المعيشي  اإلطاروكذا الحفاظ عمى   األمنوالتنمية االقتصادية واالجتماعية و الثقافية و  اإلقميم
 ىذه الصالحيات فيما يمي: إجماللممواطنين و تحسينو. ويمكن 

مخططيا  إعداد: تتولى البمدية و التنمية المستدامة و التخطيط اإلقميمفي مجال تييئة -1
التنموؼ القصير و المتوسط و الطويل المدػ لعيدتو،ويصادق عميو المجمس بموجب مداولة ،و 

 وأىدافقانونا ،بالتنسيق مع مخطط الوالية  إليياالحيات المسندة الص إطارتعمل عمى تنفيذه في 
 .المخططات الوطنية المتعمقة بالتييئة و التنمية المستدامة

                                                           

                     .242،243،مرجع سابق،ص ،شرح قانون الواليةبوضياف عمار  -1
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التي يبدييا  اآلراءالمتعمقة بعمميات التييئة العمرانية  بموجب  اإلجراءاتكما تشارك البمدية في 
 .1الفالحية و المساحات الخضراء األراضين المشاريع القطاعية المتعمقة بحماية بشأ

ناقشة مخطط البمدية ونسيجيا العمراني مراعاة المساحات موقد اوجب المشرع ساعة وضع و 
 و الطابع الجمالي لمبمدية. السكانيةالمخصصة لمفالحة و كذلك تجانس المجموعات 

عمراني حمل المشرع حماية التراث ال 11/10من قانون  116و طبقا لممادة  أخروعمى صعيد 
جمالية و كذلك  أوينطوؼ عمى قيمة تاريخية  شيءو المتاحف وكل  اآلثارو المواقع الطبيعية و 

المحافظة عمى الوعاء العقارؼ ،و تبادر بالعمميات المرتبطة بتييئة اليياكل و التجييزات الخاصة 
 بعة الختصاصيا.ابالشبكات الت

القذرة  العمومية و الطرق و معالجة المياه النظافةويعود لمبمدية السير عمى المحافظة عمى 
المعدية كما يعود ليا حماية التربة و  األمراضحة لمشرب و مكافحة ناقالت لوتوزيع المياه الصا

 .2الثروة المائية

طبقا لممقاييس و  األساسي:تقوم البمدية بانجاز مؤسسات التعميم في المجال االجتماعي-2
صيانة ىذه المؤسسات ،كما المتطمبات الوطنية وفقا لمخريطة المدرسية ،وتقوم زيادة عمى ذلك ب

تعمل عمى توفير النقل المدرسي في المناطق المعزولة ،وتعمل عمى تشجيع وترقية النشاطات 
 التعميمية و المدرسية بكل االنجازات المتاحة.

صحية وقاعات العالج و صيانتيا طبقا لممقاييس الوطنية ،وتقدم كما تتكفل بانجاز المراكز ال
في حدود إمكانياتيا المساعدة لصيانة كل اليياكل و األجيزة المكمفة بالشبيبة و الثقافة و الرياضة 

 و الترفيو كما تعمل عمى انجاز و صيانة المراكز الثقافية المتواجدة عبر ترابيا.

                                                           

.136جديدؼ عتيقة ،مرجع سابق،ص -1  
.400،ص 4064عمار بوضياف،شرح لانون البلدية، جسور للنشر والتوزيع،الجزائر،-4  
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وػ البمدية تتشجيع كل مبادرة تستيدف الترقية العقارية عمى مسوفي مجال السكن تكمف البمدية ب
المؤسسات لعقارية و تشجيع التعاونيات في المجال  إنشاءليا المشرع االشتراك في و أجاز 
 .1العقارؼ 

سنويا المصادقة عمى  180يتولى المجمس الشعبي البمدؼ طبقا لممادة  :في المجال المالي-3
 15قبل  اإلضافيةالميزانية  أومن السنة السابقة لمسنة المعنية ، أكتوبر 31قبل  األوليةالميزانية 

 دة بمادة و باب بباب.اجوان من السنة المعنية و تتم المصادقة عمى المالية م

مشروع  أؼ إقامةيخضع  11/10من قانون  109طبقا لممادة  :في المجال االقتصادؼ-4
و في مجال   البمدؼالمسبق لممجمس الشعبي  الرأؼ إلىالبمدية  إقميمتجييز عمى  أواستثمارؼ 

نو تطوير القيام بكل مبادرة أو عمل من شأالفالحية يوكل  لمبمدية  األراضيحماية البيئة و 
 األنشطة االقتصادية المسطرة في برنامجيا التنموؼ،وكذا تشجيع المتعاممين في ىذا المجال.

