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تبعــا للتحــوّالت الجذريــة التــي عرفتهــا تونــس منــذ ثــورة ّ ،2011
أســس دســتور 27
جانفــي  2014لنظــام مجتمعــي وســيايس جديــد تعــ ّززت فيــه الديمقراطيــة التشــاركية
ودور املواطــن ،ومــن هــذا املنطلــق تــ ّم إفــراد الســلطة املحليــة ببــاب كامــل عــى غــرار
الســلطات التقليديــة الثــاث إلرســاء منظومــة المركزيــة جديــدة تقطــع مــع املنظومــة
القديمــة وتســتجيب لتطلعــات املواطنــن تجــاه الجماعــات املحليّــة يف إدارة شــؤونهم ـ كمــا
أق ـ ّر جملــة مــن املبــادئ والتوجّ هــات ت ـ ّم اعتمادهــا لصياغــة مجلــة الجماعــات املحليّــةـ
وقــد تع ّرضــت هــذه املج ّلــة ضمــن مختلــف أحكامهــا إىل تنظيــم هيــاكل الســلطة
املحليــة وضبــط صالحياتهــا وطــرق تســيريها يف إطــار وحــدة الدولــة ،مــع تكريــس مبــدأ
التدبــر الحـ ّر الــذي يهــدف إىل إضفــاء مزيــد مــن املرونــة عــى إدارة الشــأن املحـ ّ
ـي ،وذلــك
مــن خــال إقــرار التخـ ّ
ـي عــن الرقابــة املســبقة وإرشاف الســلطة املركزيــة عــى قــرارات
الجماعــات املحليّــة وترصّ فهــا املــايل وتعويضهــا برقابــة قضائيّــة الحقــة مــن شــأنها أن
تســاعد عــى احــرام قواعــد حوكمــة املــوارد املاليــة وحســن التــرف يف املــال العمومــي.
ولــن تط ّرقــت املج ّلــة إىل هــذا الــدور الرقابــي الجديــد للــوايل وألمــن املــال الجهــوي
وللقضــاء اإلداري واملــايل ،فـ ّ
ـإن ضبــط اإلجــراءات العمليــة يتط ّلــب تدقيقــا وتبســيطا حتّــى
ّ
املتدخلــة مــن القيــام بــاألدوار املنوطــة بعهدتهــا يف كنــف الرشعيــة
تتم ّكــن كافــة األطــراف
الدســتورية والقانونيــة ،بمــا يضمــن االرتقــاء بــأداء الجماعــات املحليــة.
ويف هــذا اإلطــار بــادرت اإلدارة العامــة للشــؤون الجهويــة بــوزارة الداخليــة ممثّلــة يف
ّ
الســيد لطفــي رقيّــة املديــر العــام باقــراح صياغــة دليــل إجــراءات الرقابــة عــى أعمــال
الجماعــات املحليّــة ،وت ـ ّم إعــداد هــذا الدليــل يف إطــار مــروع دعــم الالمركزيــة بتونــس
( )ADEC/GIZتحــت إرشاف رئاســة الحكومــة وبالتعــاون مــع منظمــة التقريــر عــن
الديمقراطيــة ( ،)DRIويمثّــل هــذا الدليــل وثيقــة شــاملة لكافــة مجــاالت االعــراض والرقابة
عــى قــرارات الجماعــات املحليّــة وعــى طــرق ومناهــج التــرّ ف التــي تعتمدهــا.

وال يســعني إال ّ أن أثمّ ــن هــذا العمــل الجيّــد والــذي يعــ ّد وثيقــة مرجعيــة ســتثري
املكتبــة القانونيــة وســيت ّم اســتغاللها مــن قبــل الباحثــن والدارســن وجـ ّل املهتمّ ــن بمجــال
الالمركزيــة ،وأن أشــكر اإلدارة العامّ ــة للشــؤون الجهويــة بــوزارة الداخليــة عــى هــذه
املبــادرة القيّمــة حيــث ّ
ّ
ستبســط األحــكام القانونيــة
أن هــذا الدليــل الشــامل هــو أداة عمــل
ّ
التــي وضعتهــا مج ّلــة الجماعــات املحليــة وتيـ ّ
ـر عمــل كافــة اإلطــارات الجهويــة واملحليــة.
كمــا ال يفوتنــي أن أنــوّه بالجهــود املبذولــة مــن قبــل جميــع املســاهمني يف إعــداد هــذا
ّ
وخاصــة التعــاون التنمــوي األملانــي  GIZعــى
الدليــل مــن مرشفــن وخــراء وإطــارات،
الدعــم املــادي والفنــي الــذي مــا فتــئ يقدّمــه للدولــة التونســية لدعــم مســار الالمركزيــة،
ـص بالشــكر السـيّدة ســتيفاني هارتــر ّ
وأخـ ّ
املنســقة العامــة للمشــاريع يف مجــال التنميــة
ّ
اللمركزيــة والحوكمــة والســيدة كريســتيان لــوكاي مديــرة مــروع دعــم الالمركزيــة
ّ
بتونــس .كمــا أشــكر املنظمــة الدوليــة للتقريــر عــن الدّيمقراطيــة املمثلــة يف ّ
الســيد هــريف
دي باينكــس املديــر اإلقليمــي لشــمال افريقيــا.
وأخــرا أج ـدّد شــكري وتقديــري لــك ّل املتدخلــن إلنجــاح مســار الالّمركزيــة ،والــذي
يقتــي توحيــد الــرؤى وتظافــر الجهــود والعمــل عــى تحقيــق األهــداف االســراتيجية التــي
رســمتها الحكومــة يف املجــال مــن خــال ترشيــك كافــة األطــراف املعنيــة ،ويعتــر هــذا
الدليــل خــر مثــال عــى اتبــاع التشــاركية لتفعيــل الســلطة املحليــة يف تونــس
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تحت إرشاف رئاسة الحكومة وبدعم من التعاون التنموي األملاني « »GIZيف إطار
مرشوع «دعم الالمركزية يف تونس» واملساعدة عىل إرساء الالمركزيّة وبالتعاون
مع منظمة التقرير عن الديمقراطيّة « »DRIوبمساندة من اإلدارة العامّ ة ّ
للشؤون
الجهويّة بوزارة الدّاخليّة ،ت ّم إنجاز دليل إجراءات ال ّرقابة القضائيّة عىل أعمال
الجماعات املح ّليّة خالل الفرتة املمتدّة من شهر أوت  2019إىل نهاية شهر جانفي
من سنة .2020

وقد اقتىض هذا العمل يف مرحلة أوىل جرد أه ّم النصوص القانونيّة ذات العالقة
باملوضوع واستغالل نتائج استمارات ت ّم إعدادها وتوزيعها أثناء الورشات التفسرييّة
القانوني الجديد للجماعات املح ّليّة التي نظمتها « »GIZو«»DRI
ألحكام اإلطار
ّ
بدعم من االدارة العامة للشؤون الجهوية بوزارة الداخلية بك ّل من واليات الكاف
والقرصين وسيدي بوزيد.
كما استوجب العمل إجراء محادثات مع ّ
ولة الجهات املعنيّة ووايل املنستري ووالية
نابل واملدير العام ملركز التكوين ودعم الالمركزيّة وحوارات مع عدد من املستشارين
واألعوان البلديّني الذين شاركوا يف هذه اللقاءات وذلك للتع ّرف عىل ردود أفعال
األطراف املعنيّة تجاه إضافات مج ّلة الجماعات املح ّليّة ّ
الصادرة بمقتىض القانون
األسايس عدد  29لسنة  2018ودرجة استيعابها لهذه األحكام ومدى استعدادها
إلدخالها حيّز النّفاذ.
وقد م ّكن هذا املسح األوّيل الذي يعترب مح ّ
طة حتميّة لضبط محتويات الدّليل وتيسري
استساغته من طرف مستعمليه من الوقوف عىل جملة من االستنتاجات من أهمّ ها ّ
أن
القانون الجديد ال يمثّل اإلطار األوحد لتنظيم عمل الجماعات املح ّليّة ومراقبته
حيث أنّه يقحم أطرافا لها قوانينها الذاتيّة سواء ألداء مهامّ هم كرشكاء يف
التّرصّ ف عىل غرار املحاسبني العموميّني أو ملبارشة أعمال املتابعة والتنسيق
ّ
ّ
واملؤسسات واملنشآت العموميّة أو
كالولة وبقيّة املمثّلني الجهويّني لإلدارات
ملمارسة ال ّرقابة الالحقة كمحكمة املحاسبات واملحكمة اإلداريّة.
فإىل جانب األحكام الدستوريّة امللزمة لك ّل األطراف بقيت القواعد ّ
السارية بمقتىض
األسايس للميزانيّة ومج ّلة املحاسبة العموميّة ومج ّلة الجباية املح ّليّة ومج ّلة
القانون
ّ
التّهيئة ّ
التابيّة والتّعمري متزامنة مع االلتزامات الواردة بمج ّلة الجماعات املح ّليّة
تفرض انتباها عىل املك ّلفني بالتّرصّ ف ويقظة من املك ّلفني باملتابعة حتّى ال يؤول
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التّدبري الح ّر وحذف ال ّرقابة ّ
السابقة إىل اضطراب أو فوىض قد يصعب تدارك
ّ
تتدخل ال ّرقابة القضائيّة يف آجال معقولة وحتّى ال يقع ش ّل
آثارهما إن لم
حركة الجماعات املح ّليّة بدافع الحرص املفرط عىل مراعاة مستلزمات الدّفاع
ّ
والتوقي من مخاطر املساس بوحدة الوطن وغري ذلك من
الوطني واألمن العام
ّ
األسباب التي قد تكون ج ّديّة.
هذه األسباب املتعدّدة تفرض عىل ممثّيل السلطة املركزيّة ممارسة مهامّ هم
التّقليديّة بآليّات جديدة اعتمادا عىل ّ
الصالحيّات املمنوحة لهم بمقتىض منظومة
الالمحوريّة التي لم يقع تطوير أحكامها بصورة موازية ومتزامنة مع تحديث
منظومة الالمركزيّة وكذلك عرب ما تبيحه اإلجراءات املنصوص عليها بقوانني
ّ
خاصة كمج ّلة املياه أو مج ّلة الغابات والتي أوجبت مج ّلة الجماعات املح ّليّة
احرتامها تحت عنوان «مع مراعاة أحكام النّصوص التّرشيعيّة والرتتيبيّة
ذات ّ
الصبغة الوطنيّة».
ومن املعاينات التي أفرزتها الحوارات واالستبيانات املجراة كعمل تمهيديّ
لصياغة الدّليل ،تفاوت االستعداد لدى األطراف املعنيّة لتفعيل أحكام مج ّلة
الجماعات املح ّليّة وتحقيق املعادلة بني ممارسة التدبري الح ّر والتّقيّد بك ّل
االلتزامات التي يفرضها الحفاظ عىل وحدة الدولة.
هني واملادّي حيث
تمت مالحظة هذا التفاوت يف االستعداد عىل املستويني ال ّذ ّ
أن التع ّ
ّ
طش للتخ ّلص من ك ّل وصاية كاد يكون عامّ ا لدى املنتخبني البلديّني يف
حني ّ
أن ج ّل األعوان البلديّني الذين ت ّم استجوابهم أبدوا حذرا بخصوص حذف
ال ّرقابة ّ
السابقة التي اعتربوها وقاية لهم وللمك ّلفني بتسيري البلديّات من
الوقوع يف أخطاء لم يعد مجال ّ
غض النظر عنها فسيحا يف ظ ّل انتشار نظرة
ال ّريبة والتشكيك يف نزاهة املترصّ فني العموميّني.
كما ّ
أن تفاوت اإلمكانيّات البرشيّة واملا ّديّة بني البلديّات قد يسمح للجماعات املح ّلية
األوفر ح ّ
ظا بالتّ ّ
خل عن ال ّرقابة الخارجيّة ّ
السابقة ملصاريفها العموميّة وتوظيف
ّ
ويحقق
ما لديها من كفاءات إلرساء نظام رقابة داخيل ّ يضمن سالمة ترصّ فها
وخاصة املحدثة التي ستظلّ
نجاعة أدائها وهو ما ال ّ
ّ
يتيس لعدد من البلديّات
لوقت غري قصري عبئا عىل الدّولة بسبب ما تشكوه من ضعف يف مستوى قدراتها
املاليّة وما تعانيه من نقص يف مستوى عدد ونوعيّة مواردها البرشيّة.
أن فسح املجال لك ّل الطاقات املتحمّ سة إلدارة الشأن العام بأن ّ
وممّ ا ال ش ّك فيه ّ
ترتشح
ملخص األعمال المنجزة
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النتخابات املجالس املح ّليّة فيه ترسيخ للممارسة الديمقراطيّة وتعزيز لالنتماء ّ
املحل
غري ّ
أن ذلك ال يفيض يف بعض األحيان إىل اختيار أفضل القدرات معرفة وخربة
ّ
ملمارسة مها ّم تستدعي إملاما بالقوانني والتاتيب وحدّا أدنى من التكوين يف
مجال التّرصّ ف اإلداريّ واملايل ّ.
لهذا ّ
فإن صياغة دليل اإلجراءات راعت ك ّل هذه املعطيات لتجعل منه وثيقة
ّ
يتعي إضافته من
بيداغوجيّة يسرية االستعمال وقابلة للتحيني بحكم ما
ّ
والتتيبيّة التي أشارت إليها
إجراءات وقواعد ضمن النّصوص القانونيّة
مج ّلة الجماعات املحليّة والتي لم يصدر منها يف مستوى األوامر الحكوميّة سوى
أقل من الثلث عند إعداد هذا الدّليل دون التغافل عن اإلشارة إىل ّ
تأخر صدور ك ّل من
القانون املتع ّلق بالالمحوريّة والقانون املتع ّلق بالقضاء اإلداريّ .
وتجدر اإلشارة يف الختام إىل ّ
أن هذا الدليل لنئ سيتع ّرض يف صيغته الحاليّة إىل
ّ
اإلجراءات التي ّ
يتعي عىل املتقاضني اتباعها عند لجوئهم إىل القضاء املايل ّ أو القضاء
ّ
ّ
املختصة فإنه لن يتط ّرق إىل
اإلداري أو عند خضوعهم للمساءلة أمام محاكمهما
اإلجراءات الخصوصيّة املتّبعة من قبل قضاة محكمة املحاسبات أو املحكمة اإلداريّة
األسايس لك ّل من املحكمتني أو ضمن بقيّة
والتي تحكمها القواعد الواردة بالقانون
ّ
الخاصة بتنظيم فروعهما وتشكيالتهما ،علما ّ
ّ
األسايس ملحكمة
أن القانون
النّصوص
ّ
املحاسبات الذي صدر بعد عام من صدور مج ّلة الجماعات املح ّليّة لم يتع ّرض
لالختصاصات الجديدة التي أسندتها هذه املج ّلة للقضاء املايل ّ ولم يفردها بإجراءات
ّ
خاصة بإجراءات التّقايض أمام
خصوصيّة وهو ما يؤمّ ل تداركه عند صدور مج ّلة
محكمة املحاسبات.
لذلك ،وفقا للمعايري املرجعية للمهمّ ة وملنوال إنجازها ،وإثر الورشة املن ّ
ظمة بتاريخ
 4ديسمرب  2019والتي ّ
تول الخبريان خاللها تقديم الخطوط العريضة لدليل
إجراءات ال ّرقابة القضائيّة عىل أعمال الجماعات املح ّليّة أمام أعضاء لجنة قيادة
املرشوع ،وأخذا بعني االعتبار للمالحظات والتوصيات املبداة بهذه املناسبة يتضمن
هذا الدليل العناوين واألقسام املبوّبة بالفهرس أعاله تكمّ لها املالحق املرفقة بالدّليل
والتي تتضمّ ن بالخصوص املراجع القانونيّة ذات العالقة بأعمال الجماعات املح ّليّة
وبالهيئات اإلداريّة أو االستشاريّة أو ال ّرقابيّة التي يمكن لها أن تمارس مهام اإلحاطة
واملرافقة واملتابعة واملراقبة لهذه الجماعات
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تـــوطئـــــة

انطلقت تونس بعد  14جانفي  2011يف مسرية جديدة عنوانها الح ّريّة والكرامة
وهدفها تحقيق املساواة بني ال ّذوات وإرساء العدل بني الفئات والجهات ووسيلتها
والحق يف إدارة ّ
ّ
الشأن العامّ.
إعطاء الجميع الشعور بتم ّلك الوطن
وجاء دستور  27جانفي  2014مرتجما لرغبة جامحة يف إقرار ك ّل الحقوق املمكنة
وحرص شديد عىل التّنصيص عىل ك ّل مظاهر وآليّات ممارسة ّ
الشعب لسيادته
النيابي أو بواسطة الديمقراطيّة التّشاركيّة أو
كاملة سواء عن طريق التّمثيل
ّ
باتّخاذ القرار املبارش عرب االستفتاء فأق ّر الفصل الثاني منه عىل ّ
أن «تونس دولة
مدنيّة ،تقوم عىل املواطنة ،وإرادة ّ
الشعب ،وعلويّة القانون» واقتىض فصله
ّ
الثالث ّ
السيادة ومصدر ّ
«الشعب هو صاحب ّ
السلطات ،يمارسها بواسطة
أن
ممثّليه املنتخبني أو عرب االستفتاء».
السيادة الوطنيّة ّ
تمازجت ّ
والسيادة الشعبيّة يف العديد من فصول دستور  27جانفي
 2014لتكريس مفهوم تم ّلك ّ
الشعب للوطن بك ّل ما فيه ولجعل الدّولة وكيال عن
ّ
الشعب ضامنا لحقوقه ومصالحه ّ
فنص الفصل العارش عىل أن «تحرص الدّولة
العمومي وتتخذ التّدابري الالزمة لرصفه حسب
عىل حسن التّرصف يف املال
ّ
الوطني وتعمل عىل منع الفساد وك ّل ما من شأنه املساس
أولويّات االقتصاد
ّ
ّ
بالسيادة الوطنيّة».
خالفا لدستور غ ّرة جوان  1959الذي أفرد الجماعات املح ّليّة بفصل وحيد (املادّة
 )71جاء فيه «تمارس املجالس البلديّة واملجالس الجهويّة والهياكل التي
يمنحها القانون صفة الجماعة املح ّليّة املصالح املح ّليّة حسبما يضبطه
القانون»ّ ،
خص دستور  27جانفي  2014الجماعات املح ّليّة بباب يتضمّ ن اثني
ّ
ّ
«السلطة املحليّة» وأسهب يف بيان املبادئ التي تقوم
عرش فصال تحت عنوان
ّ
ّ
والصالحيات املوكولة إليها انسجاما مع التوجّ هات املعلنة
عليها الجماعات املح ّليّة
يف توطئته ومع األحكام الجوهريّة التي أوردها يف بابه األوّل حول املبادئ العامّ ة ويف
بابه الثاني حول الحقوق والح ّريّات.
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ولم يغفل الدّستور عن ال ّربط الوثيق بني السلطة املح ّليّة وسلطة الدّولة إذ ّ
نص
يف هذا الباب عىل ّ
أن ّ
السلطة املح ّليّة تقوم عىل أساس الالمركزيّة (فصل
 )131انسجاما مع ما أق ّره بالفصل  14حني أ ّكد عىل أن تلتزم الدولة بدعم
الالمركزية واعتمادها بكامل الرتاب الوطني يف اطار وحدة الدولة مستبعدا
الذاتي للجماعات
بذلك ك ّل تصوّر أليّ شكل من أشكال االستقالليّة أو الحكم
ّ
ّ
ّ
تجسد الالمركزيّة والتي أق ّر لها الشخصيّة
املح ّليّة ،هذه الجماعات التي
القانونيّة واالستقالليّة اإلداريّة واملاليّة وأجاز لها إدارة املصالح املح ّليّة وفقا
ملبدإ التّدبري الح ّر(فصل  )132بواسطة مجالس منتخبة (فصل .)133
نص الدّستور عىل ّ
وإذ ّ
أن الجماعات املح ّليّة تحظى بصالحيّات ذاتيّة وأخرى
مشرتكة مع ّ
السلطة املركزيّة أو منقولة منها تو ّزع استنادا إىل مبدإ التّفريع
وأنّها تتمتع بسلطة ترتيبيّة يف مجال ممارسة صالحيّاتها (فصل )134
فقد أخضعها فيما يتع ّلق برشعيّة أعمالها لل ّرقابة الالحقة (فصل  )138التي
تمارسها الهيئات القضائيّة املستق ّلة وكذلك األجهزة التّابعة ّ
للسلطة املركزيّة
التي تحيل إليها املوارد املالئمة ّ
للصالحيّات املسندة إليها قانونا (فصل )135
وتتول فضال عن ذلك التّ ّ
ّ
كفل بتوفري موارد إضافيّة لها تكريسا ملبدإ التّضامن
وباعتماد آليّة التّسوية والتّعديل (فصل .)136
وقد أخضع الدّستور الجماعات املح ّليّة للرقابة القضائيّة الالحقة بناء عىل ما أسنده
للقضاء اإلداريّ والقضاء املايل ّ من اختصاص بالفصلني  116و 117منه وبموجب ما
ّ
نص عليه بك ّل من الفصل  137الذي أق ّر للجماعات املح ّليّة يف إطار امليزانيّة املصادق
ّ
عليها ح ّريّة الترصّ ف يف مواردها حسب قواعد الحوكمة ال ّرشيدة وتحت رقابة
ّ
بالبت يف جميع النّزاعات
القضاء املايل ّ والفصل  142الذي عهد للقضاء اإلداريّ
ّ
املتع ّلقة بتنازع االختصاص التي تنشأ فيما بني الجماعات املحليّة وبني
ّ
السلطة املركزيّة والجماعات املحليّة.
ترجمت أحكام الدستور إىل ح ّد بعيد تط ّلعات شعبيّة ورؤية سياسيّة ملنظومة
ديمقراطي ال يمكن أن يكتمل بناؤها ّإل بمراجعة النّصوص القانونيّة
حكم
ّ
ّ
يتوفر للبالد
والرتتيبيّة بصورة متكاملة ومتناسقة يرافقها توظيف أفضل ملا
تدريجي لعقليّة وسلوك التّم ّلك املشرتك للشأن العام
من قدرات وكفاءات وترسيخ
ّ
وممارسة هادئة لرقابة موضوعيّة تساعد عىل االجتهاد وتس ّد قدر املستطاع
منافذ الفساد.
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البديهي ّ
األسايس عدد
أن عمليّة املراجعة التي أفرزت بالخصوص القانون
ومن
ّ
ّ
 29لسنة  2018املؤ ّرخ يف  9ماي  2018واملتع ّلق بمج ّلة الجماعات املح ّليّة
والقانون األسايس عدد 41لسنة  2019املؤ ّرخ يف  30أفريل  2019واملتع ّلق
بمحكمة املحاسبات تقتيض كذلك مرافقة بيداغوجيّة عىل مستويي التّكوين
ّ
يحقق أهداف
والتحسيس للتعريف باألحكام الجديدة وتيسري استيعابها بما
النّجاعة والنّزاهة ّ
والشفافيّة املأمولة منها وهو ّ
السياق الذي يندرج فيه إعداد هذا
الدليل إلجراءات ال ّرقابة القضائيّة عىل أعمال الجماعات املح ّليّة...
لقد جاء يف الفصل األوّل من القانون األسايس املتع ّلق بمج ّلة الجماعات املحليّة «يهدف
هذا القانون األسايس إىل ضبط القواعد املتع ّلقة بتنظيم هياكل ّ
السلطة املح ّليّة
وصالحيّاتها وطرق تسيريها وفقا آلليّات الديمقراطيّة التشاركيّة بما ّ
يحقق
الالمركزيّة والتّنمية الشاملة والعادلة واملستدامة يف إطار وحدة الدّولة».
ولم يتضمّ ن هذا القانون إشارة رصيحة إىل إلغاء النّصوص القانونيّة املعتمدة
عند إصداره وهي بالخصوص القانون عدد  33لسنة  1975املؤ ّرخ يف  14ماي
 1975واملتع ّلق بإصدار القانون األسايس للبلديّات كيفما ت ّم تنقيحه بالنصوص
الالحقة والقانون األسايس عدد  11لسنة  1989املؤ ّرخ يف  4فيفري  1989واملتع ّلق
باملجالس الجهويّة كيفما ت ّم تنقيحه بالنّصوص الالحقة.
كما أغفل هذا القانون اإلشارة إىل األمر العيل ّ املؤ ّرخ يف  21جوان  1956املتع ّلق
ّ
وخاصة
بالتنظيم اإلداري لرتاب الجمهوريّة كما ت ّم تنقيحه بالنصوص الالحقة
منها القانون عدد  52لسنة  1975املؤ ّرخ يف  13جوان  1975املتع ّلق بضبط
مشموالت اإلطارات العليا لإلدارة الجهويّة.
وما يؤ ّكد تواصل رسيان هذه النصوص ،رغم تضمّ ن مج ّلة الجماعات املحليّة ألحكام
تتضارب معهاّ ،
أن هذه املج ّلة أق ّرت يف فصلها  66تد ّرجا يف إرساء الالمركزيّة ودعمها
حيث ّ
نص عىل« :تعتمد الدّولة نظاما ال مركزيّا وفقا ألحكام الباب السابع من
ّ
الدستور ،وتوفر له تدريجيا مقوّمات الفعاليّة والنجاعة».
كما أ ّكدت املج ّلة هذا التد ّرج يف بابها ال ّرابع املتع ّلق بالنّظام املايل ّ للجماعات املح ّليّة
وخاصة يف القسم األوّل منه ّ
ّ
الضابط للقواعد العامّ ة للميزانيّة ومواردها حيث ّ
نص
الفصل  130عىل ّ
أن «العمليات املاليّة والحسابيّة للجماعات املح ّليّة تنجز طبقا
للقواعد املق ّررة بالقانون ّ
ّ
الخاصة بها» ممّ ا يحيل وجوبا إىل تطبيق
والتاتيب
األسايس للميزانيّة ومج ّلة املحاسبة العموميّة.
أحكام القانون
ّ
توطئة
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ويزيد الفصل  131من املج ّلة ذاتها يف تأكيد هذا االتّجاه بالتّنصيص عىل ّ
أن الدولة
ّ
«تتكفل تدريجيّا ،وبواسطة قوانني املاليّة والقوانني الجبائيّة والقوانني
املتع ّلقة باألمالك ،بجعل املوارد الذاتيّة تمثّل النّصيب األه ّم ملوارد كل جماعة
مح ّليّة .وتلتزم ّ
السلطة املركزيّة بمساعدة الجماعات املح ّليّة عىل بلوغ
التكافؤ بني املوارد واألعباء».
فضال عن ك ّل ذلك ّ
فإن األحكام االنتقاليّة الواردة بالفصل  383وما يليه من املج ّلة
تنص عىل إلغاء أيّ ّ
ّ
نص من النّصوص املعتمدة ذات األحكام املخالفة
لم
ملضمونها بل أق ّرت تد ّرجا يف اعتماد األحكام الجديدة التي أتت بها بحسب جدول
زمني مرتبط باالنتخابات وبالرتكيز الفعيل ّ للجماعات املح ّليّة مثلما ّ
يتبي من الفصول
ّ
 390و 391و.392
ّإل ّ
أن األحكام االنتقاليّة التي أق ّرت هذا التد ّرج لم تكن خالية من إمكانيّات االلتباس
والتنازع كما ورد بالخصوص يف الفصول  384و 398و...399
فقد جاء يف الفصل « :384إىل حني تركيز املجالس الجهويّة املنتخبة ،تمارس
صالحيّات الجهة عن طريق املجالس الجهويّة وفقا ألحكام وإجراءات
األسايس عدد  11لسنة  1989املؤ ّرخ يف  4فيفري  1989املتع ّلق
القانون
ّ
باملجالس الجهويّة وسائر النّصوص القانونيّة والرتتيبيّة ذات العالقة وبما ال
األسايس».
يتعارض مع هذا القانون
ّ
وأق ّر الفصل « :398إىل حني صدور األمر الحكومي املشار إليه بالفصل  102من
هذا القانون ،يخضع إبرام وتنفيذ ومراقبة ّ
الصفقات العموميّة للجماعات
ّ
املح ّليّة إىل التّرشيع الجاري به العمل يف حدود ما ال يتعارض مع مبدأ التدبري
الح ّر».
وبناء عىل ك ّل ما تقدّم ّ
فإن الجماعات املح ّليّة تبقى خاضعة لجملة من األحكام
القانونيّة الواردة بنصوص متف ّرقة وتظ ّل مراقبة أعمالها اإلداريّة واملاليّة تستند
ّ
الخاصة بالقضاء اإلداريّ والقضاء
إىل ك ّل هذه النّصوص عالوة عن النّصوص
املايل ّ.
وإذ ّ
ّ
الخاصة تتضمّ ن عديد االلتزامات املحمولة عىل القائمني عىل
أن هذه النّصوص
التّرصّ ف يف الجماعات املح ّليّة ،فإنّه ّ
يتعي ّ
السعي إىل جرد وتصنيف األعمال التي
قد يفيض القيام بها أو إغفالها أو سوء إنجازها إىل قيام مسؤوليّة صاحبها
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وذلك قبل توضيح اإلجراءات املتّبعة عند إنجاز ال ّرقابة الالحقة التي يمكن أن
تتس ّلط عىل هذه األعمال.
الصعوبة املتمثّلة يف تجميع النّصوص ّ
فضال عن هذه ّ
السارية تجدر اإلشارة إىل
ّ
أن العبارات الواردة بمج ّلة الجماعات املح ّليّة من قبيل «بما ال يتعارض مع هذا
الوطني واألمن العام»
األسايس» أو «مع مراعاة مقتضيات الدّفاع
القانون
ّ
ّ
أو «يف حدود ما ال يتعارض مع مبدأ التّدبري الح ّر» تفتح مجاال شاسعا لالجتهاد
ّ
قانوني ملفاهيم ومصطلحات
خاصة يف غياب تعريف
إن لم نقل بابا واسعا للتّنازع
ّ
حديثة اإلدماج ضمن القوانني التونسيّة كالتدبري الح ّر.
الصدد إىل ّ
ويكفي أن نشري يف هذا ّ
أن الفصل ال ّرابع من املج ّلة ذاتها بتنصيصه عىل أن
ّ
ّ
«تدير ك ّل جماعة مح ّليّة املصالح املحليّة وفق مبدأ التدبري الح ّر طبقا ألحكام
الدّستور والقانون مع احرتام مقتضيات وحدة الدّولة» يكون قد وضع س ّلما
تفاضليّا لاللتزامات القانونيّة املحمولة عىل ّ
مسيي الجماعات املح ّليّة يجعل التدبري
الح ّر يف غري املرتبة املتقدّمة التي وضعته فيها أحكام الفصل  398التي أخضعت
إبرام وتنفيذ ومراقبة ّ
الصفقات العموميّة للجماعات املح ّليّة إىل «التّرشيع
ّ
الجاري به العمل يف حدود ما ال يتعارض مع مبدأ التدبري الح ّر».
ومن ّ
الصعوبات التي واجهت إعداد هذا الدّليل تحديد األعمال الخاضعة لل ّرقابة
ّ
يتعي عليه أن يتعهّ د بها تلقائيّا أو
وهي تختلف بحسب صنف القضاء الذي قد
قد يدعى ّ
للبت يف مدى تطابقها مع قواعد الرشعيّة ومقتضيات الحوكمة الرشيدة...
فكثري من األعمال قد تستدعي ّ
تدخل القضاء اإلداريّ والقضاء املايل ّ بصورة متزامنة
أو متالحقة بل قد تستوجب أحيانا ّ
تدخل املحاكم املدنيّة أو الجزائيّة التابعة للقضاء
العديل ّ
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تمارس الجماعات املح ّليّة سلطتها وتبارش صالحيّاتها ضمن منظومتي
الالمركزيّة والالمحوريّة كيفما رسمت أبعادها ومجاالت تقاطعها مع
القوانني الجاري بها العمل انطالقا من دستور الجمهوريّة التّونسيّة
ومرورا بجملة من القوانني األساسيّة ووصوال إىل نصوص ترتيبيّة
متّخذة يف شكل قرارات للوزراء املك ّلفني بقطاعات ذات عالقة بسري
الجماعات املح ّليّة واإلرشاف عليها ومراقبتها تفرض أنواعا وأشكاال
مختلفة من ال ّرقابة واملتابعة.
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القسم األول:
ّ
ّ
أنواع وأشكال الرقابة والمتابعة التي يمكن أن تسلط على 			
ّ ّ
أعمال الجماعات المحلية

سيكتفي هذا الدّليل وتحت هذا العنوان باستعراض أه ّم األحكام الدّستوريّة
والتّرشيعيّة ّ
والتتيبيّة الواضعة لقواعد التّرصّ ف اإلداريّ واملايل للجماعات املح ّليّة
ظمة للعالقات التي تجمعها بالدّولة وبتف ّرعاتها ّ
واملن ّ
التابيّة أو الفنّيّة وكذلك
بمتساكني املناطق ال ّراجعة لها بالنّظر واملق ّررة ملا تستوجبه هذه التّفاعالت من آليّات
للمساءلة واملراقبة.
ولنئ ّ
نصت مج ّلة الجماعات املح ّليّة عىل إلغاء ال ّرقابة املوكولة إىل مصالح مراقبة
ّ
السابقة ّ
املصاريف العموميّة فإنها لم تحذف نهائيّا ال ّرقابة ّ
للصف من خالل ما
جاء فيها ويف التّشاريع الجاري بها العمل من أحكام تقيض بمواصلة املحاسبني
العموميّني ملهامّ هم ال ّرقابيّة قبل تنفيذ أوامر ّ
الصف ّ
الصادرة عن رؤساء الجماعات
املح ّليّة أو مفوّضيهم وكذلك من خالل فرض احرتام جملة من االلتزامات قبل إبرام
ّ
الصفقات العموميّة أو عقود تسيري وإدارة املرافق العموميّة املح ّليّة وكذلك يف ك ّل
ّ
ّ
أعمال الترصّ ف يف املمتلكات املنقولة وغري املنقولة للجماعات املحليّة.
من ناحية ثانية ّ
فإن آليّة االعرتاض أمام القضاء اإلداريّ أو املايل ّ التي جاءت بها
ّ
مج ّلة الجماعات املح ّليّة تمثل شكال آخر من أشكال الرقابة ح ّل مح ّل املصادقة األوّليّة
لسلطة اإلرشاف انسجاما مع إقرار استقالليّة ترصّ ف الجماعات املح ّليّة ومنحها
صالحيّات التّدبري الح ّر.
22
22

ّ
المحل ّية
دليل ال ّرقابة القضائ ّية على أعمال الجماعات

لذا ّ
فإن الجماعات املح ّليّة تبقى خاضعة لل ّرقابة ّ
السابقة ولل ّرقابة املتزامنة ولل ّرقابة
الالحقة سواء يف مستوى التّرصّ ف اإلداريّ أو املايل ّ كما تتس ّلط عىل أعمالها رقابة
إداريّة تمارسها أجهزة متعدّدة ورقابة قضائيّة تبارشها املحكمة اإلداريّة ومحكمة
املحاسبات.
فضال عن ذلك صارت الجماعات املح ّليّة مح ّل متابعة وتقييم وتحليل من هيئتني
جديدتني هما املجلس األعىل للجماعات املح ّليّة والهيئة العليا للماليّة املح ّليّة إىل جانب
تواصل أداء الوزارة املك ّلفة ّ
بالشؤون املح ّليّة ملهامها املعهودة يف مستوى مساندة
الجماعات املح ّليّة ومرافقتها واإلحاطة بها.
أوّال :األحكام الدّستوريّة ذات العالقة بالجماعات املح ّليّة وبال ّرقابة عىل
العمومي.
أعمالها وعىل التّرصّ ف يف املال
ّ
أوّال -أ :املبادئ العامّ ة
العمومي وتتّخذ
الفصل ... :10تحرص الدّولة عىل حسن التّرصّ ف يف املال
ّ
الوطني وتعمل عىل منع
التدابري الالزمة لرصفه حسب أولويّات االقتصاد
ّ
ّ
بالسيادة الوطنيّة.
الفساد وك ّل ما من شأنه املساس
الفصل  :12تسعى الدّولة إىل تحقيق العدالة االجتماعيّة ،والتّنمية املستدامة،
ّ
مؤشات التّنمية واعتمادا عىل مبدإ التّمييز
والتّوازن بني الجهات ،استنادا إىل
اإليجابي ...
ّ
الفصل  :14تلتزم الدّولة بدعم الالمركزيّة واعتمادها بكامل ّ
الوطني
التاب
ّ
يف إطار وحدة الدّولة.
والصالح العام تن ّ
ّ
ظم وتعمل
الفصل  :15اإلدارة العموميّة يف خدمة املواطن
ّ
وفق مبادئ الحياد واملساواة واستمراريّة املرفق العام ،ووفق قواعد الشفافيّة
والنّزاهة والنّجاعة واملساءلة.
الفصل  :49يحدّد القانون الضوابط املتعلقة بالحقوق والحريات املضمونة بهذا
الدستور وممارستها بما ال ينال من جوهرها .وال توضع هذه الضوابط إال لرضورة
تقتضيها دولة مدنية ديمقراطية وبهدف حماية حقوق الغري ،أو ملقتضيات األمن
العام ،أو الدفاع الوطني ،أو الصحة العامة ،أو اآلداب العامة ،وذلك مع احرتام
التناسب بني هذه الضوابط وموجباتها .وتتكفل الهيئات القضائية بحماية
الحقوق والحريات من أيّ انتهاك.
ّ
المحل ّية
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أوّال -بّ :
السلطة القضائيّة
الفصل  :116يتكوّن القضاء اإلداريّ من محكمة إداريّة عليا ،ومحاكم إداريّة
استئنافيّة ،ومحاكم إداريّة ابتدائيّة.
ّ
يختص القضاء اإلداريّ بالنّظر يف تجاوز اإلدارة سلطتها ،ويف النّزاعات
اإلداريّة ،ويمارس وظيفة استشاريّة طبق القانون...

 1الفصل  :117يتكوّن القضاء املايل ّ من محكمة املحاسبات بمختلف هيئاتها.
ّ
تختص محكمة املحاسبات بمراقبة حسن التّرصّ ف يف املال العامّ ،وفقا ملبادئ
ّ
ّ
الشعيّة والنجاعة والشفافيّةّ ،وتقيض يف حسابات املحاسبني العموميّني،
وتقيّم طرق التّرصّ ف وتزجر األخطاء املتع ّلقة به ،وتساعد ّ
السلطة التّرشيعيّة
ّ
والسلطة التّنفيذيّة عىل رقابة تنفيذ قوانني املاليّة وغلق امليزانيّة...
أوّال -جّ :
السلطة املح ّليّة
الفصل  :131تقوم السلطة املحليّة عىل أساس الالمركزية.
ّ
تتجسد الالمركزيّة يف جماعات مح ّليّة ،تتكوّن من بلديّات وجهات وأقاليم،
يغ ّ
طي ك ّل صنف منها كامل تراب الجمهوريّة وفق تقسيم يضبطه القانون.
يمكن أن تحدث بقانون أصناف خصوصيّة من الجماعات املح ّليّة.
ّ
بالشخصيّة القانونيّة ،وباالستقالليّة
الفصل  :132تتمتّع الجماعات املح ّليّة
اإلداريّة واملاليّة ،وتدير املصالح املح ّليّة وفقا ملبدإ التّدبري الح ّر.
الفصل  :133تدير الجماعات املح ّليّة مجالس منتخبة.
رسيّا نزيها ّ
وشفافا.
تنتخب املجالس البلديّة والجهويّة انتخابا عامّ ا ح ّرا مبارشا ّ
تنتخب مجالس األقاليم من قبل أعضاء املجالس البلديّة والجهويّة.
االنتخابي تمثيليّة ّ
الشباب يف مجالس الجماعات املح ّليّة.
يضمن القانون
ّ
الفصل  :134تتمتّع الجماعات املح ّليّة بصالحيّات ذاتيّة وصالحيّات مشرتكة
مع ّ
السلطة املركزيّة وصالحيّات منقولة منها.
ّ
تو ّزع ّ
والصالحيّات املنقولة استنادا إىل مبدإ التّفريع.
الصالحيّات املشرتكة
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تتمتّع الجماعات املح ّليّة بسلطة ترتيبيّة يف مجال ممارسة صالحيّاتها،
وتنرش قراراتها ّ
التتيبية يف جريدة رسميّة للجماعات املح ّليّة.
الفصل  :135للجماعات املح ّليّة موارد ذاتيّة ،وموارد محالة إليها من ّ
السلطة
املركزيّة ،وتكون هذه املوارد مالئمة ّ
للصالحيات املسندة إليها قانونا.
ك ّل إحداث لصالحيّات أو نقل لها من ّ
السلطة املركزيّة إىل الجماعات املح ّليّة،
يكون مقرتنا بما يناسبه من موارد.
يت ّم تحديد النّظام املايل ّ للجماعات املح ّليّة بمقتىض القانون.
ّ
تتكفل ّ
السلطة املركزيّة بتوفري موارد إضافيّة للجماعات املح ّليّة
الفصل :136
ّ
ّ
ّ
تكريسا ملبدإ التضامن وباعتماد آليّة التسوية والتعديل.
تعمل ّ
السلطة املركزيّة عىل بلوغ التكافؤ بني املوارد واألعباء املح ّليّة.

يمكن تخصيص نسبة من املداخيل املتأتيّة من استغالل الثّروات ال ّ
طبيعيّة للنّهوض
الوطني.
بالتّنمية الجهويّة عىل املستوى
ّ
الفصل  :137للجماعات املح ّليّة يف إطار امليزانيّة املصادق عليها ح ّريّة التّرصّ ف
يف مواردها حسب قواعد الحوكمة ال ّرشيدة وتحت رقابة القضاء املايل ّ.
الفصل  :138تخضع الجماعات املح ّليّة فيما يتع ّلق برشعيّة أعمالها لل ّرقابة
الالحقة.
الفصل  :139تعتمد الجماعات املح ّليّة آليّات الدّيمقراطيّة التّشاركيّة ،ومبادئ
املدني يف إعداد برامج
الحوكمة املفتوحة ،لضمان إسهام أوسع للمواطنني واملجتمع
ّ
التّنمية والتّهيئة ّ
التابيّة ومتابعة تنفيذها طبقا ملا يضبطه القانون.
الفصل  :140يمكن للجماعات املح ّليّة أن تتعاون وأن تنشئ رشاكات فيما
بينها لتنفيذ برامج أو إنجاز أعمال ذات مصلحة مشرتكة.
كما يمكن للجماعات املح ّليّة ربط عالقات خارجيّة ّ
للشاكة والتّعاون
ّ
والشاكة.
الالمركزيّ  .يضبط القانون قواعد التّعاون
الفصل  :141املجلس األعىل للجماعات املح ّليّة هيكل تمثييل ّ ملجالس
الجماعات املح ّليّة مق ّره خارج العاصمة.
ينظر املجلس األعىل للجماعات املح ّليّة يف املسائل املتع ّلقة بالتّنمية والتّوازن
ّ
المحل ّية
المحور األول  :ال ّرقابة على أعمال الجماعات
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بني الجهات ،ويبدي ال ّرأي يف مشاريع القوانني املتع ّلقة بالتّخطيط وامليزانيّة
واملاليّة املح ّليّة ،ويمكن دعوة رئيسه لحضور مداوالت مجلس نواب ّ
الشعب.
تضبط تركيبة مجلس الجماعات املح ّليّة ومهامّ ه بقانون.

ّ
يبت القضاء اإلداريّ يف جميع النّزاعات املتع ّلقة بتنازع
الفصل :142
ّ
االختصاص التي تنشأ فيما بني الجماعات املحليّة ،وبني ّ
السلطة املركزيّة
 1والجماعات املح ّليّة.
أوّال -د :األحكام االنتقاليّة
الفصل -148 :148ثانيا مطة ثالثة-148 ،ثانيا مطة سادسة.
ّ
 2مطة  3تدخل أحكام القسم األوّل من الباب الخامس
املخصص للقضاء العديل ّ
ّ
واإلداريّ واملايل ّ باستثناء الفصول من  108إىل  111حيّز النفاذ عند استكمال تركيبة
املجلس األعىل للقضاء.
السابع املتع ّلق ّ
 2مطة  6تدخل أحكام الباب ّ
بالسلطة املح ّليّة حيّز النّفاذ حني دخول
القوانني املذكورة فيه حيّز النّفاذ.
ثانيا :األحكام الواردة بالقانون األسايس عدد  15لسنة  2019املؤرخ يف 13
فيفري  2019املتع ّلق بالقانون األسايس للميزانيّة
الفصل  38ـ يت ّم تخصيص اعتمادات من ميزانيّة الدّولة لفائدة الجماعات
املح ّليّة عىل أساس حاجياتها من التّمويل يف إطار توازن ميزانيّة الدّولة وطبقا
األسايس املتع ّلق بمج ّلة الجماعات املح ّليّة.
للقانون
ّ
تشتمل موارد الجماعات املح ّليّة عالوة عىل مواردها ال ّذاتيّة عىل:
موارد محالة إليها من ميزانيّة الدّولة يف شكل منح،
ّ
موارد محالة من ّ
السلطة املركزيّة إلنجاز مشاريع الدّولة عىل املستوى املحل ّ يف
إطار الربامج واألهداف املحدّدة.
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وترصف املوارد املذكورة حسب قواعد الحوكمة ال ّرشيدة ووفقا لربامج
وأهداف وتضبط إجراءات التّرصّ ف يف ميزانيّة الجماعات املح ّليّة بمقتىض
قانون.
الفصل  63ـ تخضع ميزانيّة الدّولة إىل رقابة إداريّة تتزامن مع مختلف مراحل
ّ
رقابي كيفيّة إجرائها.
الخاصة بك ّل هيكل
تنفيذها وتحدّد النّصوص القانونيّة
ّ
تخضع جميع اإلدارات العموميّة ملهمّ ات التّدقيق ،وتخضع تقاريرها ّ
السنويّة لألداء،
للفحص والتّقييم.
الفصل  64ـ تخضع ميزانيّة الدّولة بما يف ذلك ميزانيّة ك ّل من مجلس نوّاب ّ
الشعب
واملجلس األعىل للقضاء واملحكمة الدستوريّة والهياكل القضائيّة العدليّة واإلداريّة
التي ّ
تنص قوانينها األساسيّة عىل االستقالليّة اإلداريّة واملاليّة والهيئات الدّستوريّة
املستق ّلة إىل رقابة الحقة تجرى من قبل محكمة املحاسبات .وتبدي املحكمة مالحظاتها
حول التّقارير ّ
السنوية لألداء حسب املهمّ ات والربامج.
كما تخضع ميزانيّة محكمة املحاسبات إىل ال ّرقابة الالحقة ل ّلجنة املك ّلفة باملاليّة
بمجلس نوّاب ّ
الشعب.
السلطة التّرشيعيّة ّ
تساعد محكمة املحاسبات ّ
والسلطة التّنفيذيّة عىل رقابة تنفيذ
قوانني املاليّة وغلق امليزانيّة طبقا للفصل  117من الدّستور..
الفصل  73ـ تلغى جميع األحكام والنّصوص القانونيّة املخالفة لهذا القانون
ّ
األسايس للميزانيّة عدد  53لسنة  1967املؤ ّرخ يف 8
وخاصة منها أحكام القانون
ّ
ّ
ّ
ّ
وخاصة القانون عدد  42لسنة 2004
ديسمرب  1967والنصوص املتمّ مة واملنقحة له
املؤ ّرخ يف  13ماي .2004
يتواصل العمل بأحكام القانون عدد  8لسنة  1968املؤ ّرخ يف  8مارس 1968
ظم لدائرة املحاسبات وجميع النّصوص الالحقة ّ
واملن ّ
املنقحة واملتمّ مة له إىل حني
صدور القانون املن ّ
ظم ملحكمة املحاسبات.
يتواصل العمل بأحكام مج ّلة املحاسبة العموميّة ّ
الصادرة بالقانون عدد 81
لسنة  1973املؤ ّرخ يف  31ديسمرب  1973إىل حني تنقيحها وإصدار النّصوص
التّطبيقيّة لها.
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ثالثا :أحكام واردة بأوامر عليّة وأوامر جمهوريّة

ّ
املنقح
ثالثا -أ :األحكام الواردة باألمر العيل ّ املؤ ّرخ يف  21جوان 1956
بالقانون عدد  52لسنة  1975املؤ ّرخ يف  13جوان  1975املتع ّلق بضبط
مشموالت اإلطارات العليا لإلدارة الجهويّة.
القانون عدد  52لسنة  1975املؤ ّرخ يف  13جوان  1975املتع ّلق بضبط
 1مشموالت اإلطارات العليا لإلدارة الجهويّة.
فصل وحيد :ألغي الباب الثاني من األمر املؤ ّرخ يف  21جوان  1956املتع ّلق بالتّنظيم
اإلداريّ لرتاب الجمهوريّة وعوّض باألحكام التّالية:
الباب الثّاني (جديد) :اإلطارات العليا لإلدارة الجهويّة واختصاصاتها.
القسم الثاني :مشموالت الوايل.

الفصل  :8الوايل هو املؤتمن عىل سلطة الدّولة وممثّل الحكومة بدائرة واليته
وهو إداريّا تحت سلطة وزير الدّاخليّة.
السياسة القوميّة للتّنمية عىل ّ
الفصل  :9الوايل مسؤول عن تنفيذ ّ
الصعيد
الجهويّ  ،وبهذه ّ
الصفة يدرس ويقرتح عىل الحكومة الوسائل الكفيلة بتحقيق
النّهضة االقتصاديّة االجتماعيّة لدائرة واليته.
الفصل  :10الوايل بوصفه ممثّل الحكومة له سلطة عىل مو ّ
ظفي وأعوان املصالح
الدّوليّة املبارشين بدائرة واليته .وبهذا االعتبار:
يسهر عىل تنفيذ القوانني ّ
والتاتيب والقرارات الحكوميّة.
ّ
يتول تحت سلطة الوزراء الذين يهمّ هم األمر تنشيط وتنسيق ومراقبة املصالح
الجهويّة ال ّراجعة بالنّظر لإلدارات املدنيّة التّابعة للدّولة.
يبارش سلطة اإلرشاف واملراقبة اإلدا ّرية عىل الجماعات العموميّة املح ّليّة
كما يسهر عىل مصالح الدّولة لدى ّ
ّ
واملؤسسات التي تتمتّع بإعانة
الشكات والدّواوين
االجتماعي بدائرة واليته ،وينبغي أن يحاط علما
الدّولة ماليّا والتي يوجد مق ّرها
ّ
بنشاطاتها بصفة دو ّرية.
الفصل  :13يفوّض أعضاء الحكومة إىل الوايل يف ك ّل جهة بعض سلطاتهم ويضبط
نوع وحدود ك ّل تفويض بأمر.

28
28

ّ
المحل ّية
دليل ال ّرقابة القضائ ّية على أعمال الجماعات

الفصل  :18يرأس وجوبا الوايل أو من يمثّله جميع اللجان الجهويّة التي ته ّم مختلف
مصالح الدّولة.
الفصل  :19عىل رؤساء املصالح الخارجية وكذلك مسؤويل املؤسسات
والهياكل العمومية وشبه العمومية أن يحيطوا الوايل علما بكل املسائل التي
هي من مشموالتهم والتي يمكن أن تكتيس أهمية خاصة بالجهة.
وينبغي عىل هاته املصالح أن تحيل عىل الوايل نسخة من املراسالت الهامّ ة املوجّ هة
ّ
يخص
إىل اإلدارات املركزيّة التي هي مطالبة بدورها باتّباع نفس الطريقة فيما
مراسالتها مع مصالحها الخارجيّة.
فإن برامج العمل وتقارير التّنفيذ وكذلك تقارير التّ ّ
وعىل هذا األساس ّ
فقد تحال
وجوبا عىل الوايل.
الفصل  :21يمكن للوايل بدائرة واليته ويف نطاق التّرشيع الجاري به العمل أن يتّخذ
قرارات ترتيبيّة يف ميدان ّ
الشطة اإلداريّة.
ثالثا -ب :األحكام الواردة باألمر عدد  457لسنة  1989املؤ ّرخ يف  24مارس
 1989واملتع ّلق بتفويض بعض سلطات أعضاء الحكومة إىل ّ
الولة.
الفصل األوّل :عمال بأحكام الفصل  13من األمر املشار إليه أعاله املؤ ّرخ يف 21
جوان  1956يفوّض أعضاء الحكومة إىل الوايل بعض سلطاتهم مثلما هو ّ
مبي
بالفصول املوالية من هذا األمر.
الوزارة األوىل

الفصل  :5يفوّض الوزير األوّل ّ
الصالحيات التّالية إىل الوالّة..:

تنظيم مناظرات انتداب العملة لفائدة الجماعات العموميّة املح ّليّة.
وزارة الدّاخليّة

الفصل  :6يفوّض وزير الدّاخليّة ّ
الصالحيّات التّالية إىل الوالّة..:
املصادقة عىل القرارات البلديّة املتع ّلقة بضبط قوانني إطارات البلديّات وفقا
ّ
للتاتيب املعمول بها يف مادّة املصادقة عىل امليزانيّات البلديّة.
املصادقة عىل مداوالت مجالس البلديّات املتع ّلقة ّ
بالتاتيب العامّ ة ورشوط األكرية
التي تتجاوز مدّتها تسع سنوات واملصالحات التي يفوق مبلغها  500دينار.
ّ
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نقلة األعوان البلديّني من بلديّة إىل أخرى يف نفس الوالية باستثناء األعوان من صنف
«أ» واألعوان املك ّلفني بخطط وظيفيّة.
التّعريف بإمضاءات رؤساء البلدياّت.
قبول انخراط بلديّات أخرى يف نقابة بلديّة...
إصدار القرارات التي تقوم مقام األوامر بالرصف يف الحالة املنصوص عليها
 1بـالفصل  271من مج ّلة املحاسبة العموميّة.
فهل يمكن اعتبار أحكام هذا األمر ما زالت سارية يف الجوانب التي تناولتها مج ّلة
الجماعات املح ّليّة وملغاة يف املسائل التي لم تتط ّرق لها املج ّلة املذكورة؟ وهل ّ
أن هذا
الجزئي موكول إىل قراءة وتأويل السلطة املركزيّة فقط أم ّ
أن ذلك يبقى مقرتنا
اإللغاء
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
هائي
بقبول السلطة املحليّة؟ ومن األكيد أن الغياب املحتمل لالتفاق سيجعل الرأي الن ّ
إمّ ا للمحكمة اإلداريّة وإمّ ا ملحكمة املحاسبات بحسب الحاالت يف انتظار استكمال
التّرشيع املتع ّلق بتحديث منظومة الالمحوريّة وكذلك بمراجعة مج ّلة املحاسبة
العموميّة...
رابعا :األحكام الواردة بمجلة املحاسبة العموميّة
سبق أن تع ّرض هذا الدّليل يف توطئته إىل ّ
أن مج ّلة الجماعات املح ّليّة ال تمثّل اإلطار
ّ
األوحد لتنظيم عمل الجماعات املح ّليّة ومراقبته حيث أنها تشمل بأحكامها أطرافا
رشكاء يف التّرصّ ف عىل غرار املحاسبني العموميّني الذين يستمدّون صفتهم من
تعيينات اإلدارة املركزيّة ممثّلة يف الوزارة املك ّلفة باملاليّة ويخضعون بالتّايل لسلطتها
وتعليماتها وذلك خالفا آلمري رصف الجماعات املح ّليّة األصليّني الذين يستمدّون
مرشوعيّتهم من االنتخابات.
فضال عن ذلك ّ
فإن املحاسبني العموميّني يخضعون إىل قوانني ذاتيّة وتراتيب
األسايس للميزانيّة سندها
خصوصيّة تع ّد مج ّلة املحاسبة العموميّة مرجعها والقانون
ّ
حتّى وإن تع ّرضت هذه املج ّلة لل ّ
طرف الثاني يف إنجاز عمليّات القبض ّ
والصف وهو
آمر ّ
الصف وبيّنت ما عليه من التزامات بصفته تلك بقطع النّظر عن كونه منتخبا
أو معيّنا كما كان األمر سابقا بالنّسبة لرؤساء املجالس الجهويّة ولعدد من رؤساء
البلديّات.
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ولنئ تضمّ نت مج ّلة الجماعات املح ّليّة يف الباب ال ّرابع من كتابها األوّل (الفصول من
العمومي لدى الجماعة
 126إىل  )199جملة من األحكام لضبط مشموالت املحاسب
ّ
املح ّليّة ّ
فإن هذه األحكام جاءت مشتّتة بني األقسام والفصول بشكل ال يسمح بالوقوف
بوضوح عىل مواضع التأكيد أو التعديل أو اإللغاء لألحكام الواردة بمج ّلة املحاسبة
وخاصة بعنوانها ال ّرابع املتع ّلق بالبلديّات والجماعات املح ّليّة ّ
ّ
الشبيهة بها.
العموميّة
وحيث ّ
أن مج ّلة الجماعات املح ّليّة لم ّ
تنص رصاحة عىل إلغاء ك ّل أو بعض األحكام
الواردة بمج ّلة املحاسبة العموميّة واتّجهت إىل إعادة التنصيص عىل بعضها بصياغة
جديدة وأضافت ما أضافت وأبقت عىل ما أبقت ،فإنّنا نورد فيما ييل أحكام مج ّلة
ّ
املحاسبة العموميّة التي يمكن أن يجابه بها آمر ّ
ّ
وخاصة املحاسب
املحل
الصف
العمومي لدى الجماعة املح ّليّة...
ّ
رابعا-أ :أحكام عامّ ة

رابعا -أ :1-فيما تشمل ال ّرقابة عىل الجماعات املح ّليّة
الفصل األوّلّ :
إن امليزانيّة العامّ ة للدّولة وامليزانيّات التّابعة لها وكذلك ميزانيّات
ّ
املؤسسات العموميّة امللحقة بميزانيّة الدّولة يقع إعدادها وإقرارها وختمها وفقا
ّ
ّ
ّ
ّ
املؤسسات العموميّة غري
األسايس للميزانيّة .إن ميزانيات
للصيغ املق ّررة بالقانون
ّ
املشار إليها أعاله وكذلك ميزانيّات الجماعات املحليّة يقع إعدادها وإقرارها
ّ
الصيغ املقررة بالقانون املتع ّلق بميزانيّات الجماعات
وختمها حسب
العموميّة املحليّة.
الفصل ّ :2
إن العمليّات املاليّة والحسابيّة الناتجة عن تنفيذ امليزانيّات املذكورة يقع
إنجازها ومراقبتها وإدراجها بالحسابات وفقا للقواعد املق ّررة بهذه املج ّلة.
ّ
وإن هاته القواعد مستنبطة من مبادئ عامّ ة مشرتكة وقع ضبطها بالعنوان األوّل
من هذه املج ّلة.
وقد حدّد العنوان الثّاني والعناوين املوالية قواعد تطبيق تلك املبادئ عىل ك ّل من
ّ
واملؤسسات العموميّة والجماعات املح ّليّة وضبط القواعد االستثنائيّة أو
الدّولة
ّ
الخاصة املق ّررة للهيئات املذكورة.
ّ
ّ
والصف
يتول تنفيذ العمليّات املشار إليها أعاله آمرو القبض
الفصل :4
واملحاسبون العموميّون.
ّ
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رابعا -أ :2-فيمن يخضع لل ّرقابة عىل أعمال الجماعات املح ّليّة
ّ
والصف
رابعا -أ :1-2-يف آمري القبض

الفصل  :7يقوم بمراقبة أعمال آمري ّ
ّ
املختصة
الصف ك ّل من الهيئات النّيابيّة
ومصلحة مراقبة املصاريف العموميّة وكذلك «وزير املاليّة أو من فوّض له وزير
املاليّة يف ذلك» .كما أن مراقبة أعمال آمري ّ
الصف املساعدين يتوالّها أيضا آمرو
ّ
الصف األوّلون أصحاب ّ
السلطة املفوّضة إليهم.
1
وتقوم دائرة املحاسبات من جهتها بإجراء مراقبة عامّ ة عىل املترصّ فني يف
األموال العموميّة حسب ّ
ّ
املؤسس للدّائرة املذكورة.
الشوط املحدّدة بالقانون
الفصل  8جديد :يتحمّ ل رئيس مجلس النّواب ورئيس مجلس املستشارين والوزراء
املسؤوليّة املق ّررة بالقوانني الجارية بصفتهم آمري رصف نفقات الدّولة وكذلك
رؤساء البلديّات آمرو رصف نفقات البلديّات.
رابعا -أ :2-2-يف املحاسبني العموميّني
الفصل ّ :10
إن املحاسبني العموميّني مك ّلفون بجباية اإليرادات وتأدية املصاريف
ّ
واملؤسسات
وصيانة األموال وحفظها والقيم واملنتوجات واملوا ّد التي تملكها الدّولة
العموميّة والجماعات املح ّليّة أو التي عهد إليها بحفظها.
كما أنّهم مك ّلفون أيضا بمراقبة صحّ ة مقابيض الهيئات املذكورة ومصاريفها
وكذلك مراقبة صحّ ة التّرصّ ف يف أمالكها.
الفصل ّ :15
إن املحاسبني العموميّني مسؤولون شخصيّا وماليّا عن العمليّات
املك ّلفني بإنجازها وعن القيام باملراقبة املناطة بعهدتهم وكذلك عن صيانة
األموال وحفظها والقيم واملنتوجات واملوا ّد التي تعهد إليهم.
الفصل  :16إن املحاسبني العموميني مسؤولون شخصيا وماليا عن العمليات التي
يقوم بها األعوان العـــاملون تحت أوامرهم...
ويعترب خازنا كل عون يمسك أمواال عمومية متأتية له من تسبقات أسندت
له أو بحكم وظيفته.
ّ
يتول وزير املالية أو من فوّض له وزير املالية يف ذلك مراقبة
الفصل  20جديد:
أعمال املحاسبني العموميني يف شكلها اإلداري ويجريها بواسطة أعوان مح ّلفني
وحاملني لبطاقة مهنية.
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وللوزير املكلف بتنفيذ ميزانية تابعة أن يتوىل هو أيضا مراقبة أعمال املحاسبني
الراجعني له بالنظر.
ثم ّ
إن املحاسبني العموميّني يخضعون عالوة عىل ذلك للمراقبة القضائيّة
التي تجريها دائرة املحاسبات.
الفصل  :21يقع تعمري ذمّ ة املحاسبني املسؤولني العموميّني والوكالء التّابعني لهم
إمّ ا بحكم صادر عن دائرة املحاسبات أو بقرار من وزير املاليّة أو من فوّض له
وزير املاليّة يف ذلك ...
ال تنظر املحاكم العدليّة يف القرارات القاضية بتعمري ذمّ ة محاسب أو وكيل أو
خازن بيد أنّه يمكن االعرتاض عليها لدى املحكمة اإلداريّة.
رابعا -أ :3-2-يف املحاسبني بحكم الواقع

