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 بسم هللا الرمحن الرحمي 

ِملََْنَا َوَأْشَفْقَن  { َماَواِت َواْْلَْرِض َوالِْجَباِل فَأَبَْْيَ َأن ََيْ َمانََة عَََل السا َّنا َعَرْضنَا اْْلَ
ِ
ا

وًْل  اُه ََكَن َظلُوًما ََجُ ن
ِ
نَساُن ۖ ا

ِ
لَهَا اْْل  72اْلأحزاب اْلآية سورة   }ِمَْنَا َومَحَ

 

 

 

  هللا عليه و سمل:قال رسول هللا صَل

َماُم َراعٍ َوَمْسؤوٌل َعْن َرِعياِتهِ   {
ِ
   }ُُكُُُّكْ َراعٍ َوُُكُُُّكْ َمْسؤول َعْن َرِعياِتِه، اْل

 رواه البخاري و مسمل                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 وعرفان شكر
 

 

 وجل عز هلل والشكر هلل الحمد بعد

 ان سبحانه نسأله كما وعافية منه تسيير في المتواضع العمل هذا انجاز فئ وفقنا الذي

 علما يزدنا وان عملنا بما ينفعنا

 بن عودة مصطفى الفاضل األستاذ إلى والتقدير الشكر عبارات بأسمى أتقدم كما

 توجيها و نصحا المذكرة هذه إعداد على اشرف الذي

 حسين ايمن األستاذ كل من  إلى بالشكر أتقدم كما

 و الدكتور خالد غرايسة

 بإرشاداته عليا يبخل لم الذي

 و خاصة العمل هذا انجاز في بعيد من او قريب من المساعدة يد الي قدم من كل والى

 .السياسية العلوم و الحقوق كلية مكتبة موظفي

 



 داءــــــإه
 

 العمل هذا اهدي
 
 وكان حنانها نبع من وسقتني تربيتي اجل من تبعوت وهن على وهنا حملتني التي إلى

 اطال و ورعاها اهلل حفظها الغالية و العظيمة امي ... نجاحي سر هو عني ورضاها دعاؤها

 . عمرها في

 بكل لقبه واحمل قلبي في األخالق و القيم فيا غرس من والذي الحياة في الكفاح رمز الى

 . رحمه اهلل ابي ... واعتزاز فخر

 . باسمه واحد كل وأخواتي إخوتي والحنان العطف سمونياق من الى

 األصدقاء كل إلى

 . األفاضل األساتذة كل إلى

 المنشود الهدف الى للوصول العلم درب لي أنار و حرفا علمني من كل إلى

 

 جميعا لكم فشكرا

 كاتب محمد                                                                                            



 داءــــــإه
 

 المتواضع العمل هذا اهدي
 
 . عمرها في اطال و ورعاها اهلل حفظها الغالية والدتي ... من سهرت و تعبت و صبرت في تربيتي  إلى

 

 من رباني و انفق في سبيل تعليمي و تربيتي  الى

 رحمه اهلل ابي ...

 . ثم عبد الباري يه، أروى ،  نالى زوجتي و أبنائي نور اليقي

 . باسمه كلو أبنائهم   وأخواتي إخوتي الى

 و الزمالء في الدراسة و  العمل  األصدقاء كل إلى

 . من االبتدائي الى الجامعة األفاضل األساتذة المعلمين و كل إلى

 مد لنا يد المساعدة و النصح  من كل إلى

 

 جميعا لكم فشكرا

محمد السعيد                                                                           
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 :المذكرة ملخص
متحور مضمون املذكرة حول املركز القانوين لرئيس اجمللس الشعيب البلدي و إشكالية جتسيد هذا األخري 

قسمنا د ق و 11/10لنظام الالمركزیة بصورة حقيقية من خالل صالحيات املمنوحة له مبقتضى قانون البلدیة 
البحث إىل فصلني فصل أول تناولنا فيه املركز القانوين لرئيس اجمللس الشعيب البلدي و حتدید كيفية التعيني 

 لعملية التعيني. و املوضوعية  مبختلف مراحلها من الرتشح إىل االنتخاب متناولني يف ذلك الشروط الشكلية 
س الشعيب البلدي بصفته ممثال للبلدیة من خالل سهره على لجملأما الفصل الثاين تطرقنا فيه إىل صالحيات رئيس ا

تسيري خمتلف مصاحل البلدیة سواء من اجلانب البشري أو تسيري املرفق العام التابع للبلدیة مث بصفته ممثال للدولة و 
ط ضبالدوره كضابط للحالة املدنية من جهة و من جهة أخرى ضابط للشرطة القضائية إضافة إىل صالحياته يف 

 االداري و كذلك اختصاصه يف جمال التهيئة و التعمري.

 –صالحياته  –الرقابة  – املهام انتهاء - املهام - التعيني - البلدي الشعيب اجمللس رئيس الكلمات المفتاحية:
    رئيس البلدیة – اختصاصاته

Abstact : 

This dissertation evolved around the legal status of the president of the 

municipal people’s assembly and the problematic nature of the latter’s 

embodiment of the decentralization system in a real manner, through the powers 

granted to him under municipal law 10/11. This work is divided into two 

chapters, the first chapter tackled the legal status of the president of the 

municipal people’s assembly and specifically the different forms of appointment 

from candidacy till election, to meet the formal and objective condition of 

appointment. The second chapter dealt with the terms of reference of the head of 

the municipal assembly as a representative of the municipality through 

supervising the work of the various interests of the municipality, either from the 

human side or running the public utility. The second specification as a 

representative of the state is summarized in his role as an officer of civic 

situation in one hand and the officer of judicial police in the other hand. In 

addition to his powers in administrative control as well as his participation in the 

field of preparation and construction. 

Key words: 

Chairman of the municipal People's Congress – nomination – duties - duties 

expire – censorship – competences 
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 مقدمة:

 مكانهي و  احمللية الدمیقراطيةفيها  جسدتت  للدولة اإلداري التنظيم يف الالمركزیة قاعدة البلدیة تعد
 فإن مميزة دستوریة مؤسسة البلدیة ،ولكون ممنتخبيه إختيار طریق عن شؤوهنم احمللية تسيري يف املواطنني ملشاركة

 جمال يف اإلقليم هتيئة  وإدارة يف فعال جهاز فهي بالتايل دستوري أساس هلا جعلت األربعة اجلزائر دساتري مجيع
 هبا اخلاص القانون هعلي نص وفقا ملا املالية املستقلة والذمة اریةاإلعتب بالشخصية تتمتع فهي ،لذلك احمللية التنمية

 . 11/101 رقم اجلدید القانون وخصوصا بالتعریف تناوهلا ملا
 كما ، الشعيب البلدي اجمللس رئيس میثلها و املباشر العام باالقرتاع تخبةمن مداولة هيئة على البلدیة وتتوفر

 مت واليت 2 البلدیة قانون املتضمن 18/01/1967يف  املؤرخ 67/24 األمر مبوجب إقرارها مت اليت املبادئ أن
 تشهد ، 11/10 رقم اجلدید والقانون 3  04/07/1990  يف املؤرخ 08/ 90 نالقانو  مبوجب عليها التأكيد

 ، املواطين والتسيري الدمیقراطي للتعبري فضاء البلدیة من الالمركزیة لتجعل مببادئ اجلزائریة الدولة متسك مدى على
  .امليدان حبقائق إصطدمت قد املبادئ هذه بأن تبني البلدیة طرف من التجربة املعاشة ضوء وعلى أنه إال

 من حدة التخفيف وعلى االختصاص نزاعات یةتسو  على قادرة تكن مل البلدیة قانون أحكام إن  
 احلاالت أن شؤوهنا ،كما تسيري يف كافية شفافية غياب ظل يف البلدیة هيئات تشهدها ما غالبا اليت االختالالت

 إعالن بعد سيما ال كاحلاالت اإلستثنائية   90/08 رقم القانون تطبيق من سنة العشرین خالل املعاشة املختلفة
 حالة إعالن املتضمن 4 04/06/1991 املؤرخ يف 91/196 رقم الرئاسي املرسوم وجبمباحلصار   حالة

 احلصار،واملرسوم  حالة رفع املتضمن 5 22/09/1991املؤرخ  91/336 رقم لرئاسيا املرسوم و احلصار
 التشریعي واملرسوم الطوارئ حالة إعالن املتضمن 6 09/02/1992يف  املؤرخ 92/44  رقم الرئاسي

                                                           
   . 03/07/2011، املؤرخة يف  37املتضمن قانون البلدیة ، اجلریدة الرمسية عدد  22/06/2011املؤرخ يف  11/10 نالقانو   1
 . 18/01/1967 يف املؤرخة ، 06 عدد الرمسية اجلریدة ،تضمن قانون البلدیة ، امل 18/01/1967املؤرخ يف  67/24االمر 2
 . 11/04/1990، املؤرخة يف  15ضمن قانون البلدیة ، اجلریدة الرمسية عدد ، املت 07/04/9901املؤرخ يف  90/08القانون  3
 . 12/06/1991رخة يف ، املؤ  29اجلریدة الرمسية عدد ، یتضمن تقریر حالة احلصار  ،  40/06/1991املؤرخ يف  91/196الرسوم الرئاسي  4
  25/09/1991، املؤرخة يف  44لة احلصار  ، اجلریدة الرمسية عدد ضمن رفع حا، یت 22/09/1991املؤرخ يف  91/336املرسوم الرئاسي رقم  5
 . 09/02/1992 ، مؤرخة يف 10یدة الرمسية عدد ، یتضمن إعالن حالة الطوارئ ، اجلر  09/02/1992املؤرخ يف  92/44املرسوم الرئاسي رقم  6
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 رقم التنفيذي واملرسوم ، حمدد غري ألجل الطوارئ حالة مدد الذي  06/02/19937يف  املؤرخ  93/02رقم
 .الوالئي الشعيب اجمللس أعضاء و البلدي الشعيب اجمللس أعضاء توقيف ضمناملت 8  92/ 143
 حيةمن نا هذا التوترات تفكيك على قادرة غري منظومة أظهرت والقانونية السياسية الظروف هذه كل

 خالل من البلدیة الذي تشهده اجلواري الفضاء داخل املواجهة يف التعددي اإلنفتاح وضع فإن أخرى ناحية ،ومن
 وصنع إلختاذ ضروریا یعترب لإلمجاع الذي التوصل الصعب من جعلت متضاربة مواقف ذوي منتخبني وجود

 املرتبطة العوامل بعض بسبب ذروهتا قضاتبلغت التنا وبالتايل اجلماعية احلاجات لتلبية هتدف اليت القرارات
 : السيما

 .القبلية ةالعقلي عليها تطغى بقيت اليت للبالد اإلجتماعية احلقائق - 
 عن البلدیة لصاحلها هيئات على االستحواذ حتاول مصاحل مجاعات بروز إىل أدى الذي اإلجتماعي التطور - 

 العمل كان وبالتايل الدولة والوايل رئيس من كل به یتمتع الذي اإلمتياز طبيعة من نفسه هو التحالفات طریق
 .هلا خاضعا جعله و ربطه على منصبا

 .مالئمة غري قانونية أحكام عن جزئيا النامجة املنتخبة احمللية اجملالس ادسدإن حنو النزعة - 
 منتخب و نفيذیةهيئة ت أنه رغم أضعف موضع يف وجعله الشعيب اجمللس رئيس إستقرار زعزعة حنو النزعة - 

 .منه الثقة سحب إجراء و مؤسس غري و سریعا یكون ما غالبا واللجوء
رقم  للبلدیة جدید قانون إصدار و الطوارئ حالة لرفع الدولة سعت ئقاحلقا هذه بعض جلملة رمبا  

 فعلي احمللية وجتسيد بالتنمية والنهوض األزمات هذه حدة من للتخفيف 22/06/2011يف  مؤرخ 11/10
 مذكرة موضوع البلدي اجمللس الشعيب رئيس شخص يف املمثلة للبلدیة التنفيذیة اهليئة خالل من سيما ال المركزیةل

 عن األول املسؤول كونه البلدیة على مستوى تنفيذها و السياسة وضع بني الوصل حلقة بإعتباره البحث
 نظامه حيث من الشعب طرف من ومنتخبا للبلدیة ،فهو ممثال مزدوجة صالحيات میارس ألنه املواطن إنشغاالت

 املستوى على للدولة ممثال أیضا یعترب ألنه احلكومة سياسة على تطبيق مسؤول فهو أخرى جهة ومن القانوين،
 .احمللي

                                                           
  07/02/1993مؤرخة يف  08لطوارئ  ، اجلریدة الرمسية عدد دید حالة ا، یتضمن مت 06/02/1993املؤرخ يف  39/02املرسوم التشریعي رقم  7
، مؤرخة  27دد لشعيب الوالئي ، جریدة رمسية عاجمللس الشعيب البلدي و أعضاء اجمللس ا  املتضمن توقيف أعضاء  92/143املرسوم التنفيذي رقم  8

 . 12/04/1992يف 
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 وضع جيعله يف احمللي املستوى على الدولة متثيل صالحية البلدي الشعيب اجمللس رئيس إعطاء أن كما  
 الوحيد احلاجز تشكل البلدیة أن میكن األسلوب ،وهبذا البلدي الشعيب اجمللس أعضاء يةبق على واهليمنة التفوق
 اجمللس أعضاء بقية على التنفيذي رئيس اجلهاز إمتياز أن والدولة،كما املواطن بني الوساطة ضمان على القادر
 العمل كان ،وبالتايل وايلوال الدولة رئيس من كل یتمتع به الذي اإلمتياز طبيعة من نفسه هو البلدي الشعيب
 املركزیة اإلدارة متارسها اليت الوصائية الرقابة خالل منسواء  ذلك و یتجسد هلا خاضعا جعله و ربطه على منصبا

 الشعيب اجمللس رئيس وأعمال شخص علىأو من خالل الرقابة الرئاسية  احمللي على املستوى الوايل میثلها اليت
 .بصفته ممثال للدولة البلدي

 من الالمركزیة تتجسد فعال كانت إن حول تتمحور هامة مسألة تطرح التناقضات هذه من إنطالقا وعليه  
 مهامه وإهناء إنتخابه:من حيث اجلدید القانون ظل يف البلدي الشعيب اجمللس لرئيس القانوين مالنظا خالل

  البلدیة هيئات استقرار لضمان أعماله علىو  يهعل متارس اليت والرئاسية الوصائية الرقابة طبيعة و وصالحياته
 .ديالبل اجمللس الشعيب متاسك على السهر و الشعيب االقرتاع نتائج تدعيم و
 مرتبط هذا املوضوع كون يف البلدي الشعيب اجمللس لرئيس القانوين النظام موضوع دراسة أمهية تتجلى  

 البلدي اإلصالح منذ تسيريها و يف تنظيمها اجلزائریة امةالع اإلدارة إعتنقتها اليت املبادئ و باألسس اإلرتباط أشد
 املركزیة شكلني یأخذ املعاصرة للدولة دارييم اإلالتنظ ،كون 2011 اجلدید القانون غایة إىل 1967 لسنة

 لالمركزیة میيل أو الرتكيزعدم ب یتسم كأن بينهما املزج و درجات كيفيات يف یكمن اإلشكال أن إال الالمركزیة و 
 على ینعكس فإنه اإلجتماعية و اإلقتصادیة و السياسية العوامل مع و یتفاعل یتأثر اإلداري النظام ولكون ،

ورثت  اليت للجزائر بالنسبة التارخيي العامل إىل إضافة إدارهتا تنظيم يف الدولة من واألسلوب املتبع ذجالنمو 
 .وهذا الواقع تتالءم إداریة مؤسسات بناء من البد كان وعليه اجلدید واقعها مع تتماشى ال إداریة مؤسسات

 لرئيس القانوين على النظام تأثريه و رزائاجل يف ةاإلداری نظام الالمركزیة ألسس التطرق الدراسة إىل هتدف
 البلدي الشعيب اجمللس لرئيس القانوين املركزعلى  ةاإلداری نظام الالمركزیة تأثري أخر مبعىن ،أو البلدي الشعيب اجمللس

 .عليه متارس اليت الرقابة و سلطاته و مهامه إهناء و حيث إنتخابه من
 : املوضوع هذا يارإلخت ادفعتن اليت األسباب بني من ولعل  

 فاألسباب الذاتية تتمثل يف : 



 مقدمـــــــة
 
 

 د
 

و االطالع على اجلدید يف جمال القوانني املنظمة العلمي و حتسني مهارات البحث الرغبة يف حتصيل  -
 .للبلدیة 

 يف دراسة اجلانب اإلداري و االطالع على طریقة تسيري مرفق البلدیة إداریا و ماليا . امليول -
 

 فتتمثل يف : أما األسباب املوضوعية
 االنتخاب بإعتبار يالبلد الشعيب اجمللس رئيس إلنتخاب اإلجرائي باإلطار اخلاصة التفاصيل أدق يف البحث _

 ینظم كان سابقا ،كونه 2011اجلدید  البلدیة قانون یعاجلها مرة ألول و الالمركزیة لنظام مؤسس عنصر أهم
 .الداخلية وزارة عن درةصا تعليمات إطار يف ویعاجل

 الرقابة وجود من خالل البلدیة هبا تعمل اليت القانونية النصوص و الرمسي اخلطاب بني املوجود التناقض إبراز _
 حمور هام مرفق عن مسؤول البلدي بإعتباره الشعيب لساجمل لرئيس هام دور برز هنا ومن والصرحية، املسبقة

 ممثال باعتباره له املمنوحة الصالحية السيما اعدةمستوى الق على آثار و تانعكاسا له كما السياسية التحوالت
 .للدولة

 الكشف بإىل جان البلدیة ملسؤويل خاصة هلا املوجهة اإلنتقادات و اجلزائریة العامة اإلدارة واقع على الوقوف_  
 سلطات إلبراز فيه یعملون احمليط الذین إبراز و تصرفهم حتت املوضوعة والوسائل فيها یعملون اليت الظروف عن

 ربطها خالل من منها ضيق أو وسع قد القانون إن كان ،والقول وسلبياهتا بإجيابياهتا البلدي الشعيب اجمللس رئيس
 .وطبيعتها عليه املسلطة الرقابة بنظام

 اجلزائریة، الفقهية الكتب كل عاجلته قد اهلامة اإلداري التنظيم أسس احد باعتباره الالمركزیة موضوع أن كما_ 
 مل أهنا ،إال السابقة القوانني ظل تناولته يف قد الدكتوراه أطروحات أو املاجستري مبذكرات اخلاصة األحباث نأ كما

 2011 قانون ظل يف البلدي الشعيب اجمللس لرئيس القانوينالنظام  على اإلداري التنظيم أسس تأثري ملسألة تتعرض
 التكریس حنو منصبا التفكري كان أم فعال كرسته قد ظامالن هذا اجلزائریة بإعتناقها الدولة كانت إن للقول ،

 .الواقع أرض على الرتكيز نظام عدم وممارسة له الشكلي
 :املوضوع هذا إختيار وراء من القصد یكمن و
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 شؤون يف تسيري املواطنني ملسامهة ومكان احمللية الدمیقراطية أساس بإعتباره االنتخاب عنصر يةأمه إبراز 
 البلدي الشعيب اجمللس رأسها رئيس على املباشر العام باإلقرتاع منتخبة مداولة هليئة إختيارهم قطری عن البلدیة
 .احمللي املستوى على قراطيةو الدمی املواطنة ممارسة يف مميزة دستوریة مؤسسة البلدیة بإعتبار

 میارس األصل مكان يف هي اليت البلدیة دیناميكية بعث يف البلدي الشعيب اجمللس رئيس دور أمهية إبراز 
 یراقب و الشعب إرادة عن املنتخب یعرب اجمللس أن ،طاملا رقابة أو قيد دون منتخبيه بواسطة سيادته الشعب فيه

 اإلقليمية اجلماعة باعتبارها البلدیة وقانون اقره الدستور ملا طبقا المركزیةال قاعدة و العمومية السلطات عمل
 الشعيب اجمللس رئيس وبإعتبار قانون، مبوجب حتدث و املايل و االستقالل نيةانو الق بالشخصية تتمتع و األساسية

 .أیضا متسه اجمللس على تفرض اليت الرقابة فإن املنتخب اجمللس هذا هو عضوا يف أوال البلدي
 إىل تتطرق اليت الكتب واملراجع  قلة املوضوع يف بالبحث قيامنا أثناء واجهتنا اليت الصعوبات همأ منو 

 مل الذي لوقتل الشدید  ضيقال  إضافة اجلدیدة، اإلصالحاتو  قواننيال لظ يف االقليمية اجلماعات موضوع
 على له تأثري سليب  یكون ال أن نتمىن التسرع من نوع يف أدخلنا و ،بأكثر متعن  املوضوع يف بالبحث لنا یسمح
  .العمل جودة

 دوما نبحث جتعلنا املعرفية احلقول هبا تتميز اليت ميةاكالرت  الصفة إنفأما فيما  خيص الدراسات السابقة 
 فمن اآلخرون، عنده انتهى مما واالنطالق هبا األخذ و منها، االستفادة هبدف السابقة الدراسات خمتلف عن

 امعية التالية:اجلذكرات امل ا  مت االستعانة هب اليت   لدراسات ا
 املاجستري لشعيب البلدي يف اجلزائر ،مذكرة لنيل شهادةبلعباس بلعباس:دور و صالحيات رئيس اجمللس ا -

 . 2003،فرع االدارة و املالية ،كلية احلقوق جامعة بن عكنون ،اجلزائر 
          جمللس الشعيب البلدي ، مذكرة ماجستري ،قسم العلوم القانونية عمار بریق :املركز القانوين لرئيس ا -

 . 2006-2005لعريب التبسي ،تبسة و االداریة ، املركز اجلامعي الشيخ ا
امللغى و املتعلق بالبلدیة  90/08و اليت تناولت صالحيات رئيس اجمللس الشعيب البلدي يف ظل القانون 

 املتعلق بالبلدیة . 11/10انون اجلدید ،و سنتناول املوضوع يف ظل الق
 :   تتمثل يفاليت الرئيسية اإلشكالية من إنطالقا املوضوع هذا سيعاجل لذلك

تعلق بالبلدیة النظام القانوين لرئيس اجمللس الشعيب البلدي ، و كيف انعكس امل 11/10كيف نظم القانون _  
  ؟ذلك على صالحياته 

 :سية نطرح التساؤالت الفرعية التاليةإنطالقا من هذه االشكالية الرئي
 ؟ االداریة الالمركزیة دجستت اإلنتخاب طریق عن البلدي الشعيب اجمللس رئيس إختيارب هأن فعال هل_ 
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 البلدیة اتعيشه الذي التحدیات كاف ملعاجلة وصالحيات مهام من البلدي الشعيب اجمللس رئيسل حدد ما هل _
 نظام من ویقلص املركزیة اإلدارة الدولة خيدم متثيل جانب يف منها یظهر ما السيما الصالحيات هذه أن أم

 الالمركزیة؟
ورئيس له بإعتباره هيئة تداولية وأیضا رئيس للهيئة خب املنت اجمللس يف عضوا البلدي عيبالش اجمللس رئيس أنا مب _

 .؟ حدودها هي وما املمارسة عليه الرقابة  طبيعة هي فما ،التنفيذیة البلدیة وممثال للدولة 
 به یتمتع اإلستقالل الذي مدى معرفة يف یكمن البلدي الشعيب اجمللس لرئيس القانوين ركزامل دراسة إن 

 احمللي املستوى على صالحياته من ممارسة ومتكينه احمللي املستوى على الدمیقراطية تغلغل دیفي مبا منتخبا كونه من
 اإلداریة الرقابة خالل من االستقاللية هذه حدود االختصاصات وبني زیعتو  مبدأ من إنطالقا اإلستقاللية لتدعيم

 .أعماله وعلى عليه املفروضه
 نظاميف  اإلستقاللية ومضمون حجم أن اىل إلشارةا یقتضي للرئيس القانوين النظام عن احلدیثف
 من إنطالقا یقاس )اتالصالحي وممارسة االنتخاب عنصري: ليةالاالستق مظاهر إبراز( اإلقليمية الالمركزیة

 .)اإلدارية الرقابة( الوصائية بالسلطة البلدي الشعيب اجمللس رئيس عالقة
 ألن نظرا التحليليالوصفي  املنهج على املطروحة ةاإلشكالي على االجابة يف عتمادإلا حاولنس ومنه 

 قصد القانونية لنصوصا من كبري عدد على أساسية بصفة یعتمد أیضا املوضوع ألنو  فقهي، جانب له املوضوع
 . )امللغاة( القدمیة القوانني مع من أجل مقارنة القانون اجلدید املقارنملنهج با جانب دعمه إىل املواد حتليل

 رئيسل القانوين ركزامل :عنوان حتت وارد األولالفصل  إىل فصلني، هتقسيم مت ،الدراسة  وضوعم وملعاجلة
 رئيس نصبمب یتعلق األول:حثامبثالث  الفصل بدوره هذا ویتضمن ارييف التنظيم االد البلدي الشعيب اجمللس
و مبحث ثالث .البلدي الشعيب اجمللس رئيس طرق هنایة مهامب علقالثاين فيت املبحث البلدي،أما الشعيب اجمللس