الشعبي البمدؼ إنشاء مؤسسات عامة ذات طابع اقتصادؼ تتمتع و أجاز قانون البمدية لممجمس 
 .2بالشخصية المعنوية

 ثانيا:اختصاصات رئيس المجمس الشعبي البمدي:

البمدؼ المجمس باسم  أحيانايتمتع رئيس المجمس الشعبي البمدؼ باالزدواج  الوظيفي يتصرف 
باختالف المجاالت  ويمكن  باسم الدولة تحت سمطة الوالي،وتختمف ىذه الصالحيات وأحيانا
 صفتو ممثال لمدولة )تنفيذية( وصالحياتو بصفتو ممثال لمبمدية.في صالحياتو ب إجمالو

 :صالحياتو بصفتو ممثال لمدولة-1

يتمتع رئيس المجمس الشعبي البمدؼ بيذه الصفة بمجموعة ىائمة من الصالحيات و الميام ،و 
 :إيجازىالمدولة،ويمكن  أساساالتي تعود 

                                                           

30،ص 2011، ،الجزائر،دار الندػ  لمنشر والتوزيع ةشرح قانون البمديعالء الدين عشي،- 1 
.403،402،المرجع السابك،ص ،شرح قانون البلديةعمار بوضياف-4  
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يتمتع رئيس المجمس الشعبي البمدؼ بصفتو ضابط الحالة  :في مجال  ضبط الحالة المدنية-أ
 أنويجوز الرسمي عمى عقود الحالة المدنية ،الطابع  إضفاء أمريعود  فإليوالمدنية ،ومن ثم 

كل موظف بمدؼ ويبمغ النائب العام بذلك ،ويمكن لممفوض  إلىالبمديين و  إلى إمضاءهيفوض 
 في السجالت. األحكامتصريحات الوالدة ،و الوفيات والزواج ،وتدوين كل استقبال  

يتمتع رئيس المجمس  11/10من القانون  92طبقا لممادة  :في مجال الضبط القضائي-ب
 .1الشرطة القضائية ضابطالشعبي البمدؼ 

 يعمل عمى:  اإلدارؼ في مجال الضبط  -ج

 .األمالكو  األشخاصالعام وسالمة  النظامالمحافظة عمى  -

 .األشخاصالعمومية  لتجمع  األماكنحافظة عمى حسن النظام في جميع مال -

 المخمة بيا. األعمالالمعاقبة عمى مساس بالراحة العمومية وكل  -

 السير عمى نظافة العمارات وسيولة السير في الشوارع والساحات و الطرق العمومية. -

 المعدية والوقاية منيا. األمراضو التدابير الضرورية لمكافحة  االحتياطاتاتخاذ  -

 القضاء عمى الحيوانات المؤذية و الضارة. -

 .2مين نظام الجنائز و المقابر طبقا لمعادات وتبعا لمختمف العشائر الدينيةتأ -

 صالحيات رئيس المجمس الشعبي البمدؼ باعتباره ىيئة تنفيذية لممجمس:-2

المجمس الشعبي البمدؼ تحت ىذا العنوان التحضير لجمسات المجمس الشعبي رئيس يتولى 
التي  من   اإلجراءات،ويتخذ كل األعمالويبمغيم بجدول  األعضاءالبمدؼ فيو من  يستدعي 

تقريرا  و أخرػ نيا تسييل عممية تنفيذ مداوالت  المجمس الشعبي البمدؼ ،ويقدم بين كل دورة شأ
معقولة  أجالحتى يتمكن رئيس المجمس من القيام بميمة التنفيذ و في منو تنفيذ المجمس ،و تضي

                                                           

213عمار بوضياف،مرجع سابق ،،ص -1  
.41،المرجع السابق،ص  ،شرح قانون البمديةين عشيدعالء ال-2  
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و  اإلشرافبييئة تنفيذية تتولى  االستعانة 11/10من القانون  6خول لو المشرع بموجب المادة 
جانب الرئيس نوابو و يتراوح عددىم من  إلىالمتابعة بخصوص مداوالت المجمس ،وتضم الييئة 

 .1المجمس ءأعضاحسب تعداد  06 إلى 02

 : صالحيات رئيس المجمس الشعبي البمدؼ باعتباره ممثال لمبمدية-3

باعتباره رئيسا لمبمدية ،و  األولىضعيتين تخذ رئيس المجمس الشعبي البمدؼ و ي الشأنفي ىذا 
 الثانية باعتباره مترئسا لممجمس.