ّ
يتول عمليّات قبض أو
الفصل  :23يعترب محاسبا بحكم الواقع ك ّل شخص
رصف لفائدة هيئة عموميّة بدون أن تكون له ّ
الصفة القانونيّة لتو ّليها.
وتخضع أعمال املحاسب بحكم الواقع لجميع القواعد الحسابيّة املق ّررة بهذه املج ّلة.
رشعي كما يتحمّ ل
وتجرى عليه نفس االلتزامات واملراقبات الجارية عىل محاسب
ّ
نفس املسؤوليّات.
ثم ّ
إن دائرة املحاسبات يمكن لها من جهتها أن تس ّلط عليه عقوبة ماليّة من
رشعي.
أجل مسكه أمواال عموميّة بدون وجه
ّ
هذا ّ
وإن املحاسب بحكم الواقع يمكن عالوة عىل ذلك أن يقع تتبّعه جزائيّا
والحكم عليه بالعقوبة املنصوص عليها بالفصل  159من مج ّلة القانون
الجنائي.
ّ
رابعا -أ :4-2-يف قبّاض املاليّة وأمناء املال الجهويّني
ّ
يتول قبّاض املاليّة وجوبا إدارة أموال الجماعات املح ّليّة
الفصل :187
بمناطقهم.
ويمكن تكليفهم عالوة عىل ذلك بقرار من وزير املاليّة أو من فوّض له وزير املاليّة يف
ذلك بإدارة أموال ّ
مؤسسات أوهيئات عموميّة أخرى.
الصورتني يتقيّدون ّ
ّ
ّ
ويف هاتني ّ
واملؤسسات أو
الخاصة بتلك الجماعات
بالتاتيب
ّ
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الهيئات وتدرج وجوبا يف آخر ك ّل شهر جملة املقبوضات واملرصوفات التي يقومون
بها بصفتهم تلك ضمن عمليّاتهم الخارجة عن امليزانيّة.
ّ
يتول أمني املال الجهويّ مراقبة ومراجعة العمليّات الحسابيّة قبضا
الفصل :192
ّ
ورصفا املنجزة من طرف املحاسبني العموميّني العاملني بمنطقته حسب التعليمات
ّ
ّ
يتول النّظر
الصادرة عن «وزير املاليّة أو من فوّض له وزير املاليّة يف ذلك» .كما
ّ
يف حساباتهم ّ
لسجلتهم قبل
السنويّة وتأشريها شهادة منه يف مطابقتها
ّ
موف شهر جويلية من السنة املوالية
 1عرضها عىل دائرة املحاسبات وذلك قبل
ّ
الخاصة بها.
للسنة
خاصة بالبلديّات والجماعات املح ّليّة ّ
ّ
الشبيهة بها
رابعا -ب :أحكام
الفصل  :261تنجز العمليّات املاليّة والحسابيّة للبلديّات حسب القواعد املق ّررة
ّ
الخاصة بميزانيّة الدّولة العامّ ة وذلك مع مراعاة
بالعنوان الثّاني من هذه املج ّلة
ّ
الخاصة املبيّنة بالفصول التّالية.
األحكام
الفصل  :262يقوم محاسب الدّولة املك ّلف بمهمّ ة محاسب للبلديّة بإنجاز مقابيضها
ومصاريفها .ويتوىل ّ هذا املحاسب بصفته محاسبا أوّال جباية ّ
كافة إيراداتها ومراقبة
نفقاتها املعقودة واملأمور برصفها من طرف رئيسها وتأديتها.
ويمكن أن يساعده يف مهامّ ه تلك محاسبون مساعدون يقع تعيينهم بقرار من وزير
املاليّة أو «من فوّض له وزير املاليّة يف ذلك».
الفصل  :263يؤذن سنويّا يف جباية املعاليم واملحاصيل واملداخيل ال ّراجعة مليزانيّة
البلديّة بالقرار ّ
الضابط لها.
الفصل  :264قاعدة مختلف ّ
الضائب وال ّرسوم واملداخيل واملحاصيل البلديّة
ّ
الخاصة بك ّل صنف
وتصفيتها وطرق جبايتها وتحصيلها تق ّررها القوانني واألنظمة
من أصنافها .ويخضع سقوط ّ
حق تتبّع استخالصها بالتّقادم ألحكام الفصلني 36
و 36مك ّرر من هذه املج ّلة.
الفصل  :265توجّ ه وثائق استخالص املحاصيل واملداخيل واملعاليم وال ّرسوم البلديّة
ّ
املختص عن طريق «وزير املاليّة أو من فوّض له وزير املاليّة يف ذلك».
إىل املحاسب
الفصل  :266خالفا ملقتضيات الفصل ّ
السابق أعاله يجوز للمحاسب تعجيل قبض
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املوارد العارضة التي تكون بطبيعتها متو ّلدة عن وثائق سابقة لها وذلك برشط أن
يقع إعالم «وزير املاليـّة أو من فوّض له وزير املاليّة يف ذلك» بذلك وأن تح ّرر يف تلك
ّ
يتول وضع قائمات
املوارد وثائق استخالص وقتيّة صادرة عن رئيس البلديّة الذي
شهريّة فيها يوجّ هها «وزير املاليّة أو من فوّض له وزير املاليّة يف ذلك» لتثقيلها عىل
سبيل التّسوية لدى املحاسب.
الفصل  :267يجوز طرح املوارد التي ك ّلف املحاسب بجبايتها إذا ما تع ّذر عليه
تحصيلها لعجز املطالبني عن تأديتها ويت ّم هذا ال ّ
طرح بقرار من «وزير املاليّة أو من
فوّض له وزير املاليّة يف ذلك» بعد استشارة مجلس البلديّة يف األمر.
الفصل  :268تعقد النّفقات البلديّة وتضبط مقاديرها ويؤمر برصفها من طرف
رئيس البلديّة آمر رصفها .ويجوز له أن يفوّض ملساعديه بصورة ّ
مؤقتة أو دائمة عىل
مسؤوليّته وتحت رقابته مهمّ ة عقد بعض النّفقات البلديّة ورصفها .ويت ّم التّفويض
حسب قرار يدرج بدفرت البلديّة كما يت ّم سحبه بنفس ال ّ
طريقة .ويجب أن يشري
املساعد إىل قرار التّفويض بالوثائق املح ّررة يف األعمال التي يقوم بها بصفته مفوّضا.
الفصل  :269ال يجوز عقد النّفقات البلديّة إال بعد الحصول عىل تأشرية من طرف
مصلحة مراقبة املصاريف العموميّة إن كانت ّ
التاتيب الجارية تحتّم ذلك .وتعترب
املصاريف املعقودة بدونها الغية وال اعتبار لها لدى املحاسب.
الفصل  :270تح ّرر أوامر ّ
ّ
والصيغ املق ّررة لتحرير أوامر
الصف وفقا للقواعد
رصف ميزانيّة الدّولة العامّ ةّ .إل أنّه خالفا ملقتضيات الفصل  121من هذه املجلةّ
يقع ترقيمها حسب سلسلة سنويّة موحّ دة لكامل مصاريف ّ
السنة ويجوز « لوزير
املاليّة أو من فوّض له وزير املاليّة يف ذلك « أن يستثني بقرار منه بعض البلديّات من
هذا الحكم.
الفصل  :271إذا رفض آمر ّ
الصف إصدار أمره بتأدية نفقة ت ّم عقدها وضبط
مقدارها بصورة قانونيّة أو تقاعس يف إصداره يجوز لصاحب النّفقة رفع
ّ
يتول بنفسه عند الحاجة إصدار قرار يف تأديتها
قضيّة إىل وزير الدّاخليّة الذي
يقوم مقام األمر برصفها.
الفصل  :272عىل املحاسب أن يمتنع من تأدية النّفقات املأمور برصفها إذا لم ّ
تتوفر
لديه أموال بلديّة كافية لتسديدها.
إن عقد رشاء ّ
الفصل ّ :273
العقارات وبيعها ومعاوضتها وكذلك عقد كرائها ملدّة
ّ
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تفوق التّسعة أعوام ال تت ّم ّإل بموافقة مجلس البلديّة ومصادقة سلطة اإلرشاف.
الفصل ّ :274
إن ّ
الصفقات ال ّرامية إىل رشاء موا ّد أو تكليف بأشغال أو خدمات
لفائدة البلديّة تت ّم حسب مقتضيات األحكام ّ
الضابطة ّ
للصفقات املربمة لفائدة
ّ
الصفقات ّإل بعد موافقة لجنة ّ
الدّولة .وال تنجز تلك ّ
املختصة ومصادقة
الصفقات
سلطة اإلرشاف.
 1الفصل  :275تحدث وكاالت املقابيض ووكاالت الدّفوعات بقرار من وزير املاليّة
أو «من فوّض له وزير املاليّة يف ذلك» بناء عىل طلب رئيس البلديّة واقرتاح وزير
الدّاخليّة .وتقع تسمية الوكالء حسب نفس ال ّ
طريقة.
الفصل  :276يعمل وكالء املقابيض والدّفوعات تحت إرشاف ومراقبة محتسب
البلديّة وهو مسؤول ماليّا وبالتّضامن معهم عىل أعمالهم يف حدود املراقبة التي ّ
يتعي
عليه إجراؤها عىل أعمالهم.
الفصل  :277تنطبق جميع األحكام املق ّررة لوكاالت املقابيض أو الدّفوعات التّابعة
للدّولة عىل الوكاالت البلديّة.
الفصل  :278يمسك املحاسب البلديّ حسابيّته بنفس األسلوب والقواعد املق ّررة
ملسك حسابيّة الدّولة .ويقدّم ك ّل شهر أو ثالثة أشهر «لوزير املاليّة أو من فوّض له
ّ
مفصال يف عمليّاته أثناء املدّة.
وزير املاليّة يف ذلك» جدوال
الفصل  :279يتوىل ّ املحاسب عالوة عىل إدارته ألموال البلديّة ومسك حسابيّاتها
ّ
خاصة بمكاسب البلديّة املنقولة منها وغري املنقولة وإذا ما تع ّذر عليه
مسك حسابيّة
ّ
ّ
مسكها مبارشة يتول مراقبتها وجمعها بحساباته .ويقوم يف موف كل سنة ماليّة
بإجراء جرد عا ّم لتلك املكاسب.
ّ
بكافة مكاسب البلديّة املنقولة منها وغري
الفصل  :280تقيّد العمليّات املتع ّلقة
املنقولة واألمالك التي يف ترصّ فها واملعدّات الالزمة لنشاطها بالحسابات البلديّة وفقا
ّ
الخاص بالبلديّات.
الحسابي املوحّ د
لقواعد الدليل
ّ
الفصل  :281يح ّرر املحاسب يف ّ
السنة حسابا ماليّا إلدارة البلديّة أثناء ّ
موف ّ
السنة
الفارطة .ويع ّد الحساب طبق مثال يضبطه وزير املاليّة أو «من فوّض له وزير املاليّة
يف ذلك».
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الفصل  :282يعرض الحساب املايل ّ ّ
السنويّ عىل رئيس البلديّة للتّأشري عليه شهادة
منه عىل مطابقته لحساباته ثم يعرض عىل سلطة اإلرشاف إلقراره بعد موافقة مجلس
البلديّة عليه.
السنويّ للبلديّة ّ
الفصل  :283إذا لم يقم املحاسب البلديّ بتحرير الحساب املايل ّ ّ
يعي
وزير املاليّة أو «من فوّض له وزير املاليّة يف ذلك» وجوبا عونا للقيام باملهمّ ة.
يتول وزير املاليّة أو «من فوّض له وزير املاليّة يف ذلك» إعداد ّ
ّ
ملفات
الفصل :284
ّ
الحسابات املاليّة املح ّررة من طرف املحاسبني ال ّراجعني مبارشة بالنظر لدائرة
املحاسبات ثم يحيلها عىل كتابة الدّائرة املذكورة بعد التّأشرية عليها شهادة منه يف
ّ
لسجلت املحاسبني.
مطابقتها
الفصل  :285يبارش وزير املاليّة أو «من فوّض له وزير املاليّة يف ذلك» بالنّسبة
للبلديّات التي ال تخضع مبارشة لسلطة دائرة املحاسبات نفس املهمّ ة املناطة بعهدة
هذه الدّائرة ويقوم بمراجعة حساباتها وإصالح األخطاء املكتشفة بها وذلك مع
مراعاة ّ
حق الدّائرة يف جلبها لديها للنّظر فيها مبارشة.
الصادرة يف هذا ّ
ويمكن ال ّ
طعن يف القرارات ّ
الشأن عن وزير املاليّة أو «من فوّض له
وزير املاليّة يف ذلك» لدى دائرة املحاسبات.
الفصل  :286تنطبق أحكام هذا العنوان عىل مجالس الواليات والجماعات العموميّة
املح ّليّة األخرى وعىل الهيئات ّ
الشبيهة بها.
خامسا :األحكام الواردة بمجلة الجباية املح ّليّة

ّ
وخاصة يف فصولها  129و 152و 192ملحاسب
أوكلت مج ّلة الجماعات املح ّليّة
مختص وهو «محاسب الجماعة املح ّليّة» وتحت مسؤوليّته ّ
ّ
الشخصيّة بذل ك ّل العناية
ّ
ّ
الستخالص املبالغ واملستحقات ال ّراجعة للجماعات املحليّة يف إطار أهداف سنويّة
لالستخالص تضبط مع الجماعة املح ّليّة ،عالوة عىل متابعة مسك محاسبة املواد قصد
ضبط مكاسب الجماعة املح ّليّة وأمالكها املنقولة وغري املنقولة.
وتضمّ نت املج ّلة جملة من األحكام تلزم الدّولة والجماعات املح ّليّة ،ك ّل يف حدود
صالحيّاته ،بتعزيز موارد الجماعات املح ّليّة ،وال سيما الجبائية منها ،بما يساعد عىل
بلوغ التّكافؤ بني موارد الجماعات املح ّليّة وأعبائها ويجعل املوارد الذاتيّة للجماعات
ّ
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المحور األول  :ال ّرقابة على أعمال الجماعات

37
37

أسايس لتحقيق االستقالليّة
املح ّليّة تش ّكل النصيب األكرب من هذه املوارد كرشط
ّ
املاليّة.
ّ
واملستحقات ال ّراجعة للجماعات
وضبط الفصل  132وما يليه من هذه املج ّلة املبالغ
املح ّليّة منها املتأتية من األداءات واملعاليم املح ّليّة وال ّرسوم والحقوق املختلفة مهما
كانت تسميتها ومنها ما يكتيس صبغة األداء واملساهمة عىل معنى الفصل  65من
الدستور ومنها ما تق ّر مبالغها أو نسبها الجماعات املح ّليّة بواسطة مجالسها املنتخبة
 1بعنوان استغالل أو خدمات أو تراخيص.
وفضال عن املالحظات التي سبق إبداؤها بخصوص مدى شموليّة األحكام الواردة
بمج ّلة الجماعات املح ّليّة ملجمل املهام املسندة ملحاسب الجماعة املح ّليّة وااللتزامات
يتعي التأكيد ّ
املحمولة عليه ،فإنّه ّ
أن ممارسة صالحيّات محاسب الجماعة املح ّليّة
ّ
مختص وإجراء القواعد املنطبقة عليه وعىل حسابيّة الجماعات املح ّليّة
كمحاسب
ومبارشة أوجه ال ّرقابة املس ّلطة عليه بمقتىض الفصول  184إىل  197من املجلةّ
ّ
ّ
املختص
خاصة إحداث هذا الهيكل
تبقى ك ّلها مرتبطة بتفعيل هذه األحكام من خالل
محاسبي يعتمد مبادئ حسابيّة القيد املزدوج والتّعهّ د والذي يعدّه
وإرساء نظام
ّ
حكومي.
الوطني ملعايري الحسابات العموميّة ويصدر بأمر
املجلس
ّ
ّ
ويف غياب ذلك تظ ّل يف هذا اإلطار أحكام القانون عدد  11لسنة  1997املؤ ّرخ يف
 3فيفري 1997واملتعلق بإصدار مج ّلة الجباية املح ّليّة كما ت ّم تنقيحه وإتمامه
النص التّ
ّ
املرجعي والشامل لك ّل
رشيعي
بالنّصوص الالحقة سارية املفعول وتع ّد
ّ
ّ
اإلجراءات املتع ّلقة باستخالص ومراقبة املعاليم واألداءات واألتاوى الواردة بها أو
ّ
خاصة لفائدة الجماعات املح ّليّة وكذلك الواجبات
التي أحدثتها أو تحدثها قوانني
املحمولة يف هذا ّ
الصدد عىل قبّاض املاليّة وعىل الجماعات املح ّليّة.
ونستعرض فيما ييل بعض أحكام مج ّلة الجباية املح ّليّة لبيان جملة من األعمال
ّ
املتدخلني يف الجباية املح ّليّة والخاضعة للرقابة اإلداريّة والقضائيّة.
املوكولة إىل
الفصل  :10يستخلص املعلوم عىل ّ
العقارات املبنيّة من طرف قبّاض املاليّة املعيّنني
لذلك بواسطة جدول تحصيل سنويّ يت ّم إعداده من قبل الجماعة املح ّليّة ويمكن
تحيينه خالل ّ
السنة بمناسبة ك ّل عمليّة مراقبة مشار إليها بالفصل  21من هذه
املج ّلة ويتضمّ ن اإلرشادات التّالية..:
ويكتيس جدول التّحصيل ّ
الصبغة التّنفيذيّة بإمضائه من طرف رئيس الجماعة
38
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املح ّليّة ويعتمد الستخالص املعلوم عىل ّ
العقارات املبنيّة بالنّسبة لكامل الفرتة التي
شملها اإلحصاء مع اعتبار التّحيينات واإلضافات املدخلة عليه من طرف الجماعة
املح ّليّة طبقا ألحكام الفقرة الثانية من الفصل  21من هذه املج ّلة (نقحت بالفصل
 56من القانون عدد  106لسنة  2005املؤ ّرخ يف  19ديسمرب  2005واملتع ّلق بقانون
املاليّة لسنة .)2006
ويت ّم تتبّع استخالص املعلوم بالنّسبة إىل ك ّل مدين بمقتىض نسخة مستخرجة من
جدول تحصيل ّ
مؤش عليها من قبل قابض املاليّة محتسب الجماعة املح ّليّة( .أضيفت
بالفصل  57من القانون عدد  106لسنة  2005املؤ ّرخ يف  19ديسمرب 2005
واملتع ّلق بقانون املاليّة لسنة .)2006
ّ
يتعي عىل املطالب باملعلوم تحرير وإيداع ترصيح لدى املصالح
الفصل :14
ّ
ّ
ّ
املختصة للجماعات املحليّة حسب نموذج توفره اإلدارة مقابل تسليم وصل أو عن
ّ
طريق رسالة مضمونة الوصول مع اإلعالم بالبلوغ خالل الثالثني يوما املوالية لبداية
عمليّة اإلحصاء.
الفصل  :21يمكن للجماعات املح ّليّة أن تراقب التّصاريح املشار إليها بالفصــول
 14و 15و 17من هذه املج ّلة باالعتماد عىل ك ّل وثيقة رسميّة أو بأيّ وسيلة إثبات
أخرى يسمح بها القانون.
ويمكنها لهذا الغرض بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع اإلعالم بالبلوغ أو
املعني باألمر ،أن تطالب هذا األخري
بإشعار مع وصل بالتّسليم ممىض من طرف
ّ
باإلدالء بك ّل التّوضيحات أو املربّرات لجميع العنارص املعتمدة لضبط قاعدة املعلوم
عىل ّ
العقارات املبنيّة .ويف صورة عدم تقديم التّوضيحات واملربّرات املطلوبة يمكن
للجماعات املح ّليّة تطبيق األحكام الواردة بالفقرة  IIIمن الفصل  4من هذه املج ّلة.
ويمكن للجماعات املح ّليّة خارج عمليّات اإلحصاء إضافة ّ
ّ
املرسمة
العقارات غري
ّ
ّ
املرسمة بجدول
للعقارات
بجدول التّحصيل ،أو تنقيح قاعدة املعلوم بالنّسبة
التّحصيل ّ
(نقحت بالفصل  56من القانون عدد  106لسنة  2005املؤ ّرخ يف 19
ديسمرب  2005واملتع ّلق بقانون املاليّة لسنة  .)2006ويمكن استنادا للمعلومات
التي ّ
يوفرها أعوان الجماعات املح ّليّة املك ّلفون باملراقبة ،القيام بتوظيفات جديدة أو
بتنقيح املعلوم املستوجب سابقا.
ويف كلتا الحالتني يقع إعالم املطالبني باملعلوم بذلك بواسطة مكتوب مضمون الوصول
املعني.
مع اإلعالم بالبلوغ أو إعالم مع وصل بالتّسليم ممىض من طرف
ّ
ّ
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الفصل ّ :22
يتعي عىل املأمورين العموميّني وحافظي الوثائق تمكني أعوان الجماعات
املح ّليّة ّ
املؤهلني لذلك بدون مصاريف من املعلومات واملضامني والنّسخ الالزمة ملراقبة
التّصاريح املنصوص عليها بالفصول  14و 15و 17من هذه املج ّلة .ويمارس ّ
حق
اال ّ
طالع بدون نقل الوثائق.
الفصل  :34تطبّق أحكام الفصول  7إىل  29من هذه املج ّلة املتع ّلقة باإلحصاء
واالستخالص والواجبات واملراقبة ومعاينة املخالفات والنّزاعات والعقوبات عىل
 1املعلوم عىل األرايض غري املبنيّة.
الفصل  :40فقرة ( Iجديدة) مع مراعاة أحكام الفقرة  IIمن هذا الفصل تطبق عىل
الصبغة ّ
املؤسسات ذات ّ
ّ
الصناعيّة أوالتّجاريّة أو املهنيّة األحكام املتع ّلقة
املعلوم عىل
ّ
ّ
ّ
بالواجبات واملراقبة والتقادم والنزاعات والعقوبات املعمول بها يف مادة الضيبة عىل
دخل األشخاص الطبيعيّني ّ
والضيبة عىل الرشكات ما لم تتعارض مع أحكام هذه
املج ّلة.
الصبغة ّ
املؤسسات ذات ّ
IIـ وتطبّق عىل املعلوم عىل ّ
الصناعيّة أو التّجاريّة أو املهنيّة
املحتسب وفقا ألحكام الفقرة  IIمن الفصل  38من هذه املج ّلة األحكام الواردة
بالفصول من  10إىل  26والفصلني  28و 29من هذه املج ّلة املتع ّلقة بالواجبات
واملخالفـات واملراقبة والعقوبات والنّزاعات.
IIIـ يف صورة عدم ّ
توفر املعلومات املشار إليها بالفقرة األوىل من الفصل  39من هذه
املج ّلة أو تقديمها منقوصة أو مغلوطة ّ
تتول الجماعة املح ّليّة املعنيّة توظيف املعلوم
عىل ّ
العقارات املبنيّة غري قابل لالسرتجاع عىل الفرع املتواجد بدائرتها ّ
التابية وخطيّة
تساوي  1000دينار بعنوان ك ّل مقطع أو ّ
عقار غري مغ ّ
مبني لم يت ّم
طى أو غري
ّ
الصبغة ّ
املؤسسات ذات ّ
التّرصيح به ولو ت ّم اإلدالء بما يفيد دفع املعلوم عىل ّ
الصناعيّة
أو التّجاريّة أو املهنيّة ّ
(نقحت بالفصل  37من القانون عدد 53لسنة  2015املؤ ّرخ
يف 25ديسمرب  2015واملتع ّلق بقانون املاليّة لسنة .)2016
الفصل  :44تطبّق عىل املعلوم عىل النّزل أحكام الفقرة الخامسة من الفصل 38
والفقرة األوىل والفقرة الثانية والفقرة الثالثة من الفصل  39من هذه املج ّلة املتع ّلقة
باالستخالص.
الفصل  :45تطبّق عىل املعلوم عىل النّزل أحكام الفصل  40من هذه املج ّلة املتع ّلقة
باملراقبة واالستخالص والنّزاعات والعقوبات والتّقادم...
40
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القسم الثاني:
ّ ّ
ّ
ّ
اإلدارية لإلشراف والرقابة والتفق ّد والمتابعة التي 			
الهيئات
ّ
ّ
يمكن لها النظر في أعمال الجماعات المحلية

إىل جانب مراقبة القضاء اإلداريّ واملايل ّ كيفما تمّ ت اإلشارة إليها آنفا ومثلما سيقع
ّ
والتفقد
تفصيله الحقا تخضع أعمال الجماعات املح ّليّة إىل جملة من أوجه املتابعة
نصت عليها مج ّلة الجماعات املح ّليّة وكذلك النّصوص املن ّ
وال ّرقابة ّ
ظمة لعدد من
ّ
ّ
ّ
ّ
الوزارات والضابطة ملشموالتها إىل جانب النصوص املتعلقة بصالحيّات الولة
وبمجاالت ّ
تدخل هيئات ال ّرقابة العامّ ة.
ّ
خاص جانبا من األحكام املتّصلة
وسنستعرض يف هذا القسم من الدّليل بوجه
ّ
بمشموالت الوزارة املك ّلفة باإلرشاف عىل الجماعات املحليّة وكذلك املها ّم األساسيّة
فقديّة العامّ ة لوزارة ّ
لهيئات ال ّرقابة العامّ ة وللتّ ّ
الشؤون املح ّلية التي تخوّل لهذه
األجهزة ال ّرقابيّة صالحيّة التدقيق يف أعمال الجماعات املح ّليّة كما سنتط ّرق إىل الدّور
املوكول لك ّل من املجلس األعىل للجماعات املح ّليّة والهيئة العليا للمالية املح ّليّة.
أوّال :دور وزارة ّ
الشؤون املحليّة يف مجال اإلرشاف عىل الجماعات املح ّليّة
ّ
وتفقدها ومتابعتها.
ومساندتها ومراقبتها
الحكومي عدد  365لسنة  2016املؤ ّرخ يف  18مارس 2016
بمقتىض األمر
ّ
واملتع ّلق بإحداث وضبط مشموالت وزارة ّ
الشؤون املح ّليّة (ملحق عددّ )01
تتول
وزارة ّ
الشؤون املح ّليّة بالخصوص إعداد ومتابعة تنفيذ ّ
السياسة العامّ ة للحكومة يف
مجال الالمركزيّة وتسهر عىل دفع التّنمية املح ّليّة بكامل تراب الجمهوريّة تكريسا
ّ
السابع منه املتع ّلق ّ
وخاصة الباب ّ
ّ
تتول إعداد وتنفيذ
بالسلطة املح ّليّة كما
للدّستور
ّ
ّ
مسار إرساء نظام الالمركزيّة بكامل تراب الجمهوريّة وفقا للدّستور والترشيع النافذ
بالتّنسيق مع ّ
كافة الهيئات والهياكل العموميّة ذات العالقة وتعمل عىل تطوير قدرات
الجماعات املح ّليّة وتأهيلها لالندماج يف هذا املسار مع إعطائها الدّفع ومساندتها يف
تسيري شؤونها املح ّليّة وإعداد وتنفيذ مخ ّ
ططاتها وبرامجها ومشاريعها التّنمويّة،
بالتّنسيق مع الهياكل والوزارات املعنيّة.
الرتتيبي إىل وزارة ّ
ّ
الشؤون املح ّليّة
النص
وإىل جانب أعمال املساندة أوكل هذا
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
واملؤسسات العموميّة التابعة لها
السهر عىل مراقبة عمل مصالح الجماعات املحليّة
يف مجاالت اختصاصاتها وممارسة ك ّل ّ
الصالحيّات األخرى املسندة إليها بمقتىض
ّ
والتاتيب النّافذة وألزم ّ
التّشاريع ّ
كافة ّ
السلط والهياكل العموميّة املعنيّة بالتكفل
ّ
المحل ّية
المحور األول  :ال ّرقابة على أعمال الجماعات

41
41

بإسناد الدّعم الالزم ملصالح وزارة ّ
الشؤون املح ّليّة يف هذا الخصوص.
الحكومي عدد  951لسنة  2016املؤ ّرخ يف  28جويلية 2016
وطبقا لألمر
ّ
ّ
ّ
واملتع ّلق بتنظيم وزارة الشؤون املحليّة والبيئة (ملحق عدد )02تعمل التفقديّة
العامّ ة لوزارة ّ
الشؤون املح ّليّة ،تحت إرشاف الوزير مبارشة ،بالخصوص عىل مراقبة
ّ
ّ
واملؤسسات العموميّة والهيئات التي ترجع بالنّظر للوزارة
كافة األعوان واملصالح
 1أو للجماعات املح ّليّة من بلديّات ومجالس جهويّة ومجالس األقاليم .وتقوم
أيضا بمراقبة الهيئات بجميع أنواعها التي تلتجئ بصفة مبارشة أو غري مبارشة إىل
مساهمة ماليّة من طرف الجماعات املح ّليّة.
وقد ّ
بي هذا األمر
الحكومي املها ّم املختلفة املنوطة بعهدة الوزارة يف مجال اإلرشاف
ّ
عىل الجماعات املح ّليّة ومتابعتها ومساندتها .من ذلك وعىل سبيل الذكر أنّه ك ّلف
ّ
خاصة بالتّنسيق
اإلدارة العامّ ة للربامج البلديّة واملجالس الجهويّة ومجالس األقاليم
واملتابعة وتحيني برامج التّنمية للجماعات املذكورة ،وبدراسة وتقييم الربامج
املحل ّ ومدى تكاملها مع الربامج واملخ ّ
ّ
ططات
واملشاريع وانعكاسها عىل املستوى
الوطنيّة ،وبمتابعة ودعم مشاريع ّ
ّ
والخاص املتّصلة
الشاكة بني القطاعني العا ّم
ّ
ّ
ّ
خاصة
املحلّ .وعهد إىل اإلدارة العامّ ة للموارد وحوكمة املاليّة املح ّليّة
بالشأن
مها ّم تنمية املوارد املاليّة للجماعات املح ّليّة عرب تحويالت الدّولة أو يف إطار الجباية
املشرتكة وذلك بالتّوازي مع تطوّر املسار الالمركزيّ  ،وتأطري ميزانيّات الجماعات
املح ّليّة ونظمها الحسابيّة واعتماد نظام التّرصّ ف حسب األهداف ،ومتابعة تنفيذ
الربامج ال ّرامية إىل ترسيخ مبادئ الحوكمة املاليّة للجماعات املح ّليّة.
فك ّل ذلك يعني ضوابط حقيقيّة يمكن أن تتحوّل إىل قيود فعليّة ملمارسة التدبري الح ّر
الذي يبقى يف ك ّل الحاالت مرتبطا بما تمليه مقتضيات الحفاظ عىل وحدة الدولة
من ناحية وما تستلزمه املساءلة عن استعمال املوارد العموميّة التي حوّلتها الدولة
لحسابات الجماعات املح ّليّة أو تخ ّلت عن استخالصها لفائدتها من ناحية ثانية وهو
ما ّ
يفس أهليّة مختلف أجهزة ال ّرقابة العامّ ة للنظر يف حسابات وترصّ ف الجماعات
املح ّليّة إمّ ا يف إطار تعهّ دها ال ّذاتي أو بناء عىل طلب من الهياكل العموميّة أو بسعي من
املتساكنني أو دافعي ّ
الضائب أو ممثيل املجتمع املدني بالجماعات املح ّليّة املعنيّة.
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ّ
والشؤون العقاريّة وهيئة ال ّرقابة العامّ ة
ثانيا :اختصاص وزارة أمالك الدولة
والشؤون ّ
ّ
العقاريّة يف مجال مراقبة ومتابعة ترصّ ف الجماعات
ألمالك الدّولة
املح ّليّة يف األمالك العموميّة.
ففي هذا ّ
الصدد ،أسند األمر عدد  999لسنة  1990املؤ ّرخ يف  11جوان 1990
ّ
ّ
واملتع ّلق بضبط مشموالت وزارة أمالك الدّولة والشؤون العقاريّة (ملحق عدد
والشؤون ّ
 )03إىل وزارة أمالك الدّولة ّ
العقاريّة مهام مراقبة التّرصّ ف يف املمتلكات
املنقولة وغري املنقولة ال ّراجعة للدّولة (والتي يمكن أن توضع تحت ترصّ ف الجماعات
املح ّليّة) ،ومتابعة التّرصّ ف يف املمتلكات املنقولة وغري املنقولة ال ّراجعة
ّ
واملؤسسات واملنشآت العموميّة
للجماعات العموميّة الجهويّة واملح ّليّة
(والتي يمكن أن تتف ّرع كذلك عن الجماعات املح ّليّة مثلما تجيزه مج ّلة الجماعات
املح ّليّة).
الحكومي عدد  357لسنة  2019املؤ ّرخ يف  21مارس 2019
كما أجاز األمر
ّ
والشؤون ّ
ّ
العقاريّة (ملحق عدد  )04لهيئة
واملتع ّلق بتنظيم وزارة أمالك الدّولة
والشؤون ّ
ال ّرقابة العامّ ة ألمالك الدّولة ّ
العقاريّة إجراء ال ّرقابة عىل مصالح الدّولة
ّ
واملؤسسات واملنشآت العموميّة وبصفة عامّ ة عىل الهياكل
والجماعات املح ّليّة
وال ّذوات واملن ّ
ظمات بجميع أنواعهـا التي تنتفع بدعم أو بمساهمة عموميّة بصفة
مبارشة أو غري مبارشة يف شكل حصص من رأس املال أو يف شكل إعانات أو قروض
أو تسبقات أو ضمانات وكذلك ال ّذوات األخرى التي تؤمّ ن مرفقا عموميّا مهما كانت
طبيعتها.
ثالثا :اختصاص وزارة املاليّة وهيئة ال ّرقابة العامّ ة للماليّة يف مجال مراقبة
العمومي.
ومتابعة ترصّ ف الجماعات املح ّليّة يف املال
ّ
عمال بأحكام األمر عدد  316لسنة  1975املو ّرخ يف  30ماي  1975واملتع ّلق
بضبط مشموالت وزارة املاليّة كيفما ت ّم إتمامه وتنقيحه بالنّصوص الالحقة وكذلك
األمر عدد  556لسنة  1991املؤ ّرخ يف  23أفريل  1991املتعلق بتنظيم وزارة
املاليّة مثلما ت ّم تنقيحه أو إتمامه بالنّصوص الالحقة (ملحق عدد ّ ،)05
تتول وزارة
املاليّة بالخصوص إعداد مشاريع النصوص املتعلقة بحسابية الدولة والجماعات
العمومية املحلية وتتخذ كل التدابري الرضورية لتطبيقها ومراقبة املحاسبني
العموميني فيما له مساس بالوظائف املسندة لهم بمقتىض القوانني والرتاتيب.
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كما تمارس وزارة املاليّة بمشاركة الوزارة املك ّلفة بالشؤون املح ّليّة اإلرشاف من
النّاحية املاليّة عىل الجماعات العموميّة املح ّليّة وإبداء رأيها بالخصوص يف ك ّل
الشؤون البلديّة أو الجهويّة التي يكون لها تأثري من الناحية املالية.
وانسجاما مع هذه األحكام وتطبيقا لها ،اقتىض األمر عدد  2886لسنة 2000
املؤ ّرخ يف  7ديسمرب  2000واملتع ّلق بضبط تنظيم هيئة ال ّرقابة العامّ ة للماليّة
وطرق تسيريها (ملحق عدد  ،)06أن تبارش هذه الهيئة تحت ّ
السلطة املبارشة
 1للوزير املك ّلف باملاليّة إجراء مهمّ ات التّ ّ
فقد واملراقبة عىل ترصّ ف وحسابات مختلف
ّ
واملؤسسات العموميّة واملنشآت العموميّة أو ذات املساهمة
املصالح والجماعات
العموميّة وكذلك الجمعيّات واملجمّ عات املهنيّة والتّعاضديّات والتّعاونيّات والهياكل
األخرى التي تنتفع بصفة مبارشة أو غري مبارشة بمساعدة أو دعم من الدّولة أو
الجماعات الجهويّة أو املح ّليّة .كما يمكن تكليفها بإنجاز عمليّات تقويم لنشاط
املصالح والهياكل املذكورة أعاله وبرامجها ونتائجها املسجّ لة.
رابعا :مراقبة هيئة ال ّرقابة العامّ ة للمصالح العموميّة ألعمال الترصّ ف
اإلداريّ واملايل ّ للجماعات املح ّليّة.
فضال عن جهازي ال ّرقابة العامّ ة لك ّل من وزارة املاليّة ووزارة أمالك الدولة والشؤون
العقاريّة وهيئة التّ ّ
ّ
فقد العامّ ة لوزارة الشؤون املح ّليّة ووفقا ألحكام األمر عدد
 3232لسنة  2013املؤ ّرخ يف  12أوت  2013املتع ّلق بتنظيم ومشموالت
ّ
الخاص
األسايس
هيئة ال ّرقابة العامّ ة للمصالح العموميّة وبضبط النّظام
ّ
بأعضائها (ملحق عدد ّ ،)07
تتول هيئة ال ّرقابة العامّ ة للمصالح العموميّة وظائفها،
يف إطار دعم الحوكمة ّ
العمومي
والشفافيّة واملساءلة وتكريس مبادئ حسن التّرصّ ف
ّ
والحفاظ عىل املال العام ،تحت ّ
السلطة املبارشة لرئيس الحكومة ،إجراء ال ّرقابة العليا
ّ
ّ
واملؤسسات واملنشآت العموميّة وبصفة
عىل مصالح الدّولة والجماعات املحليّة
عامّ ة عىل الهياكل وال ّذوات واملن ّ
ظمات بجميع أنواعهـا التي تنتفع بدعم أو بمساهمة
عموميّة بصفة مبارشة أو غري مبارشة يف شكل حصص من رأس املال أو يف شكل
إعانات أو قروض أو تسبقات أو ضمانات وكذلك ال ّذوات األخرى التي تؤمّ ن مرفقا
عموميّا مهما كانت طبيعتها.
فهذه الهيئة مخوّلة ،كبقيّة األجهزة التي تقدّم ذكرها ،إلجراء عمليّات ال ّرقابة التي
ّ
الخاصة وكذلك للقيام باملها ّم ال ّرقابيّة
تندرج ضمن املشموالت املق ّررة بنصوصها
التي أجاز الفصل  198من مج ّلة الجماعات املح ّليّة للسلطة املركزيّة اإلذن بإنجازها
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ّ
وللتحقق من مدى تقيّدها بمقتضيات القانون
للتدقيق يف عمليّات الجماعات املح ّليّة
والرتاتيب املالية.
وإىل جانب املهام ال ّرقابيّة ّ
الصفة تخضع أعمال ترصّ ف الجماعات املح ّليّة إىل متابعة
ّ
خصوصيّة لهيكل أحدثه الدستور هو املجلس األعىل للجماعات املحليّة وعهد إليه
فصله  141بالنظر يف املسائل املتع ّلقة بالتّنمية والتّوازن بني الجهات ،وبإبداء ال ّرأي
يف مشاريع القوانني املتع ّلقة بالتّخطيط وامليزانيّة واملاليّة املح ّليّة...
خامسا :مراقبة ومتابعة املجلس األعىل للجماعات املح ّليّة ألعمال الترصّ ف
اإلداريّ واملايل ّ للجماعات املح ّليّة.
أفردت مج ّلة الجماعات املحليّة لهذا املجلس قسمها العارش (ملحق عدد  )08لضبط
اختصاصاته األساسيّة وتحديد تركيبته وطرق سريه وبيان نتائج أعماله وأوردت
بمواضع مختلفة من بقيّة أقسامها أحكاما ذات عالقة بمهامّ ه (ملحق عدد .)09
ّ
لتدخالت هذا املجلس كهيئة متابعة وإرشاف
وتتع ّلق هذه األحكام بجوانب متعدّدة
وتعديل وتشمل بالخصوص استشارته املسبقة قبل اتّخاذ األوامر الحكوميّة
التّطبيقيّة ملج ّلة الجماعات املح ّليّة سواء تمّ ت هذه االستشارة لدى املجلس نفسه أو
مكتب املجلس فقط أو رئيسه حرصيّا وفقا لصيغ تعبرييّة مختلفة عىل غرار «بعد
أخذ رأي»« ،بناء عىل رأي»« ،باقرتاح» أو بعد استشارة ...
وملساندة أعمال هذه الهيئة الدستوريّة ،أحدثت مج ّلة الجماعات املح ّليّة الهيئة العليا
ّ
وخصتها بقسمها الحادي عرش (ملحق عدد .)10
للماليّة املح ّليّة
سادسا :دور الهيئة العليا للماليّة املح ّليّة يف متابعة وتقييم أعمال الجماعات
املح ّليّة.
ضبط القسم الحادي عرش من مج ّلة الجماعات املح ّليّة مشموالت الهيئة العليا للماليّة
املح ّليّة ومنها بالخصوص:
• تقديم مقرتحات للحكومة قصد تطوير املاليّة املح ّليّة بما من شأنه أن يدعم
القدرات املاليّة للجماعات املح ّليّة عىل التّعهّ د باملصالح املح ّليّة.
• اقرتاح تقديرات املوارد املاليّة املمكن إحالتها للجماعات املح ّليّة ضمن مرشوع
ميزانيّة الدّولة.
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• اقرتاح مقاييس توزيع تحويالت الدّولة لفائدة الجماعات املح ّليّة.
• متابعة تنفيذ توزيع املنابات ال ّراجعة لك ّل جماعة مح ّليّة من مال صندوق دعم
الالمركزيّة والتّسوية والتّعديل والتّضامن بني الجماعات املح ّليّة واقرتاح التّعديالت
الالزمة عند االقتضاء.
• إعداد دراسة مسبقة حول الكلفة التّقديريّة لتحويل االختصاصات أو توسيعها
 1بالتّنسيق مع املصالح املركزيّة.
• القيام بالتّحاليل املاليّة ملختلف الجماعات املح ّليّة بناء عىل القوائم املاليّة والتي
تحال عليها وجوبا من قبل هذه الجماعات...
كما تضمّ نت مج ّلة الجماعات املح ّليّة يف عدد من بقيّة أقسامها أحكاما ذات عالقة
بمها ّم الهيئة العليا للماليّة املح ّليّة (ملحق عدد  )11منها النظر يف برنامج التحكم
يف نفقات التأجري واقرتاح األمر الحكومي املتع ّلق بضبط رشوط تطبيق الفصل 9
من مج ّلة الجماعات املح ّليّة وإجراءاته (الفصل  )9وإبداء الرأي بشأن إحالة السلطة
املركزية لالعتمادات والوسائل لفائدة الجماعات املحلية يف حدود ما تق ّره ميزانية
الدولة (الفصل  )16والتقييم األوّيل لألعباء املرتتبة عن تحويل االختصاصات أو
توسيعها طيلة الثالث سنوات األوىل من الرشوع فيها لغاية إجراء التعديالت الرضورية
إلحكام التالؤم بني األعباء واملوارد (الفصل .)147
ويؤ ّكد الفصل  182من مج ّلة الجماعات املح ّليّة عىل األهمّ ية التي يوليها لل ّرقابة
والتقييم بمساندة من الهيئة العليا للمالية املحلية حني أجاز لهذه الهيئة اقرتاح
موظفني يعيّنهم املجلس األعىل للجماعات املحلية لتقييم ّ
تدخالت الجماعات املح ّليّة
واتخاذ التعديالت التي يستوجبها حسن الترصف يف املالية العمومية عىل ضوء
التقييم...
ويتّضح من ك ّل ما سبق أنّه خالفا ملا يعتقده البعض ّ
فإن مجال ال ّرقابة عىل أعمال
الجماعات املح ّليّة لم يتق ّلص بمفعول إقرار مبدإ التدبري الح ّر وإنّما شهد تعديال يف
إحدى مراحله ّ
قانوني
السابقة لرصف النّفقات ممّ ا يستدعي اليقظة من ك ّل مترصّ ف
ّ
أو فعيل ّ يمكن أن يكون له ّ
ّ
سيتبي من خالل
تدخل عىل املستوى اإلداريّ أو املايل ّ مثلما
القسم املوايل من هذا الدليل.
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القسم الثالث:
ّ
ّ ّ
			األعمال المنصوص عليها بمجلة الجماعات المحلية والخاضعة 		
ّ
			للرقابة الالحقة

ّ
نصت مج ّلة الجماعات املح ّليّة عىل جملة من األعمال املندرجة ضمن اختصاصات
الجماعات املح ّليّة يف إطار مبارشة صالحيّاتها يمكن أن تكون ذاتيّة أصليّة أو منقولة
من السلطات املركزيّة أو مشرتكة مع هذه األخرية ،ويمكن أن نضيف إليها أعماال
منجزة يف إطار آليّة التفويض تستوجب من الجماعة املعنيّة متابعة ورقابة ذاتيّة.
وبصفة عامّ ة ّ
فإن هذا الدّليل يدرج ضمن اهتماماته ك ّل عمل من الجماعات املح ّليّة
ّ
يمكن أن يكون مح ّل منازعة ملساسه بالحقوق الفرديّة أو الجماعيّة ،ك ّل عمل يرتتب
ّ
مستحقات عموميّة...
العمومي وك ّل تقصري يؤدّي إىل التفريط يف
عنه استعمال للمال
ّ
ويمكن تصنيف األعمال املوكولة إىل الجماعات املح ّليّة بمقتىض أحكام املج ّلة املذكورة
إىل ثالثة أصناف كربى وهي عىل التوايل :تسيري هيئاتها املنتخبة والترصّ ف اإلداري
والترصف املايل.
ويف ك ّل الحاالت تفرض مبارشة هذه األعمال عىل الجماعات املح ّليّة عالقات مع أطراف
متعدّدة تجعل منها:
 /1سلطة مح ّليّة مك ّلفة بمرافق عموميّة لفائدة متساكني مرجع نظرها الرتابي ملزمة
بتكريس مبادئ الديمقراطيّة التشاركيّة بما تفرضه من شفافيّة واستشارة ومساءلة.
 /2سلطة مح ّليّة تمارس صالحيّاتها وفق مبادئ وقواعد التدبري الح ّر ،لكن برعاية
ودعم من الدولة وهي بذلك خاضعة ملتابعة السلطة املركزيّة عرب ممثليها وعىل رأسهم
الوايل.
 /3هيكال عموميّا خاضعا لجملة االلتزامات املحمولة عىل ك ّل الهيئات التي تحمل هذه
ّ
ّ
وخاصة منها احرتام قوانني الدّولة تحت رقابة السلطة القضائيّة بمختلف
الصفة
أصنافها.
ّ
املحل
واعتبارا لك ّل هذه الوضعيّات بما تحمله من طموحات نحو تجسيم الحكم
مع مراعاة اإلكراهات املتّصلة بضمان وحدة الدولة ّ
فإن أعمال الجماعات املح ّليّة قد
تكتيس إحدى الصيغ التالية:
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 /1أعمال وجوبيّة يف ح ّد ذاتها أو من حيث اإلجراءات اآلمرة التي ّ
يتعي اتّباعها قبل
وبعد اتّخاذ هذه األعمال،
 /2أعمال اختياريّة يخضع اتّخاذها الجتهاد املك ّلف بإنجازها مع التّقيّد برشوط
إجرائيّة إلزاميّة،
 /3أعمال ممنوعة بتحجري رصيح يمكن أن يكون مطلقا أو مقرتنا باستثناءات أو
 1بأحكام ّ
تتعي مراعاتها بصفة أوّليّة أو الحقة.
وقد سمحت قراءة أحكام مج ّلة الجماعات املحليّة بالوقوف عىل تعايش الصيغ
الثالث ألعمال التّرصّ ف يف كامل أبواب وأقسام املج ّلة وحتّى صلب الفصل الواحد من
فصولها ممّ ا يستدعي مزيدا من توضيح اإلجراءات الواجب اتّباعها ضمانا لسالمة
التّرصّ ف واتّقاء ملختلف أوجه املؤاخذة التي يمكن أن تفيض إليها املساءلة يف
إطار ال ّرقابة القضائيّة الالحقة التي يمكن أن تبارشها املحاكم اإلداريّة أو
املاليّة أو حتّى العدليّة بحسب الحاالت.
وبناء عىل ما تقدّم واعتبارا إىل ّ
أن ك ّل القرارات والعقود واألعمال التي يمكن أن تصدر
عن الجماعات املح ّليّة تكتيس بصفة عامّ ة صبغة إداريّة وغالبا ما يكون لها
انعكاس مايل ّ ممّ ا يجعلها تخضع لل ّرقابة الالحقة للمحكمة اإلداريّة وملحكمة
املحاسبات ،ونظرا لتعدّد هذه األعمال وتنوّعها وتف ّرعها فقد ت ّم إفرادها
ّ
خاص بهذا الدليل (ملحق 17أ) يعرض جردا واسعا ملا تتضمّ نه مج ّلة
بملحق
ّ
ّ
الجماعات املحليّة من أعمال ترصّ ف تندرج ضمن مشموالت مختلف املمثلني للسلطة
ّ
املختص ترابيّا
املح ّليّة من منتخبني وأعوان إداريّني والسلطة املركزيّة يتقدّمهم الوايل
ومساعدوه ورؤساء الهياكل الالمحوريّة بالجهات املعنيّة إىل جانب ك ّل من أمني املال
الجهوي واملحاسبني العموميّني ووكالئهم( ...ملحق 17ب)

48
48

ّ
المحل ّية
دليل ال ّرقابة القضائ ّية على أعمال الجماعات

م
ال
حو
ي
ثان
ر ال
هيئات الرقابة القضائية
على أعمال الجماعات
المحلية والسلطات
المركزية والالمحورية
من خالل مجلة
الجماعات المحلية

ّ
		القسم األول:

ّ
			رقابة المحكمة اإلدارية

أوّال :تقديم تمهيديّ

تنظر المحكمة اإلدار ّية بهيئاتها القضائيّة المختلفة في جميع النّزاعات اإلدار ّية
خاص.
عدا ما أسند لغيرها بقانون
ّ
السلطة التي ترفع إللغاء
ّ
وتختص المحكمة اإلدار ّية بالنّظر في دعاوى تجاوز ّ
ّ
الصادرة في المادّة اإلدار ّية .كما تنظر في الدّعاوى المتعلقة بالعقود
المق ّررات ّ
اإلدار ّية ودعاوى التّعويض النّاتجة عن المسؤوليّة اإلدار ّية.
وإلى جانب الوظيفة القضائيّة تضطلع المحكمة اإلدار ّية بوظيفة استشار ّية.
نص الفصل  116من الدّستور على ّ
اإلداري يتك ّون من محكمة
أن القضاء
وقد ّ
ّ
إدار ّية عليا ومحاكم استئنافيّة ومحاكم ابتدائيّة إال ّ
األساسي الجديد
ّأن القانون
ّ
اإلداري المنصوص عليه بالدّستور ما زال
القضائي
المجسد للنّظام
اإلداري
للقضاء
ّ
ّ
ّ
ّ
2
لي ويبقى تنظيم المحكمة اإلدار ّية على ما هو عليه كيفما
في طور المشروع األ ّو ّ
ضبطه قانون غرة جوان .1972
وتتركب المحكمة اإلدار ّية حاليّا من الهياكل القضائيّة التّالية:

ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ
ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ
ﺍﻟﻬﻴﺎﻛﻞ
ّ
ّ
ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ
ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ّ
ﺗﻌﻘﻴﺒﻴﺔ
 05ﺩﻭﺍﺋﺮ
ّ
ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ
 10ﺩﻭﺍﺋﺮ
ّ
ﺍﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ
 15ﺩﺍﺋﺮﺓ
ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ
ّ
ّ

 12ﺩﺍﺋﺮﺓ
ﺍﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺟﻬﻮﻳﺔ
ّ

ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺭﺅﺳﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ
ﺍﻹﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻮﻗﻴﻒ ﺗﻨﻔﻴﺬ
ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ،ﻛﻞ ﺣﺴﺐ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻪ
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ّ
المحل ّية
دليل ال ّرقابة القضائ ّية على أعمال الجماعات

ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﻧﻄﺎﻗﻬﺎ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻲ
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ويمكن تلخيص اإلجراءات العامة والعادية الواردة بقانون المحكمة اإلدارية
بالنسبة لدعوى تجاوز السلطة و مطالب توقيف التنفيذ واإلستئناف والتعقيب في
المجسمات التالية:
تجاوز السلطة
ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ
دعوى ﺗﺠﺎﻭﺯ
ﺩﻋﻮﻯ

ّ
ﻓﺼﻮﻝ ﻣﻦ  35ﺇﻟﻰ  38ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ
المحكمة اإلدارية
فصول من  35إلى  38من قانون
دعوى ضد قرار إداري صادر من رئيس الحكومة أو من الوزراء أو من الوالي أو من رئيس البلدية...
ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ  ) ..ﺑﻐﺮﺽ ﺇﻟﻐﺎﺋﻪ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻋﺪﻡ ﺷﺮﻋﻴﺘﻪ(.
ﺩﻋﻮﻯ ﺿﺪ ﻗﺮﺍﺭ ﺇﺩﺍﺭﻱ ﺻﺎﺩﺭ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﻟﻲ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ ّ
(بغرض إلغائه من أجل عدم شرعيته)

ﻣﺘﺴﺎﻛﻦ
ﺟﻤﻌﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻲ

ﺃﺟﻞ ﺷﻬﺮﺍﻥ

...

ﻣﻨﻈﻤﺔ
ﺷﺮﻛﺔ
ﺭﺋﻴﺲ ﺑﻠﺪﻳﺔ

2
ﻋﺮﻳﻀﺔ ﻻ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ ﻣﺤﺎﻣﻲ  -ﺇﻻ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻭﺍﻣﺮ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺒﻴﺔ -ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺃﺳﻤﺎﺀ ﻭﻋﻨﺎﻭﻳﻦ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ
ﻭﻋﺮﺽ ﻣﻮﺟﺰ ﻟﻠﻮﻗﺎﺋﻊ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﻣﺮﻓﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺆﻳﺪﺍﺕ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻤﻀﺎﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﻋﻲ ﺃﻭ ﻧﺎﺋﺒﻪ
ﻓﻲ  3ﻧﻈﺎﺋﺮ ﻣﻊ ﻧﻈﻴﺮ ﻟﻠﻤﺪﻋﻲ

ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺍﻹﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ
ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺍﻹﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ

ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ  13ﻧﻬﺞ ﺳﻮﻕ

ﺃﻫﺮﺍﺱ ﺗﻮﻧﺲ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ )ﻭﻻﻳﺎﺕ ﺗﻮﻧﺲ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ(
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ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻹﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺗﺮﺍﺑﻴﺎ
ّ

ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻹﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ
ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺗﺮﺍﺑﻴﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ

ّ
المحل ّية
دليل ال ّرقابة القضائ ّية على أعمال الجماعات

مطلب توقيف تنفيذ قرار إداري
ّ
فصل  39من قانون المحكمة اإلدارية

ﻣﻄﻠﺐ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻗﺮار إداري

ّ
مطلب توقيف تنفيذ القرار االداري ممكن القيام به في حالة التأكد بمناسبة رفع قضية في األصل في
فﺼﻞ  39ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ

دعوى تجاوز السلطة ضد نفس القرار

ﻣﻄﻠﺐ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺮار اﻹداري ﻣﻤﻜﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ رﻓﻊ ﻗﻀﻴﺔ ﻓﻲ اﻷﺻﻞ ﻓﻲ دﻋﻮى ﺗﺠﺎوز اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺿﺪ ﻧﻔﺲ اﻟﻘﺮار.

ﻣﻮاﻃﻦ
ﺟﻤﻌﻴﺔ
واﻟﻲ

...

ﻣﻨﻈﻤﺔ
ﺷﺮﻛﺔ
رﺋﻴﺲ ﺑﻠﺪﻳﺔ

ﻋﺮﻳﻀﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠّة ﻋﻦ دﻋﻮى ﺗﺠﺎوز اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻻ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ ﻣﺤﺎﻣﻲ  -إﻻ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸواﻣﺮ اﻟﺘﺮﺗﻴﺒﻴﺔ -

ﺗﺘﻀﻤﻦ أﺳﻤﺎء وﻋﻨﺎوﻳﻦ اﻷﻃﺮاف و ﻋﺮض ﻣﻮﺟﺰ ﻟﻠﻮﻗﺎﺋﻊ و اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات ﻣﺮﻓﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺆﻳﺪات ﺗﻜﻮن
ﻣﻤﻀﺎة ﻣﻦ اﻟﻤﺪﻋﻲ أو ﻧﺎﺋﺒﻪ ﻓﻲ  3ﻧﻈﺎﺋﺮ وواﺣﺪة ﻟﻠﻤﺪﻋﻲ

اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷول ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ

اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ  13ﻧﻬﺞ ﺳﻮق

أﻫﺮاس ﺗﻮﻧﺲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ )وﻻﻳﺎت ﺗﻮﻧﺲ اﻟﻜﺒﺮى(

رﺋﻴﺲ اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺗﺮاﺑﻴﺎ

ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺋﺮة اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ
اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺗﺮاﺑﻴﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﺎﻗﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت
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استئناف األحكام الصادرة عن الدوائر االبتدائية
اإلدارية
للمحكمة
ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ
ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ
ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ
ّ
فصول من  59إلى  61من قانون المحكمة اإلدارية
ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺍﻹﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ

عنﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ
ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
 61ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﻓﺼﻮﻝ ﻣﻦ  59ﺇﻟﻰ
الدوائر االبتدائية للمحكمة اإلدارية أمام
الصادرة
االبتدائية
يمكن الطعن باالستئناف في األحكام

الدوائر االستئنافية للمحكمة اإلدارية بتونس العاصمة

ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻹﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻲ ﺍﻷﺣﺎﻛﻢ ﺍﻹﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺍﻹﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺍﻹﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺑﺘﻮﻧﺲ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ.

ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻒ

ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻒ ﺿﺪﻩ

ﻣﻦ ﺻﺪﺭ ﺿﺪﻩ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻹﺑﺘﺪﺍﺋﻲ

ﻣﻦ ﺻﺪﺭ ﻟﻔﺎﺋﺪﺗﻪ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻹﺑﺘﺪﺍﺋﻲ

ﺃﺟﻞ ﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺍﻻﻋﻼﻡ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ
ﺗﺒﻠﻴﻎ

2
ﻣﺬﻛّﺭﺓ ﻹﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺗﻪ

ﺃﺟﻞ ﺷﻬﺮﺍﻥ

ﻣﻄﻠﺐ ﺍﻹﺳﺘﺌﻨﺎﻑ
 ﻳﺤﺮﺭﻩ ﻭﻳﻘﺪﻣﻪ ﻣﺤﺎﻡ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻒ ﺇﻧﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻏﻴﺮ ﻭﺟﻮﺑﻴﺔ ﻟﻺﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ
ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻹﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺪﻋﺎﻭﻯ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘﺮﺍﺭﺍﺕ
ﻓﻲ ﻣﺎﺩﺗﻲ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺠﺮﺍﻳﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺤﻴﻄﺔ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

 ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﺬﻛﺮﺓ ﺑﻴﺎﻥ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺃﺳﻤﺎﺀ ﻭ ﺻﻔﺎﺕ ﻭ ﻣﻘﺮﺍﺕﺃﻭ ﻋﻨﺎﻭﻳﻦ ﻣﺨﺎﺑﺮﺓ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﻭ ﻣﺤﺎﻣﻴﻴﻬﻢ ﻋﻨﺪ ﺍﻹﻗﺘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻒ
ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻒ ﺿﺪﻩ ﻭ ﻣﺮﺟﻊ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻹﺑﺘﺪﺍﺋﻲ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ
ﻭ ﻣﻠﺨﺺ ﻭﻗﺎﺋﻌﻪ ﻭ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻤﻄﺎﻋﻦ ﺍﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﻭ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ .
 ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺼﺤﻮﺑﺔ ﺑﻨﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻒ ﻭﻣﺎ ﻳﻔﻴﺪ ﺇﺑﻼﻍﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻒ ﺿﺪﻩ ﺑﻨﻈﻴﺮ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺬﻛﺮﺓ.

---------------------------------------

ﺃﺳﻤﺎﺀ ﻭ ﺻﻔﺎﺕ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻲ
ﻭ ﻣﻘﺮﺍﺗﻬﻢ ﺃﻭ ﻋﻨﺎﻭﻳﻦ ﻣﺨﺎﺑﺮﺗﻬﻢ
ﻭ ﻣﺤﺎﻣﻴﻴﻬﻢ ﻋﻨﺪ ﺍﻹﻗﺘﻀﺎﺀ
ﻭ ﻣﺮﺟﻊ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻹﺑﺘﺪﺍﺋﻲ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ.

ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺍﻹﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺑﺘﻮﻧﺲ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ

ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ  13ﻧﻬﺞ ﺳﻮﻕ
ﺃﻫﺮﺍﺱ ﺗﻮﻧﺲ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ

 ﻣﻄﻠﺐ ﺍﻹﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻲ  3ﻧﻈﺎﺋﺮ ﻣﻊ ﻧﻈﻴﺮ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﻧﻒ -ﻣﺬﻛﺮﺓ ﺍﻹﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺗﻬﺎ ﻓﻲ  3ﻧﻈﺎﺋﺮ ﻣﻊ ﻧﻈﻴﺮ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﻧﻒ
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تعقيب األحكام اإلستئنافية الصادرة عن الدوائر
اإلستئنافية للمحكمة اإلدارية
ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ
ﺗﻌﻘﻴﺐ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻹﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ
ّ
فصول من  67إلى  69من قانون المحكمة اإلدارية
ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺍﻹﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ
دعوى ضد قرار إداري صادر من رئيس الحكومة أو من الوزراء أو من الوالي أو من رئيس البلدية...
ﻓﺼﻮﻝ ﻣﻦ  67ﺇﻟﻰ  69ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ّ
(بغرض إلغائه من أجل عدم شرعيته)

ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﺘﻌﻘﻴﺐ ﺿﺪ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻹﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺍﻹﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻦ ﺻﺪﺭ ﺿﺪﻩ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻹﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻲ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺍﻗﺘﻀﺖ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺧﺎﺻﺔ
ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻣﺜﻞ ﻡ.ﺝ ﻡ  .ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻹﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﻌﻘﻴﺐ.

ﺍﻟﻤﻌﻘﺐ

ﺍﻟﻤﻌﻘﺐ ﺿﺪﻩ

ﻣﻦ ﺻﺪﺭ ﺿﺪﻩ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻹﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻲ

ﻣﻦ ﺻﺪﺭ ﻟﻔﺎﺋﺪﺗﻪ ﺍﻟﺤﻜﻢﺍﻹﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻲ

ﺃﺟﻞ ﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺍﻻﻋﻼﻡ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ
ﺗﺒﻠﻴﻎ

ﺃﺟﻞ ﺷﻬﺮﺍﻥ

ﻣﺬﻛّﺭﺓ ﺎﻟﺘﻌﻘﻴﺐ ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺗﻬﺎ

ﻣﻄﻠﺐ ﺎﻟﺘﻌﻘﻴﺐ
 ﻳﺤﺮﺭﻩ ﻭﻳﻘﺪﻣﻪ ﻣﺤﺎﻡ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺐ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻒ ﺇﻧﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻏﻴﺮ ﻭﺟﻮﺑﻴﺔ ﻟﻺﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ

 ﻣﺬﻛّﺭﺓ ﻣﺤﺮّﺭﺓ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻣﺤﺎﻡ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺐ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻥ ﺃﺳﺒﺎﺏﺍﻟﻄﻌﻦ ﻣﺸﻔﻮﻋﺔ ﺑﻜﻞّ ﺍﻟﻤﺆﻳﺪﺍﺕ ﻭﻣﻔﺼّﻟﺔ ﻟﻜﻞّ ﻣﻄﻌﻦ ﻋﻠﻰ
ﺣﺪﺓ ﻭ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻃﺮﺍﻑ ﻭ ﺻﻔﺎﺗﻬﻢ
ﻭ ﻋﻨﺎﻭﻳﻨﻬﻢ ﻭ ﻣﻤﺜﻠﻴﻬﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻴﻦ ﻭ ﻣﺮﺟﻊ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ . .
 ﻣﺤﻀﺮ ﺇﻋﻼﻢ ﺍﻟﻤﻌﻘﺐ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﺇﻥ ﻭﻗﻊﺫﻟﻚ ﺍﻹﻋﻼﻡ .
 ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻹﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻲ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ . ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﻣﺤﻀﺮ ﺇﺑﻼﻍ ﺍﻟﻤﻌﻘّﺏ ﺿﺪّﻩ ﺑﻨﻈﻴﺮ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺬﻛّﺭﺓﻭﻣﺆﻳّﺩﺍﺗﻬﺎ.