 یتعلق بالرقابة على رئيس اجمللس الشعيب البلدي .
 البلدي، الشعيب اجمللس رئيس صالحيات ةلدراس ناهخصص املذكرة،فقد هذه من الثاين الفصل أما

 ما،أباعتباره ممثال للدولة  البلدي الشعيب اجمللس رئيس صالحيات ب یتعلق األول:مبحثني  الفصل هذا ویتضمن
 .باعتباره ممثال للبلدیة البلدي الشعيب اجمللس رئيس صالحياتب فيتعلق الثاين

 من خالل إليها املتوصل النتائج تضمنت خبامتة ،وإنتهت خبالصة تذیيله مت فصل كل أن اإلشارة مع
  .التوصيات ببعض ربطها ،مع البحث
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 رئيس المجلس الشعبي البلديل القانوني مركزاللفصل األول: ا

بتاریخ  67/24باألمر الصادر البلدي القانون من األوىل املادة مبوجب البلدیة املشرع عرف
 والثقافية واالجتماعية واالقتصادیة واإلداریة السياسية اإلقليمية اجلماعة هي البلدیة  "بأن 1 18/01/1967

املتعلق بقانون  2 1990أفریل  07املؤرخ يف  90/08  رقم القانون من األوىل املادة مبوجب اوعرفه "األساسية
 شك أن وال املايل، واالستقالل املعنویة بالشخصية تتمتع اليت األساسية اإلقليمية اجلماعة "أهنا البلدیة على

عرفها القانون  كما .االشرتاكية فلسفةلا ظل يف املتنوعة ومهامها للبلدیة املثرية الوظائف یعكس الثاين التعریف
 اجلماعة هي البلدیة "بأن منه األوىل املادة مبوجب بالبلدیة املتعلق  20113 وانج  22يف املؤرخ 11/10

 من الثانية املادة من خالل وتعترب ،" املستقلة املالية والذمة املعنویة بالشخصية وتتمتع للدولة القاعدیة اإلقليمية
 املواطن مشاركة إطار وتشكل ، ة املواطنةملمارس ومكان الالمركزیة اإلقليمية القاعدة هي البلدیة بأن:"القانون نفس

 .4العمومية الشؤون تسيري يف
 لتكریس أساسي مركز البلدیة أن قاعدة أرسخ قد اجلزائري املشرع أن نرى املادة هذه خالل فمن

 املنتخب. احمللي اجمللس عرب بنفسه ميةو العم شؤونه تسيري يف املواطن مبشاركة الدمیقراطية
احمللية البلدیة ، حبيث حيتل مركزا قانونيا مبثابة النافذة  اإلدارة ممثللشعيب البلدي و یعد رئيس اجمللس ا

حيث نص املشرع اجلزائري بعد)صدور قانون البلدیة( تعدیله للقانون البلدیة الصادر مبوجب   القانونية للبلدیة،
الثة .... من العام اىل اخلاص(، وطبقا نه هيئة ثالثة تتمثل يف اهليئة التنفيذیة )ذكر اهليئات الثأب 11/10قانون 

فإنه هو املسؤول األول يف البلدیة وهو رئيسها وینتخب من بني أعضائه  11/10من قانون البلدیة  15للمادة 
كن لرئيس اجمللس الشعيب بإعتباره میوتضم اهليئة نائبان أو أكثر ویتغري عددهم حسب عدد السكان ، حيث ال 

مل تكن له اإلستقاللية ما  دور املنوط بهالقراطية القيام بالدمی أظهر من مظاهر تكریس مبدممثل اإلدارة احمللية وم
 .القانونية واملادیة ما یسمح له بتحقيق ذلك ، واليت تعد ركنا أساسيا للتسيري احمللي 

 

                                                           
 . 18/01/1967، مؤرخة يف  06بلدیة ، اجلریدة الرمسية عدد ن قانون ال، املتضم 18/01/1967املؤرخ يف  67/24مر اال  1
 . 11/04/1990املؤرخة يف  ، 15، املتضمن قانون البلدیة ، اجلریدة الرمسية عدد  07/04/1990املؤرخ يف  90/08القانون   2
   . 03/07/2011ملؤرخة يف ، ا 37عدد تضمن قانون البلدیة ، اجلریدة الرمسية امل 22/06/2011يف املؤرخ  11/10 القانون  3
 . 87، ص 2011، دار اهلدى للطباعة و النشر و التوزیع، عني مليلة اجلزائر، 11/10عالء الدین عشي، شرح قانون البلدیة   4
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  ث حتدید النظام القانوين لرئيس اجمللس الشعيب البلدي من حي ىلإحيث سيتم التطرق يف هذا الفصل  
 دي ـــــــــو طرق هنایة مهام رئيس اجمللس الشعيب البل ( ، املبحث األول)كيفية تعيني رئيس اجمللس الشعيب البلدي يف 

 ) املبحث الثاين ( ، مث الرقابة على رئيس اجمللس الشعيب البلدي ) املبحث الثالث ( .
 

 بحث األول : منصب رئيس المجلس الشعبي البلدي مال

 القانونية النظم أمجعت اليت ام الالمركزیة االداریة( الالمركزیة،ظ)ن تطبيقات نظریة أبرز من یةالبلد عتربت 
ا على  اإلقليم لسكان االنتخاب حق الدمیقراطية )التشاركية احمللية(، وذلك بإقرار  لتكریس الوحيدة الوسيلة أهنه
 .1بلديال الشعيب اجمللس رئيس ممثليهم يف اجمللس املنتخب وكذا يارتباخ

وعليه سنتطرق اىل إختيار رئيس اجمللس الشعيب البلدي ) املطلب األول ( ، مث تنصيب رئيس اجمللس 
  الشعيب البلدي ) املطلب الثاين (.

     
 المطلب األول : إختيار رئيس المجلس الشعبي البلدي 

خبني یتم انتخابه من سكان أن رئيس اجمللس الشعيب البلدي مثله مثل باقي األعضاء املنت نشري بدایة إىل
من  03الفقرة  65البلدیة عن طریق االقرتاع النسيب ملدة مخس سنوات غري أهنا متدد تلقائيا طبقا لنص املادة 

، 90 املنصوص عليها يف املواد ري. يف حالة تطبيق التداب 2املتعلق بنظام االنتخابات 16/01القانون العضوي رقم 
قة حبالة وفاة رئيس اجلمهوریة أو استقالته أو يف احلالة االشتثنائية أو يف حالة احلرب من الدستور و املتعل 96، 93

إال أن طریقة اختياره كرئيس للمجلس البلدي و تنصيبه ختتلف عن بقية األعضاء. و هذا ما سنتطرق إليه يف هذا 
تنصيب رئيس اجمللس ، مث ول(األ فرعرئيس اجمللس الشعيب البلدي )ال شروط الرتشح ملنصب جلاملبحث حيث سنعا

 الثاين(. الفرعالشعيب البلدي )
 
 

                                                           
 2014اجلزائر، ،  33عدد إ، . ع م ،  ةالوصي للسلطة والتبعية احمللية ستقالليةاال بني ديالبل الشعيب اجمللس لرئيس القانوين ملركز: ا متام یعيشال آم  1
 282 .ص ،

 . 28/08/2016 يف خة،املؤر   50عدد الرمسية اجلریدة اإلنتخابات، بنظام املتعلق ،  25 /08/ 2016يف املؤرخ 16/10رقم  العضوي القانون  2
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 الفرع األول : شروط الترشح
لتويل منصب رئيس اجمللس الشعيب البلدي اوجب املشرع اجلزائري مجلة من الشروط الواجب توافرها لتقلد 

وضوعية وهي كما تنقسم إىل شروط شكلية وأخرى م، و عدید من النصوص القانونية لهذا املنصب نص عليها ا
 یلي :

 .الشروط الشكلية  : والأ
 یشرتط لقبول الرتشيح توافر ما یأيت :

 .إثباث أداء اخلدمة  ❖
 ضرورة إعتماد الرتشيح من طرف : ❖

 . حزب أو عدة أحزاب بالنسبة لقوائم األحزاب -
  نسبة لقوائم املستقلني ) األحرار ( یتمثل يف تقدمي قائمة حتتوي على نسبة لأو مبوجب تدعيم شعيب با -

 . % 5معينة من توقيعات الناخبني بالبلدیة ال تقل عن 
 . اإلمتناع عن الرتشح يف أكثر من قائمة واحدة عرب الرتاب الوطين ❖
رابة أو املصاهرة قواحدة بال يف قائمة واحدة ألكثر من مرتشحني ینتميان أإىل أسرة عدم الرتشح ❖

 الدرجة الثانية .من 
 .الشروط الموضوعية  ثانيا:

حمددة شروط الرتشح لعضویة  101_16من قانون اإلنتخابات رقم   79لقد جاءت املادة  
 : اجمللس الشعيب البلدي حينما نصت على

 یشرتط يف املرتشح إىل اجمللس البلدي ما یأيت :" 
مسي الدائرة مسجال يف من القانون العضوي ویكون  3يف املادة  اأن یستويف الشروط املنصوص عليه -

 .الدائرة اإلنتخابية اليت یرتشح فيها 
 .سنة على األقل یوم اإلقرتاع  23أن یكون بالغا  -
 .أن یكون ذا جنسية جزائریة  -
 . أن یثبث أداء اخلدمة الوطنية أو إعفاءه منها -

                                                           
  28/08/2016 يف ،املؤرخة  50عدد الرمسية دةاجلری اإلنتخابات، بنظام املتعلق ، 08/ 2016/  25يف ؤرخامل 16/10رقم  العضوي القانون  1
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ذا القانون العضوي من ه 05اجلنح املنصوص عليها يف املادة  أال یكون حمكوما عليه يف اجلنایات و -
 . ومل یرد إعتباره

 " .ام العام أو اإلخالل به ظأال یكون حمكوما عليه حبكم هنائي بسبب هتدید الن -
 جندها تنص على ما یأيت : 05وبالرجوع إىل نص املادة 

 ال یسجل يف القائمة اإلنتخابية كل من :" 
 . هاعتبار  ردبة ومل یاحكم عليه يف جن -
  9ة احلبس يف اجلنح اليت حيكم فيها باحلرمان من ممارسة حق اإلنتخاب وفقا للمواد حكم عليه بعقوب -
 . 1من قانون العقوبات  14و 1مكرر 9و 
 

 : مسار العملية اإلنتخابية ثانيالفرع ال
جلس الشعيب البلدي متصدر معلى أنه یعني رئيسا لل 10 /11من قانون البلدیة رقم  65تنص املادة  

 2احتصلت على أغلبية أصوات الناخبني ويف حالة التساوي یعني رئيسا املرتشح أو املرشحة األصغر سنالقائمة اليت 
تصدر القائمة اليت ملواملالحظ أن املشرع اجلزائري يف هذه املادة قد كان أكثر حتدیدا يف إسناده رئاسة اجمللس ، 

 .3ن ذلك من إشكالياتأعد، ومل یرتك ذلك للمجلس عن طریق اإلنتخابات وما أثري بشاحتصلت على أغلبية املق

 الختيارفقد نصت على طریقة أخرى  اباتباالنتخمن القانون العضوي املتعلق  80أما يف نص املادة 
نتخابات رئيس اجمللس الشعيب البلدي بنصها على : '' يف غضون األیام اخلمسة عشر املوالية إلعالن نتائج اإل

ینتخب اجمللس الشعيب البلدي من بني أعضائه رئيسا له للعهدة اإلنتخابية ، ویقدم املرتشح إلنتخاب رئيس اجمللس 
 .  4" القائمة احلائزة على االغلبية املطلقة للمقاعد الشعيب البلدي من

باملئة على  35على  ةويف حالة عدم حصول أي قائمة على االغلبية املطلقة للمقاعد میكن للقوائم احلائز 
باملئة من املقاعد میكن جلميع القوائم تقدمي  35األقل من املقاعد تقدمي مرشح ويف حالة حصول أي قائمة على 

                                                           
  60و 59و58 ، صاإلدارة احمللية اجلزائریة دار العلوم للنشر والتوزیع ص : حممد الصغري بعلي 1
 . 2011 جوان 03الصادريف  37جلزائریة العدد لجمهوریة ااملتعلق بالبلدیة اجلریدة الرمسية ل 2011 جوان 22املؤرخ يف  10 /11القانون رقم    2

  . 261ص  ، جسور لنشر و التوزیع، اجلزائر ،2012  2التنظيم اإلداري يف اجلزائر ط  :عمار بوضياف  3

  14/01/2201 ، املؤرخة يف 01، اجلریدة الرمسية عدد  12/01/2012املؤرخ يف  21/01 من القانون العضوي لالنتخابات 80أنظر املادة  4
 . ) امللغى (
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ون اإلنتخابات سریة ویعلن رئيسا للمجلس الشعيب املرتشح الذي حتصل على األغلبية املطلقة مرشح وتك
 لألصوات . 

ألغلبية املطلقة لألصوات ومن بني املرتشحني احلائزین على اويف حالة عدم  حصول أي مرتشح على 
ملرتشح املتحصل على أغلبية األصوات ساعة املوالية ویعلن فائزا ا 48املرتبة األوىل والثانية جيرى دور ثاين خالل 

 . 1ويف حالة تساوي األصوات احملصل عليها یعلن فائزا املرتشح األصغر سنا

 65ض وتعارض بني نص املادتني السابقتني ذلك أن قانون البلدیة يف مادته قكما میكن القول بوجود تنا
صلت على أغلبية أصوات الناخبني أما ینص على أن رئيس اجمللس الشعيب البلدي هو متصدر القائمة اليت حت

غلبية قانون اإلنتخابات فينص على أن إختيار رئيس اجمللس الشعيب البلدي یكون من القائمة احلائزة على األ
ائزة على أغلبية األصوات بل واشرتط احلاملطلقة للمقاعد أي مل یشرتط أن یكون الرئيس هو نفسه متصدر القائمة 

 .على خالف ما جاء يف قانون البلدیة ذلك األغلبية املطلقة 
 ةوممارسألعضاء اجمللس ولعل احلكمة يف ذلك ترجع إىل ترك مسألة إختيار رئيس اجمللس الشعيب البلدي 

 حقهم يف إسناد رئاسة اجمللس للمرتشح األول يف القائمة اليت فازت باألغلبية.

يس بصفة دائمة وفعلية بإقليم البلدیة وهذا من قانون البلدیة على وجوب إقامة الرئ 63ولقد نصت املادة 
 2یومياهتم. ضمان أكثر للتواصل بني املواطنني ولرئاسة البلدیة والتكفل عن قرب مبصاحل املواطنني وحتسني

 العضوي القانون يف الواردة املادة ان هي السابقتني املادتني نص خالل من إبداؤها میكن اليت املالحظة إن
 االحتماالت من للعدید بتناوله ذلك و البلدیة قانون يف جاء مما تعقيدا أكثر جاء قد تخاباتاالن بنظام املتعلق

 شراء الذمم. و التحالفات امام اجملال فتحت و البلدي الشعيب اجمللس رئاسة تعرتض قد اليت
 فقط وحيدة قائمة لدینا كانت إذا ما حالة االنتخابات لنظام العضوي القانون يف املشرع أغفل كما
 3؟البلدي الشعيب اجمللس رئيس خيتار كيف و احلالة هذه مع التعامل یتم فكيف %  35نسبة حتصلت على
 حيصل ان جيب و عنها مرشحا فقط القائمة هذه تقدم بأن يضتق الشأن هذا يف تعليمة صدرت لقد

 القائمة على هذه حتصل مل إذا ما حالة ويف .البلدي الشعيب اجمللس لرئاسة تؤهله اليت املطلقة االغلبية على نسبة

                                                           
    . 284ص ، سابقاملرجع ال :یعيش متام أمال   1

 سالف الذكر. 11/10رقم  البلدیة قانون من  63املادة انظر 2
 285-284 ص ص سابق،ال رجعامل ، متام یعيشأمال  3
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 رشحم يف تقدمي احلق قائمة لكل یكون ان يف املتمثل و الثالث الفرض اىل الرجوع من بد فال املطلوبة االغلبية
 .1املطلقة لألصوات االغلبية على منها مرشح اي یتحصل مل اذا اخلطوات باقي اتباع يف عنها

 
 البلدي  الشعبي المجلس رئيس تنصيب :الثاني المطلب

یرأس رئيس اجمللس الشعيب البلدي اهليئة التنفيذیة للبلدیة، إذ تتميز البلدیة يف اجلزائر بوحدة قيادة اهليئتني 
للعهدة االنتخابية،  11/10من قانون البلدیة  62تخب حسب املادة منلتنفيذیة اليت جيسدها عضو االتداولية و 

 . ، و كيفية اختيار النواب )الفرع الثاين(و سنتطرق إىل إجراءات التنصيب )الفرع األول(
 

 الفرع األول : اجراءات التنصيب
 وفقا البلدي الشعيب اجمللس رئيس ختيارا یتم أن بعد و 11/10البلدیة قانون من 66 املادة لنص طبقا

 عين یتمامل االقليم سكان اعالم باب ومن الوايل اىل تنصيبه حمضر ارسال یتم ، قانونال نفس  من  64 للمادة
 رئيس ، مث ینصهب 2املعنية البلدیة مندوبيات و اإلداریة امللحقات كذا و البلدیة مبقر احملضر هذا الصاق أیضا

 البلدیة منتخيب حبضور و او ممثله الوايل یرأسها علنية جلسة يف و البلدیة مبقر رمسي حفل يف بلديلا الشعيب اجمللس
 تنصيب تعيق استثنائية حالة وعند حدوث االنتخابات نتائج يتل األكثر على یوما عشر مخسة خالل وهذا

 الشعيب اجمللس رئيس بصنی 11/10قانون البلدیة من 19 املادة مقتضيات تطبيق میكن البلدیة مبقر الرئيس
 .حيدده الوايل االقليم خارج آخر مكان يف او البلدیة مقر خارج البلدي

قد نصت على ان تنصيب رئيس اجمللس الشعيب  11/10من قانون البلدیة  67كما نالحظ أن املادة 
من قانون  48ملادة ا یوما اليت تلي إعالن نتائج االنتخابات، و ذلك خالفا ملا جاء يف 15البلدي یكون خالل 

 أیام. 08اليت نصت على أن التنصيب یكون يف مدة ال تتعدى  90/08البلدبة رقم 
 هـــــــــــــــــــاملنتهية عهدت البلدي الشعيب اجمللس رئيس بني حمضر دادإع یتم الرمسي التنصيب عملية إمتام بعد و

 أحالت قد الوايل و إىل احملضر من نسخة رسلت و التنصيب جلسة تلي أیام 8 خالل هذا و اجلدید الرئيس و

                                                           
 امتنفيذ احك بكيفية املتعلقة ، الوالة اىل ملوجهةا احمللية واجلماعات الداخلية وزیر عن الصادرة  2012دیسمرب  5يف ملؤرخةا  38-  35رقم التعليمة 1

 . بالوالیة املتعلق 12/07 قانون من 59 واملادة االنتخابات بنظام املتعلق 01/ 12 رقم انونق من 80 املادة
 . 285ص ، سابقال رجعامل : متام امال یعيش 2
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 الرئيس یلزم جمللسا جتدید لرئيس عملية حدثت إذا و .للتنظيم املادة هذه تطبيق بشأن البلدیة قانون من 68 املادة
 1.البلدیة وضعية عن حال عرض بتقدمي عهدته جددت الذي

 
 اختيار النواب: كيفية  :الفرع الثاني

 يف املقاعد املطلوبة عدد إىل بالنظر نواب 6 إىل نائبان مبساعدة مبهامه البلدي يبالشع اجمللس رئيس یقوم
 املقرتحني على النواب اجمللس مصادقة بعد لكذ و البلدیة قانون من 69 املادة بنص حمدد هو كما اجمللس

 :یلي كما النواب عدد ویكون .باألغلبية
 .أشخاص 6 اىل 7 نم املتكون اجمللس ذات للبلدیات ( بالنسبة2نائبان ) ✓
 .مقعدا 11 من املتكون اجمللس ذات للبلدیات ( بالنسبة3ثالثة نواب ) ✓
 .مقعدا 15 من املتكون اجمللس ذات للبلدیات ( بالنسبة4اربعة نواب ) ✓
 مقعدا. 43( بالنسبة للبلدیات ذات اجمللس املتكون من 6ستة نواب ) ✓

 أجل مخسة يف البلدي الشعيب اجمللس اختارهم الذین باالنو  قائمة البلدي الشعيب اجمللس رئيس یعرض دهانع
 إلدارة أكفاء ومن یراهم ثقته على حيوز من الختيار للرئيس الكايف الوقت ملنح ذلك و تنصيبه تلي اليت یوما عشر

 ار جبا عمال التنفيذیة من اهليئة تتطلب اليت و اننيالقو  نشر او اجمللس مداوالت تنفيذ عملية خاصة البلدیة شؤون
 یالحظ ما و سنوات أي مخس البلدي الشعيب للمجلس االنتخابية للمدة نوابه الرئيس ویعني،  مطلقة بأغلبية

 مل املادة هذه أن حيث العضوي لالنتخابات القانون من 79 املادة عليه تنص ما مع تناقضها هو املادة هذه على
 ما حالة يف النواب عدد حيدد مل املشرع نأ كما مقعدا 11 حىت وأ 9 و مقاعد 7 هبا جمالس جودو  على تنص

 .2مقعدا  43به اجمللس كان إذا
 
 
 
 

                                                           
 . . 209ص ،  2012،  2ط ،اجلزائر  ، والتوزیع للنشر جسور  .البلدیة قانون شرح : بوضياف عمار 1
 2013 -2012 ورقلة جامعة اداري، قانون ختصص اكادمیي، ماسرت شهادة لنيل مكملة مذكرة اجلزائر يف للبلدیة القانوين النظام ،بلطيفة عشا 2
 .43 42 ص ص  
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 مهام رئيس المجلس الشعبي البلدي نهايةطرق  :الثاني المبحث
لتقليدیة( كما تنتهي مهام رئيس اجمللس الشعيب البلدي مثله مثل باقي أعضاء اجمللس بالطرق العادیة )ا

عضاء وفقا آللية مستحدثة أوجدها املشرع اجلزائري مبوجب قانون البلدیة ألف باقي االعلى خ أیضاتنتهي مهامه 
( لذكر انتهاء مهام رئيس اجمللس الشعيب البلدي وفق الظروف العادیة، أما يف األول، خنصص )املطلب اجلدید

  . العادیةالطرق غريانتهاء مهامه ب)املطلب الثاين( نذكر 
 
 لس الشعبي البلدي وفقا للطرق العاديةجم: انتهاء مهام رئيس الاألولالمطلب 

 و هذا ما سنذكره يف الفرع األول تنتهي مهام رئيس اجمللس الشعيب البلدي وفقا للطرق العادیة اما بالوفاة
و هذا ما  ،1أو باالستقالة رع الثاين(و اليت سيتم ذكرها يف )الف او انتهاء العهدة االنتخابية واحملددة خبمس سنوات

 يف )الفرع الثالث(. هتطرقنا الي
 

 هاء مهام رئيس المجلس الشعبي البلدي بالوفاة .تالفرع  االول: ان
عد الوفاة طریق من الطرق الىت ینتهي هبا مهام رئيس اجمللس الشعيب البلدي تلقائيا وقد نص عليها املشرع ت
 البلدي لذا نص املشرع يف يبعیة اذا یرتتب على ذلك شغور منصب رئيس اجمللس الشمن قانون البلد 71يف املادة 

من قانون البلدیة حسب االشكال  70هذه احلالة على الزامية استخالف الرئيس املتوىف بنائبه طبقا لنص املادة 
اليت مت هبا تعيينه  تاالكيفياملنصوص عليها قانونا ویتم استخالف رئيس اجمللس الشعيب البلدي برئيس أخر بنفس 

مستبعد  65نه كما سبق الذكر نص املادة ألمن قانون البلدیة  80ها يف نص املادة يلاخلطوات املنصوص ع بإتباع
من قانون  71املذكورة سابقا ویكون ذالك من خالل اجل قانوين ال یتعدى عشرة أیام طبقا لنص املادة  سبابألل

 .2البلدیة 
 
 
 

                                                           
 .234ص    2011،  ، اجلزائر 1لقانون االداري، مطبعة صغري، باتنة : ط فریدة قصري مزیاين ، ا 1

 . 286سابق ، ص الرجع املامال یعيش متام ،  2
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 .نتخابيةالا ةدهاء مهام رئيس المجلس الشعبي البلدي بانتهاء العهتالفرع الثاني:  إن
لك باعتباره أیضا مبا يف ذالك رئيس اجمللس وذ العهدة االنتخابية بانتهاءتنتهي مهام كل عضو منتخب 

ینص على ان و  11/10 من قانون البلدیة 62عضوا منتخبا مثله مثل باقي أعضاء اجمللس طبقا لنص املادة 
كام هذا القانون وعليه تنتهي مهام رئيس اجمللس أحل ا"ینتخب رئيس اجمللس الشعيب البلدي للعهدة االنتخابية طبق

 من قانون االنتخابات 65الشعيب البلدي بانقضاء مدة العهدة االنتخابية واحملددة خبمس سنوات طبقا لنص املادة 
 البلدي واجمللس الوالئي ملدة مخس سنوات ومع ذالك قد متدد بنصها على أن "ینتخب اجمللس الشعيب 16/10

