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ج  ددالدورمريةفددحللإودداعلددالدومريةفددحلديادرفددحللدإلادريتعتمددالدواةوددحلدوةافيددحليددالت  فم دد ل
علدالدوافمقردطفدحلديادرفدحلةتةةفدسلدوسدلط  للأس سد ،لوم لتقتضفهلطبفعت د لدوق ممدحلدوسةدءعلالةال

مفدسلعلالتريفدةلجلتقةمديادرفحلبفنلدو فم  لدومةلفحلدومختلفح،ليبعالم لي   لدومجتمع  لدوقافمحل
،ل  ددر لدوعافددالمددنلدوم دد   لتأففددا دوسددلط  ليددالفددالدوملددرلدوددايلجددر لدوعدد ا ل  ددادرلعلدداللأ ددةد 

دوق  ة فدحلولاةوددحلدومع در لدوتددالدعتريد لوددبع لدو فمد  لديادرفددحلب ويخ دفحلدومع ةفددحلومسدد عات  ل
لةدإلادريالتجعل  لترتبطلب ورغملمنلدستقرو  لدومد ولأس س م  م  لب وطرفقحلديادرفحلدوتاللأادءيال

لدومريةفح.لب ألج ة 
يتطبفدددللدو  ددد ملدومريدددةيلبمفدددرا لد جدددرلع دددهلدوعافدددالمدددنلدوعفدددةا،لي دددةلي  ددد ملفتسدددملبعدددا ل

،ليمدد لد ددهلفبتعددالعددنلدوةقدد مللدومةلفددحلدإلقلددفملأجددةدءمددرد لعلددالتلبفددحلدوة جدد  لدومةلفددحلبمختلدد ل
ملدوةيدددمليدددالةمددد ملوتريفدددةلدوسدددلطحليدددالفدددالمميلدددالدوةيةمدددحلدورمريةفدددحلخلدددللة ودددحلدخت ددد للةعدددا

دومريةفحلدو سبفحلدوتالتقةملعلداللإوام لايسلدواةوحلولجةءللدإلقلفملأجةدءياليللجةءلمنللدألةادث
دواةودحلوتخففد لنلتلدرلدوتعقفداد لةبد ورغملممد للأج دة مف ةمالتقسفملدوعمللةتةةفدسلدوة د م لبدفنل

لدإلادر وعملدالافمقردطفدحلد دهلودملفةقدللعلدالدومسدتة لدلأيبتد دوتجربدحللأنلإي،لدألسدلةاةققهل دادل
دو فمد  لدومريةفدح،لةبداورلةجدالدو  د مللأفدايب و ةر لدومبتغ  ،لينلدو يد ط  لدوةقفقفدحلبقفد ليدال

ليادرفح.ب تخ القردردت  لةب وت والتةقفللدوافمقردطفحلدلدورمريةيلدوايلفسمحلو ا لدو فم  
فنلدواةودددحلةدوجم عددد  لةعقل دددحلدوع وقددد  لبدددلدإلادر ت  دددفمللأسددد وفاتددداخللدورمريةفدددحلضدددمنل

 ةفددحلدجتم عفددحلتسددمحلب ي ددام  للدومةلفددحلة ددالتعبددرلعددنلةجددةالييددر لسف سددفحلتتميددلليددالةجددةا
تسدددمحلةينلدوسدددلطحلدومريةفدددحلتتميدددلليددداللديجتمددد عالينلأسدددهلةجةا ددد ل دددالأسدددهلدجتم عفدددح

دو فمددد  لدومةلفدددحلعدددنلطرفدددللدي تخ بددد  لي دددالتعبدددرلعدددنلة جدددحلدومريةفدددحلوتةةفدددسلدو دددرةف  ل
 وحلدوجم عدد  لدومةلفددحلدوتددالتقددةملبتسددففرلبعدد ليددوة   لدومةلفددحلةاوددرلوتةقفددللدوفع وفددحليددالو دد

لدورمريةفح.لدإلادر دوتسففرلةسرعحلمع وجحلدومي يللمنلخرلل
لأ دددادي  وتةقفدددلللإادريت  دددفمللأةسدددنوقدددالبةيددد لدوسدددلط  لدوجةدمرفدددحلم دددالديسدددتقرللعدددنل

ت  فمددد  ليلمريةفدددحلةاودددرلمدددنللأسسددد مددد لية دددف لت  فمددد  لمريةفدددحلضدددرةرفحلوةةدددا لدواةودددحلي
دورمريةفدددحلةدوتدددالتجسدددا لمدددنلخدددرللدو دددرةف  للومبددداأخدددرللتب ددداليدددللدواسددد تفرلدوجةدمرفدددحل

دومسددتمر لةاوددرليددالي يددحلدومجدد ي للدإل ددرة  ولجم عدد  لدومةلفددحلعبددرللأةيلدد دوةدسددعحلدوتددال
قددددالمسدددد ل ددددا لدقت دددد الدوسددددةللةللإوددددادودددداخةلللإطدددد ردوج رفددددحليدددداللدإل ددددرة  ةعبددددرلمختلدددد ل



 

 ب

 

دومرديدللدوةلفدحلول  دة للإادر و د لم مدحللأسد ا دوجم عد  لدومةلفدحلت فمدحليمريةفدحللدإل درة  
لبمي رفسلدوت مفحلعلالدومستة لدومةلا.

دقت  الدوسةلللإوايم ل  ةب لعملفحلدي تق للديقت  ايلدوجةدمريلمنلدقت  المةج حل
تمةفدلل فم ت د لديادرفدحلةتةقفدللديسدتقردرلديقت د ايلمدنلخدرللتمةفدلللاعملاةرلدواةوحليدالإوا

دوسف سددحلدوم وفددحلينللأاةد دو فمدد  لديادرفددحلدومريةفددحلمددنلخددرللمفةد فددحلدواةوددحلةدوتددالتعددالمددنل
ولمجتمددسليمدد لفددتملتمةفددللدو فمدد  لليددالدو يدد ط  لديقت دد افحلدوتددأيفردواةوددحلعددنلطرفق دد لفمي  دد ل

عدددنلطرفدددللدوتمةفدددللدومةلدددالدودددايلفتيدددةنلمدددنلم ددد ارلادتفدددحلتعدددةالولةيفدددحللدومةلفدددحلدورمريةفدددح
لةدوبلافحلةم  ارلخ رجفحلتعةالولاةوح.

يبتسددففرلدوجم عدد  للأييددرة ددةلمدد لفعفددالدو  ددرليددالاةرلدواةوددحلمددنلخددرللمدد حلدورمريةفددحل
عددادادومةلفددحليددالج  ددالدتخدد الدوقددردرد ل بعددفنللخددادألدوعدد ملمددسللدإل فدد لدوبددردم لدوت مةفددحلةخطددطللةد 

لديعتب رلدوخ ة فحلدوسف سفحلةديجتم عفحلةديقت  افحلولبرا.
لدختف رل ادلدومةضة لم لفلا:لإواسب الدوتالايعت الدألةمنلبفنل

 دوتالفمينلمنلخرو  لتمةفللدو فم  لديادرفحليالدوجةدمر.دوم  ارللأ مديطر لعلال .1

 فحلمنلدجللتةقفللدو فسلدوع م.يالتسففرلدو فم  لديادرلاةرل ا لدوم  ارلدوم مللإبردة .2

فميددنلمددنلخرو دد لتمةفددلل ددا لدو فمدد  لمددنلدجددللتةقفددللديبددرللأخددر دوبةددثلعددنلم دد ارل .3
 .أ ادي  قارلممينلمنل

 تةافالدو عةب  لةدوعةدمللدوتالتةدجهل ا لدوم  ارلةمة ةوحلت مفت  لةتيمف   . .4

م وفدحل د لتدةيفرلمدةدرالو د لم د ملمختلفدحلةييفدر لتفدر لعلفلدو فم  لديادرفحليالدوجةدمرلإن
ي يفددحلوتغطفدددحلمجمةعدددحلدو فقدد  لدوتدددالتقدددةملب ددد لولقفدد ملب وددداةرلدوم دددةطلب ددد لةدوددايلتدددملتةافدددا ليدددال

لإط ر د ق  ة فدحلتةقدلليدالل وفد  لإودادوقةد فنلةدوت  فم  لدوخ  ح،لةمنلدجللتجسفالاودرل ةتد  ل
لدوت وفح:لدإليي وفح طرحللأن.لةمنل   لفمينلهت بةدلوفم ل
ليالتمةفلل فم ت  لديادرفحلعلالم ارلمةاا؟لتعتمالدوجةدمر لللللللللل

ةاردسدت  لدعتمدا  لعلدالدومد   لدوة دفالةيدللدوخطدحللدإليدي وفحومع وجحل ا للدألخفرةيال
 ي لفن.للإوادوت وفح،لةدومقسمحل
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لديادرفحلةدوايلقسم   لإوالمبةيفن: ت  ةللم  فحلدو فم  للدألةليالدوف لل
لمف ةملدو فم  لديادرفح.للاألول:المبحث  -لللللللللللل
لمف ةملدوتمةفللدإلادري.لالمبحث الثـاني: -لللللللللللل

ةيدالدوف ددللدويدد  ا:ل تعدر لإوددالدوم دد ارلدوتددالفدتملمددنلخرو دد لتمةفدللدو فمدد  ،لةدوددايلقسددم   ل
لإوالمبةيفن:
لمف ةملةأ مفحلدوتمةفللدومةلالةيرةطه.لالمبحث األول: -لللللللللل
 ل:لم  ارلدوتمةفللدومةلالةدومي يللدوتالتةدج هلةسبللت مفته.لانيـمبحث الثال -لللللللللل
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 تمهيد:
إن الجزائر وعلى غرار باقي الدول الديمقراطية تتبنى نظام المركزية والالمركزية في 

لمركزية اؤونها حيث يقوم نظام المركزية على تركيز الوظيفة االدارية في يد السلطة تسيير ش
التمييز بين نوعين من األجهزة والتي تتمثل في النوع األول والذي يتمثل في التي تدعو إلى 

سلطات تنتمي وموجودة في النظام اإلداري وتتمتع باختصاصات عامة وهي رئاسة الجمهورية 
والوزير األول، والنوع الثاني والذي يتمثل في أجهزة موجودة تحت السلطات المذكورة وهي أجهزة 

 جموعة من المرافق او المصالح وهم الوزراء ومساعديهم.متخصصة في إدارة م
إلىىى جانىىه هىىذز األجهىىزة توجىىد أجهىىزة أخىىرت بىىدون سىىلطات اتخىىاذ القىىرار مهمتهىىا إعطىىاء 

لمشاريع المحضرة من قبل المعاونين المباشرين لألجهزة المذكورة ااآلراء واالستشارات بخصوص 
تخلىىىت مىىىن التبعيىىىة المباشىىىرة ولكنهىىىا تتمتىىىع إلىىىى جانىىىه السىىىلطات االداريىىىة المسىىىتقلة وهىىىي أجهىىىزة 

بالشخصية المعنوية بل تتمتع باالستقالل المالي كمىا أنهىا تكىون تابعىة إلشىراس رئىيه الجمهوريىة 
 أو الوزير األول ولكنها ال تخضع للسلطة السلمية.

فىي حىين يقىىوم النظىام الالمركىزي بتوزيىىع الوظيفىة االداريىة بىىين الهيئىات المركزيىة والهيئىىات 
 لمحلية والتي تتمثل في الوالية والبلدية أي الالمركزية المرفقية.ا

وارد ماليىىة للقيىىام بالمهىىام المنوطىىة بهىىا مىىن اجىىل مىىوكىىل هىىذز الهيئىىات االداريىىة تحتىىا  إلىىى 
 تقديم أفضل الخدمات.

 وسنتناول في هذا الفصل المباحث التالية:
 :مفهوم الهيئات االدارية. المبحث األول 

 مفهوم التمويل اإلداري. اني:ـالمبحث الث 
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 المبحث األول: مفهوم الهيئات اإلدارية
وهذا نظرا  اإلداريةونظام الالمركزية  اإلداريةاخذ المشروع الجزائري بنظام المركزي 
 األجهزة وأ اإلدارية يتجسد نظام المركزية إذلاليجابيات التي رأيناها بالنسبة لكال النظامين 

 المستقلة.اإلدارية ، الوزارات، السلطات األولمؤسسة رئاسة الجمهورية، الوزير   الممركزة في:
غير الممركزة، فيبرز من خالل  األجهزةفيبرز من خالل  اإلداريةنظام الالمركزية  أما
 المحلية والتي هي: الوالية والبلدية. اإلدارةوالمتمثلة في  اإلقليميةالالمركزية 

والتي تنص على:  5991من دستور  51/15ري م دستو  أساهوالتي تبنى على 
 للدولة هي البلدية والوالية". اإلقليمية"الجماعات 

 واألجهزة األولالممركزة في المطله  األجهزةوستولى في هذا المبحث دراسة كل من 
 .1غير ممركزة في المطله الثاني

 (الممركزة األجهزةالهيئات االدارية المركزية ): األولالمطلب 
لقد عرفت المؤسسات المركزية في الجزائر حديثا تعديالت هامة من خالل التعديل 

(، خاصة فيما يتعلق بالمؤسسة التنفيذية 8112الدستوري الذي جرت منذ تاريخ قريه )نوفمبر 
كما يسميها  أوكاالستشارية منها،  األخرت لألجهزةدون النظر  اإلداريةالمركزية  أساهالتي تعد 

( 10) أربعة إلىتقسم دراسة هذا المطله  أنالتخاذ القرار، وعليه وجه  اإلداريةات الفقه السلط
 2.المستقلة اإلدارية، الوزارات، السلطات األولمؤسسة رئاسة الجمهورية، الوزير  فروع هي:

 : رئاسة الجمهوريةاألولالفرع 
مؤسسة في الدول خاصة منها تلك التي تتبنى النظام الرئاسي   أهمتعد هذز المؤسسة 

في دائرة السلطة السياسية، وعليه  واإلداريعلى غرار الجزائر، وذلك بالنظر لدورها السياسي 
كبرت في دراساته، ونحن من الجانه  أهميةالفقه بمختلس مجاالته، يولي لهذز المؤسسة  أننجد 

 3.اإلداريؤسسة في فرعين، فرع القانون الدستوري، وفرع القانون القانوني نقوم بدراسة هذز الم
                                                           

1
 .16، ص8119، الجزائر، طبعة 5،  مدخل القانون اإلداري، التنظيم اإلداريي، عالء الدين عش  
 .8112حسه آخر تعديل له نوفمبر  5991من دستور  51المادة  
2
 .16، صنفس المرجع ،يالدين عشعالء   

3
 .19، صنفس المرجعي، عالء الدين عش  
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 : انتخاب رئيس الجمهوريةاوال
يعد رئيه الجمهورية الرئيه اإلداري األعلى في النظام اإلداري الجزائري وهو رئيه 
السلطة التنفيذية، فله سلطة إصدار القرارات اإلدارية النهائية باسم الدولة ولحسابها وتكون 

 سارية المفعول في كل إقليم الدولة الجزائرية.    
ديد انتخاه رئيه الجمهورية والجدير ( سنوات. يمكن تح11"مدة المهمة الرئاسية خمه )

بالذكر أن المؤسه الجزائري قد اخذ في هذا المجال بمبدأ سيادة الشعه على أساه السلطة 
ملك للشعه وهو حر في اختيار ممثليه وال يمكن حرمانه من اختيار ممثله لمرات عديدة 

 1ممارسة لسلطته.
 :أ/ شروط الترشح لرئاسة الجمهورية

على شروط الترشح:  8112تعديل له نوفمبر  أخرحسه  5991من دستور  67تنص المادة 
 المترشح الذي: إالينتخه لرئاسة الجمهورية  أنيحق 

سنة كاملة  (01) أربعين ، يكون عمرزباإلسالم، يدين األصليةيتمتع بالجنسية الجزائرية  
يوم االنتخاه، يتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية، يثبت الجنسية الجزائرية لزوجته، يثبت 

، يقدم التصريح العلني 5908كان مولود بعد يوليو  إذا 5910 نوفمبر أولمشاركته في ثورة 
 2.بموجه القانون أخرتبممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه، نحدد شروط 

تستشس ضمنها من الوثائق المطلوبة في  أخرتفقد نص قانون االنتخابات على شروط 
والية على  81منها وجمع التوقيعات من  اإلعفاء أوالخدمة الوطنية  أداءملس الترشح، كشرط 

 .األقل
 ب/ مدة العهدة االنتخابية:

سنوات والتي كانت  (11والتي تقدر بخمه) سه الجزائري، بالمدة الوسطىؤ لقد اخذ الم
 المؤرخ في 59/12قابلة للتجديد مرة واحدة فقط قبل التعديل الدستوري الوارد بموجه القانون 

من  60تم فتح العهدة الرئاسية حيث تنص المادة  األخيرجه هذا و . وبم8112نوفمبر  51

                                                           
1
 .61، صنفس المرجعي عالء الدين عش  

2
 .81، ص8112نوفمبر  ، حسه آخر تعديل لهدستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطيةالشعبيةمولود ديدان،   
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مهورية ( سنوات يمكن تحديد انتخاه رئيه الج11: مدة العهدة الرئاسية خمه)1الدستور على
والجدير بالذكر ان المؤسه الجزائري قد اخذ في هذا المجال بمبدا سيادة الشعه على اساه 
ان السلطة ملك للشعه ويؤخر في اختيار ممثليه وال يمكن حرمانه من اختيار ممثله لمرات 

 عديدة ممارسة للسلطته.
 : صالحيات رئيس الجمهورية.انياــث

وتشمل  لإلدارةهورية بقيادة السلطة التنفيذية ويعتبر السلطة السامية يتطلع رئيه الجم
صالحياته في ممارسة السلطة التنظيمية وتعيين الموظفين المدنيين والعسكريين وضمان امن 

 2الدولة.
 أ/ السلطة التنفيذية:

في الدولة بتعيين الموظفين  األعلى اإلدارييختص رئيه الجمهورية باعتبارز الرئيه 
 3المدنيين والعسكريين في بعض المناصه السامية.

 المتضمن 12/59بموجه القانون  5991تعديل الدستور  أخروهي حسه ماجاء في 
 على التوالي والتي تنص على: 69و 62، 66في المواد  8112تعديل 
  صراحة  إيازالتي فولها السلطات  إلى باإلضافةيضطلع رئيه الجمهورية  :77المادة

 :اآلتيةفي الدستور بالسلطات والصالحيات  أخرت أحكام
للقوات المسلحة للجمهورية، يتولى مسؤولية الدفاع الوطني، يقرر  األعلى  هو القائد  .1

وينهي مهامه،  األولمجله الوزراء، بعين الوزير  يرأهويوجهها،  لألمةالسياسة الخارجية 
لرئاسة اجتماعات الحكومة،  األوليفوض جزء من صالحياته للوزير  أنيمكن رئيه الجمهورية 

 األولعدة نواه للوزير  أويعين نائبا  أنمن الدستور، يمكن  26المادة  أحكاممع مراعاة 
في ممارسة وظائفه، وينهي مهامهم، يوقع المراسيم الرئاسية، له  األولمساعدة الوزير  بغرض

يستشير الشعه في كل  أناستبدالها، يمكنه  أوالعفو وحق تخفيض العقوبات  إصدار حق

                                                           
1
 .61-19، صنفس المرجعي عالء الدين عش  

2
 .17الجزائر، ص 8116، دراسة مقارنة ، الطبعة األولى، (النشاط اإلداري )اإلداري والمؤسسات القانونطاهري حسين،   

3
 .517، باتنة، ص8115، طبعة مبادئ القانون اإلداريفريدة،  قصير مزياني  

  :5991، من دستور 66،62،69المواد. 
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وطنية عن طريق االستفتاء، يبرم المعاهدات الدولية ويصادق عليها. يسلم  أهميةقضية ذات 
 الدولة ونياشينها وشهاداتها التشريفية. أوسمة
  اآلتيةيعين رئيه الجمهورية في الوظائس والمهام  :77المادة: 

الوظائس والمهام المنصوص عليها في الدستور، الوظائس المدنية والعسكرية في 
العام للحكومة،  األمينالدولة، التعيينات التي تتم في مجله الوزراء، رئيه مجله الدولة، 

 الوالة. األمن أجهزةالقضاة مسؤولو  محافظ بنك الجزائر،
الخار ، وينهي  إلىويعين رئيه الجمهورية سفراء الجمهورية والمبعوثين فوق العادة 

 مهامهم. إنهاء وأوراق األجانهاعتماد الممثلين الدبلوماسيين  أوراقمهامهم، ويتسلم 
  هذا األولالحكومة بعد استشارة الوزير  أعضاء: يعين رئيه الجمهورية 77/1المادة .

