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عضـــــــوا

أهدي هذا العمل الى روح أبي الطاهرة والى امي العزيزة الغالية
والى كل أفـ ـ ـراد عائمتي التي ادعوا اهلل ان يحفظهـ ـ ـ ـ ــم لي في السراء و الض ـ ـراء
أخوي الحنونين نصرالديـ ــن وري ــاض و أختي العزيزة شه ـ ــرزاد .
َ
وأخي الذي كان لي سنداً طيمة دراستي وأعانني في انجاز هذا العمل
أخي الحنون طارق عزي ـ ـ ـ ـ ــز حفظه اهلل .
والى رفيقـة دربـي التـي شـاركتني أف ـ ـ ـ ـراحي و أحـ ـ ـ ـراني و كانـ
ثمجة .

لـي نعـم ا خـ

العـر

قال تعالى "وََقَلَرَيبَزدينَعلام
أحمد اهلل حمداً كثي اًر عمى ان وفقني إلنجاز هذا العمل
أتقدم بالشك ــر الجزي ــل الى أستاذتي الفاض ــمة األستاذة الدك ـ ــتورة زهية موسـى التـي لـم
عمي بنصائحها ووقتهـا الثمـين طيمـة ف ـ ــترة د ارسـتي واش ارفـ ـ ـ ــها عمـى اخ ـ ـ ـ ـ ـ ار هـذا
تبخل َ
البحث في صيغته النهائية .
كم ــا أتق ــدم بالشك ـ ـ ــر ال ــى لجن ــة المناقش ــة الممثم ــة ف ــي األس ــتاذ الدك ـ ـ ــتور طاش ــور عب ــد
الحفيظ والدكتور عميرش نذي ـ ـ ـ ـ ـ ــر المذان تفضال لمناقشة هذا العمل واثـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرائه .
كما أشكـ ـ ـ ـ ـ ــر كل من ساعـ ـ ـ ـ ــدني من قريب أو بعيد .

مقدمـــــــــــــــــــــة

1

- (Z) Moussa, (L) Senoussi, La dimension socio-culturelle ; un préalable incontournable pour le développement
local, colloque international « gouvernance locale et développement territorial : le cas des pays Méditerranéens,
26-27 Avril 2003, la faculté des sciences économiques et sciences de gestions, université de Constantineuniversité de Pierre Mendès Grenoble, France, p. 2.
.21  ص،1002 ، مصر، اإلسكندرية، الدار الجامعية، التمويل المحلي والتنمية المحلية، عبد المطلب عبد الحميد، أنظر- 2
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مقدمـــــــــــــــــــــة

6791

6711

6791

6797

6771

 - 1الصادر بموجب األمر رقم  ،76-67المؤرخ في  ،2767/06/07الجريدة الرسمية عدد  ،72الصادرة في .2767/06/10
 - 2المؤرخ في  00سبتمبر  ،2771الجريدة الرسمية عدد  ،76الصادرة في .2771/07/20
 - 3الصادر بموجب األمر رقم  ،76-67المؤرخ في  ،2767/22/11الجريدة الرسمية عدد  ،76الصادرة في .2767/22/16
 - 4المؤرخ في  ،2707/01/11الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  20-07الممضي في  ،2707/01/10الجريدة الرسمية عدد  ،07الصادرة
في .2707/01/02
 - 5المؤرخ في  ،2777/01/10الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  ،610-77الممضي في  ،2777/21/06الجريدة الرسمية عدد ،67
الصادرة في  ،2777/01/06المعدل بموجب القانون رقم  ،01-01الممضي في  ،1001/06/20الجريدة الرسمية عدد  ،17الصادرة في
 ،1001/06/26المعدل والمتمم بموجب القانون رقم  ،27-00المؤرخ في  ،1000/22/27الجريدة الرسمية عدد  ،71الصادرة في .1000/22/27
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مقدمـــــــــــــــــــــة

42 19
69 66

99 79

- La doctrine utilise régulièrement la notion de compétence qui pourrait être définie d’une manière générale
comme « toute aptitude légale, matérielle, territoriale, temporelle et personnelle dont dispose une autorité pour
agir ». Voir, Lexique politique, Dalloz, 1992.
 - 2المؤرخ في  ،2776/02/20الجريدة الرسمية عدد  ،07الصادرة في  ،2776/02/20المعدل والمتمم بالقانون رقم  ،07-02المؤرخ في
 ،2702/06/06الجريدة الرسمية عدد  ،16الصادرة في .2702/06/06
 - 3المؤرخ في  ،2770/06/06الجريدة الرسمية عدد  ،27الصادرة في  ،2770/06/22المعدل والمتمم باألمر رقم  ،01-07المؤرخ في
 ،1007/06/20الجريدة الرسمية عدد  ،70الصادرة في .1007/06/27
 - 4المؤرخ في  ،1022/07/11الجريدة الرسمية عدد  ،16الصادرة في .1022/06/01
1
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الفصل ا ألول :اسرتاتيجيــــة السلطـــة املركــزية يف تعريف البدليــــة

 - 1القانون رقم  ،11-11المتعلق بالبلدية ،المرجع السابق.
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الفصل ا ألول :اسرتاتيجيــــة السلطـــة املركــزية يف تعريف البدليــــة

 - 1أنظر ،المادة  15من دستور  ،1191المرجع السابق.
 - 2األمر  ،42-66المتضمن القانون البلدي المعدل والمتمم ،المرجع السابق.
 - 3أنظر ،المادة  ،11المرجع نفسه.
 - 4أنظر ،المادة  11من القانون  ،19-11يتضمن قانون البلدية المعدل والمتمم ،المرجع السابق.
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الفصل ا ألول :اسرتاتيجيــــة السلطـــة املركــزية يف تعريف البدليــــة

 - 1أنظر ،أحمد محيو ،محاضرات في المؤسسات اإلدارية ،ترجمة محمد عرب صاصيال ،الطبعة الرابعة ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر،
 ،1116ص.161
 - 2أنظر ،المواد من  115إلى  421من األمر رقم  ،42-66المتضمن القانون البلدي المعدل والمتمم ،المرجع السابق.
 - 3أنظر ،عرض أسباب األمر رقم  ،42-66المرجع نفسه
 -4أنظر ،قرارات مجلس الثورة عند انتهاء اجتماعاته المنعقدة من  46-44أكتوبر  ،1166الجريدة الرسمية عدد  ،115الصادرة في
.1166/14/11
 - 5أنظر ،الميثاق الوطني لسنة  ،1166المرجع السابق.
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الفصل ا ألول :اسرتاتيجيــــة السلطـــة املركــزية يف تعريف البدليــــة

 - 1أنظر ،محمد األمين بوسماح ،المرفق العام في الجزائر ،ترجمة رحال بن أعمر ورحال موالي إدريس ،ديوان المطبوعات الجامعية،1115 ،
ص .11
 - 2أنظر ،أحمد محيو ،المرجع السابق ،ص .116
 - 3أنظر ،المرجع نفسه ،ص .164
 - 4المتضمن القانون البلدي ،المرجع السابق.
 16 - 5مرسوم مؤرخة في  ،1191/14/46الجريدة الرسمية عدد ،54الصادرة في  ،1191/14/41والمرسوم رقم  ،111-49المؤرخ في
 ،1194/15/41يحدد صالحيات البلدية والوالية واختصاصاتهما في قطاعي اإلسكان والتعمير ،الجريدة الرسمية عدد  ،44الصادرة في
.1194/16/11
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الفصل ا ألول :اسرتاتيجيــــة السلطـــة املركــزية يف تعريف البدليــــة

 - 1أنظر ،المادة  92من القانون رقم  ،19-11يتضمن قانون البلدية المعدل والمتمم ،المرجع السابق.
 - 2أنظر ،المادة  ،95المرجع نفسه.
 - 3أنظر ،المادة  ،42المرجع نفسه.
 - 4أنظر ،المواد من  115إلى  119من األمر رقم  ،42-66المتضمن القانون البلدي المعدل والمتمم ،المرجع السابق.
 - 5أنظر ،المادتين  ،121 ،121المرجع نفسه.
 - 6أنظر ،المادتين  ،121 ،124المرجع نفسه.
 - 7أنظر ،المواد  ،126 ،125 ،122المرجع نفسه.
 - 8أنظر ،المواد من  126إلى  ،155المرجع نفسه.
 - 9أنظر ،المواد من  156إلى  159المرجع نفسه.
 - 10أنظر ،المواد من  151إلى  ،166المرجع نفسه.
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الفصل ا ألول :اسرتاتيجيــــة السلطـــة املركــزية يف تعريف البدليــــة

 - 1أنظر ،المادة  ،96من القانون رقم  ،19-11يتضمن قانون البلدية المعدل والمتمم ،المرجع السابق.
 المادتين  11و 41من القانون رقم  14-99المؤرخ في  ،1199/11/14المتعلق بالتخطيط ،الجريدة الرسمية عدد  ،14الصادرة في.1199/11/11
 - 2أنظر ،المادة  16من المرسوم رقم  191-91المؤرخ في  ،1191/14/46يحدد صالحيات البلدية والوالية واختصاصاتها في قطاع التخطيط
والتهيئة العمرانية ،الجريدة الرسمية عدد  ،54الصادرة في .1191/14/41
 - 3أنظر ،محمد الهادي لعروق ،التهيئة والتعمير في صالحيات الجماعات المحلية ،مخبر المغرب العربي الكبير لالقتصاد والمجتمع ،ملتقى
تسيير الجماعات المحلية من  1إلى  11جانفي  ،4119قسنطينة ،ص .41
 - 4أنظر ،الميثاق الوطني لسنة  ،1196الصادر بموجب المرسوم رقم  ،44-96المؤرخ في  ،1196/14/11الجريدة الرسمية عدد  ،6الصادرة
في .1196/14/16
 - 5أنظر ،المادة  25من القانون رقم  ،11-96المؤرخ في  ،1196/11/46يتعلق بالتهيئة العمرانية ،الجريدة الرسمية عدد  ،15الصادرة في
.1196/11/49
 - 6أنظر ،المادة  155من القانون رقم  ،11-91المتضمن القانون البلدي ،المرجع السابق.
 - 7أنظر ،المادة  ،156المرجع نفسه.
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الفصل ا ألول :اسرتاتيجيــــة السلطـــة املركــزية يف تعريف البدليــــة

 - 1أنظر ،المادة  96من القانون رقم  ،19-11يتضمن قانون البلدية المعدل والمتمم ،المرجع السابق.
 - 2أنظر ،المادة  ،11المرجع نفسه.
 - 3أنظر ،المادة  2من القانون رقم  ،15-12المؤرخ في  ،4112/19/12يتعلق بالتهيئة والتعمير ،الجريدة الرسمية عدد  ،51الصادرة في
.4112/19/15
 - 4أنظر ،المادة  11من القانون  ،19-11يتضمن قانون البلدية المعدل والمتمم ،المرجع السابق.
 - 5أنظر ،المادة  ،12المرجع نفسه.
 - 6المرسوم التنفيذي رقم  192-11المؤرخ في  ،1111/16/46ينظم إثارة الضجيج ،الجريدة الرسمية عدد  ،51الصادرة في .1111/16/41
 - 7القانون رقم  ،11-96يتعلق بالتهيئة العمرانية ،المرجع السابق.
 -8القانون رقم  ،41-11المؤرخ في  ،4111/14/14يتعلق بتهيئة اإلقليم وتنميته المستدامة ،الجريدة الرسمية عدد  ،66الصادرة في
.4111/14/15
 - 9أنظر ،المادة  111مكرر  ،1من القانون رقم  ،11-91المتضمن القانون البلدي ،المرجع السابق.
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الفصل ا ألول :اسرتاتيجيــــة السلطـــة املركــزية يف تعريف البدليــــة