خابية تلقائيا حىت بعد انقضاء اجل اخلمس سنوات وذالك يف حالة ما إذا مت تطبيق التدابري املنصوص نتالالعهدة ا
من قانون  65الفقرة  03السابق ذكرها طبقا لنص املادة  1996من دستور  96، 93، 90عليها يف املواد 

انقضاء املدة االنتخابية  تسبق يتلثة أشهر االدید اجملالس املنتخبة يف ظرف ثنتخابات وجترى انتخابات جتاال
من قانون االنتخابات ویتم تنصيب رئيس اجمللس بنفس االليات اليت سبق ان تطرقنا  02/65اجلاریة طبقا للمادة 

 .1اليها
 

 لدي باالستقالةهاء مهام رئيس المجلس الشعبي البتالفرع الثالث: إن
رغبته يف التخلي ارادیا عن رئاسة اجمللس كهيئة عن  وتتمثل االستقالة يف تعبري رئيس اجمللس صراحة وكتابة

ویتم إخطار الوايل بذالك وقد مت حتدید مدة شهر حىت تصبح االستقالة ساریة املفعول، إذا بإمكان  ،2مداولة
جيوز له االنقطاع عن اداء واجبه انه  الوخالهلا یظل یباشر مهامه و  الرئيس تقدمي االستقالة و لكنه قبل مضي املدة

 .3ستقالته للمجلسا مدق

سبب من االسباب اليت یقدرها سواء   أليفمن حق رئيس اجمللس الشعيب البلدي أن یقدم استقالته 
حيدد االسباب اليت  املشرع اجلزائري يف قانون البلدیة اجلدید مل النلك ذ الكانت أسباب ذات امهية معتربة ام 

و یتم اثبات االستقالة  لك.البلدي وحسنا فعل املشرع بذ يبعشیعتمد هبا قانونا لقبول استقالة رئيس اجمللس ال
مبوجب مداولة ترسل إىل الوايل من باب اعالم السلطة الوصية فقط، و منطلق سریان االثر القانوين لالستقالة، اليت 

                                                           
 . 287س املرجع ، ص ال یعيش متام ، نفام 1
ملاجستري، ختصص ادارة اجلماعات احمللية يف اجلزائر . مذكرة مكملة لنيل شهادة ا االدارةيف تطویر اداء  االسرتاتيجيليلى صواحلي ، دور التخطيط  2

 . 24ص  2010 /2011اجلزائر : قليمية ، جامعة الا احمللية و

 . 25، ص فس املرجع ليلى صواحلي ، ن 3
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س لجوبتقدمي هذه االستقالة تنتهي مهامه كرئيس للم 1ل احملضر إىل الوايل.سار تصبح ساریة املفعول مبجرد إ
 2الفقرة  70املادة يف الشعيب البلدي يف هذه احلالة یتعني استخالفه بنائب أخر حسب الشروط املنصوص عليها 

 2ا اختيارهمن قانون البلدیة ویرتتب على ذلك ایضا الزامية استخالفه برئيس جدید بنفس االلية اليت مت هب
بات ویكون هذا االستخالف خالل عشرة أیام خاتنام االظمن القانون العضوي ن 80واملنصوص عليها يف املادة 

 .11/103 من قانون البلدیة 71على االكثر طبقا لنص املادة 

 

 المطلب الثاني: انتهاء مهام رئيس المجلس الشعبي البلدي وفقا للطرق غير العادية
بلدي بطرق ال اوجد املشرع اجلزائري يف قانون البلدیة آلية جدیدة تنتهي هبا مهام رئيس اجمللس الشعيب

والتخلي بسبب ( صب )الفرع االولسابقا وهي حالة التخلي عن املناخرى غري الطرق العادیة الىت تطرقنا اليها 
 . )الفرع الثالث( وأخريا إلغاء سحب الثقة )الفرع الثاين( الغياب غري املربر

 
 الفرع االول: التخلي عن المنصب:

لتخلي عن املنصب بأنه احلالة اليت یكون فيها رئيس ا 2011من قانون البلدیة  74لقد نصت املادة 
ه لتقدمي استقالته امامه كما هو حمدد يف هذا الاع 73ادة طبقا للم 4اجمللس البلدي مستقيال ومل جيمع اجمللس

القانون وعليه یكون رئيس اجمللس الشعيب البلدي يف حالة التخلي عن املنصب يف حالة ما اذا قدم استقالته ولكن 
ل دورة القم جبمع أعضاء اجمللس ویتم اثبات التخلي عن املنصب يف اجل عشرة ایام بعد شهر من غيابه خی مل

 عادیة للمجلس حبضور الوايل او ممثله القانوين وتلصق املداولة املتضمنة اثبات التخلي عن املنصب مبقر غري
 70املنصوص عليها طبقا لنص املادة  الكشالبلدیة، ویتعني يف هذه احلالة استخالف الرئيس بنائبه حسب اال

كمربر   تعتمدمن نفس القانون اذا  74 املادة من قانون البلدیة وان كان مل یتم ذكرها يفالسالف ذكرها  2الفقرة 
من قانون البلدیة  73كام املادة ألحستخالف الرئيس بالنائب دون حتدید فيما اذا كانت االستقالة معلنة وفقا ال

                                                           
 . 37املرجع السابق، ص ،  11/10شرح قانون البلدیة لدین عشي، عالء ا 1
 . 287ص ،   املرجع السابق الوصية للسلطة والتبعية احمللية ستقالليةاال بني البلدي الشعيب اجمللس لرئيس القانوين ملركزا :امال یعيش متام  2
 . 11/10من قانون البلدیة  71انظر املادة  3
  . 11/10من قانون البلدیة    74– 73ر املادة انظ 4
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من قانون  80الواردة يف نص املادة  االليةلتخلي استخالف رئيس اجمللس الشعيب البلدي بنفس ا اذویرتتب عن ه
 . 1لالسباب السابق ذكرها االنتخابات

 
 الفرع الثاني:  التخلي عن المنصب بسبب الغياب غير المبرر

ئيس اجمللس ر لربر املعلى انه یعترب يف حالة التخلي عن املنصب الغياب غري " 75لقد نصت املادة 
 "2الشعيب البلدي ألكثر من شهر ویعلن ذالك من طرف اجمللس الشعيب البلدي.

یوما من غياب رئيس اجمللس الشعيب البلدي دون اجتماع اجمللس يف جلسة استثنائية  40انقضاء  و بعد
واليت  75للمادة  اا طبقیقوم الوايل جبمعه الثبات هذا الغياب ویتوىل نائب الرئيس تصریف شؤون البلدیة مؤقت

هذا و قد قدم ، ستثنائية بذات الطریقةویتم استخالف الرئيس املتخلى عن اجللسة اال 72ت إىل املادة يلأح
 .3القانون اجلدید عدد من االضافات فيما تعلق حباالت إهناء املهام

م النص عليها يف تی، مل 11/10وما جيب مالحظته أن حالة التخلي اليت مت ذكرها يف قانون البلدیة رقم   
 ، فهي حالة جدیدة جاءت لتكریس اجلدیة يف ممارسة العهدة االنتخابية.90/08قانون البلدیة 

 

 الفرع الثالث: إلغاء حالة سحب الثقة
أدى تزاید حاالت سحب الثقة من رئيس اجمللس الشعيب البلدي و نظرا لضرورة تسيري مصاحل املواطنني 

،  1990ون اجلدید للبلدیة على ادخال مواد جدیدة مل تكن واردة يف قانون ناة القفان املشرع حرص يف صياغ
ومینع قانون البلدیة اجلدید مثال سحب الثقة يف السنة االوىل للعهدة وكذا السنة االخرية من العهدة ویوجب توفر 

 .4نصاب ثلثي املنتخبني أعضاء اجمللس جيتمعون يف دورة غري عادیة

على ما یلي "تسحب ثقة اجمللس الشعيب البلدي من  90/08قانون البلدیة  من 55فقد نصت املادة 
 رئيسه وتنتهي مهامه عن طریق اقرتاع علين بعدم الثقة وبأغلبية ثلثي أعضائه "

                                                           
 . 288، ص  نفسهاملرجع امال یعيش متام ،   1
 . 11/10 من قانون البلدیة اجلدید 75انظر املادة  2
 و إداریة، شهادة املاسرت، ختصص تنظيمات سياسية مكملة لنيلمذكرة  11/10االصالحات االداریة يف قانون البلدیة  :بن طالب عائشة  3

 .2013-2012جامعة ورقلة 
بكة العنكبوتيـة املنتخبـة ومحایـة مصـاحل املـواطنني، منشـور مـن طـرف یونسـي ع، جریـدة املسـاء ،موقـع الشـ جملالسمقال بعنوان استقرار ا 4

WWW.EL-MASSAA .COM ، 2009أكتـوبر  25بتـاریخ. 
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وان كان االجدى ان ترتك مهمة سحب الثقة اىل اعضاء القائمة الفائزة دون غريهم من االعضاء فهم 
عدم االستقرار ويف كل احلاالت فانه خالل  55ني حيث ترتب على نص املادة يعى التاصحاب الثقة املمنوحة لد

 .1شهر ینتخب اخر من اعضاء القائمة نفسها اليت كان ینتمي إليها
، مل یأيت على ذكر سحب الثقة كحالة النتهاء مهام رئيس اجمللس الشعيب 11/10وعليه فإن قانون البلدیة 

 البلدي على عكس سابقه.
 

 الث: الرقابة على رئيس المجلس الشعبي البلدي:ثلبحث االم
میارس هبا هذا لتي الصفة ب اقابة بحسرلن امین عوفي عمله لندي لبلالشعبي س المجلیس ائرخيضع  

قابة رته لراراكما تخضع قدي، لبلالشعبي س المجلء اعضان أمو ه عضرباعتباوصائية لاقابة رللو خيضع فهالعمل، 
لمنتخبة س المجالء األعضا االنتخابيةلصفة ن ام فبالرغملة. دوممثال للللبلدیة وه ممثال راباعتب یةر داإلایة اصولا
ضع  جيب ونه أاله یط، إسرة دون ومباشب لشعن اتها مطسلد تستم هار باعتبا یريلتسافي ليتها ستقالیفرتض التي ا

دأ مبیة حما هي ةبلمنتخس المجالاقابة على رلاسة رممان مدف لهوصية"، والاة طلسلوان "اعنت تحقيود 
 .2روعيةلمشا

ت ماظلمنن اعدرة لصال األعمایع ابالنسبة لجمیة عرولمشدأ امبرام حتالى كفالة داریة إإلیة اصاولدف اته
لة دولالمتمثلة في مصلحة العامة المصلحة حتقيق الى رى إخأجهة ن تسعى م، وجهةن مزیة كرلالهمداریة اإلا

 .3نيةجهة ثان مواطنني ملاصلحة مو تهازیة ذاكرلالمیئات الهامصلحة و
  و سنتطرق إىل صور  الرقابة على رئيس اجمللس الشعيب البلدي باعتباره عضوا منتخبا )املطلب األول( ،

 و الرقابة على أعماله )املطلب الثاين(.
 
 

                                                           
تطبيقية : حالة بلدیة معسكر ). مذكرة مكملة لنيل شهادة املاجستري ، اجلزائریة (دراسة للبلدیات  اشكالية تسيري املوارد املالية :شباب سهام 1

 .64ص ،  2011 / 2012 ،يري ، تلمسان ختصص تسيري املالية العامة ، كلية العلوم االقتصادیة وعلوم التس
 .، ص. 2009، 6دد ع، ويندمیية للبحث القاناالكا لةاجمل"، ليةلمحدارة اإلل اعماأة على یدارإلاقابة رلا ليةفعا عتيقة بلجيل : 2
، یكيةر ألمدة المتحا یاتالولوا مإلسالافي  بيقاهتاطتدارة وإلم اعلدئ مباول وألصاسة ، درالعامةدارة اإلم اعلول صأ :لله د اني عبوبسيعبد الغين  3
 386، د س ن ص. بريوتر،لنشواة باعطلل عيةملجادار الن، البنار ومص، نسارف
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 منتخباوا ه عضرباعتبادي لبلالشعبي س المجلرئيس اقابة على رلالمطلب األول: ا

س لمجلء  اعضان أه مكغريمنتخبا وا ه عضرباعتبادي لبلالشعبي س المجلا رئيس علىقابة رلذ اتتخ
سنتطرق التوقيف )الفرع االول(، أما اإلقصاء )الفرع الثاين(، و أخريا اإلقالة )الفرع ور، صدة عدي لبلالشعبي ا

 . الثالث( 
 

 دي:لبلالشعبي س المجلرئيس اقابة على رلللية كآ الفرع األول: التوقيف

رس  مماوا غري عضیكون جبه وبمدي، لبلالشعبي س المجلویة رئيس العضت قؤمميد تج وه وقيفلتا
دة بقا للمات، طالداولماعلى وت  ال صدي  و لبلالشعبي  س  المجلور  دورات  اله  حضحيق  فال  ،  لمهامه

ابعة تملرض عتب منتخل لي كوالن امرار بقأن:"یوقف على ص لتي تنا 1 10 -11م قدیة رلبلون اقانن م 43
ال ئية قضادابري تل محن كارف أو مخلة بالشب ألسبام أو لعال اجنحة لها صلة بالمایة أو جناب بسبئية قضا

لجهة من انهائي ایة صدور حكم لى غحيحة، إبصفة صبية النتخااته دسة عهرفي ممارار الستممتكنه من  ا
  ائية.لقضا

  .ابية"النتخاسة مهامه رمماوریا فو ايائتلقب خلمنتراءة، یستانف انهائي بالبدور حكم في حالة ص
یتم فيها لتي ت الحاالبني اتت،  11/10م قدیة رلبلون اقانن م 43دة لماص افي نورد ما راء باستق
 كاآلتي:ت لحاالاه ذهل تتمثدي، ولبلالشعبي س المجلایقاف رئيس ا

 م.اعلل اماباللها صلة ایة جنب بسبائيا قضدي لبلالشعبي س المجلرئيس احالة متابعة  -
 . ملعال اجنحة لها صلة بالماب بسبئيا قضادي لبلالشعبي س المجلرئيس احالة متابعة  -
 رف.مخلة بالشل ألعمادي لبلالشعبي س المجلب رئيس اتكاارحالة  -

نف أ، یستتهراءبت ثباإفي حالة ، لكن ليوالن امل معلرار قد بعدي لبلالشعبي س المجلایقاف رئيس ایتم 
راء إلجك الب، وذلمنتخراءة ابباحلكم في حالة ليه عأن ینص   رعلمشل اغفد قراء جك إهناأن  امكرا. و ف ائيا وتلق

                                                           
 . ركذه لف السال، ا10-11م قرة یدلبلون اقانن م 34دة لماار أنظ  1
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ة ــــــــــــــــــــــــــــدیلبلون اـــــــــــــقانن ـــــم 72دة لماليه اعت فقا لما نصسياسية ولاا على سمعته ظله حفار العتبادة اعاو إه
انية من لثرة الفقافي ذا ه، ویبني ستخالفهزامية الدي إلبلالشعبي ا سللمجا ئيسن ایقاف ر عیرتتب  11/10م قر
أداء في ت قؤله مانع مل حصذي لدي البلالشعبي س المجلیستخلف رئيس ابنصها على:" ورة كذلمدة المااه ذه

ب او ند حأني دي بتعيلبلالشعبي س المجلیقوم اله ف مستخلرئيس تعيني لاعلى ل ستحارئيس إذا الب اائفه بنائوظ
 .1ديلبلالشعبي س المجلء اعضاد أحك، ألذر ذتعرئيس، واذا لا

 
 مجلس الشعبي البلديلرئيس اقابة على رللء كآلية إلقصااالفرع الثاني: 
ویته، نهائي لعضوكلي وط سقو فهدي، لبلالشعبي س المجلم رئيس امهاء نهایثبت ا راءجء إإلقصایعترب ا

على م قدیة رلبلمن قانون  ا 44دة لماافي ري ئزالجرع المشا همظنيث . حونلقانوة ابقء إلقصاراء اجویكون إ
ب لألسباائية نهزائریة نة جل إدامحن كادي شعبي بلس مجلو عضل كس، لمجلن امون لقانوة ابقي صیقنه:" أ
 نكار ألر افواتء جيب إلقصات اثبارار إلصحة ق 2رارقب جوبمء إلقصاذا الي هوالیثبت اعاله دة ألماافي ورة كذلما
 :ةاليلتا

 من حيث االختصاص: یعود االختصاص إىل الوايل كجهة وصية.  -1
ب ترلمتل الحار والمباشر األثل اإلقالة لتماثوع اضومن حمل وعء إلقصال امحخيتلف ال من حيث احملل:  -2

 .ائيةنهوئمة ورة دابصویة لعضاصفة دان وزوال فقو هوعنهما 
دي لبلالشعبي س المجلن اعالإفي  یتمثلري هولجرئيسي والراء اإلجامن حيث الشكل و اإلجراءات:  -3

 .3ءلإلقصا

 .ديلبلب المنتخالها ة یتعرض يزائنة جإدالى ء إإلقصاب اسب یعود من حيث السبب: -4
أو فى ولمترئيس الب انائف ستخالیتم ا11-10:"م قبلدیة رلون اقانن م 2/70دة لمات عليه الما نصدا ستناا

ء قصان إمیرتتب نه دة یفهم ألمااه ذهون مضمن م 4لاكاألش سنفب نا حسوقانوع لممنأو المقصى املستقيل أو ا
  .بستخالفه بنائدي البلالشعبي س اجللمرئيس ا

                                                           
 الذكر.ف لسال، ا10-11م قر دیةلبلون اقانن م 3و 2رة لفق، ا72دة لمااراجع  1
 .ركذه لف السال، ا10-11م قر دیةلبلا ونقانن م 44دة لمااراجع  2
 .171-170 ،ص ، ص2004ر، ئزالجا، زیعو لتر واللنش وملعلدار اداري، إلط النشاداري، اإلاظيم لتنري، اداإلون اقانلا :بعلي  صغريلد امحم 3
 ركذلف السال، ا10-11م قر لدیةلبون اقانن م 2/70دة لمااانظر  4



 المركز القانوني لرئيس المجلس الشعبي البلدي                                   الفصل األول: 
 

20 
 

 
 

 دي:لبلالشعبي س المجلرئيس اقابة على رلل كآليةإلقالة االفرع الثالث: 
ل خون ال دلقانوة ابقتكون إلقالة فاما االخرية تكون  إرادیة أه ذه، إذ أن الستقالةن اعف إلقالة تختلا

، 10-11م قون رلقاناحة في راإلقالة صول ام یتنالري ئزالجرع افالمش 1ب فيها أي حكميةلمنتخو العضا  ةدراإل
تقيال مسیعترب منه:" 45دة لماليه اعت ما نصذا هتلقائية" ولاالستقالة "الح طمصل باستعمار إليها شاأنه أاله إ

دورات  (3)ث ثالن مر ألكث ولبقمذر ع دونبب تغيب منتخو عضل كدي، لبلالشعبي س المجلن امائيا تلق
 ."لسنةس انفل خالادیة ع

 وریا. یعلنحضس لمجلرار اقالتبليغ، یعترب صحة م غع رلسمااجلسة ور حضن عب لمنتخف اتخل في حالة
 2كلذلي بوالوخيطر المعني. ب المنتخع اسماد لشعبي بعس المجلالغياب من طرف ا

 
 ديلبلالشعبي ا سلمجلل رئيس اعماأقابة على رلالمطلب الثاني: ا

ثالث صور املصادقة )الفرع األول(، اإللغاء دي لبلا لشعبيس المجلل رئيس اعماأقابة على رلهذ اتتخ
 )الفرع الثاين(، احللول )الفرع الثالث(.

 
 دي:لبلالشعبي س المجلل رئيس اعماأقابة على رللكآلية قة دلمصااالفرع األول: 

 د:قصرارات قدار صق إله حدي لبلالشعبي ا سلمجلرئيس الة لولمخحيات الصالر ااإطفي 
 . تهطسلوفه راشت إتحظيمات لتنوانني والقب اجوبموعية ضولمل اخاصة بالمسائ حليةمري دابتذ باتخار ألما -
 مها.راباحتواطنني لمذكري اتبطية ولخاصة بالضظيمات التنوانني والقن اعالإ -
 ء.ضاالقتد اعندي لبلالشعبي س المجلت االداوم تنفيذ -
 . 3مضائهض إیوتف -

                                                           
 195.ق، صلساباجع رلما :ل بلجب عتيقة 1
 .ركذه لف السال، ا10-11م قر دیةلبلون اقانن م 45دة لمااانظر  2
 .ركذلاف لسال، ا 10-11م قر لدیةلبون اقانن م 96دة لمااراجع  3
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 عامة ن أحكاما ما تتضمدعنر لنشن طریق اعواء سليها عم العالد ابعاله نفيذ إلتل حيز اخدال ترارات لقاه ذهل ك
 

 . 1رىألخت الحاالافي نونية لقال اسائولن امي وسيلة بأردي لفتبليغ الن طریق اعأو 
ت عليه  ما نصب لي حساو لطرف ان قة مدتخضع للمصادي لبلالشعبي س المجلرارات رئيس اقك أن لذ

للتنفيذ قابلة ، لعامةبالتنظيمات المتعلقة رارات البلدیة القاتصبح 11-10:"  مقون  البلدیة رقانن  م  99دة  لماا
 .2ليوالالى إسالها ن تاریخ إرم 1)ر)شهبعد 

ة باقرة للعامم األحكاالمتضمنة رارات القوع االه على خضدة إلمااه ذفي هري ئزالجرع المشم ینص ال
، قةدخضاعها للمصااعلى ري ئزالجون القانینص ا ملیة رارات الفردلقفيما خيص اما دى مشروعيتها. أفي مالوصایة 

فإنما ء على شيذا إن دل هل لي. كوالمسبقة للافقة والمد اال بعرارات طریقا للتنفيذ إلقاه ذال تلقى هعمليا نه أال إ
 .ديلبلاعبي شلس اجللمل رئيس اعماألي على والهيمنة ا علىیدل 

 
 ديلبلالشعبي س المجلل رئيس ااعمأقابة على رللء كآلية إللغااالفرع الثاني: 

ن م (1)ر شهدة مل خالون أو التنظيم لمخالفة للقاندي البلالشعبي ا سلمجلرارات رئيس اقیلغي لي والا
ید بقى في ري أئزالجرع اشملا أن الهم. إعادأ كمبتنفيذها على راض العتمیكنه االه ال الوالیة والى مصالح إسالها إر
س لمجلرارات رئيس اقدي تعليق تنفيذ لبلالشعبي س لمجلن الي موالأن یطلب اهي رى و خوسيلة قانونية ألي والا
ر لشهدة اموات فل فإنه في حام عليه لعام ااظبالنك أن میس لذشأنه ن من كاإذا قتة ؤبصفة مدي، ولبلالشعبي ا

لي والب الطلدي لبلالشعبي س المجلض افأو رلي والن طرف امدي لبلاعبي شلس اجللمرار رئيس اقء لغادون إبو
ه ذهء أو تعليق إللغاء للقضاوء للجاال إلي والم امام یبقى أفإنه لدي لبلا لشعبيس المجلرارات رئيس اقبتعليق 

 ة.و الصرحيلمسبقة اقة دلمصاود اجولن الناحية العملية ثه مدوحور تصمیكن ال رارات، حبيث لقا
ل سائولاة طسوابل ه بآجاطبدون ربما وؤون احمللية یبقى قائلشسري الي في والل اخدتأن نستنتج ك لذ نم
یتعلق ما دحتى عناحمللية، ة طلسلاعلى ركزیة لماة طلسلق یوكد مسو الحذا ا. فه3رعلمشاه بها زودلتي القانونية ا

                                                           
 .ركذه لف السال، ا10-11م قر دیةلبلون اقانن م 97دة الماراجع  1
 .ركذلف السال، ا10-11م قر دیةلبلون اقانن م 99دة لمااراجع  2
 بن جامعة ،احلقوق ليةك  ،واملالية اإلدارة فرع ،املاجيسرت لنيل شهادة مذكرة ،اجلزائر يف البلدي الشعيب اجمللس رئيس وصالحيات دور : سبلعباس بلعبا 3

 . 147، ص 2003 ،اجلزائر عكنون،
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ه دورصذ یوم جعي منر رمته بأثربف ر صلتاى علء لقضاالى ر إهظلمذا اهؤون احمللية، حيث یؤدي بالشر ألما
 .1م یكنكأنه لفيصبح و

 ديلبلالشعبي س المجلل رئيس اعماأقابة على رللول كآلية لحلاالفرع الثالث: 
 :2لشعبي فيس المجلل رئيس امحل فيها تحالوصية أن ة طللسلمیكن لتي ت الحاالل اتتمث

راءات إلجت البلدیة بكافة ااطسلدم قيام لة عاحي في بلشعس المجلل رئيس الي محوالحيل ا لى:وألالحالة ا -
ل لتكفدم اعم، لعاك السكينة العمومية ودمیومة املرفق الذكالعمومية، افة ظلنن واألماعلى ظ حفالمتعلقة بالا
 املدنية.لحالة الوطنية وامة دلخالعمليات االنتخابية واب