على صالحيات الوزير  األخيرةرة ما قبل قلدستور في الفمن نفه ا 21ونصت المادة 
السابقتين والتي تنص على:"  22و  66المادتين  أحكامفي التعيين بما ال يمه  الغول

 66المادتين  بأحكاميعين في وظائس الدولة بعد موافقة رئيه الجمهورية ودون المساه 
 1السابقتي الذكر". 22و

  

                                                           
1
 5991، من دستور 66،62،69المواد:   
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 طة التنظيمية:ـب/السل
قواعد قانونية  إصداروالتي تتمثل في  اإلداريةهي السلطة التي تمارسها بعض السلطات 

السلطة التنظيمية للرئيه  أن األفرادوينطبق على جميع  إداريةعامة ومجردة في شكل قرارات 
والمواطنين فلرئيه الدولة  لإلدارةبالنسبة  واإللزاميةللسلطة التنفيذية  األساسيهي االختصاص 

المراسيم تتخذ  وتنظيم مختلس المرافق العامة ومسيرها العادي عن طريق ألحداثالتنقل  نيةإمكا
 1في مجله الوزراء تنشر في الجريدة الرسمية.

من نفه  581/15وقد تم النص على السلطة التنظيمية لرئيه الجمهورية في المادة 
مية في المسائل غير الدستور والتي تنص على:" يماره رئيه الجمهورية السلطة التنظي

 2المخصصة القانون".
 العاديةغير  األحوالة في ـيس الجمهوريـج/ صالحيات رئ

من الدستور، وتتمثل في حالة  91، 90، 97، 95وهي الحاالت المنصوص في المواد 
الطوارئ، والحالة االستثنائية، وحالة العدوان الفعلي على البالد، والميزة القانونية في هذز 

هو تجميد العمل بالدستور، وجمع رئيه الجمهورية لكل السلطات، وتمديد المدة الحالة 
 3الرئاسية بعد انقضائها في هذز الحالة.

 هام رئيس الجمهوريةـ/ انتهاء مالثاــث
 أوبوفاته  أو، (خمه سنواتالجمهورية بانتهاء مدة انتخابه ) تنتهي مهام رئيه

 هما: أساسيينمن الدستور شكلين  22االستقالة طبقا للمادة  وتأخذ باستقالته.
 واألحكاماالستقالة الحكمية الوجوبية )بقوة القانون(: تحكم هذا الشكل من االستقالة القواعد  - أ

 :التالية
حصول مانع يتمثل فقط في واقعة مادية  إلى: تستند االستقالة الحكمية نىمن حيث الس .1

هي المرض الخطير المزمن الذي يترته عنه استقالة رئيه الجمهورية بمهامه لمدة تزيد عن 

                                                           
1
 .17،10ص، مرجع سابق، طاهري حسين  

2
 5991من دستور  581/15المادة:   

3
 .68، صمرجع سابقي، عالء الدين عش  
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نمايوما ال يقضي استقالة رئيه الجمهورية  01المانع الذي تقل مدته عن  أن، ذلك يوما 01  وا 
 .مؤقتةفترة ل األمةيتولى مهام رئاسة الجمهورية نيابة عنه رئيه مجله 

 باإلجماعاقتراح مقدم  بموجهالشغور النهائي  إعالن: وتتمثل في اإلجراءاتمن حيث  .2
ثلثي  بأغلبيةالبرلمان الذي يجتمع بغرفتيه ال ثبات حالة الشغور  إلىمن المجله الدستوري 

 عضائه.أ
: يترته على االستقالة الحكمية لرئيه الجمهورية تولي رئيه مجله اآلثارمن حيث  .3

يوما، تجرت خاللها انتخابات رئاسية. ومع  11 أقصاهامهام رئيه الدولة بالنيابة لمدة  مةاأل
لدت توليه مهام رئاسة الدولة من عدة  األمةذلك فقد قيد الدستور سلطات رئيه مجله 

   1جوانه.
  :ةـيدار اإل  االستقالةب/ 

يقدم استقالة  أنمن الدستور لرئيه الجمهورية  22تسمح الفقرة الرابعة من المادة 
 التالية: األساسية، وتحكم هذا الشكل من االستقالة القواعد بإرادته
سبه يراز ويقدرز  أليقدم استقالته أن يمن حيث السن: يمكن لرئيه الجمهورية  .1

 شخصيا.
ثم يجمع البرلمان ت حالة الشغور، ب: يجتمع المجله الدستوري ويثاإلجراءاتمن حيث  .2

 ليبلغ بشهادة الشغور.
يوما،  11 أقصاهالمدة  األمة: يتولى مهام رئيه الجمهورية مجله ارىاآلثمن حيث  .3

 تنظم خاللها انتخابات رئاسية.
حالة اقتران استقالة رئيه  إلىمن الدستور  22من المادة  األخيرةالفقرة  أشارتكما 

، حيث يتولى رئاسة الدولة رئيه المجله الدستوري، طبقا األمةالجمهورية بشغور رئاسة مجله 
 2والشروط السابقة. لإلجراءات

 والهيئات المساعدة لرئاسة الجمهورية األجهزة: عاــــراب
 واالستشارية. اإلداريةه الجمهورية مجموعة من الوحدات ييعاون ويساعد رئ

                                                           
1
 67، 68،، عنابة، صالقانون اإلداري، التنظيم اإلداريمحمد الصغير بعلي،   

2
 .68،60، عنابة، صالقانون اإلداري، التنظيم اإلداريمحمد الصغير بعلي،   
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 تتألسمؤسسة رئاسة الجمهورية ال  نإ المساعدة لرئيس الجمهورية: اإلدارية األجهزة . أ
 اإلداريةمن مجموعة ضخمة من المصالح  تتألس إنهارئيه الجمهورية وحدز، بل  من شخص

من شكل  تتألسالموضوعة تحت سلطة رئيه الجمهورية، وال نجد مؤسسة رئاسة الجمهورية 
جمهورية، حتى في نفه الدولة بل قد تختلس باختالس شخص رئيه ال أوموحد في كل الدول، 

وسياسية. ولكن على العموم تتشكل مؤسسة رئاسة الجمهورية من  إداريةطبقا لمقتضيات 
العامة للحكومة، مستشارون  األمانةالعامة لرئيه الجمهورية، ديوان رئيه الجمهورية،  األمانة

 1لدت رئيه الجمهورية.
التي نصت على  90/578من المرسوم الرئاسي رقم  األولىوهو ما نصت عليه المادة 

 2بط اختصاصاتها وكيفيات تنظيمها."رئاسة الجمهورية وهيكلها، ويض أجهزة"يحدد هذا المرسوم 
العام الذي له مجموعة هامة  األمين رأسهايكون على  رئيس الجمهورية:ـالعامة ل األمانة/ 1

 في:  إجماالوتتمثل  إداريمن الصالحيات والمهام ذات طابع 

  الجمهورية وعمالها، التحضير لميزانية مؤسسة رئاسة تنظيم مصالح رئاسة
 ها.الجمهورية والعمل على تنفيذ

 مشاركة في دراسة الملفات الضرورية التخاذ القرار.وال اإلعداد 
  وكيفيات التعيين في الوظائس والمناصه المدنية السامية إجراءاتتحديد. 

 العامة لرئاسة الجمهورية مجموعة مديريات تتمثل في: باألمانةوتلحق 
  العامة. اإلدارةمديرية 
 قامات الرسمية.إلمديرية االستقبال وا 
 .مديرية المواكه الرسمية والنقل 
 مديرية المنظومات والوسائل المعلوماتية. 
  اإلطاراتمديرية. 
 .مديرية المواصالت السلكية والالسلكية 

                                                           
1
 .60 ،67، صمرجع سابق عالء الدين حسني،  

2
يحدد أجهزة رئاسية الجمهورية وهياكلها، ويضبط اختصاصاتها  5990 ماي 56المؤرخ في  90/578المرسوم الرئاسي رقم   

 وكيفيات تنظيماتها.
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  األرشيسمديرية. 
  الوثائق العامة.مديرية 
  الوقائي. األمنمديرية 
  90/578من المرسوم الرئاسي  51حسه المادة مديرية الخدمة الداخلية. 

 من: ويتألس وان رئيس الجمهورية:ـ/ دي2
 يه الجمهورية من حسن ئ: يماره مختلس الوظائس التي تمكن ر رئيس الديوان

وسالمة اتخاذز للقرارات، كما يتولى بتكليس من رئيه  االطالع على وضعية البالد
 .إليهالجمهورية متابعة المسائل الخاصة التي تسند 

 األولىوله مجموعة من المهام ذات طابع سياسي بالدرجة  :مدير الديوان ،
وتتمثل في: دراسة وتنفيذ الملفات السياسية، متابعة نشاط الحكومة وتحليله وتقديم 

بوضعية البالد من الناحية  الجمهوريةرئيه  إعالمحصيلة بذلك لرئيه الجمهورية، 
العناصر لتمكينه من اتخاذ  أهمالسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، واقتراح 

والمؤسسات في الدولة بقرارات وتوصيات رئيه  جهزةاألمختلس بالقرار، يعلم 
العام حول نشاطات رئيه الجمهورية، وتولي العالقات  الرأيالجمهورية، متابعة حالة 

المرافق  أداءالسياسية، ومؤسسات المجتمع المدني وتقييم مستوت  األحزاهمع 
: المديرية العامة ضخمة تتشكل من إداريةالعمومية، وعليه تلحق بمديرية الديوان كتلة 

، مديرية الصحة واالتصال، والحماية الرئاسيين لألمنللتشريفات، المديرية العامة 
       1مديرية العرائض والعالقات مع المواطنين، مديرية الترجمة الفورية وفن الخط.

  ة:ـات االستشاريـالهيئب/ 
 لألهميةمجال القانون الدستوري نظرا  إلىفي دراسة هذز الهيئات يرجع  األصل إن

ولكن  ،إداريعمل  أيكونها ال تنتج  اإلداريالنسبية للعملية االستشارية في مجال القانون 
والتوصيات والتقارير، مما يجعل دراستنا لها تكون على وجه  المقترحاتيقتصر دورها في 

الدستور الجزائري وبعض القوانين مجموعة هائلة من الهيئات االستشارية  أسه، ولقد اإليجاز
 تتمثل في: أهمهابها مجال محدد من حياة الدولة، ولعل  يناط

                                                           
1
 .61 ،60، صمرجع سابق ي،عالء الدين عش  
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  من الدستور. 568موجه المادة ب انشأالذي  األعلى اإلسالميالمجله 
  من الدستور 567نشا بموجه المادة  نملأل األعلىالمجله. 
  ذات المهام المتنوعة، ولكن يناط بها  األخرتئات الدستورية بعض الهي إلىزيادة

 األعلىالدور االستشاري في حاالت معينة، نحو المجله الدستوري، المجله 
 للقضاء.

بموجه تنظيمات يمكن ذكرها تمثيال في: المجله الوطني  أنشأت أخرتهيئات  إلى باإلضافة
المؤرخ في  881-97االقتصادي واالجتماعي، المحدث بموجه المرسوم الرئاسي 

 للغة األعلىللشباه، المجله  األعلىللتربية، المجله  األعلى، المجله 11/51/5997
 .1اإلنسانلترقية حقوق  االستشاريةالعربية، اللجنة الوطنية 

 األول يـــررع الثاني: الوز ـالف
الذي كان يطلق عليه تسمية رئيه  األولالوزير  ويرأسها سسة التنفيذية الفعلية،ؤ وهي الم

رغبة المؤسه الجزائري  إلىتغيير التسمية راجع  ، وسبهاألخيرالحكومة قبل التعديل الدستوري 
في تبني النظام الرئاسي بدال من النظام الهجين الذي كان يوحي به التنظيم السائد قبل التعديل، 

قد تكون  أشكالالبرلمانية، ويتم تعيينه وفق  األنظمة تسمية رئيه الحكومة من قبل أن إذ
الجمهورية ورئيه الحكومة، انتخابية، ويدل على ثنائية السلطة التنفيذية وانقسامها بين رئيه 

شخصية رئيه الجمهورية  رأسهالنظام الذي يكون على  أحاديةتعني  األولبينما تسمية الوزير 
 .2فقط
 وانتهاء مهامه األول/ تعين الوزير أوال

من  66/11يعين رئيه الجمهورية رئيه الحكومة بموجه مرسوم رئاسي طبقا للمادة 
 ما يلي: إلى اإلشارةالدستور وبهذا الصدد تجدر 
شروط لتولي منصه رئيه الحكومة خالفا لمنصه رئيه  أيةلم يحدد الدستور 

نص يلزم رئيه الجمهورية  أيالدستور خالية من  أحكام، لقد جاءت رأيناالجمهورية كما 
المجله الشعبي الوطني في ظل  في األغلبية على بضرورة تعيين الحكومة من الحزه الحائز

                                                           
1
 .61 ،61، صمرجع سابق ي،عشعالء الدين   

2
 .66، صمرجع سابق ي،عشعالء الدين   
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االعتبارات السياسية والمصلحة العامة تقتضي ذلك تسهيال  أن إالنظام التعددية السياسية 
ي على برنامج وطنموافقة المجله الشعبي ال إنوالسلطات،  األجهزةللعمل والحد من التوتر بين 

شرطا لمواصلة مهامه  لتعيين رئيه الحكومة بقدر ما تشكل إجراء أوالحكومة ليست شرطا 
يدخل ضمن االختصاصات  تهألهميتعيين رئيه الحكومة نظرا  إنوتنفيذا ذلك البرنامج، 

 .1يفوض غيرز للقيام بها أنالحصرية التي ال يجوز لرئيه الجمهورية 
عماالوبمقابل ذلك  بنفه الطريقة  األولتنتهي مهام الوزير  األشكالتوازي  لمبدأ وا 
 بموجه مرسوم رئاسي.

 :األولر ــ/ صالحيات الوزيانياــــث
يعمل على تنفيذ برنامج رئيه الجمهورية،  إذالمهام التنفيذية البحتة،  األوليتولى الوزير 

 في ذلك ما يلي: وله
 والبرلمان ظبط برنامج عمله، وعرضه على مجله الوزراء. 
  الحكومة. أعضاءتوزيع الصالحيات على 
 المراسيم التنفيذية. السهر على تنفيذ القوانين وتوقيع 
  العمومية اإلدارةالسهر على حسن سير. 
  ك التي يختص بها رئيه في الدولة في غير تل اإلداريةالتعيين في المناصه

 .2الجمهورية

 وزارةــالث: الـرع الثـالف
بحت،  إداريالممركزة، بحيث تختص الوزارة بعمل  اإلداريةوهي اصدق صورة للسلطة 

 .3رتبة في الهرم التسلسلي األعلىالوزير الذي يعد الموظس  رأسهاوعلى 
نهاء/ تعيين الوزير أوال  :مهامه وا 

فته عضو في مجله الوزراء يشارك في وضع السياسة الوزير رجل سياسي فهو بص
 الدولة. أمامال عنها و لعامة للحكومة في تنفيذها على مستوت وزارته ويعتبر مسؤ 

                                                           
1
 .27، 28ص، مرجع سابق ،بعليمحمد الصغير   

2
 .62، ص مرجع سابق عالء الدين عشي،  

3
 .62، صمرجع سابقعالء الدين عشي،   
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لجميع المصالح والفروع التي تتكون منها وزارته  األعلى اإلدارييضا الرئيه أالوزير هو 
متعدد النواحي فهو يمثل الدولة قانونا بوصفها شخصا  إداريوبهذز الصفة يباشر اختصاصا 

 أمامالعقود ويمثل الدولة  كإبرامالتي تتوالها المصالح التابعة لوزارته  األعمالمعنويا في كافة 
    1.مدعي عليه أومدعي القضاء في كل دعوت سواء 

بموجه  األولبناءا على اقتراح من الوزير  الجمهوريةويعين الوزير من طرس رئيه 
 .األشكالالدستور وتنتهي مهامه بنفه  من 69/15مرسوم رئاسي المادة 

النظام الجزائري يعرس العديد من التسميات في هذا المنصه ما عدا  أنوالجدير بالذكر 
كاته دولة، و حاليا تتضمن الدولة  أووزير منتده  أووزير دولة  أماتسمية الوزير، فيلحق بها 

نقصانا  أوالقائمة وزارات مختلفة، ويبقى عدد الوزارات في الدولة غير محدد فهو متغير زيادة 
 2تنفيذز.حسه البرنامج المراد 

 صالحيات الوزير /انياـث
من الدستور فان رئيه الحكومة هو الذي يوزع الصالحيات بين  21/15طبقا للمادة 

الحكومة مع احترام األحكام الدستورية، حيث يتم تحديد صالحيات الوزير بموجه  أعضاء
 مرسوم تنفيذي صادر عن رئيه الحكومة.

 :3ما يلي إلىصالحيات الوزير  أهمويمكن رد 
الوزير ال يتمتع بسلطة تنظيمية مستقلة، ومع ذلك فهو  أنالحقيقة  السلطة التنظيمية: - أ

المراسيم التنفيذية بموجه ما يصدرز من قرارات  أحكاميساهم في تنفيذ وتطبيق 
 تنظيمية تتصل بقطاع وزارته، والتي يتم نشرها في النشرة الرسمية للوزارات 

الحكومة  أعضاءتخول المراسيم التنفيذية المحددة لصالحيات  السلطة الرئاسية: - ب
ممارسة مظاهر السلطة الرئاسية بمختلس عناصرها على جميع الموظفين العاملين 

 بالوزارة.

                                                           
1
 .12ص، مرجع سابق ،نحسيطاهري   

2
 .25، ص نفس مرجع ،عشيعالء الدين   

3
 .29ص، مرجع سابق ،محمد الصغير بعلي  
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سلطة التعيين في وظائس الدولة مخولة لرئيه  أنعلى الرغم من  سلطة التعيين: - ت
 إلىيلجا عمليا  األخيرهذا  أن إالمن الدستور كما سبق  21/11الحكومة طبقا للمادة 

 المركزية للوزارة. اإلدارةتفويض الوزير في ممارسة تلك السلطة بالنسبة لمستخدمي 
على مختلس  اإلداريةرقابته  أووصايته  يماره الوزير (:اإلداريةالوصاية )الرقابة  - ث

 العامة العاملة في قطاع وزارته، والتي تتمتع بشخصية معنوية. اإلداريةالمؤسسات 
غيرها من النصوص ال تحدد نطاق  أوأحكام الدستور  أن إلىنشير ختاما  أنبقي 

وآليات أعمالها، ما عدا أشكال الرقابة التشريعية التي يتوالها المسؤولية الشخصية للوزير 
لدت مناقشة عمل الحكومة  أوضو الحكومة، سؤال ع أوالمجله الشعبي الوطني في استجواه 

 .1عقه البيان السنوي الذي تقدمه الحكومة عن السياسة العامة
 رــالمساعدة للوزي اإلداريةاألجهزة  /الثاـــث

تنفيذية  إدارية أجهزةمهامه، منها  أداءتوجد عدة أجهزة تخضع للوزير وتساعدز في 
 واستشارية وفنية تابعة لكل وزير وتتمثل فيما يلي:

يوجد جهاز الوزارة الذي يرأسه الوزير ويضم  ر:ـاألجهزة التنفيذية المساعدة للوزي - أ
 أجهزةالمتخصصة في مختلس وظائس الوزارة، وتوجد  واإلداراتالعديد من المصالح 

يذ القوانين والقرارات السياسية تنفيذية خارجية خاضعة للوزير وتساعدز في تنف إدارية
المعينة على مستوت الوالية، والمكاته العامة والمؤسسات  الوزارةالعامة، منها مديرية 

 والشركات الوطنية والدواوين.
تساعد الوزير في  إداريةهناك أجهزة  ر:ـالتابعة للوزي واالستشاريةاألجهزة الفنية  - ب

وذلك بتقديم المشورة والخبرة الفنية له، فيجد اللجان المتساوية  اإلداريةاتخاذ القرارات 
األعضاء والمكاته الفنية واالستشارية بالوزارة المعنية والمكاته الوطنية المتخصصة 
مثل المكته الوطني للمواد المتفجرة تابع لوزير الدفاع، والهيئة الوطنية للبحث العلمي 

 .2تابعة لوزير التعليم العالي
  - ت

                                                           
1
 .91ص، مرجع سابق ،محمد الصغير بعلي  

2
 .560، صمرجع سابققصير مزياني فريدة،   
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 المستقلة اإلداريةرع الرابع: السلطات ـالف
 اإلداريةجانه المؤسسات اإلدارية المركزية يوجد العديد من المؤسسات والهيئات  إلى

المركزية الوطنية االستشارية العاملة في مختلس الميادين والمجاالت االقتصادية واالجتماعية 
وتكيفت العليا، والتي تنوعت وتعددت  أوفي المجاله والهيئات الوطنية  أساساوالثقافية المتمثلة 

اآلن سواء كانت في عالقة  إلىتبعا للتطورات السياسية التي عرفتها الجزائر منذ االستقالل 
 بالحكومة. أوبالرئاسة 
المؤسسات االستشارية بالدولة ظاهرة قديمة، وان تدعمت وترسخت  إنشاءظاهرة  إن

وفاعليته وتوجيهه  اإلداريملية حيوية لترشيد العمل المعاصرة باعتبارها ع اإلدارةمعالمها في 
 .اإلسالموانجعها نظام الشورت في  احكمهابغض النظر عن النظام الذي يجري فيه، ولعل 

 التالية: األشكالاالستشارة في الواقع  وتأخذ
بان  اإلدارةوتكون في حالة عدم وجود نص يلزم  االستشارة االختيارية)غير الملزمة(: .1

صله هذز  إلىتلجا  إنلها االختيار في  فاإلدارةقبل اتخاذها القرار  أخرتجهة  تستشيرز
 االستشارة.