 - 1المؤرخ في  ،1191/14/45يتضمن حماية البيئة ،الجريدة الرسمية عدد  ،16الصادرة في  ،1191/14/19الملغى بموجب األمر رقم ،11-11
المؤرخ في  ،4111/16/11يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة ،الجريدة الرسمية عدد  ،21الصادرة في .4111/16/41
 - 2أنظر ،المادة  ،16المرجع نفسه.
 - 3المؤرخ في  ، 1191/11/11يتعلق بصالحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي فيما يخص الطرق والنقاوة والطمأنينة العمومية ،الجريدة
الرسمية عدد  ،21الصادرة في .1191/11/11
 - 4المؤرخ في  ،1195/14/16يتعلق بحماية الصحة العمومية وترقيتها ،الجريدة الرسمية عدد  ،19الصادرة في .1195/14/16
 - 5أنشأت بموجب المرسوم رقم  ،126-96المؤرخ في  ،1196 /16/ 11يتضمن إنشاء مكاتب لحفظ الصحة البلدية ،الجريدة الرسمية عدد ،46
الصادرة في .1196/16/11
 - 6أنظر ،المادة  14من القانون  ،19-11يتضمن قانون البلدية المعدل والمتمم ،المرجع السابق.
 - 7أنظر ،المادة  ،116المرجع نفسه.
 - 8أنظر ،المادة  ،119المرجع نفسه.
 - 9األمر رقم  ،42-66المرجع السابق.
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 - 1المؤرخ في  ، 1161/16/11يتضمن تحديد كيفيات تأسيس وتنظيم وتسيير المؤسسة العمومية البلدية ،الجريدة الرسمية عدد  ،56الصادرة في
.1161/16/11
 - 2المؤرخ في  ، 1191/11/11يحدد شروط إنشاء المؤسسات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها ،الجريدة الرسمية عدد  ،14الصادرة في
.1191/11/44
 - 3المؤرخ في  ،1191/11/11يحدد شروط إنشاء المقاوالت العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها ،الجريدة الرسمية عدد  ،14الصادرة في
.1191/16/11
 - 4أنظر ،المادة  99من القانون  ،19-11يتضمن قانون البلدية المعدل والمتمم ،المرجع السابق.
5
- )Z( Moussa, Les équipements collectifs : un mode de traitement des problèmes locaux, Annales, L.E.R.M.M,
Université Mentouri, Constantine, VOL IV, 2001, p.68.
 - 6أنظر ،المادة  15من القانون  ،19-11يتضمن قانون البلدية المعدل والمتمم ،المرجع السابق.
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الفصل ا ألول :اسرتاتيجيــــة السلطـــة املركــزية يف تعريف البدليــــة

 - 1أنظر ،المادة  ،111من القانون  ،19-11يتضمن قانون البلدية المعدل والمتمم ،المرجع السابق.
 - 2أنظر ،المادة  ،11من القانون رقم  ،11-99المؤرخ في  ،1199/1411يتعلق بصناديق المساهمة ،الجريدة الرسمية عدد  ،14الصادرة في
.1199/11/11
 - 3أنظر ،المواد من  44إلى  ،45المرجع نفسه.
 - 4بموجب األمر رقم  ،45-15المؤرخ في  ،1115/14/45يتعلق بتسيير األموال التجارية التابعة للدولة ،الجريدة الرسمية عدد  ،55الصادرة في
.1115/14/46
 - 5أنظر ،المادة  116من القانون رقم  ،19-11يتضمن قانون البلدية المعدل والمتمم ،المرجع السابق.
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الفصل ا ألول :اسرتاتيجيــــة السلطـــة املركــزية يف تعريف البدليــــة

 - 1أنظر ،المادة  ،116من القانون  ،19-11يتضمن قانون البلدية المعدل والمتمم ،المرجع السابق.
 - 2المؤرخ في  ،1115/19/46الجريدة الرسمية عدد  ،29الصادرة في  ،1115/11/11المعدل والمتمم باألمر رقم  ،14-16المؤرخ في
 ،1116/11/11الجريدة الرسمية عدد  ،15الصادرة في  ،1116/11/11والملغى بموجب األمر رقم  ،12-11المؤرخ في  ،4111/19/41يتعلق
بتنظيم المؤسسات االقتصادية وتسييرها وخوصصتها ،الجريدة الرسمية عدد  ،26الصادرة في .4111/19/44
 - 3حيث نصت المادة  16من دستور  1116على أن " حرية التجارة والصناعة مضمونة ،وتمارس في إطار القانون".
 - 4هو جملة من اإلجراءات والترتيبات التصحيحية التي على الدولة إدخالها على القطاعات التي تعاني من أزمة هيكلية حادة سواء كانت داخلية
أو خارجية ،تدعمها المؤسسات المالية الدولية ،وتضمن اإلصالح الهيكلي لالقتصاد عدة إجراءات:
 ترشيد القطاع العام وتحجيمه بواسطة الخوصصة ،وتحرير األسعار من القيود اإلدارية وتشجيع االستثمار الخاص، اتباع سياسة مالية تقوم على الحد من عجز ميزانية الدولة بواسطة التحكم في النفقات العمومية وتخفيض مستوياتها ،وتحسين النظامالضريبي ورفع أسعار المنتوجات والخدمات العامة ،والتخلي عن دعم الموارد األساسية للمجتمع،
 اتباع سياسة نقدية قوامها رفع أسعار الفائدة ،وإدارة المديونية من أجل تقليص حجم الواردات وتشجيع الصادرات لتأمين المزيد من العملةالصعبة ،وهو ما يتطلب إلغاء كافة القيود على التجارة الخارجية وترشيد التعريفة الجمركية.
 - 5المرسوم التشريعي رقم  ،19-11المؤرخ في  ،1111/14/41يتضمن قانون المالية لسنة  ،1112الجريدة الرسمية عدد  ،99الصادرة في
.1111/14/11
 - 6المؤرخ في  ،1112/14/45يتعلق بكيفيات حل وتصفية المؤسسات غير المستقلة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري،
الجريدة الرسمية عدد  ،61الصادرة في .1112/11/15
 - 7أنظر ،المادة  91من القانون رقم  ،19-11يتضمن قانون البلدية المعدل والمتمم ،المرجع السابق.
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 - 1أنظر ،المرسوم رقم  ،191-91المؤرخ في  ،1191/14/46يحدد صالحيات البلدية والوالية واختصاصاتهما في ميدان الحماية والترقية
االجتماعية لبعض الفئات المواطنين ،الجريدة الرسمية عدد  ،54الصادرة في .1191/14/41
 - 2أنظر ،المرسوم رقم  ،166-91المؤرخ في  ،1191/14/46يحدد صالحيات البلدية والوالية واختصاصاتهما في قطاع التربية ،الجريدة
الرسمية عدد  ،54الصادرة في .1191/14/41
 - 3أنظر ،المادة  11من القانون رقم  ،19-11يتضمن قانون البلدية المعدل والمتمم ،المرجع السابق.
 - 4أنظر ،المادة  ،19المرجع نفسه.
 - 5أنظر ،المادة  ،111المرجع نفسه.
 - 6أنظر ،المرسوم رقم  162-91المؤرخ في  ،1191/14/46يحدد صالحيات البلدية والوالية واختصاصاتهما في قطاع الصحة ،الجريدة
الرسمية عدد  ،54الصادرة في .1191/14/41
 - 7أنظر ،المادة  111من القانون رقم  ،19-11يتضمن قانون البلدية المعدل والمتمم ،المرجع السابق.
 - 8أنظر ،المادة  ،114المرجع نفسه.
 9ـ أنظر ،المرسوم رقم  194-91المؤرخ في  1191/14/46يحدد صالحيات البلدية والوالية واختصاصاتهما في قطاع الثقافة ،الجريدة الرسمية
عدد  ،54الصادرة في .1191/14/41
 - 10أنظر ،المادة  112من القانون رقم  ،19-11يتضمن قانون البلدية المعدل والمتمم ،المرجع السابق
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 - 1أنظر ،المادة  ،111من القانون  ،19-11يتضمن قانون البلدية المعدل والمتمم ،المرجع السابق.
 - 2أنظر ،المرسوم رقم  164-91المؤرخ في  1191/14/46يحدد صالحيات البلدية والوالية واختصاصاتهما في القطاع السياحي ،الجريدة
الرسمية عدد  ،54الصادرة في .1191/14/41
 - 3أنظر ،المادة  ،116من القانون رقم  ،19-11يتضمن قانون البلدية المعدل والمتمم ،المرجع السابق.
 - 4األمر رقم  ،42-66المتضمن القانون البلدي المعدل والمتمم ،المرجع السابق.
 - 5أنظر ،المادة  ،116من المرجع نفسه.
 - 6أنظر ،المادة  ،26من القانون رقم  ،19-11يتضمن قانون البلدية المعدل والمتمم ،المرجع السابق.
 - 7الضبط اإلداري هو النشاط الذي تقوم به السلطات العامة من أجل الحفاظ على النظام العام .أنظر في ذلك ،أحمد محيو ،المرجع السابق ،ص
.111
 - 8أنظر ،المادة  65من القانون رقم  ،19-11يتضمن قانون البلدية المعدل والمتمم ،المرجع السابق.
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 - 1أنظر ،المادة  ،66من القانون  ،19-11يتضمن قانون البلدية المعدل والمتمم ،المرجع السابق.
 - 2أنظر ،المادة  16من القانون رقم  ،41-11المؤرخ في  ،1111/14/11يتعلق بالتهيئة والتعمير ،الجريدة الرسمية عدد  ،54الصادرة في
 ،1111/14/14المعدل والمتمم بالقانون رقم  ،15/12المرجع السابق.
 - 3أنظر ،المادة  42المرجع نفسه.
 - 4أنظر ،المادتين  12و 15من المرسوم التنفيذي رقم  166-11المؤرخ في  ،1111/15/49يحدد إجراءات إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة
والتعمير والمصادقة عليه ومحتوى الوثائق المتعلقة به ،الجريدة الرسمية عدد  ،46الصادرة في .1111/16/11
 - 5هذا بالنسبة للبلدية أو البلديات المعنية بالمخطط والتي يكون عدد سكانها ما بين  411111و 511111ساكن.
 - 6بالنسبة للبلدية أو البلديات المعنية بالمخطط والتي يكون يفوق عدد سكانها  511111ساكن.
 - 7أنظر ،المادة  11من القانون رقم  ،41-11يتعلق با لتهيئة والتعمير المعدل والمتمم ،المرجع السابق.
 - 8أنظر ،المادة  ،12المرجع نفسه.
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 - 1أنظر ،المادة  ،15من القانون رقم  ،41-11يتعلق بالتهيئة والتعمير ،المعدل والمتمم ،المرجع السابق.
 - 2أنظر ،المادة  ،16المرجع نفسه.
 - 3أنظر ،المادة  12من المرسوم رقم  ،169-11المؤرخ في  ،1111/15/49يحدد إجراءات إعداد مخططات شغل األراضي والمصادقة عليها
ومحتوى الوثائق المتعلقة بها ،الجريدة الرسمية عدد ،46الصادرة في .1111/16/11
 - 4أنظر ،المادة  65فقرة  11من القانون رقم  ،19-11يتضمن قانون البلدية المعدل والمتمم ،المرجع السابق.
 - 5أنظر ،المادة  65من القانون رقم  ،41-11يتعلق بالتهيئة والتعمير ،المعدل والمتمم ،المرجع السابق.
 - 6أنظر ،المادة  ،69المرجع نفسه.
 - 7أنظر ،المادة  ،65المرجع نفسه.
 - 8أنظر ،المادة  12من القانون رقم  15-19المؤرخ في  ،4119 /16/41يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها ،الجريدة الرسمية عدد ،22
الصادرة في .4119 /19/11
 - 9أنظر ،المادة  26من القانون رقم  ،19-11يتضمن قانون البلدية المعدل والمتمم ،المرجع السابق.
 - 10أنظر ،المادة  ،61المرجع نفسه.
 - 11أنظر ،المادة  61فقرة  4و ،1المرجع نفسه.
 - 12أنظر ،المادة  ،149المرجع نفسه.
 - 13أنظر ،المادة  ،146المرجع نفسه.
 - 14أنظر ،المادة  ،61المرجع نفسه.
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 - 1أنظر ،المرسوم رقم  111-94المؤرخ في  ،1194/15/41يحدد صالحيات البلدية والوالية واختصاصاتهما في قطاعي السكن والتعمير،
الجريدة الرسمية عدد  ،44الصادرة في .1194/16/11
 - 2أنظر ،المادة  61من القانون رقم  ،41-11يتعلق بالتهيئة والتعمير المعدل والمتمم ،المرجع السابق.
 - 3أنظر ،المادة  62من القانون رقم  ،19-11يتضمن قانون البلدية المعدل والمتمم ،المرجع السابق.
 - 4أنظر ،المادة  ،114المرجع نفسه.
 - 5أنظر ،المادة  ،111المرجع نفسه.
 - 6القانون رقم  ،11-11المرجع السابق.
 - 7القانون رقم  ،19-11يتضمن قانون البلدية المعدل والمتمم ،المرجع السابق.
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uniforme