 ننيوالقاكلة له بمقتضى ولمرارات القذ اتخاا نعدي بللالشعبي س المجلع رئيس امتناافي حالة  الثانية:لحالة ا -
دد لمحل اآلجاء انقضارد ابمج، هذارعد إبعدي لبلالشعبي س المجلل رئيس الي محوالت، حيل او التنظيما

 دي.لبلالشعبي س المجلل رئيس امحلقائيا لي توالذار حيل اإلعب اجوبم
ن فإامليزانية على وت صیم لدي ولبلابي عشلس الجلمل رئيس اخل داختالدوث افي حالة ح لثالثة:الحالة ا -
لشعبي س المجلن رئيس اموب لطلمون االقانددة يف لمحروط الشافقا ها و یقوم بتنفيذها ویصادق عليلي والا
ك لذفضه لرفي حالة وه ظرجهة نحيث و منون فقا للقانوامأو مناسبا فيما یراه لي والوع لتعليمات الخضدي البلا

عاله ء أكما جا يیبقما ا ذهس الشعبية البلدیة، لمجالء اسارؤقابة رمعلقا على سيفا  تبقى لو لحلاة طسلن فإ
 .3قائمةزي كرلالمص الشخاعلى الوصية ة طلسلهيمنة ا

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 127.ص. 1986  اجلامعية املطبوعات دیوان،  ئرااجلز  يف والوالیة البلدیة نظام على تطبيقاهتا و احمللية اإلدارة أسس مسعود شيهوب: 1
 .ركذه لف السال، ا10-11 قمر  لدیةبلون اقانن م 101و 100 دتنيلمااانظر  2
 149.ق، ص.لسابا جعرلما :سابلعبس بلعبا 3
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 : ولاأل الفصل خالصة
 حتد آليات وضع خالل من البلدیة الشعبية اجملالس استقرار علىعمل  املشرع أن من خال ما سبق یتبني 

 السياسية التقلبات عن منأى يف هلوضع البلدي، الشعيب ساجمل رئيس من الثقة سحب و نسداداال ظاهرة من
 .احمللية

 للنساءنسبية  أفضلية منح مع البلدي الشعيب اجمللس رئيس انتخاب انتخاب طریقة املشرع عدل كما
 . املنصب هذا العتالء الشباب و 

 كهيئة الشعيب اجمللس مشلت أهنا حيث ، مشددة ةبارق ورةص يف جاءت البلدیة على الرقابة أن كما
 . أعماله على الرقابة وكذا باعتباره عضو منتخب رئيسه  و 

 مطلقة استقاللية هي رئيس اجمللس الشعيب البلدي البلدیة ممثلة يف استقاللية بأن القول نستطيع فال ومنه
 السلطة ید يف أداة جمرد فهي ، اإلداري الرتكيز دمع ىلإ أقرب فالبلدیة ، املركزیة للسلطة خاضعة فهي نسبية وإمنا ،
 يف املشاركة يف عزمیتهم من وحيبط ، املنتخبة اجملالس يف املواطنني أمل خييب من شأنه أن ما وهذا ، ركزیةامل

 . و تطلعاهتم لتحقيق التنمية على املستوى احمللي  و جتسيد الدمیقراطية التشاركية  احمللية االنتخابات
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  البلدي الشعبي المجلس رئيس : صالحيات الثاني الفصل
 واملبادئ باألسس أساسا اجمللس الشعيب البلدي مرتبط اجمللس رئيس وصالحيات اختصاصات دراسة إنه  

 أو شكلنيرة له املعاص الدولة يف اإلداري التهنظيم إن تسيريها، و تنظيمها يف العامة اجلزائریة اإلدارة اعتنقها اليت
 یتسم كأن بينهما املزج ودرجات كيفيات یكمن يف املشكل أنه  إاله  اإلداریة، والالمركزیة اإلداریة املركزیة ،وجهني
 . آخر طابعا یتخذ أو إىل الالمركزیة میيل أو بالرتكيز

 ولكن ةلدیللب ممثال شيء كله  وقبل أوال فهو قسمني، إىل البلدي الشعيب اجمللس رئيس صالحيات تنقسم
 يف ولكن وحدها صاحل البلدیة يف ليست اليت املهام ببعض القيام منه وتطلب الصالحيات بعض نحهمت الدهولة

االستثنائية  احلاالت يف والوزیر للوايل السلمية للسلطة خيضع البلدي الشعيب اجمللس رئيس جيعل مما العام، الصاحل
 .الدهولة حلساب فيها یتصرهف اليت

لبلدي ال جندها يف قانون البلدیة فحسب بل يف قوانني عدیدة هلا س الشعيب ارئيس اجمللو صالحيات 
صلة بالبلدیة ، و الغایة يف ذلك أن قانون البلدیة فصل يف جوانب عدة من صالحيات رئيس اجمللس الشعيب 

 . 1البلدي 
حيات هذه اهليئة هي و باعتبار أن رئيس اجمللس الشعيب البلدي یرأس اهليئة التنفيذیة ، فتعد صال

 صالحيات رئيسها ، فتسند له مهمة التنفيذ مبساعدة نواب الرئيس و رؤساء اللجان البلدیة .
و حتقيقا ملبدأ استقاللية اجلماعات احمللية املدعم لالمركزیة اإلداریة ، یدفع بنا األمر اىل دراسة مجلة 

لتحقيقها ، و مدى حریة اهليئة  و الوسائل املستعملة الصالحيات املسندة للهيئة التنفيذیة ، و طرق جتسيدها ،
اثناء  ممارستها يف سبيل حتقيق اهلدف املرجو منها حيث أن البلدیة يف تسيري حاجياهتا احملددة قانونا ، تبحث عن 
أساليب مستقلة عن سلطة الدولة لتلبية حاجات املواطنني ، فتحاول التخلص من السلطة الرئاسية و رقابتها 

، مل یكرسا فكرة  1996و  1989نا ، و لالشارة فإن الدستور اجلزائري لسنة شددة و املعرقلة إحياامل
االستقاللية للوحدات الالمركزیة يف طریقة التسيري ، على عكس املشرع الفرنسي الذي اعرتف بإستقاللية 

 .      2اجلماعات اإلقليمية كمبدأ دستوري

                                                           
 . 213، ص  2012، جسور للنشر و التوزیع ، اجلزائر ،  1عمار بوضياف : شرح قانون البلدیة ، ط  1

االداریة ، اجلزائر ، السنة  اجستري ، كلية احلقوق و العلوم  التعددیة احلزبية يف اجلزائر ، مذكرة لنيل شهادة امل داریة وفاتح بوطبيق : الالمركزیة اإل 2
  . 2005/2006امعية اجل
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 كعـــــــون ممثال للجماعة اإلقليمية مثه   بلدي عونك البلدي أوال الشعيب اجمللس رئيس إىل النظر جيب وعليه
 اجمللس رئيس لصالحيات الرئيسي متثهل اجلزء اليت هي األوىل الوضعية أنه  مراعاة مع للسلطة العمومية املركزیة 

 .رىأخ تارة للدولة ممثال و تارة للبلدیة ممثال یكون حيث الوظيفية باالزدواجية یتمتع بذلك فهو.1 البلدي الشعيب
 باعتباره البلدي الشعيب اجمللس لرئيس املمنوحة الصالحيات ألهم سنحاول يف هذا الفصل التطرق لذلك

 الثاني(. المبحث) للبلدیة ممثال باعتباره میارسها اليت الصالحيات جمموع   وكذا ،األول( )المبحث ممثال للدهولة 
 

 .للدولة ممثال تبارهباع البلدي الشعبي لسالمج رئيس صالحيات:  األول المبحث
على مستوى إقليم البلدیة ، فهو  متثيل املصاحل العليا الوطنية  على البلدي الشعيب اجمللس رئيس یسهر  

  املادة عليه نصت ، وفقا ملا 2يف األصل و األساس املركزیة یضطلع باالعمال اليت تعد من اختصاصات السلطة
 وتطبيق احرتام على مكلف بالعمل البلدي الشعيب اجمللس رئيس فإنه  103-11رقم  البلدیة قانون من 85

 إشراف وحتت القانون من نفس  88 املادة لنص طبقا له خول كما هبما، املعمول والتنظيمية التشریعية النصوص
 :   یأيت مبا الوايل
 والنظافة العامة والسكينة العام النظام حفاظ ىعل البلدیة،السههر إقليم كامل عرب والتنظيمات القوانني وتنفيذ تبليغ

 املهام بكل یكلف اإلسعاف . كما جمال يف والتدخل والرقابة االحتياطية التدابري تنفيذ حسن على العامة،السهر
 .4هبا املعمول والتنظيم التشریع له خيوهلا اليت

ا يف قانون للدولة ، و جند مصدرهرئيس اجمللس الشعيب البلدي بصالحيات واسعة باعتباره ممثال یتمتع  
 . 5البلدیة و نصوص قانونية أخرى منها قانون احلالة املدنية و قانون اإلجراءات اجلزائية و قوانني خمتلفة أخرى

 ممارسة املدنية)املطلب األول(، احلالة ضابط صالحيات ممارسة و سنتناول أهم هذه الصالحيات و منها
 )املطلب الثالث(. اإلداري الضبط حياتصال ممارسة ين(،ب الثا)املطل القضائي الضبط صالحيات
 
 

                                                           
  .17ص  ن، س د اجلزائر، اجلامعية، املطبوعات دیوان احمللية، للجماعات اإلداري التنظيم خلضر عبيد: 1

 . 290، ص  1999ن دار رحيانة ، اجلزائر ،  1لقانون االداري ، طز يف اعمار بوضياف : الوجي  2

 . 03/07/2011، مؤرخة يف  37، املتعلق بالبلدیة ، اجلریدة الرمسية عدد  22/06/2011املؤرخ يف  11/10 القانون رقم 85أنظر املادة    3
 . 11/10من قانون البلدیة  88و  85أنظر املادتني   4

 . 714ص ،  2017هومة للطباعة و النشر و التوزیع ، اجلزائر ،  ارة احمللية و تطبيقاهتا ، اجلزائر ، بریطانيا ، فرنسا ، دار: االدكمال جغالب   5
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 المدنية : الحالة كضابط المجلس الشعبي البلديالمطلب األول : صالحيات رئيس 
 احلالة املتضمن 19/02/1970يف املؤرخ 70/201رقم  األمر من والثانية األوىل املادتني بينت لقد

 وهي املدنية احلالة ضابط صفة البلدي الشعيب ساجملل رئيس على أضفت يثحب املدنية احلالة ضباط هم من املدنية
 11/10 القانون من 86 املادة إليه أشارت الذي األمر وهو تنصيبه مبجرد وذلك القانون بقوة هبا یتمتع صفة

 تعلقةملا العقود جبميع الصفة،یقوم وهبذه املدنية احلالة ضابط صفة البلدي الشعيب اجمللس لرئيس":نصت حبيث
 ".إقليميا املختص العام النائب رقابة حتت املفعول الساري للتشریع طبقا ةاملدني باحلالة

 القانون خوله فقد لنوابه األمر وكذلك بنفسه املهمة هذه مباشرته واستحالة اليومية املشاكل تزاید أن إال  
 التصریح لتلقي وذلك الدائمني، ةالبلدی موظفي بني من خيتارهم موظفني أو موظف إىل املهام هذه تفویض

 والنائب الوايل إىل باإلمضاء التفویض املتضمن القرار ویرسل ومسؤوليته رقابته حتت وذلك والوفيات بالوالدات
 تلقي  :يف اجملال هذا يف صالحياته عموما القانون، وتتمثل نفس من 87 املادة طبقا إقليميا املختص العام

 إعداد أعاله، املذكورة بالتصرحيات املتعلقة األحكام و لعقودا كل والوفيات، تدوین جوالزوا  بالوالدة التصرحيات
 أمامهم مواطن أي به یقوم توقيع كل على التصدیق أعاله، املذكورة بالتصرحيات املتعلقة العقود كل وتسليم
 2. هامن األصلية النسخة بتقدمي نسخة كل على باملطابقة التصدیق هویة، وثيقة تقدمي مبوجب

ن مسك سجالت احلالة املدنية وحفظ السجالت املستعملة و املودعة يف أرشيف كما یسهر على حس 
 .  3البلدیة ، استالم شهادة االعفاء من سن الزواج للقاصرین و شهادة االذن بالزواج ملوظفي األمن و العسكریني

على  أمني كل  یعترب حيث العام ئبالنا ومراقبة مسؤوليتهم حتت مهامه املدنية احلالة ضباط میارس و 
 األضرار عن التعویض یتحمل أنه كما عميها، احلاصل الفساد عن مدنية مسؤولية مسؤوال املدنية احلالة سجالت

ضررا  تلحق اليت و مستقلة ورقة يف الوثائق هذه قيد أو املدنية احلالة یطال وثائق الذي التزویر أو الفساد عن الناجتة
 . 4املدنية القضایا يف اليت تفصل كمةاحمل إىل فيها االختصاص ویؤول باألطراف،

 
                                                           

 واملتم ، املعدل   1970/02/27)يف  ،املؤرخة  21عدد ج ر(املدنية، احلالة املتضمن  1970/02/19يف املؤرخ 70/20 رقم أ من 2و1املادة  أنظر 1
  ( .    20/04/2014  يف املؤرخة ، 49 عدد ر ج( ، 2014/08/09 يف املؤرخ 14/08رقم  قانونال مبوجب

املتضمن قانون البلدیة ،    22/06/2011املؤرخ يف  11/10انوين لرئيس اجمللس الشعيب البلدي على ضوء القانون عزالدین كرباطو : النظام الق 2
ون العام ، ختصص قانون اإلدارة العامة ، كلية حلقوق و العلوم السياسية ، جامعة العريب بن مهيدي ، أم يف القانمذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري 

  . 37، ص 2012-2011اجلامعية البواقي ، السنة 
 . 40، ص  2011 اجلزائر عالء الدین عشي : شرح قانون البلدیة ، دار اهلدى عني مليلة ،  3

  .ذكره السالف املدنية، باحلالة املتعلق 70/20رقم مرأ من  29إىل  26من أنظر املواد 4
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 القضائي  الضبطمجال في  البلدي المجلس الشعبي رئيس المطلب الثاني : صالحيات
 اجلزائية اإلجراءات قانون عين وقد والتحري البحث مبهمة القائمني على القضائية الشرطة لفظ یطلق

 أصناف منه 14 فحددت املادة عليه القائمني ظفنياملو  أو العون أو ضابطلا صفة هلم توكل من كل ببيان واهتم
 :القضائي الضبط یشمل" :یلي ما على فتنص القضائية الضبطية
 .القضائية الشرطة ضباط ❖
 .القضائي الضبط أعوان ❖
 .1القضائي" الضبط مهام بعضهبم  املنوطة واألعوان املوظفون ❖

 اجلرمیة عن والتحري البحث إىل هتدف القضائية اليت  شبه حلةاملر  تلك هي القضائية بالضبطية ویقصد
  .2معهم واملسامهني اجلرمیة مرتكيب عن والبحث ومعاینتها

 القضائية الشرطة ضباط بصفة یتمتعون الذین اجلزائية اإلجراءات قانون من 15 املادة حددت ولقد
 .البلدیة الشعبية رؤساء اجملالس بينهم من وذكرت

 وهذه القضائي، الضبط بصالحيات إقليمه مستوى على للدولة لممث كونه الشعيب اجمللس رئيس یتمتع
 صفة البلدي الشعب لرئيس اجمللس على :" لنصها 10-11 رقم البلدیة قانون من 92 املادة أكدهتا الصفة
  "القضائية الشرطة ضابط

  :على بنصها اجلزائية اإلجراءات قانون من 15 يف املادة الصفة على نص كما
 "3القضائية الشرطة بطضا بصفة یتمتع" 

 يف احمللي اختصاصهم القضائية الشرطة ضباط میارس"  :على قانون من نفس  16 املادة نصت كما
 4 املعتادة وظائفهم ضمنها یباشرون اليت احلدود

 األدلة مجع يف مباشرته يف فتتمثل اجملال هذا يف البلدي الشعيب اجمللس رئيس الختصاصات بالنسبة أما
 متكنه واسعة سلطات القضائية الشرطة لضباط اجلزائية اإلجراءات قانون أعطى ولقد اجلرمیة، مرتكيب عن والتحري

  .5حقوقه وللمتهم سالمته للمجتمع تضمن اليت احلدود يف بدوره القيام من

                                                           
 .  16ص ،  1987طبعة اجلزائر للكتاب، الوطنية املؤسسة األول، اجلزء اجلزائري، التشریع يف اجلزائية اإلجراءات :بغدادي ملياين 1
 . 230 ص ، 2011اجلزائر، النشر ،و  للطبع هومة دار اجلزائية،الطبعة الثانية ،  اإلجراءات قانون شرح : أوهابية اهلل عبد 2
 06/14 رقم بالقانون مومتم معدل ج، إ ق متضمن  1966جوان  08يف مؤرهخ ،  66/115من أمر رقم  15أنظر املادة  3

 . من قانون اإلجراءات اجلزائية ، السالف الذكر 16أنظر املادة   4

   .116ص ، مليلة عني ، للنشر اهلدى دار ، رياجلزائ اجلزائية اإلجراءات قانون شرح : سليمان بارش 5
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 فورا ینتقل أن عليه وجيب اجلرمیة مبكان اجلمهوریة وكيل بإخطار البلدي الشعيب رئيس اجمللس یقوم كما
 .اجلزائية اإلجراءات قانون من 42 املادة حسب اآلثار على احملافظة قصد املكان عني إىل متهل دونو 

 القضائي اجمللس اختصاص دائرة كافة يف مهمتهم یباشروا أن االستعجال حالة يف هلم جيوز أنه إال
 .به امللحقني

 ذلك أداء منهم طلب إذا الوطين يماإلقل كافة يف مهمتهم یباشروا أن االستعجال حالة يف أیضا هلم جيوز
 اجملموعة يف وظائفهم میارسون الذین القضائية الشرطة ضباط یساعدهم أن وجيب قانونا، املختص القاضي من

 .املعنية السكنية
 الذي اجلمهوریة وكيل مسبقا خيربوا أن عليهم یتعني السابقتني الفقرتني يف عليها املنصوص احلاالت يف

 .اختصاصاته دائرة يف مهمتهم یباشرون
 مباشرة یلجئوا أن القضائية الشرطة ضباط میكن ":اجلزائية اإلجراءات قانون من  17/3و تنص املادة 

 .1مهمتهم...."  تنفيذ يف العمومية القوة مساعدة طلب إىل
 میكن ال دیةالبل الشعبية اجملالس رؤساء باستثناء"2 التايل بالشكل وصاغها  1مكرر  15املادة املشرع أضاف كما

 مقرر مبوجب تأهيلهم بعد إاله  الصفة هذه هلم ختوهلا اليت للصالحيات الفعلية املمارسة القضائية الشرطة لضباط
 اإلداریة السلطة اقرتاح على بناءا   املهين مقرهم إختصاص بإقليم یوجد الذي القضائي اجمللس لدي العام النائب من
 .یتبعوهنا اليت

 وبالنظر  الشعب قبل من منتخبة جهة باعتبارهم التأهيل شرط من البلدیة الشعبية لساجملا رؤساء فاستثناء
 املتعلق بالبلدیة .  11/10القانون إیاهم منحها اليت للصالحيات

 السيطرة بغية اجمللس الشعيب البلدي لرئيس القضائية الشرطة ضابط صفة صراحة القانون أقر فقد وهلذا
 لكل القضائية الشرطة اختصاصات بكافة اجملالس الشعبية البلدیة رؤساء یتمتع ثحي هتا، وحماصر  رمیةجلا على
 . 3ختصيص أو حتدید دون اجلرائم أنواع

 الغالب يف دورهم أن إال القضائي الضبط مأموري بإختصاصات البلدیة الشعبية اجملالس رؤساء متتع ورغم
 البلدیات القليلة يف إال كاملة إختصاصاهتم یباشروا أن عمليا یستطيعون ال ألهنم ذلك للمنازعات نظري، تالفيا

                                                           
   ، ( 10/06/1966مؤرخة يف  48یدة الرمسية عدد قانون اإلجراءات اجلزائية ) اجلر  متضمن  1966جوان  08يف مؤرهخ ، 66/551أمر رقم  1
 .06/14 رقم بالقانون ومتمم معدل  
 . م لقانون االجراءات اجلزائيةاملتم املعدل و 17/07مكرر املعدلة مبوجب القانون  15أنظر املادة   2

 . 20، ص  2004زائر ، اجل ،كمال دمدوم : رؤساء اجملالس الشعبية البلدیة ضباطا للشرطة القضائية ، دار هومة   3
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 یستطيع و شرطة ،  حمافظة ال درك و ال قاضي و ال یوجد ال حيث الدوائر، مراكز عن جدا البعيدة و املنعزلة
 حتریر یستطيعون و فعالة، معاونة اجلمهوریة وكالء یعاونوا أن البلدیات هذه يف البلدیة الشعبية اجملالس رؤساء

 احلریة احملاضر هذه إليهم ترسل الذین اجلمهوریة لوكالء أن على بلدیاهتم، دوائر يف تقع اليت اجلرائم ضر إلثباتحما
 . 1 شأهنا يف قرارات من یرونه ما إختاذ يف التامة

 و دیةالبل الشرطة سلطات بني و البلدیة الشعبية اجملالس رؤساء إختصاصات بني اخللط جيب و ال
 مراقبة وكيل و لسلطة القضائية الشرطة ضباط من بوصفهم البلدیة اجملالس رؤساء فيخضع ،اإلداریة الشرطة

 كامل إختصاصات البلدیة لرئيس و للوايل، ختضع البلدیة الشرطة بينما اإلهتام غرفة و بل العام والنائب اجلمهوریة
  . 2سبفح تتبعه اليت البلدیة دائرة يف لكن القضائي الضبط

 
 .اإلداري  في مجال الضبط  المجلس الشعبي البلديرئيس  صالحيات :  المطلب الثالث

 األفراد طرف من مطلقة غري ممارستها ولكن بالدستور، مضمونة واحلریات احلقوق العام املبدأ حيث من
 فإن وباملقابل هلاعمااست یساء ال حىت وذلك تنظمها وتارة منها حتد تارة وضوابط لقواعد ختضع فهي واجلماعات

 يف احلریة هو فاألصل إذا املواطنني، على التضييق يف السلطة تتعسف ال حىت القانون حددها ضمانات هناك
 بقصد ما نشاط يف اإلدارة تدخالت وهي ضوابط ووضع التقيد هو واالستثناء واحلریات احلقوق هذه ممارسة
 . العام النظام على حفاظا تنظيمه

انواعه ) الفرع األول( ،مث أهداف الضبط االداري )الفرع الثاين( ،  الداري وتعریف الضبط اوسنتطرق اىل  
و كذا تبليغ و تنفيذ القوانني و التنظيمات )الفرع الثالث( ، و أخريا صالحياته يف جمال البيئة والعمران )الفرع 

 الرابع(.
 
 
 
 

                                                           
 –الدولة و املؤسسات  –كتوراه ظل قوانني البلدیة اجلزائریة ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف إطار مدرسة الد نادیة متايل : رئيس البلدیة يف   1

 . 105، ص   2014-2013، السنة اجلامعية  1كلية احلقوق بن عكنون ، جامعة اجلزائر 
 .وما بعدها  21، ص  السابقاملرجع كمال دمدوم :  2
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 اإلداري و أنواعه . تعريف الضبط :الفرع األول 
املهام املنوطة بالسلطة االداریة املكلفة بالضبط االداري من خالل  اظ على النظام العام منفاحل یعد 

لتعریف الضبط  )أوال(السعي لتحقيق األمن و السكينة يف اجملتمع دون الس حبقوق و حریات االفراد ، و ستنطرق
 ألنواع الضبط االداري .) ثانيا( اإلداري ، مث 

     
 اإلداري. تعريف الضبط :أوال 

 ىلع احملافظة بغرض املختصة اإلداریة السلطات هبا تقوم اليت النشاطات جمموعة هواإلداري  الضبط
 الضبط عن خيتلف اإلداري فالضبط ،)العامة العامة،الصحة السكينة العام، األمن( املختلفة بعناصره العام النظام

 .اجلرمیة وقوع یتدخل بعد القضائي الضبط بينما وقائية، طبيعة ذو اإلداري فالضبط القضائي،
 لسـنة البلدیـة قـانون لـه أفـرد حيـث اإلداري الضـبط سـلطة رئيسـها میـارس البلدیـة مسـتوى علـى

 علـى حلفـاظا  :ومنهـا السـلطات هـذه بعـض حـددت الـيت منـه 94 املـادة منهـا املـواد، مـن مجلـة 2011
 مـاكناأل كــل يف العــام النظـام ىلـع احلفــاظ مـن التأكـد واملمتلكــات، االشـخاص أمــن و العــام النظـام

 ضــبطية تنظـيم العموميــة، بالسـكينة مســاس كـل معاقبــة و األشــخاص جتمــع فيهــا جيــري الــيت العموميـة
 .....(.البلدیة، إقليم على املتواجدة الطرقات

 ممـثال بإعتبـاره  الـوايل سـلطة حتـت اإلداري الضـبط سـلطة البلـدي الشـعيب اجمللـس رئـيس میـارس و
 اجمللـس رقابـة حتـت و للبلدیـة ممـثال بصـفته میارسـها   81/091 رقـم األمـر ظـل يف كـان بينمـا للدولـة
 .البلدي الشعيب

 
 البلدي اإلداري الضبط أنواع: ثانيا

  .2خاص آخر و عام ضبط نوعني، إىل الضبط الفقه قسم
 
 

                                                           
خة يف املؤر  27ر ج بالبلدیة، املتعلق ، 24-67 رقم لألمر املتمم ، 04/06/1981يف املؤرخ 09-81 رقم ق من  235املادة أنظر  1

07/06/1981 . 