بان تعرس رأي جهة  اإلدارةوتكون في حالة وجود نص يلزم  )الملزمة(: اإلجباريةاالستشارة  .2
االستشارة والتي  1طله هذز إلىتكون ملزمة باللجوء  فاإلدارةومن ثم  قبل اتخاذها القرار. أخرت
البطالن. وبعد اطالعها على االستشارة  إلىجوهريا في القرار يؤدي عدم احترامه  إجراء تعتبر

 .تخالفه ه أوتأخذ ب أنتكون لها السلطة التقديرية في  الرأي أو
وتكون في حالة وجود نص  )الرأي المطابق(: إتباعهاالستشارة المتبوعة بالرأي الواجب  .3

يكون القرار  أن أيمع ضرورة االلتزام بها،  أخرتتطله االستشارة من جهة  نأ اإلدارةيلزم 
ال الصادر عن الجهة االستشارية الرأيمطابق  اإلداري  فانه يكون باطال. وا 

يمثلون  األعضاءوالهيئات والمؤسسات االستشارية من مجموعة من  األجهزةتتكون 
 أوالمعنية من سلطات عامة ومؤسسات عامة او خاصة او تنظيمات مهنية  األطراس مختلس
" تمثيل المصالح" حيث تكون مجاال للحوار والتشاور وتبادل  لمبدأنقابية ضمانا  أوحرفية 
 ومناقشتها ومواجهتها. األفكار

                                                           

1 محمد الصغير بعلي، مرجع سابق، ص92،99.
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 لألجهزةتختص المؤسسات الوطنية االستشارية كما يدل عليه اسمها، بتقديم االستشارة 
على دراية ودراسة من ذوي الخبرة والعلم  قراراتهاالتنفيذية، حتى تتخذ  اإلداريةلمؤسسات وا

 .1واالختصاص

 (الممركزةغير األجهزة ) الهيئات االدارية الالمركزيةاني:ـالمطلب الث
بل هو مالزم للبشرية  لإلنسانيةالمحلية ابتكارا حديثا  اإلدارة أوال يعد نظام الحكم المحلي 

 أنالدولة وقبل قبل ان القرت الصغيرة تنشأ  أنيومنا هذا من المالحظ  إلىالعصور  أقدممنذ 
 إلدارةيتبلور مفهوم الدولة في الوقت الحاضر فكانت القرت والمدن تجمع بين الحين واآلخر 

 أفراددليل على تطبيق الديمقراطية المباشرة بين  األخيرشؤونهم لحل مشاكلهم وكان هذا 
والمنبع الذي استحدثت منه الدول الحديثة النظام  األصلالمجتمع الواحد فان الحكم المحلي يعد 

 السيادة الشرعية بمفهومه الحديث كما انه نظام يضمن الحريات ومبدأوالتفكير الديمقراطي 
لهم ممثليهم في أمورهم وحل مشاك أوالديمقراطية الذي يستلزم مشاركة المواطنين  مبدأويتفق مع 

جانه وجود مجاله محلية منتخبة التي تشبه إلى حد كبير البرلمان في العاصمة الذي  إلى
غاية واحدة هي تنظيم حياة  هدسستيفي الدولة، ووجود كل منها في الدولة  األقاليميمثل جميع 

المواطنين على نحو تحقيق لهم اكبر قسط من الحرية والرفاهية االقتصادية والتقدم االجتماعي 
 .2والسياسي

 .3ةىىىىيتضمن البلدية والثاني الوالي األولفرعين  إلىلذا وجه تقسيم هذا المطله 

 ةـــــالفرع األول: البلدي
 تضم البلدية مجموعة سكانية معينة، وتتمتع بالشخصية المعنوية وتحدث بموجه قانون.

 تعريف البلدية /أوال
 اإلقليمية:" البلدية هي الجماعة بأنها 55/51البلدية  من قانون األولىعرفتها المادة 

 القاعدية للدولة وتتمتع بالشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة وتحدث بموجه قانون".

                                                           
1
 .99 ،92ص، مرجع سابق ،محمد الصغير بعلي  

  عالء الدين عشي، مرجع سابق، ص571
2
  

3
 .571، صمرجع سابق ،عشيعالء الدين   
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  البلدية إنشاء /انياــــث
تنشا البلدية بموجه قانون ولها اسم ومقر رئيسي ويديرها مجله منتخه هو المجله 

، ويتم تغير اسم البلدية 55/51من القانون  11الشعبي البلدي وهيئته تنفيذية حسه نص المادة 
تحويله بموجه مرسوم رئاسي يتخذ بناءا على تقرير الوزير المكلس  أوتغيير مقرها الرئيسي  أو

 1(55/51ق  16الوالي )المادة  رأي وبعد مداولة المجله الشعبي البلدي واخذبالداخلية 
 ةــخصائص البلدي /الثاــــث

 :الجزائري مجموعة من الخصائص وهي كما يلي اإلداريللبلدية في النظام 
 أعضاءالبلدية ال مركزية مطلقة الن جميع  إن، إقليميةال مركزية  إداريةالبلدية هيئة  إن

المجله الشعبي البلدي والهيئة التنفيذية واللجان يتم انتخابهم عن طريق االقتراع العام والمباشر 
 مواردها الذاتية في تلبية حاجات السكان. و السري وتعتمد البلدية على
داريةدة سياسية دالجزائري اختصاصات متع اإلداريللبلدية في النظام  واقتصادية  وا 

للدولة الجزائرية في الميادين االجتماعية  األساسيةن البلدية تعد الخلية واجتماعية وثقافية، ال
 والسياسية واالقتصادية والثقافية.

 واإلداريةتباشر السلطات السياسية  إذ واإلداريةتخضع البلدية لنظام الرقابة السياسية 
داريةالمركزية رقابة سياسية  داريةعلى البلدية، الن البلدية تعد وحدة سياسية  وا  واجتماعية  وا 

 .2وحدة الدولة الدستورية والسياسية مبدأواقتصادية وتعد ال مركزية مطلقة في ظل 
 ةــاإلطار اإلقليمي للبلدي /اعـراب

تضع البلدية معالم حدود إقليمها باتخاذ كافة اإلجراءات التقنية والمادية المرتبطة بذلك. 
من نفه الوالية بموجه مرسوم  أكثر أو أخرتويتم ضم جزء من إقليم بلدية أو أكثر إلى بلدية 

ي المجله الشعب ورأيالوالي  رأيرئاسي يتخذ بناء على تقرير الوزير المكلس بالداخلية بعد اخذ 
جزء من بلدية  أو أكثر أوالوالئي، ومداولة المجاله الشعبية البلدية المعنية، وعندما تضم بلدية 

 .إليهاالبلدية التي ضمت  إلى، تحول جميع حقوقها والتزاماتها أخرتفي بلدية  أكثر أو

                                                           
1
 (.19/16/8155مؤرخة في  76) .ر8155يوليو  88المؤرخ في 55من القانون  16و 11المواد األولى  و   

2
 .850 ،857، ص8155، الجزء األول، طبعة القانون اإلداريفريدة،  قصير مزياني  
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 هيئات البلدية /خامسا

رئيه  يرأسهاتتوفر البلدية على هيئة مداولة: المجله الشعبي البلدي، هيئة تنفيذية 
دارةالمجله الشعبي البلدي  العام للبلدية تحت سلطة رئيه المجله الشعبي  األمينينشطها  وا 

 .1البلدي
 :المجلس الشعبي البلدي - أ

 أعضاءيتشكل المجله الشعبي البلدي من عدد  تشكيل المجلس الشعبي البلدي: .1
القائمة  أعضاءبحيث يتم نجاح عدد من  المرشحةالناجحين من القوائم  أيمنتخبين 

معيار  إلى الجزائريشرع مالتي تحصلت عليها، وقد عمد ال األصواتتناسبا مع عدد 
 .2المجله الشعبي البلدي في كل بلدية أعضاءالتعداد السكاني لتحديد 

 :58/15من قانون االنتخابات  62حددت المادة  شروط الترشح لعضوية م.ش.ب 
 الشروط الواجه توفرها في المترشح لعضوية م.ش.ه وهي كما يلي:
حاالت فقدان  إحدتالتمتع بالحقوق المدنية والسياسية، ال يكون موجودا في 

سنة  87يكون بالغا ) أنيكون مسجال في الدائرة االنتخابية التي يترشح فيها،  أن األهلية
، أن يثبت أداء الخدمة الوطنية أو إعفاءز منها، اع، الجنسية الجزائريةكاملة( يوم االقتر 

أال يكون محكوم عليه في الجناية ولم يرد اعتبارز، أال يكون قد حكم علية بعقوبة الحبه 
 19و  19في الجنح التي يحكم فيها بالحرمان من ممارسة حق االنتخاه وفقا للمواد 

  من قانون العقوبات   50و  15مكرر 
يكون أشهر إفالسه ولم يرد اعتبارز، إال يكون محكوم بحكم قضائي نهائي بسبه  أن

 تهديد النظام العام واإلخالل به.
من نفه القانون شرط آخر للترشح وهو أن تكون القائمة المكونة  27كما أضافت المادة 

وفي عدة أحزاه سياسية،  من مجموع المترشحين مقبولة صراحة من طرس حزه سياسي أو
 على األقل من ناخبي الدائرة االنتخابية. %50حالة القوائم الحرة فيجه إرفاقها بتوقيعات قدرها 

                                                           
1
 .المتعلق بالبلدية 55/51، من القانون 12،19،51،51المواد:   

2
 .850ص، القانون اإلداري، مرجع سابقفريدة،  قصير مزياني  
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 :من نفه القانون فانه يعتبر غير قابلين  38وفقا للمادة  األشخاص المحرومين من الترشح
لالنتخاه خالل ممارسة وظائفهم ولمدة سنة بعد التوقس عن العمل، وفي دائرة 

ق لهم أن مارسوا فيها وظائفهم: الوالة، رؤساء الدوائر، الكتاه العامون االختصاص سب
للواليات، أعضاء المجاله التنفيذية للواليات، القضاة، أفراد الجيش الوطني الشعبي، 

 .1موظفو أسالك األمن، محاسبو أموال البلدية، األمناء العامون للبلديات

 :من نفه القانون توزع المقاعد داخل  66وفقا للمادة  توزيع المقاعد داخل المجلس
المجله بين القوائم بالتناسه حسه عدد األصوات التي تحصلت عليها كل قائمة مع 
تطبيق قاعدة الباقي لألقوت. وال تتخذ في الحسبان عند توزيع المقاعد القوائم التي لم 

 .2على األقل من األصوات المعبر عنها %50تتحصل على نسبة 

 :ديـــي البلـــعبسر المجلس الش  .1

 :يعقد المجله الشعبي البلدي دورات عادية في السنة، ويمكن أن يعقد دورات  الدورات
استثنائية إذا اقتضت ذلك شؤون البلدية بطله من رئيسه أو ثلثي األعضاء أو بطله من 
الوالي، ويجمع المجله الشعبي البلدي بقوة القانون في حالة وجود ظروس استثنائية مرتبطة 

من قانون  85إلى  66بخطر وشيك أو كارثة كبرت وهو ما ورد في نصوص المواد من 
66/65. 

 يشكل المجله الشعبي البلدي من بين أعضائه لجانا دائمة أو خاصة لدراسة  ان:ـاللج
المسائل التي تهم البلدية، تتشكل اللجنة بناءا على اقتراح رئيه المجله عن طريق مداولة 
المجله المصادق عليها بأغلبية األعضاء، بعدها تقدم اللجنة نتائج أعمالها لرئيه 

تهاء المهمة الموكلة للجنة الخاصة في المداولة التي المجله، ويحدد موضوع وتاريخ ان
المتعلق  66/65من قانون  86إلى  86تشكلت بموجبها وهو ما ورد في المواد من 

 بالبلدية.

 تجرت مداوالت وأشغال م.ش.ه باللغة العربية، وتتخذ القرارات في مداوالت داوالتـــــالم :
أو الممثلين عند التصويت وفي حالة م.ش.ه باألغلبية البسيطة ألعضائه الحاضرين 

 .66/65ق  08إلى  07تساوي األصوات يكون صوت الرئيه مرجحا حسه المواد من 

                                                           
1
 .58/15/8158المتعلق باالنتخابات المؤرخ في  58/15من القانون  27، 68،62المواد:   

2
 .58/15 االنتخاباتمن قانون  11و 27المواد:   
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 ظلما إداريا أو يرفع دعوت أمام الجهة تيجوز لرئيه م.ش.ه أن يرفع  ي:ــــــالطعن القضائ
 القضائية المختصة ضد القرار الصادر عن الوالي يثبت بطالن المداولة أو يرفض

رية التي تكون المصادقة عليها، إذ تختص المحاكم اإلدارية بالفصل في المنازعات اإلدا
 . 1الوالية طرفا فيها

يتولى م.ش.ه بإدارة الشؤون العامة للبلدية من  ي البلدي:ــاختصاصات المجلس الشعب .2
مكن خالل مداوالته في مختلس الميادين المتعلقة بحياة المواطنين في إقليم البلدية، وي

مجال التعمير والهياكل األساسية و  -إجمال هذز الصالحيات في: مجال التهيئة والتعمير
 .2والسكن مجال الصحة –مجال التعليم األساسي وما قبل المدرسي  –التجهيزات 

نهاية عضوية المجله الشعبي البلدي: تنتهي عضوية م.ش.ه في الحاالت التالية:  .3
المجله )خمه سنوات(، بحل م.ش.ه في الحاالت المحددة بانتهاء المدة المقررة لنيابة 

في القانون وفي حالة نهاية عضوية المجله يعين الوالي مجلسا بلديا مؤقتا يتولى تسيير 
دارة شؤون البلدية،  يباشر األعمال اإلدارية االستعجالية وتنتهي مهامه بتنصيه  إذوا 
 .3المجله البلدي الجديد

 دي: ــــالبلب/ رئيس المجلس الشعبي 
إن رئيه المجله الشعبي البلدي هو رئيه الهيئة التنفيذية وهو أهم عنصر فيها، وقد 

 اشترط فيه المشرع التفرغ لممارسة العهدة االنتخابية بصفة دائمة.
  ه:ـتعيين رئيس المجلس الشعبي البلدي وانتهاء مهام .1

 66/65قانون البلدية لقد حدد الشرع شروط تعيين رئيه المجله الشعبي البلدي ضمن 
في: أن يكون ضمن القائمة الفائزة بأغلبية المقاعد داخل المجله، أن يحظر وثيقة أعضاء 

 قائمته بمعنى أن يعين من طرفهم سواء عن طريق انتخاه غير مباشر وسري أو يزكي علينا.

أو أكثر على نفه عدد المقاعد يشترط أن يكون اكبر   وفي حالة حصول قائمتين
شحين سنا، وعليه فان انتخاه ر. م. ش. ه يكون على مرحلتين األولى عن طريق المتر 

                                                           
1
 .882 -888، صمرجع سابق قصير مزياني فريدة،   

2
 .576-570، صمرجع سابقعالء الدين عشي،   

3
 .878، صمرجع سابققصير مزياني فريدة،   
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االقتراع العام والمباشر السري من طرس المواطنين والمرحلة الثانية عن طريق االقتراع غير 
مباشر من طرس أعضاء القائمة الفائزة والمعمول به في الحياة السياسية انه غالبا ما يكون 

 صدر القائمة الفائزة.رئيه المجله هو مت
إن حاالت انتهاء مهام ر. م. ش. ه محددة على سبيل الحصر في قانون البلدية فهناك 

سنوات،  50حاالت تسري أحكامها على جميع أعضاء المجله وهي انتهاء العهدة المقدرة بى 
حه ص ر. م. ش. ه وهي حالة ساالستقالة، اإلقالة، الوفاة واإلقصاء، وهناك حالة وحيدة تخ

 .1الثقة

  اختصاصات رئيس م.ش.ب: .2

يقوم ر. م. ش. ه بعدة اختصاصات بعضها باعتبارز ممثال للبلدية وبعضها باعتبارز 
 ممثال للدولة ومن هنا نالحظ االزدواجية الوظيفية التي يباشرها. 

 :يمثل البلدية في جميع أعمالها المدنية واإلدارية وفقا للقوانين  باعتباره ممثال للبلدية
 المتعلق بالبلدية. 66/65وما بعدها من القانون رقم  23حسه نص المادة 2واألنظمة

 :يتمتع ر. م. ش. ه بسلطات كثيرة بوصفه سلطة عدم التركيز  باعتباره ممثال للدولة
وما بعدها  30حسه نص المادة 3ذز السلطةالقانونية التي تنظم ه تختلس باختالس األنظمة

 .66/65من نفه القانون 

: للبلدية إدارة تكون تحت سلطة ر. م. ش. ه وينشطها ج/ إدارة ينشطها األمين العام للبلدية
األمين العام للبلدية، ويتحدد تنظيمها وفق القانون وحسه أهمية وحجم المهام المسندة إليها في 

ل التنظيمي ومخطط تسيير المستخدمين، تنظيم مصلحة الحالة المدنية المجاالت التالية: الهيك
وتسييرها وحماية العقود والسجالت الخاصة بها والحفاظ عليها، مسك بطاقة الناخبين وتسييرها، 
إحصاء المواطنين وفقا لسن المولودين في البلدية او المقيمين فيها في مجال تسيير بطاقة 

الجتماعي، الثقافي والرياضي، تسيير الميزانية والمالية، مسك السجل الخدمة الوطنية، النشاط ا

                                                           
1
 .501، 579، صمرجع سابقعالء الدين عشي،   

2
 .16، صمرجع سابقطاهري حسين،   

3
 .595، ص8112، 11، )د.م. ( الجزائر ط 5،  )النظام اإلداري (القانون اإلداريعمار عوابدي،   
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الخاص بجرد األمالك العقارية البلدية وسجل جرد األمالك المنقولة، تسيير مستخدمي البلدية، 
 تنظيم وتسيير المصالح التقنية البلدية، أرشيس البلدية، الشؤون القانونية والمنازعات.