 - 1أنظر ،المادة  11من القانون رقم  ،11-11المتعلق بالبلدية ،المرجع السابق.
 - 2أنظر ،المادة  ،14المرجع نفسه.
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 - 1أنظر ،المادة  111من القانون رقم  ،11-11المتعلق بالبلدية ،المرجع السابق.
 - 2القانون رقم  ،19-11المرجع السابق.
 - 3أنظر ،المواد من  116إلى  114من القانون رقم  ،11-11المتعلق بالبلدية ،المرجع السابق.
 - 4أنظر ،المواد من  111إلى  ،141المرجع نفسه.
 - 5أنظر ،المادة  ،144المرجع نفسه.
 - 6أنظر ،المواد  141إلى  ،142المرجع نفسه.
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""Le Développement Durable

 - 1أنظر ،المادة  ،116من القانون رقم  ،11-11المتعلق بالبلدية ،المرجع السابق.
 - 2أنظر ،المادة  14من القانون رقم  ،14-11المؤرخ ي  41يونيو  ،4111يتضمن المصادقة على المخطط الوطني لتهيئة اإلقليم ،الجريدة
الرسمية عدد  ،61الصادرة في .4111/11/41
 - 3أنظر ،المادة  ،16من القانون رقم  ،14-11المتعلق بتهيئة اإلقليم وتنميته المستدامة ،المرجع السابق.
 - 4أنظر ،المادة  ،19المرجع نفسه.
 - 5أنظر ،المادة  ،12المرجع نفسه.
 - 6نموذج التنمية االقتصادية يعتبر مجموعة من اإلجراءات والتدابير االقت صادية واالجتماعية والثقافية التي تهدف إلى تحقيق تغيير هيكلي في
الكيان االقتصادي ورفعا مستمرا للدخل الفردي الحقيقي ،كما تهدف إلى توزيع عادل لهذا الناتج بين طبقات الشعب المختلفة التي تساهم في تحقيقه.
أنظر ،صالح صالحي ،المنهج التنموي البديل في االقتصاد اإلسالمي ،دار الفجر للنشر والتوزيع ،القاهرة ،4116،ص .11
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 - 1أنظر ،سعداوي موسى ،سعودي محمد ،الجباية البيئية ودورها في تحقيق التنمية المحلية المستدامة ،مداخلة في الملتقى الوطني الثالث حول
التنمية المحلية المستدامة البعد البيئي ،جمعية األنوار لألنشطة العلمية والثقافية ،المركز الجامعي بالمدية 2/1،مارس  ،4119ص .4
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 - 1أنظر ،أحمد شرفي ،تجربة التنمية المحلية في الجزائر ،مجلة العلوم اإلنسانية ،العدد  .4111 ،12الموقع اإللكتروني.www.ULUM.NL :
 - 2أنظر ،المادة  11من القانون رقم  ،11-11المتعلق بالبلدية ،المرجع السابق،
 - 3القانون رقم  ،19-11المرجع السابق.
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 - 1أنظر ،أحمد رشيد ،التنمية المحلية ،دار النهضة العربية ،القاهرة .1196 ،ص .21
- )Z( Moussa, )L( Senoussi, La dimension socio-culturelle ; un préalable incontournable pour le
développement local, op. cit, p. 4.
 - 3أنظر ،محمد حسن الدخيل ،إشكالية التنمية االقتصادية المتوازنة ،منشورات الحلبي الحقوقية ،مصر ،ط  ،4111 ،1ص .129
 - 4أنظر ،المواد  41-41-11من القانون رقم  ،19-11يتضمن قانون البلدية المعدل والمتمم ،المرجع السابق.
2

- 46 -

الفصل ا ألول :اسرتاتيجيــــة السلطـــة املركــزية يف تعريف البدليــــة

1

- Voir, Chapitre II: Participation des électeurs dans les décisions locales, section 01:Referendum locale, et
section 2: consultation des électeurs, Code Général des collectivités territoriales, 12 éditions, Dalloz, 2009.
 - 2القانون رقم  ،19-11المرجع السابق.
 - 3أنظر ،المادة  11من القانون رقم  ،11-11المتعلق بالبلدية ،المرجع السابق.
 - 4أنظر ،المادة  4من القانون رقم  16-16المؤرخ في  ،4116/41/41يتضمن القانون التوجيهي للمدينة ،الجريدة الرسمية عدد  ،15الصادرة في
.4116/11/14
 - 5أنظر ،المادة  14من القانون رقم  ،11-11المتعلق بالبلدية ،المرجع السابق.
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 -1أنظر ،محي الدين صابر ،التغيير الحضاري وتنمية المجتمع ،الطبعة الثانية ،المكتبة العصرية ،بيروت لبنان ،1196 ،ص.154
- (Z) Moussa, (L) Senoussi, La dimension socio-culturelle ; un préalable incontournable pour le
développement local, op. cit, p. 2.
3
- Ibid, p. 11.
2
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 - 1القانون رقم  ،19-11يتضمن قانون البلدية المعدل والمتمم ،المرجع السابق.
 - 2أنظر ،المادة  121من القانون رقم  ،11-11يتعلق بالبلدية ،المرجع السابق.
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 - 1األمر رقم  ،42-66المتضمن القانون البلدي المعدل والمتمم ،المرجع السابق
 القانون رقم  ،19-11يتضمن قانون البلدية المعدل والمتمم ،المرجع السابق. - 2أنظر المادة  4/151من القانون رقم  ،11-11المتعلق بالبلدية ،المرجع السابق.
 - 3بخالف القانون رقم  19-11نجد أن مادته  119نصت على أنه " إذا لم يكن استغالل المصالح العمومية البلدية استغالال مباشرا دون أن ينجم
عن ذلك ضرر ،جاز للبلدية منح هذا االمتياز" وبالتالي ال يمكن للبلدية اللجوء إلى االمتياز إال استثناء.
 - 4كرس المشرع الفرنسي مفهوم تفويض المرفق العام في القانون رقم  144-11المؤرخ في  ،"Loi Spain "1111/11/11المتعلق بمحاربة
الرشوة والشفافية في الحياة االقتصادية.
 - 5المادة الثالثة من القانون المؤرخ في  ،4111/14/11المعدل للقانون  144-11المتعلق بمحاربة الرشوة والشفافية في الحياة االقتصادية.
 - 6اإليجار  :affermageهو االتفاقية التي يكلف من خاللها شخص معنوي يسمى المؤجر شخصا آخر يسمى المستأجر استغالل مرفق عام تحت
مسؤوليته والمنشآت التي يستخدمها في االستغالل هي موفرة من طرف الجماعة العمومية ويدفع المستأجر إلى الشخص المؤجر المتعاقد معه
إتاوات والمقابل المالي والفرق بين مبلغ اإلتاوات واألرباح التي يحققها في استغالله للمرفق.
 - 7عقد الوكالة  : le contrat de géranceهو صنف جديد من اتفاقيات تفويض المرفق العام ،ظهر في فرنسا ويقترب كثيرا من الصفقات
العمومية ،فهو صفقة تقديم الخدمات ،حيث يقوم شخص معنوي من القانون العام بتفويض تسيير مرفق عام فقط لحساب الجماعة العمومية ،مقابل
مبلغ جزافي  ،الوكيل يضمن التسيير اليومي والعادي للمرفق بكل عناصره ،فهو مسير بسيط للمرفق ،وبالتالي ال يتحمل أعباء البناء والتجهيز وال
يتحمل خسائر وأرباح تسيير المرفق ،أنظر في ذلك:
- (Z) Moussa, Les modes de gestion des services publics locaux, revue de grand Maghreb économie et société,
Gestion des collectivités locale ; janvier, 2008, p. 50.
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 - 1أنظر ،التعليمة رقم  ،924/1 .12المؤرخة في  ،1112/14/16المتعلقة بامتياز المرافق العمومية المحلية وتأجيرها.
 - 2القانون رقم  ،19-11المرجع السابق.
 - 3أنظر ،المادة  111من القانون رقم  ،11-11المتعلق بالبلدية ،المرجع السابق.
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 - 1أنظر ،بهلول بلقاسم ،الجزائر بين األزمة االقتصادية واألزمة السياسية ،مطبعة دحلب ،الجزائر ،1111 ،ص .41
 - 2أنظر ،عمر حسين ،االستثمار والعولمة ،سلسلة مبادئ المعرفة االقتصادية ،ط  ،1دار الكتاب الحديث ،القاهرة ،4114 ،ص .19
 - 3األمر رقم  ،11-11المؤرخ في  ،4111/19/41يتعلق بتطوير االستثمار ،الجريدة الرسمية عدد  ،26الصادرة في  ،4111/19/44المعدل
والمتمم باألمر رقم  ،19-16المؤرخ في  ،4116/16/15الجريدة الرسمية عدد  ،26الصادرة في .4116/16/11
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 - 1أنظر ،طيبي سعاد ،المالية المحلية ودورها في عملية التنمية ،أطروحة دكتوراه ،كلية الحقوق ،جامعة الجزائر ،4111-4119 ،ص .416
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الفصل ا ألول :اسرتاتيجيــــة السلطـــة املركــزية يف تعريف البدليــــة