في  إجماالبحتة وتتمثل  إداريةفرئيس المجمس الشعبي البمدؼ بصفتو رئيس لمبمدية لو ميام 
التابعة لمبمدية ،بسمطة التعيين و ممارسة السمطة السممية  اإلداريةالسير عمى حسن سير المصالح 

 بالصرف في البمدية. اآلمركونو  إلى إضافةعل الموظفين ،

،و  لألعضاءالمجمس وذلك بتوجيو االستدعاءات  ألعمالوكونو رئيسا لممجمس فمو دور تنسيقي 
 .2الجمسة ترأسو  حفظياالسير عمى تحرير محاضر المداوالت و 

البمدؼ بيذه الصفة يقوم بتمثيل البمدية و العمل لحسابيا في جميع  الشعبيومنو فرئيس المجمس 
برام، اإلداريةالمسائل المتعمقة بالحياة  القضائية ،السير عمى حسن  الجيات أمامالعقود ،وتمثيميا  وا 

البمدية المنقولة و العقارية بموجب  أموالعمومية لمبمدية، تسيير و  الحفاظ عمى سير المرافق ال
 .3المقررة في قواعد التييئة و الحفع العقارؼ  اآللياتقواعد المالية و المحاسبة العمومية ،و 

 المطمب الثالث :االستقالل المالي لمييئات المحمية

المحمية في  اإلدارةالتمويل المحمي أداة تحقيق التنمية المحمية و تسيير مصالح  يعتبر
المقاطعات اإلقميمية في الجزائر ،فالتمويل المحمي مثل كل الموارد المالية المتاحة والتي يمكن 

توفيرىا من مصادر مختمفة لتمويل المشاريع التنموية عمى المستوػ المحمي و ىذا ما أكده القانون 
نون الوالية من قا 152و 151و المادة 11/10من قانون البمدية  170و 169الجزائرؼ في المادة 

                                                           

214،217،مرجع سابق،ص،شرح قانون البمديةعمار  بوضياف-1  
المتعمق بالبمدية. 11/10قانون  من 82-78المادة -2  
.42،43،مرجع سابق،ص  عشي ،شرح قانون البمديةعالء الدين -3  
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البمدية والوالية مسئولتان عن تسيير وسائميا المالية الخاصة ،والتي  حيث نص عمى أن 12/07
تتألف من :ناتج الجباية والرسوم ،مدا خيل ممتمكاتيا ،اإلعانات و القروض و التخصيصات 

 .1تج المحصل مقابل مختمف الخدمات ،ناتج اليبات و الوصايا...الخ،النا

 المالية لمجماعات المحمية في ما يمي : تتمثل المصادر

 ::الموارد الداخميةاألولالفرع 

الضرائب و رسوم الخدمات التي تقدميا الدولة لممنتفعين  )الداخمية(تشمل الموارد المحمية 
 المحمية. األمالكومردود 

 :ائيةبالج: الموارد أوال

تكون لمحكومة  من مجموعة من الضرائب و الرسوم منيا ما اإلقميميةتستفيد الجماعات 
 المركزية  والصندوق المشرك نسبة فييا ،ومنيا ما يوجو كميا ليا.

 :  وىي:الموجية كميا لمجماعات المحمية  الضرائب و الرسوم-1

   أ- الرسم عمى النشاط الميني:ويعرف بأنو رسم عمى رقم األعمال وىو مجموع المبيعات من 
                       السمع و الخدمات ويحدد معدلو من طرف السمطة المركزية.              

ويقوم بدفعو األشخاص الطبيعيين و المعنويين و المؤسسات األجنبية :الدفع الجزافي -ب  
لجزافي عمى األجور و المرتبات و التعويضات.المستثمرة في الجزائر،يطبق الدفع ا  

يمثل ضريبة سنوية عمى الممتمكات العقارية المبنية و غير المبنية الموجودة :الرسم العقارؼ  -ت
 في التراب الوطني.