ة تحت سلطة رئيه المجله بضمان تحضير اجتماعات المجله، يقوم األمين العام للبلدي
تنسيق سير المصالح اإلدارية والتقنية البلدية، ضمان تنفيذ القرارات التي لها صلة و  تنشيط

عداد محضر  بتطبيق المبادالت المتضمنة الهيكل التنظيمي ومخطط تسيير المستخدمين، وا 
مضاء من رئيه المجله بغرض إمضاء الوثائق تسليم واستالم المهام، ويتلقى التفويض باإل

 . 1المتعلقة بالتسيير اإلداري والتقني للبلدية
 الرقابة على البلدية )الوصاية( /امساــخ

تلعه الرقابة المبسوطة على اإلدارة العامة دورا مهما في االحترام مبدأ المشروعية 
وسيادة القانون، ذلك أن النظام الرقابي يشبه الجهاز العصبي الذي يعمل على تحسين مواطن 

الخطأ وتم تعيينها وتفاديها في الوقت المناسه، وطبقا للقانون البلدي فان الرقابة اإلدارية 
 : أعضاء المجله الشعبي البلدي، أعمال البلدية وتصرفاتها، م. ش. ه كهيئة.تنصه على

إن موظفي البلدية يخضعون للسلطة  رقابة على أعضاء المجلس الشعبي البلدي:ــال - أ
الرئاسية لرئيه م. ش. ه بكل ما يترته على ذلك من نتائج )المعينين(، أما بالنسبة 
ألعضاء المجله الشعبي )المنتخبين البلديين( فهم يخضعون إلى رقابة إدارية لوصاية 

توقيس، الية: التماره من طرس الجهة الوصية )الوالية( وتأخذ في الواقع الصورة الت
 .2اإلقالة، اإلقصاء

م. ش. ه تخضع لرقابة إدارية ورقابة قضائية حيث  مداوالت إن ال:ـرقابة على األعمــــال - ب
تتمثل الرقابة اإلدارية في الرقابة التي يباشرها والي الوالية وتشمل رقابة التصديق الصريح 

 والتصديق الضمني والبطالن المطلق والبطالن النسبي والحلول.

إن رقابة ايفاس م. ش. ه تكون قبل الحل لكن المشرع  رقابة على م. ش.ب كهيئة:ـال -  
الجزائري لم يتناولها في قانون البلدية بل تناول فقط الحل، لقد أجاز القانون حل المجله 

                                                           
1
 .801، 879، صمرجع سابققصير مزياني فريدة،   

2
 .97، عنابة، ص8110، طمرجع سابقمحمد الصغير بعلي،   
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الشعبي البلدي كهيئة أي إنهائها قانونيا وذلك بتجريد أعضائها من العضوية ويعد إجراء 
 .1زوال المجله نهائياخطير ألنه يؤدي إلى 

واليةــــي: الـرع الثانــالف  
الوالية جماعة عمومية إقليمية تتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي، وتشكل 

 .2مقاطعة إدارية للدولة وتنشا بموجه قانون
 أوال: تـــعريف الـــوالية

ا لوال ية  هي  "المتعلق بالوالية بأنها:  67/52تعرفها المادة األولى من القانون 
الجماعة اإلقليمية للدولة، وتتمتع بالشخصية  ا لمعنوية  والذمة  المالية  المستقلة، وهي أيضا 

الدائرة غير الممركزة للدولة وتشكل بهذز الصفة فضاء لتنفيذ السياسات العمومية التضامنية 
"تشاورية بين الجماعات اإلقليمية للدولةوال

3. 
 ثــــانيا: إنشاء الــــوالية

يتم بموجه  اإلقليميةفي حدودها  اإلداريالوالية بقانون يحدد اسمها ومركزها  أتنش
مرسوم يصدر بناءا على تقرير وزير الداخلية باقتراع من المجله الشعبي الوطني، وتمر الوالية 

 بثالث مراحل هي: إنشائها أثناء
: وفيها تتوجه إرادة السلطة المختصة العامة إلى إنشاء الوالية بعد القيام مرحلة التقرير - أ

 بالدراسات والمداوالت والمناقشات الالزمة التخاذ القرار النهائي بإنشائها.

عداد الوسائل الالزمة القانونية والبشرية مرحلة التحضير - ب : وتتمثل في تحضير وتحفيز وا 
 والمادية واإلدارية لتنفيذ قانون إنشائها. 

: وتعد هذز المرحلة العملية حيث تدور في حيز التنفيذ التطبيق وهي مرحلة التنفيذ - ج
ي يتم تتصس باالستمرارية ما يستوجه وجود متابعة ورقابة مستمرة لوسائل التنفيذ لك

 تحقيق األهداس المرجوة من إنشاء الوالية.
 

                                                           
1
 .871ص، مرجع سابققصير مزياني فريدة،   

2
 ،مرجع سابقلخضر مرغاد،   

3
 (67المتضمن لقانون الوالية ) ،ر، رقم  7567المؤرخ في فبراير  67/52القانون رقم:   
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 ةـخصائص الوالي /الثاــث
تمتاز الوالية كمجموعة ووحدة إدارية ال مركزية إقليمية بمجموعة من الخصائص 
والمميزات ذاتية تتمثل في: وحدة إدارية ال مركزية إقليمية، وحدة إدارية ال مركزية، وحدة إدارية 

 .1المعنوية، الوالية اختصاص متعدد تتمتع الوالية بالشخصيةال مركزية نسبية. 
 رابـــعا/ اإلطار اإلقليمـي للواليـة

البلديات التي تتكون منها. وقد تحدث تعديالت في  أقاليمالوالية من  إقليميتشكل 
يتم  أخرتوالية  إلىللواليات والمتمثلة في فصل جزء من تراه الوالية ما لضمه  اإلقليميةالحدود 

في والية  إقليميةتعديالت  إجراءبقانون بعد استشارة المجاله الشعبية الوالئية المعنية وفي حالة 
تنظم فيها انتخابات جزئية وفي حالة تعديل  أنمن عشر السكان يجه  أكثر إلحاقما وتم فيها 

كل والية حقوقها وتتحمل ما عليها  فتأخذفان حقوق الواليات والتزاماتها تعدل،  اإلقليميةالحدود 
 ن التزامات.

 واليةـهيئات ال /امساـخ
للوالية هيئتان هما:  "المتعلق بالوالية ما يلي:  67/52من القانون  57تنص المادة 

 ."المجله الشعبي الوالئي، الوالي
وحتمية في  أساسيةيعتبر المجله الشعبي الوالئي هيئة  المجلس الشعبي الوالئي: - أ

دارةجهاز تسيير  تشكيل تحتم  إقليميةال مركزية  إداريةوهيئة  إقليميةالوالية باعتبارها جماعة  وا 
ال اختلت إحدت مقومات   الطبيعة الالمركزية للوالية. وأركانوجود هذز الهيئة وا 

على غرار المجله الشعبي البلدي يتشكل المجله  تشكيل المجلس الشعبي الوطني: .1
 67الشعبي الوطني من عدة أعضاء منتخبين أي الناجحين من القوائم المترشحة طبقا لنص م 

 في كل والية. أعضائهباعتماد معيار التعداد السكاني لتحديد عدد  67/52من ق 

 إقليمكل بلدية في  أن، أي األقلمع وجوه مراعاة تمثيل كل الدوائر االنتخابية بعضو على 
، ويقوم م.ش.و المشكل لممارسة وظائفه طيلة العهدة األقلتمثل بعضو على  أنالوالية ويجه 

 .2المقدرة بخمه سنوات كاملة وتمتد تلقائيا في الحاالت االستثنائية والحصار والعدوان
                                                           

1
 .527 -521، صمرجع سابققصير مزياني فريدة،   

2
 .572، 576، صمرجع سابقعالء الدين عشي،   
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تدور حول المسائل ويطرح النظام االنتخابي الوالئي البحث في جملة من القواعد القانونية 
 الرئيسية التالية:

 من الدستور  05: طبقا للمادة شروط الترشح لعضوية المجلس الشعبي الوطني
ن ينتخه وينتخه" وهذز الشروط التي تنص على:" كل مواطن تتوفر فيه الشروط القانونية ا

 1هي:

 ٳمن ق  50← 58تتوفر فيه جميع شروط الناخه وهي التي نصت عليها م  أن
في التمتع بالجنسية الجزائرية، التمتع بالحقوق المدنية والسياسية،  إيجازهاوالتي يمكن  67/56

، األهليةحاالت عدم  إحدتسنة، عدم الوجود في  63التسجيل في القائمة االنتخابية، بلوغ سن 
 23تتوفر فيه جميع شروط الترشح حسه م  أنيكون الناخه في حالة من حاالت التنافي،  أال
الخدمة  أداءيثبت  أنسنة كاملة يوم االقتراع، الجنسية الجزائرية،  78وهي: بلوغ  67/56 ٳق 

ال يكون محكوم بحكم نهائي بسبه تهديد النظام العام واإلخالل  أنمنها،  اإلعفاء أوالوطنية 
 به.

فانه ال يمكن الترشح في نفه القائمة ألكثر من  67/56 ٳق. 26وحسه نص المادة 
 واحدة سواء بالقرابة او  بالمصاهرة من الدرجة الثانية". أسرة إلىنتسبان ي. 2مترشحين

من  أكثرفي  إضافيا آويكون شخصا مرشحا  أنال يمكن  67/56 ٳق. 20وحسه م 
دائرة انتخابية". هذا وترفض هذز الترشيحات بقوة القانون مع تسليط عقوبات منصوص عليها 

جزائية لكل من  أحكامكما يتضمن هذا القانون في الباه الثامن منه  67/56 ٳق. 760في م 
      القواعد المنصوص عليها في هذا القانون.  أولم يحترم هذز الشروط 

 يعتبر غير قابلين 67/56 ٳق. 38نصت عليها م  :حاالت عدم القابلية لالنتخاه ،
س عن العمل في دائرة االختصاص النتخاه خالل ممارسة وظائفهم ولمدة سنة بعد التوقي

فيها وظائفهم، الوالة، رؤساء الدوائر، الكتاه  امارسو  أنسبق لهم أو حيث يمارسون 
طني الشعبي، و الجيش ال أفرادالمجاله التنفيذية للوالية، القضاة،  أعضاءالعامون للوالية، 

 .    3العامون للبلديات األمناء، محاسبو اموال الوالية، األمن أسالكموظفو 

                                                           
1
 .5991من دستور 11المادة   

2
 .67/56من قانون االنتخابات  26و 23و  50إلى  58المواد:   

3
 .67/56من قانون االنتخابات  760، 38، 26، 20لمواد: ا  
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 توزع المقاعد المطلوه شغلها بين قوائم الترشيحات بالتناسه حسه عدد توزيع المقاعد :
 ٳق. 66حسه م  لألقوتالتي تحصلت عليها كل قائمة مع تطبيق قاعدة الباقي  األصوات

صواتا معبرا ى انه ال تعتبر األوراق الملغاة أمن نفه القانون عل 66هذا ونصه م  67/56
 بعد الحصول على المعامل االنتخابي. إالع المقاعد عنها، وال توز 

ترته األصوات الباقية التي تحصلت عليها القوائم الفائزة بمقاعد واألصوات التي 
حصلت عليها القوائم غير الفائزة بمقاعد حسه أهمية عدد األصوات التي حصلت عليها كل 

الترتيه، وتوزع المقاعد على المرشحين القائمة حسه ترتيه  سهمنها وتوزع باقي المقاعد ح
للقائمة التي  أكثر أوالمرشحين فيها وعندما تتساوت األصوات التي تحصلت عليها قائمتان 

 . 1يكون معدل مرشحيها هو األصغر سنا

خالفا للوضع بالنسبة لرئيه م.ش.و الذي يعينه  سير المجلس الشعبي الوالئي: - ب
الفائزة باألغلبية فان رئيه م.ش.و ينتخه للفترة االنتخابية من طرس جميع القائمة  أعضاء
المجله باالقتراع السري باألغلبية المطلقة في الدورة األولى حسه ما ورد في م  أعضاء

 05/50. وبخالفه تجرت دورة ثانية، يتم االنتخاه فيها بأغلبية النسبية م 67/52ق و  05/56
المترشحين سنا في حالة تساوي األصوات كما أشارت المادة  اكبر اعلى انه يعلن رئيس

، وتتمثل اختصاصات ومهام الرئيه في تسيير شؤون المجله بواسطة ديوان يتكون 05/56
من موظفين بالوالية، ذلك أن قانون الوالية لم يخوله اختصاص التمثيل الذي يبقى موكال 

 للوالي.
 ــــ .ه فىىىىان م.ش.و ويعقىىىىد دورات عاديىىىىة وأخىىىىرت كمىىىىا هىىىىو الشىىىىأن بالنسىىىىبة لىىىىى م.ش :دوراتـال

يومىىا حسىىه نىىص م  60اسىىتثنائية يعقىىد المجلىىه أربعىىة دورات عاديىىة فىىي السىىنة مىىدة الواحىىدة 
ويمكىىىىن للمجلىىىىه عنىىىىدما تقتضىىىىي الحاجىىىىة إلىىىىى ذلىىىىك أن يعقىىىىد دورات  67/56ق.و  61/56

ورة غيىر استثنائية سواء بطله من ر.م.ش.و أو ثلىث أعضىاء المجلىه أو الىوالي، وتخىتم الىد
العاديىىىة باسىىىتنفاذ جىىىدول أعمالهىىىا، ويجمىىىع م.ش.و بقىىىوة القىىىانون فىىىي حالىىىة كارثىىىة طبيعيىىىة أو 

 .67/52ق.و  60تكنولوجية م 

                                                           
1
 .591-522، صمرجع سابققصير مزياني فريدة،   
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 ــــال يجىىىري م.ش.و خىىىالل دوراتىىىه مىىىداوالت فهىىىو هيئىىىة مداولىىىة فىىىي الواليىىىة حسىىىه م  :مداوالتـ
 .1من نفه القانون، تنصه هذز المداوالت على احد صالحياته 67/56

 لكي يمىاره المجلىه مهامىه واختصاصىاته المتعىددة والمختلفىة عليىه تقيىيم العمىل  :جانـالل
وتطبيىىىق مبىىىدأ التخصىىىص وذلىىىك بإنشىىىاء لجىىىان مىىىن بىىىين أعضىىىائه المنتخبىىىين لتسىىىاعدز فىىىي القيىىىام 
بمهامىىىه المحىىىددة فىىىي قىىىانون الواليىىىة، وتقسىىىم اللجىىىان إلىىىى لجىىىان دائمىىىة ولجىىىان مؤقتىىىة لدراسىىىة كىىىل 

تهم الوالية، هذا وتنشأ لجان تحقيق بطله من ر.م.ش.و أو ثلىث أعضىائه المسائل األخرت التي 
وتنتخىىه عىىن طريىىق األغلبيىىة المطلقىىة ألعضىىائه الحاضىىرين، ويخطىىر ر.م.ش.و الىىوالي والىىوزير 
المكلس بالداخلية بذلك وتستفيد لجنة التحقيق من مساعدة السلطات المحلية وتقدم نتائج التحقيىق 

 .67/52ق.و  80مناقشة حسه م للمجله الشعبي الوالئي لل

 صالحيات واختصاصات م.ش.و: -3
يماره رئيه المجله الشعبي الوالئي "على مايلي:  67/52ق.و  26لقد نصت م 

، ويمكن إجمال هذز الصالحيات في "الشؤون التي تدخل ضمن صالحياته عن طريق المداولة
على التوالي: التنمية االقتصادية، المجال االقتصادي، إشارة إليها المشرع في ثالثة نقاط وهي 

شارة إليها  الفالحة والري، الهياكل القاعدية االقتصادية، في المجال االجتماعي والثقافي وا 
النشاط االجتماعي والثقافي،  تجهيزات التربية والتكوين المهني،المشرع في ثالثة نقاط هي: 

 .2السكن

 والي:ــب/ ال
مستوت الوالية، يعتبر السلطة التنفيذية للوالية يعتبر الوالي هو أعلى سلطة على 

وبالتالي يتخذ الوالي قرارات إدارية، ويلعه الوالي دورا مهما على مستوت الوالية، فهو من حيث 
التسيير يعتبر مدير الوالية، لذلك يتناوله بالدراسة من حيث نظامه القانوني، الصالحيات و 

 االختصاصات التي يمارسها.

                                                           
1
 .581، صمرجع سابقمحمد الصغير بعلي،   

2
 .815، 596، صمرجع سابققصير مزياني فريدة،   
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يعين الوالي بمرسوم رئاسي يتخذ في مجله الوزراء بناءا على تقرير وزير  لي:تعيين الوا  .1
الداخلية، و يعد الوالي الرئيه اإلداري األعلى في الوالية فله صالحيات متعددة 

 .1ومتنوعة

يقوم الوالي بالصالحيات والوظائس المحددة في قانون الوالية والتي تم  صالحيات الوالي:  .2
 .67/52صلين األول والثاني من الباه الثالث لقانون الوالية النص عليها في الف

 :يتمتع الوالي بصالحيات أكثر اتساعا إذا ما كان ممثال للسلطة  باعتباره ممثال للدولة
الالمركزية فهو كما يرت الفقه القانوني يعد سلطة المركزية، وله صالحيات جد واسعة تجعل 

الحيات ليست مضبوطة في قانون معين، بل نجدها من الوالية جهازا تابعا له، وهذز الص
متناثرة بين مختلس النصوص القانونية والتنظيمية على اختالس القطاعات التي هي في 

 67/52.2ق.و  650الحقيقة األمر تدخل ضمن دائرة اختصاصه وهو ما نصت عليه م

 :المدنية و اإلدارية ويتولى إدارة  يمثل الوالي الوالية في جميع األعمال باعتباره ممثال للوالية
أمالك الوالية باسم الوالية وتحت رقابة م.ش.و ويمثل الوالية أمام القضاء، سواء كانت مدعية 
أو مدعى عليها. وينفذ قرارات المجله التي يتخذها بعد المداولة والمتعلقة بالميزانية، وهو األمر 

ح المدنية للدولة ويبرم العقود باسمها، ويسهر بالصرس لجميع العمليات المالية التي تهم المصال
 على حسن تسيير مصالح الوالية ومؤسساتها العمومية ويتولى مراقبتها.

 يحضر الوالي اجتماعات م.ش.و و له أن يتناول الكلمة باعتباره هيئة تنفيذية لـ م.ش.و :
المداولة وتوجد في  لكن ال يشترك في التصويت، ويتولى تنفيذ قرارات المجله التي يتخذها بعد

 الوالية إدارة تخضع رئاسيا للوالي وتقوم بتنفيذ مداوالت المجله.

إن القاعدة األساسية والمعمول بها هي قاعدة توازي األشكال والتي  ي:ــهاء مهام الوالـــإن .3
تقتضي بوحدة جهة التعيين، وجهة إنهاء المهام وفقا لنفه األشكال واإلجراءات وعليه 

هورية وحدز إنهاء مهام الوالة بمقتضى مرسوم رئاسي، وطبقا للقواعد العامة في فلرئيه الجم
الوظيفة العامة هناك طرق عادية إلنهاء مهام الوالي وطرق أخرت غير عادية والتي نجملها 

 .3في : االستقالة، إلغاء المنصه، الوفاة

                                                           
1
 .96، 91، صمرجع سابقعالء الدين عشي،   

2
 .810، ص سابق المرجعقصير مزياني فريدة،   

 
3
 .810، صمرجع سابققصير مزياني فريدة،  
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 الرقابة على الوالية /سادسا
على المجله الشعبي الوالئي وتأخذ عدة صور تماره السلطة المركزية رقابة إدارية 

 فتماره على المجله كهيئة وعلى األعضاء منفردين وعلى أعمال المجله.
 :الرقابة على المجلس كهيئة - أ

يخول قانون الوالية الحالي للسلطة المركزية دور المجله الشعبي الوالئي وذلك ألسباه 
ء ألقل من النصس، االستقالة : انخفاض عدد األعضا67/52ق.و  11منها ذكرت في م 

الجماعية لجميع أعضاء المجله، االختالس الخطرين لألعضاء الذي من شأنه عرقلة السير 
 العادي للمجله، اإللغاء النهائي النتخاه جميع أعضاء المجله.

والنتائج المترتبة عن حله تتمثل في: سحه صفة العضوية بالمجله عن جميع 
نهم، يحدد نفه المرسوم المتضمن لحل المجله تاريخا لتجديد األشخاص الذين كان يتشكل م

 المجله عن طريق إجراء انتخابات إلقامة مجله شعبي والئي منتخه.