 - 1أنظر ،المادة  1من القانون رقم  19-11المؤرخ في  ،4111/14/14يتضمن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
الجريدة الرسمية عدد  ،66الصادرة بتاريخ .4111/14/15
 - 2أنظر ،المادة  ،2المرجع نفسه.
 - 3المؤسسة المتوسطة تشغل ما بين  51إلى  451شخصا ويكون رقم أعمالها ما بين  411مليون وملياري دينار أو يكون مجموع حصيلتها
السنوية ما بين  111و 511مليون دينار .أنظر ،المادة  ،5المرجع نفسه.
 - 4المؤسسة الصغيرة تشغل ما بين  11إلى  21شخصا وال يتجاوز رقم أعمالها السنوي  411مليون دينار أو ال يتجاوز مجموع حصيلتها السنوية
 111مليون دينار .أنظر ،المادة  ،6المرجع نفسه.
 - 5المؤسسة المصغرة تشغل من  1إلى  11عمال وتحقق رقم أعمال أقل من  41مليون دينار أو يتجاوز مجموع حصيلتها السنوية عشرة ماليين
دينار .أنظر ،المادة  ،6المرجع نفسه.
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 - 1أنظر ،شريف غياط ،محمد بوقمقوم ،التجربة الجزائرية في تطوير وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودورها في التنمية ،مجلة جامعة
دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية ،مجلد  ،42العدد  4119 ،11ص  .149مقال منشور على شبكة اإلنترنت ،أنظر الرابط التالي:
http://www.microfinancegateway.org//.../mfg-ar-the-algeria...
 - 2أنظر ،محمد الهادي مباركي ،المؤسسة المصغرة :المفهوم والدور المرتقب ،مجلة العلوم اإلنسانية ،العدد  ،11منشورات معهد العلوم
االقتصادية ،جامعة قسنطينة ،1111،ص .111
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 - 1أنظر ،المادة  119من القانون رقم  ،11-11يتعلق بالبلدية ،المرجع السابق.
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 - 1أنظر ،عبد القادر العلياني ،الجانب االقتصادي لعمل الجماعات المحلية التنموي بالمغرب ،مداخلة في إطار الملتقى الدولي حول الحكم الراشد
المحلي والتنمية اإلقليمية" :حالة الدول المتوسطية" ،المنعقد يومي  46/46أفريل  ،4111كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير ،جامعة قسنطينة
بالتعاون مع جامعة بيار منداس ،غرونوبل ،فرنسا.
 - 2المتعلق بتطوير االستثمار ،المرجع السابق.
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 - 1أنظر ،المادة  16من دستور  ،1116المرجع السابق.
 - 2يتضمن قانون البلدية المعدل والمتمم ،المرجع السابق.
 - 3القانون رقم  466-61مؤرخ في  ،1161/16/46الجردة الرسمية ،عدد  ،51الصادرة في .1161/19/14
 القانون رقم  492-66المؤرخ في  1166/11/15الجريدة الرسمية عدد  91الصادرة في 1166/11 /16 القانون رقم  11-94المؤرخ في  ،1194/19/41يتعلق باالستثمار االقتصادي الخاص الوطني ،الجريدة الرسمية عدد  ،12الصادرة في.1194/19/42
 المرسوم التشريعي رقم  14-11المؤرخ في  ،1111/11/15يتعلق بترقية االستثمار ر الجريدة الرسمية عدد  ،62الصادرة في.1111/11/11
 - 4أنظر ،المادة  1من المرسوم التنفيذي رقم  ،416-16المؤرخ في  ،1116/11/19يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وتحديد
قانونها األساسي ،الجريدة الرسمية عدد  ،54الصادرة في .1116/11/11
 - 5أنظر ،المادة  111من األمر رقم  ،11-11المؤرخ في  ،4111/16/44يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  ،4111الجريدة الرسمية عدد ،22
الصادرة في .4111/16/ 46
 - 6أنظر ،المادة  11من المرسوم التنفيذي رقم  ،156-16المؤرخ في  ،4116/11/11يتضمن صالحيات الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار
وتنظيمها وسيرها ،الجريدة الرسمية عدد  ،62الصادرة في .4116/11/11
 - 7أنظر ،المادة  19من األمر رقم  ،11-11المتعلق بتطوير االستثمار ،المعدل والمتمم ،المرجع السابق.
 - 8أنظر ،المادة  11من القانون رقم  19-11المؤرخ في المتضمن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،المرجع السابق.
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 - 1أنظر ،المادة  ،41من القانون رقم  19-11المؤرخ في المتضمن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،المرجع السابق.
 - 2أنظر ،المادة  4من المرسوم التنفيذي رقم  91-11المؤرخ في  ،4111/14/45يتضمن إنشاء المجلس الوطني االستشاري لترقية المؤسسات
الصغيرة والمتوسطة وتنظيمه وعمله ،الجريدة الرسمية عدد  ،11الصادرة في .4111/14/45
 - 3أنشئت بموجب المرسوم التنفيذي رقم  ،111-16المؤرخ في  ،4116/12/41الجريدة الرسمية عدد  ،46الصادرة في .4116/12/45
 - 4بموجب المرسوم التنفيذي رقم  41-11المؤرخ في  4111/11/14يتضمن تنظيم لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية االستثمارات
وضبط العقار ،الجريدة الرسمية عدد  ،12الصادرة في .4111/11/16

- 21 -

الفصل ا ألول :اسرتاتيجيــــة السلطـــة املركــزية يف تعريف البدليــــة


 - 1أنظر ،عالء زهير الرواشدة ،العولمة والمجتمع ،دار المحامد للنشر والتوزيع ،األردن ،4119،ص .41
 - 2المصادق عليه بموجب القانون رقم  ،14-11الموافق عليه في  41يونيو  ،4111الجريدة الرسمية عدد  ،16الصادرة في .4111/11/41
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1

- (N) Hachmi,La coopération international entre les collectivités locale : une approche du développement ?cas
de larabaa nath iraten Algérie Saint Denis France, mémoire de magister, université mouloud Mammeri de Tizi
Ouzou, faculté des sciences économiques et des science de gestion, option économie spécial régional et urbain,
2003,p. 122 .
. المرجع السابق، المتعلق بالبلدية،11-11  من القانون رقم56  المادة، أنظر- 2
. المرجع نفسه،116  المادة، أنظر- 3
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 - 1أنظر ،التعليمة رقم  ،52المؤرخة في  ، 4115/14/11تتعلق بإعادة بعث وتفعيل اتفاقيات التوأمة والتعاون الالمركزي الموقعة بين الجماعات
اإلقليمية الجزائرية ونظيراتها األجنبية.
 - 2أنظر ،المرجع نفسه.
 - 3أنظر ،الملحق رقم .11
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 - 1أنظر ،عبد المطلب عبد الحميد ،المرجع السابق ،ص .11
 - 2أنظر ،محمد عبد هللا العربي ،دور اإلدارة المحلية والبلديات في تنمية المجتمعات اقتصاديا واجتماعيا ،مجلة العلوم اإلدارية تصدرها الشعبة
المصرية للمعهد الدولي للعلوم اإلدارية ،العدد األول ،القاهرة ،أفريل  ،1166ص .21
 - 3أنظر ،حسين مصطفى حسين ،اإلدارة المحلية المقارنة ،ديوان المطبوعات الجامعية ،1194 ،ص .16
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 - 1أنظر ،مسعود شيهوب ،أسس اإلدارة المحلية وتطبيقاتها على نظام البلدية والوالية في الجزائر ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر،1196،
ص .144
 - 2أنظر ،حسن محمد عواضة ،اإلدارة المحلية وتطبيقاتها في الدول العربية (دراسة مقارنة) ،المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع،
بيروت لبنان ،الطبعة األولى ،1191 ،ص.99
 - 3أنظر ،محمد عبد هللا العربي ،المرجع السابق ،ص .51-21
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 - 1أنظر ،مسعود شيهوب ،المجموعات المحلية بين االستقاللية والرقابة ،حوليات مخبر الدراسات والبحوث حول المغرب العربي والبحر
األبيض المتوسط ،جامعة منتوري قسنطينة ،العدد  ،4114 ،15ص .12-11
 - 2أنظر ،مسعود شيهوب ،أسس اإلدارة المحلية وتطبيقاتها على نظام البلدية والوالية في الجزائر ،المرجع السابق ،ص .166
 - 3أنظر ،بوشامي نجالء ،المجلس الشعبي البلدي في ظل القانون  :19-11أداة للديمقراطية المبدأ والتطبيق ،مذكرة ماجستير ،كلية الحقوق
والعلوم السياسية ،جامعة منتوري قسنطينة ،4116-4116 ،ص .161
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 - 1المتضمن القانون البلدي المعدل والمتمم ،المرجع السابق.
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 - 1أنظر ،المادة  92من القانون رقم  ،19-11يتضمن قانون البلدية المعدل والمتمم ،المرجع السابق.
 - 2أنظر ،المادة  ،95المرجع نفسه.
 - 3أنظر ،المادة  111من القانون رقم  ،11-11يتعلق بالبلدية ،المرجع السابق.
 - 4هو أسلوب يحدد االختصاصات للمجموعة المحلية على سبيل الحصر ،من خالل النص على المسائل التي تدخل في اختصاص المجلس
المحلي المنتخب بصورة واضحة ،وطبقا لهذ ا التحديد ال يمكن للمجالس المنتخبة باي حال من األحوال أن تمارس أي صالحية إال إذا كان حقها في
ذلك يستند لنص قانوني ،وإال كان عملها غير مشروع أي معيب بعيب عدم االختصاص.
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"La clause générale de compétence est la traduction juridique de l’aptitude
d’une collectivité à intervenir".

« Les communes, les départements et les régions règlent par leurs
délibérations les affaires de leur compétences ».

« Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la
commune ».