---------------------------------------

ﺃﺳﻤﺎﺀ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﻭﺃﻟﻘﺎﺑﻬﻢ ﻭﻣﻘﺮّﺍﺗﻬﻢ ﻭ ﻧﺎﺋﺒﻴﻬﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻴﻦ
ﻋﻨﺪ ﺍﻹﻗﺘﻀﺎﺀ ﻭﻋﺮﺽ ﻣﻮﺟﺰ ﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ
ﻭﻟﻠﻤﻄﺎﻋﻦ ﺍﻟﻤﻮﺟّﻫﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ .ﻣﻊ ﻣﺮﺟﻌﻪ.

ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺑﺘﻮﻧﺲ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ

ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ  13ﻧﻬﺞ ﺳﻮﻕ
ﺃﻫﺮﺍﺱ ﺗﻮﻧﺲ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ

 ﻣﻄﻠﺐ ﺎﻟﺘﻌﻘﻴﺐ ﻓﻲ  3ﻧﻈﺎﺋﺮ ﻣﻊ ﻧﻈﻴﺮ ﻟﻠﻤﻌﻘﺐ -ﻣﺬﻛﺮﺓ ﺎﻟﺘﻌﻘﻴﺐ ﻭﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺗﻬﺎ ﻓﻲ  3ﻧﻈﺎﺋﺮ ﻣﻊ ﻧﻈﻴﺮ ﻟﻠﻤﻌﻘﺐ
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ويتناول الجدول الوارد بالصفحة  54و 55و 56محاولة لتوضيح وتبسيط
خاصة مختلف األحكام الواردة بمجلّة
اإلداري من خالل
إجراءات اللّجوء إلى القضاء
ّ
ّ
الجماعات المحلّيّة وأحكام القانون عدد  40المؤ ّرخ في أ ّول جوان  1972المتعلّق
بالمحكمة اإلدار ّية مثلما ت ّم تنقيحه وإتمامه بالقوانين األساسيّة الالّحقة والذي
نص
يبقى ساري المفعول ما لم يصدر قانون
أساسي جديد للمحكمة طبقا لما ّ
ّ
عليه دستور  27جانفي ( 2014فصل  116منه) وعمال باألحكام االنتقاليّة لمجلةّ
الجماعات المحلّيّة (فصل  386منها).
وتجدر اإلشارة إلى ّ
أن قائمة األعمال الواردة بالجدول ليست حصر ّية وإ ّنما هي
تتض ّمن تبويبا أله ّم القرارات واألعمال حسب طبيعة النّزاعات كيفما وردت بالمجلّة
نظرا لصعوبة تعداد ّ
كل القرارات واألعمال التي تقوم بها الجماعات المحلّية لتعدّدها
وضخامتها وتش ّعبها في ا ّتصالها بتشريعات أخرى لم تحيّن بعد انسجاما مع أحكام
المجلّة.
ّ
ويركز الجدول عموما على قرارات وأعمال البلد ّيات باعتبار ّ
أن بقيّة الجماعات
 2لم يقع تجسيمها بعد واقعا وقانونا (الجهة واإلقليم) من جهة ّ
وأن نفس اإلجراءات
عموما تكاد تكون نفسها بالنّسبة ألعمالها المتشابهة في الغالب من جهة أخرى.
وال ب ّد من اإلشارة إلى ّ
أن غموض أحكام المجلّة بخصوص تحديد اإلجراءات
بصفة دقيقة بالنّسبة لعديد الحاالت وعدم وجود إجراءات محدّدة بالنّسبة لبعض
النّزاعات الخصوصيّة أحيانا بقانون المحكمة اإلدار ّية يجعل من هذا الجدول
اإلداري
اإلجرائي دليال تقريبيّا ومج ّرد محاولة لتوضيح كيفيّة اللّجوء إلى القضاء
ّ
ّ
على سبيل اإلرشاد دون أن يدّعي ضبط اإلجراءات بصفة رسميّة أو نهائيّة ذلك ّ
أن
خاصة ّ
أن هذه
المحكمة قد ترى في بعض الحاالت خالف ما اجتهدنا في تبسيطه
ّ
ّ
النّزاعات لم تعرض بعد على المحكمة في أصلها أو تحسم فيها حتّى نتمكن من
معرفة مواقفها اإلجرائيّة .وال يخفى أن ال قياس في اإلجراءات وال اجتهاد واسع فيها.
كما ّ
أن هذا الدّليل يكتفي بذكر إجراءات التّقدم بقضيّة إلى المحكمة اإلدار ّية
المختصة دون الدخول في أطوار التّحقيق والحكم فيها لتعلّقها بسير
بدوائرها
ّ
ّ
القضايا التي يتحكم فيها القاضي.
ويجدر االستنتاج ّ
بأن عدّة فصول بالمجلّة تستدعي المراجعة من النّاحية
األساسي
اإلجرائيّة ولعلّه أيضا مناسبة ألن يقع التدارك ضمن مشروع القانون
ّ
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للمحكمة اإلدار ّية الذي هو بصدد اإلعداد لتحقيق االنسجام المفقود بينهما عند
االقتضاء.
المختصة وسند االختصاص عند
مخصص للمحكمة
ويتضمن الجدول وا ٍد
ّ
ّ
ّ
اإلداري
مخصص للجهة أو الجهات المخ ّول لها اللجوء إلى القضاء
االقتضاء وواد
ّ
ّ
مخصص للمرجع القانوني واإلجراءات.
وواد
ّ
ثانيا :إجراءات ال ّلجوء إىل القضاء اإلداري بشأن أعمال الجماعات املح ّلية
من خالل مختلف األحكام الواردة بمج ّلة الجماعات املح ّلية والنصوص ذات
العالقة(( )1ال ّرقابة القضائيّة اإلداريّة) :أعمال البلديّات نموذجا
ثانيا-أّ :
النزاعات المتعلّقة بحدود الجماعات المحلّية
رابي
تكتسي هذه النّزاعات طبيعة
ّ
خاصة إذ أ ّنها ال تتعلّق بنزاع حول التّقسيم التّ ّ
للجماعات المحلّيّة (البلد ّيات في واقع الحال) أي بالحدود التي ت ّم ضبطها وأق ّرتها
مجلّة الجماعات المحلّيّة بالفصل  201منها والمدرجة بالملحق أ منها) ضرورة
ّ
أن ذلك التّقسيم وضبط الحدود أضحت من مشموالت القانون (الفصل  131من
اإلداري.
الدّستور والفصل  3من م .ج .م) الذي يخرج عن دائرة اختصاص القضاء
ّ
لذا يكون القصد متّجها نحو ما يتر ّتب عن ذلك التّقسيم من نزاعات فيما بين
الجماعات المحلّيّة (كتعدّي بلد ّية على حدود بلد ّية أخرى عند القيام بأشغال أو
بلدي متاخم لحدود بلد ّية أخرى).
بإحداث منشأة أو سوق ّ
ونتيجة لذلك قد يكون منشأ النّزاع حول الحدود المضبوطة ،عند التّطبيق ،قرارا
السلطة بهذا الخصوص.
إدار ّيا بلد ّيا وبالتّالي تكون الدّعوى في تجاوز ّ
إداري يتعلّق بأشغال أو بإحداث منشأة وبالتّالي
وقد يكون مصدر النّزاع عقد
ّ
اإلداري والمسؤوليّة
قد تكون الدّعوى بهذا الخصوص مندرجة ضمن قضاء العقد
ّ
اإلدار ّية التّعاقد ّية.
		 )1م .ج .م :مجلة الجماعات املح ّليّة
			ق .م .إ  :قانون املحكمة اإلداريّة عدد 40لسنة  1972املؤ ّرخ يف أوّل جوان  1972مثلما ت ّم
			تنقيحه وإتمامه بالنّصوص الالّحقة
المحور الثاني :هيئات الرقابة القضائية على أعمال الجماعات المحلية والسلطات المركزية والالمحورية من خالل م .ج.م.

57
57

ترابي لبلد ّية مجاورة
كما قد يكون مصدر النّزاع فعل فيه تع ّد على اختصاص
ّ
وقد تكون الدعوى مندرجة هكذا ضمن المسؤوليّة اإلدار ّية التّقصير ّية.
وتجدر اإلشارة إلى ّ
اإلداري للنّظر في مثل هذه النّزاعات ليس
أن اإلحالة للقضاء
ّ
خصوصي بقانون المحكمة اإلدار ّية.
قانوني
لها إطار
ّ
ّ
كما ّ
أن استعمال عبارة «المحكمة اإلدار ّية التي توجد الجماعة المحلّيّة في دائرة
رابي» قد يسمح للمحكمة اإلدار ّية بأن ترى إحالة النّظر في هذه
اختصاصها التّ ّ
النّزاعات إلى المحاكم اإلدار ّية االستئنافيّة عند إحداثها (الدّوائر االستئنافيّة حاليّا).
كما ّ
أن جاهز ّية المحكمة اإلدار ّية في تقبّل النّظر في مثل هذا النّزاع قد تتطلّب
األساسي سواء من حيث
القانوني المالئم ضمن مشروع قانونها
توفير اإلطار
ّ
ّ
اإلجراءات أو من ناحية الهياكل القضائيّة كتوفير الوسائل البشر ّية والماد ّية.
اإلداري نفسه في خض ّم ّ
فض نزاع يتطلّب خبرة في التقسيم
وقد يجد القاضي
ّ
ّ
رابي والجغرافيا الجهو ّية والمحليّة وتضاريسها.
التّ ّ
2

املحكمة املختصة
وسند االختصاص عند
االقتضاء

المحكمة اإلدارية التي
توجد الجماعة المحلية
التي رفعت الدعوى
في دائرة اختصاصها
الترابي.
ووفق الفصل  386من
األحكام االنتقالية م ج
م فإن الدّوائر االبتدائية
للمحكمة اإلدارية سواء
بتونس الكبرى أو بالجهات
هي المختصة بالنظر
في هذه النزاعات بحسب
وجود الجماعة المحلية
القائمة بالدعوى في
مرجع نظرها الترابي أي
أن البلدية صاحبة الدعوى
عليها التوجه إلى الدائرة
االبتدائية للمحكمة اإلدارية
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الجهة أو الجهات
املخول لها اللجوء
إىل القضاء اإلداري

الجماعات المحلية

املرجع
القانوني
واإلجراءات

فصل  3فقرة أخيرة من م ج م:
«ترفع النّزاعات المتعلقة بحدود
الجماعات المحلية إلى المحكمة
اإلدارية التي توجد الجماعة المح ّلية
التي رفعت الدّعوى في دائرة
اختصاصها التّرابي وفقا لإلجراءات
واآلجال المعمول بها بالقانون
المتع ّلق بالقضاء اإلداري»
تحيل هذه الفقرة إلى اإلجراءات العامة
المنصوص عليها بقانون المحكمة
اإلدارية وهي بحسب طبيعة الدّعوى:
 دعوى تجاوز السلطة تكون موجهةضد قرار إداري صادر عن جماعة
محلية بهدف إلغائه على أساس أن
القرار المطعون فيه تع ّد على اختصاص
الجماعة المحلية المدعية وتتطلب
عريضة تتضمّ ن:
الفصل  :36تحتوي عريضة الدعوى
ّ
المحل ّية
دليل ال ّرقابة القضائ ّية على أعمال الجماعات

املحكمة املختصة
وسند االختصاص عند
االقتضاء

التي تتبعها قضائيا (أمر
حكومي عدد  620لسنة
 2017مؤرخ في  25ماي
 2017يتعلق بإحداث
دوائر ابتدائية متفرعة عن
المحكمة اإلدارية بالجهات
وبضبط نطاقها الترابي.).
استعمال عبارة « المحكمة
اإلدارية التي توجد
الجماعة المحلية في دائرة
اختصاصها الترابي « قد
يسمح للمحكمة اإلدارية
بأن ترى إحالة النظر في
هذه النزاعات إلى المحاكم
اإلدارية االستئنافية
عند إحداثها (الدوائر
االستئنافية حاليا).
عقدت أحكام هذا الفصل
االختصاص بالنّظر
في النّزاعات المتع ّلقة
بحدود الجماعات المحلية
للمحكمة اإلدارية التي
توجد الجماعة المحلية
التي رفعت الدعوى في
دائرة اختصاصها التّرابي
دون التع ّرض إلى قابلية
االستئناف والتعقيب وهو
ما سيجعلنا ننتظر موقف
المحكمة اإلدارية إزاء
هذه األحكام في عالقة
بقانونها وبمبدأ التّقاضي
على درجتين المضمون
دستوريا.

الجهة أو الجهات
املخول لها اللجوء
إىل القضاء اإلداري

املرجع
القانوني
واإلجراءات

على اسم ولقب ومقر كل واحد من
األطراف وعلى عرض موجز للوقائع
والمستندات والطلبات وتكون مصحوبة
بالمؤيدات .وترفق العريضة المتعلقة
بدعوى تجاوز السلطة بنسخة من المقرر
المطعون فيه وبالوثيقة المثبتة لتاريخ
توجيه المطلب المسبق إلى اإلدارة في
صورة حصول هذا التوجيه.
اآلجال:
الفصل  :37ترفع دعاوى تجاوز السلطة
في ظرف الشهرين المواليين لنشر
المقررات المطعون فيها أو اإلعالم بها.
ويمكن للمعني بالمقرر قبل انقضاء ذلك
األجل أن يقدم بشأنه مطلبا مسبقا لدى
السلطة المصدرة له .وفي هذه الصورة
يكون المطلب قاطعا ألجل سريان اجل
القيام بالدعوى.
ويعتبر مضي شهرين على تقديم
المطلب المسبق دون أن تجيب عنه
السلطة المعنية رفضا ضمنيا يخول
للمعني باألمر اللجوء إلى المحكمة
اإلدارية على أن يتم ذلك في ظرف
الشهريين المواليين لألجل المذكور.
ويمكن عند االقتضاء التمديد في هذا
األجل إلى الشهر الموالي النتهاء الدورة
القانونية األولى الواقعة بعد تقديم
المطلب المسبق للسلطة المعنية ،وذلك
بالنسبة للمقررات التي تكون رهينة
انعقاد جلسات تفاوضية دورية.
 تودع عريضة الدّعوى ومؤيّداتها وك ّلما يدلي به األطراف من مذ ّكرات وحجج
كتابية لدى كتابة المحكمة اإلدارية ,غير
أنّه يمكن أن ترسل الوثائق المشار إليها
إلى كتابة المحكمة مضمونة الوصول مع
اإلعالم بالبلوغ.
ويجب أن تصحب عريضة الدّعوى
والتقارير والوثائق االخرى المدلى بها

المحور الثاني :هيئات الرقابة القضائية على أعمال الجماعات المحلية والسلطات المركزية والالمحورية من خالل م .ج.م.
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املحكمة املختصة
وسند االختصاص عند
االقتضاء

الجهة أو الجهات
املخول لها اللجوء
إىل القضاء اإلداري

املرجع
القانوني
واإلجراءات

من األطراف بنسخ ،ال يق ّل عددها عن
عدد األطراف المشمولين بالقضية،
تضاف لها نسخة واحدة ,فإن لم يقع
اإلدالء بهذه النّسخ يتو ّلى الكاتب العام,
بطلب من رئيس الدائرة ،التنبيه على
ال ّ
طرف المعني لإلدالء بها في ظرف
ّ
عشرة أيّام من تاريخ وصول التنبيه
إليه .وإذا بقي التنبيه المتع ّلق بعريضة
الدعوى والوثائق المصاحبة لها بدون
نتيجة فإنّه يحكم بطرح القضية.
(فصل  38من ق م إ)
  -تسجّ ل عريضة الدّعوى وبصفةعامّ ة ك ّل ما يدلي به األطراف من تقارير
ووثائق عند تسليمها أو وصولها إلى
كتابة المحكمة في دفتر خاص ويسند
إليها عدد ترتيبي حسب تاريخ ورودها».
دعوى تجاوز السلطة ال تقتضي إنابة
محام إال بالنسبة للطعون الموجهة
لألوامر ذات الصبغة الترتيبية (فصل 35
من ق .م .إ).
 دعوى المسؤولية (تقصيرية أوتعاقدية أساسها الفصل  17من ق م إ)
وهي ال ّرامية إلى التعويض بعد إقرار
المسؤولية اإلدارية وتفترض إنابة محام
لدى االستئناف أو التعقيب ويمكن القيام
بها في أجل  15سنة من حصول الضرر
تطبيقا للفصل  402من مجلة االلتزامات
والعقود (إال فيما يخالف ذلك في مادة
العقود اإلدارية أو وجود قواعد مخالفة
بتشريعات خاصة) ونفس الشروط
بالنسبة للقضاء الكامل بحيث طلب
اإللغاء سواء تعلق بقرار إداري أو بعقد
إداري يكون مصحوبا بطلب التعويض.
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ّ
المحل ّية
دليل ال ّرقابة القضائ ّية على أعمال الجماعات

والسلطة
ثانيا-ب :نزاعات االختصاص بين الجماعات المحلّيّة
ّ
المركزيّة:
اإلداري في جميع النّزاعات المتعلّقة
الفصل  142من الدستور :يبتّ القضاء
ّ
ّ
السلطة المركز ّية
بتنازع االختصاص التي تنشأ فيما بين الجماعات المحليّة وبين ّ
والجماعات المحلّيّة.
لئن ضبط الفصل  24بفقرته األولى أجل إصدار األحكام وحدد االختصاص
الحكمي والتّرابي للقضاء اإلداري وذلك بصفة متميّزة عن القواعد اإلجرائية العادية
الواردة بقانون المحكمة اإلدارية بالنّظر لخصوصيّة وطبيعة هذه النّزاعات (الدّوائر
االستئنافية للمحكمة اإلدارية بتونس في ّ
الطور األ ّول التي تصدر أحكامها في أجل
أقصاه شهر والدوائر التعقيبية للمحكمة اإلدارية بالنّسبة لالستئناف التي تصدر
أحكامها في أجل أقصاه شهران) فإ ّنه سكت عن بقيّة اإلجراءات و لم يحدد مفهوم
السلطة المركزية بمعنى إن هي تقتصر على اإلدارة المركزية المتواجدة بتونس
ّ
ّ
العاصمة أم أنها تشمل أيضا امتداداتها الجهوية و المحلية في نطاق الالمحورية
اإلدارية وفي مقدمتها الوالي بما يعطيها صفة وأهلية التّقاضي بخصوص نزاعات
االختصاص مع الجماعات المحلّية؟
وبالنّظر إلى أن تنازع االختصاص مادّة خصوصية جديدة مسندة للمحكمة
الصور العادية
اإلدارية بمقتضى م .ج .م فهي ال تتعلّق باستئناف حكم كما هو في ّ
وبالتّالي ال وجود بالنص الخاص ألجل معيّن لرفع تنازع االختصاص أمام الدّوائر
االستئنافية للمحكمة اإلدارية.
كما لم تتضمن أحكام المجلّة وكذلك بطبيعة الحال قانون المحكمة اإلدارية
ضبط محتوى عريضة رفع تنازع االختصاص وخاصة تنصيصاتها الوجوبية كما
هو الحال بالنسبة للدّعاوى المعهودة أمام المحكمة اإلدارية ومنها دعوى تجاوز
السلطة ولم تتع ّرض لمسألة إنابة المحامي من عدمه.
ّ
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ّ
نزاعات االختصاص بين الجماعات المحلية
والسلطة المركزية
فصل  142من الدستور وفصل  24م .ج .م.

ﻧﺰﺍﻋﺎﺕ ﺍﻹﺧﺘﺼﺎﺹ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
راجعﻭلها.ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ
ﻭ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ

قد تتنازع الجماعات المحلية مع السلطة المركزية حول االختصاص في اتخاذ القرار بحيث أن الجماعة
ّ
ّ
المحلية تدفع بأنها هي المختصة في مجالها الترابي فيما تتمسك السلطة المركزية بأن القرار
ﻓﺼﻞ  142ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭ ﻓﺼﻞ  24ﻡ.ﺝ .ﻡ

ﻗﺪ ﺗﺘﻨﺎﺯﻉ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﺎﻃﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻹﺧﺘﺼﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺑﺤﻴﺚ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺗﺪﻓﻊ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻫﻲ
ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺘﻤﺴﻚ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺭﺍﺟﻊ ﻟﻬﺎ.

ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ

ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ

ﺭﺋﻴﺲ ﺣﻜﻮﻣﺔ
ﻭﺍﻟﻲ
ﻭﺯﻳﺮ

ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ  13ﻧﻬﺞ ﺳﻮﻕ
ﺃﻫﺮﺍﺱ ﺗﻮﻧﺲ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ

 ﻋﺮﻳﻀﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﺎﺯﻉ ﺍﻹﺧﺘﺼﺎﺹ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻮﺍﻝ ﻋﺮﻳﻀﺔ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔﻓﻲ  3ﻧﻈﺎﺋﺮ ﻣﻊ ﻧﻈﻴﺮ ﻟﻠﻤﺪﻋﻲ

 -ﺗﺼﺪﺭ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺍﻹﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﺃﺣﻜﺎﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﺟﻞ ﺃﻗﺼﺎﻩ ﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻌﻬﺪﻫﺎ

ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺑﺘﻮﻧﺲ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ

ﻟﻤﻦ ﺻﺪﺭ ﺿﺪﻩ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻹﺑﺘﺪﺍﺋﻲ

ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺍﻹﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺑﺘﻮﻧﺲ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ

ﺇﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﺤﻜﻢ

ﺇﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﺤﻜﻢ
ﺃﺟﻞ ﺷﻬﺮ

ﻟﻤﻦ ﺻﺪﺭ ﺿﺪﻩ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻹﺑﺘﺪﺍﺋﻲ
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ﺃﺟﻞ ﺷﻬﺮ

ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ  13ﻧﻬﺞ ﺳﻮﻕ
ﺃﻫﺮﺍﺱ ﺗﻮﻧﺲ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ

 ﻣﻄﻠﺐ ﻭ ﻣﺬﻛﺮﺓ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺐ ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺗﻬﺎ ﻭﻓﻖ ﻧﻔﺲ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺐﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﺗﻮﺩﻉ ﻓﻲ  3ﻧﻈﺎﺋﺮ ﻣﻊ ﻧﻈﻴﺮ ﻟﻠﻤﻌﻘﺐ

 -ﺗﺼﺪﺭ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺒﻴﺔ ﻗﺮﺍﺭﺍﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﺟﻞ ﺃﻗﺼﺎﻩ ﺷﻬﺮﺍﻥ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻌﻬﺪﻫﺎ .
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املحكمة املختصة
وسند االختصاص عند
االقتضاء

الجهة أو الجهات
املخول لها اللجوء
إىل القضاء اإلداري

املرجع
القانوني
واإلجراءات

المحكمة اإلدارية
االستئنافية
بتونس (حاليا
الدوائر االستئنافية
بتونس العاصمة)
واالستئناف أمام
المحكمة اإلدارية
العليا بتونس
العاصمة (حاليا
الدوائر التعقيبية
بتونس العاصمة).
وعمال بالفصل 386
من األحكام االنتقالية
م .ج .م فإن الدوائر
االستئنافية للمحكمة
اإلدارية بتونس
العاصمة هي المختصة
ابتدائيا أما االستئناف
فأمام الدوائر التعقيبية
للمحكمة اإلدارية
بتونس العاصمة في
انتظار تركيز الجهاز
القضائي اإلداري
المنصوص عليه
بالدستور (الفصل
.)116
أما إجراءات القيام
فهي مبدئيا وفي غياب
أحكام مخالفة إجراءات
القيام باالستئناف أمام
الدوائر االستئنافية
فيما يخص ال ّ
طور
األوّل وإجراءات القيام
بالتعقيب أمام الدّوائر
ّ
يخص
التعقيبية فيما
االستئناف والمنصوص

الجماعات المحلية-السلطة المركزية

«الفصل  24م .ج .م :تنظر المحكمة اإلدارية
االستئنافية بتونس في تنازع االختصاص بين
الجماعات المحلية والسلطة المركزية وتصدر
حكمها في أجل أقصاه شهر من تاريخ تعهدها،
على أن يتم االستئناف لدى المحكمة اإلدارية
العليا التي تصدر قرارها في أجل أقصاه
شهران».
هذا ّ
الصنف من النزاعات ال يمكن تصنيفه
مبدئيا ضمن نزاعات تجاوز السلطة التي
تستهدف قرارا إداريا بغرض إلغائه ومن بين
أسباب دعوى اإللغاء عيب االختصاص.
وفيما عدا آجال الحكم التي حدّدها هذا الفصل
بشهر بالنسبة للدوائر االستئنافية في الطور
األوّل وبشهرين بالنّسبة للدّوائر التعقيبية في
الطور االستئنافي فإن باقي اإلجراءات تخضع
مبدئيا للقواعد العاديّة المتع ّلقة بها ضمن
قانون المحكمة اإلدارية.
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املحكمة املختصة
وسند االختصاص عند
االقتضاء

الجهة أو الجهات
املخول لها اللجوء
إىل القضاء اإلداري

املرجع
القانوني
واإلجراءات

عليها بقانون المحكمة
اإلدارية.
لكن قد ترى المحكمة
اإلدارية إسناد هذا
االختصاص إلى الجلسة
العامة القضائية بها
المنصوص عليها
بالفصل  20من ق .م .إ
وذلك تفاديا لالختالفات
التي قد تحدث بين
دوائرها التعقيبية.

2

رفع النزاع مباشرة
أمام الدوائر
االستئنافية بتونس
العاصمة
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الجماعات المحلية-السلطة المركزية

 اإلجراءات أمام الدوائر االستئنافية:الفصل  – 59يرفع االستئناف في الحاالت
المنصوص عليها بالفصل  19من هذا القانون
لدى الدوائر االستئنافية بالمحكمة اإلدارية
بمقتضى مطلب يقدم لكتابة المحكمة بواسطة
محام لدى التعقيب أو لدى االستئناف ويسلم له
وصل في ذلك.
........
كما تعفى اإلدارات العمومية من مساعدة
المحامي في جميع حاالت االستئناف المتعلقة
بمادة تجاوز السلطة.
الفصل  – 60يجب تقديم مطلب االستئناف في
أجل ال يتجاوز شهرا ابتداء من تاريخ اإلعالم
بالحكم الحاصل وفق الطريقة المنصوص
عليها بالفصل  58من هذا القانون (ق .م .إ).
 إال أن هذا الفصل يفترض صدور حكمابتدائي وهو غير صورة الحال باعتبار أن نزاع
االختصاص بين الجماعة المحلية والسلطة
المركزية يرفع مباشرة إلى الدائرة االستئنافية
وهو ما يطرح اإلشكال حول أجل رفع النزاع
أمام الدوائر االستئنافية ومنطلق احتسابه في
غياب أحكام واضحة بهذا الخصوص سيما أن
مثل هذا النزاع يعد جديدا على المحكمة و لم
توضح أحكام م ج م معالمه و منشأه -
ّ
المحل ّية
دليل ال ّرقابة القضائ ّية على أعمال الجماعات

املحكمة املختصة
وسند االختصاص عند
االقتضاء

الجهة أو الجهات
املخول لها اللجوء
إىل القضاء اإلداري

املرجع
القانوني
واإلجراءات

الفصل  – 61يجب على المستأنف أن يدلي
في أجل شهرين من تقديم المطلب بمذكرة في
بيان أسباب الطعن تكون مصحوبة بنسخة
من الحكم المستأنف وما يفيد إبالغ المستأنف
ضده بنظير من تلك المذكرة وإال سقط
استئنافه.
في غياب حكم ابتدائي في صورة الحال
باعتبار االختصاص المباشر للدوائر االستئنافية
ال داعي لوجوب االستظهار بنسخة من الحكم
المستأنف كما هو معتاد بالنسبة لالستئناف.
االستئناف أمام
الدوائر التعقيبية
بتونس العاصمة
وقد ترى المحكمة
إسناده إلى الجلسة
العامة القضائية

من صدر ضده
الحكم من الدائرة
االستئنافية أي إما
الجماعة المحلية أو
السلطة المركزية
بحسب الحال

 اإلجراءات أمام الدوائر التعقيبية:الفصل  – 67يرفع الطعن بالتعقيب في
الصور المنصوص عليها بهذا القانون بمقتضى
مطلب يحرره محام لدى التعقيب يقدم لكتابة
المحكمة في أجل ثالثين يوما من تاريخ اإلعالم
بالحكم المطعون فيه.
ويجب أن يحتوي المطلب على أسماء األطراف
وألقابهم ومقراتهم وعرض موجز لوقائع
القضية وللمطاعن الموجهة إلى الحكم
المطعون فيه.
وتعفى اإلدارات العمومية من مساعدة المحامي
في جميع حاالت التعقيب المتعلقة بمادة
تجاوز السلطة.
الفصل  – 68يقدم المعقب خالل أجل ال
يتجاوز الستين يوما من تاريخ تقديم مطلبه
لكتابة المحكمة ما يلي وإال سقط طعنه:
 محضر إعالمه بالحكم أو القرار المطعونفيه إن وقع ذلك اإلعالم.
 نسخة من القرار أو الحكم المطعون فيه. مذكرة محررة من طرف محام لدى التعقيبفي بيان أسباب الطعن مشفوعة بكل المؤيدات
ومفصلة لكل مطعن على حدة.
 نسخة من محضر إبالغ المعقب ضده بنظيرمن تلك المذكرة ومؤيداتها.
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املحكمة املختصة
وسند االختصاص عند
االقتضاء

الجهة أو الجهات
املخول لها اللجوء
إىل القضاء اإلداري

املرجع
القانوني
واإلجراءات

الفصل  – 69يتم إبالغ المذكرات وغيرها من
الوثائق حسب الصيغ العادية المتبعة من طرف
العدول المنفذين أو حسب الصيغ المنصوص
عليها بقوانين خاصة بالنسبة للدولة أو
للمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية أو
الجماعات المحلية.
الفصل  – 70ال يقبل الطعن بالتعقيب إال
ممن كان طرفا في الحكم المطعون فيه أو من
خلفه.

ثانيا-ج :تنازع االختصاص فيما بين الجماعات المحلية
2

املحكمة املختصة
وسند االختصاص عند
االقتضاء

المحكمة اإلدارية
المختصة ترابيا وفقا
لآلجال واإلجراءات
المنصوص عليها
بالفصل  143من م
ج م.
ووفق الفصل 386
من األحكام االنتقالية
من م ج م فإن الدّوائر
االبتدائية للمحكمة
اإلدارية سواء بتونس
الكبرى أو بالجهات هي
المختصة بالنظر في
هذه النزاعات بحسب
وجود الجماعة المحلية
القائمة بالدعوى في
مرجع نظرها الترابي
أي أن البلدية صاحبة
الدعوى عليها التوجه
إلى الدائرة االبتدائية
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الجهة أو الجهات
املخول لها اللجوء
إىل القضاء اإلداري

املرجع
القانوني
واإلجراءات

الفصل  24فقرة أخيرة من م .ج .م:
ّ
«وتبت المحكمة اإلدارية المختصة ترابيا في
تنازع االختصاص بين الجماعات المحلية فيما
بينها وفقا لآلجال واإلجراءات المنصوص عليها
بالفصل  143من هذا القانون».
«الفصل  143من م .ج .م:
قبل نشرها بالجريدة ال ّرسمية للجماعات
المح ّلية ،تحال في أجل ال يتجاوز عشرة أيام
من تاريخ المداوالت مختلف القرارات ذات
الصبغة العامة المتعلقة بالمعاليم والرسوم
والحقوق والمبالغ المختلفة إلى ك ّل من الوالي
وأمين المال الجهوي.
للوالي االعتراض ،عند االقتضاء ،لدى المحكمة
اإلدارية االبتدائية على شرعية القرارات
المتعلقة بضبط المعاليم والرسوم والحقوق
أو معاليم االستغالل في أجل أقصاه شهر من
تاريخ اإلعالم .وله في حالة التأ ّكد أن يطلب
من القاضي اإلداري المختص توقيف تنفيذ
القرارات موضوع االعتراض.
تصدر المحكمة حكمها في أجل أقصاه شهر
ّ
المحل ّية
دليل ال ّرقابة القضائ ّية على أعمال الجماعات

املحكمة املختصة
وسند االختصاص عند
االقتضاء

الجهة أو الجهات
املخول لها اللجوء
إىل القضاء اإلداري

للمحكمة اإلدارية التي
تتبعها قضائيا (أمر
حكومي عدد 620
لسنة  2017مؤرخ في
 25ماي  2017يتعلق
بإحداث دوائر ابتدائية
متفرعة عن المحكمة
اإلدارية بالجهات
وبضبط نطاقها
الترابي.).
أما االستئناف فيبقى
حاليا من اختصاص
الدّوائر االستئنافية

املرجع
القانوني
واإلجراءات

من تاريخ تعهدها .ويقع االستئناف أمام
المحكمة اإلدارية االستئنافية المختصة ترابيا
في أجل شهر من تاريخ اإلعالم بالحكم.
وتصدر المحكمة االستئنافية قرارها في أجل
أقصاه شهر ،ويكون قرارها باتا».
وعبارة بات يقصد بها عموما أن الحكم
االستئنافي الصادر في الغرض غير قابل
لل ّ
طعن بالتعقيب.

بتونس العاصمة
للمحكمة اإلدارية إلى
حين تركيز الجهاز
القضائي اإلداري طبقا
للدستور.
رفع تنازع
االختصاص فيما بين
الجماعات المحلية
يكون أمام الدوائر
االبتدائية المختصة
ترابيا

الجماعة المح ّلية
المعنية

االجراءات أمام الدّوائر االبتدائية:
هذا االختصاص المسند إلى القضاء اإلداري يعد
جديدا إذ ال يتعلق ال بدعوى تجاوز السلطة وال
بالمسؤولية اإلدارية وال بالعقود اإلدارية فإن
رفع تنازع االختصاص أمام الدوائر االبتدائية
المختصة لم تخصص له فيما عدا آجال الحكم
واالستئناف والحكم فيه إجراءات محددة ال
بمج ّلة الجماعات المح ّليّة وال بقانون المحكمة
اإلدارية تتعلق بكيفية رفع النزاع المتعلق
بتنازع االختصاص ويمكن في هذا الصدد
انتظار فقه قضاء المحكمة اإلدارية.
لمعرفة ما سيقرره بهذا الخصوص ولو أنه
يمكن االستئناس بإجراءات رفع دعوى تجاوز
السلطة فيما يتعلق بالعريضة (الفصل :)36
تحتوي عريضة الدعوى على اسم ولقب ومقر
كل واحد من األطراف وعلى عرض موجز
للوقائع والمستندات والطلبات وتكون مصحوبة
بالمؤيدات).
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املحكمة املختصة
وسند االختصاص عند
االقتضاء

الدّوائر االستئنافية
للمحكمة اإلدارية
بتونس العاصمة
بالنسبة لالستئناف
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الجهة أو الجهات
املخول لها اللجوء
إىل القضاء اإلداري

الجماعة المحلية
التي صدر ضدها
الحكم االبتدائي

املرجع
القانوني
واإلجراءات

إجراءات االستئناف:
استئناف األحكام االبتدائية الصادرة عن الدوائر
االبتدائية في مادة تنازع االختصاص يتم ّفي
الوضع الراهن أمام الدوائر االستئنافية للمحكمة
اإلدارية بتونس العاصمة (في انتظار تركيز
المحاكم اإلدارية االستئنافية بالجهات) في أجل
شهر من تاريخ اإلعالم بالحكم المطعون فيه
وهو أجل يتطابق مع األجل العادي لالستئناف
المنصوص عليه بالفصل  60من ق .م .إ.
(الفصل « – 60يجب تقديم مطلب االستئناف في
أجل ال يتجاوز شهرا ابتداء من تاريخ
اإلعالم بالحكم الحاصل وفق الطريقة المنصوص
عليها بالفصل  58من هذا القانون).
واإلعالم بالحكم مثلما جاء بالفصل  58من ق .م .إ
يكون كما يلي:
«تتو ّلى كتابة المحكمة إعالم األطراف باألحكام
والقرارات بالطريقة اإلدارية المثبتة لتاريخ
اإلعالم.
كما يمكن لألطراف القيام باإلعالم بواسطة عدل
التنفيذ ».ويتضمن مطلب اإلستئناف أسماء
وصفات األطراف ومقراتهم ومرجع الحكم
اإلبتدائي المطعون فيه تاريخه وعدده.
أما بخصوص إجراءات االستئناف الباقية فهي
المنصوص عليها بالفصول  59و 60و 61من ق.
م .إ سابق التعرض إليها والمتمثلة بالخصوص
في أنه على المستأنف أن يدلي في أجل شهرين
من تقديم المطلب بمذكرة في بيان أسباب الطعن
تكون مصحوبة بنسخة من الحكم المستأنف وما
يفيد إبالغ المستأنف ضده بنظير من تلك المذكرة
وإال سقط استئنافه.
وسواء في الطور االبتدائي أو في الطور
االستئنافي يبقى الغموض مسيطرا فيما يخص
ضرورة االستعانة بمحام من عدمه قيما يتعلق
بنزاعات تنازع االختصاص فيما بين الجماعات
المحلية ذلك أن هذا الصنف من النزاعات ال يمكن
تصنيفه مبدئيا ضمن نزاعات تجاوز السلطة التي
تستهدف قرارا إداريا بغرض إلغائه ومن بين
أسباب دعوى اإللغاء عيب االختصاص علما بأن
اإلدارات العمومية غير مجبرة على إنابة محام في
مادة تجاوز السلطة عند االستئناف.
ّ
المحل ّية
دليل ال ّرقابة القضائ ّية على أعمال الجماعات

السلطة ضد قرارات الجماعات المحلّيّة المتعلّقة
ثانيا-د :دعوى تجاوز ّ
ببرامج التنمية والتهيئة الترابيّة والمخالفة آلليّات الديمقراطيّة التشاركيّة.
كان من الممكن عدم ذكر هذه الدعوى بصفة مستقلّة بالنسبة لهذه القرارات
باعتبارها تخضع بطبيعتها كقرارات إدارية لقابلية الطعن بتجاوز السلطة وهي
على الغالب قرارات ذات صبغة ترتيبية من الممكن إدراجها ضمن إجراءات التّقاضي
بشأنها والمنصوص عليها بالفصل  278م .ج .م بصفة خصوصية لكن وبهذا
الخيار قد يؤدي التأويل إلى استبعاد اإلجراءات الخصوصية للمجلة لصالح تطبيق
اإلجراءات العادية لدعوى تجاوز السلطة من خالل اإلحالة المباشرة إليها.
املحكمة املختصة
وسند االختصاص عند
االقتضاء

الجهة أو الجهات
املخول لها اللجوء
إىل القضاء اإلداري

عمال بالفصل 386
من األحكام االنتقالية
م ج م وبقانون
المحكمة اإلدارية
عدد  40لسنة :1972
الدوائر االبتدائيةالجهوية والمركزية
للمحكمة اإلدارية
بحسب مرجع نظرها
الترابي بالنسبة للطور
االبتدائي.
الدوائر االستئنافيةللمحكمة اإلدارية
بتونس العاصمة
بالنسبة للطور
االستئنافي.
الدوائر التعقيبيةللمحكمة اإلدارية
بتونس العاصمة
بالنسبة للطور
التعقيبي.
تطبق اإلجراءات العادية

ك ّل من له صفة
ومصلحة (الوالي أو
مواطن أو جمعيّة
مثال  )...بالنسبة
للطور االبتدائي.

بالنسبة لكل طور

املرجع
القانوني
واإلجراءات

الفصل  29من م .ج .م« :يخضع إعداد برامج
التنمية والتهيئة الترابية وجوبا إلى آليات
الديمقراطية التشاركية
يضمن مجلس الجماعة المحلية لكافة
المتساكنين وللمجتمع المدني مشاركة فعلية
في مختلف مراحل إعداد برامج التنمية والتهيئة
الترابية ومتابعة تنفيذها وتقييمها.
تتخذ الجماعة المحلية كل التدابير إلعالم
المتساكنين والمجتمع المدني مسبقا بمشاريع
برامج التنمية والتهيئة الترابية.
تعرض مشاريع برامج التنمية والتهيئة الترابية
على مصادقة المجالس المحلية المعنية بعد
استيفاء اإلجراءات المنصوص عليها بهذا
القانون.
يتم ضبط نظام نموذجي آلليات الديمقراطية
التشاركية بأمر حكومي باقتراح من المجلس
األعلى للجماعات المحلية ،ويضبط المجلس
المحلي المنتخب بالتشاور مع المجتمع المدني
آليات الديمقراطية التشاركية وصيغها بناء على
النظام النموذجي المذكور.
ترفض المجالس المحلية كل برنامج تنموي ال
يحترم أحكام هذا الفصل.
ك ّل قرار تتخذه الجماعة المحلية خالفا
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وفقا لقانون المحكمة
اإلدارية عدد  40لسنة
 1972وذلك نظرا
إلى أن هذا النص لم
يحدد إجراءات وآجال
خصوصية ولم تقع فيه
اإلحالة إلى اإلجراءات
واآلجال المنصوص
عليها بالفصل 278
م .ج .م (كما تم ذلك
بفصول أخرى من م.
ج .م) وإنما أحال إلى
دعوى تجاوز السلطة
وإجراءاتها مباشرة.
إال ّ أنه في قراءة أخرى
قد تذهب المحكمة
في تطبيق إجراءات
الفصل  278من م .ج.
م بحسب ما إذا كان
القرار ترتيبيا أو فرديا
وبالتالي تراجع في
هذه الحالة اإلجراءات
الخاصة بهذا الفصل
أي  278م .ج .م فيما
يتبع.
الدوائر االبتدائية
للمحكمة اإلدارية
بتونس العاصمة
بالنسبة لواليات
تونس وأريانة وبن
عروس ومنوبة
(مقرها بسوق
أهراس بتونس
العاصمة) والدوائر
االبتدائية الجهوية
للمحكمة اإلدارية
بحسب تواجد

70
70

الجهة أو الجهات
املخول لها اللجوء
إىل القضاء اإلداري

املرجع
القانوني
واإلجراءات

لمقتضيات هذا الفصل يكون قابال للطعن عن
طريق دعوى تجاوز السلطة».
أمر حكومي عــدد  401لسنة 2019مؤرخ في  6ماي  2019يتعلق بضبط شروط
وإجراءات إعمال آليات الديمقراطية التشاركية
المنصوص عليها بالفصل  30من م .ج .م.
مازال مشروع األمر المتعلق بالنظام النموذجي
آلليات الديمقراطية التشاركيّة لم يصدر بعد.

اإلجراءات أمام الدوائر االبتدائية:
تتطلب عريضة ممضاة من المدعي أو نائبه
القانوني تتضمن اسم ولقب ومقر كل واحد من
األطراف وعرض موجز للوقائع والمستندات
والطلبات وتكون مصحوبة بالمؤيدات .وترفق
بنسخة من المقرر المطعون فيه وبالوثيقة
المثبتة لتاريخ توجيه المطلب المسبق إلى
اإلدارة في صورة حصول هذا التوجيه( .الفصل
 36من ق .م .إ).
وإنابة محام في مادة تجاوز السلطة غير
وجوبية إال بالنسبة لألوامر الترتيبية (فصل 35
من ق .م .إ).

ّ
المحل ّية
دليل ال ّرقابة القضائ ّية على أعمال الجماعات
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الجماعة المحلية
المدعى عليها في
دائرة االختصاص
الراجع إليها بالنظر.
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ترفع دعوى تجاوز السلطة في الشهرين
المواليين للعلم بالقرار اإلداري المطعون
فيه .وفي صورة التظلم اإلداري لدى الجماعة
المحلية المصدرة للقرار المقدوح فيه (يجوز
للمدعي قبل ال ّلجوء إلى المحكمة اإلدارية
بمختلف دوائرها تقديم مطلب مسبق أمام
السلطة اإلدارية صاحبة القرار قصد حثها على
التراجع فيه) فيمكن للمدعي انتظار شهرين
لتلقي إجابة الجماعة المحلية المدعى عليها
ويمكن بعد انقضائها دون حصول رد ال ّلجوء
إلى المحكمة اإلدارية في الشهرين المواليين إذ
يعد صمت الجماعة المحلية المعنية في هذه
الصورة رفضا ضمنيا للمطلب المسبق.
كما أنه يمكن للمدعي اللجوء للمحكمة اإلدارية
في الشهرين المواليين لتلقي رد سلبي صريح
على مطلبه المسبق قبل انقضاء أجل الرد
المضروب لإلدارة المدعى عليها( .فصل  37من
ق .م .إ).
وتقدم الدعوى مرفقة بمستنداتها لدى الكتابة
العامة للمحكمة اإلدارية (بنهج سوق أهراس
بتونس العاصمة) بالنسبة لدوائرها االبتدائية
الراجعة لنظرها الجماعات المحلية لواليات
تونس الكبرى (تونس وأريانة وبن عروس
ومنوبة) ولدى الكتابة العامة لكل من الدوائر
الجهوية للمحكمة اإلدارية بحسب اختصاصها
الترابي (الفصالن  15فقرة أخيرة و 38من ق.
م .إ).
ويجب أن تصحب عريضة الدّعوى والتقارير
والوثائق األخرى المدلى بها من األطراف بنسخ,
ال يق ّل عددها عن عدد األطراف المشمولين
بالقضية ,تضاف لها نسخة واحدة ترجع
للمدعي وعليها ختم التس ّلم من قبل مكتب
الضبط المركزي للمحكمة.
فإن لم يقع اإلدالء بهذه النّسخ يتو ّلى الكاتب
العام ,بطلب من رئيس الدائرة ,التنبيه على
ال ّ
طرف المعني لإلدالء بها في ظرف عشرة أيّام
من تاريخ وصول التّنبيه إليه .وإذا بقي التنبيه
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المتع ّلق بعريضة الدعوى والوثائق المصاحبة
لها بدون نتيجة فإنّه يحكم بطرح القضية.
(فصل  38من ق .م .إ).
الدوائر االستئنافية
للمحكمة اإلدارية
بتونس العاصمة
بالنسبة للطور
االستئنافي.

2
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من صدر ضده الحكم
االبتدائي

االجراءات أمام الدوائر االستئنافية:
 تتو ّلى كتابة المحكمة إعالم األطراف باألحكاموالقرارات (األحكام االبتدائية في صورة الحال)
بالطريقة اإلدارية المثبتة لتاريخ اإلعالم.
كما يمكن لألطراف القيام باإلعالم بواسطة عدل
التنفيذ (فصل  58من ق .م .إ).
 «يرفع االستئناف في الحاالت المنصوصعليها بالفصل  19من هذا القانون (ق .م .إ)
لدى الدوائر االستئنافية بالمحكمة اإلدارية
بمقتضى مطلب يقدّم لكتابة المحكمة بواسطة
محام لدى التعقيب أو لدى االستئناف ويس ّلم
له وصل في ذلك .ويتضمن مطلب اإلستئناف
أسماء وصفات األطراف ومقراتهم و مرجع
الحكم اإلبتدائي المطعون فيه تاريخه وعدده.
وتعفى من مساعدة المحامي المطالب المتع ّلقة
بمادّة تجاوز السلطة عندما تكون الدّعوى
االبتدائيّة موجّ هة ض ّد المق ّررات اإلدارية
المتع ّلقة باألنظمة األساسية ألعوان الدّولة
ّ
والمؤسسات العموميّة ذات
والجماعات المحليّة
الصبغة اإلدارية أو المق ّررات الصادرة في مادة
الجرايات والحيطة االجتماعية.
كما تعفى اإلدارات العمومية من مساعدة
المحامي في جميع حاالت االستئناف المتع ّلقة
بمادّة تجاوز السلطة».
 «يجب تقديم مطلب االستئناف في أجل اليتجاوز شهرا ابتداء من تاريخ اإلعالم بالحكم
الحاصل وفق الطريقة المنصوص عليها
بالفصل  58من هذا القانون.
وفي صورة قيام أحرص الطرفين بالمبادرة
قبل ذلك باإلعالم بالحكم بواسطة عدل التنفيذ
ّ
فإن ميعاد الطعن يبتدئ من تاريخ ذلك اإلعالم
ّ
في حق المعلم والواقـع إعالمه معا «(فصل 60
من ق .م .إ).
 »-يجب على المستأنف أن يدلي في أجل
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شهرين من تاريخ تقديم المطلب بمذ ّكرة في
بيان أسباب الطعن تكون مصحوبة بنسخة
من الحكم المستأنف وما يفيد إبالغ المستأنف
ضده بنظير من تلك المذكرة ،وإال ّ سقط
استئنافه « (فصل  61من ق .م .إ).
الدوائر التعقيبية
للمحكمة اإلدارية
بتونس العاصمة
بالنسبة للطور
التعقيبي.

من صدر ضده الحكم
االستئنافي

اإلجراءات أمام الدوائر التعقيبية:
الفصل  : 67يرفع الطعن بالتعقيب في الصور
المنصوص عليها بهذا القانون (ق .م .إ) بمقتضى
مطلب يحرره محام لدى التعقيب يقدم لكتابة
المحكمة في أجل ثالثين يوما من تاريخ اإلعالم
بالحكم المطعون فيه.
ويجب أن يحتوي المطلب على أسماء األطراف
وألقابهم ومقراتهم وعرض موجز لوقائع القضية
وللمطاعن الموجهة إلى الحكم المطعون فيه.
وتعفى اإلدارات العمومية من مساعدة المحامي
في جميع حاالت التعقيب المتعلقة بمادة تجاوز
السلطة.
ّ
المعقب خالل أجل ال يتجاوز
الفصل  – 68يقدّم
الستين يوما من تاريخ تقديم مطلبه لكتابة
المحكمة ما يلي وإال سقط طعنه:
 محضر إعالمه بالحكم أو القرار المطعون فيهإن وقع ذلك اإلعالم.
 نسخة من القرار أو الحكم المطعون فيه. مذكرة محررة من طرف محام لدى التعقيبفي بيان أسباب الطعن مشفوعة بكل المؤيدات
ومفصلة لكل مطعن على حدة.
 نسخة من محضر إبالغ المعقب ضده بنظير منتلك المذكرة ومؤيداتها.
الفصل  – 69يتم إبالغ المذكرات وغيرها من
الوثائق حسب الصيغ العادية المتبعة من طرف
العدول المنفذين أو حسب الصيغ المنصوص
عليها بقوانين خاصة بالنسبة للدولة أو
للمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية أو
الجماعات المحلية.
الفصل  – 70ال يقبل الطعن بالتعقيب إال ممن
كان طرفا في الحكم المطعون فيه أو من خلفه.
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النزاعات حول قرار تنظيم االستفتاء ّ
ثانيا-هـّ :
(النزاع المتعلّق بقرار
تنظيم استفتاء من قبل الجماعات المحلّيّة وال بعمليّات إجراء االستفتاء
االنتخابي)
ونتائجه الذي يتناول ضبط قواعده وإجراءاته القانون
ّ

2
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الدّوائر االبتدائية
للمحكمة اإلدارية
لواليات تونس
الكبرى والدّوائر
االبتدائية الجهوية
بالنسبة لبقية
الواليات بحسب
مكان تواجد الجماعة
المحلية المعنية في
دائرة اختصاصها
الترابي وذلك بالنسبة
لالعتراض على قرار
مجلس الجماعة
المحلية تنظيم
االستفتاء.

الوالي بالنسبة
لالعتراض على قرار
الجماعة المح ّلية
تنظيم استفتاء.

املرجع
القانوني
واإلجراءات

الفصل  32م .ج .م« :يتولى رئيس الجماعة
المحلية فورا تبليغ قرار مجلس الجماعة إجراء
استفتاء إلى الوالي المختص ترابيا وإلى الهيئة
العليا المستقلة لالنتخابات.
للوالي االعتراض على تنظيم االستفتاء أمام
المحكمة اإلدارية االبتدائية خالل أجل ال يتجاوز
شهرا من تاريخ إعالمه.
تنظر المحكمة في االعتراض في أجل ال
يتجاوز شهرين .ويت ّم االستئناف في أجل
أسبوع من تاريخ اإلعالم بالحكم االبتدائي.
وتصدر المحكمة اإلدارية االستئنافية قرارا باتا
في أجل أقصاه شهر من تاريخ تعهّ دها».
اإلجراءات:
فيما عدا اآلجال لم يحدد هذا الفصل مواصفات
العريضة وبقية اإلجراءات المتعلقة بتقديم
دعوى االعتراض والقيام باالستئناف وهو
ما ينجر عنه منطقيا تطبيق باقي اإلجراءات
المنصوص عليها بقانون المحكمة اإلدارية
المتع ّلقة بمادة تجاوز ّ
السلطة باعتبار تعلق
االعتراض بقرار إداري.
اإلجراءات أمام الدّوائر االبتدائية:
 عريضة ممضاة من المدعي (وفي صورةالحال الوالي) أو نائبه القانوني تتضمن اسم
ولقب ومقر كل واحد من األطراف وعرض
موجز للوقائع والمستندات والطلبات وتكون
مصحوبة بالمؤيدات .وترفق بنسخة من المقرر
المطعون فيه (فصل  36من ق .م .إ)
 إنابة محام في مادة تجاوز السلطة غيروجوبية (فصل  35من ق .م .إ)
 يجب أن تصحب عريضة الدّعوى والتقاريروالوثائق االخرى المدلى بها من األطراف بنسخ,
ال يق ّل عددها عن عدد األطراف المشمولين
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بالقضية ،تضاف لها نسخة واحدة ترجع
للمدعي وعليها ختم التس ّلم من قبل مكتب
الضبط المركزي للمحكمة.
وتقدم الدعوى مرفقة بمستنداتها لدى الكتابة
العامة للمحكمة اإلدارية (بنهج سوق أهراس
بتونس العاصمة) بالنسبة لدوائرها االبتدائية
الراجعة لنظرها الجماعات المحلية لواليات
تونس الكبرى (تونس وأريانة وبن عروس
ومنوبة) ولدى الكتابة العامة لكل من الدوائر
الجهوية للمحكمة اإلدارية بحسب اختصاصها
الترابي (الفصالن  15فقرة أخيرة و 38من ق.
م .إ).
 أجل تقديم االعتراض شهر من إعالم الواليبقرار الجماعة المحلية المعنية تنظيم استفتاء
(فصل  32م .ج .م)
 تنظر المحكمة في اإلعتراض في أجل اليتجاوز شهرين ( .فصل  32م ج م )
الدّوائر االستئنافية
للمحكمة اإلدارية
بتونس العاصمة
بالنسبة لالستئناف

الوالي أو الجماعة
المحلية المعنية
بقرار تنظيم استفتاء
بالنسبة لل ّ
طور
االستئنافي بحسب
من صدر ضده الحكم
االبتدائي.

إجراءات االستئناف:
 يقدم مطلب االستئناف في أجل أسبوع مناإلعالم بالحكم االبتدائي (فصل  32م.ج.م)
 ويتضمن مطلب اإلستئناف أسماء وصفاتاألطراف ومقراتهم ومرجع الحكم اإلبتدائي
المطعون فيه تاريخه وعدده.
 اإلعالم بالحكم االبتدائي يمكن أن يكونبواسطة كتابة المحكمة أو بواسطة عدل تنفيذ
بمبادرة من أحرص األطراف (فصالن  58و60
من ق .م .إ)
 إنابة محام غير وجوبية في مادة تجاوزالسلطة بالنسبة لإلدارات العمومية (فصل 59
من ق .م .إ).
 يجب على المستأنف أن يدلي في أجلشهرين من تاريخ تقديم المطلب بمذ ّكرة في
بيان أسباب الطعن تكون مصحوبة بنسخة
من الحكم المستأنف وما يفيد إبالغ المستأنف
ضده بنظير من تلك المذكرة ،وإال ّ سقط
استئنافه( .فصل  61ق .م .إ).
 وتصدر الدائرة اإلستئنافية قرارا باتا في أجلأقصاه شهر من تاريخ تعهدها( .فصل  32م
ج م)
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النزاعات في ما ّدة القرارات المتعلّقة برفض وزارة ّ
ثانيا-وّ :
الشؤون
الخارجيّة إبرام الجماعات المحلّيّة ا ّتفاقيّات تعاون وإنجاز مشاريع تنمويّة
مع جماعة محلّيّة تابعة لدولة تربطها بالجمهوريّة ال ّتونسيّة عالقات
ّ
منظمات حكوميّة أو غير حكوميّة مهتمّة بتطوير
دبلوماسيّة أو مع
ّ
الالمركزيّة والتنميّة المحليّة (تجاوز سلطة).
املحكمة املختصة
وسند االختصاص عند
االقتضاء

الجهة أو الجهات
املخول لها اللجوء
إىل القضاء اإلداري

املرجع
القانوني
واإلجراءات

الفصل  40م .ج .م :للجماعات المحلية،
في حدود ما تسمح به القوانين ،ومع مراعاة
التزامات الدولة التونسية وسيادتها ،إبرام
اتفاقيات تعاون وإنجاز مشاريع تنموية
في هذا النطاق مع جماعة محلية تابعة
لدول تربطها بالجمهورية التونسية عالقات
دبلوماسية أو مع منظمات حكومية أو غير
حكومية مهتمة بتطوير الالمركزية والتنمية
المحلية.
ويمكن للوزارة المك ّلفة بالشؤون الخارجية
بداية من تاريخ تبليغها وثائق االتفاقية رفض
مشروع االتفاقية ألسباب سيادية تتع ّلق
بالسياسة الخارجية للدولة أو النظام العام.
للجماعة المحلية الطعن في رفض الوزارة
المك ّلفة بالشؤون الخارجية أمام المحكمة
اإلدارية االستئنافية بتونس التي تصدر قرارها
في أجل شهر من تاريخ تعهّ دها ،على أن يتم
االستئناف أمام المحكمة اإلدارية العليا التي
ّ
تبت في أجل شهرين من تاريخ تعهدها ،على
أن ال يتم اإلفصاح عن أسباب الرفض ذات
الطابع السيادي إال ّ ألعضاء الهيئات القضائية
المعنية.
ويكون قرار المحكمة اإلدارية العليا باتا.
وفي صورة الطعن ،تتأجل مداولة مجلس
الجماعة المحلية إلى حين صدور قرار قضائي
بات.
في غياب أحكام خاصة ضمن م ج م وفيما
عدا آجال الحكم المحددة به تطبق أحكام ق م
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ّ
المحل ّية
دليل ال ّرقابة القضائ ّية على أعمال الجماعات

املحكمة املختصة
وسند االختصاص عند
االقتضاء

الجهة أو الجهات
املخول لها اللجوء
إىل القضاء اإلداري

املرجع
القانوني
واإلجراءات

إ فيما يخص دعوى تجاوز السلطة التي تقدم
في هذه الحالة مباشرة إلى الدوائر االستئنافية
بالمحكمة اإلدارية باعتبارها محاكم درجة أولى
وتطبق إجراءات التعقيب فيما يخص االستئناف
على أساس أنها تلعب دورا استئنافيا ويكون
حكمها باتا في هذا النزاع (فصل  40م .ج .م
وفصالن  67و 68من ق .م .إ)) مع اإلشارة إلى
أن النزاع يندرج في مادة تجاوز السلطة التي
ال تتطلب إنابة محام من قبل اإلدارات العمومية
في جميع األطوار.
الدوائر االستئنافية
للمحكمة اإلدارية
بتونس العاصمة
(مقرها مونبليزير
تونس) بالنسبة
للطور االبتدائي.

الجماعات المحلية
عند القيام بالدعوى
أمام الدوائر
االستئنافية للمحكمة
اإلدارية

اإلجراءات أمام الدوائر االستئنافية:
عريضة ممضاة من المدعي أو نائبه القانونيتتضمن اسم ولقب ومقر كل واحد من األطراف
وعرض موجز للوقائع والمستندات والطلبات
وتكون مصحوبة بالمؤيدات .وترفق بنسخة من
المقرر المطعون فيه (فصل  36ق .م .إ)
 إنابة محام في مادة تجاوز السلطة غيروجوبية (فصالن  35و 59ق .م .إ)
 يجب أن تصحب عريضة الدّعوى والتقاريروالوثائق االخرى المدلى بها من األطراف بنسخ،
ال يق ّل عددها عن عدد األطراف المشمولين
بالقضية تضاف لها نسخة واحدة ترجع
للمدعي وعليها ختم التس ّلم من قبل مكتب
الضبط المركزي للمحكمة.
وتقدم الدعوى مرفقة بمستنداتها لدى الكتابة
العامة للمحكمة اإلدارية (بنهج سوق أهراس
بتونس العاصمة)
 أجل تقديم الدعوى شهران من اإلعالمبالقرار.

الدوائر التعقيبية
للمحكمة اإلدارية
بتونس العاصمة
(مقرها  10نهج
روما تونس) بالنسبة

من صدر ضده الحكم
االبتدائي عن الدائرة
االستئنافية المتعهدة
أي إما الجماعة
المحلية المعنية

اإلجراءات أمام الدوائر التعقيبية:
« يرفع الطعن بالتعقيب في ّ
الصورة
المنصوص عليها بهذا القانون بمقتضى
مطلب يح ّرره محام لدى التعقيب يقدّم لكتابة
المحكمة في أجل شهر من تاريخ اإلعالم
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املحكمة املختصة
وسند االختصاص عند
االقتضاء

للطور االستئنافي.
(أوقد تسند المحكمة
اإلدارية التعقيب
في هذه النزاعات
الخصوصية إلى
الجلسة العامة للمحكمة
اإلدارية في قانونها
الجديد الذي هو بصدد
اإلعداد في غياب تحديد
دقيق للمحكمة اإلدارية
العليا حاليا أي في
قانون المحكمة اإلدارية
لسنة  1972الجاري به
العمل).
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الجهة أو الجهات
املخول لها اللجوء
إىل القضاء اإلداري

أو وزارة الشؤون
الخارجية.