  . 206، ص  2012، دار رحيانة ، اجلزائر العاصمة ،  1شرح قانون البلدیة ، ط : عمار بوضياف 2
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 :العام الضبط  _1
 تطيعتس ط و يف كل ميدانه كل نشاعامة جتا بصورة العامة ممارستها للسلطات تلك املهام املسندة هو و

 الضبط میارس و معني، داخل إقليم العامة والسالمة واألمن العام بالنظام میس كل ما تنظيم يف أن تتدخل مبوجبها
  .1البلدیة الشعبية اجملالس رؤساء و الوالة احمللي املستوى على العام اإلداري

 
 :الخاص الضبط -2

 يف جمال حمدد األفراد حریات و نشاطات تقييد بقصد لإلدارة القانون منحها اليت السلطات به و یقصد
 من العامة السلطة تفرضه األول ما النوع مثال و بذاته نشاطا أو مكانا خيص أن إما النحو هذا على فهو معني، و

 .تعلن عنها حمددة مواقيت يف تنقلهم حتظر كأن األشخاص، جمال تنقل يف اجراءات
 تفرض أن أو معينا شارعا تغلق كأن املرور حركة نظيملت قيودا اإلدارة تفرض أن الثاين النوع ومثال

 حقوقهم أو اآلخرین حریة ارستهامم يف متس عامة حریة فكل العام، االجتماع األفراد حق  ملمارسة معينة إجراءات
 جحيتا  البلدیة تراب على یقام الذي مثال العمومي فاالجتماع  2القانون، حددها اليت بالطرق تقييدها لإلدارة جيوز

 العام اإلداري الضبط متارس اليت السلطات أن اإلشارة جتدر و البلدیة، رئيس طرف من تصریح إىل قبل تنظيمه
 .3 البلدیة رئيس و الوايل مثال ذلك و اخلاص اإلداري الضبط متارس أن میكنها

 
 البلدي. اإلداري الضبط أهداف:الثاني الفرع

 اإلداري، باستعمال وسائل الضبط الدولة يف العامة تالسلطا لتحقيقه تسعى الذي ياألساس اهلدف إن
 استقرارها وهلذا، تضمن حىت للدولة و الوظائف األساسية الواجبات من یعترب الذي العام، النظام على احملافظة هو

 كاف سواء تبددها يتلا األخطار من ممتلكاهتم و اجملتمع أفراد محایة منها الغرض اإلداري الضبط فأعمال
 من تتكون العام النظام فكرة أن الفقه غالبية جيمع لذلك یكاد و الطبيعة،  أو بفعل نفسه، اإلنسان مصدرها

 .العامة السكينة العامة، الصحة األمن العام، :وهي عناصر ثالث

                                                           
 جامعة السياسية، والعلوم احلقوق كلية املاجستري، شهادة لنيل مذكرة اجلزائر، يف البيئة محایة يف الالمركزیة اهليئات تدخل جمال احلق خنتاش:عبد  1
  . 75ص ،  2011-2010اجلامعية  السنة ورقلة، ح، مربا  اصديق
 .بعدها وما  260ص ،السابق املرجع البلدیة، قانون شرح:  بوضياف عمار2
  17.ص ،2010دار اجملدد للنشر و التوزیع ، سطيف ، ،   4ط ، اإلداري القانون يف الوجيز :لباد ناصر3
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 العام . األمن حفظ : أوال

 االعتداء خطر من وممتلكاهتم، أرواحهم على باالطمئنان السكان و املواطنني شعور یعين العام األمن
 عن ناجم أو و املظاهرات و األفعال اإلجرامية، كالتجمعات نشاط عن ناجم اخلطر هذا كان سواء عليها،

 و املروریة السالمة العام یشمل األمن كما،   1  الثلوج وتساقط والفيضانات كالزالزل الطبيعية و العوامل الكوارث
 تسيري حسن و العام السري أمن و تسيري املرور يف ، واملتمثلةاجملال  هذا يف صالحيات دیةالبل رئيس أعطي قد

 ...املرور تنظيم و األرصفة على العرض سيما ال العمومية شغل الطرق كيفيات  حتدید و ورؤیتها العمومية الطرق
 دیةالبل بإقليم الواقعة قالطر  لنظام فبالنسبة ،2البنایات و األماكن قرب اإلشارة لوحات وضع خالل و ذلك من

 الواقعة الطرق خبصوص الرئيسية، لكن اخلاصة بالطرق األحكام مراعاة مع نظامها، بضبط یقوم البلدیة رئيس فإن
 البلدیة على رئيس على یقع أنه كما  .3 لوحده هبا یستأثر نظامها ضبط فإن سلطة البلدیة باملناطق العمرانية داخل

 املهددة البنایات و األسوار هدم و دعم إىل يك الراميةالوش اخلطر حالة يف ليةتعجااإلس اإلجراءات اختاذ
 .  4بالسقوط

 
 العمومية. الصحة حفظ : ثانيا

 صحة وقایة بغرض الالزمة اإلجراءات اختاذ عاتق البلدیة على یقع للمهور العام األمن توفري جانب إىل
 النظافة مها كبريین حول حمورین تمحورت للبلدیة يادین األساسيةملفا 5 املرض، أو اخلطر مصدر كان أیها األفراد،

 هذه وتصبوا و الرتاث، الطبيعة على احلفاظ يف أخرى أطراف مع مسامهتها جانب إىل العمومية، الصحة وترقية
 ذ كلاإخت( البلدیة رئيس عاتق على یقع فإنه ولذلك الصحية، األخطار و من األمراض اإلنسان محایة إىل امليادین

 العمليات تنفيذ على السري املتنقلة، األمراض وحامالت املعدیة و الوبائية األمراض مكافحة ىلإ الرامية االجراءات

                                                           
 .بعدها اوم  73ص ،  سابقالرجع امل :احلق خنتاش عبد1
ص الطرق الشعيب البلدي فيما خي اجمللس رئيس بصالحيات املتعلق ،  1981/10/10يف املؤرخ 81/267رق أمر من  03،  02ملادتنيأنظر ا 2

 1981/10/13. يف املؤرخة ، 41 عدد ر ج العمومية، والطمأنينة والنقاوة
 . 79 ص ،سابقال جعر امل :عبد احلق خنتاش3
 العمومية،السالف والطمأنينة  والنقاوة الطرق خيص فيما البلدي الشعيب اجمللس رئيس بصالحيات املتعلق 81/267رقم  مرأ من  06ملادةأنظر ا 4

 .ذكره
 . 262 ص سابق،الرجع امل البلدیة، قانون شرح : وضيافب عمار5
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 مجع و األحياء تنظيف تنظيم للشرب، الصاحلة باملياه للسكان املنتظم التموین على السري بالتطهري، املتعمقة
 (  1......القذرة املياه التطيري،ضمان تصریف شبكات صيانة القمامات،
 من یتشكل الذي و البلدي الصحة حفظ مكتب البلدیة رئيس حتت تصرف یوضع املهام هذه لتنفيذ و

یتطلبها  اليت التقنية امللفات و والعقود حفظ الوثائق املكتب هذا مهمة معين، قطاع حسب كل تقنيني مستخدمني
 .2 البلدیة توىمس على العمومية والنقاوة ةالصح حلفظ الدائمة املراقبة و البلدیة أجهزة عمل

 
 العامة. السكينة حفظ: ثالثا

 وكل  اإلزعاج، مــــــــــن السكان لوقایة العامة األماكن و وسكون الطرق هدوء على احملافظة تعين و
 سلطات ثلاليت مت اإلداریة اهليئات السبب تتدخل فلهذا للراحة، الركون أوقات يف سيما ال السمعية املضایقات

 فإن ولذلك  ، 3 املتجولني الباعة و الصوت، كمكربات السكينة العامة، على یؤثر نشاط أي عمبن اإلداري الضبط
 قمع یتوىل كما العامة، واآلداب الطمأنينة على احلفاظ ضمان شأهنا من یقوم بتلك االجراءات اليت البلدیة رئيس

  .النوع نفس من األخرى تالتجمعا وكل واملعارض واقساأل تنظيم فيضبط اإلخالل بذلك، شأنه من كل عمل
 للجمعيات ومینح ،4لتنظيمها القبلية الرخص يف ذلك یسلم و العمومية الفنية العروض تنظيم یتوىل كما

 . 5لتأسيسها رخصا البلدیة مستوى على نشاطها ممارسة ترید اليت
 بغرض إلدارةل املتاحة املادیة كانياتماإل بكل االستعانة یتم فإنه سبيل حتقيق هذه األهداف، يف و

 .6 مهامها ممارسة من اإلدارة میكهن عتاد أو آلة كل أي الضبط، مهام ممارسة
 وحىت البلدیة العمومية املصاحل مفتشي و البلدیة الشرطة بأعوان البلدي الشعيب اجمللس رئيس یستعني كما

    .7مبهامه  القيا يف اعدهسی أن آخر حيتمل عمومي عون وكل الوطين والدرك بالشرطة
                                                           

 والطمانينة ص الطرق والنقاوةخي فيما يالبلد الشعيب اجمللس رئيس بصالحيات املتعلق 81/267رقم أمر من  12إىل  08من املوادراجع 1
 .ذكره العمومية،السالف

 ،  27عدد ر ج  البلدیة، الصحة حلفظ مكاتب إنشاء املتضمن ، 1987/06/3 0يف املؤرخ 87/146من املرسوم رقم   02،  01املادةأنظر  2
 1987/07/01. يف املؤرخة

  . 74 ص نفسه، املرجع : عبد احلق خنتاش 3

 العمومية، والطمأنينة والنقاوة الطرق خيص فيما البلدي الشعيب اجمللس رئيس لصالحيات احملدد 81/267 رقم أمر من  16إىل  14من املوادراجع  4
 .ذكره الفالس

 . 2012/01/15 يف املؤرخة ،  02ر عدد ج باجلمعيات، ،املتعلق  2012/01/12يف املؤرخ 12/06رقم من قانون  7املادة أنظر  5

  .  271 ص السابق، املرجع البلدیة، قانون شرح : افبوضي عمار 6
 .ذكره السالف العمومية، النقاوة والطمأنينة و خيص الطرق فيما لديالب الشعيب اجمللس رئيس لصالحيات احملدد 81/267 رقم أمر من  17املادةأنظر  7



 صالحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي                                    الفصل الثاني:      

34 
 

 هذا أن غري 1 93/207 رقم التنفيذي املرسم مبوجب البلدیة الشرطة سلك إنشاء مت الصدد يف هذا و
 مهامه وحيدد البلدي سلك احلرس إنشاء املتضمن 96/265 رقم التنفيذي املرسوم مبوجب إلغاءه مت األخري

 احلرس هيئة على فعلية سلطة أي ال میلك البلدي اجمللس رئيس أن جند املرسوم هلذا ووفقا أنه غري ، 2وتنظيمه
 .الوايل سلطة حتت إال البلدي احلرس مصلحة لتنظيم تعليمات أو توجيهات تقدمي ال میلك فهو البلدي،

 يف سحبه  2 املادة يف صالحيات من البلدي الشعيب اجمللس لرئيس أعطاه ما املرسوم هذا فإن بالتايل و
 والتفسري حيكم، وال میلك الذي كامللك البلدي الشعيب اجمللس سمثال رئي أصبح و منه، 13 ، 11 ، 10 املواد

 احلرس هيئات فأنشأت أمنية متر مبشاكل الدولة كانت  استثنائي ظرف يف جاء أنه هو املرسوم هذا ألحكام الوحيد
 يف عملها إرجاء مت و ات،یدالبل مستوى على األمن نشر على العمل اإلرهاب، و مبحاربة كلهفت و البلدي،

 .3 الحق وقت إىل امليادین من وغريها والنظافة والصحة الطرق كنظام األخرى مليادینا
 ذات أو فردیة قرارات طریق عن وكذلك عام طابع أي قرارات ذات لقرارات إداریة تنظيمية، اختاذها إىل إضافة
 . 4 استعمال اإلكراه متلك سلطة كما خصوصي، طابع

 
 .والتنظيمات انينالقو  تنفيذ و تبليغ :لثالثا الفرع

 بتبليغ البلدي الشعيب اجمللس رئيس یقوم أن علىبالبلدیة  املتعلق 11/10 قانون من 88 املادة نصت 
 :جماالت نذكر منها عدة يف البلدیة إقليم على التنظيمات و القوانني وتنفيذ

 :االنتخابات قانون مجال أوال : 
،  5 ت عليه أحكام القانون العضوي املتعلق باالنتخاباتأحد أهم مهام الدولة كما نص تعترب االنتخابات  

فيتمثل دوره يف تسيري العملية االنتخابية من حيث التحضري و املتابعة و التسيري ، فهو هبذه الصفة یقوم باالعداد 
 لىع اإلشراف و تسليمها و اخبنلا بطاقة إعداد للمراجعة السنویة لالنتخابات ، فهو یقوم بتسجيل الناخبني و

 .االنتخابية اإلداریة اللجنة بقرار تبليغها مبجرد وشطبهم بتسجيلهم تقوم واليت باالنتخابات املكلفة البلدیة مصلحة

                                                           
  1993/09/26.يف املؤرخة ،  60ر عدد ج عمله، وكيفيات ميامه وحيدد البلدیة ةسلك الشرط إنشاء املتضمن  1993/09/22يف املؤرخ  93/207رقم  مرسوم تنفيذي 1
،  47، املتضمن غنشاء سلك احلرس البلدي و حتدید مهامه و تنظيمه ، ج ر عدد  03/08/1996مؤرخ يف  96/265املرسوم التنفيذي رقم   2

 . 07/08/1996املؤرخة يف 
 . 88ص السابق، املرجع اجلزائر يف البلدي الشعيب لساجمل رئيس وصالحيات دور : بلعباس بلعباس 3
 . 170 ص السابق، املرجع ، ارياإلد القانون يف الوجيز :لباد ناصر 4
  28 / 08 / 2016.يف املؤرخة ،  50عدد الرمسية اجلریدة املتعلق بنظام االنتخابات 16/10ن العضوي رقم القانو  5
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 للقانون طبقا  االنتخابية اإلداریة اللجنة قرارات وتبليغ االنتخابية القوائم مراجعة فرتة فتح إشعار بتعليق یأمر 
 . 1باالنتخابات املتعلق 61/10 العضوي

 :الوطنية الخدمة مجال ثانيا :
 لألشخاص بالنسبة الوطنية باخلدمة املعنيني بإحصاء سنویا القيام البلدي الشعيب اجمللس رئيس یتوىل  

 ةاخلدم بطاقة بضبط یقوم القانوين ، كما السن بلغوا والذین هبا املقيمني أو یرتأسها اليت البلدیة يف املولودین
 . 2على مستوى مصلحة احلالة املدنية يف مكتب اخلدمة الوطنية و اإلحصائيات الوطنية، حيث جتري العملية

 ثالثا : في مجال االسعاف 
یقوم رئيس اجمللس الشعيب البلدي يف هذا اجملال بإعداد خمطط لتنظيم االسعافات يف إطار القونني املعمول  

 جمال االسعاف .  و االحتياطات و التدخل يف تاهبا، بغرض اختاذ التدابري و اإلجراء
و له يف سبيل حتقيق ذلك سلطة تسخري مجيع الوسائل و املصاحل و املؤسسات املوجودة على تراب 
البلدیة ، كذا االفراد و املعدات ، و ذلك لتفادي وقوع حوادث و كوارث أو عند وقوعها ، كما نصت املادة عليه 

 . 11/10 ةیمن قانون البلد 89املادة 
 

 في مجال البيئة و العمران . البلديالمجلس الشعبي صالحيات رئيس الفرع الرابع : 
 وكائنـات وتربـة وهـواء مـاء مـن مكوناتـه جبميـع اإلنسـان،  فيـه یعـيش الـذي احملـيط بالبيئـة یقصـد

 ريغـی الـذي الطـارئ ذلـك بـه فيقصـد التلـوث وأمـا.  3حاجياتـه إلشـباع اإلنسـان أقامهـا ومنشـآت حيـة، 
 يف حتمـا السـبب ویكـون .وهوائـه  راضـيهوأ مبياهـه ، احملـيط هلـذا والبيولوجيـة الفيزیائيـةو  الطبيعيـة الرتكيبـة مـن

 الضـبط تقسـيم ومیكـن .4األخــر احليـة الكائنـات أو باإلنسـان، اإلضــرار إىل بالضـرورة واملـؤدي .فسـادها
 املكونـة ثالـثال التقليدیـة العناصـر بسـح البيئـي، اإلداري بالضـبط مـا یسـمى أو البيئـة جمـال يف اإلداري
 :5 االتية باملصطلحات عليه اصطلح ما أو العام للنظام

                                                           
 القانونية العلوم ،قسم التبسي،تبسة العريب الشيخ اجلامعي ماجستري،املركز البلدي،مذكرة الشعيب لساجمل لرئيس القانوين املركز:بریق عمار  1

 . 294،ص 2006  2005 واإلداریة،

 .  نفس الصفحة ،  نفسهعمار بریق : املرجع   2

  ، 2002صر،م هوریةمج االسكندریة  ,املعارف نشأة ،منشورات الشریعة ضوء يف البيئة محایة احللو: قانون راغب ماجد 3
 . 1981 مصر مجهوریة  ,االسكندریة  ,املعارف دار ,البيئة ومحایة النفطي التلوث : ساملة الكرمي عبد أمحد 4
 ر.، اجلزائ2015، 95العدد . العمل منازعات جملة  ,اجلزائري التشریع ضوء على البيئة محایة يف املخولة وصالحياهتا احمللية اجلماعات : لعلويحممد  5
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 ومالـه نفسـه علـى اإلنسـان طمأنينـة ,شـأهنا مـن الـيت اإلجـراءات اختـاذ وهـو  :البيئـي العـام األمـن -1 
 ، عشـوائية بطریقـة الفضـالت كرمـي اإلنسـان صـنع مـن كانـت سـواء .الطبيعيـة الكـوارث مـن الوقایـة مثـل

 . والفيضانات كالزالزل الطبيعة صنع من تكون أو ، النظافة ئحبلوا التقيد وعدم
 كالوقایـة ,صـحتهم يف اجملتمـع أفـراد محایـة أجـل مـن اإلجـراءات اختـاذ هـي  :العامـة البيئيـة الصـحة -2 

 الصــاحلة مليــاهاو  األغذیــة ومراقبــة نظافــة احملــيط علــى والعمــل ,والوبائيــة املعدیــة بــاألمراض اإلصــابة مــن
 . للشرب

 أسـباب إلزالـة املناسـبة االجـراءات باختـاذ ، األفـراد راحـة علـى العمـل هبـا یقصـد :البيئيـة السـكينة -3
 العمـل و . الضـارة احلشـرات ومكافحـة ,والسـيارات املعامـل ودخـان ,احلجـارة مقـالع غبـار مـن اجلـو تلـوث
 . اخلضراء املساحات كتوفري هادئ جو إقامة على

 طریـق عـن تكـون الـيت والتقنيـات األسـاليب مـن نـوع : بأهنـا فهـاتعری میكـن العمرانيـة تهيئـةلا أمـا
 . بشریة ملستوطنات املعيشية الظروف حتسني قصد ووسائل ودراسات أفكار

أو معـایري  مقـایيس حتدیـد اىل هتـدف الـيت العامـة القواعـد جمموعـة فهـو والتعمـري التهيئـة قـانون أمـا
 . العمرانية الشبكة وضبط البنایات وضبط ، ومراقبتها األراضي لشغ وكيفية التعمري،

 
 . البيئة حماية مجال في :أوال

 سـلطات ممارســة إطـار ويف البيئـة علـى احلفــاظ جمــال يف البلــدي، الشـعيب اجمللـس رئــيس یتمتـع
 مــن ممكنــة درجــة بأقصــى والتقليــل املــواطنني ظــروف حتســني قصــد صــالحيات بعــدة .اإلداري الضــبط

 احـرتام عـدم مــن جـراء الناجتــة األضــرار مـن أیضـا التقليــل علــى والعمــل البيئــة، علــى الواقعــة داءاتتـعاال
 . أخرى جهة من واحمليط البيئة، املنظمة القواعد

 رئــيس اجمللــس یكلــف املــواطنني وحریــات حقــوق احــرتام إطــار يف أنــه علــى 1 88 املــادة تــنص
 : یلي مبا الوايل سلطة حتت البلدي الشعيب

 العمومية . النظافةو  والسكينة النظام على سهرلا *
 اإلسعاف . جمال يف والتدخل ,والوقائية االحتياطية التدابري تنفيذ حسن على * السهر

                                                           
 .ذكره السالف بالبلدیة، املتعلق 11/10 رقم انونقال من  88املادة ظرأن  1
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 الشـعيب اجمللـس رئـيس یكلـف املـواطنني وحریـات حقـوق احـرتام إطـار يف أنـه علـى  :تـنص  194املـادة أمـا
 اجمللـس رئـيس یسـهر الشـأن اهـذ ويف , البيئـة ومحایـة يطاحملـ نظافـة تعليمـات احـرتام علـى بالسـهر البلـدي
 : على البلدي الشعيب

 . ومعاجلتها القمامة وإحراق العمومية املزابل تنظيم -

  . منتظمة بصفة القمامة مجع على بالنظافة املكلفني وإلزام احلرص -

 املتواجـدة صـحةلاو  النظافـة حفـظ مصــاحل مـع والتنسـيق بالتعـاون الوبائيـة املعدیـة األمــراض مكافحـة -
 . البيطریة واحملالت الصحية واملراكز ةالبلدی مبقر

 احلضـریة تعـرب اجملمعـات الـيت اجملـاري ومراقبـة ,الدوریـة التطهـري بعمليـات بالقيـام التقنيـة املصـاحل تكليـف -
 . األخرى األودیة وباقي

  . املضرة النفایات بآثار وحتسسيهم السكان إلعالم دائم جهاز وضع -

  . اخلضراء حاتاملسا وتطویر وصيانة إجناز ىعل العمل -

  . البيئة حتسني قصد الرتفيه غابات هتيئة على العمل -

  . املستعملة املياه معاجلة -

  .الرتبة واجنراف التصحر حماربة إىل الرامية املومسية الربامج متابعة -
 . وضواحيها البلدیة داخل التشجري مشاریع متابعة على السهر -

 صــالحياته عــن وفضــال  .البيئــة علــى احملافظــة جمــال يف البلــدي الشــعيب لــسجملا رئــيس یتــدخل
 :  منها نذكر أخرى قوانني مبوجب صالحيات على حيوز فهو .البلدیة قانون مبوجب
 اجمللــس لــرئيس میكــن  :منــه  101املــادة تــنص  20052أوت   04يف املــؤرخ 05/12رقــم القــانون
 طریـق االسـتغالل عـن للميـاه ميـةالعمو  اخلـدمات اســتغالل قـرار یصـدر أن املداولـة بعـد البلـدي، الشـعيب

 ألمهيـة نظـرا . وهـذ  العـام للقـانون خاضـعني معنـونني ألشـخاص اخلـدمات هـذه تسـيري امتيـاز ملـنح املباشـر،
 . العمومية بالصحة واحمليط وارتباطه البيئة محایة جمال يف یلعبه الذي بالدور مقارنة املورد هذا

                                                           
 .ذكره السالف البلدیة،ب املتعلق 11/10 رقم انونقال من 94 املادة أنظر  1

 .2005 سبتمرب 04  يف مؤرخة  60عدد الرمسية اجلریدة ,باملياه املتعلق 2005أوت  04يف املؤرخ 05/12 رقم القانون 2
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 الشــعيب اجمللــس رئــيس یتخــذ التلــوث، افحــةمك وهبــدف النفایــات بتســيري فــلالتك إطــار ويف 
 وتراكمهـا انتشـارها حماربـة علـى ویسـهر .واملنزليـة الصـناعية النفایـات معاجلـة أجـل مـن التـدابري كـل ,البلـدي

  .قانونا املتاحة الوسائل وبكل ,اإلجراءات كل اختاذ خالل من احمليط نظافة على ، حفاظا
 رقــم للقــانون تطبيقــا وهــذا.   احلضــریة النفایــات لتســيري البلــدي املخطــط لخــال مــن وكــذلك

 بلـدي خمطـط ینشـأ  :أنـه علـى منـه   29املـادة تشـري حيـث ، 12/12/20011يف  املـؤرخ 01/19
 اجمللــس رئـيس هـو املخطـط رئــيس یكــون أن علــى .البلدیـة إقلـيم كافـة یغطــي املنزليــة النفایـات لتسـيري
 الصــلبة بالنفایــات التكفــل علــى املخطــط هــذا لویشــم منــه، 31 للمــادة طبقــا وهــذا .البلــدي الشــعيب