1

- (J-M) Pontier Sempermanet, sur une clause générale de compétence, RDP, 1984, p. 1443.
- (L) Tesoka, Les rapports entre collectivités territoriales, PUAM, 2004 p.38.
3
- (B) Meunier, Les règles relatives aux transferts de compétences entre collectivités publique, thèse de
doctorat d’université d’Auvergne, 2006, p. 52. Publie sur le lien : https://tel.archives-ouvertes.fr/tel00688446/documen.
2
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PONTIER







1

- (B) Meunier, op. cit, p. 53.
- Ibid, pp. 54-55.
 - 3أنظر ،مسعود شيهوب ،أسس اإلدارة المحلية وتطبيقاتها على نظام البلدية والوالية في الجزائر ،المرجع السابق ،ص .141

2
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 - 1األمر رقم  ،42-66المتضمن القانون البلدي ،المعدل والمتمم ،المرجع السابق.
-“La commune est une organisation politico-territorial fondamentale de l’organisation du peuple travailleur, et
une collectivité socio-économique de base”.
 - 3أنظر ،أحمد محيو ،المرجع السابق ،ص .194
2
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 - 1أنظر ،الميثاق الوطني  ،1166المرجع السابق.
 الميثاق الوطني لسنة  ،1196المرجع السابق. - 2أنظر ،المبحث األول حول تطور الصالحيات الممنوحة للبلدية في مجال التنمية المحلية.
 - 3أنظر ،مسعود شيهوب ،أسس اإلدارة المحلية وتطبيقاتها على نظام البلدية والوالية في الجزائر ،المرجع السابق ،ص .111
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 - 1صدرت سلسلة  19مرسوما بيني سنتي  ،1194-1191حددت صالحيات البلدية والوالية واختصاصاتهما في كل قطاعات النشاط.
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» « Principe de la Subsidiarité
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Les attributions »
Les attributions »
Les compétences »

- D’après les professeurs )J-B (AUBY et (J-F) AUBY, La notion de compétence en droit admiratif a un sens
plus précis que celle de fonction et elle se rapport a des éléments technique plus déterminants ,voir leur
ouvrage intitule droit des collectivités locale , 1ere édition ,PUF,1990.
1
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créer, facilite,

«L’assemblées populaire communale oriente, participe, peut
courage, peut participer, peut procéder, contribue… ».

» « La commune initie, prend en charge, prend, favorise, animer….

 - 1أنظر ،المادة  121من األمر رقم  ،42-66المتضمن القانون البلدي المعدل والمتمم ،المرجع السابق.
 - 2أنظر ،المادة  ،121المرجع نفسه.
 - 3أنظر ،المادة  ،151المرجع نفسه.

- 56 -

الفصل ا ألول :اسرتاتيجيــــة السلطـــة املركــزية يف تعريف البدليــــة

« L’APC participe, veille, prendre, encourager, contribue, favoriser, identifier
» ……

« L’action de la commune en matière d’éducation, de protection social, de
» sport, de jeunesse, de culture de loisirs et de tourisme

 - 1أنظر ،المادة  99من القانون رقم  ،19-11يتضمن قانون البلدية المعدل والمتمم ،المرجع السابق.
 - 2أنظر ،المادة  ،11المرجع نفسه.
 - 3القانون رقم  ،11-11المرجع السابق.
 - 4أنظر ،المادة  111المرجع نفسه.
 - 5أنظر ،المادة  ،6/144المرجع نفسه.
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1

- (Z) Moussa, (L) Senoussi, La dimension socio-culturelle ; un préalable incontournable pour le
développement local, op. cit, p. 5.
2
-Ibid, p. 5.
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1

- (Z) Moussa, (L) Senoussi, La dimension socio-culturelle ; un préalable incontournable pour le
développement local, op. cit, p. 5.
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 - 1المؤرخ في ،1191/14/46يحدد صالحيات البلدية والوالية واختصاصاتهما في قطاعي الشباب والرياضة ،الجريدة الرسمية عدد ،54
الصادرة في .1191/14/41
 - 2يحدد صالحيات البلدية والوالية واختصاصاتهما في قطاع السياحي ،المرجع السابق.
 - 3المؤرخ في  ، 1191/14/46يحدد صالحيات البلدية والوالية واختصاصاتهما في قطاعي النقل والصيد البحري ،الجريدة الرسمية عدد ،54
الصادرة في .1191/14/41
 - 4المؤرخ في  ،1191/14/46يحدد صالحيات البلدية والوالية واختصاصاتهما في قطاعي العمل والتكوين المهني ،الجريدة الرسمية عدد ،54
الصادرة في .1191/14/41
 - 5يحدد صالحيات البلدية والوالية واختصاصاتهما في قطاع الثقافة ،المرجع السابق.
 - 6المؤرخ في  ،1191/14/46يحدد صالحيات البلدية واختصاصاتهما في قطاع الغابات واستصالح األراضي ،الجريدة الرسمية عدد ،54
الصادرة في .1191/14/41
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 - 1أنظر ،مداخلة األستاذ مسعود شيهوب ،الجريدة الرسمية لمداوالت المجلس الشعبي الوطني ،العدد  ،21المؤرخة في  ،4111/14/49السنة
األولى ،ص .12
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1

- (Z) Moussa, (L) Senoussi, La dimension socio-culturelle ; un préalable incontournable pour le
développement local, op. cit, p. 6.
 - 2أنظر ،المادة  111من القانون رقم  ،11-11المتعلق بالبلدية ،المرجع السابق.
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affaire de proximité
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- 1أنظر ،المادتين  5و 9من المرسوم رقم  ،161-91يحدد صالحيات البلدية والوالية واختصاصاتهما في قطاع الشبيبة والرياضة ،المرجع
السابق.
 - 2أنظر ،المادتين  1و 12من المرسوم رقم  ،166-91يحدد صالحيات البلدية والوالية واختصاصاتهما في قطاع التربية ،المرجع السابق
 - 3أنظر ،المادة  4من مرسوم التنفيذي رقم  ،14-91المؤرخ في  ،1191/16/41يحدد صالحيات وزير التربية والتكوين ،الجريدة الرسمية عدد
 ،11الصادرة في .1191/16/41
 - 4أنظر ،المادتين  6و 6من المرسوم رقم  ،194-91يحدد صالحيات البلدية والوالية واختصاصاتهما في قطاع الثقافة ،المرجع السابق.
 - 5أنظر ،المادة  4من المرسوم التنفيذي رقم  ،61-15المؤرخ في  ،4115/14/46يحدد صالحيات وزير الثقافة ،الجريدة الرسمية عدد ،16
الصادرة في .4115/11/14
 - 6أنظر ،المادتين  2و 6من المرسوم رقم  ،196-91يحدد صالحيات البلدية والوالية واختصاصاتهما في قطاع الغابات واستصالح األراضي،
المرجع السابق.
 - 7أنظر ،المادة  119من القانون رقم  ،11-11يتعلق بالبلدية ،المرجع السابق.
 المادة  161من القانون رقم  ،19-11يتضمن قانون البلدية المعدل والمتمم ،المرجع السابق. -المادة  456من األمر رقم  ،42-66المتضمن القانون البلدي المعدل والمتمم ،المرجع السابق.
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 - 1أنظر ،المرسوم رقم  191-91المؤرخ في 1191/14/46يحدد صالحيات البلدية والوالية واختصاصاتهما في ميدان ترقية االجتماعية لبعض
فئات المواطنين ،الجريدة الرسمية عدد  ،54الصادرة في .1191/14/41
 المادة  14من المرسوم التنفيذي رقم  112-11المؤرخ في  ،4111/12/11يحدد صالحيات وزير التضامن الوطني واألسرة وقضايا المرأة،الجريدة الرسمية عدد  ،41الصادرة في .4111/12/41
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le Principe de Subsidiarité

le principe de subsidiarité

1

- (Z) Moussa, (L) Senoussi, La dimension socio-culturelle ; un préalable incontournable pour le
développement local, op. cit, p. 8.
 - 2أنظر ،إدريس جردان ،الضوابط القانونية لنموذج الحكم الذاتي والجهويات السياسية الموسعة ،مجلة طنجيس للقانون واالقتصاد ،عدد خاص
حول الجهوية المتقدمة بالمغرب ،121 ،نقال عن علي قاسيمي التمسماني ،البناء الدستوري الجديد لتوزيع االختصاص بين الدولة والجهات،
الموقع اإللكترونيwww.marocdroit.com :
3
- (E) Aubin et (C) Roche, Droit de nouvelle décentralisation, Paris, Gualino éditeur, 2005, p.31.
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« Les collectivités territoriales en vocation à prendre leurs décisions pour
l’ensemble des compétences qui peuvent la mieux être mise en œuvre à leur
échelon ».

- L’article 5 alinéa 2 du traité CE énonce que « dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence
exclusive, la communauté n’intervient, conformément au principe de subsidiarité, que si le dans la mesure ou
les objectifs de l’action envisagée ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les Etats membres et
peuvent donc, en raison des dimensions ou des effets de l’action envisagée, être mieux réalisés au niveau
communautaire ».
2
- (M-A) BENABDALLAH, Quelle territorialisation de l’action publique? Les compétences respectives de
l’Etat et des collectivités locales, REMALD, N87-88 juillet, octobre 2009.article publie sur le lien:
http://www.aminebenabdallah.hantetfort.com/list/droit_administratif/28277800.pdf.
3
- (J-F)-BRISSON, Les nouvelle clefs constitutionnelles de réparation matérielle des compétences entre Etat et
les collectivités locales, AJDA, 24 mars 2003, p. 529.
1
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 - 1أنظر ،الميثاق الوطني لسنة  ،6891المرجع السابق.
 - 2أنظر ،عبد المطلب عبد الحميد ،التمويل المحلي والتنمية المحلية ،الدار الجامعية ،القاهرة  ،1006،ص .11
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 اجلدلية بني فعاليهتا وكفايهتا: ا آلليات املتوفرة للبدلية لتجس يد اختصاصاهتا الت منوية:الفصل الثاين