املرجع
القانوني
واإلجراءات

بالحكم المطعون فيه.
ويجب أن يحتوي المطلب على أسماء األطراف
وألقابهم ومق ّراتهم وعرض موجز لوقائع
القضية وللمطاعن الموجّ هة إلى الحكم
المطعون فيه.
وتعفى اإلدارات العمومية من مساعدة المحامي
في جميع حاالت التعقيب المتعلقة بمادة تجاوز
السلطة( ».فصل  67من ق .م .إ)
ّ
المعقب خالل أجل ال يتجاوز الستين يوما
يقدّم
من تاريخ تقديم مطلبه لكتابة المحكمة ما يلي
وإال ّ سقط طعنه:
 محضر إعالمه بالحكم أو القرار المطعون فيهإن وقع ذلك اإلعالم
 نسخة من القرار أو الحكم المطعون فيه مذ ّكرة في بيان أسباب الطعن مشفوعة بك ّلّ
ومفصلة لك ّل مطعن على حدة.
المؤيدات
ّ
المعقب ضدّه بنظير
 نسخة من محضر إبالغمن تلك المذ ّكرة ومؤيّداتها.
(فصل  68من ق .م .إ)
وتلعب الدوائر التعقيبية في هذه الحالة دورا
استئنافيا نهائيا لألحكام االبتدائية الصادرة عن
الدوائر االستئنافية وبهذا المعنى قذ تتساهل
المحكمة في قبول مطالب االستئناف أمام
دوائرها التعقيبية على غرار مطالب االستئناف
وبأن ال تتشدد في فرض تفصيل المطاعن كل
على حدة في المذكرة مثلما هو معمول به في
التعقيب االعتيادي.

ّ
المحل ّية
دليل ال ّرقابة القضائ ّية على أعمال الجماعات

ثانيا-زّ :
النزاعات المتعلّقة بشرعيّة قرارات الجماعات المحلّيّة ذات
الصبغة العامّ ة الم ّتصلة بالمعاليم وال ّرسوم والحقوق والمبالغ المختلفة
ّ
(تجاوز سلطة)
النزاعات المتعلقة بشرعية قرارات الجماعات المحلية
المالية
الصبغة
ذات
ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
ﺑﻘﺮﺍﺭﺍﺕ
ﺑﺸﺮﻋﻴﺔ
ﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
م .ج .م.
ﺫﺍﺕفصل 143
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺍﻟﺼﺒﻐﺔ
ﻓﺼﻞ  143ﻡ.ﺝ .ﻡ

يمكن للوالي في الجهة الراجعة له بالنظر االعتراض على قرارات الجماعات المحلية ذات الصبغة العامة
ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻮﺍﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺮﺍﺟﻌﺔ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺍﻹﻋﺘﺮﺍﺽ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﺒﻐﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻟﻴﻢ ﻭ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻭ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ

والمتعلقة بالمعاليم والرسوم والحقوق وغيرها من المبالغ أمام الدائرة االبتدائية المختصة للمحكمة
ﻭ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻹﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ .ﻛﻤﺎ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﺃﻥ ﻳﻄﻠﺐ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ.

االدارية .كما له في حالة التأكد أن يطلب توقيف تنفيذ قرار الجماعة المحلية

ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ

ﺍﻟﻭﺍﻟﻲ

ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ

ﺇﻋﺘﺮﺍﺽ

ﻣﻄﻠﺐ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺗﻨﻔﻴﺬ

ﺃﺟﻞ ﺷﻬﺮ

ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻹﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ
 ﻋﺮﻳﻀﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﺎﺯﻉ ﺍﻹﺧﺘﺼﺎﺹ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻮﺍﻝ ﻋﺮﻳﻀﺔ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔﻓﻲ  3ﻧﻈﺎﺋﺮ ﻣﻊ ﻧﻈﻴﺮ ﻟﻠﻤﺪﻋﻲ

 -ﺗﺼﺪﺭ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺍﻹﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﺃﺣﻜﺎﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﺟﻞ ﺃﻗﺼﺎﻩ ﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻌﻬﺪﻫﺎ

ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ  13ﻧﻬﺞ ﺳﻮﻕ

ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻹﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ

ﺃﻫﺮﺍﺱ ﺗﻮﻧﺲ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ )ﻭﻻﻳﺎﺕ ﺗﻮﻧﺲ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ(

ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺗﺮﺍﺑﻴﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ

ﻋﺮﻳﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﺩﻋﻮﻯ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻻ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ

ﻋﺮﻳﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﺩﻋﻮﻯ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻻ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ

ﻣﺤﺎﻣﻲ ﺗﻮﺩﻉ ﻓﻲ  3ﻧﻈﺎﺋﺮ ﻣﻊ ﻧﻈﻴﺮ ﻟﻠﻤﺪﻋﻲ

ﻣﺤﺎﻣﻲ ﺗﻮﺩﻉ ﻓﻲ  3ﻧﻈﺎﺋﺮ ﻣﻊ ﻧﻈﻴﺮ ﻟﻠﻤﺪﻋﻲ

ﺃﺟﻞ ﺷﻬﺮ

ﺇﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻹﺑﺘﺪﺍﺋﻲ

ﺇﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻹﺑﺘﺪﺍﺋﻲ

ﺃﺟﻞ ﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺭ

ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻮﺍﻟﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻃﻠﺐ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺘﺮﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ

ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺗﻮﻧﺲ ﻭ ﺑﻨﻌﺮﻭﺱ ﻭ ﺃﺭﻳﺎﻧﺔ ﻭ ﻣﻨﻮﺑﺔ ﻭ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻹﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺗﺮﺍﺑﻴﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﺎﻗﻲ

ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ  .ﻭ ﺗﺨﻀﻊ ﺷﻜﻠﻴﺎﺕ ﻣﻄﻠﺐ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ.

ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺍﻹﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺑﺘﻮﻧﺲ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ
ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ  13ﻧﻬﺞ ﺳﻮﻕ
ﺃﻫﺮﺍﺱ ﺗﻮﻧﺲ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ

 ﺗﺨﻀﻊ ﺷﻜﻠﻴﺎﺕ ﻭ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻄﻠﺐ ﺍﻹﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭ ﺍﻟﻤﺬﻛﺮﺓ ﻭ ﺇﻳﺪﺍﻋﻬﻤﺎ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻜﻨﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔﺇﻟﻰ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻹﺟﺮﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻹﺳﺘﺌﻨﺎﻑ
 -ﻣﻄﻠﺐ ﺍﻹﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻲ  3ﻧﻈﺎﺋﺮ ﻣﻊ ﻧﻈﻴﺮ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﻧﻒ

 ﻣﺬﻛﺮﺓ ﺍﻹﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺗﻬﺎ ﻓﻲ  3ﻧﻈﺎﺋﺮ ﻣﻊ ﻧﻈﻴﺮ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﻧﻒ -ﺗﺼﺪﺭ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻹﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﺣﻜﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﺟﻞ ﺃﻗﺼﺎﻩ ﺷﻬﺮ ﻭ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺮﺍﺭﻫﺎ ﺑﺎﺗﺎ
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املحكمة املختصة
وسند االختصاص عند
االقتضاء

الدوائر االبتدائية
بتونس بالنّسبة
لواليات تونس
الكبرى (مقرها
نهج سوق أهراس
بتونس) والدوائر
االبتدائية الجهوية
بالنسبة لباقي
الواليات بحسب
االختصاص الترابي
لكل منها.
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الجهة أو الجهات
املخول لها اللجوء
إىل القضاء اإلداري

املرجع
القانوني
واإلجراءات

الوالي بالنسبة ّ
لحق
االعتراض أمام
المحكمة اإلدارية
االبتدائية (الدّائرة
ّ
المختصة).
االبتدائية

الفصل  143م .ج .م :قبل نشرها بالجريدة
الرسمية للجماعات المحلية ،تحال في أجل ال
يتجاوز عشرة أيام من تاريخ المداوالت مختلف
القرارات ذات الصبغة العامة المتعلقة بالمعاليم
والرسوم والحقوق والمبالغ المختلفة إلى ك ّل
من الوالي وأمين المال الجهوي.
للوالي االعتراض ،عند االقتضاء ،لدى المحكمة
اإلدارية االبتدائية على شرعية القرارات المتعلقة
بضبط المعاليم والرسوم والحقوق أو معاليم
االستغالل في أجل أقصاه شهر من تاريخ
اإلعالم.
وله في حالة التأ ّكد أن يطلب من القاضي
اإلداري المختص توقيف تنفيذ القرارات
موضوع االعتراض.
تصدر المحكمة حكمها في أجل أقصاه شهر
من تاريخ تعهدها.
ويقع االستئناف أمام المحكمة اإلدارية
االستئنافية المختصة ترابيا في أجل شهر
من تاريخ اإلعالم بالحكم .وتصدر المحكمة
االستئنافية قرارها في أجل أقصاه شهر،
ويكون قرارها باتا.
ّ
خاصة ضمن م ج م بهذا
في غياب أحكام
ّ
الشأن أو إحالة واضحة ّ
لنص معيّن وفيما
عدا آجال القيام باالعتراض (شهر من اإلعالم
بالقرار) وآجال الحكم المحددة به بشهر تطبق
أحكام قانون المحكمة اإلدارية عدد  40المؤرخ
في أول جوان  1972فيما يخص شكليات
دعوى تجاوز السلطة وإجراءات إيقاف التنفيذ
( 31و 33و 35و 36و 38و 39بالخصوص)
واالستئناف (فصول  58إلى  )61سالف ذكرها.

ّ
المحل ّية
دليل ال ّرقابة القضائ ّية على أعمال الجماعات

املحكمة املختصة
وسند االختصاص عند
االقتضاء

الجهة أو الجهات
املخول لها اللجوء
إىل القضاء اإلداري

املرجع
القانوني
واإلجراءات

إجراءات االعتراض أمام الدوائر االبتدائية:
 يتطلب عريضة ممضاة من الوالي أو نائبهالقانوني تتضمن اسم ولقب ومقر كل واحد من
األطراف وعرض موجز للوقائع والمستندات
والطلبات وتكون مصحوبة بالمؤيدات .وترفق
بنسخة من المقرر المطعون فيه (الفصل 36
من ق .م .إ).
 إنابة محام في مادة تجاوز السلطة غيروجوبية (فصل  35من ق .م .إ).
 يرفع االعتراض أمام الدائرة االبتدائيةّ
المختصة ترابيا في أجل أقصاه شهر من تاريخ
اإلعالم بالقرار اإلداري المطعون فيه.
(فصل  143م .ج .م  /فصل  37من ق .م .إ).
 تقدم الدعوى مرفقة بمستنداتها لدى الكتابةالعامة للمحكمة اإلدارية (بنهج سوق أهراس
بتونس العاصمة) بالنسبة لدوائرها االبتدائية
الراجعة لنظرها الجماعات المحلية لواليات
تونس الكبرى (تونس وأريانة وبن عروس
ومنوبة) ولدى الكتابة العامة لكل من الدوائر
الجهوية للمحكمة اإلدارية بحسب اختصاصها
الترابي (الفصالن  15فقرة أخيرة و 38من ق.
م .إ).
 يجب أن تصحب عريضة الدّعوى والتقاريروالوثائق األخرى المدلى بها من األطراف بنسخ,
ال يق ّل عددها عن عدد األطراف المشمولين
بالقضية ,تضاف لها نسخة واحدة ترجع
للمدعي وعليها ختم التس ّلم من قبل مكتب
الضبط المركزي للمحكمة.
فإن لم يقع اإلدالء بهذه النّسخ يتو ّلى الكاتب
العام ,بطلب من رئيس الدائرة ,التنبيه على
ال ّ
طرف المعني لإلدالء بها في ظرف عشرة أيّام
ّ
من تاريخ وصول التنبيه إليه .وإذا بقي التنبيه
المتع ّلق بعريضة الدعوى والوثائق المصاحبة
لها بدون نتيجة فإنّه يحكم بطرح القضية.
(فصل  38من ق .م .إ).
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املحكمة املختصة
وسند االختصاص عند
االقتضاء

الجهة أو الجهات
املخول لها اللجوء
إىل القضاء اإلداري

املرجع
القانوني
واإلجراءات

الرئيس األول
للمحكمة اإلدارية
بالنسبة لمطالب
توقيف التنفيذ
المقدمة من والة
تونس الكبرى (تونس
وأريانة ومنوبة وبن
عروس) ورؤساء
الدوائر االبتدائية
الجهوية كل حسب
والية أو واليات
اختصاصه.

الوالي بالنسبة لطلب
توقيف تنفيذ القرار
موضوع االعتراض
وذلك في حالة التأكد.

مطلب توقيف التنفيذ:
يرفع مطلب توقيف التنفيذ بعريضة مستق ّلة
عن دعوى تجاوز السلطة وتكون ممضاة من
المدّعي أو من محام لدى التعقيب أو لدى
االستئناف أن من وكيل حامل لتفويض مع ّرف
باإلمضاء عليه.
(فصل  39من ق .م .إ)

الدوائر االستئنافية
للمحكمة اإلدارية
بتونس العاصمة
(مقرها مونبليزير
تونس) بالنسبة
لالستئناف

الوالي أو الجماعة
المحلية صاحبة
القرار المعترض
عليه بالنسبة
لالستئناف بحسب
من صدر ضده الحكم
االبتدائي.

اإلجراءات أمام الدّوائر االستئنافية بتونس:
 يرفع االستئناف في الحاالت المنصوصعليها بالفصل  19من هذا القانون لدى الدوائر
االستئنافية بالمحكمة اإلدارية بمقتضى مطلب
يقدّم لكتابة المحكمة بواسطة محام لدى
التعقيب أو لدى االستئناف ويس ّلم له وصل في
ذلك.
وتعفى من مساعدة المحامي المطالب المتع ّلقة
بمادّة تجاوز السلطة عندما تكون الدّعوى
االبتدائيّة موجّ هة ض ّد المق ّررات اإلدارية
المتع ّلقة باألنظمة األساسية ألعوان الدّولة
ّ
والمؤسسات العموميّة ذات
والجماعات المحليّة
الصبغة اإلدارية أو المق ّررات الصادرة في مادة
الجرايات والحيطة االجتماعية.
كما تعفى اإلدارات العمومية من مساعدة
المحامي في جميع حاالت االستئناف المتع ّلقة
بمادّة تجاوز السلطة.
(فصل  59ق .م .إ)
 يجب تقديم مطلب االستئناف في أجل اليتجاوز شهرا ابتداء من تاريخ اإلعالم بالحكم.
(فصل  143م .ج .م)
 يجب على المستأنف أن يدلي في أجلشهرين من تاريخ تقديم المطلب بمذ ّكرة في
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ّ
المحل ّية
دليل ال ّرقابة القضائ ّية على أعمال الجماعات

املحكمة املختصة
وسند االختصاص عند
االقتضاء

الجهة أو الجهات
املخول لها اللجوء
إىل القضاء اإلداري

املرجع
القانوني
واإلجراءات

بيان أسباب الطعن تكون مصحوبة بنسخة
من الحكم المستأنف وما يفيد إبالغ المستأنف
ضده بنظير من تلك المذكرة ,وإال ّ سقط
استئنافه « (فصل  61ق .م .إ).
 تصدر الدائرة االستئنافية حكمها في أجلأقصاه شهر ويكون قرارها باتّا.
(الفصل  143م .ج .م).
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ثانيا-ح :في ما ّدة األذون االستعجاليّة ال ّرامية إلى ّ
النفاذ إلى المعلومات
والوثائق.
األذون االستعجالية الرامية إلى النفاذ
إلى المعلومات والوثائق
فصل  165من م .ج .م .وفصل  81من قانون المحكمة اإلدارية
يمكن للمتساكنين بالجماعة المحلية المعنية ولمكونات المجتمع المدني المسجلين بالكتابة العامة
للجماعة المحلية المعنية ولكل من له مصلحة بما في ذلك الوالي عند االقتضاء تقديم طلب كتابي
لرئيس الجماعة المحلية لإلستيضاح حول موارد ونفقات معينة
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ّ
المحل ّية
دليل ال ّرقابة القضائ ّية على أعمال الجماعات

املحكمة املختصة
وسند االختصاص عند
االقتضاء

الجهة أو الجهات
املخول لها اللجوء
إىل القضاء اإلداري

السند القانوني العام
بقانون المحكمة
اإلدارية (الفصل :)81
«يمكن في جميع
حاالت التأ ّكد لرئيس
الدائرة االبتدائية
أو االستئنافية أن
يأذن استعجاليا
باتخاذ الوسائل
الوقتية المجدية
بدون مساس باألصل
وبشرط أال ّ يفضي
ذلك إلى تعطيل تنفيذ
أيّ قرار إداري».

رئيس الدائرة
االبتدائية المختصة
ترابيا (رؤساء الدوائر
االبتدائية بتونس
العاصمة بالنسبة
لواليات تونس

املرجع
القانوني
واإلجراءات

الفصل  165م .ج .م :للمتساكنين بالجماعة
المحلية ولمكونات المجتمع المدني المسجلين
لدى الكتابة العامة وك ّل من له مصلحة تقديم
طلب استيضاح كتابي لرئيس الجماعة المحلية
حول موارد ونفقات معينة .يسجل ك ّل طلب
بدفتر م ّرقم خاص باالستفسارات.
ويمكن لهذا الغرض اعتماد منظومة سجل
إلكتروني مؤمنة.
لألشخاص المشار إليهم بالفقرة السابقة
والذين لم يتلقوا جوابا في أجل أقصاه شهر من
تاريخ إيداع مطلبهم التوجه للمحكمة اإلدارية
المختصة ترابيا.
تأذن المحكمة عند االقتضاء بالحصول على
الوثائق المطلوبة.
يوجد أيضا إطار قانوني آخر وهو القانون
األساسي عدد  22لسنة  2016المؤرخ في 24
مارس  2016والمتعلق ﺑﺎﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻨﻔﺎذ إﻟﻰ
اﻟﻤﻌﻠﻮمة والذي يمكن بمقتضاه اللجوء إلى هيئة
النفاذ للمعلومة ويمكن في نطاقه القيام بدعوى
ضد قرار الرفض أمام هيئة النفاذ إلى المعلومة
على أن يكون استئناف قراراتها أمام المحكمة
اإلدارية طبقا لما ّ
نصت عليه األحكام واإلجراءات
الواردة بقانون النفاذ إلى المعلومة.
يراجع في هذا الخصوص منشور رئيس
الحكومة عدد  19المؤرخ في  18ماي 2018
التفسيري لقانون النفاذ للمعلومة.
 المتساكنونبالجماعة المحلية
المعنية
 مكونات المجتمعالمدني المسجلون
بالكتابة العامة

اإلجراءات بالنسبة لخيار م ج م ال ّلجوء في
هذا الشأن إلى القضاء اإلداري مباشرة أمام
رؤساء الدوائر االبتدائية:
تخضع شكليات مطلب اإلذن االستعجالي
ومحتواه إلى األحكام العامة الخاصة باإلجراءات
لدى الدوائر االبتدائية وخاصة تلك التي ته ّم
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املحكمة املختصة
وسند االختصاص عند
االقتضاء

الجهة أو الجهات
املخول لها اللجوء
إىل القضاء اإلداري

املرجع
القانوني
واإلجراءات

الكبرى ورؤساء
الدوائر الجهوية
االبتدائية بالنسبة
لبقية الواليات وفق
االختصاص الترابي
لكل منها.
أو رؤساء الدوائر
االستئنافية بتونس
بالنسبة للقضايا
األصلية الراجعة
لها بالنظر .وفي
هذه الصورة فطلب
الحصول على
المعلومات والوثائق
يرجع فيه النظر للدائرة
االبتدائية المختصة
ترابيا على أنه يمكن
استئناف هذه األذون
أمام الدوائر االستئنافية
للمحكمة اإلدارية
بتونس العاصمة عمال
بأحكام الفصل 85
و 19من ق م إ.
الفصل  19من ق م إ
ينص على أن الدوائر
االستئنافية تختص
بالنظر في استئناف
األذون واألحكام
االستعجالية الصادرة
في المادة اإلدارية.

للجماعة المحلية
المعنية
 كل من له مصلحة(بما في ذلك الوالي
عند االقتضاء)

محتوى عريضة الدعوى ومرفقاتها.
 مطلب في اإلذن بالحصول على معلوماتووثائق حول التصرف المالي للجماعة المحلية
بالنسبة لعمليات معينة يقدم باسم رئيس
الدائرة االبتدائية المختصة ترابيا (الدوائر
االبتدائية للمحكمة اإلدارية بتونس العاصمة
نهج سوق أهراس بالنسبة لبلديات واليات
تونس الكبرى والدّوائر االبتدائية الجهوية
للمحكمة اإلدارية بالنسبة لبقية البلديات
بحسب اختصاص الدائرة الترابي المضبوط
باألمر الحكومي المصاحب لهذا الجدول)
 يقدم المطلب ومؤيّداته بما في ذلك نسخةمن المطلب الموجه للجماعة المحلية وما يفيد
إيداعه لديها بغاية الحصول على المعلومات
والوثائق المعنية وذلك في  4نظائر لدى الكتابة
العامة للدائرة المعنية (الكتابة العامة للمحكمة
اإلدارية بنهج سوق أهراس بتونس العاصمة
بالنسبة لدوائر تونس العاصمة أو الكتابة
العامة للدائرة االبتدائية الجهوية للمحكمة
اإلدارية ذات النظر.
 يقد ّم المطلب إلى رئيس الدائرة ااإلبتدائيةّ
المختصة ( لدى الكتابة العامة للمحكمة أو
ّ
كتابة الدائرة اإلبتدائية الجهوية ) بعد انقضاء
أجل أقصاه شهر من إيداع مطلب الحصول
على المعلومات والوثائق لدى الجماعة المحلية
المعنية وبقائه دون جواب ( .فصل  165م .ج.
م وفصل  81من ق .م .إ ).

وتجدر اإلشارة ّ
أن
المحكمة اإلدارية
(دوائرها االبتدائية)
في مادة األذون
االستعجالية الرامية

86
86

ّ
المحل ّية
دليل ال ّرقابة القضائ ّية على أعمال الجماعات

املحكمة املختصة
وسند االختصاص عند
االقتضاء

الجهة أو الجهات
املخول لها اللجوء
إىل القضاء اإلداري

املرجع
القانوني
واإلجراءات

الحصول على
معلومات ووثائق
قبلت اختصاصها
المباشر على أساس
قانونها دونما فرض
االلتجاء مسبّقا لهيئة
النّفاذ للمعلومة في
إطار قانونها عدد 22
لسنة  2016وفي ذلك
تمسك للقاضي اإلداري
االبتدائي باختصاصه.
يراجع مثال:
القرار االستعجالي
عدد ّ 713697
الصادر
بتاريخ  15أوت
 2017عن الدّائرة
االبتدائيّة المك ّلفة
باالستمرار والذي
اعتبرت فيه المحكمة
ّ
أن القاضي اإلداري
يستم ّد اختصاصه في
المادّة االستعجالية
المتعلق باإلذن بتسليم
المتقاضين نسخا من
الوثائق التي بحوزة
اإلدارة من أحكام
الفصل  81من القانون
المتع ّلق بالمحكمة
اإلدارية وليس من
أحكام القانون
األساسي عدد  22لسنة
 2016المؤ ّرخ في 24
مارس  2016المتع ّلق
بالحق في النفاذ إلى
المعلومة.

المحور الثاني :هيئات الرقابة القضائية على أعمال الجماعات المحلية والسلطات المركزية والالمحورية من خالل م .ج.م.

87
87

املحكمة املختصة
وسند االختصاص عند
االقتضاء

الدّوائر االستئنافية
للمحكمة اإلدارية
بتونس العاصمة
(فصل  85من ق
م إ) في صورة
االستئناف.

2
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الجهة أو الجهات
املخول لها اللجوء
إىل القضاء اإلداري

املرجع
القانوني
واإلجراءات

من صدر ضده اإلذن
االبتدائي أي الجماعة
المحلية المعنية
في صورة استجابة
رئيس الدائرة
االبتدائية صاحب
النظر للمطلب أو
الطالبين في صورة
رفضه.

اإلجراءات أمام الدوائر االستئنافية:
لئن لم ينص الفصل  165من م .ج .م على
فرضية االستئناف فإنه وما لم يستبعدها
صراحة وتبقى اإلجراءات العامة في ق م إ
بهذا الخصوص منطبقة ومنها قابلية استئناف
األذون االستعجالية الصادرة عن رؤساء الدوائر
االبتدائية.
 يرفع استئناف األذون االستعجالية الصادرةعن رؤساء الدّوائر االبتدائية بواسطة محام لدى
التعقيب أو لدى االستئناف وفي أجل ال يتجاوز
العشرة أيّام من تاريخ اإلعالم بها (فصل 85
من ق .م .إ)
وفيما عدا أجل رفع االستئناف ( 10أيام) تطبق
عليها اإلجراءات العادية لالستئناف وفقا لما
نص عليها بالفصول  59وما بعدها من ق .م .إ:
 يرفع االستئناف في الحاالت المنصوصعليها بالفصل  19من هذا القانون لدى الدوائر
االستئنافية بالمحكمة اإلدارية بمقتضى مطلب
يقدّم لكتابة المحكمة (في أجل عشرة أيام من
اإلعالم باإلذن بالنسبة للمادة االستعجالية وفقا
للفصل  85من ق .م .إ).
يقدّم المطلب بواسطة محام لدى التعقيب أولدى االستئناف ويس ّلم له وصل في ذلك (إنابة
المحامي وجوبية في مادة استئناف األذون
االستعجالية وفقا لنفس الفصل  85من ق .م.
إ).
 يجب على المستأنف أن يدلي في أجلشهرين من تاريخ تقديم المطلب بمذ ّكرة في
بيان أسباب الطعن تكون مصحوبة بنسخة من
الحكم المستأنف (اإلذن االستعجالي) وما يفيد
إبالغ المستأنف ضده بنظير من تلك المذ ّكرة
وإال ّ سقط استئنافه.

ّ
المحل ّية
دليل ال ّرقابة القضائ ّية على أعمال الجماعات

النزاعات في قرارات ّ
ثانيا-طّ :
حل المجالس البلديّة وقرارات إيقافها
عن النشاط (تجاوز سلطة)
املحكمة املختصة
وسند االختصاص عند
االقتضاء

الدوائر االبتدائية
بتونس العاصمة
(مقرها  13نهج سوق
أهراس بتونس) هي
المختصة بالنظر
ابتدائيا في هذه
الطعون سواء بالنسبة
لقرار اإليقاف عن
النشاط الصادر
عن الوزير المكلف
بالجماعات المحلية
أو بالنسبة لقرار
الحل المتمثل في
أمر حكومي صادر
عن رئيس الحكومة
وذلك نظرا إلى أن
الدعوى تستهدف
قرارات صادرة عن
سلط مركزية مقرها
بتونس العاصمة هذا
من جهة و من جهة
أخرى وفي ظل أحكام
قانون المحكمة اإلدارية
لسنة  1972السارية
(حتى صدور قانون
جديد يتعلق بالمحكمة
اإلدارية تجسيما للفصل
 116من الدستور)
فالفصل  15المتعلق
بالدوائر االبتدائية
الجهوية ينص على ما
يلي:

الجهة أو الجهات
املخول لها اللجوء
إىل القضاء اإلداري

 رئيس الجماعةالمحلية
 ثلث أعضاءالمجلس
(عبارة «المعنيين»
الواردة بهذا الفصل
من م ج ع بخصوص
مطالب توقيف تنفيذ
قرارات حل أو إيقاف
المجالس البلدية
تحدث لبسا في فهم
مقاصد المشرع بهذا
الخصوص بمعنى
أنه يفهم بأنه أجاز
حصرا لرئيس البلدية
المعني أو لثلث أعضاء
المجلس البلدي
المعني الطعن في
قرارات الحل (األوامر
الحكومية) وقرارات
اإليقاف (قرارات الوزير
المكلف بالجماعات
المحلية) فيما نص على
« المعنيين « بالنسبة
لطلبات توقيف التنفيذ.
وعبارة» المعنيين»
الواردة بهذا الفصل
تعود حينئذ على رئيس
البلدية أو ثلث أعضاء
المجلس البلدي المعني

املرجع
القانوني
واإلجراءات

الفصل  204م .ج .م ـ باستثناء الحاالت
المنصوص عليها بالقانون ،ال يمكن حل
المجلس البلدي إال إذا استحال اعتماد حلول
أخرى وبمقتضى أمر حكومي مع ّلل بعد
استشارة المجلس األعلى للجماعات المحلية
وبناء على رأي المحكمة اإلدارية العليا وألسباب
تتع ّلق بإخالل خطير بالقانون أو بتعطيل
واضح لمصالح المتساكنين وذلك بعد االستماع
إلى أعضائه وتمكينهم من حق الدفاع.
وفي حالة التأ ّكد ،يمكن للوزير المك ّلف
بالجماعات المحلية إيقاف المجلس عن النشاط
بناء على تقرير مع ّلل من الوالي وبعد استشارة
مكتب المجلس األعلى للجماعات المحلية ،وذلك
لمدة أقصاها شهران.
يمكن لرئيس الجماعة أو لثلث أعضاء
المجلس الطعن في قرارات اإليقاف أو الحل
أمام المحكمة اإلدارية االبتدائية المختصة.
وللمعنيين طلب توقيف تنفيذ القرارات
المذكورة في أجل خمسة أيام من تاريخ
ّ
ويبت رئيس المحكمة
إعالمهم بالقرارات.
اإلدارية المختصة بالنظر في مطلب توقيف
التنفيذ في أجل ال يتجاوز عشرة أيام من تاريخ
تقديم المطلب.
ال تصبح قرارات اإليقاف أو الحل سارية
المفعول إال بعد صدور قرار برفض رئيس
المحكمة اإلدارية المختصة لمطلب توقيف
التنفيذ أو بانقضاء أجل تقديمه.
ويتو ّلى الكاتب العام للبلدية طيلة فترة إيقاف
المجلس البلدي تسيير إدارة البلدية ،ويأذن
استثنائيا ،بناء على تكليف من الوالي ،بالنفقات
التي ال تحتمل االنتظار».
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املحكمة املختصة
وسند االختصاص عند
االقتضاء

الجهة أو الجهات
املخول لها اللجوء
إىل القضاء اإلداري

املرجع
القانوني
واإلجراءات

«ويمكن إحداث دوائر
ابتدائية بالجهات
متفرعة عن المحكمة
اإلدارية يضبط النطاق
الترابي لكل منها بأمر
وذلك للنظر ،في حدود
االختصاص الحكمي
المنصوص عليه
بالفصل  17من هذا
القانون ،في القضايا
المرفوعة ضد السلط
اإلدارية الجهوية
المحلية والمؤسسات
العمومية الكائن مقرها
األصلي بالنطاق الترابي
للدائرة ،وكذلك القضايا
التي يمكن أن يسند
فيها االختصاص لها
بمقتضى قانون خاص.
ويباشر رئيس الدائرة
االبتدائية في هذه
الحالة المهام الموكولة
إلى الرئيس األول
بمقتضى هذا القانون
كما يكلف الرئيس
األول من بين متصرفي
المحكمة كاتبا عاما
مساعدا لمباشرة مهام
الكاتب العام للمحكمة
اإلدارية في مستوى
الدائرة المذكورة».
وبالتالي وفي غياب
نص صريح بم .ج .م
يخالف قانون المحكمة
فيما يتعلق

على اعتبار أن توقيف
التنفيذ فرع من األصل.

اإلجراءات:
ترفع دعوى تجاوز السلطة مبدئيا في الشهرين
المواليين لإلعالم بالقرار اإلداري المطعون فيه
أو لنشره.
 - 1بالنسبة للطعن في األمر الحكومي
الصادر بالح ّل:
نظرا لصبغته الترتيبية المستنتجة من خضوعه
وجوبيا لرأي المحكمة اإلدارية المسبق ومن
انعكاساته على كافة متساكني البلدية المعنية
فالطعن فيه يقتضي وجوبا القيام بمطلب
مسبق يوجه لرئاسة الحكومة في الشهرين
المواليين لإلعالم به.
يقتضي الطعن فيه أمام الدوائر االبتدائية
للمحكمة اإلدارية بتونس العاصمة إنابة محام
لدى التعقيب (فقرة أخيرة من الفصل  35من
ق .م .إ:
«وتقدم دعاوى تجاوز السلطة المتعلقة باألوامر
ذات الصبغة الترتيبية بواسطة محام لدى
التعقيب .ويكون المطلب المسبق وجوبيا».
دعوى تجاوز السلطة أمام الدوائر
االبتدائية:
 تتطلب عريضة ممضاة من محام لدىالتعقيب تتضمن اسم ولقب ومقر كل واحد من
األطراف وعرض موجز للوقائع والمستندات
والطلبات وتكون مصحوبة بالمؤيدات .وترفق
بنسخة من المقرر المطعون فيه وبالوثيقة
المثبتة لتاريخ توجيه المطلب المسبق إلى
اإلدارة على أساس أن المطلب المسبق وجوبي
بالنسبة لدعوى تجاوز السلطة ضد األوامر
الترتيبية.
 تودع عريضة الدّعوى ومؤيّداتها وك ّل مايدلي به األطراف من مذ ّكرات وحجج كتابية
لدى كتابة المحكمة اإلدارية ,غير أنّه يمكن أن
ترسل الوثائق المشار إليها إلى كتابة المحكمة
مضمونة الوصول مع اإلعالم بالبلوغ.
 -ويجب أن تصحب عريضة الدّعوى والتقارير
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املحكمة املختصة
وسند االختصاص عند
االقتضاء

الجهة أو الجهات
املخول لها اللجوء
إىل القضاء اإلداري

بالنظر في النزاعات
المتعلقة بقرارات
السلط المركزية فعبارة
«المحكمة االبتدائية
المختصة» تبقى
معها دوائر المحكمة
اإلدارية االبتدائية
بتونس العاصمة هي
المختصة.

الرئيس األول
للمحكمة اإلدارية
بالنسبة لمطالب
توقيف التنفيذ

املرجع
القانوني
واإلجراءات

والوثائق االخرى المدلى بها من األطراف بنسخ،
ال يق ّل عددها عن عدد األطراف المشمولين
بالقضية ،تضاف لها نسخة واحدة ،فإن لم يقع
اإلدالء بهذه النّسخ يتو ّلى الكاتب العام ،بطلب
من رئيس الدائرة ،التنبيه على ال ّ
طرف المعني
لإلدالء بها في ظرف عشرة أيّام من تاريخ
وصول التّنبيه إليه .وإذا بقي التنبيه المتع ّلق
بعريضة الدعوى والوثائق المصاحبة لها بدون
نتيجة فإنّه يحكم بطرح القضية.
(فصول  35و 36و 37و 38من ق .م .إ).
 - 2بالنسبة للطعن في قرار الوزير المكلف
بالجماعات المحلية القاضي بإيقاف
نشاط مجلس البلدية :
نفس اإلجراءات الخاصة بالطعن في األوامر
الترتيبية القاضية بالحل باستثناء إنابة
المحامي والتي تعود في هذه الحالة غير
وجوبية تماما مثل المطلب المسبق الذي يصبح
اختياريا (فصالن  35و 37من ق .م .إ)
- 3االستئناف والتعقيب بالنسبة لقرار
حل المجلس البلدي أو إيقافه عن النشاط
(إجراءات مشتركة):
نفس اإلجراءات العادية الواردة بقانون
المحكمة اإلدارية والمذكورة سابقا مع أن
الطعن باالستئناف والتعقيب في األوامر
الحكومية الترتيبية يقتضي في كلتا الحالتين
إنابة محام لدى التعقيب.
(فصل  35فقرة أخيرة من ق .م .إ)
المدّعي في القضية
األصلية (رئيس
البلدية أو ثلث أعضاء
المجلس البلدي) له
أن يقدم مطلب في
توقيف تنفيذ القرار

مطلب توقيف التنفيذ أمام الرئيس األول
للمحكمة اإلدارية:
 بالنسبة لمطلب توقيف تنفيذ األمر الحكوميالقاضي بالحل يقدم مبدئيا بواسطة محامي
لدى التعقيب تطبيقا لقاعدة الفرع يتبع األصل
في حين أن مطلب توقيف تنفيذ قرار الوزير
المكلف بالجماعات المحلية ال يقتضي إنابة
محام.
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املحكمة املختصة
وسند االختصاص عند
االقتضاء

الجهة أو الجهات
املخول لها اللجوء
إىل القضاء اإلداري

املرجع
القانوني
واإلجراءات

 يرفع مطلب توقيف التنفيذ بعريضة مستق ّلةعن دعوى تجاوز السلطة تكون ممضاة من
محامي المدعي.
 يقدم مطلب توقيف التنفيذ في أجل خمسةأيام من اإلعالم بالقرار.
 يبت الرئيس األول في مطلب توقيف التنفيذفي أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ تقديم
المطلب.
 ال تصبح قرارات اإليقاف أو الحل ساريةالمفعول إال بعد صدور قرار برفض الرئيس
األول للمحكمة اإلدارية لمطلب توقيف التنفيذ
أو بانقضاء أجل تقديمه ( 5أيام من اإلعالم
بالقرار).
(فصل  204م ج م  +فصول  35و 39و 40من
ق .م .إ).

2
الدّوائر االستئنافية
للمحكمة االدارية
بتونس العاصمة

من صدر ضدّه الحكم
االبتدائي

اجراءات الطعن باالستئناف:
 يرفع االستئناف بمقتضى مطلب بواسطةمحام لدى التعقيب بالنسبة لألوامر الحكومية
القاضية بالح ّل وتعفى اإلدارات العمومية
من مساعدة محام في جميع الحاالت األخرى
لالستئناف في مادة تجاوز السلطة (لكن ال
شيء يمنع من االستعانة بمحام عند االقتضاء).
 يقدم مطلب االستئناف في أجل شهر منتاريخ اإلعالم بالحكم.
 على المستأنف (أو محاميه) تقديم مذكرة فيبيان أسباب االستئناف مصحوبة بنسخة من
الحكم وما يفيد ابالغ المستأنف ضدّه بنظير
من تلك المذ ّكرة في أجل شهرين من تقديم
مطلب االستئناف.
(فصول  58إلى  61من ق .م .إ)

الدوائر التعقيبية
للمحكمة االدارية
بتونس العاصمة

من صدر ضدّه الحكم
االستئنافي

اجراءات الطعن بالتعقيب:
 يرفع الطعن بالتعقيب بمقتضى مطلبيحرره محام لدى التعقيب بالنسبة لألوامر
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ّ
المحل ّية
دليل ال ّرقابة القضائ ّية على أعمال الجماعات

املحكمة املختصة
وسند االختصاص عند
االقتضاء

الجهة أو الجهات
املخول لها اللجوء
إىل القضاء اإلداري

املرجع
القانوني
واإلجراءات

الحكومية القاضية بالح ّل وتعفى اإلدارات
العمومية من مساعدة محام في جميع الحاالت
األخرى للتعقيب في مادة تجاوز السلطة (لكن
ال شيء يمنع من االستعانة بمحام عند
االقتضاء).
 يقدم مطلب التعقيب لكتابة المحكمة في أجلثالثين يوما من تاريخ اإلعالم بالحكم المطعون
فيه .ويجب أن يحتوي المطلب على أسماء
األطراف وألقابهم ومق ّراتهم وعرض موجز
لوقائع القضية وللمطاعن الموجهة إلى الحكم
المطعون فيه.
 يقدّم المعقب خالل أجل ال يتجاوز الستينيوما من تاريخ تقديم مطلبه لكتابة المحكمة
محضر إعالمه بالحكم أو القرار المطعون فيه
إن وقع ذلك اإلعالم ،نسخة من القرار أو الحكم
المطعون فيه ،مذكرة مح ّررة من طرف محام
لدى التعقيب في بيان أسباب الطعن مشفوعة
بكل المؤيّدات ومفصلة لكل مطعن على حدة،
ونسخة من محضر إبالغ المعقب ضدّه بنظير
من تلك المذكرة ومؤيّداتها ،وإال ّ سقط طعنه.
(فصالن  67و 68من ق .م .إ).
تودع الدعاوى والمطالب والم ّذكرات والمؤيدات
لدى الكتابة العامّ ة للمحكمة اإلدارية (مكتب
الضبط المركزي) بــ  13نهج سوق أهراس
تونس العاصمة.
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ثانيا-يّ :
ّ
البلدي من
النزاعات في قرارات إعفاء أعضاء المجلس
مهامّ هم (تجاوز سلطة)
شروط قرار اإلعفاء:
 امتناع أحد أعضاء المجلس البلدي دون عذر شرعي عن أداء مها ّمه. التنبيه عليه من قبل رئيس البلدية. في صورة عدم اإلجابة دعوة المعني باألمر لسماعه من قبل المجلس البلدي. يتّخذ قرار اإلعفاء بعد سماع العضو المعني باألمر من قبل المجلس البلديبأغلبية ثالثة أخماس أعضائه.

2

املحكمة املختصة
وسند االختصاص عند
االقتضاء

الجهة أو الجهات
املخول لها اللجوء
إىل القضاء اإلداري

املرجع
القانوني
واإلجراءات

المحكمة اإلدارية
المختصة هي حاليا
الدوائر االبتدائية
للمحكمة اإلدارية
المختصة أي الدوائر
االبتدائية بتونس
العاصمة بالنسبة
لتونس الكبرى
(واليات تونس وبن
عروس وأريانة ومنوبة)
والدوائر االبتدائية
بالجهات بحسب
اختصاصها الترابي
المحدد باألمر الحكومي
عدد  620لسنة 2017
المؤرخ في  25ماي
 2017والمتعلق
بإحداث دوائر ابتدائية
متفرعة عن المحكمة
اإلدارية بالجهات
وبضبط نطاقها
الترابي.

عضو المجلس
البلدي المعني بقرار
اإلعفاء.

الفصل  206م .ج .م ـ كل عضو من أعضاء
المجلس البلدي يمتنع دون عذر شرعي عن أداء
المهام المناطة بعهدته قانونا يتم التنبيه عليه
كتابيا من قبل رئيس البلدية للقيام بواجباته.
وفي صورة عدم استجابته ،يمكن للمجلس
البلدي أن يقرر إعفاءه من مهامه بأغلبية ثالثة
أخماس أعضائه وذلك بعد سماعه .وللمعني
باألمر الطعن لدى المحكمة اإلدارية المختصة
ترابيا.
الطعن يكون عن طريق دعوى في تجاوز
السلطة أمام الدائرة االبتدائية للمحكمة
اإلدارية المختصة أي التي تتبع البلدية
المعنية نظرها.
وتخضع الدعوى إلى اإلجراءات العامة الواردة
بقانون المحكمة اإلدارية والسابق ذكرها.
 التذكير بخالصة ّالجراءات( :فصول  35إلى 38من ق .م .إ).
 يجب أن تتضمّ ن عريضة الدعوى اسم ولقبومق ّر ك ّل واحد من األطراف ،وعرضا موجزا
للوقائع باللغة العربية ،والطلبات والمستندات
وإمضاء العارض أو ممثّله.
ويجب أن تكون مرفقة بالمؤيّدات (نسخة من
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ّ
المحل ّية
دليل ال ّرقابة القضائ ّية على أعمال الجماعات

املحكمة املختصة
وسند االختصاص عند
االقتضاء

الجهة أو الجهات
املخول لها اللجوء
إىل القضاء اإلداري

طلب توقيف تنفيذ
قرار اإلعفاء الصادر
عن المجلس البلدي
يقدم بعريضة
مستقلة للرئيس
األول للمحكمة
اإلدارية بالنسبة
لبلديات واليات
تونس الكبرى
(تونس وبن عروس
وأريانة ومنوبة)
وإلى رؤساء الدوائر
االبتدائية الجهوية
بالنسبة لبلديات
باقي الواليات بحسب
مرجع نظر كل دائرة
ابتدائية جهوية
للمحكمة اإلدارية.

يمكن للمدعي أي
عضو المجلس البلدي
المعفى أن يقدّم
مطلبا في توقيف
تنفيذ قرار اإلعفاء
الصادر عن المجلس
البلدي بمناسبة
دعواه األصلية
المقدمة في تجاوز
السلطة

املرجع
القانوني
واإلجراءات

القرار المطعون فيه ،وثيقة مثبتة لتاريخ توجيه
المطلب المسبق إلى اإلدارة إن وقع التظ ّلم
مسبقا لدى اإلدارة).
إنابة المحامي غير وجوبية في إطار دعوى
تجاوز السلطة
آجال القيام :شهران من تاريخ وقوع العلمبالقرار المطعون فيه أو نشره.
ويقطع المطلب المسبّق أجل الشهرين لينطلق
سريانه مجددا بعد مرور شهرين على سكوت
اإلدارة على مطلبه ليكون للمعني باألمر أجل
شهرين مواليين لسكوت اإلدارة لرفع دعواه.
بالنسبة لمطالب توقيف التنفيذ نفس اإلجراءات
العادية المقررة في مادة توقيف التنفيذ بقانون
المحكمة اإلدارية.
تذكير بخالصتها المنطبقة:
ّ
مستقل عن الدعوى األصلية إلى
يقدّم مطلبا
الرئيس األوّل للمحكمة اإلدارية قصد توقيف
تنفيذ القرار المطعون فيه إلى غاية ّ
البت في
القضية شريطة أن تكون األسباب المستند
إليها في ظاهرها جدية وأن يتسبّب القرار في
نتائج يصعب تداركها .كما يمكنه تقديم مطلب
في توقيف تنفيذ القرار المطعون فيه وتأجيل
التنفيذ إلى حين ّ
البت في مطلب توقيف التنفيذ.
وفي صورة التأ ّكد يمكن للرئيس األول أن يأذن
بتأجيل تنفيذ القرار بصفة فورية إلى حين
النظر في مطلب توقيف تنفيذه الذي يستغرق
ّ
البت فيه عادة أجل الشهر .وفي صورة
شديد التأ ّكد يمكن اإلذن بتوقيف التنفيذ على
المسودّة.
يمكن كذلك ممارسة هذا االختصاص من قبل
رؤساء الدوائر االبتدائية المحدثة في الجهات
بمقتضى األمر الحكومي عدد  620المؤرخ
في  25ماي  2017والمتعلق بإحداث دوائر
ابتدائية متفرعة عن المحكمة اإلدارية بالجهات
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املحكمة املختصة
وسند االختصاص عند
االقتضاء

الجهة أو الجهات
املخول لها اللجوء
إىل القضاء اإلداري

املرجع
القانوني
واإلجراءات

وبضبط نطاقها الترابي.
يرفع مطلب توقيف التنفيذ بعريضة مستقلة
عن دعوى تجاوز السلطة وتكون ممضاة من
قبل المدّعي أو من قبل محامي لدى االستئناف
أو التعقيب أو من وكيل حامل لتفويض معرف
باإلمضاء عليه.
(يراجع موقع القضاء اإلداري التونسي
للمحكمة اإلدارية بصدد اإلنجاز) وفصول 15
و 39و 40من ق .م .إ).

2

الدوائر االستئنافية
للمحكمة اإلدارية
بتونس العاصمة
بالنسبة لالستئناف
والدوائر التعقيبية
للمحكمة اإلدارية
بتونس العاصمة
بالنّسبة للتّعقيب.
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يمكن لمن صدر
ضده الحكم
االبتدائي الطعن فيه
باالستئناف كما
يمكن أيضا لمن
صدر ضده الحكم
االستئنافي الطعن
فيه بالتعقيب( .أي
إما العضو المعني
بقرار اإلعفاء أو
المجلس البلدي
صاحب القرار
المطعون فيه).

تكون األحكام االبتدائية الصادرة قابلة
لالستئناف كما تكون األحكام االستئنافية
الصادرة في الموضوع قابلة للتعقيب
وفقا لإلجراءات العادية المعتمدة بقانون
المحكمة اإلدارية والتي سبق التعرض
إليها.
تذكير بخالصة إجراءات االستئناف
والتعقيب المنطبقة:
الطعن باالستئناف:
 يرفع االستئناف بمقتضى مطلب بواسطةمحام مرسم لدى التعقيب أو االستئناف.
وتعفى من مساعدة المحامي المطالب المتعلقة
بمادة تجاوز السلطة عندما تكون الدعوى
االبتدائية موجهة ض ّد المقررات اإلدارية
المتعلقة باألنظمة األساسية ألعوان الدولة
والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات
الصبغة اإلدارية أو المق ّررات الصادرة في مادة
الجرايات والحيطة االجتماعية.
كما تعفى اإلدارات العمومية من مساعدة
المحامي في جميع حاالت االستئناف المتعلقة
بمادة تجاوز السلطة.
 يقدم مطلب االستئناف في أجل شهر منتاريخ االعالم بالحكم.
 -على المستأنف تقديم مذكرة في بيان أسباب

ّ
المحل ّية
دليل ال ّرقابة القضائ ّية على أعمال الجماعات

املحكمة املختصة
وسند االختصاص عند
االقتضاء

الجهة أو الجهات
املخول لها اللجوء
إىل القضاء اإلداري

املرجع
القانوني
واإلجراءات

االستئناف مصحوبة بنسخة من الحكم وما يفيد
ابالغ المستأنف ضدّه في أجل شهرين من
تقديم مطلب االستئناف.
الطعن بالتعقيب:
 يرفع الطعن بالتعقيب بمقتضى مطلبيحرره محام لدى التعقيب يقدم لكتابة
المحكمة في أجل ثالثين يوما من تاريخ اإلعالم
بالحكم المطعون فيه.
 يجب أن يحتوي المطلب على أسماءاألطراف وألقابهم ومق ّراتهم وعرض موجز
لوقائع القضية وللمطاعن الموجهة إلى الحكم
المطعون فيه.
تعفى اإلدارات العمومية من مساعدة المحامي
في جميع حاالت التعقيب المتع ّلقة بمادّة تجاوز
السلطة.
يقدّم المعقب خالل أجل ال يتجاوز الستين
يوما من تاريخ تقديم مطلبه لكتابة المحكمة
محضر إعالمه بالحكم أو القرار المطعون فيه
إن وقع ذلك اإلعالم ،نسخة من القرار أو الحكم
المطعون فيه ،مذكرة مح ّررة من طرف محام
لدى التعقيب في بيان أسباب الطعن مشفوعة
ّ
ومفصلة لكل مطعن على حدة،
بكل المؤيّدات
ونسخة من محضر إبالغ المعقب ضدّه بنظير
من تلك المذكرة ومؤيّداتها ،وإال ّ سقط طعنه.
ال يقبل الطعن بالتعقيب إال ّ ممن كان طرفا في
الحكم المطعون فيه أو من خلفه.
االستئناف فصول  58إلى  61والتعقيب فصالن
 67و 68من ق .م .إ).
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ثانيا-كّ :
النزاعات في قرارات (الوزير المكلّف بالجماعات المحلّيّة)
إيقاف رؤساء البلديّات ومساعديهم عن مباشرة وظائفهم وقرارات (أوامر
حكوميّة) إعفائهم من مهامّ هم (تجاوز سلطة).
قرارات ذات صبغة فرديّة
املحكمة املختصة
وسند االختصاص عند
االقتضاء

2

الدوائر االبتدائية
بتونس العاصمة
(مقرها  13نهج سوق
أهراس بتونس) هي
المختصة بالنظر
ابتدائيا في هذه
الطعون سواء بالنسبة
لقرار اإليقاف عن
النشاط الصادر
عن الوزير المكلف
بالجماعات المحلية
أو بالنسبة لقرار
اإلعفاء المتمثل في أمر
حكومي فردي صادر
عن رئيس الحكومة
وذلك نظرا إلى أن
الدعوى تستهدف
قرارات صادرة عن
السلطة المركزية
بتونس العاصمة.
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الجهة أو الجهات
املخول لها اللجوء
إىل القضاء اإلداري

املرجع
القانوني
واإلجراءات

«الفصل  253م .ج .م :يمكن إيقاف الرئيس
أو أحد مساعديه عن مباشرة وظائفهم بقرار
مع ّلل من الوزير المكلف بالجماعات المحلية
لمدة أقصاها ثالثة أشهر بعد استشارة مكتب
المجلس األعلى للجماعات المحلية ،وذلك بعد
سماعهم أو مطالبتهم باإلدالء ببيانات كتابية
عما قد ينسب إليهم من أخطاء جسيمة تنطوي
على مخالفة للقانون وأحدثت ضررا فادحا
بمصلحة عامة.
يمكن إعفاء الرؤساء أو المساعدين بأمر
حكومي مع ّلل بعد سماعهم واستشارة مكتب
المجلس األعلى للجماعات المحلية وذلك متى
ثبتت مسؤوليتهم في األعمال المذكورة بالفقرة
األولى.
يدلي مكتب المجلس األعلى للجماعات المحلية
برأيه المعّ لل في أجل عشرة أيام من تاريخ
توصله باالستشارة من رئاسة الحكومة.
يمكن الطعن في قرارات اإليقاف أو اإلعفاء
ّ
المختصة.
أمام المحكمة اإلدارية االبتدائية
وللمعنيين طلب توقيف تنفيذ القرارات
المذكورة في أجل خمسة أيام من تاريخ
إعالمهم بالقرارات .ويبت رئيس المحكمة
اإلدارية المختصة بالنظر في مطلب توقيف
التنفيذ في أجل ال يتجاوز عشرة أيام من تاريخ
تقديم المطلب.
ال تصبح قرارات اإليقاف أو اإلعفاء سارية
المفعول إال بعد صدور قرار برفض رئيس

ّ
المحل ّية
دليل ال ّرقابة القضائ ّية على أعمال الجماعات

املحكمة املختصة
وسند االختصاص عند
االقتضاء

الجهة أو الجهات
املخول لها اللجوء
إىل القضاء اإلداري

الدّوائر االبتدائية
الجهوية للمحكمة
ّ
مختصة
اإلدارية
بالنظر في حدود
دعاوى تجاوز ضد
القرارات الصادرة
عن السلط الجهوية
اإلدارية والمؤسسات
العمومية اإلدارية
الكائن مقرها بنطاق
اختصاص الدائرة
الجهوية الترابي
وما لم توجد أحكام
صريحة بمج ّلة
الجماعات المح ّليّة
تسند لها اختصاصا
مخالفا (فصل 15
من ق .م .إ).

رؤساء البلديات
ومساعدوهم
المعنيون بقرارات
اإليقاف أو اإلعفاء.

املرجع
القانوني
واإلجراءات

المحكمة اإلدارية المختصة لمطلب توقيف
التنفيذ أو بانقضاء أجل تقديمه عمال بالفقرة
السابقة من هذا الفصل».
(نفس إجراءات التقاضي اإلداري المذكورة
سابقا بالنسبة للنزاعات في قرارات حل
المجالس البلدية أو إيقافها عن النشاط مع
خصوصية طابعها الفردي)
تذكير بإجراءات دعوى تجاوز السلطة أمام
الدوائر االبتدائية:
 تتط ّلب عريضة بال ّلغة العربية ممضاة منالمدّعي أو نائبه القانوني علما بأن إنابة محام
غير وجوبية في مادّة تجاوز السلطة.
 يجب أن تتضمن العريضة اسم ولقب ومقركل واحد من األطراف وعرض موجز للوقائع
والمستندات وال ّ
طلبات وتكون مصحوبة
بالمؤيدات .وترفق بنسخة من المقرر المطعون
فيه وبالوثيقة المثبتة لتاريخ توجيه المطلب
المسبق إلى اإلدارة إن وقع توجيهه للجهة
اإلدارية المدّعى عليها (رئيس الحكومة بالنسبة
ألمر اإلعفاء والوزير المك ّلف بالجماعات المح ّلية
بالنسبة لقرار اإليقاف) علما ّ
بأن المطلب
المسبّق غير وجوبي في هذه الحالة.
 ترفع دعوى تجاوز السلطة مبدئيا فيالشهرين المواليين لإلعالم بالقرار اإلداري
المطعون فيه أو لنشره.
 تودع عريضة الدّعوى ومؤيّداتها وك ّل مايدلي به األطراف من مذ ّكرات وحجج كتابية
لدى الكتابة العامة للمحكمة اإلدارية بنهج
سوق أهراس بتونس العاصمة .ويمكن أن
ترسل الوثائق المشار إليها إلى الكتابة العامة
للمحكمة مضمونة الوصول مع اإلعالم بالبلوغ.
 ويجب أن تصحب عريضة الدّعوى والتقاريروالوثائق االخرى المدلى بها من األطراف بنسخ,
ال يق ّل عددها عن عدد األطراف المشمولين
بالقضية ,تضاف لها نسخة واحدة.
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فإن لم يقع اإلدالء بهذه النّسخ يتو ّلى الكاتب
العام ,بطلب من رئيس الدائرة ,التنبيه على
ال ّ
طرف المعني لإلدالء بها في ظرف عشرة أيّام
من تاريخ وصول التّنبيه إليه .وإذا بقي التنبيه
المتع ّلق بعريضة الدعوى والوثائق المصاحبة
لها بدون نتيجة فإنّه يحكم بطرح القضية.
(فصول  35و 36و 37و 38من ق .م .إ).
الرئيس األول
للمحكمة اإلدارية
بالنسبة لمطالب
توقيف التنفيذ.

المدّعي في القضية
األصلية

مطلب توقيف التنفيذ أمام الرئيس األول
للمحكمة اإلدارية:
 يقدم مطلب توقيف التنفيذ في أجل خمسةأيام من اإلعالم بالقرار..
 يبت الرئيس األول في مطلب توقيف التنفيذفي أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ تقديم
المطلب.
 يرفع مطلب توقيف التنفيذ بعريضة مستقلةعن الدعوى األصلية ممضاة من المدعي أو من
نائبه القانوني .
 يتضمن المطلب بالخصوص األسباب الجديةللطعن والنتائج التي يصعب تداركها من تنفيذ
القرار المطعون فيه ..
(فصل  253م ج م  -وفصول  35و 39و40
من ق م إ)

المحكوم ضدّه
ابتدائيا بالنسبة
لالستئناف
واستئنافيا بالنسبة
للتعقيب

الطعن باالستئناف:
 يرفع االستئناف بمقتضى مطلب بواسطةمحام مرسم لدى التعقيب أو االستئناف.
وتعفى من مساعدة المحامي المطالب المتعلقة
بمادة تجاوز السلطة عندما تكون الدعوى
االبتدائية موجهة ض ّد المقررات اإلدارية
المتعلقة باألنظمة األساسية ألعوان الدولة
والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات
الصبغة اإلدارية أو المق ّررات الصادرة في مادة
الجرايات والحيطة االجتماعية.
كما تعفى اإلدارات العمومية من مساعدة

2

الدّوائر االستئنافية
(بالنسبة لالستئناف)
والتعقيبية (بالنسبة
للتعقيب) للمحكمة
اإلدارية بتونس
العاصمة.
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املحكمة املختصة
وسند االختصاص عند
االقتضاء

الجهة أو الجهات
املخول لها اللجوء
إىل القضاء اإلداري

املرجع
القانوني
واإلجراءات

المحامي في جميع حاالت االستئناف المتعلقة
بمادة تجاوز السلطة.
 يقدم مطلب االستئناف في أجل شهر منتاريخ االعالم بالحكم.
 على المستأنف تقديم مذكرة في بيان أسباباالستئناف مصحوبة بنسخة من الحكم وما
يفيد ابالغ المستأنف ضدّه في أجل شهرين من
تقديم مطلب االستئناف.
الطعن بالتعقيب:
 يرفع الطعن بالتعقيب بمقتضى مطلبيحرره محام لدى التعقيب يقدم لكتابة
المحكمة في أجل ثالثين يوما من تاريخ اإلعالم
بالحكم المطعون فيه.
 يجب أن يحتوي المطلب على أسماءاألطراف وألقابهم ومق ّراتهم وعرض موجز
لوقائع القضية وللمطاعن الموجهة إلى الحكم
المطعون فيه.
تعفى اإلدارات العمومية من مساعدة المحامي
في جميع حاالت التعقيب المتع ّلقة بمادّة تجاوز
السلطة.
يقدّم المعقب خالل أجل ال يتجاوز الستين
يوما من تاريخ تقديم مطلبه لكتابة المحكمة
محضر إعالمه بالحكم أو القرار المطعون فيه
إن وقع ذلك اإلعالم ،نسخة من القرار أو الحكم
المطعون فيه ،مذكرة مح ّررة من طرف محام
لدى التعقيب في بيان أسباب الطعن مشفوعة
ّ
ومفصلة لكل مطعن على حدة،
بكل المؤيّدات
ونسخة من محضر إبالغ المعقب ضدّه بنظير
من تلك المذكرة ومؤيّداتها ،وإال ّ سقط طعنه.
ال يقبل الطعن بالتعقيب إال ّ ممن كان طرفا في
الحكم المطعون فيه أو من خلفه.
(موقع القضاء اإلداري التونسي للمحكمة
اإلدارية بصدد اإلنجاز)
(االستئناف فصول  58إلى  61والتعقيب
فصالن  67و 68من ق .م .إ)
المحور الثاني :هيئات الرقابة القضائية على أعمال الجماعات المحلية والسلطات المركزية والالمحورية من خالل م .ج.م.
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ثانيا-لّ :
السلطة المركزيّة تنفيذ
النزاعات المتعلّقة بقرارات رفض ّ
السلطة)
القرارات البلديّة (تجاوز ّ
قرارات والي الجهة المعنيّة باألساس ،شروطها:
 عدم االمتثال لقرارات رئيس البلدية في مجال التراتيب البلدية. التزام الوالي باإلذن بتنفيذ القرارات المتخذة في نطاق التراتيب البلدية (الوجود لتدقيق حول إجراءات هذا االلتزام في عالقة بين رئيس البلدية والوالي وكيفية
إعالم الوالي من قبل رئيس البلدية).
 يعلم الوالي رئيس البلدية كتابيا بمآل القرارات المتخذة في أجل شهرين (التحدّد األحكام بد ّقة منطلق ع ّد هذا األجل)
 يعلّل الوالي عدم التّنفيذ في قراره علما بأ ّنه بمضي أجل الشهرين يتولد قرارافي الرفض الضمني في صورة عدم التنفيذ.
 في صورة الرفض الكتابي الصريح أو الرفض الضمني يمكن لرئيس البلدية2
المعنية ّ
الصادر عن الوالي أمام الدوائر االبتدائية للمحكمة
الطعن في قرار ال ّرفض ّ
اإلدارية ذات النظر بحسب اختصاصها الترابي عن طريق دعوى تجاوز السلطة
إللغاء قرار الرفض وفقا لإلجراءات العادية المق ّررة بقانون المحكمة اإلدارية سالف
التعرض إليها علما بأن توقيف التنفيذ واالستئناف والتعقيب في مادة تجاوز
السلطة ممكنة وفق نفس إجراءات الـقانون عدد  40المؤ ّرخ في أول جوان
 1972المتعلّق بالمحكمة اإلداريّة والتي تم عرضها سابقا.
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النزاعات المتعلقة بقرارات رفض الوالي
البلدية
القرارات
اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔتنفيذ
ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺮارات اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ
اﻟﻮاﻟﻲ
ﺑﻘﺮارات رﻓﺾ
فصل  266م .ج .م.
ﻓﺼﻞ  266م .ج .م

أعطى الفصل  266م.ج.م .لرئيس البلدية الحق في الطعن في قرارات رفض الوالي تنفيذ القرارات البلدية
شروط
القضاء
أمام
منها:أﻣﺎم اﻟﻘﻀﺎء اﻻداري ووﺿﻊ ﺷﺮوط ﻣﻨﻬﺎ :
اﻟﻘﺮارات اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ
ووضع ﺗﻨﻔﻴﺬ
االداريرﻓﺾ اﻟﻮاﻟﻲ
اﻟﻄﻌﻦ ﻓﻲ ﻗﺮارات
اﻟﺤﻖ ﻓﻲ
ﻋﻄﻰ اﻟﻔﺼﻞ  266م .ج .م ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ
أ
اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ .
اﻟﺘﺮاﺗﻴﺐ
خاصةﻣﺠﺎل
البلدية ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ
اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ
رئيسرﺋﻴﺲ
اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻟﻘﺮارات
 عدم االمتثال  -ﻋﺪمالتراتيب البلدية.
مجال
في
لقرارات
 اﻟﺘﺰام اﻟﻮاﻟﻲ ﺑﺎﻻذن ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺮارات اﻟﻤﺘﺨﺬة ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﻟﺘﺮاﺗﻴﺐ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ . التزام الوالي باالذن بتنفيذ القرارات المتخذة في نطاق التراتيب البلدية. ﺿﺮورة ان ﻳﻌﻠﻢ اﻟﻮاﻟﻲ رﺋﻴﺲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻛﺘﺎﺑﻴﺎ ﺑﻤﺂل اﻟﻘﺮارات اﻟﻤﺘﺨﺬة ﻓﻲ أﺟﻞ ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ .ﻗﺮارﻩ .في أجل شهرين من تاريخ طلب التنفيذ.
المتخذة
القرارات
بمآل
كتابيا
 ضرورة أن يعلم الوالي رئيس البلديةاﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻓﻲ
ﻳﻌﻠﻞ اﻟﻮاﻟﻲ ﻋﺪم
ﺿﺮورة أن
 -ضرورة أن يعلل الوالي عدم التنفيذ في قرار.٥

اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
رﺋﻴﺲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ

اﻟﺘﺮاﺗﻴﺐ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ

اﻟواﻟﻲ

ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ رﻓﺾ اﻟﻮاﻟﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﺮاﺗﻴﺐ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ

إﻋﻼم اﻟﻮاﻟﻲ ﺑﻌﺪم اﻹﻣﺘﺜﺎل ﻟﻠﺘﺮاﺗﻴﺐ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ و دﻋﻮﺗﻪ ﻟﻺﻟﺘﺰام ﺑﺘﻨﻔﻴﺬﻫﺎ

إﻋﻼم ﻛﺘﺎﺑﻲ ﺑﻤﺂل اﻟﻘﺮارات اﻟﻤﺘﺨﺬة ﻓﻲ

أﺟﻞ ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ و ﺗﻌﻠﻴﻞ اﻟﺮﻓﺾ

أﺟﻞ ﺷﻬﺮان ﻣﻦ اﻟﺮﻓﺾ

دﻋﻮى ﺗﺠﺎوز اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻻ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ ﻣﺤﺎم

اﻟﺪاﺋﺮة اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ
اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ  13ﻧﻬﺞ ﺳﻮق

أﻫﺮاس ﺗﻮﻧﺲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ )وﻻﻳﺎت ﺗﻮﻧﺲ اﻟﻜﺒﺮى(
ﻋﺮﻳﻀﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ أﺳﻤﺎء وﻋﻨﺎوﻳﻦ اﻷﻃﺮاف
وﻋﺮض ﻣﻮﺟﺰ ﻟﻠﻮﻗﺎﺋﻊ و اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات ﻣﺮﻓﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺆﻳﺪات ﺗﻜﻮن ﻣﻤﻀﺎة
ﻣﻦ اﻟﻤﺪﻋﻲ أو ﻧﺎﺋﺒﻪ ﺗﻮدع ﻓﻲ  3ﻧﻈﺎﺋﺮ ﻣﻊ ﻧﻈﻴﺮ ﻟﻠﻤﺪﻋﻲ

ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺋﺮة اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ
اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺗﺮاﺑﻴﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﺎﻗﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت

ﻋﺮﻳﻀﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ أﺳﻤﺎء وﻋﻨﺎوﻳﻦ اﻷﻃﺮاف
وﻋﺮض ﻣﻮﺟﺰ ﻟﻠﻮﻗﺎﺋﻊ و اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات ﻣﺮﻓﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺆﻳﺪات ﺗﻜﻮن ﻣﻤﻀﺎة
ﻣﻦ اﻟﻤﺪﻋﻲ أو ﻧﺎﺋﺒﻪ ﺗﻮدع ﻓﻲ  3ﻧﻈﺎﺋﺮ ﻣﻊ ﻧﻈﻴﺮ ﻟﻠﻤﺪﻋﻲ
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املحكمة املختصة
وسند االختصاص عند
االقتضاء

الجهة أو الجهات
املخول لها اللجوء
إىل القضاء اإلداري

املرجع
القانوني
واإلجراءات

 الدوائر االبتدائيةللمحكمة اإلدارية
لتونس العاصمة
بالنسبة لقرارات
ال ّرفض الصادرة عن
والّة واليات تونس
الكبرى (واليات
تونس وأريانة وبن
عروس ومنوبة) أو
عن اإلدارة المركزية
عند االقتضاء
(الوزارات المعنية).
 الدوائر الجهويةللمحكمة اإلدارية ذات
النظر بالنسبة للقرارات
الصادرة عن والة بقية
الواليات.
وبصفة احتياطية في
صورة ما إذا تعلق
ال ّ
طعن بقرار إداري
صادر من اإلدارة
المركزية المعنية
(وزارة الداخلية
أو الوزارة المك ّلفة
بالبيئة مثال) يكون
االختصاص معقودا
للدوائر االبتدائية
للمحكمة اإلدارية
بتونس العاصمة (نهج
سوق أهراس تونس)
كما ّ
أن طلب توقيف
التنفيذ يصبح من
مشموالت الرئيس األوّل
بقطع النظر عن مكان
وجود البلدية المعنية.