 الرقابة على المجلس الشعبي الوالئي: - ب

تماره على أعمال وتصرفات ومداوالت المجله الشعبي الوالئي العديد من صور 
أساسا في وزارة الداخلية إما قرارات الوالي كممثل للدولة الرقابة من قبل جهة الوصاية المتمثلة 

فإنها تخضع لمراقبة السلطة المركزية )الوزارة( باعتبارها مرؤوسا بكل ما يترته عن ذلك من 
 نتائج، وعلى كل فان أهم مظاهر وصور تلك الرقابة تتمثل في إجراءات:

 60دقا عليها ضمنيا بعد وهو إما ضني بحيث تعتبر مداوالت م.ش.و مصا التصديق: -1
يوما من نشرها من طرس الوالي، أو صريحا فيها يتعلق بالميزانيات أو إحداث مرافق عمومية 

 والئية.

إذا كانت هذز  مطلقاوهو إما مطلق بحيث تعتبر المداوالت فيه باطلة بطالنا اإللغاء: -2
ن الوالية ويعود األخيرة خارجة عن صالحيات واختصاصات م.ش. و المحددة من طرس قانو 

فيه قرار اإللغاء إلى وزير ا لدا خلية أو نسبيا وتحدث إذا شارك أعضاء م.ش.و المداولة 
المعنيون بها باسمهم الشخصي أو كوكالء بحيث تلغى المداولة هنا من طرس وزير الداخلية أو 

رات اإللغاء الوالي أو أي ناخه أو دافع ضريبة الوالية ألنه بإمكان ر.م.ش.و والطاعن في قرا
 باللجوء إلى الجهات القضائية المختصة )مجله الدولة(.
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تماره جهة الوصاية لإلدارة المركزية رقابتها على أعضاء  الرقابة على أعضاء م.ش.و: -ج
 م.ش.و ومن حيث إمكانية:

: ذلك بسبه التابعة الجنائية التي ال تسمح للعضو بممارسة مهامه قانونيا بحث توقيفهم .1
 ق.و(.   16سة العضو لفترة محددة وذلك من طرس وزير الداخلية )المادة تعطل ممار 

والتي نرجع إلى عدم القابلية لالنتخاه أو التعارض مع القانون األساسي الذي  إقالتهم: .2
يخضع له المنتخه بحيث تسحه منه العضوية نهائيا وذلك من طرس م.ش.و أو وزير 

 ق.و(.  15الداخلية ) المادة 

رجع إلى تعرض العضو إلى إدانة جزائية بحيث يفقد العضو عضويته في ي إقصائهم: .3
نه ال توجد جهة تثبت إقصاء م.ش.و ويخلفه المترشح الذي يليه في نفه القائمة إال ا

  .1العضو

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ل اإلداريـــالمبحث الثاني: مفهوم التموي
توزيع الدخل مما يؤدي تمتاز االقتصاديات المعاصرة بالتمايز بين نمط اإلنفاق ونمط 

إلى ظهور وحدات فائض تنفق اقل من دخلها ووحدات عجز تنفق أكثر من دخلها هكذا تقوم 
الحاجة إلى نقل الفائض من وحدات الفائض ووضعه تحت تصرس الوحدات ذات العجز مع 

                                                           
1
على الساعة  76/57/7561يوم   montada-echoroukenline.com/showthread.php ?t :58864الموقع االلكتروني:   

53:16. 



 الهيئات اإلداريةتمويل اهية ـم                                   :األولل ـالفص

33 
 

أن توفير عائد معقول مقابل ذلك، ويمثل التمويل بمختلس مصادرز الوسائل واألدوات التي يمكن 
 .1يتم عبرها ذلك االنتقال

 المطلب األول: تعريف التمويل وأهميته
 لــالفرع األول: تعريف التموي

يجمع الباحثون على أن التمويل يعني توفير المبالغ النقدية الالزمة إلنشاء أو تطوير 
 مشروع خاص أو عام.

لتشغيل أو وانه باعتبار التمويل يقصد به الحصول على األموال بفرض استخدامها 
تطوير المشروع كان يمثل نظرة تقليدية حيث تركز النظرة الحديثة للوظيفة التمويلية على تحديد 
أفضل مصدر لألموال عن طرق المفاضلة فيما بين عدة مصادر متاحة من خالل دراسة 

 .2التكلفة والعائد
. 3ليهاإة كما يعرفه البعض على أنه إمداد مشروع باألموال الالزمة في أوقات الحاج

يعني التمويل بتحديد احتياجات األفراد والمنظمات والشركات  –Finance-التمويل باإلنجليزية 
من الموارد النقدية وتحديد سبل جمعها واستخدامها مع األخذ في الحسبان المخاطر المترتبة 

هذز  بمشاريعهم، وعليه مصطلح التمويل يجمع بين: دراسة النقود وغيرز من األصول، إدارة
دارتها، علم إدارة المال.  األصول ورقابتها، تحديد مخاطر المشاريع وا 

في صيغة الفعل فان كلمة تمويل تعني توفير اإلعتمادات المالية لألعمال أو المشتريات 
 . 4الفردية الضخمة مثل: السيارات والمساكن

 الحقيقية القائمة"."التمويل في الواقع ليه اال وسيلة لتعبئة الموارد  ويقول موريه دوه:
 "اإلمداد باألموال الالزمة في أوقات الحاجة إليها". قول الكاته بيش: فيعرفه على انه: وي

 "توفير المبالغ النقدية الالزمة لدفع وتطوير مشروع خاص أو عام". وكذلك يعرس على انه:

                                                           
1
 .50، ص7553، عنابة، طتمويل المنشآت االقتصاديةأ. د. أحمد بوراه،   

2
 .71،70،، صنفس المرجعأ. د. أحمد بوراه،   

3
 .75:06، الساعة 71/57/7561يوم  futurdallger.70/m.org/t761.topic تروني: كالموقع االل  

  55:55، الساعة 56/57/7561تمويل ويكيبيديا، الموسوعة الحرة على الموقع:يوم   4
Oldid :11474631  http//av.wikipedia.org/w/index.php ?title: تمويل  
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إدارة مجرت كما يعرس على أنه: "الحقل اإلداري أو مجموعة الوظائس اإلدارية المتعلقة ب
النقد والزاميته لتمكين المؤسسة من تنفيذ أهدافها ومواجهة ما يستحق عليها من التزامات في 

 الوقت المحدد.
وبصفة عامة يتمثل التمويل في: كافة األعمال التنفيذية التي يترته عليها الحصول 

ة المتوقع الحصول على النقدية واستثمارها في عمليات مختلفة تساعد على تعظيم القيمة النقدي
عليها مستقبال في ضوء النقدية المتاحة حاليا لالستثمار والعائد المتوقع الحصول تحقيقه منه 

 والمخاطر المحيطة به واتجاهات السوق المالية.
كما يعرس على أنه: احد مجاالت المعرفة تختص به اإلدارة المالية وهو نابع من رغبة 

 أقصى حد أمكن من الرفاهية.األفراد ومنشآت األعمال لتحقيق 
 ومن خالل هذز التعاريس يمكن استخالص ما يلي: 

 .التمويل خاص بالمبالغ النقدية وليه السلع والخدمات -

 بالمبالغ المطلوبة ال أكثر وال أقل. أن يكون التمويل -
 الغرض األساسي للتمويل هو تطوير المشاريع الخاصة والعامة. -
   . 1المناسه أي في أوقات الحاجة إليهأن يقدم التمويل في الوقت  -

 لــرع الثاني: أهمية التمويـالف
لكل بلد في العالم سياسة اقتصادية وتنموية يتبعها أو يعمل على تحقيقها من اجل 
تحقيق الرفاهية ألفرادز تتطله هذز السياسة التنموية وضع الخطوط العريضة لها والمتمثلة في 

 تخطيط المشاريع التنموية وذلك حسه احتياجات وقدرات البالد التنموية.
ومهما تنوعت المشروعات فإنها تحتا  إلى التمويل لكي تنمو وتتواصل حياتها، حيث 
يعتبر التمويل بمثابة الدم الجاري للمشروع، ومن هنا نستطيع القول أن للتمويل دور فعال في 

 2ذلك عن طريق:تحقيق سياسة البالد التنموية و 

                                                           
1
 ، مقال منشور على الموقع:مفهوم وأهمية التمويل وأنواعهأ.قورين حا  قويدر،   

 www.djelfainfo/ub/showthread.php?p:201723. .75:17على الساعة:  51/57/7561يوم             
2
 منشور على الموقع :  ،التمويل وأهميته ومخاطرهلثقافية، سعيد عتبة، ورقلة، بحث حول الجمعية ا  

http://saidotba.mam9.com/t1271.topic                           53:72. على الساعة: 66/58/7561يوم.  

http://www.djelfainfo/ub/showthread.php?p:201723
http://www.djelfainfo/ub/showthread.php?p:201723
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توفير رؤوه األموال الالزمة إلنجاز المشاريع التي يترته عليها توفير مناصه شغل  - أ
جديدة تقضي على البطالة، تحقيق التنمية االقتصادية للبالد، تحقيق األهداس المسطرة من 

 طرس الدولة.

السكن، )توفير  تحقيق الرفاهية ألفراد المجتمع عن طريق تحسين الوضعية المعيشية لهم - ه
 1(العمل،...

 المطلب الثاني: أشكال التمويل والنشاط التمويلي
 لـــالفرع األول: أشكال التموي

 هناك عدة أشكال للتمويل والتي نذكرها في:
 :/ التمويل المباشر وغير المباشرأوال

: يعتبر هذا النوع من التمويل عن العالقة المباشرة بين المقرض والمقترض التمويل المباشر - أ
والمستثمر دون تدخل أي وسيط مالي مصرفي أو غير مصرفي، وهذا النوع من التمويل 

 يتخذ صور متعددة كما يختلس باختالس المقترضين )مؤسسات، أفراد، هيئات حكومية(.

: يعبر هذا النوع عن طرق وأساليه التمويل غير المباشر والمتمثلة التمويل غير مباشر - ب
ي كل المصادر المالية التي فيها وسطاء ماليين حيث يقوم في األسواق المالية والبنوك أ

الوسطاء الماليين في السوق المالية وبعض البنوك بتجميع المدخرات المالية من الوحدات 
االقتصادية التي تحتاجها، فالمؤسسات المالية الوسيطة، تحاول أن توفق بين متطلبات 

 مصادر االدخار ومتطلبات مصادر التمويل.

بعض أشكال التمويل غير المباشر األخرت والتي تكون في شكل ضمانات تستعمل وهناك 
 عادة في عمليات االستيراد والتصدير مثل: االعتماد المستندي والتحصيل المستندي...الخ.

 / التمويل المحلي والتمويل الدوليانياـــــث
المالية الداخلية  من التمويل إلى تمويل مصدرز السوق والمؤسسات عينقسم مثل هذا النو 
 .2لمالية والهيئات المالية الدوليةوتمويل مصدرز السوق ا

: يعتمد على المؤسسات المالية واألسواق المالية المحلية وهو يضم التمويل المحلي - أ
المصادر المباشرة وغير المباشرة المحلية )القروض بمختلس أنواعها، أوراق مالية وتجارية 

                                                           
1
 الجمعية الثقافية سعيد عتبة، ورقلة ، نفه المرجع.  

2
 سابق.أ قورين حا  قويدر، مرجع   
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وهذا النوع من التمويل يخدم قطاع المؤسسات االقتصادية أكثر بمختلس أنواعها....الخ(. 
 من الهيئات الحكومية.

: يعتمد بالدرجة األولى على األسواق المالية الدولية مثل: البورصات التمويل الدولي - ب
والهيئات المالية الدولية أو اإلقليمية مثل صندوق النقد الدولي أو البنك العالمي لإلنشاء 

المؤسسات اإلقليمية باإلضافة إلى البرامج التمويلية الدولية التي في شكل  والتعمير وبعض
 استثمارات مثل ما هو الحال بالنسبة لبرامج " ميدا" الذي أطلقه االتحاد األوروبي وإعانات أ

 .1في إطار الشراكة األورو متوسطية

 رع الثاني: النشاط التمويليــالف
مجموعة أساليه يستخدمها األفراد أو المنظمات  إن النشاط التمويلي عبارة عن تطبيق

"كيانات" إلدارة أموالهم، وعلى وجه الدقة إدارة الفرق بين مداخليهم ومصاريفهم باإلضافة إلى 
المخاطر المتعلقة باستثماراتهم، فالكيان الذي يكون دخله اقل من مصروفاته بإمكانه رفع 

الملكية أو تخفيض مصاريفه أو زيادة دخله، رأسماله إما باالقتراض أو من خالل بيع حقوق 
ويمكن للدائن أن يجد مقترض من خالل وسيط مالي ويعمل المصرس على تجميع أنشطة 
الدائنين والمقترضين، فيقبل المصرس ودائع من الدائنين يدفع عنها فائدة معلومة، ومنه يقوم 

أنشطة الدائنين والمقترضين مع بإعارة هذز الودائع للمقترضين هكذا فان المصرس يقوم بتنسيق 
 بعضهم البعض مهما اختلفت أحجامهم ويمكن القول أن المصرس يمنع تدفق النقود في الهواء.

ومن أمثلة مالية الشركات عملية بيع األسهم للعموم ويمنح السهم مالكه، أيا كان، جزء 
بلغ مجموعة أسهمها من ملكية تلك الشركة. فإذا كنت تملك سهم واحد من الشركة "ه" والتي ي

 من الشركة. %6سهم فانك تمتلك  655
وبطبيعة الحال فان الشركة تقبض مقابل هذا السهم نقد تقوم باستخدامه لتوسيع عملياتها 
وتسمى العملية بتمويل حقوق الملكية، باإلضافة إلى بيع السندات)أو أية طريقة أخرت للتمويل 

 .2ةباالقتراض( يسمى الهيكل الرأسمالي للشرك

                                                           
1
 .مرجع سابقأ قورين حا  قويدر،   

2
 .مرجع سابقتمويل ويكيبيديا، الموسوعة الحرة،   
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الحكومات)المالية العامة( أو  أويستخدم التمويل أيضا من قبل األفراد المالية الشخصية، 
منظمات األعمال )مالية الشركات( إضافة إلى العديد من المنظمات مثل المداره أو 
المنظمات غير الربحية وبشكل عام فان الهدس من كل النشاطات المذكورة أعالز يتحقق عبر 

 مثل لألدوات المالية مع مراعاة الوضع التنظيمي للنشاط.االستخدام األ
ويعتبر التمويل من أهم أوجه إدارة األعمال، ففي غياه التخطيط المالي الجيد فان نجاح 
المؤسسات الجديد غير وارد فإدارة المال )السيولة( عنصر جوهري لتامين مستقبل األفراد 

 .1والمنظمات
 لـالمطلب الثالث: مخاطر التموي

قد تواجه المؤسسات أثناء عملية تمويل مشاريعها عدة مخاطر تكون سببا في تعطيلها 
أو سببا في زيادة تكاليس اإلنجاز والتي تتبناها المؤسسة من قبل، وتنقسم هذز المخاطر عموما 

 إلى ثالثة أنواع:
من ناحية السلع الموجودة في المخازن أو المواد األولية، فهي معرضة بطبيعة الحال إلى  :أوال

االختاله أو اإلتالس بسبه طول مدة تخزينها وعدم طلبها من الزبائن أو بسبه وقوع حريق 
داخل المخزن. كل هذا يعتبر بمثابة أخطار مادية تؤثر بشكل كبير على إيرادات المالية 

 تنخفض هذز اإليرادات جراء هذز األخطار المذكورة.للمؤسسة بحيث 

إن التسيير الجيد للمؤسسات يسمح بتحقيق األهداس المتوقعة مستقبال أو حتى الوصول  :انياـث
إلى نتائج أفضل، ومن ثم فان سوء التسيير من طرس مسيري المشروع يتسبه في تعطيل مدة 

فيها، وتعتبر أخطاء التسيير بمثابة انجازز وتحمل المؤسسة تكاليس إضافية غير مرغوه 
 األخطار الفنية.

 

 المخاطر االقتصادية التي تنقسم إلى نوعين أساسين هما: :الثاـث

خطر عدم كفاية الموارد الالزمة إلتمام المشروع والتي تتسبه في توقس العمل، وفي  - أ
أجور العمال نفه الوقت ارتفاع تكاليس االنجاز، ويمكن أن نذكر على سبيل المثال تسديد 

 1المتوقفين عن العمل...

                                                           
1
 .مرجع سابقتمويل ويكيبيديا، الموسوعة الحرة،   
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خطىىىر تىىىدهور حجىىىم الطلىىىه علىىىى المنىىىتج النهىىىائي أي انخفىىىاض رقىىىم الطلبيىىىات علىىىى  - ب
ن( حيث )ن(: تمثل عدد لوحىدات التىي -اإلنتا  التام الصنع للمؤسسة من )ه( وحدة إلى )ه

جىىىود ، ويعىىود ذلىىىك إلىىى عىىدة أسىىباه منهىىا: المنافسىىىة الكبيىىرة فىىي السىىوق، و انخفىىض بهىىا الطلىىه
نقص في السلعة المنتجة أي السلعة المنتجة ال تعمل أو ال تكون صالحة إال بوجود مكملىة لهىا 
وبالمقابىىىل هنىىىاك عىىىدة طىىىرق تسىىىمح للمؤسسىىىة بتفىىىادي أو تخفىىىيض هىىىذز المخىىىاطر منهىىىا: وضىىىع 
احتياطىىىات ومخصصىىىات مىىىن الميزانيىىىة لمواجهىىىة أي خطىىىر محتمىىىل، فيمىىىا يخىىىص سىىىوء التقىىىدير 

تهلكين فانىه باإلمكىان مواجهتىه عىن طريىق اإلنفىاق مىع بحىوث ودراسىات لرغبات ومتطلبات المس
 .2التسويق، التأمين ضد السرقة والحريق وغيرها من المخاطر، وذلك لدت مؤسسات التأمين

                                                                                                                                                                                           
1
 .مرجع سابقالجمعية الثقافية، سعيد عتبة، ورقلة،   

2
 .مرجع سابقالجمعية الثقافية، سعيد عتبة، ورقلة،   
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 يد: ـتمه
سواء كانت مركزية أو محلية بتأدية المهام المنوطة بها ما يجعلها  اإلداريةتقوم الهيئات 

تحتاج إلى موارد مالية من اجل تأدية مهامها. والن المال هو عجب الحياة وحجز الزاوية 
الحقيقي الذي يتوقف عليه نجاح اإلدارة سواء كانت مركزية أو محلية في تأدية أدوارها يكون 

دارة، فاإلدارة المركزية ليست لها مصادر خاصة ومحددة من من مصادر مختلفة باختالف اإل
اجل تمويل نشاطاتها حيث أن تمويلها يتم من ميزانية الدولة، حيث أن المبلغ اإلجمالي 
لالعتمادات الموجهة للهيئات اإلدارية المركزية يتم تحديده في قانون المالية، حيث يتكفل 

عتمادات تكون في الجدول محددة في الجدولبب  المرسوم بتوزيع هذه االعتمادات. وهذه اال
تحت عنوان توزيع هذه االعتمادات بعنوان ميزانية التسيير لسنة.... حسب كل دائرة وزاوية 

-01حسب قانون المالية رقم  4102الموجودة في قانون المالية، حيث قدرت االعتمادات لسنة 
 كما يلي:  4102ة . يتضمن قانون المالية لسن11/04/4101المؤرخ في  10

 دج. 0244311111رئاسة الجمهورية:  -
دج إلى جانب المبالغ المحددة لكل دائرة وزاوية  430453111مصالح الوزير األول:  -

 على حدا.

في حين أن للهيئات المحلية مصادر متنوعة لتمويلها حيث أن لها مصادر مالية ذاتية 
رائب والرسوم المحلية المباشرة وغير المباشرة تعود أساسا للوالية والبلدية والتي تتمثل في الض

باإلضافة إلى الموارد الخاصة والناتجة عن تشغيل واستثمار المرافق المحلية المختلفة، 
باإلضافة إلى موارد مالية خارجية تعود في األساس إلى الدولة التي تقدمها إلى وحداتها المحلية 

التبرعات. إال أن الهيئات المحلية تبقى تعاني من لدعم ميزانيتها إضافة إلى القروض والهبات و 
المحلية إلى تداركه ومعالجته بتثمين مصادرها  اإلداريةمشاكل في التمويل والتي تسعى الهيئات 

مفهوم وأهمية التمويل  المبحث األول:المالية. وسنتناول في هذا الفصل المباحث التالية: 
مصادر التمويل المحلي والمشاكل التي تواجهه وسبل  اني:ـالمبحث الث - المحلي وشروطه

 تنميته. 
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 مفهوم واهمية التمويل المحلي وشروطه: االولالمبحث 

تعتمد التنمية المحلية بالدرجة األولى على التمويل المحلي إلحداث زيادات في مستويات 
احتياجاتها الفعلية إلى التنمية المحلية ذلك أنها تنطلق من القاعدة الشعبية العريضة فتعبر عن 

مختلف المشروعات وتوجه الجهود الحكومية إلى إحقاق المشروعات التنموية الضرورية 
للمحليات، حيث أن إحقاق برامج ومشروعات التنمية المحلية يتطلب تعبئة أكبر قدر مكن من 

 الموارد المالية المحلية.