6891
1002

- L’article 72-2 de la révision constitutionnelles du 28 mars 2003 prévoit que “ tout transfert de compétences
entre l’Etat et les collectivités territoriales s’accompagne de l’attribution de ressources équivalentes à celles qui
étaient consacrées à leur exercice. toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence
d’augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi”.
1
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- (Z) Moussa, Les finances locale : une tentative d’approche, Annales, U.R.A.M.A, Université Mentouri,
Constantine, 1998, p. 33.
 - 2أنظر ،المادة  118من األمر رقم  ،12-16المتضمن القانون البلدي المعدل والمتمم ،المرجع السابق.
 المادة  612من القانون رقم  ،09-80يتضمن قانون البلدية المعدل والمتمم ،المرجع السابق. المادة  681من القانون رقم  ،60-66يتعلق بالبلدية ،المرجع السابق. - 3أنظر ،المادة  611من دستور  6881المعدل والمتمم ،المرجع السابق.
 - 4أنظر ،المادة  628من األمر رقم  ،12-16المتضمن القانون البلدي المعدل والمتمم ،المرجع السابق.
 - 5القانون رقم  ،08-96المرجع السابق.
 - 6أنظر ،الملحق رقم .01
1
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 - 1أنظر ،المادتين  66و 61من القانون رقم  ،61-06المؤرخ في  ،1001/61/11يتضمن قانون المالية لسنة  ،1001الجريدة الرسمية عدد ،68
الصادرة في .1001/61/12
 - 2أنظر ،المادة  16من القانون رقم  ،66-01المؤرخ في  ،1001/61/12يتضمن قانون المالية لسنة  ،1002الجريدة الرسمية عدد  ،91الصادرة
في .1001/61/11
 - 3أنظر ،المادة  18من القانون رقم  ،01-86المؤرخ في  ،6886/61/26يتضمن قانون المالية لسنة  ،6889الجريدة الرسمية عدد  ،98الصادرة
في .6886/61/26
 - 4أنظر ،المرسوم رقم  ،260-89المؤرخ في  ،6889/66/11يتعلق بتصنيف البلديات والتجمعات البلدية في محطات مصنفة ،الجريدة الرسمية
عدد  ،99الصادرة في .6889/61/11
 - 5أنظر ،المادة  11من األمر رقم  ،01-09المؤرخ في  1009/06/12المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  ،1009الجريدة الرسمية عدد ،21
الصادرة في . .1009/06/16
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 - 1أنظر ،المادة  601من األمر  210-11المؤرخ في  6811/61/26المتضمن قانون المالية لسنة  ،6811الجريدة الرسمية عدد  ،609الصادرة في
.6811/61/26
 - 2أنظر ،المادتين  22و 21من القانون رقم  ،66-88المؤرخ في  ،6888/61/12يتضمن قانون المالية لسنة  ،1000الجريدة الرسمية عدد ،81
الصادرة في  ،6888/61/11معدلة بموجب المادة  11من األمر رقم  ،01/09يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  ،1009المرجع السابق.
 - 3أنظر ،المادة  ،11المرجع نفسه.
 - 4أنظر ،المادة  11من القانون رقم  ،21-80المؤرخ في  ،6880/61/26يتضمن قانون المالية لسنة  ،6886الجريدة الرسمية عدد  ،16الصادرة
في .6880/61/26
 - 5أنظر ،المادة  16من األمر رقم  ،06-08المؤرخ في  ،1008/06/11يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  ،1008الجريدة الرسمية عدد ،22
الصادرة في .1008/06/11
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 - 1أنظر ،المادة  1من القانون رقم  ،12-01المؤرخ في  ،1001/61/11يتضمن قانون المالية لسنة  ،1006الجريدة الرسمية عدد  ،91الصادرة في
.1001/61/16
 - 2أنظر ،المادة  61من القانون رقم  ،06-08يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  ،1008المرجع السابق.
 - 3أنظر ،المادة  11من القانون رقم  ،66-01يتضمن قانون المالية لسنة  ،1002المرجع السابق.
 - 4أنظر ،المادة  16من األمر رقم  ،16-81المؤرخ في  ،6881/61/20يتضمن قانون المالية لسنة  ،6881الجريدة الرسمية عدد  ،91الصادرة في
.6881/61/26
 - 5أنظر ،المادة  09من األمر رقم  ،01-09يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  ،1009المرجع السابق.
 - 6أنظر ،ملحق األمر رقم  61-86المؤرخ في  ،6886/01/26يحدد القانون األساسي الخاص بمحافظة الجزائر الكبرى ،الجريدة الرسمية عدد
 ،29الصادرة في .6886/01/02
 - 7أنظر ،المادة  06من القانون رقم  ،61-06يتضمن القانون المالية التكميلي لسنة  ،1006المرجع السابق.
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 - 1أن ظر ،بوطالب إبراهيم ،إشكالية العجز في ميزانية البلدية ،مجلة اإلدارة ،المدرسة الوطنية لإلدارة ،المجلة  ،21العدد  ،2011، 41ص .20
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أ)،
ب).

 - 1الصادر بموجب القانون رقم  ،08-92المؤرخ في  ،6892/01/02يتعلق بالتنظيم اإلقليمي للبالد ،الجريدة الرسمية عدد  ،1الصادرة في
.6892/01/06
 - 2أنظر ،المادة  661من القانون رقم  ،60-66يتعلق بالبلدية ،المرجع السابق.
 - 3أنظر ،المادة  2من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  ،6891/06/11يتعلق بتقسيم فصول المصالح والبرامج والعمليات التي ال تندرج في
البرامج إلى فصول فرعية لحسابات المصاريف واإليرادات وبنود بشأن إطار ميزانيتي البلديات وحساباتها ،الجريدة الرسمية عدد  ،66الصادرة في
.6891/02/66
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1

- (C) Rahmani, Les finances des communes algériennes, 2eme édition, Casbah, 2009, p.55.
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 - 1أنظر ،المادة  612من القانون رقم  ،60-66يتعلق بالبلدية ،المرجع السابق.
 - 2أنظر ،المادة  2من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  ،6891/06/11يتعلق بتقسيم فصول المصالح والبرامج والعمليات التي ال تندرج في
البرامج إلى فصول فرعية لحسابات المصاريف واإليرادات وبنود بشأن إطار ميزانيتي البلديات وحساباتها ،المرجع السابق.
 - 3أنظر ،المادة  22من األمر رقم  ،01-09يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  ،1009المرجع السابق.
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 - 1أنظر ،المادة  10من القانون رقم  66-66المؤرخ في  ،1066/06/69يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  ،1066الجريدة الرسمية عدد ،20
الصادرة في .1066/06/10
2
- (Z) Moussa, « Les finances locales : une tentative d’approche », op, cit, p. 40.
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 - 1أنظر ،المادتين  122و 121من األمر رقم  ،12-16المتضمن القانون البلدي المعدل والمتمم ،المرجع السابق.
 - 2أنظر ،المادة  6من المرسوم رقم  ،621-16المؤرخ في  ،6816/09/26يتعلق باالقتطاع من إيرادات التسيير ،الجريدة الرسمية عدد ،66
الصادرة في .6816/09/26
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%
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 - 1أنظر ،صبحي محرم ،التقسيم اإلداري كمدخل لتطوير الحكم المحلي ،نشر المنظمة العربية للعلوم اإلدارية ،مركز البحوث اإلدارية ،طباعة دار
العالم العربي ،القاهرة ،6862،ص .66
 - 2بموجب القانون رقم  ،08/92المرجع السابق.
 - 3أنظر ،الملحق رقم .02
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 - 1المتضمن المصادقة على المخطط الوطني لتهيئة اإلقليم ،المرجع السابق.
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-(Z) Moussa, Les finances locales : une tentative d’approche, op.cit, p. 41.

1
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 - 1أنظر ،المادة  01من القانون رقم  ،60-66يتعلق بالبلدية ،المرجع السابق.
 - 2أنظر ،المادة  ،661المرجع نفسه.
 - 3أنظر ،المادة  62من القانون رقم  ،61-06يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  ،1006المرجع السابق.
 - 4أنظر ،المادة  62من القانون رقم  ،61-01المؤرخ في  ،1001/61/26يتضمن قانون المالية لسنة  ،1001الجريدة الرسمية عدد  ،91الصادرة
في .1001/61/26
 - 5أنظر ،المادة  92من القانون رقم  ،61-06يتضمن قانون المالية لسنة  ،1009المرجع السابق. .

- 91 -

الفصل الثاين :ا آلليات املتوفرة للبدلية لتجس يد اختصاصاهتا الت منوية :اجلدلية بني فعاليهتا وكفايهتا

 - 1أنظر ،المادة  02من القانون رقم  ،60-66يتعلق بالبلدية ،المرجع السابق.
 - 2أنظر ،ملحق المرسوم التنفيذي رقم  16-82المؤرخ في  ،6882/01/16يتعلق بنفقات الدولة للتجهيز ،الجريدة الرسمية عدد  ،62الصادرة في
.6882/02/02
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 - 1يسير بحساب التخصيص الخاص رقم  ،201-609الذي أنشئ بموجب المادة  120من القانون رقم  16-06المؤرخ في  ،1001/61/11يتضمن
قانون المالية لسنة  ،1001المرجع السابق .امتد هذا البرنامج من  ،1002-1006يتمحور حول ترقية األنشطة الزراعية المنتجة وتعزيز المرافق
العمومية في ميدان الري ،النقل ،المنشآت القاعدية ،تحسين ظروف المعيشة ،التنمية المحلية وتنمية الموارد البشرية.
 - 2يسير بحساب التخصيص الخاص رقم  ،201-610الذي أنشئ بموجب المادة  16من األمر رقم  01/01المؤرخ في  1001/06/11يتضمن
قانون المالية التكميلي لسنة  ،1001الجريدة الرسمية عدد  ،11الصادرة في  ،1001/06/11امتد من  ،1008-1001تضمن خمسة محاور :تحسين
ظروف المعيشة ،تطوير المنشآت االقتصادية ،تحديث الخدمة العمومية ،وترقية تكنولوجيا االتصال الجديدة.
 - 3يسير بحساب التخصيص الخاص رقم  ،201-622الذي المادة  60من القانون رقم  08/08المؤرخ في  ،1008/61/20يتضمن قانون المالية
لسنة  ،1060الجريدة الرسمية عدد  ،69الصادرة في  .1008/61/26امتد من  ،1062-1060شمل شقين هما استكمال المشاريع الكبرى الجاري
إنجازها على الخصوص في قطاعات السكة الحديدية والطرق والمياه وإطالق مشاريع جديدة كما خصصت  %20من موارده لتحسين التنمية
البشرية.

- 93 -

الفصل الثاين :ا آلليات املتوفرة للبدلية لتجس يد اختصاصاهتا الت منوية :اجلدلية بني فعاليهتا وكفايهتا

 - 1المرسوم التنفيذي رقم  ،661-62المؤرخ في  ،1062/02/12يتضمن إنشاء صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية ويحدد مهامه
وتنظيمه وسيره ،الجريدة الرسمية عدد  ،68الصادرة في .1062/02/01
 - 2المرسوم رقم  ،111-91المؤرخ في  ، 6891/60/02يتضمن تنظيم صندوق الجماعات المحلية المشترك وعمله ،الجريدة الرسمية عدد ،21
الصادرة في.6891/66/01
 - 3القانون رقم  ،60-66المرجع السابق.
 - 4أنظر ،المادة  ،166المرجع نفسه.
 - 5أنظر ،المادة  1من المرسوم التنفيذي رقم  ، 661-62يتضمن إنشاء صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية ويحدد مهامه وتنظيمه وسيره،
المرجع السابق.
 - 6أنظر ،المادة  ،2المرجع نفسه.
 - 7أنظر ،المادة  ،1المرجع نفسه.
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%

 - 1أنظر ،المادة  ،29من المرسوم التنفيذي رقم  ،661-62يتضمن إنشاء صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية ويحدد مهامه وتنظيمه
وسيره ،المرجع السابق.
 - 2أنظر ،المادة  ،1المرجع نفسه.
 - 3أنظر ،المادة  1من المرسوم رقم  ،111-91يتضمن تنظيم صندوق الجماعات المحلية المشترك وعمله ،المرجع السابق.
 - 4أنظر ،المادة  ،61من المرسوم التنفيذي رقم  ،661-62يتضمن إنشاء صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية ويحدد مهامه وتنظيمه
وسيره ،المرجع السابق.
 - 5أنظر ،ملحق القرار المؤرخ في  ، 1062/61/08يحدد مدونة العمليات الممولة في إطار إعانات التجهيز واالستثمار لصندوق التضامن والضمان
للجماعات المحلية ،الجريدة الرسمية عدد  ،02الصادرة في .1062/06/16
 - 6أنظر ،المادة  ،62من المرسوم التنفيذي رقم  ،661-62يتضمن إنشاء صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية ويحدد مهامه وتنظيمه
وسيره ،المرجع السابق.
 - 7أنظر ،المادة  ،61المرجع نفسه.
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 - 1أنظر ،موقع وزارة الداخلية والجماعات المحلية على شبكة اإلنترنت.
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- (Z) Moussa, Les finances locales : une tentative d’approche, op. cit, p. 48.
 - 2انظر ،المادة  ،62من األمر رقم  ،12-16يتضمن القانون البلدي المعدل والمتمم ،السابق المرجع السابق
 - 3أنظر ،المادة  ،66المرجع نفسه.
 - 4أنظر ،المادة  8من القانون رقم  ،09-80يتضمن قانون البلدية المعدل والمتمم ،المرجع السابق.