المنزلية يفرض عمى المالك و ت ا:ىو رسم سنوؼ مقابل رفع القمامرسم التطيير -ث
 لفائدة البمديات التي تعمل بيا مصالحو رفع القمامات المنزلية.المستأجرين أو المنتفعين،ويؤسس 

:يفر ىذا الرسم عمى األشخاص غير المقيمين بالبمدية وال يممكون فييا إقامة اإلقامةرسم  -ج
ئمة خاضعة لمرسم العقارؼ ،ويتم تحصيمو عن طريق أصحاب الفنادق و المحالت المستعممة دا
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،ويدفع تحت مسؤوليتيم إلى قباضة الضرائب كعائد حمامات المعدنيةإليواء السياح أو المعالجين بال
 .1جبائي كميا لصالح البمديات

 وىي: الضرائب و الرسوم الموجية جزئيا لمجماعات المحمية:-2

 إقرارهالمتعمقة بالعقار ،وقد تم   العممياتىو الرسم المطبق عمى :الرسم عمى القيمة المضافة -أ
لصالح الدولة و بنسبة  %58ليتم تطبيقو وتوزيعو ىذا المورد يكون بنسبة  1992-01-01في 
 لصالح الصندوق المشترك لمجماعات المحمية. %10لصالح البمديات وبنسبة 0.5%

ىو رسم غير مباشر يستحق لصالح الجماعات المحمية التي تتوفر فييا :رسم الذبح -ب
 المذابح،  ويتميز بطابع الضريبة غير المباشرة ألنو يفرض عمى المنتوجات االستيالكية.

:يخضع ليذه الضريبة كل األشخاص الطبيعيين الذين يوجد مقرىم الضريبة عمى الممتمكات -ت
كيم الموجودة في التراب الوطني أو خارجو سواء كانت عقارات الجبائي في الجزائر  بالنسبة ألمال

 مبنية أو غير مبنية .

يتحمميا كل شخص سواء كان طبيعي او معنوؼ يممك سيارة خاضعة :قسيمة السيارات -ث
لمصندوق المشترك  %80لمدولة ،وبنسبة  %20لمضريبة وتتوزع حصيمة ىذه الضريبة بنسبة

 .2لمجماعات المحمية

 :الممتمكات مدا خيلثانيا:

 ذات وباعتبارىا منقولة، أو عقارية كانت سواء الممتمكات من جممة عمى البمديات تتوفر  
 مالي، دخل األخيرة ىذه ليا توفر مادامت ممتمكاتيا في التصرف ليا جاز معنوية شخصية
 شغر أتاوػ  الطرقات، حقوق  العقارات، إيجار بالخصوص الممتمكات مداخيل مورد ويتضمن
 ىذه وتختمفر ،التسيي إيرادات من ضئيمة نسبة المداخيل ىذه وتشكل ...البمدية العامة األمالك
 تتعمق كونيا في اإليرادات ىذه أىمية وتكمن .لممتمكاتيا وفقا وذلك البمدية حجم باختالف النسبة

 .مسبقا تقديرىا يمكن ثمة ومن % 100 محمية أنيا أؼ البمدية بممتمكات
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 ،وا ىماليا ممتمكاتيا في البمديات تحكم عدم يظير حيث ذلك خالف يعكس الواقع أن حين في  
 .زىيدة بأثمان تؤجر الزالت الممتمكات ىذه أن كما
  ثالثا:موارد االستغالل   

 العمومية، مصالحيا عبر البمديات تقدميا التي لمخدمات مقابل كل اإلستغالل منتوج يعتبر  
 إيرادات وتشكل .الخدمات ىذه من المستفيدين األشخاص قبل من تاواتأ عمى بذلك فتحصل

 إيرادات مجموع من % 10 نسبة تتجاوز ال فيي البمدية إيرادات من ضئيمة نسبة اإلستغالل
 الرتباطيا نظرا لمبمديات المالي لالستقالل ىامة أداة تمثل فيي ذلك رغم لكن.لمبمدية التسيير
  ةالبمدي بيا تتمتع التي لمسيطرة وكذلك جية، من البمديات تقدميا التي بالخدمات مباشرة
 .تحصيميا يخص فيما أو مقاديرىا تحديد في سواء أخرػ  جية من اإليرادات من النوع ىذا عمى