رئيس البلدية المعنية

الفصل  266م .ج .م ـ «رئيس البلدية مكلف
بالتراتيب البلدية وبتسيير الشرطة البيئية
وبتنفيذ قرارات المجلس البلدي.
يتو ّلى رئيس البلدية اتخاذ التراتيب الخاصة
بالجوالن وحفظ الصحة والسالمة والراحة
وجمالية المدينة والمحافظة على البيئة داخل
كامل المنطقة البلدية بما تشمله من ملك
عمومي للدولة .
يلتزم األعوان المكلفون بمعاينة المخالفات
بإعالم رئيس البلدية بذلك في أجل ال يتجاوز
ثالثة أيام من تاريخ المعاينة.
ويسهر أعوان البلديات المك ّلفون بالشرطة
البيئية تحت مسؤولية رئيس البلدية بالمهام
الموكولة إليهم بمقتضى القانون.
وفي صورة عدم االمتثال للقرارات الصادرة
عن رئيس البلدية ،يلتزم الوالي باإلذن بتنفيذ
القرارات المتخذة في نطاق التراتيب البلدية.
ويعلم رئيس البلدية كتابيا بمآل القرارات
المتخذة في أجل ال يتجاوز شهرين ويع ّلل عدم
التنفيذ عند االقتضاء.
تعين السلطة المركزية مخاطبا أمنيا لكل
رئيس بلدية.
لرئيس البلدية الطعن في رفض السلطة
المركزية تنفيذ القرارات البلدية أمام القضاء
اإلداري.
يعتبر عدم اتخاذ قرارات الهدم أو تنفيذها
من قبل من له النظر خطأ جسيما موجبا
للمساءلة».
بال ّرغم من الغموض في تحديد معنى ّ
السلطة
المركزية بهذا الفصل إال ّ أنّه يفهم من سياق
أحكامه أن الرفض يعني باألساس الطعن في
قرارات رفض الوالي تنفيذ قرار رئيس البلدية
باعتباره امتدادا للسلطة المركزية التنفيذية في
الجهة المعنية التي يترأسها ويسهر على تسيير
مصالحها التنفيذية الممث ّلة لإلدارة المركزية
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ّ
والسلطة المسؤولة عن تنفيذ القرارات المتخذة
في نطاق التراتيب البلدية بالجهة.
 اجراءات دعوى تجاوز السلطة أمامالدوائر االبتدائية:
 تتط ّلب عريضة بال ّلغة العربية ممضاة منالمدّعي أو نائبه القانوني علما بأن إنابة محام
غير وجوبية في مادّة تجاوز السلطة.
 يجب أن تتضمن العريضة اسم ولقب ومقركل واحد من األطراف وعرض موجز للوقائع
والمستندات وال ّ
طلبات وتكون مصحوبة
بالمؤيدات.
وترفق بنسخة من المقرر المطعون فيه
وبالوثيقة المثبتة لتاريخ توجيه المطلب
المسبق إلى اإلدارة إن وقع توجيهه للجهة
اإلدارية المدّعى عليها علما ّ
بأن المطلب المسبّق
غير وجوبي في هذه الحالة.
 تودع عريضة الدّعوى ومؤيّداتها وك ّل مايدلي به األطراف من مذ ّكرات وحجج كتابية
لدى الكتابة العامة للمحكمة اإلدارية بنهج
سوق أهراس بتونس العاصمة .ويمكن أن
ترسل الوثائق المشار إليها إلى الكتابة العامة
للمحكمة مضمونة الوصول مع اإلعالم بالبلوغ.
 ويجب أن تصحب عريضة الدّعوى والتقاريروالوثائق االخرى المدلى بها من األطراف بنسخ،
ال يق ّل عددها عن عدد األطراف المشمولين
بالقضية ،تضاف لها نسخة واحدة.
فإن لم يقع اإلدالء بهذه النّسخ يتو ّلى الكاتب
العام ،بطلب من رئيس الدائرة ،التنبيه على
ال ّ
طرف المعني لإلدالء بها في ظرف عشرة أيّام
ّ
من تاريخ وصول التنبيه إليه .وإذا بقي التنبيه
المتع ّلق بعريضة الدعوى والوثائق المصاحبة
لها بدون نتيجة فإنّه يحكم بطرح القضية.
 ترفع دعوى تجاوز السلطة مبدئيا فيالشهرين المواليين لإلعالم بالقرار اإلداري
المطعون فيه أو لنشره .
( فصول  35و  36و  37و  38ق م إ ).
المحور الثاني :هيئات الرقابة القضائية على أعمال الجماعات المحلية والسلطات المركزية والالمحورية من خالل م .ج.م.
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بالنسبة لتوقيف
التنفيذ :الرئيس األول
للمحكمة اإلدارية
ورؤساء الدوائر
االبتدائية الجهوية
للمحكمة اإلدارية
حسب االختصاص
الترابي بالنسبة
لمطالب توقيف
التنفيذ المتع ّلقة
بقرار الوالي.
غير أنّه وفي صورة
ما إذا تع ّلق مطلب
توقيف التنفيذ بقرار
من اإلدارة المركزية
(وزارة معنية)
يصبح الرئيس األوّل
للمحكمة اإلدارية هو
ّ
المختص بالنظر فيه.

رئيس البلدية المعني
(يعني المدّعي في
القضية األصلية)

الدّوائر االستئنافية
والتعقيبية للمحكمة
اإلدارية بتونس
العاصمة بالنسبة
لالستئناف والتعقيب.
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مطلب توقيف التنفيذ أمام الرئيس األوّل
للمحكمة اإلداريّة أو أمام رؤساء الدّوائر
االبتدائية الجهوية:
يرفع مطلب توقيف التنفيذ إلى الرئيس األول
للمحكمة اإلدارية أو رئيس الدّائرة االبتدائية
الجهوية بحسب االختصاص بعريضة مستق ّلة
عن دعوى تجاوز السلطة تكون ممضاة من
المدعي أو نائبه.
يقدّم مطلب توقيف التنفيذ مبرزا النتائج التي
يصعب تداركها من تنفيذ القرار المطعون
فيه واألسباب الجدّية الظاهرة والمستند إليها
ال ّ
طعن.
(فصول15و 35و 39و 40من ق .م .إ).

المحكوم ضدّه
ابتدائيا بالنسبة
لالستئناف
واستئنافيا بالنسبة
للتعقيب

إجراءات ال ّ
طعن باالستئناف (فصول 58
إلى  61من ق .م .إ).
 يرفع االستئناف بمقتضى مطلب بواسطةمحام مرسم لدى التعقيب أو االستئناف.
وتعفى من مساعدة المحامي المطالب المتعلقة
بمادة تجاوز السلطة عندما تكون الدعوى
االبتدائية موجهة ض ّد المقررات اإلدارية
المتعلقة باألنظمة األساسية ألعوان الدولة
والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات
الصبغة اإلدارية أو المق ّررات الصادرة في مادة
الجرايات والحيطة االجتماعية.
كما تعفى اإلدارات العمومية من مساعدة
المحامي في جميع حاالت االستئناف المتعلقة
بمادة تجاوز السلطة.
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 يقدم مطلب االستئناف في أجل شهر منتاريخ االعالم بالحكم.
 على المستأنف تقديم مذكرة في بيان أسباباالستئناف مصحوبة بنسخة من الحكم وما
يفيد إبالغ المستأنف ضدّه في أجل شهرين من
تقديم مطلب االستئناف.
اجراءات الطعن بالتعقيب( :فصالن 67
و 68من ق .م .إ)
 يرفع الطعن بالتعقيب بمقتضى مطلبيحرره محام لدى التعقيب يقدم لكتابة
المحكمة في أجل ثالثين يوما من تاريخ اإلعالم
بالحكم المطعون فيه.
 يجب أن يحتوي المطلب على أسماءاألطراف وألقابهم ومق ّراتهم وعرض موجز
لوقائع القضية وللمطاعن الموجهة إلى الحكم
المطعون فيه.
تعفى اإلدارات العمومية من مساعدة المحامي
في جميع حاالت التعقيب المتع ّلقة بمادّة تجاوز
السلطة.
يقدّم المعقب خالل أجل ال يتجاوز الستين
يوما من تاريخ تقديم مطلبه لكتابة المحكمة
محضر إعالمه بالحكم أو القرار المطعون فيه
إن وقع ذلك اإلعالم ،نسخة من القرار أو الحكم
المطعون فيه ،مذكرة مح ّررة من طرف محام
لدى التعقيب في بيان أسباب الطعن مشفوعة
ّ
ومفصلة لكل مطعن على حدة،
بكل المؤيّدات
ونسخة من محضر إبالغ المعقب ضدّه بنظير
من تلك المذكرة ومؤيّداتها ،وإال ّ سقط طعنه.
ال يقبل الطعن بالتعقيب إال ّ ممن كان طرفا في
الحكم المطعون فيه أو من خلفه.

المحور الثاني :هيئات الرقابة القضائية على أعمال الجماعات المحلية والسلطات المركزية والالمحورية من خالل م .ج.م.
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 الدّوائر االبتدائيةللمحكمة اإلدارية
بتونس العاصمة
بالنسبة للقضايا
المرفوعة ضد
السلطة المركزية
يمثلها وجوبا المكلف
العام بنزاعات الدولة
أو بالنسبة للقضايا
المرفوعة ضد الوالة
(باعتبارهم رؤساء
المجالس الجهوية)
أو ضد رؤساء
البلديات لواليات
تونس الكبرى
(واليات تونس
وأريانة وبن عروس
ومنوبة)

 كل من له مصلحةوصفة وأهلية
بالنسبة لعدم اتخاذ
قرار الهدم من قبل
رئيس البلدية كرئيس
للجماعة المحلية
البلدية.

فصل ( 266فقرة أخيرة) م .ج .م –
«يعتبر عدم اتخاذ قرارات الهدم أو تنفيذها
من قبل من له النظر خطأ جسيما موجبا
للمساءلة».
الفصل  17من ق .م .إ:
ّ
«تختص الدوائر االبتدائية بالنظر ابتدائيا في:
 دعاوى تجاوز السلطة التي ترفع إللغاءالمق ّررات الصادرة في المادة اإلدارية
 الدّعاوى المتعلقة بالعقود اإلدارية الدعاوى الرامية إلى جعل اإلدارة مدينة منأجل أعمالها اإلدارية غير الشرعية أو من أجل
األشغال التي أذنت بها أو من أجل أضرار غير
عاديّة ترتّبت عن أحد أنشطتها الخطرة .كما
تنظر في جميع الدّعاوى ذات الصبغة اإلدارية
باستثناء ما أسند منها لمحاكم أخرى بقانون
ّ
خاص».
إجراءات الطور االبتدائي:
محتوى العريضة :اسم ،لقب ،مق ّر ك ّل واحد
من األطراف ،عرض موجز للوقائع باللغة
العربية ،الطلبات ،المستندات ،المؤيّدات ،إمضاء
العارض أو ممثّله،
إنابة المحامي وجوبية في دعوى المسؤولية
يكون ّ
مرسما لدى التعقيب أو االستئناف،
يت ّم تمثيل اإلدارة المركزية والمؤسسات
العمومية ذات الصبغة اإلدارية من طرف
المك ّلف العا ّم بنزاعات الدولة وجوبا مع اإلعفاء
من إنابة محام (قانون عدد  13لسنة 1988

 الدوائر االبتدائيةالجهوية للمحكمة
اإلدارية وفق
اختصاصها الترابي
بالنسبة لباقي
الواليات إذا كانت
القضايا مرفوعة ضد
والتها (رؤساء
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ذات النظر (السلطة
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قرارات الهدم دون
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مؤرخ فى  7مارس  1988يتعلق بتمثيل الدولة
والمؤسسات العمومية ذات الصبغة االدارية
والمؤسسات الخاضعة إلشراف الدولة لدى
سائر المحاكم والفصل  33من ق .م .إ).
آجال القيام :تحتسب من تاريخ حصول
الضرر ،تسقط آجال القيام عامة بمضي 15
سنة تطبيقا للفصل  402من مجلة االلتزامات
والعقود ،آجال أخرى استثنائية إن وجدت
نصوص خاصة.

الدوائر االستئنافية
للمحكمة اإلدارية
بتونس العاصمة
بالنسبة لالستئناف.

المحكوم ضدّه في
الطور االبتدائي

ال ّ
طور االستئنافي:
نفس اإلجراءات العادية أمام الدوائر االستئنافية
المقررة بقانون المحكمة اإلدارية سالف اإلشارة
إليها مع خصوصية تمثيل اإلدارات المركزية في
نزاعات المسؤولية اإلدارية إذ أن إنابة المحامي
وجوبية باستثناء اإلدارات المركزية التي يمثلها
المكلف العام بنزاعات الدولة.
يرفع االستئناف بمقتضى مطلب بواسطة
محام مرسم لدى التعقيب أو االستئناف أو من
المكلف العام بنزاعات الدولة بالنسبة لإلدارات
المركزية.
 يقدم مطلب االستئناف في أجل شهر منتاريخ االعالم بالحكم.
 على المستأنف تقديم مذكرة في بيان أسباباالستئناف مصحوبة بنسخة من الحكم وما
يفيد ابالغ المستأنف ضدّه في أجل شهرين من
تقديم مطلب االستئناف.
(فصول من  59إلى  63من ق .م .إ).

الدّوائر التعقيبية
للمحكمة اإلدارية
بتونس العاصمة
بالنسبة للتعقيب.

المحكوم ضدّه في
الطور االستئنافي

ال ّ
طور التعقيبي:
تقديم مطلب التعقيب:
يرفع الطعن بالتعقيب بمقتضى مطلب يحرره
محام لدى التعقيب يقدم لكتابة المحكمة في
أجل ثالثين يوما من تاريخ اإلعالم بالحكم
المطعون فيه (بالنسبة لإلدارات املركزية ميثلها

المحور الثاني :هيئات الرقابة القضائية على أعمال الجماعات المحلية والسلطات المركزية والالمحورية من خالل م .ج.م.
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املكلف العام بنزاعات الدولة).

يجب أن يحتوي المطلب على أسماء األطراف
وألقابهم ومق ّراتهم وعرض موجز لوقائع
القضية وللمطاعن الموجهة إلى الحكم
المطعون فيه.
تقديم مذكرة شرح أسباب الطعن ومؤيداتها:
يقدّم المعقب خالل أجل ال يتجاوز الستين
يوما من تاريخ تقديم مطلبه لكتابة المحكمة
محضر إعالمه بالحكم أو القرار المطعون فيه
إن وقع ذلك اإلعالم ،نسخة من القرار أو الحكم
المطعون فيه ،مذكرة مح ّررة من طرف محام
لدى التعقيب في بيان أسباب الطعن مشفوعة
بكل المؤيّدات ومفصلة لكل مطعن على حدة،
ونسخة من محضر إبالغ المعقب ضدّه بنظير
من تلك المذكرة ومؤيّداتها ،وإال ّ سقط طعنه.
ال يقبل الطعن بالتعقيب إال ّ ممن كان طرفا في
الحكم المطعون فيه أو من خلفه.
(فصول  67إلى  70من ق .م .إ)
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ثانيا-نّ :
النزاعات المتعلّقة بالقرارات الترتيبيّة البلديّة (تجاوز سلطة)
أمثلة من القرارات التّرتيبية الواردة بالمجلّة:
• قرارات المصادقة على أمثلة التهيئة الترابية والتعمير (فصول  113و 239وما
بعدها م ج م).
• قرارات ضبط المعاليم والرسوم ومختلف الحقوق مهما كانت تسميتها بما فيها
المرتبطة بتركيز عالمات اﻹشهار بالتّراب البلدي وبالخدمات المسداة (مع مراعاة
خاصة بالنسبة العتراض الوالي
ينص على إجراءات
ّ
أحكام الفصل  174م ج م الذي ّ
بالنسبة للقرارات البلدية ذات الصبغة العا ّمة المتعلّقة بالمعاليم والّ ّرسوم ومختلف
الحقوق).
• قرارات ترتيب أجزاء الملك العمومي للبلدية وتغييرها /قرارات وضع أمثلة
تصفيف الطرقات وتغييرها (فصالن  237و 257م .ج .م)
• القرارات المتعلقة بأمثلة التخطيط العمراني وبالتراتيب المحلية للبناء
وبتراتيب المحافظة على الخصوصيات المعمارية للبلدية (فصل  239م .ج .م)
• القرارات المتعلقة بإحداث المرافق العمومية وتراتيب الوقاية الصحية
والمحافظة على البيئة – منتزهات – طرقات -حدائق – تنوير عمومي – النقل
الحضري والمدرسي -تنظيم األسواق البلدية والتظاهرات الثقافية والرياضية ...
(فصل  240م .ج .م)
• التراتيب البلدية الخاصة بالجوالن وحفظ الصحة والسالمة والراحة وجمالية
المدينة والمحافظة على البيئة (فصل  266م .ج .م)
• التراتيب الضبطية الرامية إلى تحقيق الراحة والصحة العامة والمحافظة
على إطار عيش سليم مثل تدابير تسهيل المرور والمحافظة على النظافة وتجنب
الضجيج والتلوث وتنظيم نقل األموات ودفنهم والتوقي من األخطار( ...فصل267
م .ج .م)
• كل القرارات األخرى ذات الصبغة الترتيبية التي لم تخصص لها أحكام إجرائية
خاصة بالمجلة أو التي لم تقع فيها إحالة مباشرة إلجراءات القضاء اإلداري.

المحور الثاني :هيئات الرقابة القضائية على أعمال الجماعات المحلية والسلطات المركزية والالمحورية من خالل م .ج.م.
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• يراجع حول السلطة الترتيبية للجماعات المحلية كذلك:
الفصل  25م .ج .م :تتمتّع الجماعة المحلية بسلطة ترتيبية تمارسها في حدود
مجالها الترابي واختصاصها مع مراعاة أحكام النصوص التشريعية والترتيبية ذات
الصبغة الوطنية .وتصنّف القرارات إلى قرارات بلدية وقرارات جهوية وقرارات
إقليمية.
تحرص الجماعات المحلية عند ممارسة اختصاصاتها على التنسيق مع بقية
الجماعات المحلية المختصة ترابيا وعلى أن تكون األحكام الترتيبية المحلية
ضرورية وأال تنال بصورة جوهر ّية من مبدأ المساواة أمام القانون والمرفق العام
ومن الحقوق المكفولة.
ولها أن تستشير في الغرض المحكمة اإلدارية المختصة التي تبدي رأيها في
أجل ال يتجاوز الشهرين من تاريخ تقديم الطلب.
الفصل  26م .ج .م :يتمتّع مجلس الجماعة المحلية باالختصاص المبدئي
في ممارسة السلطة الترتيبية للجماعات المحلية .وللمجلس أن يفوض جزءا من
 2اختصاصاته الترتيبية لرئيسه بقرار معلّل ينشر بالجريدة الرسمية للجماعات
المحلية.
ويبقى التفويض ساريا ما لم يتم إنهاء العمل به.
كما يمارس مجلس الجماعة المحلية االختصاصات الترتيبية التي يمنحها له
السلط المركز ّية.
القانون أو النصوص الترتيبية الصادرة عن ّ
الفصل  27م .ج .م :يمارس رئيس الجماعة المحلية االختصاصات الترتيبية
المسندة بالقانون أو بالتراتيب أو المفوضة له من قبل مجلس الجماعة المحلّية.
الفصل  28م .ج .م :تنشر القرارات التّرتيبية للجماعات المحلّية بالجريدة
ال ّرسمية للجماعات المحلّية .ويتم تعليقها بمقر الجماعة المحلّية ونشرها على
موقعها اإللكتروني.
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ّ
المحل ّية
دليل ال ّرقابة القضائ ّية على أعمال الجماعات

النزاعات المتعلقة بالقرارات البلدية الترتيبية
والفردية
فصول  276إلى  278م .ج .م.
يمكن االعتراض والطعن في القرارات البلدية الترتيبية (تراتيب البناء  -تراتيب الجوالن وحفظ الصحة -

ﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠّﻗﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺒﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ

تراتيب الضبط االداري) على سبيل المثال ،وكذلك القرارات الفردية البلدية (رخص البناء  -قرارات الهدم
 -تراخيص التعمير  -قرارات انتداب وتسمية األعوان) على سبيل المثال ،وذلك من قبل الوالي أو من أي

ﻓﺼﻮﻝ  276ﺇﻟﻰ  278ﻡ .ﺝ .ﻡ
الدائرة االبتدائية المختصة للمحكمة االدارية وذلك
شخص له مصلحة (متساكن  -جمعية  -شركة )...أمام

ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ
ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ( ﻭ ﻛﺬﻟﻚ
ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ
ﺍﻟﻀﺒﻂ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ
ﺣﻔﻆ ﺍﻟﺼﺤﺔ -
طلبﺍﻟﺠﻮﻻﻥ ﻭ
التأكد – ﺗﺮﺍﺗﻴﺐ
حالة ﺗﺮﺍﺗﻴﺐ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ
ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺒﻴﺔ )
ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ
ﺍﻟﻄﻌﻦ
بهدف ﺍﻹﻋﺘﺮﺍﺽ ﻭ
ﻳﻤﻜﻦ
المختصة
القضائية
الهيئة
رئيس
ﺗﺮﺍﺗﻴﺐ من
تنفيذها
توقيف
في
يمكن
كما
إلغائها.

ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ )ﺭﺧﺾ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ – ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻬﺪﻡ – ﺗﺮﺍﺧﻴﺺ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺮ – ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻧﺘﺪﺍﺏ ﻭ ﺗﺴﻤﻴﺔ ﺍﻷﻋﻮﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ( ﻭ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻮﺍﻟﻲ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺃﻱ ﺷﺨﺺ ﻟﻪ ﻣﺼﻠﺤﺔ )ﻣﺘﺴﺎﻛﻦ – ﺟﻤﻌﻴﺔ  -ﺷﺮﻛﺔ (...
ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻹﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭ ﺫﻟﻚ ﺑﻬﺪﻑ ﺇﻟﻐﺎﺋﻬﺎ  .ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻃﻠﺐ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ

ﻣﺘﺴﺎﻛﻦ
ﺟﻤﻌﻴﺔ
ﺩﺍﻓﻊ ﺿﺮﺍﺋﺐ

ﺍﻟﻭﺍﻟﻲ

ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﻋﺘﺮﺍﺽ

ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ

ﻗﺮﺍﺭ ﺗﺮﺗﻴﺒﻲ ﺃﻭ ﻓﺮﺩﻱ

ﺃﺟﻞ ﺷﻬﺮﺍﻥ ﻣﻦ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺭ

ﺇﻋﺘﺮﺍﺽ

ﺩﻋﻮﻯ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺳﻠﻄﺔ

ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻹﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ
ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ  13ﻧﻬﺞ ﺳﻮﻕ

ﻣﻄﻠﺐ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ

ﻣﻄﻠﺐ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ

ﻃﻌﻦ

ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ

ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﻗﺒﻞ ﺇﻳﺪﺍﻋﻬﺎ
ﺑﻜﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ

ﻣﻨﻈﻤﺔ
ﺷﺮﻛﺔ

ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻹﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ

ﺃﻫﺮﺍﺱ ﺗﻮﻧﺲ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ )ﻭﻻﻳﺎﺕ ﺗﻮﻧﺲ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ(

ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺗﺮﺍﺑﻴﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ

ﻋﺮﻳﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﺩﻋﻮﻯ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻻ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ

ﻋﺮﻳﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﺩﻋﻮﻯ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻻ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ

ﻣﺤﺎﻣﻲ ﺗﻮﺩﻉ ﻓﻲ  3ﻧﻈﺎﺋﺮ ﻣﻊ ﻧﻈﻴﺮ ﻟﻠﻤﺪﻋﻲ

ﻣﺤﺎﻣﻲ ﺗﻮﺩﻉ ﻓﻲ  3ﻧﻈﺎﺋﺮ ﻣﻊ ﻧﻈﻴﺮ ﻟﻠﻤﻌﺘﺮﺽ

ﺃﻭ ﻟﻠﻤﺪﻋﻲ

ﺃﻭ ﻟﻠﻤﺪﻋﻲ

 -ﻳﻤﻜﻦ ﻃﻠﺐ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺘﺮﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ

ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺗﻮﻧﺲ ﻭ ﺑﻦ ﻋﺮﻭﺱ ﻭ ﺃﺭﻳﺎﻧﺔ ﻭ ﻣﻨﻮﺑﺔ ﻭ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻹﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺗﺮﺍﺑﻴﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﺎﻗﻲ

ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ  .ﻭ ﺗﺨﻀﻊ ﺷﻜﻠﻴﺎﺕ ﻣﻄﻠﺐ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ.
 ﻭ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺒﻠﺪﻱ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺍﻟﻨﻴﻞ ﻣﻦ ﺣﺮﻳﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺃﻭ ﻓﺮﺩﻳﺔ ،ﻳﺄﺫﻥ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺺ ﺑﺈﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻓﻲ ﺃﺟﻞ ﺧﻤﺴﺔ ﺃﻳﺎﻡ،ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﻟﻲ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﻋﻲ.

ﻳﺨﻀﻊ ﺍﻹﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺐ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﻤﺎ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ

المحور الثاني :هيئات الرقابة القضائية على أعمال الجماعات المحلية والسلطات المركزية والالمحورية من خالل م .ج.م.
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2

املحكمة املختصة
وسند االختصاص عند
االقتضاء

الجهة أو الجهات
املخول لها اللجوء
إىل القضاء اإلداري

الدّوائر االبتدائية
للمحكمة اإلدارية
بتونس العاصمة
بالنسبة لبلديات
واليات تونس الكبرى
(تونس وبن عروس
وأريانة ومنوبة)
والدوائر االبتدائية
الجهوية للمحكمة
اإلدارية بالنسبة
لباقي البلديات
بحسب االختصاص
الترابي لهذه الدوائر .

 الوالي بمبادرة منهأو بطلب ممّ ن له
مصلحة.
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 كل شخص طبيعيأو معنوي أحدثت
له تلك القرارات أثرا
(الطعن مباشرة
أمام الدائرة االبتدائية
المختصة للمحكمة
اإلدارية وطبقا
لإلجراءات العادية
للقضاء اإلداري).

املرجع
القانوني
واإلجراءات

الفصل  276م .ج .م ـ
«تكون القرارات الترتيبية البلدية نافذة
المفعول بعد مضي خمسة أيام من تاريخ
نشرها بالموقع االلكتروني للجريدة الرسمية
للجماعات المحلية.
وتلتزم البلدية بتعليق ملخص للمداوالت ونسخة
من القرارات الترتيبية بمقرها األصلي وبمقرات
الدوائر البلدية التابعة لها.
يتم إعالم أمين المال الجهوي بالقرارات ذات
االنعكاسات المالية والعقود المبرمة مع البلدية
في أجل ال يتجاوز عشرة أيام من تاريخ
اتخاذها.
الفصل  278م .ج .م ـ
«للوالي بمبادرة منه أو بطلب ممن له مصلحة
االعتراض على القرارات التي تتخذها البلدية.
يبلغ الوالي رئيس البلدية نسخة من عريضة
الدّعوى ضد القرار المطعون فيه ثالثة أيام قبل
إيداعها بكتابة المحكمة.
للوالي في حالة التأكد أن يطلب توقيف تنفيذ
القرار البلدي.
إذا كان القرار البلدي من شأنه النيل من حرية
عامة أو فردية ،يأذن رئيس المحكمة اإلدارية
االبتدائية بإيقاف التنفيذ في أجل خمسة أيام،
وذلك بطلب من الوالي أو ممن يهمهم األمر.
ال تحول األحكام الواردة بهذا الفصل دون
إمكانية لجوء كل شخص طبيعي أو معنوي
بصفة مباشرة للمحكمة اإلدارية االبتدائية قصد
الطعن في القرارات البلدية التي أحدثت له
أثرا».
اإلجراءات:
 بالنّسبة لدعوى تجاوز ّالسلطة وتوقيف
ّ
الخاصة الواردة بهذا
التنفيذ تطبق األحكام
الفصل وفي حالة السكوت إجراءات المحكمة
اإلدارية العادية الواردة بقانون المحكمة
اإلداريّة.
 -االعتراض من قبل الوالي بمبادرة منه أوّ
المحل ّية
دليل ال ّرقابة القضائ ّية على أعمال الجماعات

املحكمة املختصة
وسند االختصاص عند
االقتضاء

 بالنسبة لتوقيفالتنفيذ فال ّرئيس
األول للمحكمة
اإلدارية فيما يخص

الجهة أو الجهات
املخول لها اللجوء
إىل القضاء اإلداري

املرجع
القانوني
واإلجراءات

المدّعي في القضية
األصلية أي الوالي أو
أي شخص تضرر من
القرار

بطلب ممّ ن له مصلحة:
 الطعن في الشهرين المواليين من نشرأو اإلعالم بالقرار بعريضة تبلغ نسخة منها
لرئيس البلدية المعنية بالقرار المعترض عليه
ثالثة أيام قبل إيداعها بكتابة المحكمة (الكتابة
العامة للمحكمة اإلدارية بتونس بالنسبة للدوائر
االبتدائية للمحكمة بتونس فيما يخص بلديات
واليات تونس الكبرى والكتابات العامة للدوائر
االبتدائية الجهوية كل في حدود اختصاصها
الترابي بالنسبة لباقي البلديات بالواليات
الداخلية) علما بأن اإليداع يمكن أن يكون
بواسطة البريد مضمون الوصول (فصالن 278
م .ج .م و 38من ق .م .إ).
 يجب أن تحتوي عريضة الدعوى على أسماءكل واحد من األطراف ومقراتهم وعرض موجز
للوقائع وعلى المستندات والطلبات وتكون
مصحوبة بالمؤيدات (فصالن  36و 37من ق.
م .إ)
 إنابة المحامي غير وجوبية بالنسبة لدعاوىتجاوز السلطة (فصل  35من ق .م .إ).
 -من قبل أي شخص طبيعي أو معنويأحدث القرار البلدي الترتيبي له أثرا:
تطبق نفس اإلجراءات العامة الواردة في ق م
إ المذكورة أعاله بالنّسبة للدعوى المقدّمة من
الوالي أي باستثناء واجب تبليغ رئيس البلدية
نسخة من عريضة الدعوى المحمول على الوالي
فقط.
 االستئناف والتعقيب تطبق بحسبالحال اإلجراءات العادية الواردة بقانون
المحكمة اإلدارية في مادة تجاوز السلطة
سالف التعرض إليها والتي سيتم ّ التذكير
بها أدناه.
 بالنسبة للقواعد الخصوصية اإلجرائيةلتوقيف التنفيذ بطلب من الوالي:
 شروطه حالة التأكد (فصل  278م .ج .م)باإلضافة لألسباب الجدية في ظاهرها والنتائج
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املحكمة املختصة
وسند االختصاص عند
االقتضاء

بلديات واليات تونس
الكبرى ورؤساء
الدوائر االبتدائية
الجهوية فيما يخص
بلديات باقي الواليات
بحسب االختصاص
الترابي لهذه الدوائر.

الجهة أو الجهات
املخول لها اللجوء
إىل القضاء اإلداري

املرجع
القانوني
واإلجراءات

التي يصعب تداركها المشترطة بالفصل  39من
ق.م .إ (وهي يمكن أن تؤدي معنى التأكد).
 إذا كان القرار البلدي المنتقد من شأنه أنينال من حرية عامة أو فردية يأذن رئيس
الدائرة االبتدائية المختصة بالنظر في أصل
القضية بإيقاف التنفيذ في أجل  5أيام من
تعهده بناء على طلب الوالي بمبادرة منه أو إثر
تلقيه رغبة ممن يهمهم األمر.
 بالنسبة للشروط واإلجراءات المشتركةلمطالب توقيف التنفيذ المقدمة من الوالي
أو من أي شخص طبيعي أو معنوي تأثر
بالقرار والواردة بقانون المحكمة اإلدارية:
يقدّم المدّعي (الوالي أو من له مصلحة وصفة
ّ
مستقل عن الدعوى األصلية
وأهلية) مطلبا
إلى الرئيس األوّل للمحكمة اإلدارية (بالنسبة
لبلديات واليات تونس الكبرى) قصد توقيف
تنفيذ القرار المطعون فيه إلى غاية ّ
البت في
القضية شريطة أن تكون األسباب المستند إليها
في ظاهرها جدية وأن يتسبّب القرار في نتائج
يصعب تداركها.
وفي صورة التأ ّكد يمكن للرئيس األول أن يأذن
بتأجيل تنفيذ القرار بصفة فورية إلى حين
النظر في مطلب توقيف تنفيذه .وفي صورة
شديد التأ ّكد يمكن اإلذن بتوقيف التنفيذ على
المسودّة.
ويقدم مطلب توقيف التنفيذ وفق نفس القواعد
إلى رؤساء الدوائر االبتدائية المحدثة في
الجهات كل حسب اختصاصه الترابي في نطاق
الفصل  15من ق .م .إ.
(األمر الحكومي عدد  620المؤرخ في  25ماي
 2017والمتعلق بإحداث دوائر ابتدائية متفرعة
عن المحكمة اإلدارية بالجهات وبضبط نطاقها
الترابي).
يرفع مطلب توقيف التنفيذ بعريضة مستقلة
عن دعوى تجاوز ّ
السلطة وتكون ممضاة من
قبل المدّعي أو من قبل محام لدى االستئناف

2
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املرجع
القانوني
واإلجراءات

أو التعقيب أو من وكيل حامل لتفويض معرف
باإلمضاء عليه(.فصول  39إلى  41من ق .م .إ)
الدّوائر االستئنافية
للمحكمة اإلدارية
بتونس العاصمة
بالنسبة لالستئناف

من صدر ضده الحكم
االبتدائي بالنسبة
لالستئناف.

تذكير بإجراءات االستئناف في مادة تجاوز
السلطة:
 يرفع االستئناف بمقتضى مطلب بواسطةمحام مرسم لدى التعقيب أو االستئناف.
 تعفى من مساعدة المحامي المطالبالمتعلقة بمادة تجاوز السلطة عندما تكون
الدعوى االبتدائية موجهة ض ّد المقررات اإلدارية
المتعلقة باألنظمة األساسية ألعوان الدولة
والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات
الصبغة اإلدارية أو المق ّررات الصادرة في مادة
الجرايات والحيطة االجتماعية.
كما تعفى اإلدارات العمومية من مساعدة
المحامي في جميع حاالت االستئناف المتعلقة
بمادة تجاوز السلطة.
 يقدم مطلب االستئناف في أجل شهر منتاريخ االعالم بالحكم.
 على المستأنف تقديم مذكرة في بيان أسباباالستئناف مصحوبة بنسخة من الحكم وما
يفيد إبالغ المستأنف ضدّه في أجل شهرين من
تقديم مطلب االستئناف.
(فصول خاصة من  59إلى  61من ق .م .إ).

الدّوائر التعقيبية
للمحكمة اإلدارية
بتونس العاصمة
بالنسبة للتعقيب

من صدر ضده الحكم
االستئنافي بالنسبة
للتعقيب.

تذكير بإجراءات التعقيب في مادة تجاوز
السلطة:
 يرفع الطعن بالتعقيب بمقتضى مطلبيحرره محام لدى التعقيب (باستثناء لإلدارات
العمومية التي ال يوجب عليها القانون إنابة
محام في مادة تجاوز السلطة) يقدم لكتابة
المحكمة في أجل ثالثين يوما من تاريخ اإلعالم
بالحكم المطعون فيه.
 يجب أن يحتوي المطلب على أسماءاألطراف وألقابهم ومق ّراتهم وعرض موجز
لوقائع القضية وللمطاعن الموجهة إلى الحكم
المطعون فيه.
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إىل القضاء اإلداري

املرجع
القانوني
واإلجراءات

 تعفى اإلدارات العمومية من مساعدةالمحامي في جميع حاالت التعقيب المتع ّلقة
بمادّة تجاوز السلطة.
ّ
المعقب خالل أجل ال يتجاوز الستين
 يقدّميوما من تاريخ تقديم مطلبه لكتابة المحكمة
محضر إعالمه بالحكم أو القرار المطعون فيه
إن وقع ذلك اإلعالم ،نسخة من القرار أو الحكم
المطعون فيه ،مذكرة مح ّررة من طرف محام
لدى التعقيب في بيان أسباب الطعن مشفوعة
بكل المؤيّدات ومفصلة لكل مطعن على حدة،
ونسخة من محضر إبالغ المعقب ضدّه بنظير
من تلك المذكرة ومؤيّداتها ،وإال ّ سقط طعنه.
 ال يقبل الطعن بالتعقيب إال ّ ممن كان طرفافي الحكم المطعون فيه أو من خلفه.
(خاصة فصول  67إلى  70من ق .م .إ)

2
ثانيا-سّ :
النزاعات المتعلّقة بالقرارات البلديّة الفرديّة (تجاوز سلطة)
أمثلة من القرارات الفرديّة الواردة بالمجلّة:
 قرارات التمديد في عقود تفويض المرافق العامة البلدية باعتبارها قرارات إداريةمبدئيا منفصلة عن العقود (فصل  91م .ج .م)
 رخص التصفيف الفردي على الطرقات التابعة للملك العمومي البلدي وقراراتانتداب وتسمية األعوان في الخطط الوظيفية (فصل  257م .ج .م)
 التراخيص المتعلقة باﻻستعمال العقاري وخاصة قرارات التقسيم ورخص البناءورخص الهدم (فصل  258م .ج .م)
 قرارات هدم البناءات غير المرخص فيها أو المخالفة للرخصة المسلمة بعد القيامبإجراءات التنبيه (فصل  259م .ج .م)
 شهادة نهاية األشغال ومطابقتها لألمثلة المرخص فيها (فصل  260م .ج .م) التراخيص في مجال التعمير (فصل  264م .ج .م) مختلف القرارات الفردية األخرى (في مادة الضبط اإلداري أو في مجال الصحةوالمحافظة على البيئة والوظيفة العمومية )...والتي لم تخصص لها أحكام إجرائية خاصة
بالمجلة أو التي لم تقع فيها إحالة مباشرة إلجراءات القضاء اإلداري.
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املحكمة املختصة
وسند االختصاص عند
االقتضاء

الجهة أو الجهات
املخول لها اللجوء
إىل القضاء اإلداري

الدوائر االبتدائية
للمحكمة اإلدارية
بتونس العاصمة
بالنسبة لبلديات
واليات تونس الكبرى
(تونس وبن عروس
وأريانة ومنوبة)
والدوائر االبتدائية
الجهوية للمحكمة
اإلدارية بالنسبة
لباقي بلديات باقي
الواليات بحسب
االختصاص الترابي
لهذه الدوائر.

 الوالي بمبادرة منهأو بطلب ممن له
مصلحة.

املرجع
القانوني
واإلجراءات

الفصل  277م .ج .م ـ « تكون القرارات
الفردية الصادرة عن السلط البلدية وجوبا
معللة وتصبح سارية المفعول منذ تبليغها
للمعنيين باألمر أو علمهم بها مع األخذ بعين
االعتبار الحق في الطعن أمام القضاء لمن له
مصلحة ».
الفصل  278م .ج .م ـ « للوالي بمبادرة منه أو
بطلب ممن له مصلحة االعتراض على القرارات
التي تتخذها البلدية.
يبلغ الوالي رئيس البلدية نسخة من عريضة
الدعوى ضد القرار المطعون فيه ثالثة أيام قبل
إيداعها بكتابة المحكمة.
للوالي في حالة التأكد أن يطلب توقيف تنفيذ
القرار البلدي.
إذا كان القرار البلدي من شأنه النيل من حرية
عامة أو فردية ،يأذن رئيس المحكمة اإلدارية
االبتدائية بإيقاف التنفيذ في أجل خمسة أيام،
وذلك بطلب من الوالي أو ممن يهمهم األمر.
ال تحول األحكام الواردة بهذا الفصل دون
إمكانية لجوء كل شخص طبيعي أو معنوي
بصفة مباشرة للمحكمة اإلدارية االبتدائية قصد
الطعن في القرارات البلدية التي أحدثت له
أثرا».
اإلجراءات:
(نفس اإلجراءات المنطبقة على القرارات
الترتيبية فصل  278م .ج .م – فصول قانون
المحكمة اإلدارية الخاصة بدعوى تجاوز
السلطة وبتوقيف تنفيذ القرارات وباالستئناف
والتعقيب في مادة تجاوز السلطة):
 بالنسبة لدعوى تجاوز السلطة وتوقيفالتنفيذ تطبق األحكام الخاصة الواردة بهذا
الفصل وفي حالة السكوت إجراءات المحكمة
اإلدارية العادية الواردة في ق .م .إ:
 -االعتراض من قبل الوالي بمبادرة منه أوبطلب ممن له مصلحة:
 الطعن في الشهرين المواليين من نشر أواإلعالم بالقرار بعريضة تبلغ نسخة منها لرئيس
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إىل القضاء اإلداري

املرجع
القانوني
واإلجراءات

البلدية المعنية بالقرار المعترض عليه ثالثة
أيام قبل إيداعها بكتابة المحكمة (الكتابة
العامة للمحكمة اإلدارية بتونس بالنسبة للدوائر
االبتدائية للمحكمة بتونس فيما يخص بلديات
واليات تونس الكبرى والكتابات العامة للدوائر
االبتدائية الجهوية كل في حدود اختصاصها
الترابي بالنسبة لباقي البلديات بالواليات
الداخلية) علما بأن اإليداع يمكن أن يكون
بواسطة البريد مضمون الوصول (فصالن 278
م .ج .م و 38من ق.م .إ).
 يجب أن تحتوي عريضة الدعوى على أسماءكل واحد من األطراف ومقراتهم وعرض موجز
للوقائع وعلى المستندات والطلبات وتكون
مصحوبة بالمؤيدات (الفصالن  36و 37من
ق.م .إ).

2
 المعنيون باألمر أيبالقرار الفردي (وهم
كل من له مصلحة
وصفة وأهلية)

 بالنسبة لتوقيفالتنفيذ الرئيس األول
للمحكمة اإلدارية
فيما يخص بلديات
واليات تونس الكبرى
ورؤساء الدوائر
االبتدائية الجهوية
فيما يخص بلديات
باقي الواليات بحسب
االختصاص الترابي
لهذه الدّوائر.
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المدعي في القضية
األصلية أي الوالي
أو المعنيون بالقرار
الفردي المقدوح فيه

 إنابة المحامي غير وجوبية بالنسبةلدعاوى تجاوز السلطة (الفصل  35من
ق.م .إ).
 -من قبل أي شخص طبيعي أو معنويأحدث القرار البلدي الفردي له أثرا أو بصفة
أعم معني بالقرار الفردي:
تطبق نفس اإلجراءات العامة الواردة بقانون
المحكمة اإلدارية المذكورة أعاله بالنسبة
للدعوى المقدمة من الوالي أي باستثناء واجب
تبليغ رئيس البلدية نسخة من عريضة الدعوى.
 بالنسبة للقواعد الخصوصية اإلجرائيةلتوقيف التنفيذ بطلب من الوالي:
 -شروطه حالة التأكد (فصل  278م .ج.م) باإلضافة لألسباب الجدية في ظاهرها
والنتائج التي يصعب تداركها المشترطة
بالفصل  39من ق.م .إ (وهي يمكن أن
تؤدي معنى التأكد).
 -إذا كان القرار البلدي المنتقد من شأنهأن ينال من حرية عامة أو فردية يأذن
رئيس الدائرة االبتدائية المختصة بالنظر
ّ
المحل ّية
دليل ال ّرقابة القضائ ّية على أعمال الجماعات

املحكمة املختصة
وسند االختصاص عند
االقتضاء

الجهة أو الجهات
املخول لها اللجوء
إىل القضاء اإلداري

املرجع
القانوني
واإلجراءات

في أصل القضية بإيقاف التنفيذ في أجل
 5أيام من تعهده بناء على طلب الوالي
بمبادرة منه أو إثر تلقيه رغبة ممن يهمهم
األمر.
 بالنسبة للشروط واإلجراءات المشتركةلمطالب توقيف التنفيذ المقدمة من الوالي
أو من أي شخص طبيعي أو معنوي تأثر
بالقرار والواردة بقانون المحكمة اإلدارية:
 يقدّم المدعي (الوالي أو من له مصلحةّ
مستقل عن الدعوى
وصفة وأهلية) مطلبا
األصلية إلى الرئيس األوّل للمحكمة اإلدارية
(بالنسبة لبلديات واليات تونس الكبرى) قصد
توقيف تنفيذ القرار المطعون فيه إلى غاية
ّ
البت في القضية شريطة أن تكون األسباب
المستند إليها في ظاهرها جدية وأن يتسبّب
القرار في نتائج يصعب تداركها.
وفي صورة التأ ّكد يمكن للرئيس األول أن يأذن
بتأجيل تنفيذ القرار بصفة فورية إلى حين
النظر في مطلب توقيف تنفيذه .وفي صورة
شديد التأ ّكد يمكن اإلذن بتوقيف التنفيذ على
المسودّة.
ويقدم مطلب توقيف التنفيذ وفق نفس القواعد
إلى رؤساء الدوائر االبتدائية المحدثة في
الجهات كل حسب اختصاصه الترابي في نطاق
الفصل  15من ق .م .إ.
(األمر الحكومي عدد  620المؤرخ في  25ماي
 2017والمتعلق بإحداث دوائر ابتدائية متفرعة
عن المحكمة اإلدارية بالجهات وبضبط نطاقها
الترابي).
يرفع مطلب توقيف التنفيذ بعريضة مستقلة
عن دعوى تجاوز السلطة وتكون ممضاة من
قبل المدّعي أو من قبل محامي لدى االستئناف
أو التعقيب أو من وكيل حامل لتفويض معرف
باإلمضاء عليه.
(فصول  39إلى  41من ق .م .إ)
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الدّوائر االستئنافيةللمحكمة اإلدارية
بتونس العاصمة
بالنّسبة لالستئناف
والدّوائر التعقيبية
للمحكمة اإلدارية
بتونس العاصمة
بالنسبة للتعقيب

من صدر ضده الحكم
االبتدائي بالنسبة
لالستئناف ومن
صدر ضده الحكم
االستئنافي بالنسبة
للتعقيب

 االستئناف والتعقيب تطبّق بحسب الحالاإلجراءات العادية الواردة بقانون المحكمة
اإلدارية في مادة تجاوز السلطة سالف
التعرض إليها أعاله بالنسبة للقرارات
الترتيبية.
تذكير بإجراءات االستئناف في مادة تجاوز
السلطة:
 يرفع االستئناف بمقتضى مطلب بواسطةمحام مرسم لدى التعقيب أو االستئناف.
 تعفى من مساعدة المحامي المطالبالمتعلقة بمادة تجاوز السلطة عندما تكون
الدعوى االبتدائية موجّ هة ض ّد المقررات اإلدارية
المتعلقة باألنظمة األساسية ألعوان الدولة
والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات
الصبغة اإلدارية أو المق ّررات الصادرة في مادة
الجرايات والحيطة االجتماعية.
كما تعفى اإلدارات العمومية من مساعدة
المحامي في جميع حاالت االستئناف المتعلقة
بمادة تجاوز السلطة.
 يقدّم مطلب االستئناف في أجل شهر منتاريخ االعالم بالحكم.
على المستأنف تقديم مذ ّكرة في بيان أسباباالستئناف مصحوبة بنسخة من الحكم وما
يفيد إبالغ المستأنف ضدّه نظير منها في أجل
شهرين من تقديم مطلب االستئناف.
(فصول خاصة من  59إلى  61من ق .م .إ)
تذكير بإجراءات التعقيب في مادّة تجاوز
السلطة:
يرفع الطعن بالتعقيب بمقتضى مطلب يحررهمحام لدى التعقيب (باستثناء اإلدارات العمومية
التي ال يوجب عليها القانون إنابة محام في
مادة تجاوز السلطة) يقدّم لكتابة المحكمة
في أجل ثالثين يوما من تاريخ اإلعالم بالحكم
المطعون فيه.
 يجب أن يحتوي المطلب على أسماءاألطراف وألقابهم ومق ّراتهم وعرض موجز
لوقائع القضية وللمطاعن الموجهة إلى الحكم
المطعون فيه.
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تعفى اإلدارات العمومية من مساعدة المحاميفي جميع حاالت التعقيب المتع ّلقة بمادّة تجاوز
السلطة.
ّ
المعقب خالل أجل ال يتجاوز الستين
 يقدّميوما من تاريخ تقديم مطلبه لكتابة المحكمة
محضر إعالمه بالحكم أو القرار المطعون فيه
إن وقع ذلك اإلعالم ،نسخة من القرار أو الحكم
المطعون فيه ،مذكرة مح ّررة من طرف محام
لدى التعقيب في بيان أسباب الطعن مشفوعة
بكل المؤيّدات ومفصلة لكل مطعن على حدة،
ونسخة من محضر إبالغ المعقب ضدّه بنظير
من تلك المذ ّكرة ومؤيّداتها ،وإال ّ سقط طعنه.
 ال يقبل الطعن بالتعقيب إال ّ ممن كان طرفافي الحكم المطعون فيه أو من خلفه.
(فصول خاصة  67إلى  70من ق .م .إ).

ثانيا-ع :نزاعات تضارب المصالح في المداوالت والقرارات البلديّة
(إلغاء)
لم يتع ّرض الفصل  279من م .ج .م بالنّسبة لهذه النّزاعات إلى قابليتها
لالستئناف أو التعقيب ولكن عمال بمبدأ التّقاضي على درجتين المضمون دستوريا
ال نخال المحكمة تستبعد قابلية االستئناف بالنّسبة لهذه النّزاعات.
املحكمة املختصة
وسند االختصاص عند
االقتضاء

 الدّوائر االبتدائيةللمحكمة اإلدارية
بتونس العاصمة
بالنسبة لبلديات
واليات تونس الكبرى
(تونس وبن عروس
وأريانة ومنوبة)
والدوائر االبتدائية
الجهوية للمحكمة

الجهة أو الجهات
املخول لها اللجوء
إىل القضاء اإلداري

املرجع
القانوني
واإلجراءات

الفصل  279م .ج .م ـ» تكون الغية المداوالت
والقرارات البلدية التي شارك فيها أعضاء
بلديون لهم مصلحة فيها أو كان يهمهم
موضوعها شخصيا أو نيابة عن الغير.
يتم التصريح باإللغاء بقرار من المحكمة
اإلدارية االبتدائية المختصة بمبادرة من الوالي
أو بطلب ممن له مصلحة طبقا لإلجراءات
المنصوص عليها بهذا القانون
 -اإلجراءات هي نفسها المقررة الواردة بالفصل
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اإلدارية بالنسبة
لباقي لبلديات باقي
الواليات بحسب
االختصاص الترابي
لهذه الدوائر.
 بالنسبة لتوقيفالتنفيذ فالرئيس
األول للمحكمة
اإلدارية فيما يخص
بلديات واليات تونس
الكبرى و رؤساء
الدّوائر االبتدائية
ّ
يخص
الجهوية فيما
بلديات باقي الواليات
بحسب االختصاص
التّرابي لهذه الدّوائر

بالنّسبة لتوقيف
التّنفيذ فال ّرئيس
األوّل للمحكمة
اإلدارية فيما يخص
بلديات واليات تونس
الكبرى ورؤساء
الدّوائر االبتدائية
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 278م .ج .م بالنسبة للطعون في القرارات
البلدية تضاف إليها الشكليات العامة للقيام
بدعوى تجاوز السلطة كلما لم توجد أحكام
واضحة خصوصية
 -الوالي بمبادرة منه

 طلب اإللغاء بمبادرة من الوالي: الطعن في الشهرين المواليين من نشرأو اإلعالم بالقرار بعريضة تبلغ نسخة منها
لرئيس البلدية المعنية بالقرار المعترض عليه
ثالثة أيام قبل إيداعها بكتابة المحكمة (الكتابة
العامة للمحكمة اإلدارية بتونس بالنسية للدوائر
االبتدائية للمحكمة بتونس فيما يخص بلديات
واليات تونس الكبرى والكتابات العامة للدوائر
االبتدائية الجهوية كل في حدود اختصاصها
الترابي بالنسبة لباقي البلديات بالواليات
الداخلية) علما بأن اإليداع يمكن أن يكون
بواسطة البريد مضمون الوصول (فصالن 278
م .ج .م و 38من ق .م .إ).
 يجب أن تحتوي عريضة الدعوى على أسماءكل واحد من األطراف ومقراتهم وعرض موجز
للوقائع وعلى المستندات والطلبات وتكون
مصحوبة بالمؤيدات (الفصالن  36و 37من
ق .م .إ)
 إنابة المحامي غير وجوبية بالنسبة لدعاوىتجاوز السلطة (فصل  35من ق .م .إ).

 أو بطلب ممن لهالمصلحة

 مطلب اإللغاء بطلب ممّ ن له المصلحة :تطبّق نفس اإلجراءات العامة الواردة بقانون
المحكمة اإلدارية المذكورة أعاله بالنسبة
للدعوى المقدمة من الوالي أي باستثناء واجب
تبليغ رئيس البلدية نسخة من عريضة الدعوى.

الطالب في القضية
األصلية أي الوالي أو
من له مصلحة

بالنّسبة للقواعد الخصوصية لتوقيف
التّنفيذ بطلب من الوالي :
 شروطه حالة التأكد (فصل  278م .ج .م)باإلضافة لألسباب الجدية في ظاهرها والنتائج
التي يصعب تداركها المشترطة بالفصل  39من
ق .م .إ (وهي يمكن أن تؤدي معنى التأكد)
 إذا كان القرار البلدي المنتقد من شأنه أنّ
المحل ّية
دليل ال ّرقابة القضائ ّية على أعمال الجماعات
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ّ
يخص
الجهوية فيما
بلديات باقي الواليات
بحسب االختصاص
التّرابي لهذه الدّوائر.

في صورة االستئناف
والتّعقيب إن اتّجهت
المحكمة إلى
قبولهما فالدّوائر

املرجع
القانوني
واإلجراءات

ينال من حرية عامة أو فردية يأذن رئيس
الدائرة االبتدائية المختصة بالنظر في أصل
القضية بإيقاف التنفيذ في أجل  5أيام من
تعهده بناء على طلب الوالي بمبادرة منه أو إثر
تلقيه رغبة ممن يهمهم األمر.
 بالنّسبة للشروط واإلجراءات المشتركةلمطالب توقيف التنفيذ المقدمة مّ من له
مصلحة الواردة بقانون المحكمة اإلدارية :
 يقدّم المدعي (الوالي أو من له مصلحةّ
مستقل عن الدعوى
وصفة وأهلية) مطلبا
األصلية إلى الرئيس األوّل للمحكمة اإلدارية
(بالنسبة لبلديات واليات تونس الكبرى) قصد
توقيف تنفيذ القرار المطعون فيه إلى غاية
ّ
البت في القضية شريطة أن تكون األسباب
المستند إليها في ظاهرها جدية وأن يتسبّب
القرار في نتائج يصعب تداركها.
وفي صورة التأ ّكد يمكن للرئيس األول أن يأذن
بتأجيل تنفيذ القرار بصفة فورية إلى حين
النظر في
مطلب توقيف تنفيذه .وفي صورة شديد التأ ّكد
يمكن اإلذن بتوقيف التّنفيذ على المسودّة.
ويقدّم مطلب توقيف التّنفيذ وفق نفس القواعد
إلى رؤساء الدوائر االبتدائية المحدثة في
الجهات كل حسب اختصاصه الترابي في نطاق
الفصل  15من ق .م .إ)( .األمر الحكومي عدد
 620المؤرخ في  25ماي  2017والمتعلق
بإحداث دوائر ابتدائية متفرعة عن المحكمة
اإلدارية بالجهات وبضبط نطاقها الترابي).
يرفع مطلب توقيف التنفيذ بعريضة مستقلة
عن دعوى تجاوز السلطة وتكون ممضاة من
قبل المدّعي أو من قبل محامي لدى االستئناف
أو التعقيب أو من وكيل حامل لتفويض معرف
باإلمضاء عليه.
(فصول  39إلى  41من ق .م .إ)
من صدر ضده الحكم
االبتدائي بالنسبة
لالستئناف ومن
صدر ضدّه الحكم

االستئناف والتّعقيب تطبّق بحسب الحال
اإلجراءات العادية الواردة بقانون المحكمة
اإلدارية في مادّة تجاوز ّ
السلطة سالف
التّعرض إليها أعاله.
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االستئنافية
للمحكمة االدارية
بتونس العاصمة
ّ
المختصة
هي
بالنّسبة لالستئناف
والدّوائر التعقيبية
للمحكمة اإلدارية
بتونس العاصمة هي
المختصة بالنسبة
للتّعقيب

االستئنافي بالنسبة
للتّعقيب

املرجع
القانوني
واإلجراءات

ثانيا-فّ :
مؤسسة ال ّتعاون بين
النزاعات المتعلّقة باالنسحاب من
ّ
البلديّات وآثاره
املحكمة املختصة
وسند االختصاص عند
االقتضاء

هذا الفصل غير دقيق بالمرة ال
من حيث طبيعة هذه النزاعات
وال من حيث تحديد المحكمة
أو الدائرة المختصة بالمحكمة
اإلدارية وال من حيث األشخاص
أو الجهات المؤهلة للقيام أمام
القضاء اإلداري في هذه النزاعات
وتبعا لذلك يتع ّذر تحديد
اإلجراءات الواجب تطبيقها دون
تأويل ال طائل من ورائه في
مجال اإلجراءات .وباإلضافة
إلى ذلك فالنّظام األساسي
لمؤسسة التعاون الوارد بهذا
الفصل لم يصدر بعد.
وعليه فإن هذا الفصل على حاله
يستدعي المراجعة والتّدارك
طالما لم تصدر أحكام أخرى
تتولى توضيح مضامينه
وإجراءاته.
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الفصل  292م .ج .م :يمكن لبلدية بعد مداولة
مجلسها أن تنسحب من مؤسسة التّعاون بين
البلديات.
يتم إعالم الوالي وأمين المال الجهوي
المختصين ترابيا بقرار االنسحاب وفقا ألحكام
هذا القانون.
يبرم اتفاق لتسوية اآلثار المترتبة عن االنسحاب
وفقا لإلجراءات المنصوص عليها بالنظام
األساسي لمؤسسة التعاون.
تعرض النزاعات المتعلقة باالنسحاب وآثاره
على القضاء اإلداري .