1
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 - 1أنظر ،المادة  11من القانون رقم  ،01-01يتضمن القانون التوجيهي للمدينة ،المرجع السابق.
 - 2أنظر ،المادة  161من القانون رقم  ،60-66يتعلق بالبلدية ،المرجع السابق.
 - 3أنظر ،المادة  ،166المرجع نفسه.
 - 4أنظر ،المادة  ،161المرجع نفسه.
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 - 1أنظر ،المادة  118من األمر رقم  ،12-16يتضمن القانون البلدي المعدل والمتمم ،المرجع السابق.
 المادة  621من القانون رقم  ،09-80يتضمن قانون البلدية المعدل والمتمم ،المرجع الساق. المادة  662من القانون رقم  ،60-66يتعلق بالبلدية ،المرجع السابق. - 2أنظر ،المادة  9من القانون رقم  ،116-12يتعلق بتأسيس الصندوق الوطني للتوفير واالحتياط ،المرجع السابق.
 - 3أنظر ،القانون رقم  ،60-80يتعلق بالنقد والقرض ،المرجع السابق.
 - 4اإلصالحات التي عرفها القطاع البنكي وتحويل المؤسسات البنكية إلى مؤسسات اقتصادية عمومية تخضع لقواعد المتاجرة والمنافسة ،قد أثر
على العالقة بين البنك والجماعات المحلية ،فأصبحت البنوك تتعامل مع الجماعات المحلية كأي زبون آخر باحترام قواعد االقتصاد الحر ،خاصة
مسألة نسبة الفائدة التي تعتبر العائق األكبر أمام لجوء البلديات للقرض البنكي.
 - 5أنظر ،المادة  61من القانون رقم  ،60-66يتعلق بالبلدية ،المرجع السابق.
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 - 1أنظر ،المادة  118من المرسوم التنفيذي رقم  ،11-86المؤرخ في  ،6886/01/01يتضمن القانون األساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى قطاع
البلديات ،الجريدة الرسمية عدد  ،1الصادرة في .6886/01/01
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 - 1أنظر ،الملحق رقم .02
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- CENEAP, Etudes sur la typologie de collectivités locale, rapport n : 07, condition d’application des nouvelles
procédures de gestion, volume 1 gestion locale, état des lieux, première partie, organisation de la commune, juin,
1995, p 10.
 - 2أنظر ،المادة  666من المرسوم التنفيذي رقم  ،11-86يتضمن القانون األساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى قطاع البلديات ،المرجع السابق.
 - 3أنظر ،المادة  611من القانون رقم  ،60-66يتعلق بالبلدية ،المرجع السابق.
 - 4أنظر ،المادة  ،618المرجع نفسه.
1
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 - 1أنظر ،المادة  668من المرسوم التنفيذي رقم  ،11-86يتضمن القانون األساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى قطاع البلديات ،المرجع السابق.
- (T) Essaid, Note sur les problèmes de gestion de la commune, CDRA, bulletin n 1 janvier, 1990, p. 31.
 - 3أنظر ،المديرية العامة للوظيفة العمومية ،إحصائيات خاصة بمستخدمي البلديات ،موقع المديرية العامة للوظيفة العمومية على شبكة اإلنترنت،
(.)www.dgfp.gov.dz

2
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 - 1المؤرخ في  ،1066/08/10يتضمن القانون األساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات اإلقليمية ،الجريدة الرسمية عدد  ،12الصادرة في
.1062/08/19
 - 2المؤرخ في  ،6819/01/20يتضمن تحديد األحكام الخاصة المطبقة على الموظفين البلديين ،الجريدة الرسمية عدد  ،2الصادرة في
.6819/01/26
 - 3أنظر ،المادة  2من المرسوم التنفيذي رقم  ،11-86يتضمن القانون األساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى قطاع البلديات ،المرجع السابق.
 - 4أنظر ،المادتين  12و ،60المرجع نفسه.
 - 5أنظر ،المادة  ،666المرجع نفسه.
 - 6أنظر ،المادة  360من المرسوم التنفيذي رقم  ،222-66يتضمن القانون ا ألساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات اإلقليمية ،المرجع السابق.
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22 10

 - 1أنظر ،المادة  ،361من المرسوم التنفيذي رقم  ،222-66يتضمن القانون األساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات اإلقليمية ،المرجع السابق.
 - 2أنظر ،المادة  ،88المرجع نفسه.
 - 3أنظر ،المادة  ،160المرجع نفسه.
 - 4أنظر ،إلى المادة  ،212المرجع نفسه.
 - 5أنظر ،المادة  ،362المرجع نفسه.
 - 6أنظر ،مصطفى دريوش ،الجماعات المحلية بين القانون والممارسة ،مجلة الفكر البرلماني ،الصادرة عن مجلس األمة ،الجزائر ،العدد األول
 ،1001/61ص .86
 - 7موقع المديرية العامة للوظيفة العمومية على موقع اإلنترنت.
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مستخدمي

أعوان

أعوان

أعوان

أعوان

البلديات

التصميم

التطبيق

التحكم

التنفيذ

13.997

11.800

11.181

240.417
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Le profil du cadre

Le profil de post
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 - 1أ نظر ،محمد سليمان الطماوي ،الوجيز في القانون اإلداري ،دراسة مقارنة ،مطبعة جامعة عين شمس ،القاهرة ،بدون سنة ،ص .116
 - 2أنظر ،المادة  600من األمر رقم  ،12-16يتضمن القانون البلدي المعدل والمتمم ،المرجع السابق.
 المادة  91من القانون رقم  ،09-80يتضمن قانون البلدية المعدل والمتمم ،المرجع السابق. المادة  11من القانون رقم  ،60-66يتعلق بالبلدية ،المرجع السابق. - 3أنظر ،علي خطار الشطاوي ،اإلدارة المحلية ،دار وائل للنشر ،مصر ،1001 ،ص .101
 - 4أنظر ،ناجي عبد النور دور اإلدارة المحلية في تقديم الخدمات العامة ،مجلة دفاتر السياسة والقانون ،جامعة ورقلة ،العدد  ،06جوان  ،6888ص
.618
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 - 1التصديق :هو العمل القانوني الصادر من السلطة الوصائية والذي تقرر بمقتضاه أن القرار الصادر عن الهيئة الالمركزية ال يخالف القانون وال
يتعارض مع المصلحة العامة وأنه يجوز تنفيذه .أنظر ،عادل محمود حمدي ،االتجاهات المعاصرة في نظم اإلدارة المحلية – دراسة مقارنة -رسالة
دكتوراه ،جامعة طنطا ،كلية الحقوق ،جمهورية مصر العربية ،6862 ،ص .618
 - 2أنظر ،سهيلة صالحي ،االستقاللية المالية للمجموعات المحلية في الجزائر ،مذكرة ماجستير ،جامعة قسنطينة ،1008-1009 ،ص .22
 - 3أنظر ،المواد  109و 168من األمر رقم  ،12-16المتضمن القانون البلدي المعدل والمتمم ،المرجع السابق.
 - 4أنظر ،المادة  ،110المرجع نفسه.
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 - 1أنظر ،المادة  21من القانون رقم  ،09-80يتضمن قانون البلدية المعدل والمتمم ،المرجع السابق.
 - 2أنظر ،المادة  ،629المرجع نفسه.
 - 3أنظر ،المادة  16من القانون رقم  ،60-66يتعلق بالبلدية ،المرجع السابق.
 - 4اإللغاء :هو اإلجراء الذي يمكن الجهة الوصائية أن تزيل بمقتضى سلطاتها االستثنائية المحددة قانونا قرار صادر عن جهة المركزية ،ألنه
ي خالف قاعدة قانونية أو يمس المصلحة العامة ،أي يخالف الشرعية أو المالئمة ،على أن يستند اإللغاء من جانب جهة الوصاية بالضرورة إلى نص
قانوني يخولها هذه السلطة ،وأن يتم ذلك بالطبع خالل مواعيد محددة .أنظر ،بكر قباني ،الرقابة اإلدارية ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،6891 ،ص
.612
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 - 1أنظر ،المادتين  601و 602من األمر رقم  ،12-16المتضمن القانون البلدي المعدل والمتمم ،المرجع السابق.
 المادة  22من القانون رقم  ،09-80يتضمن قانون البلدية ،المرجع السابق. - 2أنظر ،المادة  18من القانون رقم  ،60-66يتعلق بالبلدية ،المرجع السابق.
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 - 1أنظر ،المادة  21من القانون رقم  ،09-80يتضمن قانون البلدية ،المرجع السابق.
 - 2أنظر ،المادة  ،21المرجع نفسه.
 - 3أنظر ،المادة  10من القانون رقم  ،60-66يتعلق بالبلدية ،المرجع السابق.
 - 4أنظر ،المادة  ،16المرجع نفسه.
 - 5الحلول :هو قيام الجهة الو صية بمقتضى سلطاتها االستثنائية مقام الجهة الالمركزية ،لتنفيذ بعض التزاماتها القانونية التي لم تقم بها بقصد أو
لعجز أو إهمال .أنظر ،محمد عمر الشبوكي ،الرقابة على أعمال اإلدارة وتطبيقاتها في األردن ،مجلة المنظمة العربية للعلوم اإلدارية ،السنة ،666
العدد الثاني ،أغسطس ،6861 ،ص .262
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 - 1أنظر ،عالء الدين عشي ،والي الوالية في التنظيم اإلداري الجزائري ،دار الهدى ،عين مليلة ،1001 ،ص .69
 - 2أنظر ،المادة  92من القانون رقم  ،09-80يتضمن قانون البلدية المعدل والمتمم ،المرجع السابق.
 - 3أنظر ،المادة  600من القانون رقم  ،60-66يتعلق بالبلدية ،المرجع السابق.
 - 4أنظر ،المادة  ،606المرجع نفسه.
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 - 1أنظر ،المادة  ،611من القانون رقم  ،09-80يتضمن قانون البلدية المعدل والمتمم ،المرجع السابق.
 المادة  110من القانون رقم  ،60-66يتعلق بالبلدية ،المرجع السابق. - 2أنظر ،المادة  116من األمر رقم  ،12-61يتضمن القانون البلدي المعدل والمتمم ،المرجع السابق.
 المادة  611من القانون رقم  ،09-80يتضمن قانون البلدية المعدل والمتمم ،المرجع السابق. - 3أنظر ،المادة  692من القانون رقم  ،60-66يتعلق بالبلدية ،المرجع السابق.