 هبــذه البلــدي الشــعيب اجمللــس رئــيس وتوجيهــات ســلطة حتــت البلدیــة مصــاحل تتكفــل حيــث ,احلضــاریة
  .املهام

 جمـال يف حيوزهـا الـيت السـلطات اطـار ويف البلـدي، الشـعيب اجمللـس رئـيس 30 املـادة ألزمـت كمـا
 إقلــيم مســتوى علــى النفایــات هاتــه مــن للــتخلص الضــبطية االجــراءات كافــة باختــاذ ،اإلداریــة الشــرطة
 نفایــات ، املستشـفيات ترميهــا الـيت والــتعفن التشـریح نفایـات ، الفردیــة املنزليـة النفایــات وهـي .البلدیـة

 وهياكــل احلدیدیــة واخلــردة الضــخمة كاألشــياء املضــایقة والفضــالت , احليوانــات وجثــث احلصــامل
 .         راتالسيا

 تـدخل جمـال حـددت حيـث منـه  18املـادة خصوصـا2 91/176 التنفيـذي رسـومامل یـنص كمـا
 نشـاطها عـن ینـتج الـيت الصـناعية املنشـآت تنتجـه الـذي التلـوث حماربـة يف البلـدي، الشـعيب اجمللـس رئـيس

 صــةرخ توقيـف أو املصــنع هـذا نشـاط بتوقيــف یـأمر أن میكــن حيـث متبخـرة، ومــواد ,ودخـان غـازات
 علــى احملــيط تلــوث وســلبيات خلطــورة ونظــرا .مســبقا البيئــة وزیــر رأي وأخــذ ايلالــو  إعــالم بعــد .البنــاء

 والنقــاوة بــالطرق املتعلــق 81/267 رقــمالتنفيــذي   املرســوم وســع ،   واجلــو والنبــات واحليــوان اإلنســان،
 البلدي .  الشعيب اجمللس رئيس سلطات من  ، العمومية الصحة وحفظ

                                                           
 سنة ربدیسم 15يف  املؤرخة  77العدد الرمسية اجلریدة  ,وإزالتها ومراقبتها النفایات بتسيري یتعلق 12/12/2001 يف املؤرخ 01/19 رقم نونالقا 1

2001 . 
 املؤرخة  26عدد رمسية جریدة  ,والتعمري للتهيئة العامة بالقواعد املتعلق واملتمم املعدل  1991ماي  28يف املؤرخ 91/176 رقم التنفيذي املرسوم 2

 .1991 جوان 01 يف
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 رخصــة تســليم ســلطة البلــدي الشــعيب اجمللــس سلــرئي 06/1981رقــم  املرســوم أعطــى كمــا
 أمهيـة ملبـدأ خيضـع الرخصـة هـذه تسـليم أن حيـث مـن ، الثالثـة الدرجـة مـن املصـنفة املؤسسـة اسـتغالل
 اإلنسـان علـى تأثريهـا ودرجـة حتـدثها الـيت واملضـار اخلطـورة إىل بـالنظر أي ، املصـنفة املؤسسـات وخطـورة
 رقـم القـانون خـول النبـايت الغطـاء علـى وحفاظـا والتلـوث غابـاتال حرائـق أسـباب مـن لوقایـةول. واحملـيط

 علــى الغابــات قطــاع علــى اىل احملافظــة ترمــي الــيت ســلطات البلــدي الشــعيب اجمللــس لــرئيس 84/122
 الغابيــة،  األمــالك يف و الـردم األوســاخ تفریـغ مینـع : "  24املــادة  تــنص حيــث .البلدیــة إقلـيم مسـتوى

 بعـض يف الرتخـيص میكـن انـه غـري . حرائـق يف یتسـبب أن شـانه مـن .أخـر شـيء كـل إمهـال أو وضـع وكـذا
 سـلطة إىل دائمـا السـياق هـذا يف 29 املـادة " .وتشـري البلـدي الشـعيب اجمللـس رئـيس طـرف مـن التفریغـات

 كـوخ أو صخـ أو خيمـة إقامـة " ال جيـوز : بالغابـات مـرتبط نشـاط ألي الرتخـيص مـنح يف البلدیـة رئـيس
 منهـا مـرت 500 مـن اقـل بعـد وعلـى الوطنيـة الغابيـة األمـالك داخـل اخلشـب لتخـزین حةمسـا أو حظـرية أو

 . البلدي"  الشعيب اجمللس من رئيس ترخيص بدون
 

 .العمران مجال في : ثانيا
 النشــاط مراقبــة جمــال يف واســعة صــالحيات البلــدي، الشــعيب اجمللــس لــرئيس القــانون خــول

 السـنني يف الدولـة واهتمامـات أولویـات مـن أصـبح الـذي .العـام العمـراين النظـام ضـمان أجـل مـن .العمـراين
 الضــبط سـلطات إطـار يف البلــدي الشــعيب اجمللـس لــرئيس املمنوحـة الصـالحيات هــذه وتـدخل .األخـرية

 ،والتعمــري البنــاء قــوانني البلدیــة ومبوجــب قــانون مبوجــب یباشــرها الــيت .احمللــي املســتوى علــى اإلداري،
 النشـاط ضـبط جمـال يف البلـدي الشـعيب اجمللـس رئـيس سـلطات إىل نتطـرق سـوف املوضـوع هبـذا ولإلحاطـة

 .3البلدیة مستوى على العمراين
 
 

                                                           
الصادرة بتاریخ  37ج.ر ، العدد   .املصنفة املؤسسات على املطبق للتنظيم احملدد   2006ماي  31يف املؤرخ 06/198 رقم التنفيذي املرسوم 1

04/07/2006 
 . 1984جوان 26 يف رخةاملؤ  يةالرمس اجلریدة للغابات العام النظام املتضمن  1984جوان  23يف املؤرخ 12/84 رقم القانون 2
صص إدارة مجاعات حملية ، كلية احلقوق و العلوم شيباين: سلطات الضبط االداري احمللي يف اجلزائر ، مذكرة لنيل شهادة ماسرت يف احلقوق ، ختأعمر  3

  . 37،ص  2015-2014السياسية ، جامعة موالي الطاهر ، سعيدة ، املوسم اجلامعي 
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  الهدم رخصة  -1
 بالدرجـة وقـائي إجـراء وهـي .البلـدي الشـعيب اجمللـس رئـيس یصـدرها إداري، قـرار عـن عبـارة هـي

 تكـون وحـىت ,القبليـة الرقابـة ءاتإجـرا ضـمن بأدراجهـا قمنـا لـذا .للسـقوط اآلیلـة البنایـات خاصـة األوىل،
 أدرجنـاه والـذي .العمـران لقـوانني املطابقـة غـري أو هبـا، املـرخص غـري للبنایـات اهلـدم قـرار وبـني بينهـا تفرقـة

 یهـدفان وأهنمـا خاصـة االجـرائني بـني وتـداخل التبـاس ألي تفادیـا وهـذا .الالحقـة الرقابـة إجـراءات ضـمن
 .نفســه املصــلحة صــاحب مــن بطلــب یكــون قــد األول جــراءاإل أن كمــا النتيجــة، نفــس يــقحتق إىل

 التـدخل میكنـه األوىل :بطـریقتني تـتم الرخصـة هـذه تسـليم جمـال يف البلـدي الشـعيب اجمللـس رئـيس فسـلطات
 بنایـة تشـكله خطـر أي مـن للوقایـة العـام األمـن علـى احلفـاظ قصـد اهلـدم رخصـة إلصـدار مسـتعجلة بصـفة

  .1املصلحة صاحب املعين من طلب تقدمي يف تكمن والثانية  ,ةقدمی
 من 89 املادة خولت اإلطار هذا ويف .اهلدم قرار إصدار يف البلدیة رئيس سلطة يف تتمثل :األولى الطريقة
 یلةاآل والبنایات العمارات جدران هبدم یأمر أن البلدي الشعيب اجمللس لرئيس ، 2 بالبلدیة املتعلق 11/10 القانون

 قوانني إىل وبالرجوع انه إال . الثقايف بالرتاث املتعلق سيما ال به املعمول التنظيم و تشریعال احرتام مع , للسقوط
 من الكل أو جزء إزالة أجل من سواء .والتقنية األمنية الشروط توفر اهلدم عملية يف یشرتط والتعمري،  التهيئة
 ، العام أو اخلاص القانون من ويمعن أو طبيعي، شخص كل على ضتفر  حيث العام بطابعها وتتميز  .البنایة
 61 املادة ضمن املذكورة اجملاالت يف الرخصة هذه على املسبق احلصول دون اهلدم عملية مباشرة جيوز ال أنه كما
 وند لبنایة كلية أو جزئية هدم بعملية القيام میكن انه: "ال على تنص اليت 3 91/176 التنفيذي املرسوم من

 التصنيف طریق يف أو مصنف مكان يف واقعة البنایة هذه تكون عندما وذلك ,هلدما رخصة على مسبقا احلصول
 للسقوط اآلیلة البنایة تكون عندما أو الطبيعية، أو الثقافية أو السياحية أو املعماریة أو التارخيية، األمالك قائمة يف

 عند االعتبار بعني أخذها و اف،األصن هذه احرتام اإلدارة ىعل یفرض املشرع أن ذلك جماورة" . لبنایات سندا
  عمراين . خمطط أو برنامج أي تنفيذ أو وضع

                                                           
 . نفس الصفحة ،  فسهناملرجع  :شيباين أعمر  1
 املتعلق بالبلدیة . 11/10من القانون  89أنظر املادة   2
 املؤرخة  26رمسية عدد جریدة  ,والتعمري للتهيئة العامة بالقواعد املتعلق واملتمم املعدل  1991ماي  28يف املؤرخ 91/176 رقم التنفيذي املرسوم  3

 .1991 جوان 01 يف
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  :یلي ما على 2003أكتوبر   05يف املؤرخ 03/2231 التنفيذي املرسوم من  21املادة كما تنص
 أو ، للسقوط اآلیلة العقارات خيص فيما للوالیة، الثقافة مدیریة استشارة بعد ,البلدي الشعيب اجمللس لرئيس "میكن

 عقارا الشاغلني األشخاص سالمة ضمان أجل من .املؤقتة التدابري باختاذ یأمر أن .وشيكا خطرا تشكل اليت
 " . احملمية املنطقة داخل موجودا

 عندما اهلدم، رخصة منح رفض میكن "ال : واملتمم املعدل 91/176 التنفيذي املرسوم من 66 املادة أما
 وبالتايل . املمتلكات" و األرواح على البنایة خلطورة نظرا البنایة، الهنيار حد ضعلو  الوحيدة الوسيلة اهلدم نیكو 
 ما وهذا قبلية رقابة وأداة اهلدم، كوسيلة رخصة تسليم يف الوحيد املختص هو البلدي، الشعيب اجمللس رئيس فإن

 اجمللس رئيس طرف من اهلدم رخصة تسلم :"2التعمري  و ةبالتهيئ املتعلق  90/29 القانون من  68املادة أكدته
 البلدي" الشعيب

 ورخصة التعمري شهادة حتضري لكيفيات احملدد 91/176 التنفيذي املرسوم من 68 املادة أیضا أكدته ما وهذا
 بناء يف عةواق البنایة تكون عندما ، و ذلك اهلدم رخصة البلدي الشعيب اجمللس رئيس یسلم  تنص" اليت و التجزئة
 . سابقا" ذكرنا كما مصنف

 سالمة األشخاص على حفاظا مستعجلة بصفة التدخل میكنه البلدي، الشعيب اجمللس فرئيس
 املرسوم من 75 املادة تنص إذ العام األمن على احلفاظ قصد, اهلدم رخصة إلصدار ،واملمتلكات

 اآلیلة البنایات أو ,املباين أو اجلدران دمهب یوصي أن البلدي الشعيب اجمللس لرئيس : " 91/1763التنفيذي
 من 76 املادة أما ، الظروف" تقتضيها اليت إجراءات األمن إطار يف برتميمها األمر االقتضاء أو عند ,لالهنيار

 إخالء سيما ال األمن ضمان أجل من اإلجراءات باختاذ ,البلدي الشعيب اجمللس رئيس یقوم  املرسوم : " نفس
   . هبا" اإلقامة ومنع املباين

 ال القبول حالة يف ,اهلدم رخصة طلب قبول أو رفض يف البلدي الشعيب اجمللس رئيس سلطة : لثانيةا الطريقة
 الورشة فتح تصریح إعداد وبعد .الرخصة تسليم تاریخ من ( یوما20عشرون) مضي بعد إال اهلدم عملية بدء میكن

                                                           
 هلا احملمية التابعة واملناطق األثریة املواقع محایة خمطط إعداد كيفيات املتضمن  2003أكتوبر  05يف املؤرخ 03/223  رقم التنفيذي املرسوم 1

 . 2003 لسنة 60 العدد السمية اجلریدة , حهاواستصال
 املعدل   1990/12/02)يف ؤرخةامل ،  52عدد الرمسية اجلریدة (التعمري و بالتهيئة املتعلق ،  1990/12/01يف املؤرخ 90/29رقم   القانون  2

 2004/08/15). يف ملؤرخةا ، 51 عدد مسية الر اجلریدة)   2004/08/14   يف املؤرخ  04/05 رقم القانون وجبمب واملتم
  السالف ذكره .   ,والتعمري للتهيئة العامة بالقواعد املتعلق ، 91/176املرسوم التنفيذي  3
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 ملحة لظروف أو قانونية نصوص لتربیرات تطبيقا ,اهلدم خصةر  منح طلب رفض بسلطة البلدیة رئيس یتمتع كما
 . العام النظام مقتضيات من
 
 التجزئة رخصة -2

 القانون من 57 املادة عرفتها البلدي الشعيب اجمللس رئيس یصدرها القبلية، للرقابة ووسيلة كأداة 
 عدة أو واحدة، عقاریة يةمن ملك قطع عدة أو إلثنني تقسيم عملية لكل التجزئة رخصة یشرتط " 90/29

 امللكية تقسيم عملية هي ، أو البنایات تشييد هو التجزئة من الغرض فإن وبالتايل ".  موقعها كان مهما كياتمل
 غري جتزئة أي يف بنایة أي تشييد مینع 08/151 القانون من الثانية املادة وتشدد ، عليها البناء بغرض قطع إىل

 من 65 للمادة طبقا التجزئة برخصة املتعلق لقرارا بإصدار البلدي الشعيب لساجمل رئيس وخيتص ، هبا مرخصة
 كممثل بصفته األراضي شغل خمطط غياب حالة يف البلدي الشعيب اجمللس رئيس ، یتصرف 2 90/29 القانون
 ختصاصا على البلدیة قانون من 95 املادة أیضا أكدت كما ، للوايل املوافق الرأي على االطالع بعد للدولة
 التشریع يف احملددة والكيفيات الشروط حسب التجزئة رخصة وتسليم منح يف لبلدي،ا الشعيب اجمللس رئيس

 تكون أن وجيب .اإللغاء طائلة حتت سنوات بثالث التجزئة رخصة صالحيات متدد . هبما املعمول والتنظيم
 من یعد ة،التجزئ رخصة منح عن المتناعا ان نشري كما .األراضي شغل ملخطط موافقة جتزئتها املراد األراضي

 . اجملال هذا يف تقدیریة سلطة أي هلا وليس خمالفته، لإلدارة جيوز ال أي العام النظام
 
 البناء رخصة  -3

 العام النظام لضبط صالحيته ممارسة جمال يف البلدي الشعيب اجمللس رئيس قبل من للرقابة ضبط كوسيلة
 خمتصة سلطة من صادر إداري قرار عن عبارة وهي .هاأمه و البناء أدوات أقدم من البناء رخصة تعترب . العمراين

 أو جدید بناء بإقامة معنوي أو طبيعي لشخص احلق مبقتضاه متنح حتمية ضرورة عليها احلصول حيث ، قانونا
 . العمران قواعد فيها حترتم أن جيب واليت البناء أعمال يف البدء قبل ,قائم بناء تغيري

                                                           
 .2008سنة   44العدد الرمسية اجلرید،  البنایات مطابقة لقواعد احملدد 20/07/2008 يف خاملؤر  08/15 رقم القانون 1

  ، السابق ذكره . التعمري و بالتهيئة املتعلق ، /1990/12 01يف املؤرخ 90/29رقم   القانون 2
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 املتضمن واملتمم، املعدل 90/291القانون من  52املادة نص خالل من قهاتطبي نطاق اجلزائري املشرع حدد
 كان مهما اجلدیدة البنایات تشييد أجل من البناء رخصة تشرتط فيها: " جاء واليت والتعمري التهيئة قانون

 على املفضية الواجهات أو منه الضخمة طاناحلي میس الذي البناء ولتغيري ، املوجودة البنایات ولتمدید استعماهلا
 جاء اليت 33 املادة نص من تفصيال أكثر وهي . التسييج" أو للتدعيم صلب جدار و إلجناز العمومية الساحة

 من جمموعة هناك  52املادة على الواردة االستثناءات أما ، واملتمم املعدل 91/1762رقم التنفيذي املرسوم هبا
 هذه. باألشغال طریق التصریح عن للرقابة خيضع بعضها أن إال البناء، رخصة تطبيق جمال من تستثىن األعمال

 اليت البنایات لرخصة ختضع "ال :یلي ما على تنص واليت 90/29من القانون  53املادة  هبا جاءت االستثناءات
 التنظيمية و التشریعية كاماألح مع توافقها على املشروع صاحب یسهر أن جيب واليت الوطين، الدفاع بسریة حتتمي

 :91/176التنفيذي  املرسوم من أیضا األوىل املادة إليه أشارت االستثناء هذا على التأكيد أما .العمران" جمال يف
 الدوائر لبعض والتابعة األوىل،  الدرجة من اسرتاتيجيا طابعا تكتسي اليت اخلاصة القاعدیة اهلياكل بعض تعين ال  "

 . املؤسسات" و ئاتاهلي أو الوزاریة
 بصفته البلدي الشعبــــــــــــي اجمللس لرئيس منحها رفض أو تسليمها يف االختصاص القانون منح ولقد

 :حالتني على متوقفة البلدي الشعيب اجمللس رئيس سلطة أن إال .العمران تنظيم جماالت يف اإلداریة الشرطة ضابط
 نسخة یرسل أن على للبلدیة، ممثال بصفته االختصاص له یعود اضياألر  شغل خمطط یغطيها املنطقة تكون فعندما

 بصفته ویتصرف .التجزئة رخصة تسليم عند املتخذة اإلجراءات نفس وهي ، الوالیة وايل اىل البناء رخصة من
 65 املادة نص الوايل،حسب رأي أخذ بعد األراضي شغل خمطط غياب يف البنایات جلميع بالنسبة للدولة ممثال
 11/10 رقم القانون من  95املادة نص ، وكذا3 العمرانية بالتهيئة املتعلق واملتمم املعدل 90/29 قانون من

 41-40 املواد تؤكد كما البناء". رخصة البلدي الشعيب اجمللس رئيس یسلم : " فيها ورد واليت بالبلدیة املتعلق
 .   4البناء رخصة إصدار ألجل لديالب الشعيب اجمللــــس ـــسلرئيـــــــــــــــــ االختصاص 91/176 التنفيذي املرسوم من

 وخاصة .بالبناء اخلاصة التشریعات ألحكام مطابقة البناء رخصة تكــــــــون أن على والتعمري، البناء قوانني وتشددت
 البناء قعموا حيث من سواء والتعمري، للتهيئة العامة للقواعد احملدد 91/176 رقم التنفيذي املرسوم أحكام

                                                           
 . ، السالف ذكرهاملتعلق بالتهيئة و التعميري   90/29القانون رقم  1

  ، السالف ذكره .   ,والتعمري للتهيئة العامة بالقواعد تعلقامل 19/176املرسوم التنفيذي  2
 . التعمري و بالتهيئة املتعلق ، /1990 12/01يف املؤرخ 90/29رقم   القانونمن  65أنظر املادة   3
 . الف ذكرهالس   ,والتعمري للتهيئة العامة لقواعد دداحمل  91/176من املرسوم التنفيذي رقم  41-40أنظر املواد   4
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 رفض البلدیة لرئيس احلق ،1التنفيذي املرسوم من  44املادة منحت إذ البيئة ومحایة والنظافة ألمنوا العام، ومظهره
 ألحكام موافقا به املتعلق املشــــــــــــــروع كان إذا إال بالبناء یرخص أن میكن ال فيها : " جاء إذ البناء رخصة منح

 " . ذلك حمل لحت لوثيقة مطابقة أو عليه، املصادق األراضي شغل خمطط
 يف البلدي، الشعيب اجمللـــــــــــس رئيس هبا یتمتع اليت السلطات تظهر القانونية النصوص هذه خالل ومن

 حتفظات إبداء أو منحها عند شروط وضع خالل مــــن البلدیة إقليم داخل العمراين العام النظام وضبط مراقبة جمال
 ,صارمة إجراءات فرض خالل من الرقابة هذه وتتجلى . احلاالت ـــــــضبعـــ يف رفضها حىت ومیكن تسليمها، عند
 : یلي ما يف وتتمثل البناء صاحب هبا یلتزم

  , الورشة فتح بتاریخ البلدي الشعيب اجمللس رئيس الرخصة صاحب یعلم أن ❖
  , اءالبن ونوع البناء رخصة مراجع توضح اخلارج من مرئية الفتة وضع ❖
    جترى  عندما وهنارا ليال مرئيا یكون اهلدم أو البناء حالة يف ديما كفاصل حاجز إجناز ❖
 توقـــــــــــــــــــــف السيارات   ومساحات األرصفة و الراجلني،  وممرات الطرق حافة على األشغال ❖
 اجملهزة .  العمومية واملساحات اللعب ومساحات ❖
     علــــــــــــى یستلزم البناء رخصة يف ةاملبين احملددة اآلجال يف البناء استكمال عدم حالة يف ❖
 األشغال. إلمتام البلدي الشعيب اجمللس رئيس إىل بطلب جدید یتقدم أن املشروع صاحب ❖
 . الرخصة يف الواردة البناء مبواصفات یتقيد أن ❖

 أستحدثها .البلدي الشعيب ساجملل رئيس سلطات يف تدخل ضبط آلية تعترب البناء رخصة فإن وبالتايل
 الطابع على احملافظة إىل هتدف أخرى جهة ومن ، والتعمري والبناء التهيئة جمال يف احمللية اإلدارة رقابة لبسط املشرع

 واجلمالية الصحية النواحي من بالتأكيد یؤثر والذي غيـــــــــــــــــــر املشروع .  العشوائي البناء ملنع للمدن احلضاري
 األمنية ىوحتــــــــــــ الجتماعيةوا

 2.  صوره بشىت و االحنراف
 
 
 

                                                           

  ف الذكر .، السال والتعمري للتهيئة العامة بالقواعد املتعلق واملتمم املعدل  1991ماي  28يف املؤرخ 91/176املرسوم التنفيذي 1 
 . 41سلطات الضبط احمللي يف اجلزائر ، املرجع السابق ، ص :شيباينأعمر   2
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 للبلدية ممثال باعتباره البلدي الشعبي المجلس رئيس صالحيات الثاني : المبحث
تعترب صالحيات رئيس اجمللس الشعيب البلدي واسعة بالنظر لالزدواج الوظيفي الذي یتمتع به فهو میارس 

 هو میثلها شخص وجود فإنه  عام معنوي شخص ةالبلدی كون من هة ، انطالقاصالحيات كممثل للبلدیة من ج
 ویتجلى البلدیة إدارة عن والتعبري التمثيل مهمة البلدیة لرئيس عهد وقد .كذلك كوهنا من ترتتب اليت  اآلثار من

 .1إليه املعهودة الصالحيات خالل من ذلك
 من وذلك البلدیة  بتمثيل البلدي الشعيب لساجمل لرئيس واسعة بصالحيات جاء 10-11قانون البلدیة 

للبلدیة، و تسيري اجمللس الشعيب  احمللية التنمية برامج مجيع وتنفيذ البلدیة، لسكان العامة الشؤون متابعة خالل
 التعيني بتوليه الرئاسية السلطة ممارسة مهمة له أوكلت املهام هذه كل جانب إىل (،المطلب األول) البلدي
 البلدي بصالحيات  الشعيب اجمللس رئيس یكلف ، كماالمطلب الثاني () املوظفني على السلمية لسلطةا وممارسة

 ) المطلب الثالث ( .للبلدیة  املايل التسيري جمال يف
 

 المطلب األول : تمثيل البلدية و تسيير المجلس الشعبي البلدي .
املشرع من خالل رب عن إرادهتا ، و قد أسند تتمتع البلدیة بالشخصية املعنویة ، وهي حتتاج إىل من یع 

قانون البلدیة مهمة متثيلها إىل رئيس اجمللس الشعيب البلدي ، فهو املشرف على تنفيذ قرارات اجمللس الشعيب 
البلدي ، و هبذا فهو یستمد صالحياته و اختصاصاته من السلطات املخولة للبلدیة باعتباره ممثال هلا يف األنشطة 