ّ
المحل ّية
دليل ال ّرقابة القضائ ّية على أعمال الجماعات

ثانيا-صّ :
النزاعات ال ّتعاقدية اإلداريّة أي المتعلّقة بالعقود اإلداريّة
التي تبرمها الجماعات المحلّيّة.
أمثلة من العقود اإلداريّة الواردة بالمجلّة:
 عقود اللّزمة (الفصالن  83و 84م .ج .م) عقود تفويض المرافق العا ّمة البلدية (خاصة الفصول  85و 96إلى  99م .ج .م) عقود ّالشراكة مع الخواص والخاضعة ألحكام القانون عدد  49لسنة 2015
المؤرخ في  27نوفمبر  2015المتعلق بعقود ّ
الشراكة بين القطاع العام والقطاع
الخاص باعتبار طابعها اإلداري المستمد من ارتباطها بمرفق عام وتض ّمنها مبدئيا
بنودا غير مألوفة في القانون العادي أو الخاص (الفصل  100م .ج .م)
الصفقات العمومية للجماعات المحلّية (الفصل  102م .ج .م)
 ّاملحكمة املختصة
وسند االختصاص عند
االقتضاء

الجهة أو الجهات
املخول لها اللجوء
إىل القضاء اإلداري

املرجع
القانوني
واإلجراءات

الدّائرة االبتدائية
ّ
المختصة للمحكمة
اإلداريّة بالنسبة
لعقود البلديّات.

أطراف العقد

ّ
«تختص الدوائر
الفصل  17من ق .م .إ
االبتدائية بالنظر ابتدائيا في:
 دعاوى تجاوز السلطة التي ترفع إللغاءالمق ّررات الصادرة في المادة اإلدارية
 الدّعاوى المتعلقة بالعقود اإلدارية الدعاوى الرامية إلى جعل اإلدارة مدينة منأجل أعمالها اإلدارية غير الشرعية أو من أجل
األشغال التي أذنت بها أو من أجل أضرار غير
عاديّة ترتّبت عن أحد أنشطتها الخطرة .كما
تنظر في جميع الدّعاوى ذات الصبغة اإلدارية
باستثناء ما أسند منها لمحاكم أخرى بقانون
ّ
خاص».
ينضوي هذا الصنف من النزاعات اإلدارية ضمن
ما يعرف بالقضاء الكامل (إلغاء أو تعديل بنود
العقد اإلداري والتصريح بالمسؤولية التعاقدية
مع اإللزام بالتعويض)

الدّوائر االبتدائية
للمحكمة اإلدارية

أحد أطراف العقد وغالبا
المتعاقد مع البلدية

اإلجراءات:
عادة أه ّم اإلجراءات ّ
ينص عليها بالقوانين

المحور الثاني :هيئات الرقابة القضائية على أعمال الجماعات المحلية والسلطات المركزية والالمحورية من خالل م .ج.م.
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املحكمة املختصة
وسند االختصاص عند
االقتضاء

الجهة أو الجهات
املخول لها اللجوء
إىل القضاء اإلداري

والتّراتيب المن ّ
ظمة لهذه العقود وبك ّراسات
شروطها وبنودها.
أما شكليات القيام فهي :عريضة باللغة العربية،
تحمل اسم ولقب ومق ّر ك ّل واحد من األطراف،
عرض موجز للوقائع ،الطلبات ،المستندات،
المؤيّدات ،إمضاء العارض أو ممثّله( .الفصالن
 35و 36من ق .م .إ)
 إنابة محام لدى االستئناف أو لدى التّعقيبوجوبية في قضايا القضاء الكامل (فصل 35
من ق .م .إ)

بتونس العاصمة
بالنسبة لبلديات
واليات تونس الكبرى
والدوائر االبتدائية
الجهوية للمحكمة
اإلدارية كل وفق
اختصاصها الترابي
بالنسبة لبقية بلديات
بقية الواليات.

2

الدّوائر االستئنافية
للمحكمة اإلدارية
بتونس العاصمة
بالنسبة لالستئناف.
والدوائر التعقيبية
للمحكمة اإلدارية
بتونس العاصمة
بالنسبة للتّعقيب.

املرجع
القانوني
واإلجراءات

من صدر ضدّه الحكم
االبتدائي بالنّسبة
لالستئناف ومن
صدر ضدّه الحكم
االستئنافي بالنسبة
للتّعقيب.

بالنّسبة لالستئناف والتعقيب تطبّق
إجراءات قانون المحكمة اإلدارية عدد 40
المؤرخ في أول جوان  1972المتعلقة بهما
علما ّ
بأن االستئناف يستوجب االستعانة
بمحام لدى االستئناف أو التعقيب فيما أن
التّعقيب يستوجب االستعانة بمحام لدى
التعقيب.
(فصول  59إلى  61بالنسبة لالستئناف
و 67إلى  71بالنسبة للتعقيب)
تذكير ملخص لإلجراءات:
االستئناف:
 يرفع االستئناف بمقتضى مطلب بواسطةمحام مرسم لدى التعقيب أو االستئناف
يقدم مطلب االستئناف في أجل شهر من
تاريخ االعالم بالحكم.
 على المستأنف تقديم مذكرة في بيان أسباباالستئناف مصحوبة بنسخة من الحكم وما
يفيد ابالغ المستأنف ضدّه في أجل شهرين من
تقديم مطلب االستئناف.
التعقيب:
 يرفع الطعن بالتعقيب بمقتضى مطلبيحرره محام لدى التعقيب يقدم لكتابة
المحكمة في أجل ثالثين يوما من تاريخ اإلعالم
بالحكم المطعون فيه.
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ّ
المحل ّية
دليل ال ّرقابة القضائ ّية على أعمال الجماعات

املحكمة املختصة
وسند االختصاص عند
االقتضاء

الجهة أو الجهات
املخول لها اللجوء
إىل القضاء اإلداري

املرجع
القانوني
واإلجراءات

 يجب أن يحتوي المطلب على أسماءاألطراف وألقابهم ومق ّراتهم وعرض موجز
لوقائع القضية وللمطاعن الموجهة إلى الحكم
المطعون فيه.
 يقدّم المعقب خالل أجل ال يتجاوز الستينيوما من تاريخ تقديم مطلبه لكتابة المحكمة
محضر إعالمه بالحكم أو القرار المطعون فيه
إن وقع ذلك اإلعالم ،نسخة من القرار أو الحكم
المطعون فيه ،مذكرة مح ّررة من طرف محام
لدى التعقيب في بيان أسباب الطعن مشفوعة
بكل المؤيّدات ومفصلة لكل مطعن على حدة،
ونسخة من محضر إبالغ المعقب ضدّه بنظير
من تلك المذكرة ومؤيّداتها ،وإال ّ سقط طعنه.
 ال يقبل الطعن بالتعقيب إال ّ ممن كان طرفافي الحكم المطعون فيه أو من خلفه.

ثانيا-قّ :
النزاع االنتخابي
هو موضوع تناول ضبط قواعده بالخصوص القانون االنتخابي (القانون
األساسي عدد  16المؤ ّرخ في  26ماي  2014مثلما ت ّم تنقيحه وإتمامه
بالقانون األساسي عدد  7المؤرخ في  14فيفري  )2017وت ّم إعداد أدلّة بشأنه
سنة  2017بعد صدور القانون المن ّقح والمت ّمم للقانون االنتخابي لذا سوف لن
نتع ّرض بالتفصيل إلى هذا الجانب من الّنزاعات.
املحكمة املختصة
وسند االختصاص عند
االقتضاء

الجهة أو الجهات
املخول لها اللجوء
إىل القضاء اإلداري

 الدّوائر االبتدائيةوالدوائر االستئنافية
والجلسة العامة
للمحكمة اإلدارية
بحسب مراحل
العملية االنتخابي

بصفة عامة كل من
له مصلحة وصفة
وأهلية فيما عدا
ما حدّده القانون
االنتخابي بالنّسبة
لبعض الطعون.

املرجع
القانوني
واإلجراءات

«الفصل  203م .ج .م :يسيّر البلدية مجلس
بلدي منتخب طبقا للقانون االنتخابي.
ينتخب المجلس البلدي في أول اجتماع له من
بين أعضائه رئيسا ومساعدين مع اعتبار أحكام
الفصل  7من هذا القانون ووفقا ألحكام القانون
االنتخابي».
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املحكمة املختصة
وسند االختصاص عند
االقتضاء

(نزاع الترشحات
أمام الدوائر االبتدائية
وأحكامها قابلة
لالستئناف أمام
الدوائر االستئنافية
للمحكمة اإلدارية
وبصفة باتّة – نزاع
النتائج أمام الدوائر
االستئنافية ويكون
استئناف أحكامها
أمام الجلسة العامة
للمحكمة اإلدارية).

2
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الجهة أو الجهات
املخول لها اللجوء
إىل القضاء اإلداري

(رئيس القائمة
أو ممثله
القانوني /الهيئة
العليا المستق ّلة
لالنتخابات...

املرجع
القانوني
واإلجراءات

«الفصل  246م .ج .م  :يترأس أكبر أعضاء
المجلس البلدي سنا الجلسة التي ينتخب فيها
الرئيس ،ويساعده أصغر األعضاء سنّا.
تتم دعوة المجلس البلدي
من قبل الرئيس المتخ ّلي أو من يقوم مقامه
النتخاب الرئيس والمساعدين حسب الصيغ
واآلجال المنصوص عليها بالقانون .وفي صورة
التّع ّذر ،يتو ّلى الوالي توجيه الدعوة.
ويتم التنصيص بالدعوة على االنتخاب الذي
سيقع إجراؤه.
ينتخب الرئيس ومساعدوه من طرف المجلس
البلدي باالقتراع السري وباألغلبية المطلقة
ألعضائه مع مراعاة القانون االنتخابي وأحكام
الفصل  7من هذا القانون.
إن لم يتحصل أي مترشح على األغلبية المطلقة
تجرى دورة ثانية من االقتراع النتخاب رئيس
المجلس من بين المترشحين الذين تحصال
على أكبر عدد من األصوات .وفي صورة تساوي
األصوات ،يصرح بانتخاب أصغر المترشحين
سنّا.
يقع ترتيب مساعدي رئيس البلدية أثناء
انتخابهم من طرف أعضاء المجلس البلدي.
يتو ّلى الكاتب العام كتابة محضر الجلسة
االنتخابية الذي يرسل نظير منه إلى الوالي.
يتم اإلعالن عن نتائج انتخابات الرئيس
والمساعدين في ظرف أربع وعشرين ساعة من
تاريخ إجرائها بواسطة التعليق بمدخل مقر
البلدية وبك ّل الوسائل األخرى المتاحة.
يمكن الطعن في صحة انتخاب الرئيس
والمساعدين حسب الشروط والصيغ واآلجال
المعمول بها في خصوص االعتراضات ضد
انتخاب المجلس البلدي أمام القضاء اإلداري
وذلك في أجل  15يوما من تاريخ االنتخاب».

ّ
المحل ّية
دليل ال ّرقابة القضائ ّية على أعمال الجماعات

املحكمة املختصة
وسند االختصاص عند
االقتضاء

 الفصل  174مكـ ّررمـن القانـون
االنتخابـي أبقى
على اختصاص
هذه الدّوائر إلى
حين تركيز الجهاز
القضائي وفق ما
ّ
نص عليه دستور
.2014

الجهة أو الجهات
املخول لها اللجوء
إىل القضاء اإلداري

املرجع
القانوني
واإلجراءات

اإلجراءات:
فيما عدا أجل االعتراض المحدّد ب  15يوما من
تاريخ االنتخاب بالنّسبة النتخاب ال ّرئيس
والمساعدين تطبّق إجراءات التّقاضي أمام
القضاء اإلداري المنصوص عليها بالقانون
االنتخابي.
 يراجع قانون أساسي عدد  16لسنة 2014مؤ ّرخ في  26ماي  2014يتع ّلق باالنتخابات
واالستفتاء مثلما تم تنقيحه و إتمامه بالقانون
األساسي عدد  7لسنة  2017المؤرخ في 14
فيفري . 2017
 اإلطار القانوني المن ّظم لالنتخابات في
تونس (الجانب المتعلق باالنتخابات البلدية
والجهوية) بدعم من من ّ
ظمة التقرير عن
الديمقراطية .2017
 دليل النّزاعات االنتخابية (الجانب المتعلقباالنتخابات البلدية والجهوية) المع ّد بدعم من
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  2017دليل
النّزاعات االنتخابية في تونس.

تراجع أيضا المالحق عدد  12إلى  15بالنسبة لمزيد من التفاصيل المتعلقة
باألحكام القانونية والتنظيمية لرقابة المحكمة اإلدارية موضوع القسم األول من
المحور الثاني من هذا الدليل.
المحور الثاني :هيئات الرقابة القضائية على أعمال الجماعات المحلية والسلطات المركزية والالمحورية من خالل م .ج.م.
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ّ ّ
ّ
ف المالي
صر
الت
على
قابة
الر
ّ ّ
للجماعات المحلية
املجتمع املدني
موارد محوّلة من
طرف الدولة

رئيس البلدية
املحاسب العمومي
هيئات التفقد

الوالية

2

املطالبون بالرضائب
أمني املال الجهوي

قاضية

قايض
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ّ
المحل ّية
دليل ال ّرقابة القضائ ّية على أعمال الجماعات

القسم الثاني:
رقابة محكمة المحاسبات

أوال :تقديم تمهيديّ
عمال بـالفصل  117من الدّستور الذي جاء فيه بالخصوص ّ
أن محكمة المحاسبات
«تختص بمراقبة حسن ال ّتص ّرف في المال العامّ ،وفقا لمبادئ ّ
الشرعيّة
ّ
ّ
والنجاعة والشفافيّة ،وتقضي في حسابات المحاسبين العموميّين ،وتقيّم
السلطة ال ّتشريعيّة
طرق ال ّتص ّرف وتزجر األخطاء المتعلّقة به ،وتساعد ّ
والسلطة ال ّتنفيذيّة على رقابة تنفيذ قوانين الماليّة وغلق الميزانيّة».
ّ
وتطبيقا لألحكام الواردة بـالفصل  137من الدستور الذي أق ّر للجماعات
المحلّيّة ح ّر ّية التّص ّرف في مواردها في إطار الميزانيّة المصادق عليها حسب قواعد
المالي.
الحوكمة ال ّرشيدة وتحت رقابة القضاء
ّ
الصادر
واستنادا إلى مقتضيات الفصلين  38و 64من القانون األساسي للميزانيّة ّ
بمقتضى القانون األساسي عدد  15لسنة  2019المؤ ّرخ في  13فيفري .2019
وبناء على أحكام الفصل  7من مجلّة المحاسبة العموميّة التي أسندت إلى دائرة
المحاسبات مه ّمة إجراء مراقبة عا ّمة على المتص ّرفين في األموال العموميّة حسب
ّ
المؤسس للدّائرة المذكورة.
الشروط المحدّدة بالقانون
ّ
وبالنّظر إلى األحكام الواردة بالقانـون أساسي عدد  41لسنة  2019مؤرخ في
 30أفريل  2019المتعلّق بمحكمة المحاسبات تخضع أعمال التّص ّرف للجماعات
المحلّيّة إلى عدّة أشكال من المراقبة الالحقة لمحكمة المحاسبات تضاف إليها
الصالحيّات ال ّرقابيّة الخصوصيّة التي أق ّرتها لها مجلّة الجماعات المحلّيّة ومنها
ّ
ّ
أساسا البتّ في االعتراضات المخ ّول القيام بها إلى كل من الوالي وأمين المال
المالي.
الجهوي بخصوص عدد من التّص ّرفات ذات األثر
ّ
ّ
األساسي ،تك ّون محكمة المحاسبات بمختلف
فطبقا ألحكام الفصل  2من قانونها
ّ
ّ
المالي ،وهي الهيئة العليا لل ّرقابة على التص ّرف في المال العام
هيئاتها القضاء
ّ
ّ
ّ
ّ
وتمارس مها ّمها وفقا لمبادئ الشرعيّة والنجاعة والشفافيّة والمساءلة والنزاهة.
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األساسي ،يتعيّن على ّ
كل جهة عموميّة
ووفقا ألحكام الفصل  4من هذا القانون
ّ
بما في ذلك الجماعات المحلّيّة وعلى ّ
خاصة م ّد محكمة المحاسبات دون
كل جهة
ّ
تأخير ّ
بكل المعلومات أو الوثائق المتعلّقة بالتّص ّرف في األموال العموميّة مهما
ّ
الحق في النفاذ إلى قواعد المعلومات التّابعة للهيئات
كان نوعها .وللمحكمة كذلك
الخاضعة لرقابتها.
ّ
يحق لمحكمة المحاسبات
وبموجب أحكام الفصل  5من القانون نفسه فإ ّنه
تسليط عقوبات ماليّة على ّ
كل من يرتكب تأخيرا غير مب ّرر أو إخالال في تقديم
الوثائق أو المعلومات الواجب موافاتها بها.
فرقابة محكمة المحاسبات وجوبيّة بمقتضى القانون يمكن لها أن تتعهّد
بها من تلقاء نفسها أو بمقتضى إحاالت من الجهات التي حدّدتها القوانين التي
سبقت اإلشارة إليها ويمكن أن تتّخذ شكال مباشرا أو شكال غير مباشر من خالل
استغالل التّقارير التي يتعيّن على ّ
كل أجهزة ال ّرقابة أن تمدّها بها أو من خالل
إثارة اختصاصها ذاتيّا أو عن طريق ّ
الطعن من األطراف المعنيّة كما هو الشأن في
البتّ في حسابات المحاسبين العموميّين الخاضعة مبدئيّا للتّصفية اإلدار ّية من قبل
الوزير المكلّف بالماليّة أو من ف ّوض له الوزير المكلّف بالماليّة في ذلك.
غير ّ
أن وجوبيّة رقابة محكمة المحاسبات وإلزام الجهات الخاضعة لها بتقديم
بالضرورة ّ
حساباتها وقوائمها الماليّة في آجال محدّدة ال تعني ّ
الشموليّة والمباشرة
المستم ّرة إذ ّ
أن هذه ال ّرقابة التي يمكن أن تكون مستند ّية أو ميدانيّة غالبا ما
سنوي يعتمد في وضعه على جملة من المعايير
يتق ّرر إنجازها وفقا لبرنامج عمل
ّ
الموضوعيّة ومنها اإلمكانيّات البشر ّية للمحكمة والحرص على تغطية أكبر عدد
ممكن من الهياكل بالتّناوب بما يجعل ّ
كل الجهات متهيّئة للخضوع لرقابة المحكمة
 2ولمتابعتها بصفة دور ّية.
لذا ّ
السابقة على مصاريف الجماعات المحلّيّة بمقتضى أحكام
فإن حذف ال ّرقابة ّ
ّ
ّ
مجلّة الجماعات المحليّة لن يت ّم تعويضه بالضرورة بمباشرة رقابة قضائيّة الحقة
بصورة آليّة والدّليل على ذلك ّ
نوي العا ّم الواحد والثالثين لمحكمة
الس ّ
أن التّقرير ّ
المحاسبات المنشور في سنة  2019تض ّمن نتائج ثالث مه ّمة رقابيّة شملت بلد ّيات
المنستير والمكنين والقصر في حين ّ
أن التّقريرين الخصوصيّين الذين نشرتهما
محكمة المحاسبات حول إنجازها لل ّرقابة الماليّة على البلد ّيات في إطار برنامج
ّولي لإلنشاء والتعمير
التنمية الحضر ّية والحوكمة المحلّيّة المم ّول من قبل البنك الد ّ
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يبرزان ّ
أن عمليّات ال ّرقابة شملت  61بلد ّية بعنوان تص ّرف  2017و 35بلد ّية بعنوان
تص ّرف  2018منهم  12بلد ّية تك ّررت مراقبتها.
وقد جاء في هذه التّقارير ّ
أن محكمة المحاسبات تولّت النّظر في الوضعيّة
السنتين المذكورتين والتّح ّقق من مدى قدرتها على
الماليّة للبلد ّيات المعنيّة في ّ
المالي
تعبئة الموارد المتاحة لها وشرعيّة تأدية نفقاتها ومن حسن إعداد الحساب
ّ
المسجلة به .وشملت األعمال ال ّرقابيّة فحص الحساب
وصحة ومصداقيّة البيانات
ّ
ّ
الصرف المودعة لدى كتابة الدّائرة واألعمال ال ّرقابيّة الميدانيّة
المالي ومستندات ّ
ّ
الخاص بها.
المحاسبي
المنجزة لدى مصالح البلد ّية والمركز
ّ
ّ
وتبيّن هذه التّقارير ّ
أن رقابة محكمة المحاسبات على أعمال تص ّرف الجماعات
المحلّيّة ال تنطلق من مجلّة الجماعات المحلية فحسب وال تنتهي عند حدودها وأ ّنها
الصرف والمحاسب
تشمل تحصيل المقابيض وتأدية النّفقات وتستدعي مساءلة آمر ّ
ّ
وكل من يشترك في إنجاز العمليّات الماليّة للجماعات المحلّيّة انطالقا من اإلعداد
ّ
التدخل قانونيّا أو دون وجه ّ
حق
ال ّتخاذ القرار إلى مراقبة تنفيذه سواء كان هذا
وهذا ما سبق التّمهيد له بالمحور األ ّول من هذا الدّليل ضمن استعراض جملة األعمال
الخاضعة لل ّرقابة الالحقة المنصوص عليها بمجلّة الجماعات المحلّيّة وما سيت ّم
التط ّرق له بمزيد التّفصيل في هذا القسم األخير من المحور الثاني.
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ّ
ُ
من يمكنه أن يتوجه إلى محكمة المحاسبات؟

ّ
فض النّزاعات حول النفقات
وحول الحساب املايل والتقرير
اإلداري السنويني ،الفصل
 186والفصل  195من مجلة
الجماعات املحلية

من أجل الطعن يف قرارات
إعداد امليزانيّة وتنفيذها
وتوازنها ،الفصل  197من مجلة
الجماعات املحلية وللتبليغ عن
شبهات الفساد وسوء الترصّ ف
الفصل  18من القانون األسايس
ملحكمة املحاسبات

2

االعرتاض وفقا
ألحكام الفصول
/ 108 / 94
/ 174 / 163
/ 182 / 179
 197م.ج.م

املطالبون بالرضائب

س ّكان
مجتمع مدني

الوالية

أمني املال الجهوي

رئيسة الجماعة املح ّلية
محاسب عمومي

وزير املاليّة
وزراء آخرون
وزير الشؤون املح ّلية
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من أجل تتبّع
مرتكبي أخطاء
الترصّ ف ،الفصول 181
و  183و 187من مجلة
الجماعات املحلية و111
إىل  143من القانون
األسايس ملحكمة
املحاسبات

ّ
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ثانيا :اختصاصات محكمة المحاسبات فيما يتعلّق بمراقبة الجماعات
المحلّيّة
الفصل  7من القانون األساسي عدد  41لسنة  2019المؤ ّرخ في  30أفريل
( 2019ق.أ.م.م) ـ مع مراعاة أحكام الفصل  111من هذا القانون تمارس محكمة
المحاسبات اختصاصاتها خاصة إزاء:
 )1الدولة والمؤسسات العمومية التي تكون ميزانياتها ملحقة ترتيبيّا بميزانية
الدولة والجماعات المحلية.
 )2المؤسسات العمومية التي ال تكتسي صبغة إدارية والمنشآت العمومية
وكل الهيئات مهما كانت تسميتها والتي تساهم الدولة أو الجماعات المحلية أو
المنشآت العمومية في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة....
الفصل ( 8ق.أ.م.م) ـ لمحكمة المحاسبات مرجع نظر قضائي وسلطة رقابة،
فهي:
 )1تقضي في حسابات المحاسبين العموميين ويمكن لها إ ّما بطلب من
األطراف المعنية أو من تلقاء نفسها مراجعة قرارات التصفية اإلدارية لحسابات
المؤسسات العمومية والجماعات المحلية التي ال تتجاوز ميزانيتها السنوية مبلغا
يضبط بأمر حكومي.
 )2تزجر أخطاء التصرف وفق الشروط المنصوص عليها بهذا القانون.
 )3تمارس سلطة رقابة على حسابات وتصرف الهياكل المنصوص عليها
بالفصل  7من هذا القانون.
الفصل ( 9ق.أ.م.م) ـ تقضي محكمة المحاسبات في الدعاوى المتعلقة
بالتصرفات الفعلية وفق الشروط التي يضبطها هذا القانون.
الفصل ( 10ق.أ.م.م) ـ تص ّرح محكمة المحاسبات بمطابقة حسابات
المحاسبين العموميين للحساب العام للدولة وتبدي الرأي بخصوص القوائم المالية
السنوية للدولة وفق الشروط المبينة بالقانون األساسي للميزانية.
الفصل ( 11ق.أ.م.م) ـ تساهم محكمة المحاسبات في تقييم السياسات
والبرامج العمومية وفق الشروط المبيّنة بالباب السادس من هذا القانون المتعلّق
بالرقابة على التص ّرف.
الفصل ( 12ق.أ.م.م) ـ تساعد محكمة المحاسبات السلطة التشريعية والسلطة
التنفيذية في مراقبة تنفيذ قوانين المالية وغلق الميزانية وفق الصيغ المبينة بهذا
القانون.
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ويتولّى الرئيس األول لمحكمة المحاسبات بطلب من إحدى لجان مجلس نواب
الشعب أو بمبادرة منه تقديم بيانات إلى لجان مجلس نواب الشعب حول النتائج
النهائية ألعمال المحكمة بخصوص مراقبة التصرف في المال العام.
الفصل ( 13ق.أ.م.م) ـ تتولى محكمة المحاسبات تقدير نتائج المساعدة
االقتصادية أو المالية مهما كان شكلها التي تمنحها الهيئات المنصوص عليها
بالفصل السابع من هذا القانون لألحزاب السياسية والجمعيات والتعاونيات
والمؤسسات والهيئات الخاصة مهما كانت تسميتها والتي تكتسي على األخص
شكل منحة أو إعفاء جبائي أو ضمان أو اختصاص .ولهذا الغرض تجري المحكمة
أعمالها وفق الشروط المبيّنة بالباب السابع من هذا القانون.
الفصل ( 14ق.أ.م.م) ـ تشمل رقابة محكمة المحاسبات أصحاب اللزمات
والمؤسسات المكلّفة بإنجاز مشاريع عمومية أو بإدارة مرافق عمومية في إطار
الشراكة بين القطاعين العام والخاص للتأكد من مدى وفائهم بااللتزامات المحمولة
عليهم.
الفصل ( 15ق.أ.م.م) ـ تتولّى محكمة المحاسبات بالنّسبة إلى الهيئات
الخاضعة لقضائها أو رقابتها أو تقديرها الكشف عن المخالفات واإلذن بالتّصحيح
الالزم وتقييم طرق التّص ّرف وتقديم التّوصيات في الغرض.
ّ
تشكل جناية
وإذا وقفت المحكمة عند إنجاز أعمالها على أخطاء من شأنها أن
المختصة قصد تتبّع
أو جنحة تتولّى النّيابة العموميّة تبليغها إلى النّيابة العموميّة
ّ
مرتكبيها أمام المحاكم ذات النّظر.

2

أعمال تص ّرف الجماعات المحلّيّة الخاضعة لرقابة محكمة المحاسبات
مجال العمل موضوع
التعهّ د

موجب ال ّرقابة أو
تعهّ د املحكمة

مسك حسابات الجماعة القضاء يف حسابات
املحاسبني العموميّني
املح ّليّة
تسديد نفقات الجماعة
املح ّليّة
تحقيق مقابيض
الجماعة املح ّليّة
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ّ
القانوني
السند
ّ
قابي
لإلجراء ال ّر ّ
مج ّلة املحاسبة
العموميّة
القانون األسايس
ملحكمة املحاسبات
مج ّلة الجماعات املح ّليّة

طبيعة وهدف ال ّرقابة
رقابة االلتزام ورقابة
ّ
للتحقق من
ماليّة
رشعيّة األعمال ومدى
التزامها باملرجعيّات
املاليّة واملحاسبيّة التي
تن ّ
ظمها

ّ
المحل ّية
دليل ال ّرقابة القضائ ّية على أعمال الجماعات

التّرصّ ف الفعيل ّ يف
األموال العموميّة
دون صفة قانونيّة
تحصيل مقابيض
وإنجاز نفقات
الجماعات املح ّليّة طبقا
ملقتضيات الرشعيّة
ومستلزمات النجاعة
والفعاليّة ّ
والشفافيّة
والنّزاهة
إنجاز الربامج
واملشاريع بالنّظر إىل
أهداف الخ ّ
طة
إسناد اإلعانات
للجمعيّات و منح
اإلعفاءات واالمتيازات
ّ
الخواص
لفائدة
إسناد اللزمات وتكليف
املؤسسات بإنجاز
مشاريع عمومية أو
بإدارة مرافق عمومية
يف إطار الرشاكة
بني القطاعني العام
والخاص
القيام بعمل ترصّ ف
مخالف للقانون أو
يلحق رضرا بالجماعة
املح ّليّة
إبرام العقود وتقدير
االعتمادات وتحويلها
والترصّ ف فيها
إحالة مستندات رقابة
محكمة املحاسبات يف
اآلجال ووفق الصيغ
املطلوبة

التّرصيح بالتّرصّ فات
ّ
والبت يف
الفعليّة
حسابات املحاسبني
بحكم الواقع
الرقابة عىل حسابات
وترصّ ف الجماعات
املح ّليّة

ّ
للتحقق
رقابة االلتزام
مج ّلة املحاسبة
من رشعيّة األعمال
العموميّة
وصيانة األموال
القانون األسايس
العموميّة من التّرصّ فات
ملحكمة املحاسبات
مج ّلة الجماعات املح ّليّة الفعليّة
مج ّلة املحاسبة
ّ
رقابة أداء بالنظر
العموميّة
إىل معايري النّجاعة
القانون األسايس
والفعاليّة واالقتصاد
ملحكمة املحاسبات
مج ّلة الجماعات املح ّليّة وتقديم التوصيات
للتحسني
الرقابة املاليّة للتقييم
واقرتاح اإلصالحات

القانون األسايس
تقييم السياسات
ملحكمة املحاسبات
والربامج العموميّة
مج ّلة الجماعات املح ّليّة
ّ
للتحقق
رقابة االلتزام
القانون األسايس
تقدير اإلعانة
من رشعيّة اإلسناد
االقتصاديّة املمنوحة من ملحكمة املحاسبات
مج ّلة الجماعات املح ّليّة وسالمة التوظيف
الجماعة املح ّليّة
رقابة شاملة للتأكد
متابعة استعمال املال
من الرشعيّة ومن وفاء
العمومي واحرتام قواعد القانون األسايس
ّ
األطراف املتشاركة
ملحكمة املحاسبات
النجاعة والفعاليّة
مج ّلة الجماعات املح ّليّة بااللتزامات املحمولة
واالقتصاد من قبل
ّ
عليها وتقييم عمليّات
الخواص املكلفني
ّ
الشاكة
بمرافق عموميّة.
التحقيق يف أخطاء
التّرصّ ف

القانون األسايس
ملحكمة املحاسبات
مج ّلة الجماعات املح ّليّة

التحكيم بني الجماعات
املح ّليّة وممثّيل ّ
السلطة
املركزيّة وبني املحاسب
وآمر ّ
الصف
تسليط الخطايا عن
التأخري أو النقص يف
تقديم الحسابات أو
البيانات

ّ
فض النّزاعات والتّعديل
مج ّلة الجماعات املح ّليّة

القانون األسايس
ملحكمة املحاسبات

ال ّردع لضمان سالمة
التّرصّ ف من األخطاء

ال ّردع لفرض التّقيّد
بااللتزامات القانونيّة يف
مجال املساءلة الدّوريّة
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ثانيا-أ :االختصاص ال ّترابي لل ّدوائر المركزيّة والجهويّة لمحكمة
المحاسبات
وفقا لقرار الرئيس األول لمحكمة المحاسبات المؤ ّرخ في  24جانفي 2020
مختصة
ت ّم ضبط عدد الدوائر بمحكمة المحاسبات بثالث دوائر استئنافية ودائرة
ّ
في زجر أخطاء التصرف وعشرة دوائر مركزيّة وثمان دوائر جهويّة .كما ت ّم ضبط
ّ
لتغطي بأعمالها
مرجع النظر الترابي للدوائر المركزيّة ومق ّرها تونس العاصمة
واليات
ّ
تغطي الدوائر المركزيّة واليات :تونس –
أريانة – بنزرت – منّوبة – بن عروس
ّ
تغطي الدائرة الجهويّة بنابل واليتي:
زغوان – نابل
ّ
تغطي الدائرة الجهويّة بسوسة واليتي:
سوسة – القيروان
ّ
تغطي الدائرة الجهويّة بالمهديّة واليتي:
المهد ّية – المنستير
ّ
تغطي الدائرة الجهويّة بباجة واليتي:
باجة – سليانة
ّ
تغطي الدائرة الجهويّة بجندوبة واليتي:
 2جندوبة – الكاف
ّ
تغطي الدائرة الجهويّة بصفاقس واليتي:
صفاقس– سيدي بوزيد
ّ
تغطي الدائرة الجهويّة بقفصة واليات:
قفصة – القصرين– توزر
ّ
تغطي الدائرة الجهويّة بقابس واليات:
قابس – قبلي– مدنين – تطاوين
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وإلى أن يكتمل تركيز هذه الدوائر الجهو ّية ستحافظ محكمة المحاسبات على
التوزيع الجهوي لدوائرها كيفما أق ّرتها األوامر المعمول بها إلى ح ّد هذا التاريخ
وهي كاآلتي:
ّ
وتغطي واليات:
الدوائر المركزيّة
تونس –أريانة – بنزرت – منّوبة – زغوان –
بن عروس– نابل
ّ
وتغطي
الدائرة الجهويّة بسوسة
واليات :سوسة – المنستير– المهد ّية –
القيروان  /أمر عدد  2304لسنة 2001
مؤرخ في  02أكتوبر  2001يتعلق بإحداث
غرفة جهوية متفرعة عن دائرة المحاسبات
بسوسة وبضبط نطاقها الترابي.
الدائرة الجهويّة بصفاقس
ّ
وتغطي واليات :صفاقس – قابس – مدنين
– تطاوين  /أمر عدد  2635لسنة 2003
مؤرخ في  23ديسمبر  2003يتعلق بإحداث
غرفة جهوية متفرعة عن دائرة المحاسبات
بصفاقس وبضبط نطاقها الترابي.
ّ
وتغطي
الدائرة الجهويّة بقفصة
واليات :قفصة – القصرين – سيدي بوزيد
–توزر – قبلي  /أمر عدد  1594لسنة 2005
مؤرخ في  23ماي  2005يتعلق بإحداث
غرفة جهوية متفرعة عن دائرة المحاسبات
بقفصة وبضبط نطاقها الترابي.
ّ
وتغطي
الدائرة الجهويّة بجندوبة
واليات :جندوبة – باجة –الكاف – سليانة/
أمر عدد  2722لسنة  2007مؤرخ
في  31أكتوبر  2007يتعلق بإحداث غرفة
جهوية متف ّرعة عن دائرة المحاسبات
بجندوبة وبضبط نطاقها الترابي.
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ثانيا-ب :االختصاص القضائي لمحكمة المحاسبات ودوائرها الجهويّة
على أعمال تص ّرف الجماعات المحليّة

ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ
ﺍﻟﺤﻜﻤﻴﺔ
ّ

2

ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻓﻲ
ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﻦ
ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﻴﻦ )(1
ّ

ﺍﻟﻔﺼﻞ  8ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋﺪﺩ 41ﻟﺴﻨﺔ
... :2019ﺗﻘﻀﻲ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺎﺕ ﻓﻲ
ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﻦ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﻴﻦ .ﻭﻳﻤﻜﻦ ﻟﻬﺎ
ﺇﻣﺎ ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎﺀ
ّ
ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ
ﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ
ﻣﺒﻠﻐﺎ ﻳﻀﺒﻂ ﺑﺄﻣﺮ ﺣﻜﻮﻣﻲ.

ﺍﻟﺒﺖ ﻓﻲ
ّ
ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﻦ
ﺑﺤﻜﻢ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ )(2

ﺍﻟﻔﺼﻞ  9ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋﺪﺩ 41ﻟﺴﻨﺔ
 :2019ﺗﻘﻀﻲ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ
ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻀﺒﻄﻬﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ

ﺯﺟﺮ ﺃﺧﻄﺎﺀ
ﺼﺮﻑ )(3
ﺍﻟﺘّ ّ

ﺍﻟﻔﺼﻞ  111ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋﺪﺩ41
ﺗﺘﻮﻟﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺎﺕ ﺯﺟﺮ
ﻟﺴﻨﺔ :2019
ّ
ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
ﺼﺮﻑ ﺍﻟﻤﺮﺗﻜﺒﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺃﻋﻮﺍﻥ ّ
ﺃﺧﻄﺎﺀ ﺍﻟﺘّ ّ
ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ
ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ
ّ
ّ
ﻭﻣﺘﺼﺮﻓﻲ ﻭﻣﻤﺜّ ﻠﻲ
ﺍﻟﻤﺤﻠّ ّﻴﺔ ﻭﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺃﻋﻮﺍﻥ
ّ
ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﻠﻚ ّ
ّ
ﺍﻟﻤﺤﻠّ ّﻴﺔ ،ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ،ﻧﺴﺒﺔ 50
ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺭﺃﺳﻤﺎﻟﻬﺎ ...ﻛﻤﺎ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻘﻀﺎﺀ
ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﺎﺩﺓ ﺯﺟﺮ ﺃﺧﻄﺎﺀ
ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
ﺼﺮﻑ ﺁﻣﺮﻭ ﻗﺒﺾ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻭﺻﺮﻑ ﻧﻔﻘﺎﺕ ّ
ﺍﻟﺘّ ّ
ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠّ ّﻴﺔ.
ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ
ّ
ّ

ﺍﻟﺤﻜﻢ
ﺑﺎﻟﺨﻄﺎﻳﺎ )(4

)ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ  5ﻭ (17ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋﺪﺩ 41ﻟﺴﻨﺔ
ﻣﺒﺮﺭ ﺃﻭ ﺇﺧﻼﻝ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺃﻭ
 :2019ﻛﻞ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﻏﻴﺮ ّ
ﻳﻌﺮﺽ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﻣﻮﺍﻓﺎﺓ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺎﺕ ﺑﻬﺎ ّ
ﻣﺮﺗﻜﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.
ﺍﻟﻔﺼﻞ  17ـ ﺗﻘﻀﻲ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺎﺕ ﺑﺘﺴﻠﻴﻂ ﺍﻟﺨﻄﺎﻳﺎ ﻓﻲ
ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ .ﺍﻟﻔﺼﻞ  52ـ ﻓﻲ
ﻗﻮﺓ
ﺻﻮﺭﺓ ﺍﻹﺧﻼﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻏﻴﺮ
ﺍﻟﻤﺒﺮﺭ ﺑﻌﺬﺭ ﺷﺮﻋﻲ ﺃﻭ ّ
ّ
ﻗﺎﻫﺮﺓ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺐ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺃﻭ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻄﻠﺒﻬﺎ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺎﺕ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ
ﺧﻄﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺘﻲ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻟﻔﻲ ﺩﻳﻨﺎﺭ.
ﺃﻥ ﺗﻘﻀﻲ ﺑﺘﺤﻤﻴﻠﻪ
ّ

ﻓﺾ ﻧﺰﺍﻋﺎﺕ
ّ
ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺤﻠّ ّﻴﺔ )(5
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ﺃﻗﺮﺗﻬﺎ
ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺎﺕ ّ
ﻣﺠﻠّ ﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠّ ّﻴﺔ ﺑﺎﻟﻔﺼﻮﻝ
197/195/186/182/179/174/163/108/94

ّ
المحل ّية
دليل ال ّرقابة القضائ ّية على أعمال الجماعات

ثانيا-ب :1البت في الحسابات
القانوني:
السند
ّ
ّ

الفصل  117من الدستور

الفصول  10و 15و 20و 21من مجلّة المحاسبة العموميّة (م.م.ع)

األساسي عدد 41لسنة  2019المتعلّق
الفصول  8و 42إلى  96من القانون
ّ
بمحكمة المحاسبات (ق.أ.م.م)
الفصل  10من م.م.عّ :
إن المحاسبين العموميّين مكلّفون بجباية اإليرادات
وتأدية المصاريف وصيانة األموال وحفظها والقيم والمنتوجات والموا ّد التي تملكها
والمؤسسات العموميّة والجماعات المحلّيّة أو التي عهد إليها بحفظها.
الدّولة
ّ
صحة مقابيض الهيئات المذكورة ومصاريفها
كما أ ّنهم مكلّفون أيضا بمراقبة ّ
صحة التّص ّرف في أمالكها.
وكذلك مراقبة ّ
الفصل  15من م.م.عّ :
إن المحاسبين العموميّين مسؤولون شخصيّا وماليّا
عن العمليّات المكلّفين بإنجازها وعن القيام بالمراقبة المناطة بعهدتهم وكذلك عن
صيانة األموال وحفظها والقيم والمنتوجات والموا ّد التي تعهد إليهم.
هذا ّ
وإن المحاسبين العموميّين غير مسؤولين ماليّا عن األخطاء التي ترتكب في
تح ّقق األداءات والمعاليم التي يتولّون جبايتها أو في تصفيتها ما لم يكن هناك سوء
نيّة من طرفهم.
الفصل  20من م.م.ع :يتولّى وزير الماليّة أو من ف ّوض له وزير الماليّة في ذلك
اإلداري ويجريها بواسطة أعوان
مراقبة أعمال المحاسبين العموميّين في شكلها
ّ
محلّفين وحاملين لبطاقة مهنيّة( .ن ّقحت الفقرة األولى بالفصل  49ق.م عدد 58
لسنة  2010المؤ ّرخ في  17ديسمبر .)2010
وللوزير المكلّف بتنفيذ ميزانيّة تابعة أن يتولّى هو أيضا مراقبة أعمال المحاسبين
ال ّراجعين له بالنّظر.
ثم ّ
إن المحاسبين العموميّين يخضعون عالوة على ذلك للمراقبة القضائيّة التي
تجريها دائرة المحاسبات.
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الفصل  21من م.م.ع :يقع تعمير ذ ّمة المحاسبين المسؤولين العموميّين
والوكالء التّابعين لهم إ ّما بحكم صادر عن دائرة المحاسبات أو بقرار من وزير
الماليّة أو من ف ّوض له وزير الماليّة في ذلك أو بقرار من الوزير المكلّف بالميزانيّة
التابعة بالنّسبة لمحاسبي هاته الميزانيّة.
ويقع تعمير ذ ّمة الخازن بقرار من «وزير الماليّة أو من ف ّوض له وزير الماليّة
في ذلك» أو من وزير الميزانيّة التّابعة ال ّراجع له بالنّظر.
السبب
وتضاف إلى الدّين فائدة سنو ّية قدرها خمسة في المائة اعتبارا من تاريخ ّ
متيسرا وإال كانت اعتبارا من
النّاتج عنه تعمير الذ ّمة إذا كان تحديد ذلك التاريخ
ّ
تاريخ معاينته.
المختص.
هذا ويتولّى جباية األموال المذكورة أمين المال العام أو المحاسب
ّ
ال تنظر المحاكم العدليّة في القرارات القاضية بتعمير ذ ّمة محاسب أو وكيل أو
خازن بيد أ ّنه يمكن االعتراض عليها لدى المحكمة اإلدار ّية.
ثانيا-ب :-1-1القضاء في حسابات المحاسبين العموميين

2

األساسي عدد 41لسنة 2019
طبقا للفصول من  42إلى  96من القانون
ّ
المتعلّق بمحكمة المحاسبات (ق.أ.م.م) تقضي محكمة المحاسبات في الحسابات
المعروضة عليها وتق ّرر بأحكامها إ ّما ّ
أن المحاسبين متوازنو الحساب أو لديهم زائد
على الحساب وتص ّرح في هذين الحالتين ببراءة ذ ّمتهم وإ ّما أ ّنهم مطالبون بما تخلدّ
بذ ّمتهم وتلزمهم عندئذ بدفع ما تخلّد بذ ّمتهم إلى الخزينة في اآلجال التي يضبطها
القانون.
وال يمكن لمحكمة المحاسبات أن ترفض الدفوعات التي قام بها المحاسبون
العموميّون بمقتضى أذون بالدفع ت ّمت وفقا لإلجراءات المق ّررة وتحمل اعتراف
الطرف القابض.
المؤسسة
مالي للدّولة أو
وفي صورة ارتكاب المحاسب خطأ تسبّب في ضرر
ّ
ّ
العموميّة أو الجماعة المحلية ّ
فإن محكمة المحاسبات تقضي بتعمير ذ ّمته في
حدود الضرر الحاصل.
المؤسسات
وقد أوكل القانون إلى الوزارة المكلّفة بالمالية النظر في حسابات
ّ
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ّ
المحل ّية
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العموميّة اإلدار ّية والجماعات المحليّة التي ال يفوق مقدار ميزانيّتها السنو ّية مبلغا
يتم ضبطه بأمر حكومي بعد استشارة المجلس األعلى للقضاء والبتّ في هذه
الحسابات نهائيا ما لم يقع الطعن في ذلك لدى محكمة المحاسبات.
وأوجب القانون على ّ
كل محاسب عمومي خاضع مباشرة لقضاء محكمة
المحاسبات أن يقدّم حساباته في اآلجال القانونية وفق صيغ تقديم الحسابات
وطرق تهيئتها التي ضبطها أمر حكومي.
ويتعيّن على المحاسبين الخاضعين مباشرة لقضاء محكمة المحاسبات أن
يوجهوا حساباتهم السنو ّية في اآلجال القانونيّة إلى وزارة الماليّة التي تهيّؤها للنّظر
ّ
فيها وتحيلها على محكمة المحاسبات مرفقة بالحساب العا ّم للدولة قبل تاريخ
للسنة التي ضبطت في شأنها تلك الحسابات.
السنة الموالية ّ
مو ّفى جويلية من ّ
وال يمكن إدخال أي تغيير على الحساب بعد عرضه ،علما أ ّنه ال يمكن لمحكمة
أي حساب ما لم يكن مهيأ للنّظر فيه وما لم يكن مرفقا
المحاسبات الحكم في ّ
بالوثائق القانونيّة والوثائق المب ّررة له .وفي حالة تل ّقي حساب غير مهيئ للنّظر فيه
المعني العقوبات التي يمكن أن
فإ ّنه لمحكمة المحاسبات أن تسلّط على المحاسب
ّ
ّ
المتأخرون في تقديم الحسابات أو الوثائق.
يستهدف لها
واعتبارا لخصوصيّة اإلجراءات المتّبعة في مجال البتّ في حسابات المحاسبين
ّ
المتدخلين في إنجاز أعمال التص ّرف للجماعات
العموميّين ولعدم شمولها لمختلف
ّ
المحلّيّة ّ
فإن هذا الدّليل سيقتصر على التع ّرض إلى ال ّرقابة القضائيّة على المحاسبين
العموميّين لدى الجماعات المحلّيّة كلّما دعت الحاجة إلى ذلك مع تمكين المستعمل
من التم ّعن في إجراءاتها بعرض الفصول القانونيّة المنطبقة ضمن الملحق عدد 15
بدءا من مرحلة التحقيق (الفصول  59إلى  63من ق.أ.م.م) فالحكم (الفصول 64
إلى  69من ق.أ.م.م) فاإلعالم باألحكام وتنفيذها (الفصول  70إلى  77من ق.أ.م.م)
فطرق الطعن (الفصول  78إلى  96من ق.أ.م.م).
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ثانيا-بّ :-2-1
البت في التص ّرفات الفعليّة ومساءلة المحاسبين
بحكم الواقع
القانوني:
السند
ّ
ّ

الفصل  117من الدستور
الفصل  23من مجلّة المحاسبة العموميّة (م .م .ع)

األساسي عدد 41لسنة  2019المتعلّق
الفصول  9و 50و 97إلى  99من القانون
ّ
بمحكمة المحاسبات (ق .أ .م .م).
مثلما سبق بيانه في توطئة هذا الدّليل وفي محوره األ ّول ّ
فإن أعمال التّص ّرف التي
ّ
محل رقابة قضائيّة الحقة
تض ّمنتها مجلّة الجماعات المحلّيّة والتي يمكن أن تكون
السياقّ ،
فإن قائمة األشخاص
متن ّوعة ومتعدّدة .وكما ت ّمت اإلشارة إليه في نفس ّ
الذين يمكن أن تشملهم أو تعنيهم ال ّرقابة التي تجريها محكمة المحاسبات ليست
بقائمة شاملة أو مغلقة.
ّ
ولغاية التوضيح ولفت االنتباه للجميع ّ
يتدخلون عرضيّا في
فإن األعوان الذين
عمليّات قبض أو صرف تعود باألساس إلى المحاسبين العموميّين ووكالء المقابيض
ووكالء المصاريف يمكن أن يجدوا أنفسهم خاضعين للمساءلة أو حتّى المؤاخذة من
أجل ما يعتبره القانون تص ّرفا فعليّا وير ّتب عليه آثارا متفاوتة الخطورة.
القانوني
لذا يبيّن هذا الدليل لمستعمليه فيما يلي وبصورة موجزة المفهوم
ّ
الصفة بمقتضى حكم
للمحاسب بحكم الواقع والمسؤوليّة المنج ّرة عن اكتساب هذه ّ
من محكمة المحاسبات.
الفصل  23م .م .ع :يعتبر محاسبا بحكم الواقع ّ
كل شخص يتولّى عمليّات
2
الصفة القانونيّة لتولّيها.
قبض أو صرف لفائدة هيئة عموميّة بدون أن تكون له ّ
وتخضع أعمال المحاسب بحكم الواقع لجميع القواعد الحسابيّة المق ّررة بهذه
شرعي كما
المجلّة .وتجرى عليه نفس االلتزامات والمراقبات الجارية على محاسب
ّ
يتح ّمل نفس المسؤوليّات.
ثم ّ
إن دائرة المحاسبات يمكن لها من جهتها أن تسلّط عليه عقوبة ماليّة من أجل
شرعي.
مسكه أمواال عموميّة بدون وجه
ّ
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هذا ّ
وإن المحاسب بحكم الواقع يمكن عالوة على ذلك أن يقع تتبّعه جزائيّا
ّ
الجنائي.
والحكم عليه بالعقوبة المنصوص عليها بالفصل  159من مجلة القانون
ّ
الفصل  9من (ق .أ .م .م) :تقضي محكمة المحاسبات في الدعاوى المتعلقة
بالتصرفات الفعلية وفق الشروط التي يضبطها هذا القانون.
الفصل  50من (ق .أ .م .م) :كل شخص تص ّرف في األموال العموميّة دون أن
يخ ّول له في ذلك قانونيّا يعتبر محاسبا بموجب ذلك .وتؤدي التص ّرفات الفعلية إلى
نفس المسؤولية كما هو الشأن في التص ّرفات القانونية.
الفصل  97من (ق .أ .م .م) :ترفع الدعوى في شأن التصرفات الفعلية لدى
محكمة المحاسبات إما من قبل الوزير الذي يهمه األمر أو بطلب من الممثل القانوني
للمؤسسة العمومية أو رئيس الجماعة المحلية التي وقع التّص ّرف في أموالها بصفة
غير قانونيّة أو بطلب من النيابة العمومية.
الفصل  98من (ق .أ .م .م) :تحال جميع التقارير المتعلقة بالتصريح بالتصرفات
الفعلية على النيابة العمومية إلبداء الرأي قبل النظر فيها.
الفصل  99من (ق .أ .م .م) :ترفض محكمة المحاسبات الطلب في صورة عدم
فعلي ّ
فإن المحكمة تبت في حساب هذا
فعلي .وإذا ثبت وجود تص ّرف
ثبوت تص ّرف
ّ
ّ
الصيغ المق ّررة للحكم في الحسابات.
التّص ّرف حسب ّ
الفعلي خطيّة يتراوح
ويمكن لمحكمة المحاسبات أن تسلّط على المحاسب
ّ
مبلغها بين مائتي دينار وألفي دينار.
ثانيا-ب  :-2زجر أخطاء ال ّتص ّرف
أشارت مجلّة الجماعات المحلّيّة إلى بعض أوجه أخطاء التص ّرف التي يمكن
أن تنسب إلى مسيّري وأعوان الجماعات المحلّيّة .غير ّ
أن اإلشارات المض ّمنة بهذه
المجلّة تع ّد غير كافية إذ ّ
أن الكثير من أعمال التّص ّرف التي ت ّم تعدادها ضمن هذا
الدّليل يمكن أن يؤدّي سوء إنجازها إلى المساءلة وإلى المحاكمة بما قد تفضي إليه
السنوي الخا ّم لمرتكب
من تسليط عقوبات ماليّة يمكن أن تصل إلى ما يعادل األجر
ّ
ّ
الخطإ .لذا نورد ضمن هذا الدليل أه ّم األحكام القانونيّة المتعلقة بزجر أخطاء
التّص ّرف ضمن مشموالت محكمة المحاسبات كسلطة قضائيّة مكلّفة بالمراقبة
الالحقة ألعمال الجماعات المحلّيّة.
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القانوني:
السند
ّ
ّ

الفصل  117من الدستور

الفصول  181و 183و 187من مجلّة الجماعات المحلّيّة (م .ج .م)
الفصول  111إلى  143من قانون محكمة المحاسبات (ق .أ .م .م)
الفصل  183من (م .ج .م) :تعد مخالفة األحكام المنصوص عليها بالفصل
 181من هذا القانون خطأ تص ّرف على معنى القانون األساسي المنظم لمحكمة
المحاسبات.
ويت ّم رفع الدعوى المدنية من الوزير المكلف بالجماعات المحلية بناء على تقرير
تفقد تعدّه المصالح المختصة برئاسة الحكومة أو بوزارة المالية .وتح ّرك النيابة
العمومية الدعوى الجزائية عند االقتضاء.
المرسمة بالميزانية،
الفصل  181من (م .ج .م) :يتعيّن ،في إطار االعتمادات
ّ
أن ال تتجاوز جملة النفقات المتعهد بها خالل السنة بالعنوان األ ّول مبلغ المقابيض
الحاصلة فعليا في مستوى هذا العنوان.
كما يجب أن تنحصر جملة التعهدات المحمولة على العنوان الثاني في ما يلي:
•
العنوان،

بالنسبة للنفقات المم ّولة بموارد ذاتية ،في حدود الموارد المتوفرة بهذا

• بالنسبة للنفقات الممولة بقروض أو منح أو بمساهمات بالقسمين السادس
والسابع من الجزء الثالث ،في حدود المبالغ المتعهد بتحويلها بهذا العنوان من قبل
اإلدارة المعنية بالتمويل،

2
• بالنسبة للنفقات المدرجة بالقسمين السادس والسابع المشار إليهما أعاله
والنفقات المحمولة على الجزء الخامس ،في حدود مبلغ االعتمادات التي تتم إحالتها
بهذا العنوان.
يحجر على آمري صرف ميزانيات الجماعات
الفصل  187من (م .ج .م):
ّ
المحلية المجهزة بالمنظومة المعلوماتية المخصصة للتصرف في النفقات عند
تنفيذ الميزانية استعمال أذون التزود اليدو ّية .وينطبق هذا التحجير على المف ّوض
لهم من قبل آمري صرف الجماعات المحلية.
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تع ّد مخالفة أحكام هذا الفصل خطأ تصرف تنطبق عليها أحكام القانون
األساسي لمحكمة المحاسبات في مادة أخطاء التصرف.
تتولى محكمة المحاسبات زجر أخطاء التّص ّرف
الفصل ( 111ق .أ .م .م):
ّ
ّ
والمؤسسات والمنشآت العموميّة والجماعات المحليّة
المرتكبة من قبل أعوان الدّولة
ّ
ّ
المؤسسات التي تمتلك الدّولة أو الجماعات
ومن قبل أعوان ومتص ّرفي وممثلي
ّ
تتولى
المحلّيّة ،مباشرة أو غير مباشرة ،نسبة  50بالمائة أو أكثر من رأسمالها .كما
ّ
زجر أخطاء التّص ّرف المرتكبة من قبل رؤساء وأعوان الهيئات الدّستور ّية المستقلّة
وغيرها من الهيئات العموميّة المستقلّة والهيئات التّعديليّة.
كما يخضع لقضاء محكمة المحاسبات في مادة زجر أخطاء التّص ّرف آمرو
والمؤسسات العموميّة والجماعات المحلّيّة.
قبض موارد وصرف نفقات الدّولة
ّ
الفصل ( 113ق .أ .م .م) :تعتبر أخطاء تص ّرف على معنى هذا القانون:
ّ
كل عمل تص ّرف يتر ّتب عنه عدم تصفية أو تحصيل المقابيض والمبالغ
•
ّ
السابع
المستحقة أو عدم إيداعها بالخزينة لفائدة الهياكل المنصوص عليها بالفصل ّ
من هذا القانون.
ّ
كل عمل تص ّرف ال يستجيب لشروط ال ّرقابة الخاضع لها طبقا للقوانين
•
والتّراتيب الجاري بها العمل.
ّ
قانوني في الغرض
كل عمل تص ّرف يقوم به شخص لم يسند له تفويض
•
ّ
السابع من هذا
تر ّتبت عنه التزامات ماليّة بذ ّمة هيكل من الهياكل المذكورة بالفصل ّ
القانون.
الصور المنصوص عليها صراحة بالقانون.
• إسناد تسبقات في غير ّ
• مخالفة األحكام القانونيّة والترتيبيّة المتعلّقة باالنتداب وبالتّص ّرف في
األعوان بالهياكل المنصوص عليها بالفصل  111من هذا القانون.
بالصفقات العموميّة
• مخـالفة النّصوص القانونيّة والتّرتيبيّة المتعلّقة
ّ
واللزمات وغيرها من العقود التي تبرمها الهياكل المنصوص عليها بالفصل 111
من هذا القانون.
• مخالفة قواعد التّص ّرف في الممتلكات العموميّة.
وفضال عن الحاالت المذكورة آنفا يعتبر خطأ تص ّرف ّ
كل عمل يتر ّتب عنه
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خرق للقوانين والتّراتيب والقواعد واإلجراءات المنطبقة على التّص ّرف في الهياكل
مالي لهذه الهياكل
المذكورة بالفصل  111من هذا القانون ويؤدّي إلى حصول ضرر ّ
أو يتر ّتب عنه إسناد أفضليّة أو امتيازات عينيّة لغير مستح ّقيها.
الفصل ( 114ق .أ .م .م) :يعاقب ّ
كل شخص ثبتت مسؤوليّته في ارتكاب خطأ
تص ّرف على معنى الفصل  113من هذا القانون بخطيّة يتراوح مقدارها بين الجزء
للمعني باألمر في تاريخ
نوي الذي يمنح
الس ّ
الثّاني عشر وكامل المر ّتب الخا ّم ّ
ّ
ارتكاب الخطأ دون اعتبار المنح العائلية وذلك بصرف النّظر عن العقوبات التّأديبيّة
أو الجزائيّة التي قد يستوجبها خطأ أو أخطاء التّص ّرف المرتكبة.
الفصل ( 115ق .أ .م .م) :تكتسي الخطايا المحكوم بها في مادّة زجر أخطاء
التّص ّرف نفس صفات الخطايا المحكوم بها من قبل محكمة المحاسبات على
الصيغ نفسها وتتمتّع بالض ّمانات
المحاسبين العموميّين ويت ّم استخالصها حسب ّ
نفسها.
الصادرة
الفصل ( 116ق .أ .م .م):
تتولى محكمة المحاسبات نشر األحكام ّ
ّ
الخاص بها مع
اإللكتروني
الصبغة البا ّتة على الموقع
ّ
عنها باإلدانة بمج ّرد اكتسابها ّ
ّ
ّ
الخاص بحماية المعطيات الشخصيّة.
مراعاة التّشريع
ّ
الفصل ( 117ق .أ .م .م) :ترفع الدّعوى المتعلّقة بأخطاء التّص ّرف لدى محكمة
المحاسبات من قبل النّيابة العموميّة وذلك من تلقاء نفسها أو بطلب من إحدى دوائر
محكمة المحاسبات .كما يخ ّول رفع الدّعوى لدى محكمة المحاسبات إلى األشخاص
اآلتي ذكرهم:
 رئيس الجمهور ّية.ّ
 رئيس أو أحد أعضاء مجلس ن ّواب الشعب. رئيس الحكومة. الوزير المكلّف بالماليّة.2
 الوزراء بالنّسبة إلى الوقائع المثارة ض ّد األعوان الموضوعين تحت سلطتهم أوالتّابعين للهياكل الخاضعة إلشرافهم.
 رؤساء مجالس الجماعات المحلّيّة.ّ
 رؤساء الهيئات الدّستور ّية المستقلة. رؤساء الهيئات التّعديليّة.الفصل ( 118ق .أ .م .م) :إجراءات الدعوى المتعلّقة بأخطاء التص ّرف.
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ّ
إجراءات الدعوى المتعلقة
ّ
بأخطاء التصرف

ﺗﻮﺟﻪﻪ
ﺗﻮﺟ
ّ

ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ
ﻋﺮﻳﻀﺔ ّ
ﺗﺘﻀﻤﻦ
ﺗﺘ ّ

ﺍﻹﻳﺪﺍﻉ
ﺪﺍﻉ
ﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻹﻳﺪ
ﻋﻋﻦ

ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ
• ﺍﺳﻢ
ّ
ﻭﻟﻘﺒﻪ
• ﺭﻗﻢ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ّ
ﺨﺼﻲ
ﺍﻟﺸ
• ﻋﻨﻮﺍﻧﻪ ّ
ّ
• ﺻﻔﺘﻪ
• ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺑﺔ ﺇﻟﻴﻪ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ
• ﻭﺻﻔﻬﺎ
ّ
ﻭﺍﻟﻤﺆﻳﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﺜﺒﺘﺔ
• ﺍﻟﺤﺠﺞ
ّ
ﻟﻠﺘﺘﺒﻊ
ﻟﻸﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﻤﻮﺟﺒﺔ
ّ
ﺍﻟﺸﻬﻮﺩ ﻋﻨﺪ
• ﺃﺳﻤﺎﺀ ّ
ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ

ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ
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ﻣﻊ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺑﺎﻟﺒﻠﻮﻍ

ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻭﺻﻞ ﺑﺎﻻﺳﺘﻼﻡ

ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﻌﺮﻳﻀﺔ ﻓﻲ ﺃﺭﺑﻌﺔ
ّ
ﺗﻮﺟﻪ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺇﻟﻰ
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ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺰﺟﺮ
ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ
ّ
ّ
ﺼﺮﻑ
ﺃﺧﻄﺎﺀ ﺍﻟﺘّ ّ
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ثانيا ب  :-3الحكم بالخطايا
القانوني:
السند
ّ
ّ

الفصل  117من الدستور

الفصول  5و 17و 52و 55و 58و 60و 106إلى  110و 150و 156من
األساسي عدد 41لسنة  2019المتعلّق بمحكمة المحاسبات (ق.أ.م.م)
القانون
ّ
الفصل ( 5ق .أ .م .م) :كل تأخير غير مب ّرر أو إخالل في تقديم الوثائق أو
المعلومات الواجب موافاة محكمة المحاسبات بها يع ّرض مرتكبه إلى تطبيق
العقوبات المنصوص عليها بهذا القانون.