- 114 -

الفصل الثاين :ا آلليات املتوفرة للبدلية لتجس يد اختصاصاهتا الت منوية :اجلدلية بني فعاليهتا وكفايهتا

 - 1المؤرخ في  6891/06/12يحدد صالحيات رئيس الدائرة ،الجريدة الرسمية عدد  ،02الصادرة في .6891/06/11
 - 2أنظر ،المادة  01المرجع نفسه.
 - 3أنظر ،المادة  ،01المرجع نفسه.
 - 4أنظر ،المادة  ،08المرجع نفسه.
 - 5المؤرخ في  ،6880/06/11يحدد أحكام القانون األساسي الخاص بالمناصب والوظائف العليا في اإلدارة المحلية ،الجريدة الرسمية عدد ،26
الصادرة في  ،6880/06/19المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم  ،201/86المؤرخ في  ،6886/09/12الجريدة الرسمية عدد  ،26الصادرة في
.6886/08/02
 - 6المؤرخ في  ،6882/06/12يحدد أجهزة اإلدارة العامة في الوالية وهياكلها ،الجريدة الرسمية عدد  ،29الصادرة في .6882/06/16
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 - 1أنظر ،المادة  ،60من المرسوم رقم  ،26/91يحدد صالحيات رئيس الدائرة ،المرجع السابق.
2

- (Z) Moussa, Evaluation de la décentralisation territoriale en Algérie 1967-1988, revue Africain de droit
international et compare, N 4,1992, p. 411.
 - 3األمر رقم  ،12-16المرجع السابق.
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1

- (Z) Moussa, Evaluation de la décentralisation territoriale en Algérie 1967-1988, op. cit, p. 418.
 - 2أنظر ،المجلس الشعبي الوطني ،الجريدة الرسمية للمناقشات ،السنة الرابعة رقم  20 ،101مارس  ،1066الجلسة العلنية المنعقدة في  62مارس
 ،1066ص .68
 - 3أنظر ،المجلس الشعبي الوطني ،الجريدة الرسمية للمناقشات السنة الرابعة رقم  66، 106أفريل  ،1066الجلسة العلنية المنعقدة في  62مارس
 ،1066ص .68
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1

- (Z) Moussa, Evaluation de la décentralisation territoriale en Algérie 1967-1988, op. cit, p. 166.
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 - 1المؤرخ في  ،1008/66/61الجريدة الرسمية عدد  ،16الصادرة في  ،1008/66/68يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم  ،262-81المؤرخ في
 ،6881/66/62يتعلق بالرقابة السابقة على للنفقات التي يلتزم بها ،الجريدة الرسمية عدد  ،91الصادرة في .6881/66/61
 - 2المؤرخ في  ،6880/09/61المتعلق بالمحاسبة العمومية ،الجريدة الرسمية عدد  ،21الصادرة في .6880/09/61
 - 3أنظر ،المادة  161من األمر رقم  ،12-16المتضمن القانون البلدي المعدل والمتمم ،المرجع السابق.
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 - 1أنظر ،المادة  16من المرسوم التنفيذي رقم  ،69-81المؤرخ في  ،6881/01/11يحدد الختصاصات المفتشية العامة للمالية الجريدة الرسمية
عدد  ،61الصادرة في .6881/01/11
 - 2أنظر ،المادة  ،661من القانون رقم  ،09-80يتضمن قانون البلدية المعدل والمتمم ،المرجع السابق.
 - 3أنظر ،المادة من القانون رقم  ،60-66يتعلق بالبلدية ،المرجع السابق.
 - 4المؤرخ في  ،6881/06/66يتعلق بمجلس المحاسبة ،الجريدة الرسمية عدد  28الصادرة في .6881/06/12
 - 5أنظر ،المادة  18من األمر رقم  ،10-81يتعلق بمجلس المحاسبة ،المرجع السابق.
 - 6أنظر ،المادة  ،96المرجع نفسه.
 - 7المؤرخ في  ،6862/09/08يتعلق بتسيير وتنفيذ مخططات البلديات الخاصة بالتنمية ،الجريدة الرسمية عدد  ،16الصادرة في ،6862/09/16

- 120 -

الفصل الثاين :ا آلليات املتوفرة للبدلية لتجس يد اختصاصاهتا الت منوية :اجلدلية بني فعاليهتا وكفايهتا

 - 1بموجب القانون رقم  ،08-92المرجع السابق.
 - 2أنظر ،المادة  621من األمر رقم  ،12-16المتضمن القانون البلدي المعدل والمتمم ،المرجع السابق.
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 - 1أنظر ،بن منصور عبد القادر ،ناصر الدين شايب وسليمان مرابط ،آليات وأدوات تفعيل تدخل البلدية الجزائرية في مجاالت التنمية في ظل
تراجع دور الدولة المركزية ،مداخلة في إطار الملتقى الدولي حول الحكم الراشد المحلي والتنمية اإلقليمية " حالة الدول المتوسطية" ،المنعقد يومي
 11و 16أفريل  ،1002كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير ،جامعة قسنطينة بالتعاون مع جامعة بيار منداس – غرونوبل ،فرنسا.
 - 2أنظر ،موسى رحماني ،وسيلة السبتي ،واقع الجماعات المحلية في ظل اإلصالحات المالية وآفاق التنمية المحلية ،ورقة مقدمة في الملتقى الدولي
حول تسيير وتمويل الجماعات المحلية في ظل التحوالت االقتصادية ،المنعقد يوم  1002/61/ 01-06بكلية العلوم االقتصادية جامعة الحاج خيضر
باتنة.
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 - 1أنظر ،المادة  ،16من المرسوم التنفيذي رقم  ،116-89المؤرخ في  ،6889/06/62يتعلق بنفقات الدولة للتجهيز ،الجريدة الرسمية عدد ،16
الصادرة في  ،6889/09/61المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم  ،629/08المؤرخ في  ،1008/01/01الجريدة الرسمية عدد  ،11الصادرة في
.1008/01/02
 - 2أنظر ،المادة  ،11المرجع نفسه.
 - 3أنظر ،المادة  01من المرسوم رقم  ،290-96يحدد صالحيات البلدية والوالية واختصاصاتهما في قطاع التخطيط والتهيئة العمرانية ،المرجع
السابق.
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 - 1يتعلق بتسيير وتنفيذ مخططات البلديات الخاصة بالتنمية ،المرجع السابق.
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 - 1أنظر ،المادة  606من القانون رقم  ،60-66يتعلق بالبلدية ،المرجع السابق.
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 - 1أنظر ،المادة  16من المرسوم التنفيذي رقم  ،116-89يتعلق بنفقات الدولة للتجهيز المعدل والمتمم ،المرجع السابق.
 - 2المعدل للمرسوم التنفيذي رقم  ،116-89يتعلق بنفقات الدولة للتجهيز ،المرجع السابق.
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 - 1أنظر ،المادة  1من المرسوم التنفيذي رقم  ،61-66المؤرخ في  1066/01/61الذي يحدد صالحيات المصالح الخارجية للمديرية العامة للميزانية
وتنظيمها وسيرها ،الجريدة الرسمية عدد  ،66الصادرة في  ،1066/01/10سابقا كانت تدعى مديرية التخطيط والتهيئة العمرانية طبقا للمرسوم
التنفيذي رقم  21-86المؤرخ في  6886/01/61الذي يحدد قواعد تنظيم مصالح التخطيط والتهيئة العمرانية بالوالية ،الجريدة الرسمية عدد 9
الصادرة في .6886/01/10
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 - 1حيث نصت المادة  16من المرسوم التنفيذي رقم " 116-89يبلغ الوالي حسب الطرق القانونية عمليات تجهيز برامج التنمية البلدية أو تعديلها
المنصوص عليها في المادة السابقة للمجلس الشعبي البلدي من أجل تنفيذها ،تدون العمليات المسجلة في وثيقة تدعى مدونة استثمارات لبرنامج
المخططات البلدية للتنمية".
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 - 1أنظر ،المادة  1من المرسوم رقم  ،621-62يتعلق بتسيير وتنفيذ مخططات البلديات بالتنمية ،المرجع السابق.
 - 2أنظر ،المادة  ،60المرجع نفسه.
 - 3أنظر ،المادة  ،62المرجع نفسه.
 - 4أنظر ،المادة  ،61المرجع نفسه.
 - 5أنظر ،المادة  ،61المرجع نفسه.
 - 6أنظر ،المادة  ،66المرجع نفسه.
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 - 1أنظر ،المادة  ،61المادة  62من المرسوم رقم  ،621-62يتعلق بتسيير وتنفيذ مخططات البلديات الخاصة بالتنمية ،المرجع السابق.
 - 2تحتوي هذه البطاقة على معلومات هامة (المبلغ اإلجمالي للمشروع ،المبالغ المسددة نهائيا والمبالغ الباقية إن وجدت ،الحجم النهائي للمشروع بعد
نهايته)
 - 3أنظر ،المادة  62من المرسوم رقم  ،621-62يتعلق بتسيير وتنفيذ مخططات البلديات الخاصة بالتنمية ،المرجع السابق.
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Résumé :
Le développement local constitue une base pour la réussite d’un
développement global dans tous les domaines. Dès l’indépendance,
l’Algérie s’est fixé un objectif tendant à la mobilisation des collectivités
locales comme outils stratégiques pour y assurer une assise. Celles-ci
disposent en effet d’une solide base capable de prendre en charge les
besoins fondamentaux du citoyen, notamment la Commune.
En effet, la Commune est une unité de base essentielle dans
l’organisation administrative, un prélude fondamental à la planification et
un moyen efficace et efficient nécessaire pour la concrétisation du
développement local, à travers des compétences qui ont été confiées et
adaptées selon les conjonctures, notamment idéologiques, politiques et
économiques depuis la promulgation de Ordonnance n° 67-24 jusqu’à la loi
n° 11-10 qui a instauré de nouvelles perspectives pour le développement
local.
Pour pouvoir assurer ces compétences conformément à la loi, la
Commune doit être dotée de mécanismes suffisants et efficaces. Mais, il est
apparu que les compétences dans le développement local n’ont pas été
renforcées par des mécanismes nécessaires à leur concrétisation.
Ainsi, le développement local, en Algérie, est une préoccupation
majeure des pouvoirs publics, qui sont une partie incontournable à qui il
incombe les compétences pour le développement local et restent engagés
dans sa vision classique de la Commune, comme entité incapable et
déficitaire, alors qu’elle n’est pour eux qu’un démembrement
administratif, soumise à leur pouvoir central, et pour concrétiser les
projets et plans des différents programmes initiés par l’Etat. Enfin, les
pouvoirs publics, pour réduire l’intervention de la Commune et maîtriser
ses actions, adoptent toujours des mécanismes à cet effet.