 املدنية. اإلداریة و
 متثيل اجمللس الشعيب البلدي . الفرع الثاني (يف تسيري البلدیة ) األول ( ) الفرعو سنخصص  

 
 للبلدية البلدي الشعبي المجلس رئيس الفرع األول : تمثيل

 10-11رقم البلدیة قانون من 77 املادة لنص وفقا بتمثيل البلدیة البلدي الشعيب اجمللس رئيس یقوم 
  :نصت على اليت

 املشاركة عليه وینبغي.الرمسية و التظاهرات التشریفية املراسيم فی مجيع البلدیة البلدي الشعيب میثل رئيس اجمللس"
 "القانون هذا يف احملددة التزامه حسب فيها

                                                           
 144 ، ص املرجع السابق، فرنسا ،  ، بریطانياكمال جغالب : االدارة احمللية و تطبيقاهتا ، اجلزائر 1
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رقم من قانون البلدیة  78 املادة عليه نصت ما واإلداریة و هو املدنية األعمال كله  يف البلدیة متثيل إىل باإلضافة
 الشهروط وفقا واإلداریة املدنية احلياة أعمال فی كله  البلدیة البلدي الشعيب اجمللس رئيس میثل  "أنه: على 11-10

 .1 " هبما املعمول التنظيم و التشریع يف عليها املنصوص واألشكال
و احلقوق املكونة  كما یقوم حتت رقابة اجمللس الشعيب البلدي جبميع التصرفات اخلاصة باحملافظة على األمالك

 . 11/10من قانون البلدیة  82نصت عليه املادة  البلدیة و إدارهتا ،  و هو ما ملمتلكات
ومن جمموع هذه التصرفات ، التقاضي باسم البلدیة و حلساهبا و إدارة مداخيلها و األمر بصرف   

  .2النفقات ، و متابعة مالية البلدیة
 

  )البلدية (:البلدي عبيالش الفرع الثاني : تسيير المجلس
 هلا املكونة مجيع املصاحل على إشرافه خالل من البلدیة شؤون تسيري على اإلشراف البلدیة رئيس ىلیتو 

 یتكون البلدي التنظيم ،وهذا إداري تنظيم توفر من البد فعالة وبطریقة وجه أكمل على بصالحياته للقيام ،حبيث
 املصاحل هذه ألمهية ونظرا بلدیة كل وإمكانيات أمهية حسب رىألخ بلدیة من عددها خيتلف مصاحل عدة من

 سكان خدمة يف أو جهة من مهامه أداء يف البلدیة رئيس مساعدة يف سواء به تقوم الذي والفعال الكبري وللدور
 :ألمهها نتطرق أخرى جهة من البلدیة

 
 أوال : رئيس المجلس الشعبي البلدي 

 قانون من 79 املادة لنص استنادا لبلديا اجمللس الشعيب رئاسة على البلدي الشعيب اجمللس رئيس یشرف
 ألعمال تنسيقي دور البلدیة لرئيس فإنه  08-90 البلدیة القدمي  قانون من  61  ، واملادة 10-11رقم  البلدیة
 كونه   3اجللسة و ترأس وحفظها املداوالت حماضر حتریر على والسههر لألعضاء بتوجيه االستدعاء وذلك اجمللس
 :التالية باملهام القيام عليه یتعني البلدي الشعيب للمجلس رئيسا

 .الختصاصه الدهاخلية املسائل وعرض لالجتماع البلدي الشعيب اجمللس استدعاء  - 
 4ویرتأسها. املداوالت و عرضه على اجمللس للمصادقة عليه عند افتتاح الدورة  أعمال جدول مشروع إعداد  - 

                                                           
 السالف الذكر 11/10 رقم البلدیة قانون من  78و  77املوادانظر  1

 144لمرجع السابق، ص كمال جغالب :   ا 2
 42 .ص ، البلدیة قانون شرح عشي:عالء الدین   3

 نفس الصفحة ، نفسهاملرجع  عشي:عالء الدین  4
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  يت من شأهنا تسهيل عملية البلدي و یتخذ كل اإلجراءات ال الشعيب اجمللس مداوالت نفيذت على یسهر  -
 .التنفيذ     

 1كما یسهر على احلفاظ على النظام يف اجللسات ، و تلقي استقالة استقالة أعضاء اجمللس .  -  
لرئيس اجمللس  كان ینص على مهمة أخرى  90/08و جتدر االشارة اىل أن القانون السابق للبلدیة  

ي و هي تقدمي تقریر منظم حول الوضعية العامة للبلدیة و مدى تنفيذ املداوالت ، لكن قانون البلدیة الشعيب البلد
أسقط هذا الوجب املهم الذي یقع على عاتق رئيس اجمللس الشعيب البلدي ، و إن كانت  11/10احلايل 

  2الت .وضعية و حالة تنفيذ املداو  مقتضيات التسيري تفرض عمليا على رئيسه اطالعه على
 

   العام األمين:ثانيا
 الركيزة ضمن األجهزة املسرية للبلدیة شخص األمني العام للبلدیة وهو 11/10أدرج قانون البلدیة   

البلدي ، وحدد املرسوم التنفيذي  الشعيب اجمللس لرئيس واألساسي املباشر املساعد و یعترب البلدیة يف األساسية
 3و الواجبات املطبقة على األمني العام للبلدیة .األحكام اخلاصة باحلقوق  16/203

 هيئات من هيئة للبلدیة العام األمني جعل منه 15طبقا للمادة 11/10 رقم القانون أن اإلشارة جتدر و  
  وهو،"البلدي الشعيب اجمللس رئيس سلطة حتت العام األمني ینشطها إدارة على البلدیة تتوفر "نصت : إذ البلدیة

 
 .4 القانون نفس من أیضا  125املادة هعلي نصت ما
 "یتوىل  :العام األمني صالحيات على 5 91/26 رقم التنفيذي املرسوم من  119املادة نصت كما  

 :ما یأيت البلدي الشعيب اجمللس رئيس سلطة حتت للبلدیة العام األمني
 .البلدي الشعيب اجمللس اجتماعات ادبإعد القيام  .العامة اإلدارة مسائل مجيع - 
 .املداوالت بتنفيذ القيام - 

                                                           
  . 11/10لبلدیة من قانون ا 42، 27ملواد  1

 45ص  كمال جغالب : املرجع السابق 2

، املؤرخة يف  74املطبقة على األمني العام للبلدیة ، ج ر عدد  ، املتضمن األحكام اخلاصة باحلقوق و الواجبات 16/320املرسوم التنفيذي رقم  3
13/12/2016 . 

 املتعلق بالبلدیة . 11/10من القانون  125أنظر املادة   4
 ، 6، املتضمن القانون األساسي اخلاص بعمال املنتمني اىل قطاع البلدیات ، ج ر عدد  02/02/1991، مؤرخ يف  91/26يذي رقم رسوم التنفامل 5

 . 06/02/1991املؤرخة يف 
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   من أو اإلخبار سبيل على إما الوصية السلطة وقرارات البلدي الشعيب اجمللس مداوالت حماضر بتبليغ القيام -
 .املراقبة و املوافقة سلطة ممارسة أجل   

 .رقابتها وبني بينها التنسيق و وتنظيمها والتقنية اإلداریة املصاحل إقامة حتقيق - 
 .البلدیة " موظفي على السلمية السلطة ممارسة -
 حتت للبلدیة العام األمني یتوىل على أناملتعلق بالبلدیة  11/10القانون من 129 املادة نصت كما  

 :البلدي الشعيب اجمللس رئيس سلطة
 .البلدي الشعيب اجمللس اجتماعات حتضري ضمان -
 .للبلدیة قنيةوالت اإلداریة املصاحل سري وتنسيق تنشيط - 

 املستخدمني تسيري وخمطط التنظيمي اهليكل املتضمنة املداوالت بتطبيق الصلة ذات قرارات تنفيذ ضمان -
  126 .املادة يف عليه املنصوص

  68. املادة يف عليه املنصوص املهام و استالم تسليم حمضر إعداد -
 بالتسيري املتعلقة الوثائق كافة على اإلمضاء صدق البلدي الشعيب اجمللس ئيسر  عن باإلمضاء التفویض یتلقى -

 .القرارات باستثناء للبلدیة التقين و اإلداري
 أنه بدليل احمللية واإلدارة املركزیة اإلدارة بني وصل مهزة تعد املفهوم هبذا للبلدیة العام األمني وظيفة إن 

 دور يف سيما ال الالمركزیة جبوهر مساسا یعد ما وهو املركزیة لإلدارة يةالسلم للسلطة مباشرة وتابع معني موظف
 رقابة يف املزدوج باإلشراف واصطدامه بالشؤون احمللية املتعلقة صالحياته ممارسة يف البلدي الشعيب اجمللس رئيس

 مستخدمي سيريت سلطة البلدیة لرئيس تعطي 11/101 القانون من التاسعة الفقرة  126املادة كون املوظفني
 لتضارب نظرا الصراعات بعض تشوهبا قد للبلدیة العام باألمني البلدي الشعيب اجمللس رئيس عالقة أن كما  .البلدیة
،  العام األمني میثله إداري ومنطق البلدیة رئيس میثله سياسي ، منطق البلدیة مستوى على منطقني ولتواجد املصاحل

 .   الطرفني بني التنسيق سوء أو احلوار النعدام ذلك سبب یرجع وقد
 
 
 
 

                                                           
 املتعلق بالبلدیة . 11/10من القانون  09فقرة  126أنظر املادة   1
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 الرئاسية ) تسيير الموارد البشرية ( :  السلطة المطلب الثاني : ممارسة
 عليهم السلمية السلطة وممارسة البلدیة مستخدمي توظيف بسلطة البلدي الشعيب اجمللس رئيس یتمتع 

 عالقات هناءوالتأدیب . وإ والرتقية لرتسيما إىل التعيني من ابتداء املهنية حياهتم تسيري على یشرف فهو وبذلك
 للعمال امليسرة والتنظيمية القانونية النصوص ملختلف وهذا طبقا التقاعد على اإلحالة أو العزل بواسطة العمل

 .  1واملوظفني
 املختصني اإلداریني الرهؤساء إعطاء حول ویتمحور یتجسهد الرهئاسية السلطة فكرة ومضمون جوهر إنه 

 العاملني األشخاص إرادة على إرادهتم تغليب قصد وذلك عامة،ال السهلطة و اختيارات صالحياتو  بسلطات
 األمر سلطة ممارسة املختصة، الرهئاسية اإلداریة والسلطات اإلداریني لرؤساء حيق حيث عامة، بصفة املرؤوسني

 والتهوجيه . واإلرشاد والنههي
 تنفيذ إىل خالله من وتسعى اإلداري، تسيري العمل من أجل ةاإلدار  تستعملها أداة البشري، العنصر یعترب

 األوىل حتقيق بالدرجة وهو اجليدة، واملهارات الكفاءات ذوي املوظفني على اعتمادها إسرتاتيجيتها عن طریق
 ،حمكما تنظيما اإلدارات تتطلب الالمركزیة داخل العمومية، فنجاح للمصاحل املنتظم السري وضمان العامة املنفعة

 املوارد إىل حاجتها من أمس البشریة املوارد إىل البلدیة وحاجة الدقيق للوظائف ، والتحدید املهام تقسي حيث من
إعطائها  و للبلدیات الصالحيات حتدید من جدوى فال كفاءته، على املورد یتوقف فحسن استغالل هذا املالية،

 . 2البلدیة لوسائل و حتقيق غایاتا  هذه لتسيري املؤهلة البشریة املوارد تتوفر على دون أن الكافية، الوسائل واملوارد
 منظور فمن ، البشریةاملصادر  وظيفة بواسطة القيادة أنشطة يف یتلخص البشریة، املوارد تسيري فإن لذلك

 لذيا النظام عن املوضوع يف نقاش وضع جيب فإنه باخلصوص، واإلدارة بالعموم العام القطاع املعرفة األفضل لسري
 اليت تنظيمية مبرونة ینادي فهو إداري، تسيري تقنيات بإنشاء یتعلق والذي "اجلدید ميالعمو  التسيري" اليوم یدعى

 دور تقليص إىل اجلدید یهدف العمومي فالتسيري القرار، إختاذ عملية يف مسؤولية أكثر املوظفني یزداد خالهلا من
 التسيري الفعال أن وعيب األخذ العمومية السلطات وعلى الالمركزیة، أسس خالل وضع من و ذلك  الدولة،

 مع تشرتك عمومية، كمؤسسة البلدیة و اإلداري، للنشاط أكرب لفعالية عنصر  یكون أن میكن البشریة للمصادر
وهو  هو املسؤول و املنفذ وهو املنظم فهو حامسة، بصفة البشري العنصر على تعتمد كوهنا يف األخرى التنظيمات

                                                           
لس الشعيب البلدي يف اجلزائر ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاسرت يف احلقوق ، كلية احلقوق و  لرئيس اجملحدة بوكوشة + نعيمة مقاليت : املركز القانوين 1

 .21، ص 2015الرمحان مرية جبایة،  العلوم السياسية جامعة عبد
 –الدولة و املؤسسات  –الدكتوراه إطار مدرسة نادیة متايل : رئيس البلدیة يف ظل قوانني البلدیة اجلزائریة ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف   2

 . 84، ص   2014-2013، السنة اجلامعية  1كلية احلقوق بن عكنون ، جامعة اجلزائر 
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 العنصر على فأكثر أكثر تعتمد البحتة اخلدماتية اإلداریة الطبيعة ذات يماتالتنظ أن جند إننا البسيط، بل العامل
 :1التالية  التنظيمية باألدوار بلدیة أي يف املستخدمني إدارة تقوم مثال،و إقتصادي آخر تنظيم أي من البشري

 
 التوظيف: األول الفرع

 شروط عدة توظيفه على یرتتب أنه یعين هذا و العمومي، ة للتوظيفالعام للقاعدة خيضع البلدي املوظف
خيضع  و 2 قانونا احملددة األخرى الشروط جمموع و معني منصب املطلوب لشغل كاملستوى استيفاءها ینبغي

 إختبار يف شكل إما لتعویضه ، مسابقة وفتح املنصب عن شغور اإلعالن إىل عامة وبصفة مباشر التوظيف بشكل
 رقم التنفيذي املرسوم حسب بلدیة التوظيف لكل ملخطط ختضعأو فحص مهين ،  أساس الشهادة، أو عل

 .البلدیات قطاع إىل املنتمني اخلاص بالعمال األساسي القانون املتضمن ، 21991/02/0 3 يف املؤرخ 91/26
 

 الترقية:الثاني الفرع
 اجلدیدة املهارات على بناء قانونا  هبا املعمول للقاعدة طبقا یرتقى أن البلدي یستطيع املوظف

 قصوى  أقدمية متوسطة، أقدمية دنيا، أقدمية:أقسام  ثالثة إىل املقسم األقدمية عنصر على بناء املكتسبة،أو
 .آخر إىل مستوى من أو مستوى أعلى إىل باملرور تسمح اليت ذلك باالختبارات املهنية ویكون 

 
 التكوين:الثالث الفرع

معينة لتحسني املستوى و الرفم من أداء  تكوینية دوراتمن  البلدیة املؤسسة راد يفیستفيد كل األف
 وزارة هي و أخرىعلى تدخل مؤسسات  بناء یتحدد هذا و مرتبصني ، أو مرمسني كانوا سواء النشاط االداري،

 املستوى كتحسن القانون يف حمددة امتيازات من املكون الشخص على ذلك بناء یستفيد و بالتحدید، الداخلية
 حمددة أهنا لو و املراحل  هذه غري ذلك،كل و الوظيفي السلم يف الرتقية و املهنية اإلختبارات إىل راملرو  من أجل

                                                           
 قوق،كلية احل املاجستري،   شهادة مذكرة لنيل ،)اجلزائریة  التجربة واقع يف دراسة (النظریة و آليات التطبيق األسس بني احلكم الراشد أزروال: ف یوس 1

 . 92 ،ص . 2009/2008 اجلامعية السنة باتنة، خلضر احلاج جامعة
 . 16/07/2016يف املؤرخة   46عدد ر ج العمومية، للوظيفة العام سياألسا القانون املتضمن ،  2006/07/15يف املؤرخ 06/03أمر رقم  2
 . ، السالف ذكره 02/02/1991، مؤرخ يف  91/26املرسوم التنفيذي رقم   3
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 فيما وتنفيذها حتضريها على تسري اليت هي املستخدمني مصلحة أن إال أخرى، مؤسسات فيها و تتدخل قانونا
 .1بعد

 
 . للبلدية المالي لتسييرا مجال في البلدي الشعبي لسالمج رئيس صالحيات:  المطلب الثالث

 ميزانيتها  لتطویر موارد عن والبحث البلدیة إیرادات ونفقات بتسيري البلدي الشعيب اجمللس رئيس یقوم
 2. و إعداد امليزانية بتجهيز ویقوم بالصرف واألمر

 ترخيصي عقد وهي للبلدیة، السنویة والنفقات تقدیرات اإلیرادات جدول ":أهنا على تعرف البلدیة ميزانية
 .واالستثمار للتجهيز برناجمها وتنفيذ البلدیة مصاحل بتسيري یسمح و إدارة

و  النفقات تعدیل ویتم اجلدیدة املالية السنة بدء قبل یكون أن جيب للبلدیة األولية امليزانية إعداد
 .يةإضاف ميزانية طریق عن السابقة املالية السنة خالل اإلیرادات 
 

 :قسمني من تتكون فإهنا البلدیة زانيةمي أقسام خيص فيما أما
 بتسيري لبلديا الشعيب اجمللس لرئيس تسمح بالدمیومة توصف إیرادات و النفقات توقعات وهي التسيري قسم -

 .البلدیة مصاحل جممل
 فرعي تربط الصلة اليت احاهل على احمللية اجلماعات أموال على باحلفاظ یسمح الذي واالستثمار التجهيز قسم -
 . 3االقتطاع أو الذايت بالتمویل یعرف ما خالل من تظهر يزانيةامل

 البلدیة ميزانية مشروع بتحضري قانونا هلم املرخص األعوان الدراسة هذه خالل من تبيانه سنحاول ما
 الثاني( . الفرع) تنفيذها على والقائمني (األول الفرع)

 
 
 
 

                                                           
حلقوق و العلوم : املركز القانوين لرئيس اجمللس الشعيب البلدي ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاسرت أكادمیي ، كلية ا العمريعبد الرمحان ،  حيمر ابرص 1

  34,33،ص 2016/2017السياسية ، جامعة حممد بوضياف ، املسيلة ، السنة اجلامعية ، 
 115 . ص ، املرجع السابقالبلدي يف القانون اجلزائري ، لس الشعيب دور و صالحيات رئيس اجمل:  بلعباس سبلعبا 2
 .183 ص ،  2002اجلزائر، ، 3عدد إ، ع م البلدي، الشعيب اجمللس لرئيس القانوين املركز:   شيتورجلول  3
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 البلدية ميزانية إعداد قانونا في لهم المرّخص ناألعوا:  األّول الفرع
 اجمللس رئيس سلطة حتت العام األمني :مها البلدیة مشروع ميزانية إلعداد قانونا هلم املرخص األعوان

 قانون من  152لنص املادة خالفا  11/101 رقم البلدیة قانون من  180املادة لنص وفقا البلدي الشعيب
 .2 90/08 القدمي البلدیة

  :یلي ما املادتني نصل باستقرائنا مالحظته میكن ما
  :البلدية ميزانية إعداد في البلدي الشعبي المجلس رئيس دور : تراجع أوال

 لوحده البلدي الشعيب اجمللس رئيس اختصاص من 08-90  القدمي القانون البلدیة يف ميزانية إعداد
 حتویالت إجراء ویسوق ناقشةللم اجمللس على ویعرضها لبلدیةا ميزانية البلدي الشعيب اجمللس  رئيس یقرتح حبيث

 خالل الوايل وأرجعها متوازنة امليزانية غري هذه كانت و ٕإذا االعتمادات، أبواب من الباب نفس داخل مادة من
 عشرة خالل جدید من للمداولة اجمللس على یطرحها البلدي الشعيب اجمللس رئيس فإن ،(یوما ( 15  عشر مخسة

 .امأی
 يف املقيدة الطارئة النفقات اعتمادات استعمال االستعجال حالة يف لبلديا الشعيب اجمللس رئيس یقرر

 هذا عن البلدي اجمللس إخبار عليه ویستوجب كافية بصفة تزود مل اليت املواد إىل التحویل طریق عن امليزانية
  االستعمال.

 سلطة حتت البلدیة ميزانية مشروع إعداد بتكليفه العام لألمني هامة مكانة أعطى 10-11لكن القانون 
 .البلدي الشعيب اجمللس رئيس

 
 10-11 القانون في العام األمين منصب ثانيا : تعزيز  

 هبا یتمتع اليت اهلامة واملكانة الدور یعكس ما وهذا القانونية النصوص من العدید يف األمني مصطلح ذكر
 أمام ألقاها مداخلة يف الداخلية وزیر أكد ما وهذا ةالبلدی إدارة يف األساسية كيزةالر  میكن اعتباره كما العام، األمني
 للبلدیة، العام یعزز منصب األمني 19/01/2011بتاریخ  10-11رقم  البلدیة قانون أن أكد حيث ، الربملان
 .البلدي الشعيب اجمللس رئيس سلطة حتت البلدیة إلدارة كمنشط اختصاصه جمال يف وذلك

                                                           
 املتلق بالبلدیة . 11/10من القانون  180أنظر املادة   1
 ) ملغى ( . لق بالبلدیةاملتع 90/08من القانون  152أنظر املادة   2
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 منه  3املادة حيث حتدد 262-91الذي ألغي مرسوم  1 334-11  رقم تنفيذي مرسوم صدر السياق هذا ويف
 هذه موظفي وحقوق واجبات إىل أشار القانون فهذا العامة، اإلدارة ومنها اإلقليمية اجلماعات إدارة أسالك

 هبدف املعارف وجتدید املستوى وحتسني تكوین ت دورا من ستفيدهم بأهنم منه 14 املادة تنص فمثال األسالك،
 .3الكفاءات سنيحت

 الشعيب اجمللس أعضاء إىل البلدي الشعيب اجمللس رئيس یقدمه العام األمني قبل من امليزانية مشروع إعداد بعد
 .عليه للمصادقة وليس والتصویت ملناقشته البلدي

 بدال املصادقة على إجراءأین نص املشرع  10-11من قانون البلدیة  180/2 املادة نص يف خطأ ورد
 .التهصویت و املناقشة إجراء على نصال من

 قرار، مبوجب الباب نفس داخل مادة إىل مادة من حتویالت إجراء البلدي الشعيب اجمللس ئيسلر  میكن
 لالعتمادات بالنسبة حتویل بأي القيام میكن ال أنه غري جدیدة، دورة انعقاد مبجرد البلدي الشعيب اجمللس وخيطر
 .خاص بتخصيص املقيدة

 إذا ما حالة ويف اإلجباریة، النفقات فيها تدرج مل اليت أو املتوازنة غري امليزانية على املصادقة میكن فال
 ) عشر مخسة خالل مبالحظاته مرفقة یرجعها الوايل فإن متوازنة، غري ميزانية على البلدي الشعيب اجمللس صوت
 (10) عشرة خالل البلدي الشعيب للمجلس يةثان ملداولة خيضعها الذي لرئيسا إىل استالمها یلي اليت یوما ( 15

 .أیام
 النفقات فيها تدرج مل أو متوازنة غري ميزانية على صوت إذا الوايل، من البلدي الشعيب اجمللس اعذار یتم

 أیام(08) الثمانية أجل خالل يف املادة عليها املنصوص الشروط وفقا امليزانية على یصوت ومل جمددا، اإلجباریة
 الوايل . طرف من تلقائيا امليزانية تضبط اإلعذار اریخت تلي اليت

 
 

 

                                                           
 اجلماعات إدارة وظهفيمب اخلاص األساسي القانون یتضمن ،  2011سبتمرب  20يف مؤرهخ ، 11/334 رقم تنفيذي مرسوم من 3املادة  أنظر 1

 2011 سبتمرب 28 يف صادرة ، 53 عدد ج، ج ر ج اإلقليمية،
،  6ألساسي اخلاص بعمال املنتمني اىل قطاع البلدیات ، ج ر عدد ن القانون ا، املتضم 02/02/1991، مؤرخ يف  91/26املرسوم التنفيذي رقم  2

 . 06/02/1991املؤرخة يف 
 السابق ذكره. 11/334 رقم ذيتنفي مرسوم من 14المادة أنظر 3
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 البلدية ميزانية تنفيذ في قانونا لهم المرّخص األعوان:  الثاني الفرع
 وميزانية ميزانية البلدیة، تنفيذ لوكالء بالنسبة املفعول الساریة املبادئ لنفس خيضع البلدیة ميزانية تنفيذ

 یتدخالن متمایزان وكالء فإن السلطات، فصل مبدأ ومبوجب امليزانية هذه فيذتن وكالء على تنطبق اليت هي دولةال
 فاألعوان .1حماسبا  بصفته والقابض بالصرف،  آمرا بصفته البلدي الشعيب اجمللس رئيس البلدیة، ميزانية تنفيذ يف

 .ثانيا() لعموميا واحملاسب (وال أ) بالصرف اآلمر مها البلدیة ميزانية تنفيذ وحصرا قانونا هلم املرخص
 

 :أنه على 90/21 العمومية احملاسبة قانون من 23 املادة عرفته :بالصرف أوال : اآلمر
قانون  من   81املادة نصت بينما."2 بدفعه واألمر وتصفيته عمومية هليئة دین إلثبات مؤهال شخص كله  "

 . "اآلمر بالصرف وهو البلدیة ميزانية البلدي الشعيب اجمللس سرئي ینفذ"أنه: على10-11البلدیة رقم  
 البلدي . الشعيب اجمللس رئيس هو البلدیة مستوى على بالصهرف فاآلمر أعاله القانون من املادة نص وحسب

 وزارة ، فهو موظف تابع 21-90 العمومية احملاسبة قانون من 33 املادة عرفته :العمومي ثانيا : المحاسب
 ةـــــــــــــــــــــــــــــــالعمومي احملاسبة قانون من 34 املادة عليه نصت ملا وفقا باملالية كلفامل الوزیر طرف من تعيينه یتم ية،املال

 90-21 . 
 التنفيذ بعملية البلدي الشعيب اجمللس رئيس یقوم الوصية السلطة طرف من امليزانية على املصادقة بعد

 الشعيب اجمللس رئيس باعتبار امليزانية يف املسجلة اتالتقدیر  حسب النفقات وصرف یراداتاإل حتصيل يف واملتمثلة
 .بالصرف آمر

 أوامر البلدیة، مليزانية بالصرف األمر بصفته البلدي، الشعيب اجمللس رئيس یصدر :تحصيل اإليرادات  1-
 السوق، وحقوق رسوم اإلجيار، وق)حق والرسوم الضرائب خمتلف بتحصيل املتعلقة التحصيل(، سند اإلیرادات)

 التحصيل سند یبني أن جيب اإلیرادات وحتصيل هبا للتكفل البلدیة خزینة أمني إىل وإرساهلا (....العقاري لرسما
 .3الدین واقتطاع املدین على للتعرف الضروریة البيانات كل ویتضمن تصفيتها، أسس

 

                                                           
 .29مقاليت: املركز القانوين لرئيس اجمللس الشعيب البلدي يف اجلزائر ، املرجع السابق ، ص نعيمة بوكوشة + حدة  1
  أوت  22يف صادرة ،  30عدد ج، ج ر ج العمومية، باحملاسبة یتعلق ،  1990أوت  15يف مؤرهخ ،90/21رقم  قانون من  23ملادةا أنظر  2

1990 . 