 تحدد التي القانونية الجوانب لبعض تخضع بل مطمقة ليست الحرية ىذه أن ىنا اإلشارة عم  
 . 1الخدمات ىذه أسعار

 الخارجية لمجماعات المحمية:الفرع الثاني :الموارد 

السمطات المحمية إلييا  استثنائية تمجأ وأيعتبر االعتماد عمى الموارد الخارجية كمرحمة ثانية 
كانت الموارد الداخمية ال تكفي لتغطية نفقات التجييز و االستثمار في الميزانية  إذاعند الضرورة 

 .2و القروض اإلعاناتالمحمية في الجزائر في  لإلدارة األساسيةالمحمية و تتمثل الموارد الخارجية 

 أوال: القروض:

التجييز و  أشغالتسدد  لتمويل مشاريع التنمية المحمية،حيث أخروتمثل القروض موردا 
مال  إذا اقترضت البمدية يتم تسديد رأس و الدراسات من  ميزانية التجييز و االستثمار و االنجاز

 االستثمار.من  إيراداتياالدين بفضل 

وىي األموال التي تحصل عمييا الجماعات المحمية دون مقابل سواء من  : اإلعاناتثانيا:
 الدولة أو األفراد أو المؤسسات الخاصة من خالل ما يقدمونو من ىبات و تبرعات ووصايا...
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 وىي تنقسم إلى :

موارد الجماعات المحمية ،فان السمطات المركزية  :نظرا لعدم كفايةاإلعانات الحكومية-1
تخصص إعانات  لمجماعات المحمية بيدف التنمية االقتصادية  واالجتماعية وتسعى من خالليا 

 .1الدولة تعميم الرفاىية والرخاء في مختمف المناطق إلزالة الفوارق الجيوية

 المواطنون  بو تبرع ما حصيمة من وتتكون  :(إعانات األفراد و المؤسسات )اليبات و الوصايا-2
 في بالمساىمة وذلك مباشرة غير بصورة أو المحميةة اإلدار  إلى مباشرة إما والشركات والمؤسسات

 أو محمية كانت سواء والعينية النقدية العطاءات تشمل واليبات .المحمية المشاريع أحد تمويل
 قبول أن عمى 133 المادة في الوالية وقانون  166 المادة البمدية قانون  في المشرع ويشترط أجنبية،
 من الممنوحة والوصايا اليبات قبول أن حين في . مداولة طريق عن يكون  لذلك المحمية المجالس
 .2بالداخمية المكمف الوزير من المسبقة لمموافقة يخضع الخارج
 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

.34جديدي عتيمة،مرجع سابك،ص -6  

.44سابك ،ص عميور ابتسام،مرجع -4  



- 64 - 
 

 خالصة الفصل الثاني

 نصوص االستقاللية  مسالة تمت معالجتيا من خاللمسالة  أن نالحع الفصل ىذا خالل من
 االستقالل من قدرا المحمية الجماعات إعطاء وىو واحد إطار في تصب كميا متعددة قانونية
 كونيا إلقميميا األنسب تراىا التي القرارات اتخاذ وبالتالي بنفسيا، حاجياتيا تقدير من يمكنيا
 المحمية اإلدارة وقوانين الدساتير نصوص خالل من االستقاللية ىذه لمسنا وقد .بذلك األدرػ 

 يعكس وىذا النصوص مضمون  من كثيرة مرات في يستكشف االستقالل ىذا كان ولو المتعاقبة
 . عنيا واإلفصاح االستقاللية لمنح السيئ الفيم من المشرع تخوف

 الجزائرؼ  المشرع واعتماد المحمية المجالس أعمال وتسيير سبل في تظير كذلك االستقاللية إن
 اختيار في المنتخبين األعضاء استقاللية عن ينم ديمقراطي كأسموب االنتخاب أسموب عمى

 المالئمة. لمبدأ تطبيقا المحمية الوحدة شؤون  لتسيير واألحسن األنسب

 استقاللية لتجسيد أخرػ  كخطوة المحمية لمجماعات المالية االستقاللية مظاىر إلى وباإلضافة
 لكن الدولة، ميزانية عن مستقمة بيا خاصة ميزانية منحيا خالل من شؤونيا تسيير في األخيرة ىذه