الفصل ( 17ق .أ .م .م) :تقضي محكمة المحاسبات بتسليط الخطايا في الحاالت
المنصوص عليها بهذا القانون.
الفصل ( 52ق .أ .م .م) :في صورة اإلخالل أو التأخير غير المب ّرر بعذر شرعي
أو ق ّوة قاهرة من قبل المحاسب في تقديم الحساب أو الوثائق أو المعلومات التي
تطلبها محكمة المحاسبات يمكن للمحكمة أن تقضي بتحميله خطيّة من مائتي
دينار إلى ألفي دينار.
الفصل ( 55ق .أ .م .م) :تمسك النيابة العمومية قائمة في جميع من يجب
ّ
وتتأكد من قيامهم بذلك في اآلجال
عليهم تقديم حساباتهم لمحكمة المحاسبات.
القانونية كما يمكن لها أن تطلب من الدائرة المختصة تسليط الخطية المنصوص
عليها بالفصل  52من هذا القانون ضد المتأخرين.
الفصل ( 58ق .أ .م .م) ...:وإذا قدّم حساب غير مهيء للنّظر فيه ّ
فإن اآلجال
ّ
المتأخرين.
تجري ض ّد المحاسب الذي يتع ّرض عندئذ للعقوبات المسلّطة على
2
الفصل ( 60ق .أ .م .م)...:ويؤدي امتناع المحاسب العمومي عن تقديم الوثائق
أو التوضيحات المطلوبة من قبل المقرر إلى تسليط الخطية المنصوص عليها
بالفصل  52من هذا القانون وذلك استنادا إلى تقرير يعدّه المقرر في شأن الحساب
المختصة إلى النيابة العمومية التي يمكنها طلب تسليط
يحال من قبل رئيس الدائرة
ّ
الخطية.
الفصل ( 106ق .أ .م .م) :تقضي محكمة المحاسبات بمختلف هيئاتها بالخطايا
بطلب من النيابة العمومية أو من تلقاء نفسها اعتمادا على تقرير أحد أعضائها تتم
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إحالته على النيابة العمومية التي تتولى على ضوءه إثارة الدعوى.
الفصل ( 107ق .أ .م .م) :تحال جميع التقارير المتعلّقة بالخطايا على النيابة
العمومية قبل النظر فيها
الفصل ( 108ق .أ .م .م) :في صورة الحكم بالخطية فإن محكمة المحاسبات
تصرح بذلك إما بحكم مستقل وإما ضمن الحكم القاضي في الحسابات.
ويمكن الطعن في األحكام القاضية بتسليط الخطايا وفق نفس الشروط
المنصوص عليها في خصوص الطعن في األحكام الصادرة بعنوان القضاء في
الحسابات.
الفصل ( 109ق .أ .م .م) :يقع استخالص الخطايا أو طرحها حسب الصيغ التي
تنطبق على ما تخلّد بال ّذمة.
الفصل ( 110ق .أ .م .م) :ال يمكن إبراء المحاسبين العموميين المحكوم عليهم
بالخطيّة إبراء تاما ونهائيّا إال ّ بعد تسديدها أو طرحها.
الفصل ( 150ق .أ .م .م) :كل تأخير غير مب ّرر أو إخالل في تقديم الوثائق أو
المعلومات المنصوص عليهـا بالفصول من  147إلى  149من هذا القانون يع ّرض
مرتكبه إلى تطبيق العقوبات المنصوص عليها بالفصل  52من هذا القانون.
الفصل ( 156ق .أ .م .م) :كل تأخير غير مب ّرر أو إخالل في موافاة محكمة
المحاسبات بالوثائق أو المعلومات التي تطلبها يعرض مرتكبه إلى تطبيق العقوبات
المنصوص عليها بالفصل  52من هذا القانون.
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االختصاصات الجديدة المسندة لمحكمة المحاسبات بمقتضى
مجلة الجماعات المحلية
ﺍﻟﺘﺪﺭﺝ ﻓﻲ
ّ
ﺍﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ
ﺇﺭﺳﺎﺀ
ّ
ﻭﺩﻋﻤﻬﺎ

ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﻣﺮﺍﻓﻖ
ﻋﺎﻣﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
ّ
ﻭﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺗﺠﺎﺭﻳﺔ
ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻋﻘﻮﺩ
ﺗﻔﻮﻳﺾ

ﺍﻟﻔﺼﻞ 68

ﺍﻟﻔﺼﻞ 94

ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﺑﻨﺎﺀ
ﺭﻗﺎﺑﺔ
ّ
ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ
ﻧﻮﺍﺏ
ﻣﺠﻠﺲ
ّ
ﺍﻟﺸﻌﺐ.

ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺍﻟﻮﺍﻟﻲ ﻋﻠﻰ
ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ

ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ
ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ
ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠّ ّﻴﺔ

ﺍﻟﻔﺼﻞ 108
ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺍﻟﻮﺍﻟﻲ ﺃﻭ
ﺃﻣﻴﻦ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ
ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻎ
ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻔﻮﻳﺖ ﻓﻲ
ﻋﻘﺎﺭﻳﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎﺭ
ﺃﻣﻼﻙ
ّ
ﺗﻔﺎﺿﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﻣﻊ
ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
ّ
ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻨﺘﻔﻌﺔ
ﺑﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﻣﻦ
ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠّ ّﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ
ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ  107ﻣﻦ
ﻣﺠﻠّ ﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺤﻠّ ّﻴﺔ.

ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ
ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
ﻭﻧﻔﻘﺎﺗﻬﺎ

ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ
ﻭﺧﺘﻤﻬﺎ

ﺍﻟﻔﺼﻞ 163

ﺍﻟﻔﺼﻞ 179

ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺍﻟﻮﺍﻟﻲ ﺃﻭ
ﺃﻣﻴﻦ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ
ﻋﻠﻰ ّﺃﻳﺔ ﺻﻔﻘﺔ
ﺗﻮﻓﺮ
ﻟﻐﻴﺎﺏ ﺃﻭ ﻟﻌﺪﻡ ّ
ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ.

ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺍﻟﻮﺍﻟﻲ ﺑﻨﺎﺀ
ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ ﺃﻣﻴﻦ
ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻋﻠﻰ
ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ

ﻑ 174
ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺍﻟﻮﺍﻟﻲ ﻋﻠﻰ
ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ
ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻋﺪﻡ
ّ
ﺗﻮﺍﺯﻥ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺃﻭ
ﻋﺪﻡ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﻧﻔﻘﺎﺕ
ﻭﺟﻮﺑﻴﺔ ﺃﻭ ﺭﺻﺪ ﻣﺒﺎﻟﻎ
ﻏﻴﺮ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﺬﺍﺕ
ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ.

ﻑ 182
ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺍﻟﻮﺍﻟﻲ ﻋﻠﻰ
ﺍﻣﺘﻨﺎﻉ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ
ﺍﻟﻤﺤﻠّ ّﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ
ﻣﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﺗﺴﺪﻳﺪ ﻋﺠﺰ
ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ.
ّ

ﻑ 186
ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺐ
ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﺣﺴﻢ
ﺍﻟﻨّ ﺰﺍﻋﺎﺕ ﺣﻮﻝ
ﺍﻟﻤﺘﺤﻔﻆ
ّ
ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ
ﻓﻲ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﻭﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﺎ
ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺍﺗّ ﺨﺎﺫه ﻣﻦ
ّ
ﺗﺘﺒﻌﺎﺕ
ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺃﻭ ّ

ﻑ 195
ﻃﻠﺐ ﺣﺴﻢ ﺍﻟﻨّ ﺰﺍﻋﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ
ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ
ّ
ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ.
ﻭﺍﻟﺘّ ﻘﺮﻳﺮ
ّ

2

ﻑ 197
ﻃﻌﻦ ﻣﻤﺜﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ
ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﺃﻭ
ّ
ﺑﺎﻟﻀﺮﺍﺋﺐ
ّ
ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﻴﻦ
ﺍﻟﻤﺤﻠّ ّﻴﺔ ﺑﺎﻟﺠﻤﺎﻋﺔ
ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺤﻠّ ّﻴﺔ
ّ
ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ
ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺇﻋﺪﺍﺩ
ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﻭﺗﻮﺍﺯﻥ
ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ
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قابي لمحكمة المحاسبات ولدوائرها الجهويّة
ثانيا -ج :االختصاص ال ّر ّ
على أعمال تص ّرف الجماعات المحليّة

ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ

ﺗﺼﺮﻑ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ
ّ
ﺍﻟﻤﺤﻠّ ﻴﺔ ﻓﻲ
ﻣﻮﺍﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ
)(3) (2) (1

ﺗﺼﺮﻑ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ
ّ
ﺍﻟﻤﺤﻠّ ﻴﺔ ﻓﻲ
ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻟﺔ
ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ
ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ )(2) (1
)(3

ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻻﻋﺎﻧﺔ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻣﻦ
ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠّ ﻴﺔ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ
ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ )(4
ّ

ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ
ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠّ ﻴﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ
ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ
ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ )(6) (5
ّ

الصرف ّ
كل من الهيئات النّيابيّة
( )1الفصل  7من م .م .ع :يقوم بمراقبة أعمال آمري ّ
المختصة ومصلحة مراقبة المصاريف العموميّة وكذلك "وزير الماليّة أو من ف ّوض له وزير
ّ
ّ
الصرف
آمرو
أيضا
ها
يتوال
المساعدين
رف
الص
آمري
أعمال
مراقبة
أن
كما
ذلك".
في
الماليّة
ّ
ّ
السلطة المف ّوضة إليهم.
األ ّولون أصحاب ّ
وتقوم دائرة المحاسبات من جهتها بإجراء مراقبة عا ّمة على المتص ّرفين في األموال
العموميّة حسب ّ
المؤسس للدّائرة المذكورة.
الشروط المحدّدة بالقانون
ّ
( )2الفصالن  7و 8من (ق .أ .م .م) :تمارس محكمة المحاسبات سلطة رقابة على
حسابات وتصرف الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية التي ال تكتسي صبغة إدارية
والمنشآت العمومية وكل الهيئات مهما كانت تسميتها والتي تساهم الدولة أو الجماعات
المحلية أو المنشآت العمومية في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
( )3الفصل  14من (ق .أ .م .م) :تشمل رقابة محكمة المحاسبات أصحاب اللزمات
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والمؤسسات المكلّفة بإنجاز مشاريع عمومية أو بإدارة مرافق عمومية في إطار الشراكة بين
القطاعين العام والخاص للتأكد من مدى وفائهم بااللتزامات المحمولة عليهم.
( )4الفصل  13من (ق .أ .م .م) :تتولى محكمة المحاسبات تقدير نتائج المساعدة
االقتصادية أو المالية مهما كان شكلها التي تمنحها الهيئات المنصوص عليها بالفصل السابع
من هذا القانون لألحزاب السياسية والجمعيات والتعاونيات والمؤسسات والهيئات الخاصة
مهما كانت تسميتها والتي تكتسي على األخص شكل منحة أو إعفاء جبائي أو ضمان أو
اختصاص .ولهذا الغرض تجري المحكمة أعمالها وفق الشروط المبيّنة بالباب السابع من
هذا القانون.
( )5الفصل  11من (ق .أ .م .م) :تساهم محكمة المحاسبات في تقييم السياسات
والبرامج العمومية وفق الشروط المبيّنة بالباب السادس من هذا القانون المتعلّق بالرقابة
على التص ّرف.
( )6الفصل  68من م .ج .م :لمجلس ن ّواب الشعب أن يطلب من محكمة المحاسبات إنجاز
تقييمي لحصيلة إنجاز برنامج دعم الالمركز ّية وتطويرها لفترة معيّنة .للمحكمة عند
تقرير
ّ
االقتضاء تقديم مقترحات عمليّة لتحسين أداء الجماعات المحلّيّة ضمن تقرير ينشر للعموم.

ثانيا-ج :-1طبيعة وشكل رقابة محكمة المحاسبات ودوائرها الجهويّة
على أعمال تص ّرف الجماعات المحليّة
ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ

2
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ﻣﺴﺘﻨﺪﻳﺔ
ﺭﻗﺎﺑﺔ
ّ
ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺣﺎﻟﺔ
ﻭﺭﻳﺔ ﻟﻮﺛﺎﺋﻖ
ﺍﻟﺪ ّ
ّ
ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺇﻟﻰ ﻛﺘﺎﺑﺔ
ّ
ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺎﺕ
)(4) (1

ﻣﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﻓﻲ
ﺭﻗﺎﺑﺔ
ّ
ﻌﻬﺪ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ
ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺘّ ّ
ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺎﺕ ﻭﻓﻘﺎ
ﻨﻮﻱ
ﺍﻟﺴ ّ
ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺠﻬﺎ ّ
)(4) (2

ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ
ﺭﻗﺎﺑﺔ
ّ
ﻔﺎﻗﻴﺎﺕ
ﺍﺗّ
ﺇﻃﺎﺭ
ﻓﻲ
ّ
ﺃﺟﻨﺒﻲ)(3
ﺗﻤﻮﻳﻞ
ّ

ﻣﻮﺟﻬﺔ ﺑﻨﺎﺀ
ﺭﻗﺎﺑﺔ
ّ
ﺗﻠﻘﻲ
ﻋﻠﻰ ّ
ﺟﺪ ّﻳﺔ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ّ
ﺑﺘﻮﻓﺮ ﺷﺒﻬﺎﺕ ﺳﻮﺀ
ّ
ﺗﺼﺮﻑ ﺃﻭ ﻓﺴﺎﺩ)(4
ّ

ّ
المحل ّية
دليل ال ّرقابة القضائ ّية على أعمال الجماعات

الصرف إلى محكمة المحاسبات ،على
( )1الفصل  146من (ق .أ .م .م) :يحيل آمرو ّ
ّ
محامل ورقيّة أو إلكترونيّة ،كشوفا في المصاريف المتعهّد بها وذلك في أجل أقصاه موفى
للسنة التي تتعلّق بها هذه الكشوف .وتبيّن هذه الكشوف بالنّسبة
السنة الموالية ّ
جويلية من ّ
إلى ّ
كل نفقة ّ
مرخص فيها بالميزانيّة مبلغ االعتمادات المفتوحة والمبالغ التي أذن بدفعها
وحسب الحالة إ ّما المبالغ المتبقيّة أو على العكس مبالغ التّجاوزات مع بيان الوثيقة التي ت ّم
بموجبها التّرخيص بالتّجاوز.
الصرف بالوثائق األخرى التي هيّأت التّعهّد بالنّفقة وتصفيتها ودفعها
ويحتفظ آمرو ّ
ويضعونها تحت طلب محكمة المحاسبات ويمكن لهذه األخيرة الحصول على نسخ من
الوثائق التي تراها صالحة للقيام بمراقبتها وعند االقتضاء ّ
االطالع عليها على عين المكان.
( )2الفصل  144من (ق .أ .م .م) :ترمي الرقابة على التصرف الموكولة إلى محكمة
المحاسبات إلى التأكد من مطابقة أعمال التصرف المنجزة من قبل الهيئات المنصوص عليها
بالفصل السابع من هذا القانون للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل ،كما ترمي إلى تقييم
تصرف تلك الهيئات للتأكد من مدى استجابته لمتطلبات الحكم الرشيد خاصة من حيث
مراعاة مبادئ االقتصاد والكفاءة والفعالية والشفافية ومقتضيات التنمية المستدامة.
ّولي
( )3مثال ذلك برنامج التنمية الحضر ّية والحوكمة المحلّيّة المم ّول من قبل البنك الد ّ
لإلنشاء والتعمير.
( )4الفصل  18من (ق .أ .م .م) :تقضي محكمة المحاسبات وتباشر رقابتها بصفة الحقة
اعتمادا على المستندات المقدّمة إليها وعلى عين المكان .وتجرى أعمال الرقابة الميدانية بعد
إعالم الجهة الخاضعة للرقابة كتابيا .يمكن لمحكمة المحاسبات إجراء رقابة في صورة تو ّفر
معلومات جدّية في وجود شبهة سوء تص ّرف أو فساد .وتقدّر محكمة المحاسبات جدّية هذه
المعلومات.

ثانيا-ج :-2اآلثار التي يمكن أن تتر ّتب عن ممارسة محكمة المحاسبات
لسلطتها القضائيّة ولصالحيّاتها ال ّرقابيّة على أعمال تص ّرف الجماعات
المحلّيّة
الفصل  15من (ق .أ .م .م) :تتولّى محكمة المحاسبات بالنسبة إلى الهيئات
الخاضعة لقضائها أو رقابتها أو تقديرها الكشف عن المخالفات واإلذن بالتصحيح
الالّزم وتقييم طرق التصرف وتقديم التوصيات في الغرض.
ّ
تشكل جناية
وإذا وقفت المحكمة عند إنجاز أعمالها على أخطاء من شأنها أن
أو جنحة تتولّى النيابة العمومية تبليغها إلى النيابة العمومية المختصة قصد تتبع
مرتكبيها أمام المحاكم ذات النظر.
المحور الثاني :هيئات الرقابة القضائية على أعمال الجماعات المحلية والسلطات المركزية والالمحورية من خالل م .ج.م.
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الفصل  42من (ق .أ .م .م) :تقضي محكمة المحاسبات في الحسابات المعروضة
عليها وتقرر بأحكامها أن المحاسبين متوازنو الحساب أو لديهم زائد على الحساب
أو مطالبون بما تخلّد بذمتهم.
وتص ّرح المحكمة في الحالتين األوليين ببراءة ذمتهم وتلزمهم في الحالة الثالثة
بدفع ما تخلّد بذمتهم إلى الخزينة في اآلجال التي يضبطها القانون.
الفصل  144من (ق .أ .م .م ) ترمي الرقابة على التصرف الموكولة إلى محكمة
المحاسبات إلى التأكد من مطابقة أعمال التصرف المنجزة من قبل الهيئات
المنصوص عليها بالفصل السابع من هذا القانون للتشريع والتراتيب الجاري بها
العمل ،كما ترمي إلى تقييم تصرف تلك الهيئات للتأكد من مدى استجابته لمتطلبات
الحكم الرشيد خاصة من حيث مراعاة مبادئ االقتصاد والكفاءة والفعالية والشفافية
ومقتضيات التنمية المستدامة.
الفصل  94من م .ج .م ...للوالي حق االعتراض على االتفاق المذكور لدى هيئة
محكمة المحاسبات المختصة ترابيا في أجل  15يوما من تاريخ اإلعالم .يوقف
االعتراض تنفيذ العقد على أن تصدر الهيئة قرارها في أجل ال يتجاوز شهرا من
تاريخ تعهدها.
ّ
...لكل من أمين المال الجهوي والوالي االعتراض
الفصل  108من م .ج .م
على العقود لدى هيئة محكمة المحاسبات المختصة ترابيا .ويوقف االعتراض تنفيذ
العقد.
الفصل  163من م .ج .م ...ال يمكن للجماعات المحلية إبرام صفقات إال عند
تو ّفر االعتمادات بميزانياتها .ويمكن ألمين المال الجهوي أو الوالي االعتراض على أية
صفقة لدى هيئة محكمة المحاسبات المختصة ترابيا لغياب أو لعدم توفر االعتمادات
 2الكافية .يت ّم االعتراض واالستئناف وفقا ألحكام الفصل  94من هذا القانون.
الفصل  174من م .ج .م  ...للوالي خالل أجل عشرة أيام من تاريخ إعالمه
بميزانية الجماعة المحلية االعتراض عليها لدى هيئة محكمة المحاسبات المختصة
ترابيا من أجل عدم توازن الميزانية أو عدم إدراج نفقات وجوبية أو رصد مبالغ
غير كافية لذات النفقات .لهيئة محكمة المحاسبات المختصة ترابيا أن تأذن عند
االقتضاء بإجراء التصحيح الالّزم بالميزانية المصادق عليها بناء على اقتراح ممثل
السلطة المركزية أو إقرار العمل بالميزانية المصادق عليها من قبل مجلس الجماعة
المحلية.
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ّ
المحل ّية
دليل ال ّرقابة القضائ ّية على أعمال الجماعات

الفصل  179من م .ج .م  ...بناء على طلب من أمين المال الجهوي يمكن للوالي
االعتراض على تحويل االعتمادات في أجل  7أيام من تاريخ اإلعالم بقرار التحويل
لدى هيئة محكمة المحاسبات المختصة ترابيا التي تبت في االعتراض في أجل
أقصاه  15يوما.
الفصل  182من م .ج .م  ...إذا تبيّن من نتائج تنفيذ ميزانية السنة المنتهية عجز
تجاوز سقف خمسة بالمائة ،يتولى المجلس األعلى للجماعات المحلية بطلب من
وزير المالية دعوة الجماعة المحلية التخاذ التدابير لتسديد العجز بواسطة الموارد
والسلط المركزية المعنية بذلك في أجل ستين يوما.
االعتيادية وإفادة المجلس ّ
في صورة عدم استجابة الجماعة المحلية ،تتولى السلطة المركزية اقتراح
إجراءات تعرضها على هيئة محكمة المحاسبات المختصة ترابيا التي تأذن عند
االقتضاء بإقرار التدابير الالزمة لتسديد العجز .ويجري العمل بهذا اإلجراء إلى
حين اتخاذ التدابير الكفيلة بتسديد العجز فعليا بواسطة الموارد االعتيادية .ويت ّم
االعتراض وفقا ألحكام الفصل  94من هذا القانون
الفصل  186من م .ج .م ...يتولّى محاسب الجماعة المحلية إتمام العملية على
مسؤولية آمر الصرف ويحيل في أجل أقصاه خمسة عشر يوما على هيئة محكمة
المحاسبات المختصة ترابيا ملف تلك النفقات لتقدير ما يتعين اتخاذه من إجراءات
أو تتبعات.
الفصل  195من م .ج .م ...إذا رفض مجلس الجماعة المحلية المصادقة على
الحساب المالي والتقرير اإلداري تحال الوثائق على هيئة محكمة المحاسبات
المختصة ترابيا للنظر فيها ،ولها عند االقتضاء أن تأذن بإقرار مدى صحة الحساب
أو بتصحيحه من قبل الجماعة المحلية.

المحور الثاني :هيئات الرقابة القضائية على أعمال الجماعات المحلية والسلطات المركزية والالمحورية من خالل م .ج.م.
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آثار ممارسة محكمة المحاسبات لسلطتها
القضائية ولصالحيتها الرقابية على أعمال تصرف
الجماعات المحلية

ﺃ /ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺗﻨﻔﻴﺬ
ﻋﻘﺪ ﺃﻭ ﺻﻔﻘﺔ
ﺃﻭ ﺗﺤﻮﻳﻞ
ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ
ﺏ /ﺍﻹﺫﻥ
ﺑﺎﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻼﺯﻡ
ﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ
ّ
ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠّ ّﻴﺔ

ﺕ /ﺣﺴﻢ
ﺍﻟﺨﻼﻑ ﺣﻮﻝ
ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺑﻴﻦ
ﺁﻣﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ
ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺐ

2
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160

ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ
ﺃﻥ ﺗﺘﺮﺗّ ﺐ ﻋﻦ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ
ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺎﺕ
ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ
ﻟﺴﻠﻄﺘﻬﺎ
ّ
ﻗﺎﺑﻴﺔ
ﺍﻟﺮ
ﺎﺗﻬﺎ
ﻭﻟﺼﻼﺣﻴ
ّ ّ
ّ
ﺗﺼﺮﻑ
ﺃﻋﻤﺎﻝ
ﻋﻠﻰ
ّ
ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠّ ّﻴﺔ

ﺙ /ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ
ﺗﺼﺮﻑ
ﺇﺧﻼﻻﺕ
ّ
ﻭﺍﻹﺫﻥ
ﺑﺘﺴﻮﻳﺘﻬﺎ

ﺥ /ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ
ﺗﺠﺎﻭﺯﺍﺕ
ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ
ﺍﻟﻤﺆﺍﺧﺬﺓ
ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻴﺔ
ّ

ﺡ /ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ
ﺗﺼﺮﻑ
ﺃﺧﻄﺎﺀ
ّ
ﻭﺯﺟﺮﻫﺎ

ﺝ /ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ
ﺗﻘﺼﻴﺮ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺐ
ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ
ﺫﻣﺘﻪ
ﻭﺗﻌﻤﻴﺮ ّ

ّ
المحل ّية
دليل ال ّرقابة القضائ ّية على أعمال الجماعات

ّ
ّ
والسلطات الالمحور ّية
المحل ّية
الفصل الثاني :هيئات ال ّرقابة القضائ ّية على أعمال الجماعات

ثانيا-ج -3دليل رقابة محكمة المحاسبات على أعمال تص ّرف الجماعات المحلّيّة
مجال التّرصّ ف واملرجع
بمج ّلة الجماعات املح ّليّة

املسؤول عن
الترصّ ف

مبارشة املها ّم النيابيّة
واستخالص املنح
املخوّلة بهذا العنوان

تعهّ د ذاتي
ملحكمة املحاسبات

الفصل  6م .ج .م
تف ّرغ رؤساء مجالس
الجماعات املح ّليّة ملمارسة
مهامّ هم.
الجمع بني رئاسة مجالس
الجماعات املح ّليّة وممارسة
أيّ وظيفة أو مهنة أخرى.
ممارسة أعضاء مجالس
الجماعات املح ّليّة مهامّ هم
دون مقابل.
إسناد منح لرؤساء مجالس
الجماعات املح ّليّة ملمارسة
مهامّ هم تحمل عىل ميزانيّة
الجماعة املح ّليّة.
إسناد منح لنوّاب رئيس
مجلس الجماعة املح ّليّة
ومساعديه بعنوان اسرتجاع
مصاريف.

طبيعة رقابة
املك ّلف باملتابعة أو
بإثارة تعهّ د محكمة محكمة املحاسبات
وهدفها
املحاسبات

الوزير املك ّلف
بالجماعات املح ّليّة

رؤساء مجالس
الجماعات املح ّليّة.
إدارة الجماعة املح ّليّة
املعنيّة
محاسب الجماعة
املح ّليّة املعنيّة

اإلجراءات

 /1رقابة مستنديّة بناء
عىل اإلحالة الدّوريّة لوثائق
ّ
الصف إىل كتابة
محكمة املحاسبات
الفصل  146من القانون
األسايس ملحكمة املحاسبات
(ق .أ.م.م)

ّ
للتحقق
رقابة االلتزام
هيئات ال ّرقابة والتّ ّ
 /2رقابة ميدانيّة وفقا
فقد من رشعيّة األعمال
للربنامج ّ
السنويّ
ملحكمة املحاسبات
الوايل
الفصل ( 144ق .أ.م.م)
أمني املال الجهويّ
العمومي
املحاسب
ّ
دافعو ّ
الضائب
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حيني بناء عىل
 /3تعهّ د
ّ
تلقي معلومات ج ّديّة ّ
ّ
بتوفر
شبهات سوء ترصّ ف أو
فساد
الفصل ( 18ق .أ.م.م)

اآلثار التي يمكن أن
ترتتّب عن ال ّرقابة

أ /الكشف عن إخالالت
ترصّ ف واإلذن بتسويتها
ب /الكشف عن تقصري من
املحاسب العمومي وتعمري
ذمّ ته
ج /الكشف عن أخطاء
ترصّ ف وزجرها

د /الكشف عن تجاوزات
تستدعي املؤاخذة الجزائيّة

2
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مجال التّرصّ ف واملرجع
بمج ّلة الجماعات املح ّليّة

املسؤول عن
الترصّ ف

يف ممارسة التدبري الح ّر
وااللتزام بحدوده
الفصل  9م.ج م

ّ
المحل ّية
دليل ال ّرقابة القضائ ّية على أعمال الجماعات

االلتزام بالتح ّكم يف حجم
ّ
املخصصة للتّأجري
النّفقات
العمومي.
ّ
عدم تجاوز الجماعات
املح ّليّة حجم النّفقات
ّ
العمومي رؤساء مجالس
املخصصة للتّأجري
ّ
الجماعات املح ّليّة.
سقف خمسني باملائة من
ّ
املحققة من
املوارد االعتياديّة
إدارة الجماعة
ميزانيّاتها.
املح ّليّة املعنيّة
عرض برنامج للتّح ّكم يف
نفقات التّأجري عند تجاوز
العمومي
سقف التّأجري
ّ
نسبة خمسني باملائة من
ّ
املحققة من
املوارد االعتياديّة
ميزانية الجماعة املح ّليّة.
إبرام اتّفاقيّة لتنفيذ برنامج
التح ّكم يف نفقات التّأجري

طبيعة رقابة
املك ّلف باملتابعة أو
بإثارة تعهّ د محكمة محكمة املحاسبات
وهدفها
املحاسبات

تعهّ د ذاتي
ملحكمة املحاسبات
الوزير املك ّلف
بالجماعات املح ّليّة
هيئات ال ّرقابة والتّ ّ
فقد
الوايل
أمني املال الجهويّ
العمومي
املحاسب
رقابة االلتزام
ّ
ّ
دافعو ّ
للتحقق من رشعيّة
الضائب
األعمال ومدى تقيّدها
باملرجعيّات املاليّة
واملحاسبيّة التي
تن ّ
ظمها
الهيئة العليا للماليّة
املح ّليّة
ّ
السلطة املركزيّة.

اإلجراءات

 /1رقابة مستنديّة بناء
عىل اإلحالة الدّوريّة لوثائق
ّ
الصف إىل كتابة
محكمة املحاسبات
الفصل ( 146ق .أ.م.م)

اآلثار التي يمكن أن
ترتتّب عن ال ّرقابة
أ /الكشف عن إخالالت
ترصّ ف واإلذن بتسويتها

ب /الكشف عن تقصري من
املحاسب العمومي وتعمري
ذمّ ته

 /2رقابة ميدانيّة وفقا
للربنامج ّ
السنويّ
ملحكمة املحاسبات
الفصل ( 144ق .أ.م.م)

ج /الكشف عن أخطاء
ترصّ ف وزجرها

المحور الثاني :هيئات الرقابة القضائية على أعمال الجماعات المحلية والسلطات المركزية والالمحورية من خالل م .ج.م.

مجال التّرصّ ف واملرجع
بمج ّلة الجماعات املح ّليّة

املسؤول عن
الترصّ ف

يف ممارسة التدبري الح ّر
وااللتزام بحدوده

طبيعة رقابة
املك ّلف باملتابعة أو
بإثارة تعهّ د محكمة محكمة املحاسبات
وهدفها
املحاسبات

الفصل  12م.ج م
تكليف جماعة محليّة أخرى
أو ّ
مؤسسات أو منشآت
عموميّة بممارسة إحدى
االختصاصات ال ّذاتيّة
للجماعة املح ّليّة املعنيّة.

رؤساء مجالس
الجماعات املح ّليّة.

مجالس
ضبط التّبعات املاليّة املنج ّرة الجماعات املح ّليّة.
عن تكليف جماعة مح ّليّة
أخرى أو ّ
مؤسسات أو
منشآت عموميّة بممارسة
إحدى االختصاصات ال ّذاتية إدارة الجماعة املح ّليّة
للجماعة املح ّليّة املعنيّة.
ممارسة االختصاصات من
قبل الجماعة املك ّلفة باسم
الجماعة األصليّة املسندة
للتّكليف.
إبرام اتّفاقية تكليف محدّدة
يف الزمن.

 /1رقابة األداء
بالنّظر إىل معايري
النّجاعة والفعاليّة
واالقتصاد وتقديم
التوصيات للتحسني

اإلجراءات

 /1رقابة مستنديّة بناء
عىل اإلحالة الدّوريّة لوثائق
ّ
الصف إىل كتابة
محكمة املحاسبات
الفصل ( 146ق .أ.م.م)

تعهّ د ذاتي
ملحكمة املحاسبات

اآلثار التي يمكن أن
ترتتّب عن ال ّرقابة

أ /تقييم عمليّات التّكليف
وتقدير اآلثار املرتتّبة
عنها واقرتاح اإلصالحات
املستوجبة

ب /تقديم توصيات لضمان
احرتام األطراف املتعاقدة
اللتزاماتها االتّفاقيّة
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 /2رقابة االلتزام
ّ
للتحقق من رشعيّة
األعمال ومدى تقيّدها
باملرجعيّات املاليّة
واملحاسبيّة التي
تن ّ
ظمها

 /2رقابة ميدانيّة وفقا
للربنامج ّ
السنويّ
ملحكمة املحاسبات
الفصل ( 144ق .أ.م.م)

ج /الكشف عن إخالالت
الترصّ ف واإلذن بتسويتها
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مجال التّرصّ ف واملرجع
بمج ّلة الجماعات املح ّليّة

املسؤول عن
الترصّ ف

إخضاع إعداد برامج
التّنمية والتّهيئة
ّ
التابية وجوبا إىل آليّات
الدّيمقراطيّة التّشاركيّة
والحوكمة املفتوحة.

طبيعة رقابة
املك ّلف باملتابعة أو
بإثارة تعهّ د محكمة محكمة املحاسبات
وهدفها
املحاسبات
 /1رقابة األداء
بالنّظر إىل معايري
النّجاعة والفعاليّة
واالقتصاد وتقديم
التوصيات للتحسني

الفصل  29م.ج.م

ّ
المحل ّية
دليل ال ّرقابة القضائ ّية على أعمال الجماعات

ـ ضمان املشاركة الفعليّة يف
مختلف مراحل إعداد برامج
التّنمية والتّهيئة ّ
التابيّة
ومتابعة تنفيذها وتقييمها
ّ
لكافة املتساكنني وللمجتمع
املدني.
ّ
ـ اتّخاذ ك ّل التّدابري إلعالم
املدني
املتساكنني واملجتمع
ّ
مسبقا بمشاريع برامج
التّنمية والتّهيئة ّ
التابيّة.
ـ عرض مشاريع برامج
التّنمية والتّهيئة ّ
التابيّة
عىل مصادقة املجالس
املح ّليّة املعنيّة بعد استيفاء
اإلجراءات املنصوص عليها
بهذا القانون.
رفض املجالس املح ّليّة ك ّل
برنامج تنمويّ ال يحرتم
أحكام هذا الفصل.

رؤساء مجالس
الجماعات املح ّليّة.

اإلجراءات

 /1رقابة مستنديّة بناء
عىل اإلحالة الدّوريّة لوثائق
ّ
الصف إىل كتابة
محكمة املحاسبات
الفصل ( 146ق .أ.م.م)

تعهّ د ذاتي
ملحكمة املحاسبات

محاسب الجماعة
املح ّليّة املعنيّة

املتساكنون واملجتمع
املدني
ّ

أ /تقييم عمليّات التّكليف
وتقدير اآلثار املرتتّبة
عنها واقرتاح اإلصالحات
املستوجبة

ب /تقديم توصيات لضمان
احرتام األطراف املتعاقدة
اللتزاماتها االتّفاقيّة

إدارة الجماعة
املح ّليّة املعنيّة
دافعو ّ
الضائب

اآلثار التي يمكن أن
ترتتّب عن ال ّرقابة

 /2رقابة االلتزام
ّ
للتحقق من رشعيّة
األعمال ومدى تقيّدها
باملرجعيّات املاليّة
واملحاسبيّة التي
تن ّ
ظمها

 /2رقابة ميدانيّة وفقا
للربنامج ّ
السنويّ
ملحكمة املحاسبات
الفصل ( 144ق .أ.م.م)

ج /الكشف عن إخالالت
الترصّ ف واإلذن بتسويتها

المحور الثاني :هيئات الرقابة القضائية على أعمال الجماعات المحلية والسلطات المركزية والالمحورية من خالل م .ج.م.

مجال التّرصّ ف واملرجع
بمج ّلة الجماعات املح ّليّة

املسؤول عن
الترصّ ف

إخضاع أعمال الجماعات
املح ّليّة إىل آليّات
ّ
الدّيمقراطيّة التشاركيّة
والحوكمة املفتوحة.

 /1رقابة األداء
بالنّظر إىل معايري
النّجاعة والفعاليّة
واالقتصاد وتقديم
التوصيات للتحسني

استفتاء املتساكنني حول
إعداد برامج التنمية
والتّهيئة الرتابيّة
الفصول  31و 32و33
مجم
احرتام آجال إعداد امليزانيّة
يف تحديد موعد االستفتاء.
تثقيل نفقات تنظيم
االستفتاء عىل ميزانية
الجماعة املح ّليّة

طبيعة رقابة
املك ّلف باملتابعة أو
بإثارة تعهّ د محكمة محكمة املحاسبات
وهدفها
املحاسبات

اإلجراءات

 /1رقابة مستنديّة بناء
عىل اإلحالة الدّوريّة لوثائق
ّ
الصف إىل كتابة
محكمة املحاسبات
الفصل ( 146ق .أ.م.م)

تعهّ د ذاتي
ملحكمة املحاسبات
رؤساء مجالس
الجماعات املح ّليّة.
إدارة الجماعة
املح ّليّة املعنيّة

ّ
توفر االعتمادات قبل
الرشوع يف تنظيم االستفتاء .محاسب الجماعة
املح ّليّة املعنيّة

املتساكنون واملجتمع
املدني
ّ

أ /تقييم تفعيل آليّات
الدّيمقراطيّة التّشاركيّة
والحوكمة املفتوحة

ب /تقديم توصيات لضمان
احرتام االلتزامات املحمولة
عىل الجماعة املح ّليّة إلجراء
االستفتاء وتمويل تنظيمه

الوايل باعتبار حتميّة
إعالمه باالستفتاء
ّ
وحقه يف االعرتاض
عليه أمام املحكمة
اإلداريّة

دافعو ّ
الضائب

اآلثار التي يمكن أن
ترتتّب عن ال ّرقابة

 /2رقابة االلتزام
ّ
للتحقق من رشعيّة
األعمال ومدى التزامها
باملرجعيّات املاليّة
واملحاسبيّة التي
تن ّ
ظمها

 /2رقابة ميدانيّة وفقا
للربنامج ّ
السنويّ
ملحكمة املحاسبات
الفصل ( 144ق .أ.م.م)

ج /الكشف عن إخالالت
الترصّ ف واإلذن بتسويتها
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166
166

مجال التّرصّ ف واملرجع
بمج ّلة الجماعات املح ّليّة

ّ
المحل ّية
دليل ال ّرقابة القضائ ّية على أعمال الجماعات

ضمان شفافية الترصّ ف
والتّسيري
الفصل  34م ج م
اتّخاذ كل اإلجراءات
والوسائل التي تسمح
باال ّ
طالع عىل املعلومات
ّ
املتع ّلقة خاصة بـ:
التّسيري املايل ّ،
التّرصّ ف يف األمالك،
العقود املربمة من طرف
الجماعة املح ّليّة،
األشغال واالستثمارات
املزمع إنجازها من طرف
الجماعة املح ّليّة.
اعتماد التّدقيق الداخيل ّ
للتّرصّ ف واإلعالم بنتائجه.
تركيز قاعدة بيانات
إحصائيّة مح ّليّة دقيقة
ّ
خاصة حسب
مصنّفة
الجنس والقطاع بالتّعاون
الوطني لإلحصاء.
مع املعهد
ّ
وضع قاعدة البيانات
اإلحصائيّة املح ّليّة عىل ذمّ ة
ّ
السلط العموميّة والباحثني
والعموم.

املسؤول عن
الترصّ ف

طبيعة رقابة
املك ّلف باملتابعة أو
بإثارة تعهّ د محكمة محكمة املحاسبات
وهدفها
املحاسبات

تعهّ د ذاتي
ملحكمة املحاسبات

 /1رقابة األداء
بالنّظر إىل معايري
النّجاعة والفعاليّة
واالقتصاد وتقديم
التوصيات للتحسني

اإلجراءات

 /1رقابة مستنديّة بناء
عىل اإلحالة الدّوريّة لوثائق
ّ
الصف إىل كتابة
محكمة املحاسبات
الفصل ( 146ق .أ.م.م)

اآلثار التي يمكن أن
ترتتّب عن ال ّرقابة

أ /تقييم تفعيل آليّات
الدّيمقراطيّة التّشاركيّة
والحوكمة املفتوحة

ب /تقديم توصيات لضمان
احرتام االلتزامات املحمولة
عىل الجماعة املح ّليّة يف مجال
شفافيّة التّرصّ ف

الجماعة املح ّليّة املعنيّة

دافعو ّ
الضائب
املتساكنون واملجتمع
املدني
ّ

 /2رقابة ميدانيّة وفقا
للربنامج ّ
 /2رقابة االلتزام
السنويّ
ّ
ملحكمة املحاسبات
للتحقق من رشعيّة
األعمال ومدى التزامها الفصل ( 144ق .أ.م.م)
باملرجعيّات املاليّة
واملحاسبيّة التي
تن ّ
ظمها

ج /الكشف عن إخالالت
الترصّ ف واإلذن بتسويتها

المحور الثاني :هيئات الرقابة القضائية على أعمال الجماعات المحلية والسلطات المركزية والالمحورية من خالل م .ج.م.

مجال التّرصّ ف واملرجع
بمج ّلة الجماعات املح ّليّة

املسؤول عن
الترصّ ف

إخضاع أعمال الجماعات
املح ّليّة إىل آليّات
الدّيمقراطيّة التّشاركيّة
والحوكمة املفتوحة.
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الفصل  35م ج م
تنظيم لقاءات علنيّة مع
املتساكنني يت ّم خاللها
تقديم إيضاحات من املجلس
ومقرتحات من املتساكنني
ّ
خاصة قبل اتّخاذ القرارات
التّالية:
مراجعة املعاليم املح ّليّة
ـ إبرام عقود التّعاون
ّ
والشاكة ـ املساهمة يف
إنشاء منشآت عموميّة ـ
إبرام اتّفاقيّات تعاون مع
ّ
السلط املركزيّة ،تكليف
جماعة مح ّليّة أخرى
بصالحيّات من متع ّلقات
الجماعة أو قبول التّعهد
بصالحيّات تعود لجماعة
مح ّليّة أخرى ،التّرصّ ف يف
األمالك العموميّة ،القرارات
ّ
التتيبيّة للمجالس املح ّليّة،
اتّفاقيّات ّ
الشاكة والتّعاون
الخارجي ،تمويل الجمعيّات
ّ
والتّرصف يف الهبات.

طبيعة رقابة
املك ّلف باملتابعة أو
بإثارة تعهّ د محكمة محكمة املحاسبات
وهدفها
املحاسبات

تعهّ د ذاتي
ملحكمة املحاسبات

 /1رقابة األداء
بالنّظر إىل معايري
النّجاعة والفعاليّة
واالقتصاد وتقديم
التوصيات للتحسني

اإلجراءات

 /1رقابة مستنديّة بناء
عىل اإلحالة الدّوريّة لوثائق
ّ
الصف إىل كتابة
محكمة املحاسبات
الفصل ( 146ق .أ.م.م)

اآلثار التي يمكن أن
ترتتّب عن ال ّرقابة

أ /تقييم تفعيل آليّات
الدّيمقراطيّة التّشاركيّة
والحوكمة املفتوحة

املجالس البلديّة
واملجالس الجهويّة
بقرار تتّخذه بأغلبيّة
أعضائها

دافعو ّ
الضائب
املتساكنون واملجتمع
املدني
ّ

 /2رقابة االلتزام
ّ
للتحقق من رشعيّة
األعمال

 /2رقابة ميدانيّة وفقا
للربنامج ّ
السنويّ
ملحكمة املحاسبات
الفصل ( 144ق .أ.م.م)

ب /تقديم توصيات لضمان
احرتام االلتزامات املحمولة
عىل الجماعة املح ّليّة يف مجال
التّفاعل مع املتساكنني قبل
اتّخاذ قرارات
ذات أثر مايل ّ
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مجال التّرصّ ف واملرجع
بمج ّلة الجماعات املح ّليّة

املسؤول عن
الترصّ ف

إخضاع أعمال الجماعات
املح ّليّة إىل آليّات
الدّيمقراطيّة التّشاركيّة
والحوكمة املفتوحة.

املجالس البلديّة
واملجالس الجهويّة
الفصل  35م ج م
عند إيداع طلب مع ّلل
تنظيم جلسة علنيّة مع
من قبل  5باملائة عىل
املتساكنني يف أجل أقصاه
ثالثون يوما من تاريخ إيداع األق ّل من املسجّ لني
ّ
االنتخابي
بالسج ّل
الطلب.
ّ
للبلديّة أو الجهة.

طبيعة رقابة
املك ّلف باملتابعة أو
بإثارة تعهّ د محكمة محكمة املحاسبات
وهدفها
املحاسبات

تعهّ د ذاتي
ملحكمة املحاسبات
املتساكنون املسجّ لون
ّ
االنتخابي
بالسج ّل
ّ
للبلديّة أو الجهة

ّ
المحل ّية
دليل ال ّرقابة القضائ ّية على أعمال الجماعات

ضمان شفافية الترصّ ف
والتّسيري
الفصل  37م ج م
التّرصيح باملمتلكات
واملصالح طبقا للتّرشيع
الجاري به العمل.

رؤساء املجالس
املح ّليّة وأعضاؤها

تعهّ د ذاتي
ملحكمة املحاسبات
دافعو ّ
الضائب
املتساكنون واملجتمع
املدني
ّ

 /1رقابة األداء
بالنّظر إىل معايري
النّجاعة والفعاليّة
واالقتصاد وتقديم
التوصيات للتحسني
 /2رقابة االلتزام
ّ
للتحقق من رشعيّة
األعمال

اإلجراءات

 /1رقابة مستنديّة بناء
عىل اإلحالة الدّوريّة لوثائق
ّ
الصف إىل كتابة
محكمة املحاسبات
الفصل ( 146ق .أ.م.م)
 /2رقابة ميدانيّة وفقا
للربنامج ّ
السنويّ
ملحكمة املحاسبات
الفصل ( 144ق .أ.م.م)

 /1رقابة مستنديّة بناء
عىل اإلحالة الدّوريّة لوثائق
ّ
الصف إىل كتابة محكمة
املحاسبات
ّ
للتحقق الفصل ( 146ق .أ.م.م)
رقابة االلتزام
من رشعيّة األعمال
 /2رقابة ميدانيّة وفقا
للربنامج ّ
السنويّ ملحكمة
املحاسبات
الفصل ( 144ق .أ.م.م)

اآلثار التي يمكن أن
ترتتّب عن ال ّرقابة

أ /تقييم تفعيل آليّات
الدّيمقراطيّة التّشاركيّة
والحوكمة املفتوحة
ب /تقديم توصيات لضمان
احرتام االلتزامات املحمولة
عىل الجماعة املح ّليّة يف مجال
التّفاعل مع املتساكنني قبل
اتّخاذ قرارات
ذات أثر مايل ّ

تقديم توصيات لضمان
احرتام االلتزامات املحمولة
عىل أعضاء املجالس املح ّليّة
يف مجال الشفافيّة والنّزاهة

المحور الثاني :هيئات الرقابة القضائية على أعمال الجماعات المحلية والسلطات المركزية والالمحورية من خالل م .ج.م.

مجال التّرصّ ف واملرجع
بمج ّلة الجماعات املح ّليّة

املسؤول عن
الترصّ ف

يف التد ّرج يف إرساء
الالمركزيّة ودعمها
الفصول  66إىل  68م ج م

مجلس نوّاب الشعب

وضع خ ّ
طة لربنامج دعم
الالمركزيّة وتطويرها
توجيهي يحدّد
ضمن قانون
ّ
ّ
املسخرة
األهداف والوسائل
الحكومة
لكامل املدّة النّيابيّة
تقييمي
إعداد تقرير سنويّ
ّ
حول مدى تقدّم إنجاز
الالمركزيّة ودعمها
تقييمي إلنجاز
إعداد تقرير
ّ
الخ ّ
طة الخماسيّة لدعم
الالمركزيّة وتطويرها

طبيعة رقابة
املك ّلف باملتابعة أو
بإثارة تعهّ د محكمة محكمة املحاسبات
وهدفها
املحاسبات

املجلس األعىل
للجماعات املح ّليّة

مجلس نوّاب الشعب

اإلجراءات

رقابة خصوصيّة بناء عىل
طلب من مجلس نوّاب
رقابة األداء لتقييم
الشعب اعتمادا
مدى
مراعاة إنجاز الربنامج عىل املستندات التي بحوزة
محكمة املحاسبات وعىل
ملقتضيات الرشعيّة
ك ّل الوثائق التي يمكن لها
وملبادئ االقتصاد
أن تطلبها من ك ّل الجهات
والكفاءة والفعالية
ّ
املتدخلة وعىل املعاينات
والشفافية ومقتضيات
امليدانيّة
التنمية املستدامة.
الفصل ( 144ق .أ.م.م)
الفصل ( 146ق .أ.م.م)
الفصل  68م ج م

اآلثار التي يمكن أن
ترتتّب عن ال ّرقابة

تقييمي
إنجاز تقرير
ّ
لحصيلة إنجاز برنامج دعم
الالمركزيّة وتطويرها لفرتة
معيّنة وتقديم مقرتحات
عمليّة لتحسني أداء
الجماعات املح ّليّة
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170
170

مجال التّرصّ ف واملرجع
بمج ّلة الجماعات املح ّليّة

ّ
المحل ّية
دليل ال ّرقابة القضائ ّية على أعمال الجماعات

التّرصّ ف يف أمالك
الجماعات املحلية
الفصل  71م ج م
جواز نقل ملكية امللك
العمومي ّ
املحل بالرتايض
ودون إزالة ترتيب مسبقة
بني األشخاص العموميني إذا
كانت الغاية تخصيص امللك
موضوع نقل امللكية ملمارسة
الشخص العمومي املفوّت
لفائدته لصالحياته وإدماجه
ضمن ملكه العمومي.
عدم جواز التفويت يف امللك
العمومي ّ
املحل وسقوط
ملكيته بمرور الزمن وعقلته
ورسيان أحكام الحوز عليه.
الفصل  73م ج م
ـ مسك سج ّلني لألمالك
العقارية واألمالك املنقولة
للجماعة املح ّليّة وفق نموذج
يضبط بأمر حكومي
وتحيينهما بصفة فورية
ورفع تقرير دوري يف
الغرض إىل املجلس املحيل.
ـ إحالة نظري من السجلني
إىل املحاسب العمومي
للجماعة املحلية املعنية.

املسؤول عن
الترصّ ف

مداولة وتصويت
مجلس الجماعة
املح ّليّة بأغلبية ثالثة
أخماس أعضائه قبل
إخراج ملك من امللك
العمومي للجماعة
املحلية.

الجماعة املح ّليّة
املعنيّة.

الجماعة املح ّليّة
املعنيّة.

طبيعة رقابة
املك ّلف باملتابعة أو
بإثارة تعهّ د محكمة محكمة املحاسبات
وهدفها
املحاسبات

تعهّ د ذاتي
ملحكمة املحاسبات

 /1رقابة األداء
بالنّظر إىل معايري
النّجاعة والفعاليّة
واالقتصاد وتقديم
التوصيات للتحسني

اإلجراءات

 /1رقابة مستنديّة بناء
عىل اإلحالة الدّوريّة لوثائق
ّ
الصف إىل كتابة
محكمة املحاسبات
الفصل ( 146ق .أ.م.م)

 /2رقابة االلتزام
ّ
للتحقق من رشعيّة
األعمال ومدى التزامها
باملرجعيّات املاليّة
هياكل التّ ّ
فقد وال ّرقابة واملحاسبيّة التي
ّ
تنظمها

دافعو ّ
الضائب
املتساكنون واملجتمع
املدني
ّ

 /3رقابة موجّ هة بناء
عىل ّ
تلقي معلومات
ّ
ج ّديّة بتوفر شبهات
سوء ترصّ ف
أو فساد
الفصل  18من
(ق.أ.م.م)

اآلثار التي يمكن أن
ترتتّب عن ال ّرقابة

أ /تقديم توصيات لضمان
احرتام االلتزامات املحمولة
عىل الجماعة املح ّليّة يف
مجال التّرصّ ف يف أمالكها
العموميّة

ب /الكشف عن إخالالت
الترصّ ف واإلذن بتسويتها

 /2رقابة ميدانيّة وفقا
للربنامج ّ
السنويّ
ملحكمة املحاسبات
الفصل ( 144ق .أ.م.م)

ج /الكشف عن أخطاء
ترصّ ف وزجرها

المحور الثاني :هيئات الرقابة القضائية على أعمال الجماعات المحلية والسلطات المركزية والالمحورية من خالل م .ج.م.

مجال التّرصّ ف واملرجع
بمج ّلة الجماعات املح ّليّة

املسؤول عن
الترصّ ف

التّرصّ ف يف أمالك
الجماعات املحلية
الفصل  74م ج م
ّ
الخاصة
الترصّ ف يف األمالك
واستغاللها.
تحديد آلية الترصّ ف يف
ّ
الخاصة وقيمة
األمالك
عائدات الترصّ ف ومآلها.

إعالم أمني املال الجهوي
بمداولة الجماعة املحليّة
حول تحديد آلية الترصّ ف
ّ
الخاصة وقيمة
يف األمالك
عائدات الترصّ ف ومآلها

طبيعة رقابة
املك ّلف باملتابعة أو
بإثارة تعهّ د محكمة محكمة املحاسبات
وهدفها
املحاسبات

تعهّ د ذاتي
ملحكمة املحاسبات
مداولة الجماعة
املحليّة باألغلبيّة
املطلقة.
مداولة الجماعة
املحليّة باألغلبيّة
املطلقة.

الجماعة املح ّليّة
املعنيّة.

أمني املال الجهوي

دافعو ّ
الضائب
املتساكنون واملجتمع
املدني
ّ

 /1رقابة األداء
بالنّظر إىل معايري
النّجاعة والفعاليّة
واالقتصاد وتقديم
التوصيات للتحسني

اإلجراءات

 /1رقابة مستنديّة بناء
عىل اإلحالة الدّوريّة لوثائق
ّ
الصف إىل كتابة
محكمة املحاسبات
الفصل ( 146ق .أ.م.م)

 /2رقابة االلتزام
ّ
للتحقق من رشعيّة
األعمال ومدى التزامها
باملرجعيّات املاليّة
واملحاسبيّة التي
تن ّ
ظمها
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 /3رقابة موجّ هة بناء
عىل ّ
تلقي معلومات
ّ
ج ّديّة بتوفر شبهات
سوء ترصّ ف
أو فساد
الفصل  18من
(ق.أ.م.م)

اآلثار التي يمكن أن
ترتتّب عن ال ّرقابة

أ /تقديم توصيات لضمان
احرتام االلتزامات املحمولة
عىل الجماعة املح ّليّة يف
مجال التّرصّ ف يف أمالكها
العموميّة

ب /الكشف عن إخالالت
الترصّ ف واإلذن بتسويتها

 /2رقابة ميدانيّة وفقا
للربنامج ّ
السنويّ
ملحكمة املحاسبات
الفصل ( 144ق .أ.م.م)

ج /الكشف عن أخطاء
ترصّ ف وزجرها

2
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مجال التّرصّ ف واملرجع
بمج ّلة الجماعات املح ّليّة

املسؤول عن
الترصّ ف

ّ
المحل ّية
دليل ال ّرقابة القضائ ّية على أعمال الجماعات

املبادئ العامّ ة لتسيري
املرافق العموميّة املح ّليّة
الفصل  75م ج م
تسيري املرافق العمومية
املحلية مع االلتزام بمبادئ
وقواعد:
املساواة بني مستعمليها
واملتعاقدين معها،
استمرارية الخدمات،
التأقلم،
التنمية املستدامة،
الشفافية،
املساءلة،
الحياد،
الجماعة املح ّليّة
النزاهة،
النجاعة واملحافظة عىل املال املعنيّة.
العام،
الحوكمة املفتوحة.
الفصل  76م ج م
ـ ضمان النفاذ إىل املعلومة
وااللتزام بنرش ك ّل الوثائق
املتعلقة بتسيري املرافق
العامة حسب الترشيع
الجاري به العمل.
ـ إعداد تقارير دوريّة عن سري
املرافق العامة تنرش باملوقع
اإللكرتوني للجماعة املعنيّة.

طبيعة رقابة
املك ّلف باملتابعة أو
بإثارة تعهّ د محكمة محكمة املحاسبات
وهدفها
املحاسبات

تعهّ د ذاتي
ملحكمة املحاسبات

 /1رقابة األداء
بالنّظر إىل معايري
النّجاعة والفعاليّة
واالقتصاد وتقديم
التوصيات للتحسني

اإلجراءات

 /1رقابة مستنديّة بناء
عىل اإلحالة الدّوريّة لوثائق
ّ
الصف إىل كتابة
محكمة املحاسبات
الفصل ( 146ق .أ.م.م)

اآلثار التي يمكن أن
ترتتّب عن ال ّرقابة

أ /تقديم توصيات لضمان
احرتام ّ
مسيي الجماعة
املح ّليّة للمبادئ العامّ ة
لتسيري املرافق العموميّة
املح ّليّة

 /2رقابة االلتزام
ّ
للتحقق من رشعيّة
األعمال ومدى التزامها
باملرجعيّات املاليّة
واملحاسبيّة التي
تن ّ
ظمها

دافعو ّ
الضائب
املتساكنون واملجتمع
املدني
ّ

 /3رقابة موجّ هة بناء
عىل ّ
تلقي معلومات
ّ
ج ّديّة بتوفر شبهات
سوء ترصّ ف
أو فساد
الفصل  18من
(ق.أ.م.م)

 /2رقابة ميدانيّة وفقا
للربنامج ّ
السنويّ
ملحكمة املحاسبات
الفصل ( 144ق .أ.م.م)

ب /الكشف عن إخالالت
الترصّ ف واإلذن بتسويتها

المحور الثاني :هيئات الرقابة القضائية على أعمال الجماعات المحلية والسلطات المركزية والالمحورية من خالل م .ج.م.

مجال التّرصّ ف واملرجع
بمج ّلة الجماعات املح ّليّة

املسؤول عن
الترصّ ف

املبادئ العامّ ة لتسيري
املرافق العموميّة املح ّليّة
الفصل  77م ج م
ـ االلتزام بمبادئ وقواعد
تسيري املرافق العامة املحلية
يف تسيريها املبارش وكذلك يف
إجراءات إسناد تسيريها ويف
تنفيذها ومراقبتها وفقا مليثاق
مرافق عامة يت ّم اقرتاحه من
قبل املجلس األعىل للجماعات
املحلية
الفصل  78م ج م
مراقبة التزام األشخاص
املك ّلفني بإدارة مرفق عام
باحرتام مبادئ وقواعد تسيري
املرافق العامة املحلية يف
تعاملهم مع مستعميل املرفق.

طبيعة رقابة
املك ّلف باملتابعة أو
بإثارة تعهّ د محكمة محكمة املحاسبات
وهدفها
املحاسبات

تعهّ د ذاتي
ملحكمة املحاسبات
املجالس املح ّليّة

 /1رقابة األداء
بالنّظر إىل معايري
النّجاعة والفعاليّة
واالقتصاد وتقديم
التوصيات للتحسني

اإلجراءات

 /1رقابة مستنديّة بناء
عىل اإلحالة الدّوريّة لوثائق
ّ
الصف إىل كتابة
محكمة املحاسبات
الفصل ( 146ق .أ.م.م)

اآلثار التي يمكن أن
ترتتّب عن ال ّرقابة

أ /تقديم توصيات لضمان
احرتام ّ
مسيي الجماعة
املح ّليّة للمبادئ العامّ ة
لتسيري املرافق العموميّة
املح ّليّة

 /2رقابة االلتزام
ّ
للتحقق من رشعيّة
األعمال ومدى التزامها
باملرجعيّات املاليّة
واملحاسبيّة التي
تن ّ
ظمها

إدارة الجماعة املح ّليّة
دافعو ّ
الضائب
املتساكنون واملجتمع
املدني
ّ

 /3رقابة موجّ هة بناء  /2رقابة ميدانيّة وفقا
عىل ّ
للربنامج ّ
تلقي معلومات
السنويّ
ج ّديّة ّ
بتوفر شبهات ملحكمة املحاسبات
الفصل ( 144ق .أ.م.م)
سوء ترصّ ف
أو فساد
الفصل  18من
(ق.أ.م.م)

ب /الكشف عن إخالالت
الترصّ ف واإلذن بتسويتها
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174
174

مجال التّرصّ ف واملرجع
بمج ّلة الجماعات املح ّليّة

املسؤول عن
الترصّ ف

املبادئ العامّ ة لتسيري
املرافق العموميّة املح ّليّة
الفصل  78م ج م
ـ إحداث لجنة خاصة تشمل
إىل جانب أعضاء من املجلس
ومن إدارتها ممثلني عن
مكونات املجتمع املدني ملتابعة
سري املرافق العامة دون
التدخل يف تسيريها ،بناء عىل
طلب من مكوّنات املجتمع
املدني.
ّ
الخاصة
ـ رفع تقارير اللجنة
إىل مجلس الجماعة املحلية.
إدارة الجماعة املح ّليّة
ـ استبيان مستعميل أحد
املرافق العامة املحلية حول
سري املرفق وطرق الترصف
فيه بواسطة استمارة تت ّم يف
صياغتها ويف دراسة نتائجها
مراعاة مقتضيات الشفافية
واملوضوعية واالستقاللية.
ـ نرش نتائج االستبيان بك ّل
الوسائل املتاحة.

طبيعة رقابة
املك ّلف باملتابعة أو
بإثارة تعهّ د محكمة محكمة املحاسبات
وهدفها
املحاسبات

تعهّ د ذاتي
ملحكمة املحاسبات

املجالس املح ّليّة

 /1رقابة األداء
بالنّظر إىل معايري
النّجاعة والفعاليّة
واالقتصاد

اإلجراءات

 /1رقابة مستنديّة بناء
عىل اإلحالة الدّوريّة لوثائق
ّ
الصف إىل كتابة
محكمة املحاسبات
الفصل ( 146ق .أ.م.م)

ّ
المحل ّية
دليل ال ّرقابة القضائ ّية على أعمال الجماعات

 /2رقابة االلتزام
ّ
للتحقق من رشعيّة
األعمال

دافعو ّ
الضائب
املتساكنون واملجتمع
املدني
ّ

 /3رقابة موجّ هة بناء
عىل ّ
تلقي معلومات
ّ
ج ّديّة بتوفر شبهات
سوء ترصّ ف
أو فساد
الفصل  18من
(ق.أ.م.م)

اآلثار التي يمكن أن
ترتتّب عن ال ّرقابة

تقديم توصيات لضمان
احرتام ّ
مسيي الجماعة
املح ّليّة للمبادئ العامّ ة
لتسيري املرافق العموميّة
املح ّليّة

 /2رقابة ميدانيّة وفقا
للربنامج ّ
السنويّ
ملحكمة املحاسبات
الفصل ( 144ق .أ.م.م)

المحور الثاني :هيئات الرقابة القضائية على أعمال الجماعات المحلية والسلطات المركزية والالمحورية من خالل م .ج.م.