 فرع اسية،السي والعلوم  احلقوق كلية املاسرت، شهادة نيل متطلبات من مكملة مذكرة احمللية، اجلماعات مالية على الرقابة : لونيسي عبد اللطيف 3
 . 82ص ، 2013 بسكرة، خيضر، حممد جامعة إداري، قانون ختصص حلقوق،ا
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 :فيما یلي متمثلة اءاتإجر  طریق عن النفقات تنفيذ یتم :النفقات تنفيذ 2-
 االلتزام مرحلة -أ 

 االلتزام اإلجراء الذي یعدعلى أنه " 21-90 العمومية احملاسبة قانون من 19 املادة عليه نصت االلتزام 
  1" الدین نشوء إثبات مبوجبه یتم
 بدفع البلدیة إلزام عنه یرتتب بالصرف آمر باعتباره البلدي الشعيب اجمللس به رئيس یقوم قانوين تصرف فهوه 

 :شكلني االلتزام هذا ویأخذ النفقات
 وینتج بدین االلتزام أو بإنشاء البلدي الشعيب اجمللس رئيس قيام مبقتضاه یتم عمل وهو :القانوني االلتزام ➢

 :عامة بصفة ذلك عن
    -.)اخل(....تأمني اآلالت، شراء لصفقة، عقد -      
 )اخل(....خمتلفة تعویضات العمال، )أجور تنظيم أو قانون  -      

 )اخل(....أضرار  عن )تعویضات قضائي حكم -       
 (....للجمعيات إعانات )ختصيص البلدي الشعيب اجمللس رئيس مداولة طریق عن ینشأ  -       
 أن االعتمادات من التأكد بالصرف األمر على یتحتم نفقة أي مشروع إنه  :االلتزام المحاسبي ➢

 جتاوز ألن لذلك، املخصصة االعتمادات یتجاوز ال أن عليه وجيب النفقة هذه دیدلتس كافية املخصصة
 احملاسبة مبادئ مع یتناىف الذي الشيء البلدیة عاتق على دیون إىل حمال ال یؤدي لالعتمادات

 2.العمومية
 
  :التصفية مرحلة -ب

 أهنا على 21-90 العمومية احملاسبة قانون من 20 املادة عليها نصت
  3" العمومية .للنفقات الصحيح املبلغ وحتدد احلسابية وثائقال أساس على بالتحقيق مح التصفيةتس" 

 :عمليتني على الواقع يف حتتوي امليزانية لتنفيذ ثانية مرحلة هي التصفية

                                                           
 أوت  22يف  صادرة ،  30عدد ج، ج ر ج العمومية، باحملاسبة یتعلق ،  1990تأو   15يف مؤرهخ ،90/21رقم  قانون من  19املادةأنظر  1

1990 
 . 118املرجع السابق ، ص  ر ، يف اجلزائدور و صالحيات رئيس اجمللس الشعيب البلدي  بلعباس بلعباس ،  2

   1990أوت  22يف  صادرة ،  30عدد ج، ج ر ج العمومية، باحملاسبة یتعلق ،  1990أوت  15يف مؤرهخ ،90/21رقم  قانون 20املادة  أنظر  3
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 القوانني طرف من بوضوح عليها املنصوص االستثنائية العمليات باستثناء :المقدمة معاينة الخدمة ✓
 أجنز أو خدمة أسدیت إذا إاله  تتم أن بلدیة نفقة كنمی فال ما، صفة على تسبيقات مثل والتنظيمات

 .االلتزام عقد يف عليها املنصوص الشروط حسب عمل،
 أنه من والتأكد دقيقة بصورة البلدیة دین مبلغ حساب يف الثانية العملية هذه تكمن :الخالصة التصفية ✓

 1. األداء واجب حقيقي
 
  :بالصرف راألم مرحلة -ج

 أو بالصرف األمر یعدأنه:" على 21-90العمومية احملاسبة قانون من 21 املادة املرحلة هذه على نصت
 . "العمومية النفقات دفع مبوجبه یأمر الذي اإلجراء احلواالت حتریر

 جهمو  وهو الدائن لفائدة الدفع حوالة بإصدار بالصرف آمر باعتباره البلدي الشعيب اجمللس یقوم رئيس
 .بالنفقات بالدفع لألمر أجل كآخر املالية للسنة املوالية السنة من مارس 15 تاریخ ویعترب العمومي للمحاسب

 
 الدفع مرحلة -ت  

 یتم الذي اإلجراء  الدفع یعد " أنه: على 21-90 العمومية احملاسبة قانون من 22 املادة عليه نصت
 .املختص العمومي احملاسب تهبصف البلدیة خزینة أمني هبا مكلف الدفع فمرحلة  2"العمومي الدین إبراء مبوجبه

 املرحلة تنهي اليت هي البلدي للقابض اإلیرادات سندات أو الدفع حواالت وحتویل بالصرف األمر إن
 .اإلداریة

 
 
 
 
 
 

                                                           
 . 31مقاليت: املرجع السابق ، ص نعيمة بوكوشة + حدة   1

 . السالف الذكر 90/21ة العمومي سبةاحملا قانون من  22و 21املادتني  راجع 2
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 :الثاني الفصل خالصة
هيئة إداریة  ضافةإ أبرزها من جدیدة تعدیالت عدة أضاف املشرع أن القول میكننا ذكره سبق ومما

 . اجمللس الشعيب البلدي رئيس وصایة حتت العام األمني ینشطها
 احمللية بالشؤون املتعلقة امليادین مجيع مشلت و تنوعت اجلدید القانون يف البلدیة هيئيت صالحيات أن كما

 مبوجب حياتالصال هذه میارس حيث البلدي الشعيب رئيس اجمللس لصالحيات أدق توضيح القانون محل فقد ،
 توفري بدون منقوصا مكسبا تبقى الصالحيات هذه أن إال. شفافية أكثر عدوقوا إلجراءات ختضع مداوالت
 وكذا للبلدیة املالية املوارد استقرار عدم هي العيوب هذه أهم من ولعل ملموس، واقع إىل لتحویلها الكافية الوسائل
 حاجتها إىل ئلالوسا هذه ضعف أدى ولقد موظفيها، لدى الثقايفاملستوى  و العليا الكفاءات إىل افتقارها
        . األخري هذا من بأمر إال التحرك عدم و التبعية من كاملة شبه حالة خلق مما ركزیةامل السلطة ملساعدات احلتمية

 صياغة أعاد فاملشرع جبدید تأيت أهنا مل اجمللس الشعيب البلدي  رئيس اختصاصات على یالحظ وما
 من جمموعة املشرع أضاف فقد اجمللس جلان خيص فيما أما غري ال ىناملع استقامة بغية ، لفظية صياغة ملوادا بعض

 . أمهيتها كذا و اليومية املواطن حبياة الرتباطها نظر ا وذلك اجلدیدة القطاعات
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 خــــــــــــاتمة:
 الوقت نفس ويف دقيقة، وغري واسعة إداریة صالحيات ديلالب الشعيب سلاجمل رئيس اجلزائري املشرع منح

 املركزیة، طةلسلل ختضع ممركزة غري إدارة جمرد يميةلاإلق يئةاهل نم تلجع مشددة،  وصائية و إداریة رقابة هيلع فرض
 ةهج نم االداري األداء ىلوع ةهج نم الدستور يف املكرسة اإلداریة  مركزیةالل األساسية القواعد ىلع بالس أثر مما

 .اخرى
 ديلالب الشعيب سلاجملهليئة  11/10ن القانو  اهقدم اليت اإلضافات اىل عرجنا املذكرة ذهه خالل نم  
 : األيت يفملخصة  حتدیدا هورئيس

 .دیةلالب تسيري يف بلديالشعيب ال سلاجمل رئيس ودور املنتخب طاتلوس صالحيات حتدید -

 مداوالت لسري جدید منظا ووضع دیةلبلل والفين اإلداري ازهاجل حتدیدا للبلدیة التابعة ياكلاهل حتدید -
 .سلاجمل

 وما خاصة ،  سلاجمل رئيس رأسهم ىلوع منتخبنيلل تامة محایةاملتعلق بالبلدیة   11/10 نالقانو  وفر كما
 املادة لغاءإ وه اجلدید نالقانو  لهمح ريهجو  إجراء همأ لعلو  التسيري عمالأ نع التجرمي رفع وه احلمایة ذهه یعزز
 زعزعة يف سببا نكا الذي الثقة سحب إجراء ىلع تنص واليت تعلق بالبلدیة ،امللغى  امل 90/08 نقانو ال نم 55

 یؤدي مما , خرىا ةهج نم هورئيس سلاجمل بني الثقة عدم نم جولق خ و ةهج نم دیةلالب رئيس و استقرار مكانة
 املصاحل تسيري وهو  الرئيسي اهدفه نع اهحتيد انسدادات و راعاتص دخل يفت اهلوجع دیةلالب استقرار معد اىل

 وهذه تعد أهم ضمانة لرئيس اجمللس الشعيب البلدي . للمواطن. العامة
لرئيس اجمللس الشعيب  الذي أعطىاملتعلق بالبلدیة ، 11/10 قانونلنتائج اليت استخلصناها من الأهم ا و من 

 البلدي نوعا من احلمایة متثلث يف:

 إجراء سحب الثقة. بإلغائهلدي يف مأمن من التقلبات وضع رئيس اجمللس الشعيب الب -

متام العملية على إبالنسبة لكيفية اختيار رئيس اجمللس الشعيب البلدي، فقد حدد القانون اجلدید كيفية  -
متصدر لية اختيار من یقود البلدیة و بشكل واضح حيث أنه خيتار الرئيس حنو ینهي حاالت تأجيل عم

 . غلبية املطلقة من األصواتعلى األ صلةالقائمة احلا

إن اإلبقاء على الرقابة الوصائية املالية تعترب عائق یواجه التنمية احمللية و حتيق األهداف و الصالحيات  -
 املوكلة لرئيس اجمللس الشعيب البلدي .
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هلذا  غم ما جاء به القانون اجلدید من تعدیالت و إضافات إال أنه مازالت تقف أمامه جمموعة حتدیات وو ر 
 التوصيات التالية: نقرتح

 و التسيري على مستوى البلدیة . ضرورة استقطاب الكفاءات اإلداریة لتفادي ضعف التأطري -

 .و احمللية املركزیة  استحداث مصاحل تكوین على مستوى القيادات اإلداریة -

الشعيب أو األمني  اشرتاط الشهادة اجلامعية و الكفاءه و اخلربة يف التسيري خاصة ملنصب رئيس اجمللس -
من و اجلدارة سس و مبادئ النجاعة و الكفاءة أالعام للبلدیة لذا وجب اختيار املوظفني و املنتخبني وفق 
 .یةد التنصيب يف املراكز القيادبدایة إعداد قوائم الرتشح و إعادة تأهيلهم و تكوینهم بع

 امللتقيات و الندوات اجلامعية اليت تعاجل نفتاح اجمللس البلدي على احمليط اخلارجي و املشاركة يفاوجوب  -
 ات و اجلماعات اإلقليمية .آخر مستجدات القوانني اليت ختص اهليئ

 ية تعتمد معایري املسائلة وجوب التصریح باملمتلكات و هذا ضمانا للمسامهة يف صياغة مدونة أخالق -
 . و الشفافية

ه عضو منتخب على غرار نواب الربملان و ذلك ضرورة منح احلصانة لرئيس اجمللس الشعيب البلدي بصفت -
 خللق جو من الطمأنينة و الثقة يف التسيري . 

وعات احمللية و أخريا ما میكن قوله هو ضرورة وجوب تعدیل قانون البلدیة مبا یسمح خبلق توازن بني اجملم
بات الراهنة و متاشيا مع القاعدیة و السلطة املركزیة و تنظيم العالقات بينهما على ضوء ما تقتضيه املتقل

 .ي األخريالدستور التعدیل القوانني املتعلقة به مثل قانون االنتخاب و 
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 المراجع المصادر و قائمة 
 النصوص القانونية .أوال : 
 الدساتير  -1

اجلریدة 1996 دیسمرب 07 يف املؤرخ 438-96 رقم رئاسي مرسوم مبوجب الصادر ، 1996 دستور -
املؤرخ يف   03-02، املعدل مبوجب القانون رقم  08/02/1996، املؤرخة يف  76الرمسية عدد 

، املعدل مبوجب القانون رقم  14/04/2002، املؤرخة يف  25 ، اجلریدة الرمسية عدد 10/04/2002
 . 16/11/2008، املؤرخة يف  63، اجلریدة الرمسية عدد  15/11/2008املؤرخ يف  08-19

،  2016مارس  06املؤرخ يف  01-16الصادر مبوجب املرسوم الرئاسي رقم  2016 يدستور التعدیل ال -
 . 2016رس ما 06املؤرخة يف  14جریدة رمسية عدد 

 
 القوانين العضوية  -2
 الرمسية ،اجلریدةاالنتخاباتبنظام  املتعلق ، 12 / 01 / 2012 يف املؤرخ 01-12 رقم العضوي القانون  -

 14 / 01 / 2012. يف املؤرخة ، 01 عدد
 عدد ةالرمسي اجلریدة اإلنتخابات، بنظام املتعلق ، 25 /08/ 2016 يف املؤرخ 16/10رقم  العضوي القانون -

 28 / 08 / 2016. يف املؤرخة ، 50
 
 األوامــــــــر   -3
قانون اإلجراءات اجلزائية ) اجلریدة الرمسية عدد  متضمن 1966 جوان 08 يف مؤرهخ ،  66/155أمر رقم  -

 .06/14 رقم بالقانون ومتمم معدل ،( 10/06/1966مؤرخة يف  48
يف  ،املؤرخة 21 عدد ج ر(املدنية، الةاحل املتضمن 1970/02/19 يف املؤرخ 70/20 رقمأمر  -

 عدد ر ج( ، 2014/08/09 يف املؤرخ 14/08رقم  القانون مبوجب واملتم ، املعدل   1970/02/27)
   ( .   20/04/2014  يف املؤرخة ، 49

الشعيب البلدي فيما  اجمللس رئيس بصالحيات املتعلق ، 1981/10/10 يف املؤرخ 81/267م رق أمر -
 1981/10/13.  يف املؤرخة ، 41 عدد ر ج العمومية، والطمأنينة لنقاوةخيص الطرق وا
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 ر ج العمومية، للوظيفة العام األساسي القانون املتضمن ، 2006/07/15 يف املؤرخ 06/03أمر رقم  -
 . 16/07/2016املؤرخة  يف 46 ددع

 املؤرخة الرمسية اجلریدة اتللغاب العام النظام املتضمن 1984 جوان 23 يف املؤرخ 12 - 84 - رقم القانون -
 1984 جوان 26 يف

 صادرة ، 30 عدد ج، ج ر ج العمومية، باحملاسبة یتعلق ، 1990 أوت 15 يف مؤرهخ ،90/21رقم  قانون -
 .1990 أوت 22 يف 

 
العادية لقوانين ا -4

 ، 52 عدد ةالرمسي اجلریدة( التعمري و بالتهيئة املتعلق ، 1990/12/01 يف املؤرخ 90/29رقم   القانون -
   2004/08/14   يف املؤرخ  04/05 رقم القانون مبوجب واملتم املعدل  1990/12/02) يف املؤرخة

 2004/08/15). يف املؤرخة ، 51 عدد مسية الر اجلریدة)
 الرمسية اجلریدة , وإزالتها ومراقبتها النفایات بتسيري یتعلق 12/12/2001 يف املؤرخ 01/19 رقم ونالقان -

 . 2001 سنة دیسمرب 15يف  املؤرخة 77 العدد
 04  يف مؤرخة 60 عدد الرمسية اجلریدة, باملياه املتعلق2005 أوت 04 يف املؤرخ 05/12 رقم القانون -

 .2005 سبتمرب
 الرمسية اجلرید إجنازها وإمتام البنایات مطابقة لقواعد احملدد 20/07/2008 يف املؤرخ 08/15 رقم القانون -

 .2008سنة  44 العدد
املتعلق بالبلدیة اجلریدة الرمسية للجمهوریة اجلزائریة العدد  2011 جوان 22املؤرخ يف  10 /11القانون رقم  -

 .2011جوان  03يف  الصادر 37

 يف املؤرخة ، 02 ر عدد ج باجلمعيات، ،املتعلق 2012/01/12 يف املؤرخ 12/06رقم قانون -
2012/01/15 . 

 المراسيم  -5
 ج  البلدیة، الصحة حلفظ مكاتب إنشاء املتضمن ، 1987/06/30 يف املؤرخ 87/146املرسوم رقم  -

 1987/07/01. يف املؤرخة ، 27 رعدد
لقانون األساسي اخلاص بعمال ، املتضمن ا 02/02/1991، مؤرخ يف  91/26املرسوم التنفيذي رقم  -

 . 06/02/1991، املؤرخة يف  6املنتمني اىل قطاع البلدیات ، ج ر عدد 
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 للتهيئة العامة بالقواعد املتعلق واملتمم املعدل 1991 ماي 28 يف املؤرخ 91/176 رقم التنفيذي ماملرسو  -
 .1991 جوان 01 يف املؤرخة 26 رمسية عدد جریدة , والتعمري

 املواقع محایة خمطط إعداد كيفيات املتضمن 2003 أكتوبر 05 يف املؤرخ 223-03 رقم فيذيالتن املرسوم -
 .2003 لسنة 60 العدد السمية اجلریدة , واستصالحها هلا احملمية التابعة واملناطق األثریة

 املؤسسات على املطبق للتنظيم احملدد , 2006 ماي 31 يف املؤرخ  198-06  رقم التنفيذي املرسوم -
  ملصنفةا

 مبوظهفي اخلاص األساسي القانون یتضمن ، 2011 سبتمرب 20 يف مؤرهخ ، 11/334 رقم تنفيذي مرسوم -
 . 2011 سبتمرب 28 يف صادرة ، 53 عدد ج، ج ر ج اإلقليمية، اجلماعات ارةإد

العام  ، املتضمن األحكام اخلاصة باحلقوق و الواجبات املطبقة على األمني 16/320املرسوم التنفيذي رقم  -
 . 13/12/2016، املؤرخة يف  74للبلدیة ، ج ر عدد 

 املوجهة احمللية واجلماعات الداخلية وزیر عن الصادرة 2012 دیسمرب 5 يف املؤرخة 35 - 38 رقم التعليمة -
 واملادة االنتخابات بنظام املتعلق 01/ 12 رقم قانون من 80 املادة تنفيذ احكام بكيفية املتعلقة ، الوالة اىل

 . بالوالیة املتعلق 12/07 قانون من 59
 ثانيا : الكتب .

 . 1981 مصر مجهوریة , االسكندریة , املعارف دار, البيئة ایةومح النفطي التلوث : ساملة الكرمي عبد أمحد -
في  بيقاهتاطتدارة وإلم اعلدئ مباول وألصاسة ، درالعامةدارة اإلم اعلول ص، ألغنيد الله عبد اني عبوسيب -

 ، د س ن بريوتر،لنشواباعة طلل معيةلجادار الن، البنار ومص، نسارف، یكيةر ألمدة المتحا یاتالولم واإلسالا
   مليلة. عني ، للنشر اهلدى دار ، اجلزائري اجلزائية اإلجراءات قانون شرح : بارشسليمان  -
 .2011اجلزائر، شر ،والن للطبع هومة دار اجلزائية،الطبعة الثانية ،  اإلجراءات قانون شرح ، أوهابية اهلل عبد -
 .  1999ن دار رحيانة ، اجلزائر ،  1عمار بوضياف : الوجيز يف القانون االداري ، ط -
    . 2012اجلزائر ،  ،2التنظيم اإلداري يف اجلزائر ط  :  عمار بوضياف -
 . 2012، دار رحيانة ، اجلزائر العاصمة ،  1عمار بوضياف شرح قانون البلدیة ، ط -
 . 2012 ، 2 ط : ئرااجلز  ، والتوزیع للنشر جسور . البلدیة قانون شرح ، بوضياف عمار -
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، دار اهلدى للطباعة و النشر و التوزیع، عني مليلة اجلزائر، 11/10، شرح قانون البلدیة  عشي عالء الدین -
2011. 

 . 2011اجلزائر ، ، 1فریدة قصري مزیاين ، القانون االداري، مطبعة صغري، باتنة : ط  -

و النشر و التوزیع ،  : االدارة احمللية و تطبيقاهتا ، اجلزائر ، بریطانيا ، فرنسا ، دارهومة للطباعةكمال جغالب  -
  . 2017اجلزائر ، 

 . 2004كمال دمدوم : رؤساء اجملالس الشعبية البلدیة ضباطا للشرطة القضائية ، دار هومة ن اجلزائر ،  -
 .ن س د اجلزائر، اجلامعية، املطبوعات یواند احمللية، للجماعات اإلداري التنظيم خلضر عبيد: -
 مصر، مجهوریة االسكندریة , املعارف نشأة ،منشورات الشریعة ضوء يف البيئة محایة احللو: قانون راغب ماجد -

2002،  
 . 2004/2005، عنابة ، دار العلوم للنشر والتوزیع  ،  اإلدارة احمللية اجلزائریة: قانون حممد الصغري بعلي  -

 املطبوعات دیوان ، اجلزائر يف والوالیة البلدیة نظام على تطبيقاهتا و احمللية اإلدارة أسس، يهوبمسعود ش -

 .1986  اجلامعية
 طبعة اجلزائر للكتاب، الوطنية املؤسسة األول، اجلزء اجلزائري، التشریع يف اجلزائية اإلجراءات بغدادي، ملياين -

1987  . 
 .2010، دار اجملدد للنشر و التوزیع ، سطيف ، 4 ط ، رياإلدا القانون يف الوجيز :لباد ناصر -
 

 ثالثا : المقاالت :
 للسلطة والتبعية احمللية االستقاللية بني البلدي الشعيب اجمللس لرئيس القانوين املركز" ، متام یعيش آمال -

 . 2014 اجلزائر، ، 33 عدد إ، . ع م ،"الوصية

 . 2002 اجلزائر، ،3 عدد إ، ع م ،"البلدي الشعيب اجمللس لرئيس القانوين املركز: شيتورجلول  -
ملنتخبـة ومحایـة مصـاحل املـواطنني، منشـور مـن طـرف یونسـي ع، جریـدة املسـاء مقال بعنوان استقرار اجملالس ا -

 WWW.EL-MASSAA .COM.،موقـع الشـبكة العنكبوتيـة  2009أكتـوبر  25بتـاریخ 
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دد علية"، اجمللة االكادمیية للبحث القانوين، لمحدارة اإلل اعماأة على یدارإلاقابة رللية افعا"  : عتيقة بلجيل -
6 ،2009 . 

 جملة , اجلزائري التشریع ضوء على البيئة محایة يف املخولة وصالحياهتا احمللية اجلماعات : لعلويحممد  -
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