 المطلب األول: تعريف وأهمية التمويل المحلي 
لي ومدى أهميته في اإلدارة محهذا المطلب سنتطرق إلى مفهوم التمويل ال من خالل

 .م شروطههوأالمحلية 

 الفرع األول: مفهوم التمويل المحلي
يعتبررر التمويررل المحلرري مررن الضررروريات الالزمررة واألساسررية لقيررام التنميررة المحليررة، حيررث 

الحليررة، ويعرررف التمويررل المحلرري  مكررن مررن المرروارد الماليررةمتتطلررب هررذه األخيرررة تعبئررة أكبررر قرردر 
بأنه: كل الموارد المالية والتي يمكن توفيرها من مصادر مختلفة لتمويل التنميرة المحليرة بالصرورة 
الترري تحقررق أكبررر معرردالت لتلررك التنميررة عبررر الررزمن، وتعلررم اسررتقاللية المحليررات عررن الحكومررة 

 . 1المركزية في تحقيق التنمية المحلية المنشودة
حجرم المروارد الماليرة  "دكتور عادل محمد حمدي في تعريفه للتمويل المحلي بأنه: يقول ال

للمجرررالس المحليرررة بقررردر مرررا يتضرررمنه التشرررريع مرررن مصرررادر إيررررادات تخررر  هرررذه المجرررالس وان 
 لع بها.طتتناسب هذه الموارد للمجالس المحلية مع االختصاصات التي تمارسها والمستويات ت

لررب عبررد الحميررد يقررول انرره: كررل المرروارد الماليررة المتاحررة والترري ويعرفرره الرردكتور عبررد المط
يمكن توفيرها من مصادر مختلفة لتمويل التنمية المحلية على مستوى الجماعات المحلية بصرورة 

                                                           
 . مداخلة  (نماذج من اقتصاديات الدول النامية بالتمويل المحلي للتنمية المحليةأ. حياة بن اسماعين و أ. وسيلة السبتي،  1

مقدمة للمشاركة في الملتقى الدولي حول سياسات التمويل واثر ها على االقتصاديات والمؤسسات. دراسة حالة الجزائر    
   .10  -بسكرة–، كلية العلوم االقتصادية والتسيير جامعة محمد خيضر 4112نوفمبر   44و 40والدول النامية. 
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فرري تحقيررق  1تحقررق أكبررر معرردالت التنميررة عبررر الررزمن وتعلررم اسررتقاللية عررن الحكومررة المركزيررة
 تنمية محلية منشودة.

لتعرراريف يمكررن اسررتخال  أن هنرراك عالقررة حتميررة وطرديررة بررين المرروارد مررن خررالل هررذه ا
 المالية المحلية والتنمية المحلية.

فكلما زادت القدرة المالية الذاتية لإلدارة المحلية زادت معها معردالت التنميرة المحليرة ومرن 
 .2ورها بحريةثم متعت اإلدارة المحلية بدرجة أكبر من االستقاللية في صنع قراراتها وتسيير أم

ولتنميررة المررروارد الماليرررة فنررره يجرررب توسررريع سررلطات الوحررردات المحليرررة فررري الحصرررول علرررى 
يرادتهررا الذاتيررة، وان يكررون لكررل منهررا موازنررة مسررتقلة يررتم إعرردادها علررى المسررتوى المحلرري، بحيررث إ

عررررداد الدراسررررات ا لفنيررررة يررررتم ترشرررريد اإلنفرررراق العررررام وتطرررروير القرررردرات الفنيررررة واإلداريررررة للعرررراملين وا 
واالقتصادية وتهيئة المناخ المناسب لالستثمار، وتنليم الجهرود الذاتيرة الخاصرة براألفراد والقطرا  
الخرررا ، ودعرررم الالمركزيرررة الماليرررة مرررن خرررالل توسررريع صرررالحيات الوحررردات المحليرررة فررري فررررض 

 .3ةالضرائب والرسوم في إطار ضوابط مركزي

  

                                                           
1
  المركز الجامعي، سوف أهراس، مداخلة منشورة على  ر واقع وأفاقتمويل الجماعات المحلية في الجزائأ. بريق عمارة،   

 الموقع االلكتروني: 

Chaib.olympe-network.com/news.php ?action=view&id :13  01:11على الساعة  40/12/4104يوم 
 .10صباحا  

2
 .10،  سابق مرجعأ. بريق عمارة،   

3
 .10،  مرجع سابقأ. حياة بن اسماعين و أ . وسيلة السبتي،   
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 رع الثاني: أهمية التمويل المحليـالف

إن تمتررررع اإلدارة المحليررررة بالشخصررررية االعتباريررررة يقتضرررري االعتررررراف لهررررا بالذمررررة الماليررررة 
المسررررتقلة، وهررررذا األمررررر يعنرررري ترررروفير مرررروارد ماليررررة خاصررررة برررراإلدارة المحليررررة تمكنهررررا مررررن تنفيررررذ 

تبا  حاجات المواطنين في نطاق عملها.      االختصاصات الموكلة إليها وا 
المحلية يقتضي أن يصاحبه اسرتقالل مرالي يؤكرد المسرؤولية إن االستقالل اإلداري لإلدارة 

سررهامهم فرري ميزانيررة إدارتهررم المحليررة وتمويلهررا بمررا تحتاجرره مررن أمرروال بالقرردر  الماليررة للمررواطنين وا 
 الذي تقدمه من خدمات. 

اإلداري  االسرررتقالل الرتبررراطفاسرررتقالل السرررلطات المحليرررة بمررروارد ماليرررة خاصرررة لررريس فقرررط 
التمويرل المحلري بفلسرفة اإلدارة المحليرة وأهردافها السياسرية  الرتبراطلي ولكن أيضا الما باالستقالل

 1واالجتماعية واإلدارية.
الماليررة للجماعرات المحليرة تسررمح لهرا برزدارة ميزانيتهررا  االسرتقالليةباإلضرافة إلرى ذلررك فران 

للدولررة، حتررى ال يكررون لررذلك تررأثير علررى  االقتصرراديةبحريررة فرري حرردود مررا تمليرره عليهررا السياسررة 
الممنوحرة للجماعررات المحليرة حاليرا ليسررت  االسرتقاللية، غيرر أن االقتصرراديمجررى نمرو النشراط  

 2لها هذه الصفة من جهة حدود الميزانية، ومن جهة المراقبة التي تقوم بها السلطات المركزية.
 ما يلي:وعلى العموم يمكن أن نوضح أهمية الموارد المالية في

أن المورد المالي بالتمويل المحلي  يرمي إلى إيقرال روح المسرؤولية  من الناحية السياسية: /أوال
الماليررة ألهررالي المنرراطق المحليررة. وهررذه المسررؤولية تثيررر يقلررة أعضرراء المجررالس المحليررة اتجرراه 

الرقابرة علرى الحاجات المحلية وتحفزهم للعمل على تلبيتها دون إسراف كما تجعلهرم يشرددون فري 
 اإلنفاق.

يهرردف التمويررل المحلرري إلررى دعررم الررروابط بررين أفررراد المجتمررع،  مــن الناحيــة االجتماعيــة: /ثانيــا
فاإلدارة المحلية ال تقتصر وليفتها على أداء الخدمات والمرافق وتلبية الحاجيات ألفرراد المجتمرع 

                                                           
1
 .10،  مرجع سابقأ. بريق عمارة،   

2
، 13، جامعة بسكرة، الجزائر، العدد اإلنسانية، مجلة العلوم االيرادات العامة للجماعات المحلية في الجزائرلخضر مرغاد،   

 .4115فيفيري 
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باب النمرو االجتمراعي، فزسررهام المحلري، إنمرا تقروم أساسرا لررربط أفرراد المجتمرع المحلري وترروفير أسر
األفراد في مالية اإلدارة المحلية عامل أساسي في دعم العالقات االجتماعيرة برين األفرراد وتحقيرق 
ترررابطهم الفعررال عررن طريررق المشررراركة والمسرراهمة فرري األعبرراء الماليرررة واالسررتفادة مررن مزايررا هرررذه 

رأس مالها ويستفيدون مرن عائرد المشاركة، شأنهم في ذلك شأن األعضاء في شركة يسهمون في 
 استثمار هذا المال.

إن المررروارد الماليرررة لرررإلدارة المحليرررة تررردفع أفرررراد المجتمرررع المحلررري  مـــن الناحيـــة اإلداريـــة:/ ثالثـــا
 نباألهرررالي  إلرررى القيرررام بررردور رقرررابي علرررى الخررردمات والمرافرررق المحليرررة، وهرررذا بصرررفتهم المسرررتفيدي

 األوائل من هذه الخدمات والمساهمين في إنشاء المرافق والخدمات البلدية.
كما أن الموارد المالية لإلدارة المحلية تعمل على تحقيق االسرتقاللية اإلداريرة وكرذا الماليرة 

 عن اإلدارة المركزية. 
المحليررة  ديةاالقتصررايعررد المررورد المحلرري إحررداهم دعررائم التنميررة  :االقتصــاديةمــن الناحيــة  /رابعــا

فكلمررررا تنوعررررت وازدادت المرررروارد الماليررررة المحليررررة كلمررررا كانررررت اإلدارة المحليررررة اقرررررب إلررررى التنميررررة 
 االقتصادية والتي ستنعكس بال شك على التنمية االقتصادية الوطنية.

فدون توفر هذه المروارد يصرعب علرى اإلدارة المحليرة البردء فري مشرروعات التنميرة وتروفير 
 . 1لعمل للشبابالمزيد من فر  ا

  

                                                           
1
 .14،  مرجع سابقأ. بريق عمارة،   
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 الفرع الثالث: شروط ومواصفات التمويل المحلي)مميزات التمويل المحلي(
تتطلب فلسفة اإلدارة المحلية لدعم استقاللية الجماعات المحلية وتأكيرد حريتهرا فري العمرل 
ترروافر شررروط معينررة فرري مواردهررا الماليررة ال يعنرري بالضرررورة أن تترروافر فرري اإلدارة المركزيررة ولعررل 

 :1أبرزها من
يقصرررد بمحليرررة المرررورد أن يكرررون وعررراء المرررورد بالكامرررل فررري نطررراق الوحررردة  محليـــة المـــورد: /أوال

المحليررة الترري تسررتفيد مررن حصرريلة هررذا الوعرراء، وان يكررون هررذا الوعرراء متميررزا بقرردر اإلمكرران عررن 
 أوعية الموارد المركزية.

ات المحلية في سلطة تقدير سعر المرورد يقصد بذاتية المورد استقاللية الهيئ ذاتية المورد: /انياـث
في حدود معينة أحيانا، وربطه وتحصيله حتى تتمكن من توفيق بين احتياجاتهرا الماليرة وحصريلة 

 المورد المتاحة لها.
تحصرريله وكررذا  يقصررد بسررهولة تسرريير المررورد سررهولة تقررديره وكيفيررة ســهولة تســيير المــورد: /ثالثــا

 .2تكلفة تحصيله...الخ
وهو أن يكرون المرورد المرالي المحلري كافيرا لتغطيرة كرل احتياجرات  كفاية المورد واتساعه:/ عاـراب

شرربا  الرغبررة  الجماعررات المحليررة واسررتيعابها حتررى تسررتطيع هررذه الوحرردات القيررام باختصاصرراتها وا 
 العامة.

ــة المــورد: /خامســا وهررو أن يتسررم المررورد المحلرري بالمرونررة بحيررث يمكررن زيادترره سررواء مررن  مرون
 .3حليةلمأنواعه أو من حيث مبالغه المالية كلما زادت نفقات الوحدات ا حيث

  

                                                           
1
 .14،11،  4101، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، طائريالبلدية في التشريع الجز أ. بوعمران عادل،   

2
 .11،  مرجع سابق. وسيلة السبتي،  أ. حياة بن اسماعين و أ  

3
 .11،  مرجع سابق، أ. بوعمران عادل  
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ال يعنررري إطالقرررا التركيرررز علرررى أهميرررة التمويرررل المحلررري الررردعم الكلررري لالسرررتقالل اإلداري 
للمجالس المحلية، بل التغطية الكاملة للنفقات المحليرة إن أمكرن ذلرك، فيبقري إعانرات الدولرة لكرن 

 ك لألسباب اآلتية:بنسبة معينة ويأتي ذل
 .رقابة السلطات المركزية على الوحدات المحلية والعاملين بها 

  التوازن بين الوحدات الغنية ذات الموارد والوحدات الفقيرة، وهو معيار يقضي في 

 التفاوت على مستوى تقديم الخدمات.         

  والفقيرة.القضاء على ارتفا  معدل الضرائب في الوحدات بالجهات  المحرومة 

من خالل ما سبق نجد أن اإلدارة المحلية تعاني من مشاكل كثيرة وعلى وجه الخصرو  
 .1يما يسمى بمالية اإلدارة المحليةالتمويل المحلي ويدخل ذلك ف

 والمشاكل التي تواجهه وسبل تنميته: مصادر التمويل المحلي المبحث الثاني

 )اآلليات(: مصادر التمويل المحلي االولالمطلب 
وتنقسرررم مررروارد تمويرررل اإلدارة المحليرررة إلرررى قسرررمين رئيسررريين همرررا المررروارد المحليرررة الذاتيرررة 
والموارد المحلية الخارجيرة، فرالموارد الذاتيرة تلرك الناتجرة عرن الضررائب والرسروم المحليرة األصرلية 

تشرررغيل والمضرررافة علرررى الضررررائب والرسررروم القوميرررة إضرررافة إلرررى المررروارد الخاصرررة والناتجرررة عرررن 
 واستثمار المرافق المحلية المختلفة.

إمررا المرروارد الخارجيررة فهرري الناتجررة عررن المسرراعدات الماليررة الترري تقرردمها الدولررة لوحررداتها 
 .2المحلية لدعم ميزانيتها إضافة إلى القروض والهبات والتبرعات

 
 

                                                           
1
، جامعة بسكرة، الجزائر، مداخلة منشورة على الموقع: التمويل المحلي واشكالية العجز في ميزانية البلديةأ. محمد حاجي،   

http//www.forum.educ.40.net/showthread.php ?t=25661  10:41على الساعة  01/11/4102يوم 
 صباحا.

2
 .11،  مرجع سابق. وسيلة السبتي،  أ. حياة بن اسماعين و أ  
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 الفرع األول: الموارد المالية المحلية الذاتية

وتسرررمى أيضرررا بررراإليرادات الماليرررة الذاتيرررة، وهررري التررري تجبرررى بواسرررطة الجماعرررة المحليرررة  
 ضمن حدودها اإلقليمية أو تجبى عن طريق الحكومة المركزية.

ومن هنا فالتمويل المالي الحلري يتميرز عرن غيرره بالتمويرل المرالي الخرارجي  بالخصرائ  
 التالية:

 ة لإلدارة المحلية.مورد محلي يقع في نطاق الحدود اإلقليمي 

 .مورد ذاتي مستقل في تقدير سعره وتحصيله ومتابعته 

 .مورد سهل التسيير والتقدير والتحصيل 

وتشررررمل اإليرررررادات الذاتيررررة لررررإلدارة المحليررررة الضرررررائب والرسرررروم المحليررررة المباشرررررة وغيررررر 
المحليررة المختلفررة. المباشرررة إضررافة إلررى المرروارد الخاصررة والناتجررة عررن تشررغيل واسررتثمار المرافررق 
 .1وفيما يلي سوف نركز على اإليرادات الذاتية التي تمول ميزانية اإلدارة المحلية

تبرردو الضررريبة معقرردة فرري مفهومهررا بسرربب المشرركالت المختلفررة الترري تثيرهررا،  :2/ الضــرائبأوال
بصررورة  فهرري تعمررل علررى جبايررة األمرروال الالزمررة للدولررة، وتوزيررع األعبرراء العامررة الناتجررة عررن ذلررك

 عادلة بين المواطنين.
بقولره: الضرريبة ليسرت سروى مبلرغ يردفع سربقا للدولرة  ميرابـويعرفهرا  تعريف الضريبة: - أ

مررن المررال يلررزم  ا  مبلررغطراقت الضررريبة "بضرمان الحصررول علررى حمايررة السرلطة العامررة  أو هرري: 
األفراد بشكل إجباري دفعه للسلطات العامرة دون مقابرل وفرق قواعرد مقرررة مناجرل تغطيرة األعبراء 

 ."العامة 

 .3"با  الحاجات العامةالتي تقوم بزش الضريبة هي ثمن لخدمات الدولة "عرفها:فقد  برودونأما 

                                                           
1
 .11،   مرجع سابقأ. بريق عمارة،   

2
 .411،  4110،4101، منشورات جامعية، دمشق، 0، جية العامة والتشريع الماليالمالد. يوسف شباط،   

3
 .013، الجزائر،  والمالية العامة اإلداريمدخل للتنظيم أبو منصف ،   
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برره السررلطة العامررة علررى أمرروال بقولرره : الضررريبة بأنهررا اقتطررا  جبررري تقرروم  ميشــال درانويعرفهررا 
 األفراد قصد توزيع ثقل األعباء العامة فيما بينهم بزنصاف.

.....الضريبة أداء نقدي مطلروب مرن "تعريفا أدق بقوله: فرانسوا بيريبلبينما يقدم األستاذ 
"أعضاء المجموعة، يحصل جبرا بصفة نهائية ودون مقابل

1. 
اقتطا  نقدي جبري نهرائي يتحملره المكلرف ويقروم بدفعره قابرل وفقرا لمقدرتره علرى الردفع  "أو هي: 

 2"مساهمة في األعباء العامة أو لتدخل الدولة لتحقيق أهداف معينة 
كررل فريضررة ماليررة تتقاضرراها الهيئررات المحليررة سرربيل اإللررزام  "أمررا الضررريبة المحليررة فهرري: 

 "في نطاق الوحدة اإلدارية التي تمثلها دون مقابل معين بقصد تحقيق منفعة عامة
وبالتررررالي يتضررررح أن الضررررريبة المحليررررة ترررردفع فرررري نطرررراق الوحرررردة الجغرافيررررة المحليررررة إلررررى 

ع المحلي علرى عكرس الضرريبة العامرة، المجالس المحلية من قبل أفراد الوحدة المحلية أو المجتم
وبهررذا فرران مواصررفات الضررريبة المحليررة تررتلخ  فرري ضرررورة أن تتحقررق القواعررد العامررة للضررريبة 
التي من أهمها تحقيق العدالة والمساواة في التصرفية باإلضرافة إلرى محليرة الوعراء وسرهولة تقردير 

تها ووضررع موازناتهررا للتقررديرات الضررريبة المحليررة لتررتمكن المجررالس المحليررة مررن تخطرريط مشررروعا
 . 3وقعة لحصيلة الموارد المقدرة لهاالمت

تهدف الضريبة المحلية أساسرا إلرى زيرادة الحصريلة الضرريبية الوطنيرة مرن خرالل تغطيتهرا 
لجملرررة االسرررتثمارات المحليرررة، وكرررذا تعمرررل علرررى تحقيرررق التررروازن برررين إيررررادات ونفقرررات الجماعرررات 

 ساسية للتنمية المحلية. المحلية وتعد من العناصر األ

 وتشمل الضرائب المباشرة و الضرائب غير مباشرة. :أنواع الضرائب - ب

أموالره  أووهري الضررائب التري يرتم اقتطاعهرا مباشررة مرن دخرل الفررد  الضرائب المباشرة: -1
 محل الضريبة، وعليه فهذا النو  من الضرائب يشمل:

                                                           
1
 .01،  4115، الجزائر،طمساهمة في دراسة المالية العامة، النظرية العامة وفقا للتطورات الراهنةعمر يحياوي،   

2
 .55،  4113، 0، عمان، طزكريا أحمد عزام، مبادئ المالية العامةد. محمود حسين الوادي،   

3
 .11،  مرجع سابقأ. حياة بن اسماعين و أ . وسيلة السبتي،   
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 الــدفع الجزافــي(Versement forfaitaire): مباشرررة تفرررض علررى  وهررو ضررريبة
جماعرررة معينرررة مرررن المسرررتخدمين وتخضرررع المبرررالغ المدفوعرررة لقررراء المرتبرررات واألجرررور والتعرررويض 
والعررالوات بمررا فرري ذلررك قيمررة االمتيررازات الغينيررة للرردفع الجزافرري الررذي يقررع علررى عرراتق األشررخا  

تررردفع مرتبرررات  الطبعيرررين والمعنرررويين والهيئرررات المقيمرررة برررالجزائر او الممارسرررة لنشررراطاتها، والتررري
وأجرررور وتعويضرررات وعرررالوات ويحصرررل هرررذا الرسرررم بتطبيرررق معررردالت علرررى مجمرررو  المررردفوعات 
السررنوية الخاصررة للضررريبة، المرتبررات واألجررور والتعويضررات والرواتررب وبمررا فيهررا قيمررة االمتيررازات 

، المعاشرررات والربرررو  العمريرررة، وتقسرررم هرررذه الضرررريبة علرررى كرررل مرررن البلديرررة والواليرررة  %2العينيرررة 
 .1والصندوق المشترك للجماعات المحلية

 :يعرررف علررى انرره مبلررغ مررن النقررود يدفعرره الشررخ  جبرررا إلررى الدولررة أو احررد  الرســم
 2مرافقها العامة مقابل نفع خا  يحصل عليه من جانب هذا المرفق أو الهيئة العامة.