 القيام المحمية الييئات عمى الواجب والمشاريع الميام مع مقارنة ضئيمة نجدىا المواردىذه  وبدراسة
 يقمص مما حكومية إعانات عمى الحصول أو االقتراض إلى األخيرة ىذه لجوء يفسر وىذا بيا

 . يحكم يمول من أن أساس عمى المركزية لمسمطة التبعية من حالة في ويجعميااستقالليتيا 

 المحمية الييئات أن حيث نسبية، مسألة ىي االستقاللية مسألة أن إلى نخمص أن يمكن وليذا
 عمى وحفاظا لمدولة العامة السياسة عن خروجيا لمنع المركزية السمطة سمطة تحت دائما تبقى

 . وحدتيا
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 الخاتمة:  
 ىذه استقالل أن أيضا وذكرنا المحمية، اإلدارة عماد ىو المحمية الييئات استقالل أن سابقا ذكرنا

 محمية مصالح بوجود باالعتراف و القانونية، أو المعنوية بالشخصية ليا باالعتراف الييئات يتحقق
 تجدر ما فإن ذلك ومع المركزية، السمطة مواجية في الكافية الضمانات أعضائيا بمنح كذلك و

 ليذه يتاح بما الواقع في يرتبط إنما األخير في االستقالل ىذا إن الخصوص ىذا في لو اإلشارة
دارة إنشاء من تمكنيا مالية موارد من الييئات  إلشباع خدماتيا تؤدؼ التي العامة المرافق وا 

 دون  الييئات ليذه النظرؼ  االستقالل تحقيق أن القول يمكن ثم ومن المحميين، السكان احتياجات
 المالية الموارد بدون  آخر بمعنى أو العممي االستقالل ىذا بدون  إذ ناقصا، يكون  الفعمي استقالليا
 أو الالمركزية التنمية مبدأ تطبيق في دورىا تؤدؼ أن تماما عاجزة المحمية اإلدارة وحدات تصبح
 في تصبح اأنيأؼ  المحمي، المستوػ  عمى السياسية و االقتصادية و االجتماعية التنمية تحقيق
 .روح بدون  جسد الواقع

 : أن إلىقد توصمنا  وأخيرا

 نقص في المجيودات المبذولة لموصول إلى حل مختمف المشاكل اإلقميمية.*

من اختصاصات المجالس الشعبية المحمية وأخضعيا لمرقابة ،لكن يتبين أن المشرع  وسع*
 استقالل المجالس الشعبية البمدية والوالئية يعد غير كامل نظرا لنقص وضآلة مواردىا المالية.

*عدم قيام المجالس الشعبية المحمية بدورىا كامال  وىذا ناتج عن عدم فيم المنتخبين    
 قص تجربتيم في الشؤون العامة المحمية.لمنصوص القانونية  ون

*تجاوز الرقابة الوصائية الختصاصاتيا مما يؤدؼ إلى ضعف الييئات المحمية وعدم 
 استقالليتيا.
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 توصيات:

لمجماعات المحمية يقتضي بذل كل الجيود الممكنة و تسخيرىا في خدمة الصالح  أمثللتسيير *
بيدف نجاح برامج و  البحتة اإلقميميةمختمف السبل لمعالجة المشاكل  إيجادالعام و ىذا بضرورة 

 التي تتطمب المتابعة المستمرة من طرف السمطات المحمية .  التنميةخطط 

خيل مدا و التي تمكن من توفير األرباحضرورة االستثمار في المشاريع ذات العوائد و *
عرقمة السير الحسن  إلىالدولة التي تؤدؼ  إعاناتلمجماعات المحمية و عدم االعتماد عمى 

 لتطوير المشاريع .

المحمي بحيث  البد من ضرورة لمورد البشرؼ الكفء عمى المستوػ البد من االستثمار في ا*
عممية وفنية وتقنية تتناسب مع الميام الموكمة ليا مع  لمجماعات المحمية لمؤىالت حيازة المنتمين

 متطمبات الواقع و العصر.