أو هرررو: مبلرررغ نقررردي يدفعررره الفررررد جبررررا إلرررى الدولرررة أو إحررردى مؤسسررراتها العموميرررة مقابرررل منفعرررة 
. أو هررو: فريضررة 3منفعررة عامررة تعررود علررى المجتمررع ككررلخاصررة يحصررل عليرره الفرررد إلررى جانررب 

ماليررة تجبرري مررن شررخ  معررين مقابررل خدمررة خاصررة ذات طررابع إداري، تؤديهررا لرره الدولررة أو نفررع 
. وهو: مورد مالي تحصل عليه الدولة ممن يكرون فري حاجرة إلرى خدمرة 4نهاخا  يعود عليها م

لسررريارات، أو رسررروم تسرررجيل خاصرررة تنفررررد الدولرررة بأدائهرررا كالرسررروم القضرررائية، أو رسررروم تسررريير ا
 .5بالجامعة

 الرســم علــن النشــاط المهنــي(T.O.P):  اخررذ هررذا الرسررم بموجررب قررانون الماليررة سررتة
يمارسررررون نشرررراطا صررررناعيا او تجاريررررا او غيررررر تجاريررررة  ، ويطبررررق علررررى األشررررخا  الررررذين0002

ويعتمرررد علرررى رقرررم المبيعرررات المحققرررة برررالجزائر مرررن طررررف المكلفرررين بررردفع الضرررريبة ويقررردر بنسررربة 
موزعرررررة برررررين الواليرررررة والبلديرررررة  4114% مرررررن مجمرررررو  رقرررررم المبيعرررررات حسرررررب قرررررانون الماليرررررة 14

مصرررررلحة األمررررروال المشرررررتركة  ، F.C.C.L% ب15.22والصرررررندوق المشرررررترك للجماعرررررات المحليرررررة 
                                                           

1
 ،مرجع سابقأ. لخضر مرغاد،   

2
 .22،  4101، 13، عمان، طالمالية العامة والتشريع الضريبيأ. د. حمود القيسي،   

3
 .014،   4101، 2، بد.م.ج  ، الجزائر، طاقتصاديات المالية العامةي محمد عباس، د. محرز   

4
 .445،  4112، 4، بد.م.ج ، الجزائر، طالمالية العامةد. على زغدود،   

 .21،  4111، عنابة، المالية العامةمحمد الصغير بعلي، يسري أبو العالء،   5
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%، وتجرردر اإلشرارة بهررذا الصرردد أن هررذا النرو  مررن الرسرروم لرره 25.11%، الواليرة والبلديررة 40.42
ارتبرررراط وثيررررق برررراللروف األمنيررررة والسياسررررية الترررري تعيشررررها الدولررررة، حيررررث لرررروحل انخفرررراض نسرررربة 

 .41141مليون دج سنة  23421تصل إلى ثم عادت إلى االرتفا  ل 0005تحصيله قبل 

 ويحسرب الرسم الفرعي علن البنزين الممتـاز والعـادي والزـاز والمـواد الصـيدالنية :
هرررذا الرسرررم علرررى أسررراس مبلرررغ سرررعر بيرررع التجزئرررة هرررذه المنتوجرررات، ويررردفع مبلرررغ هرررذا الرسرررم إلرررى 
صرندوق قررابض الضرررائب المختلفررة قبرل الخررامس والعشرررون مررن الشرهر التررابع للشررهر الررذي تمررت 

 فيه فوترة المنتوج.

 ويتعلق بالملكيات المبنية وغير المبنية وينقسم إلى: رسم العقاري:ال 

الرسرم العقرراري علرى الملكيررة المبنيرة: وتخضررع للرسرم العقرراري علرى األمررالك المبنيرة لألمررالك  -
المنشرآت التجاريرة  ،خا  والمرواد أو لتخرزين المنتوجراتالتالية: المنشآت المخصصة إليواء األش

الجوية والموانئ، ومحطات السكك الحديدية ومحطات الطرقات، بمرا  الكائنة في محيط المطارات
فيهررا ملحقاتهررا المتكونررة مررن مسررتودعات، و ورشررات الصرريانة، أرضرريات البنايررات بجميررع أنواعهررا 
والمستخدمة الستعمال تجاري أو صناعي كالورشات وأماكن إيدا  البضرائع وغيرهرا مرن األمراكن 

 لمالك، أو يشغلها آخرون مجانا.من نفس النو  سواء كان يشغلها ا

ويعفرررى مرررن هرررذا الرسرررم العقرررارات التابعرررة للدولرررة وللجماعرررات المحليرررة، وكرررذا تلرررك التابعرررة 
للمؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري، التي تمارس نشاطا فري ميردان التعلريم والبحرث العلمري 

عفرررى البنايرررات المخصصرررة والحمايرررة الصرررحية واالجتماعيرررة، وفررري ميررردان الثقافرررة والرياضرررة كمرررا ت
 لإلقامات الرسمية لبعثاتهم الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة.

ويحسرررب هرررذا الرسرررم بتطبيرررق معررردالت تختلرررف بررراختالف المنررراطق وكرررذا بررراختالف نوعيرررة 
 البنايات سواء كانت مخصصة للسكن أو لالستعمال التجاري أو المهني.

وتخضرع للرسرم علرى الملكيرات غيرر المبنيرة كرل  الرسم العقاري علن الملكيات غير المبنيـة: -
مررن المحرراجر ومواقررع اسررتخراج الرمررل والمنرراجم، منرراجم الملررح والسرربخات، األراضرري الكائنررة فرري 

                                                           
1
 .11،  مرجع سابقأ. بريق عمار،   
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يجاريرة الجبائيرة لكرل راضري الفالحيرة، وتحردد القيمرة اإلالقابلة للتعمير، األ أوالقطاعات العمرانية 
 منطقة وفقا لجداول منلمة لهذا الرسم.

  ويمثل الرسم التطهيري كل من الرسم على رفع القمامرات المنزليرة  سم التطهيري:الر
بهررا شربكات قنرروات الصرررف وتفريرغ المرراء فري المجرراري، ويحصررل لفائردة الجماعررات المحليرة الترري 

، ويحسررب دوريررا باسررم المسررتفيد مررن الصرررف الصررحي مررن قبررل الهيئررة آو المؤسسررة الصررحي فقررط
 .1الحة للشرب أو المياه الصناعيةالمكلفة بتوزيع المياه الص

الضرائب غيرر المباشررة هري تلرك التري  :(les impôts indirect)الضرائب غير مباشرة -2
ال تلجأ فيها اإلدارة المالية إلى تقريرر المرال الموجرود لردى الفررد مباشررة، برل تلجرا إلرى تقرديره عرن 
طريق غير مباشر يتلخ  في النلر إلى وقائع وتصرفات معينة باعتبارها دالة على مقدار هرذا 

 :2لمال ويشمل هذا القسم من الضرائبا

 وهرو رسرم غيرر مباشرر يسرتحق لصرالح الجماعرات المحليرة التري تتروفر  لـذبائ::الرسم علـن ا
 فيها المذابح، ويتميز بطابع الضريبة غير مباشرة ألنه يفرض على المنتوجات االستهالكية. 

 :ـــة المضـــافة ـــن القيم تخضرررع جميرررع عمليرررات البيرررع واألشرررغال العقاريرررة، وتأديرررة  الرســـم عل
ة ومرررن جملرررة هرررذه العمليرررات المتعلقرررة بررراألمالك المنقولرررة، الخررردمات للرسرررم علرررى القيمرررة المضررراف

العمليرات المتعلقررة برراألمالك العقاريرة، التوريرردات للفائرردة الشخصررية، تأديرة الخرردمات ويمثررل الرسررم 
على القيمة المضافة ضريبة على النفقة، وبرذلك يتحملره كليرا المسرتهلك النهرائي. غيرر أن لتحديرد 

سررم يتطلررب أن تضرراف إلررى قيمررة السررلع او الخرردمات أو األشررغال رقررم األعمررال الخاضررع لهررذا الر 
يمة المضافة، بعض التكاليف النقل والتغليف والحقوق والرسوم غير المباشرة، عدا الرسم على الق

 .         3واإليرادات الملحقة

 :يخضررع لهررذا الرسررم كررل شررخ  طبيعرري أو معنرروي يملررك  الدمزــة الجبائيــة علــن الســيارات
 111ترره تتغيررر حسررب نررو  السرريارة ونسرربة برردا اسررتعمالها حسررب جرردول يتررراوح مررا بررين سرريارة تعريف

                                                           
1
 ، مرجع سابق،   مرغاد أ. لخضر 

2
 . 804،   مرجع سابقد. يوسف شباط،  

3
 ،مرجع سابق،   أ. لخضر مرغاد  
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% للدولرة % 41دج وتتوز  كالتالي: إلى صندوق المشترك للجماعات المحلية  51111دج إلى 
 .1%01بميزانية الدولة  

 إيرادات األمالك العامة للهيئات المحلية/ انياـث
للجماعررات المحليررة وامتالكهرررا للشخصررية المعنويررة يضرررع إن مبرردأ اسررتقالل الذمررة الماليرررة 

دارتهررا يمكررن أن ترردر علررى  تحررت تصرررفها العديررد مررن المرافررق العامررة الترري بواسررطتها تشررغيلها وا 
 :2لمحلية إيرادات معتبرة والمتمثلةالجماعات ا

تعتبرر أمرواال خاصرة بالدولرة والجماعرات المحليرة  أنواع ممتلكات الجماعات المحلية: - أ
 .3التي تؤدي وليفة تمليكية ومالية من قانون األمالك الوطنية تلك األمالك 1/4م المادة بمفهو 

يوضع تحت تصررف ا لجماعرات المحليرة كرل األمرالك العامرة المنقولرة وغيرر منقولرة، والتري تردر 
يرررادات األوراق  دخررال كقيمررة إيجررار عقاراتهررا وفوائرردها المودعررة بالمصررارف أو المقروضررة للغيررر وا 

ليررررة باألسررررهم والسررررندات  المملوكررررة لهررررا، وأربرررراح مشررررروعاتها، وتتصرررررف فيهررررا وفقررررا للشررررروط الما
المحرررددة فررري القررروانين والتنليمرررات المعمرررول بهرررا. ويمكرررن أن نميرررز برررين األمررروال ملكيرررة خاصرررة 
واألمرروال المملوكررة ملكيررة عامررة، إذ أن األولررى عررن طريقهررا جلررب اإليرررادات شررأنها شررأن أمررالك 

 الثانية يتم الحصول على إيرادات منها بزدارتها وتسييرها.األفراد بينما 
: يمكرن للجماعرات المحليرة أن تؤسرس فيمرا مشروعات الجماعـات المحليـة المشـتركة - ب

بينهررا مشرراريع ومؤسسررات مشررتركة تحقررق لهررا النفررع العررام، وتسررتفيد مررن إيراداتهررا المحليررة، وذل ك 
عين في تلبية حاجات مواطنيه. وتمثرل أربراح التسا  حاجيات مصالح السكان وعدم كفاية إقليم م

وفوائرررد هرررذه المشررراريع والمؤسسرررات إيررررادات هامرررة للجماعرررات المحليرررة تمكنهرررا مرررن تغطيرررة نفقرررات 
تسييرها وتجهيزها. وقد ترى الدولة ضرورة توفير حد أدنى من الخدمات العامة لجميرع المرواطنين 

يررة عررن ترروفير هررذا الحررد األدنررى نتيجررة فرري جميررع منرراطق الدولررة. فرري حالررة عجررز السررلطات المحل

                                                           
1
 .80،  مرجع سابقأ. بريق عمار،   

2
 مرجع سابق،   أ. لخضر مرغاد  

3
 .02،  9002، الجزائر، الوجيز في األموال الخاصة التابعة للدولة والجماعات المحليةيحياوي، أ.   
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لضررعف مواردهررا، ومررن ثمررة نتيجررة لعجزهررا عررن ترروفير مواردهررا الذاتيررة الالزمررة ممررا يسررتلزم وجررود 
 .1مصادر تمويل أخرى تكون فيها الدولة طرفا أساسيا

 الفرع الثاني: الموارد المالية المحلية والخارجية

المحليررة فرري دعررم االسررتقالل اإلداري للمحليررات ال إن التأكيررد علررى أهميررة المرروارد الماليررة 
يعنرري تغطيررة كافررة نفقررات مشررروعات التنميررة المحليررة مررن المرروارد الذاتيررة الن ذلررك قررد يبطررئ مررن 

 .2معدالت التنمية المطلوبة ولذلك فانه يتم اللجوء إلى الموارد المالية الخارجية
 :3/ اإلعانات الحكوميةأوال

ء األكبرررر مرررن إيررررادات الجماعرررات المحليرررة فررري جميرررع الررردول تجررردر اإلشرررارة إلرررى أن الجرررز 
العربيررة تررأتي مررن اإلعانررة الحكوميررة إلرري ترردرجها الحكومررات المركزيررة فرري موازناتهررا العامررة لهررذه 
الوحرردات ويحضررى هررذا المصرردر بالتأييررد مررن قبررل رجررال االقتصرراد لكونرره يبعررث علررى االسررتقرار 

فري أقرراليم الدولررة ممرا يضررمن رقابررة ماليرة علررى اإلنفرراق،  وثبرات الميزانيررات وتنفيرذ مشرراريع التنميررة
األمررر الررذي يررؤدي إلررى تخفيررف العرربء الضررريبي علررى المررواطنين المحليررين فرري البلررديات الفقيرررة، 
كمرررا يسررراعد علرررى عررردم هجررررة رؤوس األمررروال إلرررى البلرررديات الغنيرررة، وترررم القضررراء علرررى لررراهرة 

 إلى أخرى.التفاوت في مستوى الخدمات المحلية من بلدية 
وعموما فان إعانرات الدولرة إلرى البلرديات ترأتي عرن طريرق الصرندوق المشرترك للجماعرات 

والمتضرررررمن تنليمررررره  12/00/0002بتررررراريخ  02م/22المحليرررررة المنشرررررأة بموجرررررب المرسررررروم رقرررررم 
وطريقة توزيعره لألمروال برين البلرديات، حيرث يقروم هرذا الصرندوق برالتوزيع العرادل برين الجماعرات 

فقا للمعايير التالية: الوضعية المالية للبلدية، عدد السكان، وتحصرل البلديرة علرى منحرة المحلية و 
التوزيع بالتساوي إذا كان معدلها اقل من المعدل الوطني، وتجدر اإلشرارة إلرى أن دور الصرندوق 
ال يتوقررف علررى ذلررك بررل يقرروم بتقررديم اإلعانررات االسررتثنائية مررن اجررل ترروازن البلررديات الترري تواجرره 

 ضعية مالية صعبة جدا، كما يقدم إعانات لمواجهة الكوارث واألحداث الطارئة.و 

                                                           
1
 مرجع سابق،   مرغادأ. لخضر   

2
 .08،  مرجع سابقحياة بن اسماعين، وأ. وسيلة السبتي، أ.   

3
 .00،  مرجع سابقبريق عمار، أ.   
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أمررا فيمررا يتعلررق باإلعانررات الترري يقرردمها إلررى قسررم التجهيررز واالسررتثمار فانرره لررم يقرردم هررذه 
بسرربب التكرراليف المتعلقررة بتسرريير الحرررس البلرردي. كررذلك مررن ضررمن  0002اإلعانررات تقريبررا مررن 

قسم التجهيز واالستثمار تلرك اإلعانرات المتأتيرة مرن المخططرات البلديرة اإلعانات التي توجه إلى 
 .PCD) 1للتنمية ب

 :ة/ القروض المحليثانيا

عقررد ديررن مررالي تسررتدينه الدولررة أو إحرردى هيئاتهررا العامررة دون مررن  "يعرررف القرررض بأنرره:
طيلرررة فتررررة  الجمهرررور أو المصرررارف المحليرررة أو الدوليرررة مرررع االلترررزام بررررد قيمتررره، ودفرررع فوائرررد عنررره

"القرض في التاريخ المحدد، وفقا لشروط العقد
2. 

استدانة احد أشخا  القرانون العرام ب الدولرة، الواليرة، البلديرة،...  أمرواال مرن الغيرر مرع "أو هو: 
 .3من الدستور 044/05م "التعهد بردها إليه بفوائدها

بردهررا إليهررا بفوائرردها. والقررروض المحليررة تعنرري اسررتدانة البلديررة ألمرروال الغيررر مررع تعهرردها 
والجرراري بهررا العمررل فرري الجزائررر أن الجهررات الترري تتررولى تقررديم قررروض للجماعررات المحليررة هرري: 
صررررندوق الترررروفير واالحتيرررراط و القرررررض الشررررعبي الجزائررررري وبنررررك التنميررررة المحليررررة ويعررررد األخيررررر 

تررري تقرروم بهرررا المسررتحوذ األكبررر لعمليرررات التمويررل برررالقروض للبلديررة وتخضررع عمليرررة االقتررراض ال
البلدية لرقابة مزدوجة هي رقابة الميزانيرة، ففوائرد الرديون تردرج فري نفقرات قسرم التسريير فيمرا يردرج 

 .4القرض ككل في إيراداته
وتجرردر اإلشررارة إلررى إن المشررر  الجزائررري رخرر  للجماعررات المحليررة إمكانيررة إلررى القرررض 

مررن  052والمررادة  بمررن ق. 032البنكرري قصررد الحصررول علررى التمويررل المناسررب بموجررب المررادة 
 .5ق.و

                                                           
1
 ،مرجع سابق، محمد حاجيأ.   

2
 .48  ،مرجع سابقالقبسي،  ،أعاد حمود. د  

3
 .84  ،مرجع سابقمحمد الصغير بعلي، يسري أبة العالء،   

4
 .60،66     ،سابق مرجع، بوعمران عادلأ.   

5
 .06  ،مرجع سابق، بريق عمارأ.   
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 ات:ــ/ التبرعات والهبثالثا
وتعتبر التبرعات والهبات موردا من موارد الجماعات المحلية وتتكون حصيلتها ممرا يتبرر  
برره المررواطنين، إمررا بشرركل مباشررر علررى الجماعررات المحليررة أو غيررر مباشررر بالمسرراهمة فرري تمويررل 

نتيجة وصية بتركها احد المواطنين بعرد وفاتره، أو هبرة يقردمها المشاريع التي تقوم بها، وقد تكون 
 احد المغتربين لتخليد اسمه في بلده.

 وتعد التبرعات من موارد الجماعات المحلية وتنقسم إلى: :التبرعات - أ

التبرعرررررات المقيررررردة بشررررررط: وهرررررذه التبرعرررررات ال يمكرررررن قبولهرررررا إال بموافقرررررة رئررررريس السرررررلطات  -0
 المركزية.

: وهررذه التبرعررات ال يمكررن قبولهررا ال بموافقررة رئرريس الجمهوريررة سررواء كانررت األجنبيررةالتبرعررات  -4
 تبرعات هيئات أو أشخا  أجانب.

 : وتعد الهبات والوصايا من موارد الجماعات المحلية وتنقسم إلى: الهبات والوصايا - ب

: الترري ينشررأ عنهررا أعبرراء، أو يشررترط فيهررا شررروط، أو تسررتوجب تخصرري  الهبررات والوصررايا -0
 .عقارات أو تكون مدعاة لالعتراض من قبل عائالت الواهبين أو الموصين

: التررري ينشرررأ عنهرررا أعبررراء، أو يشرررترط فيهرررا شرررروط، أو تقتضررري تخصررري  الهبرررات والوصرررايا -4
 عقارات أو تكون مدعاة لالعتراضات من قبل عائالت الواهبين أو الموصين.

كبيرررررا فرررري مرررروارد الجماعررررات  ويمكررررن اإلشررررارة إلررررى أن التبرعررررات والهبررررات ال تشرررركل شرررريئا
 .1المحلية، وهي موارد استثنائية ال يعتمد عليها في تمويل الجماعات المحلية

  

                                                           
1
 مرجع سابق،   أ. لخضر مرغاد  
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 1المطلب الثالث: مشاكل التمويل المحلي وسبل تنميته

تعرراني الوحرردات المحليررة فرري الرردول العربيررة العامررة، واإلدارة المحليررة فرري الجزائررر خاصررة. 
المرررالي، أصررربح الهررراجس الرررذي يؤرقهرررا ويعقبهرررا عرررن تحقيرررق  مرررن مشررراكل وعوائرررق علرررى المسرررتوى

مقصررردها وهررردفها، لهرررذا األمرررر برررات مرررن الرررالزم اليررروم إيجررراد طررررق وسررربل إنجررراح وتنميرررة المررروارد 
 المالية المحلية، وهو ما سوف تأتي إليه من خالل هذا المطلب.

 رع األول: مشاكل التمويل  المحليـالف
الوحردات المحليرة بصردد المروارد الماليرة الالزمرة لخطرط  إن أهم المشاكل التي تعاني منهرا

 التنمية تتمثل في:
 قلة الموارد المالية المحلية ومحدوديته: -أوال

إن مرررن برررين أهرررم المشررراكل التررري تعررراني منهرررا الوحررردات المحليرررة هررري عررردم كفايرررة مواردهرررا 
جررات المجتمررع المحلرري الماليررة األمررر الررذي يحررول دون أدائهررا األعمررال المنوطررة بهررا إلشرربا  احتيا

وتحقيق التنمية المحلية، ويجعلهرا فري تبعيرة للسرلطة المركزيرة خاصرة فري مرا يتعلرق بتمويرل النقرل 
 االقتصادي الذي يتطلب مساعدات الدولة.

والحقيقة أن مشكلة الموارد المالية المحلية مشكلة تعاني منها معلرم الردول المتبقيرة لنلرام 
ت متفاوترررة. ويمكرررن إرجرررا  ضرررعف وعررردم كفايرررة المررروارد الماليرررة الالمركزيرررة وان كررران ذلرررك بررردرجا

 المحلية إلى العوامل التالية:
فنلام الجباية المحلي يتميز بضآلة عائداته علرى الموازنرات  قلة مردودية الجباية المحلية: -1

المحليررة رغررم النررداءات المتعاليررة هنررا وهنرراك إلصررالحه، ونفررس المالحلررة تصرردق علررى المررداخيل 
صرررلها اإلدارة المحليرررة مرررن ممتلكاتهرررا بفعرررل قلرررة هرررذه الممتلكرررات وتذبرررذبها مرررن واليرررة إلرررى التررري تح
 أخرى.

  

                                                           
1
 .06  ،مرجع سابق بريق عمار،أ.   
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 إن قلة مردود الجباية المحلية تعود إلى:

 الترري تفرضررها األنلمرة فرري الرردول المختلفرة فرري مجررال فرريض القيــود الدســتورية والتشــريعية :
الرررغم مررن تمتعهررا بمصررادر ماليررة الضرررائب واالفتررراض ونحوهمررا. فالجماعررات المحليررة علررى 

خاصة بها وحقها في تسيير شؤونها المالية، إال أنها ال تملك سلطة فرض وتحصريل الرسروم 
والضررائب حيرث تنفررد بسرلطة تأسريس الضررائب وتحديرد القاعردة الخاضرعة للضرريبة المحليرة 

العهرررد للحكومرررات المركزيرررة ممرررا يطغرررى علرررى الضرررريبة الطرررابع المركرررزي الرررذي ورثنررراه عرررن 
 االستعماري.

 عردم قردرة أجهرزة الجبايرة علرى تحصريل المروارد الجبائيرة نلررا 1الزش والتهريـب االجتمـاعي :
للتهريررب الجبررائي الحاصررل، إلررى جانررب وجررود ثغرررات فرري التشررريع الضررريبي والترري أصرربحت 

 .2يلة لتمويل الميزانيةتعوق فعالية الضريبة كأداة كف

 .الهيكل الجبائي السيئ 

 انيات المادية والبشرية في اإلدارات الجبائية.نق  اإلمك 

 .قلة المشاريع االقتصادية على المستوى المحلي 

        .كثرة اإلعفاءات 
ــة -2 : األمررر الررذي يحررول دون حصررولها علررى المرروارد صــزر مســاحة بعــض الوحــدات المحلي

مؤشررررران  الكافيررررة ذاتيررررا، فالمسرررراحة الكافيررررة مررررن األرض والعرررردد غيررررر قليررررل مررررن السرررركان يعتبررررران
 ممتازين لوجود موارد مالية واقتصادية محلية.

: يعد سربب مرن أسرباب محدوديرة التمويرل الرذاتي، ألنره فري العديرد مرن سوء التسيير المالي -3
الحرراالت تسررتغل االختصاصررات الممنوحررة قانونررا للبلررديات أو الواليررات فرري المجررال المررالي بمررا ال 

ه اإلنفررراق المحلررري غيرررر التنمررروي أو التالعرررب يخررردم المصرررلحة العامرررة كالمبالغرررة فررري بعرررض أوجررر

                                                           
1
 .06،08  ، نفس المرجع، بريق عمارأ.   

2
 .60  ،مرجع سابق، بوعمران عادلأ.   
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اتير صرورية وخياليرة بأموال الهيئات المحلية كعمليات االختالس وتواطرؤ المتعراملين باسرتعمال فرو 
 .1وصفقات وهمية

 ضعف الموارد المالية غير ضرورية: مقارنة مع إيرادات الموارد الجبائية المحلية. -4

: يعرد مرن برين أهرم األسرباب التري للوحردات المحليرة ومسريرهاضعف القدرة الفنية واإلدارية  -ثانيا
تررررؤثر سررررلبا علررررى تنميررررة المرررروارد الماليررررة المحليررررة ويرجررررع أساسررررا إلررررى مشرررركلة الكفرررراءات اإلداريررررة 
وانعدامها على مستوى التسيير المحلي، فالترأطير يعنري نجاعرة التسريير والمنتخبرون علرى مسرتوى 

و غيرر مهتمرون بتسريير شرؤون البلرديات، برل كثيررا مرا  المجالس المحليرة غيرر محضررون للتسريير
يكونررون مررن بررين األشررخا  الررذين ليسررت لهررم خبرررة فرري التسرريير وال مسررتوى علمرري، السرريما وان 
القرررانون المتعلرررق باالنتخابرررات ال يشرررترط فررري الترشرررح للعضررروية فررري المجرررالس المحليرررة شررررطا ال 

  يتعلق بالمستوى العلمي وال الخبرة.             
يقرروم حقيقررة علررى تحقيررق واسررتهداف التنميررة  عرردم وجررود تخطرريط دقيررق للجماعررات المحليررة -ثالثــا

 اإلقليمية الشاملة وفقا ألسس ومعايير علمية دقيقة.
ـــا زيرررادة االعتمررراد علرررى إعانرررة الحكومرررة المركزيرررة والقصرررور فررري الصرررناديق الخاصرررة مثرررل  -رابع

الصرررندوق المشرررترك للجماعرررات المحليرررة األمرررر الرررذي يفقرررد اإلدارة المحليرررة مرررن الناحيرررة الواقعيرررة 
اسررتقالليتها المقررررة لهررا قانونيررا بفعررل االعتررراف لهررا بالشخصررية المعنويررة، طالمررا وانرره كمررا يقررول 

 ان من يدفع هو الذي يسير.المثل: ف
كثرررة اللررواهر السررلبية الترري تقلررل مررن حصرريلة اإليرررادات المحليررة ب الرشرروة، االخررتالس،  -خامســا

 واستغالل النفوذ...  والتي تنطوي في معلمها على إهدار المال العام وعدم ترشيد إنفاقه.
تيجرة لكثررة تردخالت اإلدارة زيادة النفقرات المحليرة والتري تصراحبها زيرادة فري اإليررادات ن -سادسا

المحليرررة فررري جميرررع المجررراالت ممرررا يشررركل حالرررة تشرررابك برررين اختصاصرررات الدولرررة واختصاصرررات 
 .2الجماعات المحلية

                                                           
1
 .08  ، نفس المرجع، بريق عمارأ.   

2
 .08   ،نفس المرجع، بريق عمارأ.   
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انعدام الثقة بين اإلدارة المركزية واإلدارة المحلية من ناحية، واإلدارة المحليرة والمتعراملين  -سابعا
ني مررن جهررة أخرررى باإلضررافة إلررى القيررود والرقابررة معهررا مررن مررواطنين وكافررة فئررات المجتمررع المررد

 طرف الحكومة المركزيةالشديدة الممارسة من 
عررردم وجرررود سرررلطة للجماعرررات المحليرررة فررري إعرررداد واعتمررراد ميزانيرررة اإلدارة المحليرررة، فرررزذا  -ثامنـــا

كانررت قرروانين اإلدارة المحليررة عامررة فرري الرردول العربيررة قررد تضررمنت حررق هاترره األخيرررة فرري إعررداد 
 زانيتها إال أن ذلك ال يعد وكونه دورا شكليا ومحدودا خاصة في ضل الرقابة على الميزانية.مي

، ومررا ترترب عنهررا مرن خسررائر مسررت 0000الوضررعية األمنيرة الترري عاشرتها الجزائررر منرذ  -تاسـعا
اإلدارة المحليرررة الشررريء الرررذي ترترررب عنررره حرمررران هاتررره األخيررررة مرررن مررروارد ماليرررة كانرررت لتمويرررل 

 التجهيزية والتسييرية. ميزانيتها
اآلثار السلبية الناتجرة عرن اإلصرالحات االقتصرادية فري الجزائرر والتري ترم تطبيقهرا علرى  -عاشرا

فترات متوالية زادت من سوء الوضعية المالية المحلية. ونقر  مسراعدات الصرندوق المشرترك مرا 
ت ذات النفرع المحلري.   للبلرديات والواليرات لتمويرل بعرض النشراطاFCCLبين الجماعات المحليرةب

 وهذا نتيجة تخصي  مجمو  موارده لتغطية النفقات ذات الطابع األمني.

 سبل تنمية الموارد المالية المحلية الفرع الثاني:

انطالقا من التحليل السابق للموارد المالية وتبيان مصادرها ومشاكلها، فزننرا مرن خرالل هرذا 
 المالية المحلية وذلك من خالل النقاط التالية:تنمية الموارد  الفر  سنركز على سبل

ضررررورة إعرررادة االعتبرررار للمررروارد الجبائيرررة المحليرررة باعتبارهرررا األداة األساسرررية لتمويرررل التنميرررة  .1
المحليررة، وهررذا عررن طريررق إشررراك الجماعررات المحليررة فرري تحديررد وعرراء الضررريبة ونسرربها وكيفيررة 

 .تغطيتها

ات المحليررة لتجنررب الخلررط والغمرروض والتشررابك بررين توضرريح المهررام لكررل مررن الدولررة والجماعرر .2
ال محالرررة اختصاصرررات الدولرررة واختصاصرررات الجماعرررات المحليرررة األمرررر الرررذي سررريخفف العررربء 

 .1على البلديات والواليات

                                                           
1
 .08  ، نفس المرجع، بريق عمارأ.   
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ترشرريد اإلنفرراق العررام المحلرري وذلررك بخلررق أجهررزة رقابررة داخليررة علررى النفقررات الترري تجررري علررى  .3
 في بالدنا. مستوى كبريات البلديات الموجودة

ضرررورة تخلرري الدولررة عررن بعررض الضرررائب لصررالح الجماعررات لمحليررة حتررى تتحسررن وضررعيتها  .4
 المالية والعمل على رفع النسب المخصصة لها.

عادة االعتبار لها وذلك بالتحكم الجيد في عملية تسييرها. .5  ضرورة تفعيل مداخيل األمالك وا 

 الطرق على تشجيعه.تدعيم وتفعيل االستثمار المحلي والعمل بكل  .6

ضررررورة إعرررادة النلرررر فررري شرررروط االفترررراض المصررررفي واالعترررراف للجماعرررات المحليرررة بحرررق  .7
 المبادرة في طلب قروض بنكية حسب قدراتها المالية.

ضررررورة البحرررث عرررن وسرررائل تحسرررين المررروارد الماليرررة السررريما فررري مجرررال الخررردمات العموميرررة،  .8
لبحرررري، اسرررترجا  النفايرررات، وكرررذا تثمرررين الترررراث السرررياحة، الصرررناعة، الفالحرررة، أنشرررطة الصررريد ا

 الثقافي.

 بذل مجهودات إضافية في مجال تحصيل الضرائب. .9

 التأكيد على ضرورة تزويد الجماعات المحلية وخاصة البلدات بالموارد البشرية المؤهلة. .11

 جلب االستثمارات وتشجيع المستثمرين المحليين لتنفيذ مشاريعهم االستثمارية. .11

 ال بين الجماعات المحلية والمواطنين وضرورة إشراكهم في القرارات المحلية.ربط االتص .12

 منح الجماعات المحلية إمكانيات فعالة الستعمال قدراتها. .13

إيجرراد األجهرررزة وانلرررم واإلجرررراءات القرررادرة علرررى تطبيرررق مبررردأ المسررراءلة اإلداريرررة علرررى كافرررة  .14
ربررة الفسرراد اإلداري واالقتصررادي بكافررة العرراملين فرري اإلدارة المحليررة دون تمييررز بمررا يضررمن محا

 أشكاله وصوره.

التأكيررررد علررررى ترررردعيم الجماعررررات المحليررررة بكفرررراءات إداريررررة وتقنيررررة، والعمررررل علررررى تأطيرهررررا  .15
ة وذلررك مررن خررالل المعاهررد وتكوينهررا المسررتمر مررن خررالل التربصررات السرريما للفئررة المنتخبرر

 .  1المتخصصة

                                                           
1
 .08،04 ، ، نفس المرجع، بريق عمارأ.   
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علىىغر ىى رر ظىىدارا كبيئ ىىلر ا زكبيئ ىىلرا  اب ىىلرفىىدارا ائا ىىبرج ىىج  رعلىىغراىىبابر ىىدولرا ىى   
را س اءر ذ كر ط  عج درا قد    لرا جلرجق ارعلغرا   كقباط لرا  اب ل.

  ثر ق ارا  ظدارا كبيىئ رعلىغرجبي ىئرا سىلطد رفىلر ى را    ىد را كبيئ ىلرفىلرا    ىلرفىلر
 ئ ىىارا سىىلطد ر ىى ارا    ىىد را كبيئ ىىلر ا    ىىد را ك ل ىىلرفىىلر ىى ار قىى ارا  ظىىدارا زكبيىىئ رعلىىغرج
ا ك ىدارا ك  طىىلرر جأ  ىلكصىد بركد  ىىلررإ ىغج جىىد رر ا زكبيئ ىلا    ىل ر يى ركىارا    ىىد را كبيئ ىلر

ا    ىىىد را كبيئ ىىىلرجعجكىىى رفىىىلررأا  ىىىثرر أذىىىب رإ ىىىغ  ىىىدر  ىىىثرجذجلىىىصردىىىذ را كصىىىد بركىىىارد  ىىىلر
ج ا ركصد برك    ةر جك   ردذ را    د را كبيئ ل رفىلررجك  ل درعلغرك ئا  لرا    لر  ثرا هر 

ا    ىىىد را زكبيئ ىىىلرا ك ل ىىىلرجعجكىىى رعلىىىغراكلىىىلركىىىارا كصىىىد برا كج  عىىىلرا جىىىلر ىىىجاركىىىاررأا ىىى ار
ا ك ل ىىىلر ىىىد ك اب را كد  ىىىلر  ىىىثرأارد ىىىدكركصىىىد بركد  ىىىلرذاج ىىىلرجعىىى  رفىىىلررا    ىىىد رإكىىى ا ذز  ىىىدر

كصىد بركد  ىلرذدبا ىلرجعى  رفىلراألسىدسر ل   ىلر دىذ راألسدسرإ غرا    ىلر ا  ل  ىلريكىدرأارد ىدكر
 د ى  برا ك ى طر  ىدرر جغط لركاك علرا  فقد را جلرجقى ار  ىدر لق ىدارا كصد برا كد  لر رجعج بريدف ل

ر اه.رأ ساك دك درعلغررأ اءكاراا ر
دىىذ را    ىىد رسىى اءررأارإ   ىىثر سىىج ج ركىىاردىىذ را  باسىىلرا ىىهرباىىاردىىذ را كصىىد برا كد  ىىلر

رأ سىا لك ىدارا كذ  ىلر  ىدرعلىغررجأ  ج ىدرأكىداك ل لرج قغرجعىد لركىارعاىئركىد لر قىصررأ كبيئ لر
ا جئا ىىى را كسىىىجكبر  دا ىىىد ررإ ىىىغر دإلضىىىدفل اىىىهر ذ ىىىكركىىىارا جطىىى برا كسىىىجكبرا ىىىذ رج ىىى   را    ىىىلر

ر اذ را كاجكا.راألفبا 
ارجي ارفلرصد حردذارا  ظىدرأار أك طبحراكللركارا ج ص د را جلررإ غ ي ردذار  فع در

اد ى را   ىثررإ ىغر أفضىل دا طىب رر أ سىا  ثر  صحر جثك اردذ را كصد برا كد  لر اسىجغز  در
كىارك د  ىلرجب ى  را  فقىد ررعاركصد برا   ةرجيى اريف لىلر جغط ىلرا  فقىد را جىلرجقى ار  ىدرا    ىل
جفىىى  را  فقىىىد رفىىىلررإ ىىىبا ا ا جىىىلرجقىىى ار  ىىىدرا    ىىىلر ك د  ىىىلرا جذفىىى ارك  ىىىدر يىىىلر يىىى ارد ىىىدكر

 ررررررررررررررررر  ل.ا ك ئا
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ميئانيةة الدولةة وهيئةات  مركئية والتا يتم تمويلها مةن إداريةمن هيئات  أساسااالدارية المشكلة 
مةةن الةةذي يكةةون  األخيةةرمركئيةةة ميليةةةه والتةةا يةةتم تمويلهةةا تةةن  ريةةل التمويةةل الميلةةاه هةةذا 

والتةا تتملةل يةا الئةرائل والرسةوم الميليةة  هالوالية والبلديةة إلى أساساموارد مالية ذاتية تعود 
المةةوارد الخا ةةة الناتاةةة تةةن تشةةايل واسةةتلمار المرايةةةل  إلةةى إئةةايةالمباشةةرة وريةةر المباشةةرة 

مةةةوارد ماليةةةة خارايةةةة الناتاةةةة تةةةن المسةةةاتدات الماليةةةة التةةةا  إلةةةى باإلئةةةايةالميليةةةة المختل ةةةة 
 القروض والهبات والتبرتات. إلى إئايةتقدمها الدولة لويداتها الميلية لدتم ميئانيتها 

وبةةالررم مةةن كةةل هةةذه المةةوارد الماليةةة التةةا يةةتم مةةن خ لهةةا تمويةةل الهيئةةات االداريةةة يةةا 
هةذه الهيئةات تبقةى تعةانا مةن مشةاكل تتعلةل  أن إالالائائر ودورها يا دتم سير هذه الهيئات 

 بم ادر التمويل ويامها.

 