ية عمى الييئات المحمية في ائما البد أن تكون الرقابة الوصائية من طرف السمطة الوصك*
استقاللية اكبر في إدارة  إعطائياحدود العمل لتحسين منظومة سير و عمل المجالس المحمية مع 

 الشأن المحمي.
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 قائمة المراجع:

 : الكتب: أوال

صاصيال،،الطبعة عرب ،تعريب دمحم اإلدارية،محاضرات في المؤسسات  احمد محيو-1
 2006،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر،سنة 4

، 5،ترجمة دمحم عرب صاصيال،الطبعة  اإلداريةاحمد محيو ،محاضرات في المؤسسات -2
 .2009الجامعية ،الجزائر،  المطبوعاتن ديوا

،عنابة،دار العموم لمنشر اإلدارؼ ،النشاط اإلدارؼ ،التنظيم اإلدارؼ دمحم الصغير بعمي،القانون -3
 .2002والتوزيع،

 .2004،دار العموم لمنشر والتوزيع،عنابة،المحمية الجزائرية  اإلدارةدمحم الصغير بعمي،،قانون -4

رات لطمبة الدراسات العميا،مقياس اض،محاإلدارؼ مة لمتنظيم االع األسسعمار بوضياف،-5
 .2009،2010معية لعربية،الدانمارك،السنة الجاا األكاديمية، اإلدارؼ القانون 

 ،بدون تاريخ.األولى الطبعة،دار الريحانة ،اإلدارؼ عمار بوضياف،الوجيز في القانون -6

الثانية،الجسور لمنشر  اإلدارؼ ، الطبعة،الوجيز في القانون بوضياف عمار-7
 .2007والتوزيع،الجزائر،

 .2012،،الجزائر،جسور لمنشر والتوزيعبمديةبوضياف،شرح قانون ال عمار-8

 .2012،،الجزائر،جسور لمنشر والتوزيعةوضياف ،شرح قانون الواليعمار ب-9

 .1979عمار عوابدؼ،دروس في القانون االدارؼ،ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر،-10

 .2011،،الجزائر،دار الندػ لمنشر و التوزيعالء الدين عشي،شرح قانون البمديةع-11
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 : المجالت :ثانيا

مسعود شييوب،المجموعات المحمية بين االستقالل و الرقابة ،مجمة مجمس الدولة،العدد -1
 .2003،مطبعة الديوان،الجزائر،03

مسعود شييوب ،"مدػ تكييف اإلدارة المحمية مع الحقائق الوطنية الجديدة ،مجمة مجمس -2
 .2002، 03األمة ،الجزائرالعدد

 المذكرات:الرسائل و :ثالثا

ستير،كمية يماجمن اجل نيل شيادة ال ،رابعي،استقاللية الجماعات المحمية ،مذكرةإبراىيم-1
 .2005الحقوق ،جامعة عنابة،

الجماعات المحمية في الجزائر،بمدية بسكرة نموذجا،شيادة  إدارةجديدؼ عتيقة،-2
 .2012،2013بسكرة، ةالماستر،جامع

،مذكرة الماستر،تخصص 1962الجماعات المحمية في الجزائر بعد حمفاية،زىية،استقاللية -3
 .2013،2014الجمفة،زيان عاشور، جامعة والعموم السياسية ،  دولة ومؤسسات ،كمية الحقوق 

عبد القادر،الجماعات المحمية بين مبدا االستقالل ووصاية المركز،مذكرة  طميبي-4
 .2013،2014،الجمفة، عاشوريان ،جامعة ز السياسيةالماستر،كمية الحقوق والعموم 

رسالة ، مزياني فريدة،المجالس الشعبية في ظل التعددية السياسية في التشريع الجزائرؼ -5
 .2005،قسنطينة،متنورؼ  ةدكتوراه،كمية الحقوق،جامع

ر،كمية ي،مذكرة الماجيستاألقاليمودورىا في ديناميكية  اإلداريةعميور ابتسام،نظام الوصاية،-6
 .2012،2013قسنطينة، جامعةالحقوق،

لمجماعات المحمية،"دراسة حالة ثالث بمديات"،شيادة  االستقاللية الماليةقديد ياقوت،-7
بكر  أبيستير،كمية الحقوق و العموم االقتصادية و عموم التسيير وعموم التجارية،جامعة يالماج
 .2011،2012د،تممسان،يبمقا



- 71 - 
 

 :القانونية النصوص:رابعا

 :الدساتير-1

 1963،لسنة 64،الجريدة الرسمية،عدد10/09/1963،الصادر في 1963دستور 

،المتضمن 1976نوفمبر 22،الموافق ل 1396ذؼ القعدة  30المؤرخ في  76/97األمر  رقم -
 .1976،سنة 94،الجريدة الرسمية عدد1976دستور 
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