مجال التّرصّ ف واملرجع
بمج ّلة الجماعات املح ّليّة

املسؤول عن
الترصّ ف

املبادئ العامّ ة لتسيري
املرافق العموميّة املح ّليّة
الفصل  79م ج م

طبيعة رقابة
املك ّلف باملتابعة أو
بإثارة تعهّ د محكمة محكمة املحاسبات
وهدفها
املحاسبات
 /1رقابة األداء
بالنّظر إىل معايري
النّجاعة والفعاليّة
تعهّ د ذاتي
واالقتصاد
ملحكمة املحاسبات

عرض تقرير تقييم طرق سري
املرافق العامة ذات الصبغة
االقتصادية وإسناد الترصّف
فيها علنا يف آخر جلسة ملجلس
الجماعة املح ّليّة.

نرش تقرير تقييم طرق سري
املرافق العامة ذات الصبغة
االقتصادية وإسناد الترصّف
فيها باملوقع اإللكرتوني
ّ
املخصص للجماعة املح ّليّة.

 /2رقابة االلتزام
ّ
للتحقق من رشعيّة
األعمال

املجالس املح ّليّة
إدارة الجماعة املح ّليّة

دافعو ّ
الضائب
املتساكنون واملجتمع
املدني
ّ

اإلجراءات
 /1رقابة مستنديّة بناء
عىل اإلحالة الدّوريّة لوثائق
ّ
الصف إىل كتابة
محكمة املحاسبات
الفصل ( 146ق .أ.م.م)

اآلثار التي يمكن أن
ترتتّب عن ال ّرقابة

أ /تقديم توصيات لضمان
احرتام ّ
مسيي الجماعة
املح ّليّة للمبادئ العامّ ة
لتسيري املرافق العموميّة
املح ّليّة

 /3رقابة محكمة
املحاسبات عىل
أصحاب اللزمات
واملؤسسات املك ّلفة
بإنجاز مشاريع
عمومية أو بإدارة
مرافق عمومية
الفصل  14من
(ق.أ.م.م)

175
175

 /2رقابة ميدانيّة وفقا
للربنامج ّ
السنويّ
ملحكمة املحاسبات
 /4رقابة موجّ هة بناء الفصل ( 144ق .أ.م.م)
عىل ّ
تلقي معلومات
ج ّديّة ّ
بتوفر شبهات
سوء ترصّ ف
أو فساد
الفصل  18من
(ق.أ.م.م)

ب /الكشف عن إخالالت
الترصّ ف واإلذن بتسويتها

2

176
176

مجال التّرصّ ف واملرجع
بمج ّلة الجماعات املح ّليّة

املسؤول عن
الترصّ ف

ّ
المحل ّية
دليل ال ّرقابة القضائ ّية على أعمال الجماعات

طرق التّرصف
يف املرافق العامّ ة
وعقود الجماعات املح ّليّة
الفصل  80م ج م
ـ االستنارة بأهل الخربة يف
تقدير الطريقة األفضل لتسيري
املرفق العام واختيارها.
ـ إبرام عقود لتكليف ذوات
عمومية أو خاصة بتسيري
مرافق عامة أو لتحقيق طلب
املجالس املح ّليّة
عمومي.
ـ إخضاع اختيار طرق تسيري إدارة الجماعة املح ّليّة
املرافق العامّ ة من قبل مجالس
الجماعات املحلية إىل موازنة
الختيار الطريقة األفضل
بالنظر إىل معايري النجاعة
والجودة وبالنظر إلمكانيات
الجماعة املحلية ذاتها.
ـ استغالل بعض املرافق
العامة املح ّليّة يف شكل وكالة.

طبيعة رقابة
املك ّلف باملتابعة أو
بإثارة تعهّ د محكمة محكمة املحاسبات
وهدفها
املحاسبات
 /1رقابة األداء
 /1رقابة مستنديّة بناء
بالنّظر إىل معايري
عىل اإلحالة الدّوريّة لوثائق
النّجاعة والفعاليّة
ّ
الصف إىل كتابة
واالقتصاد
تعهّ د ذاتي
محكمة املحاسبات
ملحكمة املحاسبات
الفصل ( 146ق .أ.م.م)
 /2رقابة االلتزام
ّ
للتحقق من رشعيّة
األعمال
اإلجراءات

دافعو ّ
الضائب
املتساكنون واملجتمع
املدني
ّ

اآلثار التي يمكن أن
ترتتّب عن ال ّرقابة

أ /تقديم توصيات لضمان
احرتام ّ
مسيي الجماعة
املح ّليّة للمبادئ العامّ ة
لتسيري املرافق العموميّة
املح ّليّة

 /3رقابة محكمة
املحاسبات عىل
أصحاب اللزمات
واملؤسسات املك ّلفة
بإنجاز مشاريع
عمومية أو بإدارة
مرافق عمومية
الفصل  14من
(ق.أ.م.م)

 /2رقابة ميدانيّة وفقا
للربنامج ّ
السنويّ
 /4رقابة موجّ هة بناء ملحكمة املحاسبات
عىل ّ
الفصل ( 144ق .أ.م.م)
تلقي معلومات
ّ
ج ّديّة بتوفر شبهات
سوء ترصّ ف
أو فساد
الفصل  18من
(ق.أ.م.م)

ب /الكشف عن إخالالت
الترصّ ف واإلذن بتسويتها

المحور الثاني :هيئات الرقابة القضائية على أعمال الجماعات المحلية والسلطات المركزية والالمحورية من خالل م .ج.م.

مجال التّرصّ ف واملرجع
بمج ّلة الجماعات املح ّليّة

املسؤول عن
الترصّ ف

طرق التّرصف يف املرافق
العامّ ة املح ّليّة
الفصل  81م ج م

طبيعة رقابة
املك ّلف باملتابعة أو
بإثارة تعهّ د محكمة محكمة املحاسبات
وهدفها
املحاسبات

تعهّ د ذاتي
ملحكمة املحاسبات

ـ ترسيم مقابيض الوكالة
ومصاريفها بميزانيّة الجماعة
املح ّليّة.
ـ اتّباع منظومة محاسبة
مبسطة يف شأنها يضبطها أمر
حكومي.
ـ استغالل املرافق العامة
وفق قواعد النجاعة والجودة املجالس املح ّليّة
واملحافظة عىل املال العمومي .إدارة الجماعة املح ّليّة
الفصل  82م ج م
إفراد الوكاالت املتعهدة
بالترصّف يف املرافق العامة
املح ّليّة بميزانيّة ّ
خاصة تتّبع
يف شأنها قواعد املحاسبة
الخاصة باملؤسسات.

 /1رقابة األداء
بالنّظر إىل معايري
النّجاعة والفعاليّة
واالقتصاد

اإلجراءات

 /1رقابة مستنديّة بناء
عىل اإلحالة الدّوريّة لوثائق
ّ
الصف إىل كتابة
محكمة املحاسبات
الفصل ( 146ق .أ.م.م)

اآلثار التي يمكن أن
ترتتّب عن ال ّرقابة

أ /تقديم توصيات لضمان
احرتام ّ
مسيي الجماعة
املح ّليّة للمبادئ العامّ ة
لتسيري املرافق العموميّة
املح ّليّة

 /2رقابة االلتزام
ّ
للتحقق من رشعيّة
األعمال

دافعو ّ
الضائب
املتساكنون واملجتمع
املدني
ّ

 /3رقابة موجّ هة بناء
عىل ّ
تلقي معلومات
ج ّديّة ّ
بتوفر شبهات
سوء ترصّ ف
أو فساد
الفصل  18من
(ق.أ.م.م)

 /2رقابة ميدانيّة وفقا
للربنامج ّ
السنويّ
ملحكمة املحاسبات
الفصل ( 144ق .أ.م.م)

ب /الكشف عن إخالالت
الترصّ ف واإلذن بتسويتها

177
177
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178
178

مجال التّرصّ ف واملرجع
بمج ّلة الجماعات املح ّليّة

املسؤول عن
الترصّ ف

طرق التّرصف يف املرافق
العامّ ة املح ّليّة
الفصل  82م ج م
تعيني مراقب حسابات وفقا
ملعايري املنافسة والشفافية
حسب الرتاتيب واإلجراءات
الجاري بها العمل ملراقبة
الوكاالت املتعهدة بالترصّف يف
املرافق العامة املح ّليّة.
ّ
المحل ّية
دليل ال ّرقابة القضائ ّية على أعمال الجماعات

الفصل  84م ج م
ـ استغالل الجماعات املح ّليّة
البعض من مرافقها العامة أو
أمالكها أو أسواقها أو أماكن
التوقف واملآوى أو فضاءات
التعليق اإلشهاري أو الحقوق
الراجعة لها لقاء اإلشهار
أو إنجاز مركبات عقارية
عىل عقاراتها عن طريق
عقود لزمة طبقا للنصوص
الترشيعية والرتتيبية الجاري
بها العمل فيما ال يتعارض مع
مبدأ التدبري الحر.

طبيعة رقابة
املك ّلف باملتابعة أو
بإثارة تعهّ د محكمة محكمة املحاسبات
وهدفها
املحاسبات
 /1رقابة األداء
 /1رقابة مستنديّة بناء
بالنّظر إىل معايري
عىل اإلحالة الدّوريّة لوثائق
النّجاعة والفعاليّة
ّ
الصف إىل كتابة
واالقتصاد
تعهّ د ذاتي
محكمة املحاسبات
ملحكمة املحاسبات
الفصل ( 146ق .أ.م.م)
 /2رقابة االلتزام
ّ
للتحقق من رشعيّة
األعمال
اإلجراءات

املجالس املح ّليّة
إدارة الجماعة املح ّليّة

دافعو ّ
الضائب
املتساكنون واملجتمع
املدني
ّ

اآلثار التي يمكن أن
ترتتّب عن ال ّرقابة

أ /تقديم توصيات لضمان
احرتام ّ
مسيي الجماعة
املح ّليّة للمبادئ العامّ ة
لتسيري املرافق العموميّة
املح ّليّة

 /3رقابة محكمة
املحاسبات عىل
أصحاب اللزمات
واملؤسسات املك ّلفة
بإنجاز مشاريع
عمومية أو بإدارة
مرافق عمومية
الفصل  14من
(ق.أ.م.م)
 /4رقابة موجّ هة بناء
عىل ّ
تلقي معلومات
ّ
ج ّديّة بتوفر شبهات
سوء ترصّ ف
أو فساد
الفصل  18من
(ق.أ.م.م)

 /2رقابة ميدانيّة وفقا
للربنامج ّ
السنويّ
ملحكمة املحاسبات
الفصل ( 144ق .أ.م.م)

ب /الكشف عن إخالالت
الترصّ ف واإلذن بتسويتها

المحور الثاني :هيئات الرقابة القضائية على أعمال الجماعات المحلية والسلطات المركزية والالمحورية من خالل م .ج.م.

مجال التّرصّ ف واملرجع
بمج ّلة الجماعات املح ّليّة

املسؤول عن
الترصّ ف

طرق التّرصف يف املرافق
العامّ ة املح ّليّة
الفصل  84م ج م
ـ استشارة الهيئات واملصالح
املختصة باإلدارات املركزية.
ـ عرض عقود ال ّلزمات عىل
ّ
تختص
املجالس املح ّليّة التي
بالتداول حول مدتها وجوانبها املجالس املح ّليّة
إدارة الجماعة املح ّليّة
املالية وإقرارها بعد اللجوء
إىل املنافسة والتقيّد بقواعد
الشفافية.
السهر عىل الحفاظ عىل
التوازن املايل للعقد يف حدود
ما تقتضيه متطلبات املرفق
العمومي موضوع العقد
واملقابل الذي يستخلصه
صاحب اللزمة.

طبيعة رقابة
املك ّلف باملتابعة أو
بإثارة تعهّ د محكمة محكمة املحاسبات
وهدفها
املحاسبات
 /1رقابة األداء
بالنّظر إىل معايري
النّجاعة والفعاليّة
واالقتصاد
تعهّ د ذاتي
ملحكمة املحاسبات
 /2رقابة االلتزام
ّ
للتحقق من رشعيّة
األعمال

دافعو ّ
الضائب
املتساكنون واملجتمع
املدني
ّ

اإلجراءات
 /1رقابة مستنديّة بناء
عىل اإلحالة الدّوريّة لوثائق
ّ
الصف إىل كتابة
محكمة املحاسبات
الفصل ( 146ق .أ.م.م)

اآلثار التي يمكن أن
ترتتّب عن ال ّرقابة

أ /تقديم توصيات لضمان
احرتام ّ
مسيي الجماعة
املح ّليّة للمبادئ العامّ ة
لتسيري املرافق العموميّة
املح ّليّة

 /3رقابة محكمة
املحاسبات عىل
أصحاب اللزمات
واملؤسسات املك ّلفة
بإنجاز مشاريع
عمومية أو بإدارة
مرافق عمومية
الفصل  14من
(ق.أ.م.م)

179
179

 /2رقابة ميدانيّة وفقا
للربنامج ّ
السنويّ
 /4رقابة موجّ هة بناء ملحكمة املحاسبات
عىل ّ
الفصل ( 144ق .أ.م.م)
تلقي معلومات
ّ
ج ّديّة بتوفر شبهات
سوء ترصّ ف
أو فساد
الفصل  18من
(ق.أ.م.م)

ب /الكشف عن إخالالت
الترصّ ف واإلذن بتسويتها

2

180
180

مجال التّرصّ ف واملرجع
بمج ّلة الجماعات املح ّليّة

املسؤول عن
الترصّ ف

ّ
المحل ّية
دليل ال ّرقابة القضائ ّية على أعمال الجماعات

استغالل مرافق عامّ ة
اقتصادية وصناعية
وتجارية بواسطة عقود
تفويض
الفصل  85م ج م
إبرام عقود « تفويض
مرافق عامّ ة مح ّليّة» ،تم ّكن
بمقتضاها جماعة مح ّليّة
بصفتها مانحة التّفويض
ّ
خاصا
شخصا عموميّا أو
بصفته صاحب التّفويض،
عمومي ال
التّرصّ ف يف مرفق
ّ
املجالس املح ّليّة
يعود
إدارية
يكتيس صبغة
إدارة الجماعة املح ّليّة
لها بالنّظر.
ربط املقابل املايل باألساس
بنتائج التّرصّ ف يف املرفق
العام موضوع التّفويض
وأن يتحمل صاحب
التفويض املخاطر املالية
للنشاط املرفقي.

طبيعة رقابة
املك ّلف باملتابعة أو
بإثارة تعهّ د محكمة محكمة املحاسبات
وهدفها
املحاسبات
 /1رقابة األداء
بالنّظر إىل معايري
النّجاعة والفعاليّة
واالقتصاد
تعهّ د ذاتي
ملحكمة املحاسبات
 /2رقابة االلتزام
ّ
للتحقق من رشعيّة
األعمال

دافعو ّ
الضائب
املتساكنون واملجتمع
املدني
ّ

اإلجراءات
 /1رقابة مستنديّة بناء
عىل اإلحالة الدّوريّة لوثائق
ّ
الصف إىل كتابة
محكمة املحاسبات
الفصل ( 146ق .أ.م.م)

اآلثار التي يمكن أن
ترتتّب عن ال ّرقابة
أ /تقديم توصيات لضمان
احرتام ّ
مسيي الجماعة
املح ّليّة للمبادئ العامّ ة
لتسيري املرافق العموميّة
املح ّليّة

 /3رقابة محكمة
املحاسبات عىل
أصحاب اللزمات
واملؤسسات املك ّلفة
بإنجاز مشاريع
عمومية أو بإدارة
مرافق عمومية
الفصل  14من
(ق.أ.م.م)

 /2رقابة ميدانيّة وفقا
للربنامج ّ
السنويّ
 /4رقابة موجّ هة بناء ملحكمة املحاسبات
عىل ّ
الفصل ( 144ق .أ.م.م)
تلقي معلومات
ّ
ج ّديّة بتوفر شبهات
سوء ترصّ ف
أو فساد
الفصل  18من
(ق.أ.م.م)

ب /الكشف عن إخالالت
الترصّ ف واإلذن بتسويتها

المحور الثاني :هيئات الرقابة القضائية على أعمال الجماعات المحلية والسلطات المركزية والالمحورية من خالل م .ج.م.

مجال التّرصّ ف واملرجع
بمج ّلة الجماعات املح ّليّة

املسؤول عن
الترصّ ف

استغالل مرافق عامّ ة
اقتصادية وصناعية
وتجارية بواسطة عقود
تفويض
الفصل  85م ج م
إبرام عقود التفويض وفق
اجراءات تقوم عىل مبادئ
املنافسة واملساواة والشفافية
والنزاهة.
املجالس املح ّليّة
تضمّ ن عقد تفويض املرفق
العام إلزام صاحب التّفويض رئيس املجلس ّ
املحل
إدارة الجماعة املح ّليّة
بإحداث منشآت أو باقتناء
أمالك أو تجهيزات رضوريّة
لسري املرفق.
تنصيص مداولة الجماعة
املحلية عىل نوعيّة الخدمات
املرفقيّة التي يقرتح تفويضها
ّ
وخاصيّاتها الفنّيّة.
االستعانة بمكاتب أو
مؤسسات متخصصة
للتفاوض وإعداد مشاريع
عقود تفويض مرافقها العامة.

طبيعة رقابة
املك ّلف باملتابعة أو
بإثارة تعهّ د محكمة محكمة املحاسبات
وهدفها
املحاسبات
 /1رقابة األداء
بالنّظر إىل معايري
النّجاعة والفعاليّة
واالقتصاد
تعهّ د ذاتي
 /2رقابة االلتزام
ملحكمة املحاسبات
ّ
للتحقق من رشعيّة
األعمال
أمني املال الجهوي
الوايل

دافعو ّ
الضائب
املتساكنون واملجتمع
املدني
ّ

اإلجراءات
 /1رقابة مستنديّة بناء
عىل اإلحالة الدّوريّة لوثائق
ّ
الصف إىل كتابة
محكمة املحاسبات
الفصل ( 146ق .أ.م.م)

اآلثار التي يمكن أن
ترتتّب عن ال ّرقابة
أ /تقديم توصيات لضمان
احرتام ّ
مسيي الجماعة
املح ّليّة للمبادئ العامّ ة
لتسيري املرافق العموميّة
املح ّليّة

 /3رقابة محكمة
املحاسبات عىل
أصحاب اللزمات
واملؤسسات املك ّلفة
بإنجاز مشاريع
عمومية أو بإدارة
مرافق عمومية
الفصل  14من
(ق.أ.م.م)

181
181

 /2رقابة ميدانيّة وفقا
للربنامج ّ
السنويّ
 /4رقابة موجّ هة بناء ملحكمة املحاسبات
عىل ّ
الفصل ( 144ق .أ.م.م)
تلقي معلومات
ج ّديّة ّ
بتوفر شبهات
سوء ترصّ ف
أو فساد
الفصل  18من
(ق.أ.م.م)

ب /الكشف عن إخالالت
الترصّ ف واإلذن بتسويتها

2
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مجال التّرصّ ف واملرجع
بمج ّلة الجماعات املح ّليّة

املسؤول عن
الترصّ ف

استغالل مرافق عامّ ة
اقتصادية وصناعية
وتجارية بواسطة عقود
تفويض

الفصل  86م ج م

ّ
المحل ّية
دليل ال ّرقابة القضائ ّية على أعمال الجماعات

إبرام عقود تفويض املرفق
العام إذا ّ
نص القانون عىل
وجوبيّة استغالل املرفق
عن طريق الوكالة من قبل
الجماعة املح ّليّة أو إذا جعل
القانون استغالله حكرا لفائدة
مؤسسة أو منشأة عموميّة.

طبيعة رقابة
املك ّلف باملتابعة أو
بإثارة تعهّ د محكمة محكمة املحاسبات
وهدفها
املحاسبات
 /1رقابة األداء
بالنّظر إىل معايري
 /1رقابة مستنديّة بناء
النّجاعة والفعاليّة
عىل اإلحالة الدّوريّة لوثائق
واالقتصاد
ّ
الصف إىل كتابة
تعهّ د ذاتي
محكمة املحاسبات
 /2رقابة االلتزام
ملحكمة املحاسبات
ّ
الفصل ( 146ق .أ.م.م)
للتحقق من رشعيّة
األعمال
اإلجراءات

أمني املال الجهوي
املجالس املح ّليّة
رئيس املجلس ّ
املحل
إدارة الجماعة املح ّليّة

الوايل

دافعو ّ
الضائب
املتساكنون واملجتمع
املدني
ّ

اآلثار التي يمكن أن
ترتتّب عن ال ّرقابة

أ /تقديم توصيات لضمان
احرتام ّ
مسيي الجماعة
املح ّليّة للمبادئ العامّ ة
لتسيري املرافق العموميّة
املح ّليّة

 /3رقابة محكمة
املحاسبات عىل
أصحاب اللزمات
واملؤسسات املك ّلفة
بإنجاز مشاريع
عمومية أو بإدارة
مرافق عمومية
الفصل  14من
(ق.أ.م.م)
 /4رقابة موجّ هة بناء  /2رقابة ميدانيّة وفقا
عىل ّ
للربنامج ّ
تلقي معلومات
السنويّ
ج ّديّة ّ
بتوفر شبهات ملحكمة املحاسبات
سوء ترصّ ف أو فساد الفصل ( 144ق .أ.م.م)
الفصل  18من
(ق.أ.م.م)

ب /الكشف عن إخالالت
الترصّ ف واإلذن بتسويتها

المحور الثاني :هيئات الرقابة القضائية على أعمال الجماعات المحلية والسلطات المركزية والالمحورية من خالل م .ج.م.

مجال التّرصّ ف واملرجع
بمج ّلة الجماعات املح ّليّة

املسؤول عن
الترصّ ف
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183

استغالل مرافق عامّ ة
اقتصادية وصناعية
وتجارية بواسطة عقود
تفويض
الفصل  87م ج م
عدم جواز ّ
الت ّشح
لعقود تفويض مرفق عام:
ـ ك ّل شخص صدر يف شأنه حكم
بات يقيض بسجنه ملدّة تفوق
ستة أشهر مع النّفاذ باستثناء
األشخاص املحكوم عليهم من
أجل جنحة غري قصدية إن لم
تكن متبوعة بالفرار،
ّ
املجالس املحليّة
تتبع
موضوع
ـ ك ّل شخص
رئيس املجلس ّ
املحل
قضائي من أجل التّ
فليس
ّ
إدارة الجماعة املح ّليّة
أوك ّل شخص تع ّلقت به
إجراءات إنقاذ ّ
املؤسسات التي
تم ّر بصعوبات اقتصاديّة،
ـ ك ّل شخص ال يستظهر بما
يفيد تسوية وضعيّته الجبائيّة
تجاه الدّولة وتجاه الجماعات
املح ّليّة،
ك ّل رؤساء وأعضاء املجالس
وأعوان الجماعات املحلية.
ـ محاسب الجماعة املحلية،
ـ ك ّل حاالت تضارب املصالح
حسب الترشيع الجاري به العمل.

طبيعة رقابة
املك ّلف باملتابعة أو
بإثارة تعهّ د محكمة محكمة املحاسبات
وهدفها
املحاسبات
 /1رقابة األداء
 /1رقابة مستنديّة بناء
بالنّظر إىل معايري
عىل اإلحالة الدّوريّة لوثائق
النّجاعة والفعاليّة
ّ
الصف إىل كتابة
واالقتصاد
تعهّ د ذاتي
محكمة املحاسبات
ملحكمة املحاسبات
الفصل ( 146ق .أ.م.م)
 /2رقابة االلتزام
ّ
للتحقق من رشعيّة
األعمال
هيئات ال ّرقابة والتّ ّ
فقد
 /3رقابة محكمة
املحاسبات عىل
أصحاب اللزمات
واملؤسسات املك ّلفة
بإنجاز مشاريع
أمني املال الجهوي
عمومية أو بإدارة
مرافق عمومية
الفصل  14من
(ق.أ.م.م)
الوايل
اإلجراءات

دافعو ّ
الضائب
املتساكنون واملجتمع
املدني
ّ

 /4رقابة موجّ هة بناء
عىل ّ
تلقي معلومات
ج ّديّة ّ
بتوفر شبهات
سوء ترصّ ف
أو فساد
الفصل  18من
(ق.أ.م.م)

 /2رقابة ميدانيّة وفقا
للربنامج ّ
السنويّ
ملحكمة املحاسبات
الفصل ( 144ق .أ.م.م)

اآلثار التي يمكن أن
ترتتّب عن ال ّرقابة

أ /تقديم توصيات لضمان
احرتام ّ
مسيي الجماعة
املح ّليّة للمبادئ العامّ ة
لتسيري املرافق العموميّة
املح ّليّة

ب /الكشف عن إخالالت
الترصّ ف واإلذن بتسويتها

ج /التبليغ إىل النّيابة
ّ
املختصة عند
العموميّة
الوقوف عىل أخطاء من
شأنها أن تش ّكل جناية أو
جنحة قصد تتبّع مرتكبيها
أمام املحاكم ذات النّظر.
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مجال التّرصّ ف واملرجع
بمج ّلة الجماعات املح ّليّة

املسؤول عن
الترصّ ف

ّ
المحل ّية
دليل ال ّرقابة القضائ ّية على أعمال الجماعات

استغالل مرافق عامّ ة
اقتصادية وصناعية
وتجارية بواسطة عقود
تفويض
الفصل  88م ج م
ـ الدّعوة إىل املنافسة وإشهارها
باملوقع اإللكرتوني املخصص
للجماعةاملح ّليّةوبصحيفتني
يوميّتني عىل األقل وتعليقها
بمقر الجماعة املحلية بخصوص
عروض تفويض املرافق العامّة.
ـ تحديد األجل املناسب
املجالس املح ّليّة
ّ
ّة
ي
م
للمنافسة مع مراعاة أه
رئيس املجلس ّ
املحل
موضوع العقد.
ّ
إدارة الجماعة املحليّة
تضمّن اإلعالن عن طلب
العروض:
 موضوع العقدـ املكان الذي يمكن فيه اال ّ
طالع
عىل ك ّراس ّ
الشوط وسحبه
ـ املكان والتّاريخ و ّ
الساعة
القصوى لقبول العروض
 مكان وتاريخ وساعة جلسةفتح العروض
األجل الذي يبقى فيهّ
املرتشحون ملزمني بعروضهم
ـ املؤيّدات الواجب تقديمها
فيما ّ
يخص املواصفات الفنّية
و ّ
الضمانات املالية املطلوبة.

طبيعة رقابة
املك ّلف باملتابعة أو
بإثارة تعهّ د محكمة محكمة املحاسبات
وهدفها
املحاسبات
 /1رقابة األداء
 /1رقابة مستنديّة بناء
بالنّظر إىل معايري
عىل اإلحالة الدّوريّة لوثائق
النّجاعة والفعاليّة
ّ
الصف إىل كتابة
واالقتصاد
تعهّ د ذاتي
محكمة املحاسبات
ملحكمة املحاسبات
الفصل ( 146ق .أ.م.م)
 /2رقابة االلتزام
ّ
للتحقق من رشعيّة
األعمال
اإلجراءات

أمني املال الجهوي

الوايل

دافعو ّ
الضائب
املتساكنون واملجتمع
املدني
ّ

اآلثار التي يمكن أن
ترتتّب عن ال ّرقابة

أ /تقديم توصيات لضمان
احرتام ّ
مسيي الجماعة
املح ّليّة للمبادئ العامّ ة
لتسيري املرافق العموميّة
املح ّليّة

 /3رقابة محكمة
املحاسبات عىل
أصحاب اللزمات
واملؤسسات املك ّلفة
بإنجاز مشاريع
عمومية أو بإدارة
مرافق عمومية
الفصل  14من
(ق.أ.م.م)
 /4رقابة موجّ هة بناء
عىل ّ
تلقي معلومات
ّ
ج ّديّة بتوفر شبهات
سوء ترصّ ف
أو فساد
الفصل  18من
(ق.أ.م.م)

 /2رقابة ميدانيّة وفقا
للربنامج ّ
السنويّ
ملحكمة املحاسبات
الفصل ( 144ق .أ.م.م)

ب /الكشف عن إخالالت
الترصّ ف واإلذن بتسويتها

المحور الثاني :هيئات الرقابة القضائية على أعمال الجماعات المحلية والسلطات المركزية والالمحورية من خالل م .ج.م.

مجال التّرصّ ف واملرجع
بمج ّلة الجماعات املح ّليّة
استغالل مرافق عامّ ة
اقتصادية وصناعية
وتجارية بواسطة عقود
تفويض
الفصل  89م ج م
ّ
ـ فتح ّ
املرتشحني لعقود
ملفات
تفويض مرافق عامّ ة مح ّليّة
ّ
مختصة.
من قبل لجنة
الفصل  90م ج م
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تحديد مدّة عقود تفويض
املرافق العامّ ة مع األخذ بعني
االعتبار طبيعة الخدمات
املرفقيّة املطلوب إسداؤها من
صاحب التّفويض.
إذا اقتىض عقد تفويض
املرفق العام إحداث إنشاءات
أو اكتساب أمالك من قبل
صاحب التّفويض ،يؤخذ بعني
االعتبار ،يف تحديد مدّة العقد،
طبيعة تلك اإلحداثات أو
األمالك ومدة اإلهالكات وقيمة
االستثمار الذي سيبذل لهذا
الغرض.

طبيعة رقابة
املك ّلف باملتابعة أو
املسؤول عن
بإثارة تعهّ د محكمة محكمة املحاسبات
الترصّ ف
وهدفها
املحاسبات
 /1رقابة األداء
 /1رقابة مستنديّة بناء
بالنّظر إىل معايري
لجنة ترت ّكب من:
عىل اإلحالة الدّوريّة لوثائق
النّجاعة والفعاليّة
رئيس يعينه رئيس
ّ
الصف إىل كتابة
واالقتصاد
الجماعة املح ّليّة املعنيّة تعهّ د ذاتي
محكمة املحاسبات
ملحكمة املحاسبات
أو من ينوبه؛
الفصل ( 146ق .أ.م.م)
 /2رقابة االلتزام
عضوين بمجلس
ّ
للتحقق من رشعيّة
الجماعة يعيّنهما
األعمال
مجلس الجماعة
املح ّليّة.
 /3رقابة محكمة
تقنيّني اثنني من ذوي
املحاسبات عىل
االختصاص يعيّنهما
أصحاب اللزمات
أمني املال الجهوي
مكتب الجماعة
واملؤسسات املك ّلفة
املح ّليّة.
ـ ّ
بإنجاز مشاريع
تول الكاتب العام
عمومية أو بإدارة
أو املدير التنفيذي
مرافق عمومية
للجماعة املح ّليّة أو من
الفصل  14من
ينوبه كتابة اللجنة.
(ق.أ.م.م)
الوايل
ـ حضور محاسب
الجماعة املح ّليّة
بجلسة لجنة فتح
ّ
ّ
 /4رقابة موجّ هة بناء  /2رقابة ميدانيّة وفقا
املرتشحني
ملفات
عىل ّ
للربنامج ّ
تلقي معلومات
واملشاركة برأي
السنويّ
ج ّديّة ّ
بتوفر شبهات ملحكمة املحاسبات
استشاري.
الفصل ( 144ق .أ.م.م)
سوء ترصّ ف
دافعو ّ
أو فساد
الضائب
املجالس املح ّليّة
رئيس املجلس ّ
املحل املتساكنون واملجتمع الفصل  18من
(ق.أ.م.م)
إدارة الجماعة املح ّليّة
املدني
ّ
اإلجراءات

اآلثار التي يمكن أن
ترتتّب عن ال ّرقابة

أ /تقديم توصيات لضمان
احرتام ّ
مسيي الجماعة
املح ّليّة للمبادئ العامّ ة
لتسيري املرافق العموميّة
املح ّليّة

ب /الكشف عن إخالالت
الترصّ ف واإلذن بتسويتها
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مجال التّرصّ ف واملرجع
بمج ّلة الجماعات املح ّليّة

املسؤول عن
الترصّ ف

استغالل مرافق عامّ ة
اقتصادية وصناعية
وتجارية بواسطة عقود
تفويض
الفصل  91م ج م

ّ
المحل ّية
دليل ال ّرقابة القضائ ّية على أعمال الجماعات

اتّخاذ قرار مع ّلل للتّمديد يف
عقود تفويض املرافق العامة.
التمديد يف عقود تفويض
املرافق العامة بطلب من:
مجلس الجماعة
ـ مانح التفويض ألسباب
املح ّليّة املانحة
متّصلة بحسن سري املرفق
العا ّم أو لتوسيع مجاله ّ
التابي بأغلبية األعضاء
أو إلنجاز استثمارات ما ّديّة
غري مضمّ نة بالعقد األصيل،
ـ مانح التفويض ألسباب
تقتضيها املصلحة العامة
املحلية الحيوية،
ـ صاحب التفويض ألسباب
متصلة بحسن سري املرفق
العام أو يف حالة حدوث
ظروف غري ّ
متوقعة نتج عنها
ّ
تأخر يف اإلنجاز.
ـ إبرام ملحق للعقد األصيل يف
جميع الحاالت.

طبيعة رقابة
املك ّلف باملتابعة أو
بإثارة تعهّ د محكمة محكمة املحاسبات
وهدفها
املحاسبات
 /1رقابة األداء
 /1رقابة مستنديّة بناء
بالنّظر إىل معايري
عىل اإلحالة الدّوريّة لوثائق
النّجاعة والفعاليّة
ّ
الصف إىل كتابة
واالقتصاد
محكمة املحاسبات
الفصل ( 146ق .أ.م.م)
 /2رقابة االلتزام
تعهّ د ذاتي
ّ
للتحقق من رشعيّة
ملحكمة املحاسبات
األعمال
اإلجراءات

أمني املال الجهوي

الوايل

دافعو ّ
الضائب
املتساكنون واملجتمع
املدني
ّ

اآلثار التي يمكن أن
ترتتّب عن ال ّرقابة

أ /تقديم توصيات لضمان
احرتام ّ
مسيي الجماعة
املح ّليّة للمبادئ العامّ ة
لتسيري املرافق العموميّة
املح ّليّة

 /3رقابة محكمة
املحاسبات عىل
أصحاب اللزمات
واملؤسسات املك ّلفة
بإنجاز مشاريع
عمومية أو بإدارة
مرافق عمومية
الفصل  14من
(ق.أ.م.م)
 /4رقابة موجّ هة بناء
عىل ّ
تلقي معلومات
ّ
ج ّديّة بتوفر شبهات
سوء ترصّ ف
أو فساد
الفصل  18من
(ق.أ.م.م)

 /2رقابة ميدانيّة وفقا
للربنامج ّ
السنويّ
ملحكمة املحاسبات
الفصل ( 144ق .أ.م.م)

ب /الكشف عن إخالالت
الترصّ ف واإلذن بتسويتها

المحور الثاني :هيئات الرقابة القضائية على أعمال الجماعات المحلية والسلطات المركزية والالمحورية من خالل م .ج.م.

مجال التّرصّ ف واملرجع
بمج ّلة الجماعات املح ّليّة
استغالل مرافق عامّ ة
اقتصادية وصناعية
وتجارية بواسطة عقود
تفويض
الفصل  92م ج م
ّ
املرتشحني
ـ ضبط قائمة يف
ملفات ّ
الذين قبلت ّ
ترشحهم
ّ
ّ
الخاصيّات الفنيّة
بعد درس
و ّ
الضمانات املاليّة التي
ملفات ّ
تضمّ نتها ّ
ترشحهم.
ـالتّ ّ
حقق من قابليّة تأمني
ّ
املرتشحني لعقود تفويض
املرافق العامّ ة الستمراريّة
املرفق العمومي وللمساواة بني
مستعمليه.
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الفصل  93م ج م
ّ
املرتشحني لعقود
ـ ترتيب
تفويض املرافق العامّ ة
بحسب أفضليّة عروضهم
من النّاحيتني الفنّيّة واملاليّة،
وتحرير محرض جلسة يف ذلك
يحال إىل مجلس الجماعة
املح ّليّة.
اإلعالن يف جلسة علنيّة عن
ّ
املرتشح الذي ت ّم قبول عرضه.

طبيعة رقابة
املك ّلف باملتابعة أو
املسؤول عن
بإثارة تعهّ د محكمة محكمة املحاسبات
الترصّ ف
وهدفها
املحاسبات
 /1رقابة األداء
 /1رقابة مستنديّة بناء
بالنّظر إىل معايري
عىل اإلحالة الدّوريّة لوثائق
النّجاعة والفعاليّة
ّ
الصف إىل كتابة
واالقتصاد
تعهّ د ذاتي
محكمة املحاسبات
ملحكمة املحاسبات
الفصل ( 146ق .أ.م.م)
 /2رقابة االلتزام
لجنة ترت ّكب من:
ّ
للتحقق من رشعيّة
رئيس يعينه رئيس
األعمال
الجماعة املح ّليّة املعنيّة
أو من ينوبه؛
 /3رقابة محكمة
عضوين بمجلس
املحاسبات عىل
أمني املال الجهوي
الجماعة يعيّنهما
أصحاب اللزمات
مجلس الجماعة
واملؤسسات املك ّلفة
املح ّليّة؛
بإنجاز مشاريع
تقنيّني اثنني من ذوي
عمومية أو بإدارة
االختصاص يعيّنهما
مرافق عمومية
مكتب الجماعة
الفصل  14من
الوايل
املح ّليّة.
ـ ّ
(ق.أ.م.م)
تول الكاتب العام
أو املدير التنفيذي
للجماعة املح ّليّة أو من
 /4رقابة موجّ هة بناء
ينوبه كتابة اللجنة.
عىل ّ
تلقي معلومات
ـ حضور محاسب
ج ّديّة ّ
دافعو ّ
بتوفر شبهات
الضائب
الجماعة املح ّليّة
 /2رقابة ميدانيّة وفقا
املتساكنون واملجتمع سوء ترصّ ف
بجلسة لجنة فتح
ّ
ّ
للربنامج ّ
أو فساد
املرتشحني
ملفات
املدني
السنويّ
ّ
ملحكمة املحاسبات
الفصل  18من
واملشاركة برأي
الفصل ( 144ق .أ.م.م)
(ق.أ.م.م)
استشاري.
اإلجراءات

اآلثار التي يمكن أن
ترتتّب عن ال ّرقابة

أ /تقديم توصيات لضمان
احرتام ّ
مسيي الجماعة
املح ّليّة للمبادئ العامّ ة
لتسيري املرافق العموميّة
املح ّليّة

ب /الكشف عن إخالالت
الترصّ ف واإلذن بتسويتها

2
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مجال التّرصّ ف واملرجع
بمج ّلة الجماعات املح ّليّة

املسؤول عن
الترصّ ف

استغالل مرافق عامّ ة
اقتصادية وصناعية
وتجارية بواسطة عقود
تفويض
الفصل  93م ج م

ّ
المحل ّية
دليل ال ّرقابة القضائ ّية على أعمال الجماعات

ـ اإلجابة يف أجل خمسة عرش
يوما عىل املطالب الكتابيّة
لبيان أسباب ال ّرفض املقدّمة
من ك ّل ّ
مرتشح لم يفز بالعقد
خالل أجل أقصاه خمسة عرش
يوما من تاريخ جلسة اإلعالن
ّ
رئيس الجماعة املح ّليّة
املرتشح الذي ت ّم قبول
عن
املعنيّة
عرضه.
ـ توجيه عقد التّفويض
ومالحقه للفائز بالعرض
ودعوته إلمضاء مرشوع العقد
يف أجل ال يتجاوز خمسة عرش
يوما .ويف صورة تجاوز هذا
األجل يعترب املوايل يف الرتتيب
من بني العروض املقبولة فائزا
ويتم التعاقد معه وفق نفس
اإلجراءات.

طبيعة رقابة
املك ّلف باملتابعة أو
بإثارة تعهّ د محكمة محكمة املحاسبات
وهدفها
املحاسبات
 /1رقابة األداء
 /1رقابة مستنديّة بناء
بالنّظر إىل معايري
عىل اإلحالة الدّوريّة لوثائق
النّجاعة والفعاليّة
ّ
الصف إىل كتابة
واالقتصاد
تعهّ د ذاتي
محكمة املحاسبات
ملحكمة املحاسبات
الفصل ( 146ق .أ.م.م)
 /2رقابة االلتزام
ّ
للتحقق من رشعيّة
األعمال
اإلجراءات

أمني املال الجهوي

الوايل

دافعو ّ
الضائب
املتساكنون واملجتمع
املدني
ّ

اآلثار التي يمكن أن
ترتتّب عن ال ّرقابة

أ /تقديم توصيات لضمان
احرتام ّ
مسيي الجماعة
املح ّليّة للمبادئ العامّ ة
لتسيري املرافق العموميّة
املح ّليّة

 /3رقابة محكمة
املحاسبات عىل
أصحاب اللزمات
واملؤسسات املك ّلفة
بإنجاز مشاريع
عمومية أو بإدارة
مرافق عمومية
الفصل  14من
(ق.أ.م.م)
 /4رقابة موجّ هة بناء
عىل ّ
تلقي معلومات
ّ
ج ّديّة بتوفر شبهات
سوء ترصّ ف
أو فساد
الفصل  18من
(ق.أ.م.م)

 /2رقابة ميدانيّة وفقا
للربنامج ّ
السنويّ
ملحكمة املحاسبات
الفصل ( 144ق .أ.م.م)

ب /الكشف عن إخالالت
الترصّ ف واإلذن بتسويتها

المحور الثاني :هيئات الرقابة القضائية على أعمال الجماعات المحلية والسلطات المركزية والالمحورية من خالل م .ج.م.

مجال التّرصّ ف واملرجع
بمج ّلة الجماعات املح ّليّة

املسؤول عن
الترصّ ف

استغالل مرافق عامّ ة
اقتصادية وصناعية
وتجارية بواسطة عقود
تفويض
الفصل  94م ج م
ال ّلجوء إىل التّفاوض املبارش
أو تنظيم استشارة حرصيّا يف
الحاالت التّالية:
 إذا لم تفض الدّعوةللمنافسة مرتني متتاليتني إىل رئيس الجماعة املح ّليّة
املعنيّة
عروض مثمرة،
 إذا تع ّلق العقد بأعمال اليمكن أن يعهد بإنجازها إال ّ
لشخص ّ
معي أو بنشاط
ّ
يختص باستغالله حامل براءة
اخرتاع أو صاحب أمالك ذات
طابع ثقايف أو تراثي،
 يف حالة التأ ّكد الشديدوالرضورة القصوى لإلنجاز.
إحالة االتفاق املبارش عىل الوايل
املختص ترابيا وعىل أمني املال
الجهوي لإلعالم.

طبيعة رقابة
املك ّلف باملتابعة أو
بإثارة تعهّ د محكمة محكمة املحاسبات
وهدفها
املحاسبات
 /1رقابة األداء
/1االعرتاض عىل االتفاق
بالنّظر إىل معايري
املذكور لدى هيئة محكمة
النّجاعة والفعاليّة
املحاسبات املختصة ترابيا
واالقتصاد
يف أجل  15يوما من تاريخ
الوايل
اإلعالم.
 /2رقابة االلتزام
لالعرتاض عند
ّ
للتحقق من رشعيّة
االقتضاء
األعمال
اإلجراءات

أمني املال الجهوي
للمتابعة

تعهّ د ذاتي
ملحكمة املحاسبات

 /3رقابة محكمة
املحاسبات عىل
أصحاب اللزمات
واملؤسسات املك ّلفة
بإنجاز مشاريع
عمومية أو بإدارة
مرافق عمومية
الفصل  14من
(ق.أ.م.م)
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 /4رقابة موجّ هة بناء
عىل ّ
تلقي معلومات
ج ّديّة ّ
بتوفر شبهات
سوء ترصّ ف
أو فساد
الفصل  18من
(ق.أ.م.م)

 /2رقابة مستنديّة بناء
عىل اإلحالة الدّوريّة لوثائق
ّ
الصف إىل كتابة محكمة
املحاسبات
الفصل ( 146ق .أ.م.م)

 /3رقابة ميدانيّة وفقا
للربنامج ّ
السنويّ ملحكمة
املحاسبات
الفصل ( 144ق .أ.م.م)

اآلثار التي يمكن أن
ترتتّب عن ال ّرقابة
أ /تقديم توصيات لضمان
احرتام ّ
مسيي الجماعة
املح ّليّة للمبادئ العامّ ة
لتسيري املرافق العموميّة
املح ّليّة
ب /الكشف عن إخالالت
الترصّ ف واإلذن بتسويتها

ج /الكشف عن أخطاء
ترصّ ف وزجرها

د /التبليغ إىل النّيابة
ّ
املختصة عند
العموميّة
الوقوف عىل أخطاء من
شأنها أن تش ّكل جناية أو
جنحة
قصد تتبّع مرتكبيها
أمام املحاكم ذات النّظر.

2
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مجال التّرصّ ف واملرجع
بمج ّلة الجماعات املح ّليّة

املسؤول عن
الترصّ ف

استغالل مرافق عامّ ة
اقتصادية وصناعية
وتجارية بواسطة عقود
تفويض
الفصل  94م ج م

طبيعة رقابة
املك ّلف باملتابعة أو
بإثارة تعهّ د محكمة محكمة املحاسبات
وهدفها
املحاسبات

اإلجراءات

 /1االعرتاض عىل االتفاق
 /1ال ّرقابة القضائيّة املذكور لدى هيئة محكمة
ّ
املحاسبات املختصة ترابيا
لفض النّزاعات بني
السلط املح ّليّة ّ
ّ
والسلط يف أجل  15يوما من تاريخ
اإلعالم.
الالمحوريّة
الفصل  94م ج م

ّ
المحل ّية
دليل ال ّرقابة القضائ ّية على أعمال الجماعات

االعرتاض عىل االتفاق املبارش
أمام محكمة املحاسبات

رئيس الجماعة
املح ّليّة املعنيّة
الوايل

الوايل
رئيس الجماعة
املح ّليّة املعنيّة

استئناف الحكم أمام محكمة
املحاسبات.

الوايل
رئيس الجماعة
املح ّليّة املعنيّة

رئيس الجماعة
املح ّليّة املعنيّة
الوايل
أمني املال الجهوي

 /2رقابة محكمة
املحاسبات عىل
أصحاب اللزمات
واملؤسسات املك ّلفة
بإنجاز مشاريع
عمومية أو بإدارة
مرافق عمومية
الفصل  14من
(ق.أ.م.م)
 /3رقابة االلتزام
ّ
للتحقق من رشعيّة
األعمال

اآلثار التي يمكن أن
ترتتّب عن ال ّرقابة

أ /إيقاف تنفيذ العقد
بموجب االعرتاض.

 /2إصدار هيئة محكمة
املحاسبات املختصة ترابيّا
قرارها يف أجل ال يتجاوز
شهرا من تاريخ تعهدها

 /3إمكانيّة استئناف
الحكم أمام الهيئة القضائية
ّ
ب /االلتزام بالقرار البات
املختصة استئنافيّا يف
أجل عرشة أيام من تاريخ الذي تصدره محكمة
املحاسبات يف أجل شهر.
صدوره.

ّ
ّ
والسلطات الالمحور ّية
المحل ّية
الفصل الثاني :هيئات ال ّرقابة القضائ ّية على أعمال الجماعات

ّ
ّ
نموذج مطلب اعتراض أمام هيئة محكمة المحاسبات المختصة ترابيا
الجهوية لمحكمة المحاسبات بـ ...
الدائرة
إلى جناب
ّ
السيد(ة) رئيس(ة) ّ
ّ
الصادرة عن الجماعات المحلّ ّية الكائنة بدائرة والية ...
المختصة
بصفتها هيئة محكمة المحاسبات
ضد القرارات ّ
ترابيا في االعتراضات ّ
ّ
ّ

يت ّم توجيه املطلب يف أربعة نظائر عن طريق رسالة مضمونة الوصول مع اإلعالم بالبلوغ أو إيداعه مبارشة
لدى كتابة املحكمة مقابل وصل باالستالم.
• اسم ولقب املعرتض
• صفة املعرتض
• السند القانوني للصفة

• دوافع االعرتاض
• عدد الوثائق املؤيّدة ومضمونها
• معطيات تكميليّة يمكن أن تكون ذات فائدة

• العنوان أو مح ّل املخابرة

• بيانات إضافيّة عن املعرتض إن كان من املتساكنني أو من املطالبني بالرضائب املح ّليّة
أو من ممثّيل املجتمع املدني

• السند القانوني لالعرتاض

• رقم بطاقة التعريف الوطنيّة

• الجماعة املحلية املعنيّة باالعرتاض

• املع ّرف الجبائي

• اسم ولقب املعرتض عليه

• اسم الجمعيّة ومق ّرها

• صفة املعرتض عليه

سمي للجمهوريّة التونسيّة
• تاريخ وعدد نرش اإلعالن عن تكوين الجمعيّة بال ّرائد ال ّر ّ

• السند القانوني للصفة

• اإلمضاء مع كتابة االسم واللقب بخ ّط اليد (مع ّرفا به إن كان املطلب موجّ ها
عن طريق الربيد)
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• موضوع االعرتاض

• التاريخ
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مجال التّرصّ ف واملرجع
بمج ّلة الجماعات املح ّليّة

املسؤول عن
الترصّ ف

استغالل مرافق عامّ ة
اقتصادية وصناعية
وتجارية بواسطة عقود
تفويض
الفصل  95م ج م

ّ
المحل ّية
دليل ال ّرقابة القضائ ّية على أعمال الجماعات

ّ
بالحق يف ممارسة
االحتفاظ
سلطة عامة للمراقبة
االقتصادية والفنية واملالية
املرتبطة بااللتزامات املرتتّبة
ّ
بالحق
عن العقد وكذلك
يف تعديل بنود العقد وفقا
ملتطلبات املرفق العام مع
ضمان حقها يف التوازن املايل الجماعة املح ّليّة مانحة
التّفويض.
للعقد
االستعانة بخرباء أو بأعوان
يختارهم مانح التّفويض
ويعلم بهم صاحب التّفويض.
عدم جواز تعطيل السري
العادي للمرفق موضوع
التفويض بداعي ممارسة
سلطة املراقبة.

طبيعة رقابة
املك ّلف باملتابعة أو
بإثارة تعهّ د محكمة محكمة املحاسبات
وهدفها
املحاسبات
 /1رقابة األداء
بالنّظر إىل معايري
 /1رقابة مستنديّة بناء
النّجاعة والفعاليّة
عىل اإلحالة الدّوريّة لوثائق
واالقتصاد
ّ
الصف إىل كتابة
محكمة املحاسبات
 /2رقابة االلتزام
تعهّ د ذاتي
ّ
الفصل ( 146ق .أ.م.م)
للتحقق من رشعيّة
ملحكمة املحاسبات
األعمال
اإلجراءات

الوايل
لالعرتاض عند
االقتضاء

أمني املال الجهوي

دافعو ّ
الضائب
املتساكنون واملجتمع
املدني
ّ

 /3رقابة محكمة
املحاسبات عىل
أصحاب اللزمات
واملؤسسات املك ّلفة
بإنجاز مشاريع
عمومية أو بإدارة
مرافق عمومية
الفصل  14من
(ق.أ.م.م)
 /4رقابة موجّ هة بناء
عىل ّ
تلقي معلومات
ّ
ج ّديّة بتوفر شبهات
سوء ترصّ ف
أو فساد
الفصل  18من
(ق.أ.م.م)

اآلثار التي يمكن أن
ترتتّب عن ال ّرقابة
أ /تقديم توصيات لضمان
احرتام ّ
مسيي الجماعة
املح ّليّة للمبادئ العامّ ة
لتسيري املرافق العموميّة
املح ّليّة
ب /الكشف عن إخالالت
الترصّ ف واإلذن بتسويتها

ج /الكشف عن أخطاء
ترصّ ف وزجرها

 /2رقابة ميدانيّة وفقا
للربنامج ّ
السنويّ
ملحكمة املحاسبات
الفصل ( 144ق .أ.م.م)

د /التبليغ إىل النّيابة
ّ
املختصة عند
العموميّة
الوقوف عىل أخطاء من
شأنها أن تش ّكل جناية أو
جنحة
قصد تتبّع مرتكبيها
أمام املحاكم ذات النّظر.

المحور الثاني :هيئات الرقابة القضائية على أعمال الجماعات المحلية والسلطات المركزية والالمحورية من خالل م .ج.م.

مجال التّرصّ ف واملرجع
بمج ّلة الجماعات املح ّليّة

املسؤول عن
الترصّ ف

استغالل مرافق عامّ ة
اقتصادية وصناعية
وتجارية بواسطة عقود
تفويض
الفصل  96م ج م
ـ إلزام صاحب التّفويض
بإبرام عقد تأمني ملسؤوليته
املدنية طيلة مدّة التّفويض
الجماعة املح ّليّة
ض ّد األخطار الناجمة عن
مانحة التّفويض.
األشغال التي ينجزها وعن
استغالل البناءات واملنشآت
والتجهيزات املذكورة يتضمن
رشطا يقتيض عدم فسخ العقد
أو إدخال تغيريات هامة عليه
دون املوافقة املسبّقة ملانح
التّفويض.
ـ تحمّ ل املسؤوليّة عن سري
املرفق العام تجاه مستعمليه.
ـ الرجوع عىل صاحب
التفويض أمام القضاء.

طبيعة رقابة
املك ّلف باملتابعة أو
بإثارة تعهّ د محكمة محكمة املحاسبات
وهدفها
املحاسبات

تعهّ د ذاتي
ملحكمة املحاسبات
الوايل

أمني املال الجهوي

دافعو ّ
الضائب
املتساكنون واملجتمع
املدني
ّ

 /1رقابةال أداء
بالنّظر إىل معايري
النّجاعة والفعاليّة
واالقتصاد
 /2رقابة االلتزام
ّ
للتحقق من رشعيّة
األعمال
 /3رقابة محكمة
املحاسبات عىل
أصحاب اللزمات
واملؤسسات املك ّلفة
بإنجاز مشاريع
عمومية أو بإدارة
مرافق عمومية
الفصل  14من
(ق.أ.م.م)

اإلجراءات

 /1رقابة مستنديّة بناء
عىل اإلحالة الدّوريّة لوثائق
ّ
الصف إىل كتابة
محكمة املحاسبات
الفصل ( 146ق .أ.م.م)
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 /2رقابة ميدانيّة وفقا
للربنامج ّ
السنويّ
ملحكمة املحاسبات
 /4رقابة موجّ هة بناء الفصل ( 144ق .أ.م.م)
عىل ّ
تلقي معلومات
ج ّديّة ّ
بتوفر شبهات
سوء ترصّ ف
أو فساد
الفصل  18من
(ق.أ.م.م)

اآلثار التي يمكن أن
ترتتّب عن ال ّرقابة
أ /تقديم توصيات لضمان
احرتام ّ
مسيي الجماعة
املح ّليّة للمبادئ العامّ ة
لتسيري املرافق العموميّة
املح ّليّة
ب /الكشف عن إخالالت
الترصّ ف واإلذن بتسويتها

ج /الكشف عن أخطاء
ترصّ ف وزجرها

د /التبليغ إىل النّيابة
ّ
املختصة عند
العموميّة
الوقوف عىل أخطاء من
شأنها أن تش ّكل جناية أو
جنحة
قصد تتبّع مرتكبيها
أمام املحاكم ذات النّظر.

2
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مجال التّرصّ ف واملرجع
بمج ّلة الجماعات املح ّليّة

املسؤول عن
الترصّ ف

استغالل مرافق عامّ ة
اقتصادية وصناعية
وتجارية بواسطة عقود
تفويض
الفصل  97م ج م

ّ
المحل ّية
دليل ال ّرقابة القضائ ّية على أعمال الجماعات

ـ متابعة مدى تقيّد صاحب
التفويض بالتزاماته
بخصوص املحافظة عىل
البناءات واملنشآت والتجهيزات الجماعة املح ّليّة مانحة
التّفويض.
الرضورية إلنجاز موضوع
العقد وتسيريه واحرتام
مبدأ املساواة يف املعاملة
واالستمرارية يف تقديم
الخدمات.
ـ ضمان انتقال ملكية ك ّل
البناءات واملنشآت عند انتهاء
العقد إىل الجماعة املح ّليّة
مانحة التفويض.
ـ إعطاء املوافقة املسبقة عىل
تنفيذ عقد التفويض بلجوء
صاحب التفويض إىل مناولة
جزء من التزاماته.

طبيعة رقابة
املك ّلف باملتابعة أو
بإثارة تعهّ د محكمة محكمة املحاسبات
وهدفها
املحاسبات

تعهّ د ذاتي
ملحكمة املحاسبات
الوايل

أمني املال الجهوي

دافعو ّ
الضائب
املتساكنون واملجتمع
املدني
ّ

 /1رقابة األداء
بالنّظر إىل معايري
النّجاعة والفعاليّة
واالقتصاد

اإلجراءات

 /2رقابة االلتزام
ّ
للتحقق من رشعيّة
األعمال

 /1رقابة مستنديّة بناء
عىل اإلحالة الدّوريّة لوثائق
ّ
الصف إىل كتابة
محكمة املحاسبات
الفصل ( 146ق .أ.م.م)

 /3رقابة محكمة
املحاسبات عىل
أصحاب اللزمات
واملؤسسات املك ّلفة
بإنجاز مشاريع
عمومية أو بإدارة
مرافق عمومية
الفصل  14من
(ق.أ.م.م)

 /2رقابة ميدانيّة وفقا
للربنامج ّ
السنويّ
ملحكمة املحاسبات
الفصل ( 144ق .أ.م.م)

 /4رقابة موجّ هة بناء
عىل ّ
تلقي معلومات
ّ
ج ّديّة بتوفر شبهات
سوء ترصّ ف
أو فساد
الفصل  18من
(ق.أ.م.م)

اآلثار التي يمكن أن
ترتتّب عن ال ّرقابة
أ /تقديم توصيات لضمان
احرتام ّ
مسيي الجماعة
املح ّليّة للمبادئ العامّ ة
لتسيري املرافق العموميّة
املح ّليّة
ب /الكشف عن إخالالت
الترصّ ف واإلذن بتسويتها

ج /الكشف عن أخطاء
ترصّ ف وزجرها

د /التبليغ إىل النّيابة
ّ
املختصة عند
العموميّة
الوقوف عىل أخطاء من
شأنها أن تش ّكل جناية أو
جنحة
قصد تتبّع مرتكبيها
أمام املحاكم ذات النّظر.

المحور الثاني :هيئات الرقابة القضائية على أعمال الجماعات المحلية والسلطات المركزية والالمحورية من خالل م .ج.م.

مجال التّرصّ ف واملرجع
بمج ّلة الجماعات املح ّليّة

املسؤول عن
الترصّ ف

استغالل مرافق عامّ ة
اقتصادية وصناعية
وتجارية بواسطة عقود
تفويض
الفصل  98م ج م

الجماعة املح ّليّة
مانحة التّفويض.
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ـ احرتام مانح التّفويض لك ّل
التزاماته التعاقدية الجوهرية.
ـ التنبيه عىل مانح التفويض
ومنحه أجال يحدّده العقد
صاحب التفويض
للوفاء بتعهّ داته.
ـ طلب فسخ عقد التّفويض.
ـ طلب التعويض عن الرضر
الالحق من ج ّراء اإلخالل
الدافع لطلب الفسخ.
الفصل  99م ج م
إنهاء العمل بعقد التّفويض
قبل حلول أجله:
/1ك ّلما دعت املصلحة
العامّ ة ومتطلبات حسن سري
املرفق العام استغالله من
ّ
الجماعة املحليّة
مانحة
قبل الجماعة املح ّليّة
مانحة التّفويض.
التّفويض،
 /2إذا صدر عن صاحب
التّفويض إخالل فادح بأحد
التزاماته التعاقدية األساسيّة

طبيعة رقابة
املك ّلف باملتابعة أو
بإثارة تعهّ د محكمة محكمة املحاسبات
وهدفها
املحاسبات

تعهّ د ذاتي
ملحكمة املحاسبات

 /1رقابة األداء
بالنّظر إىل معايري
النّجاعة والفعاليّة
واالقتصاد

اإلجراءات

 /1رقابة مستنديّة بناء
عىل اإلحالة الدّوريّة لوثائق
ّ
الصف إىل كتابة
محكمة املحاسبات
الفصل ( 146ق .أ.م.م)

الوايل

أمني املال الجهوي

أ /تقديم توصيات لضمان
احرتام ّ
مسيي الجماعة
املح ّليّة للمبادئ العامّ ة
لتسيري املرافق العموميّة
املح ّليّة
ب /الكشف عن إخالالت
الترصّ ف واإلذن بتسويتها

 /2رقابة االلتزام
ّ
للتحقق من رشعيّة
األعمال

 /3رقابة محكمة
املحاسبات عىل
أصحاب اللزمات
واملؤسسات املك ّلفة
بإنجاز مشاريع
عمومية أو بإدارة
مرافق عمومية
الفصل  14من
(ق.أ.م.م)

اآلثار التي يمكن أن
ترتتّب عن ال ّرقابة

ج /الكشف عن أخطاء
ترصّ ف وزجرها

 /2رقابة ميدانيّة وفقا
للربنامج ّ
السنويّ
ملحكمة املحاسبات
الفصل ( 144ق .أ.م.م)

د /التبليغ إىل النّيابة
ّ
املختصة عند
العموميّة
الوقوف عىل أخطاء من
شأنها أن تش ّكل جناية أو
جنحة
قصد تتبّع مرتكبيها
أمام املحاكم ذات النّظر.

2
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مجال التّرصّ ف واملرجع
بمج ّلة الجماعات املح ّليّة

املسؤول عن
الترصّ ف

استغالل مرافق عامّ ة
اقتصادية وصناعية
وتجارية بواسطة عقود
تفويض
الفصل  99م ج م

تعهّ د ذاتي
ملحكمة املحاسبات

ّ
المحل ّية
دليل ال ّرقابة القضائ ّية على أعمال الجماعات

الجماعة املح ّليّة
إعالم صاحب التّفويض
ّ
مسبّقا باعتزام إنهاء التّفويض مانحة التفويض.
يف أجل ال يق ّل عن ستّة أشهر.

طلب الغرم بصورة عادلة
وبدون تأخري لكامل ّ
الضر
الحاصل عن إنهاء العمل بعقد
التّفويض قبل انقضاء أجله.

طبيعة رقابة
املك ّلف باملتابعة أو
بإثارة تعهّ د محكمة محكمة املحاسبات
وهدفها
املحاسبات
 /1رقابة األداء
بالنّظر إىل معايري
النّجاعة والفعاليّة
واالقتصاد

 /2رقابة االلتزام
ّ
للتحقق من رشعيّة
األعمال

اإلجراءات

 /1رقابة مستنديّة بناء
عىل اإلحالة الدّوريّة لوثائق
ّ
الصف إىل كتابة
محكمة املحاسبات
الفصل ( 146ق .أ.م.م)

صاحب التفويض
أمني املال الجهوي

أ /تقديم توصيات لضمان
احرتام ّ
مسيي الجماعة
املح ّليّة للمبادئ العامّ ة
لتسيري املرافق العموميّة
املح ّليّة
ب /الكشف عن إخالالت
الترصّ ف واإلذن بتسويتها
ج /الكشف عن أخطاء
ترصّ ف وزجرها

الوايل
 /3رقابة محكمة
املحاسبات عىل
أصحاب اللزمات
واملؤسسات املك ّلفة
بإنجاز مشاريع
عمومية أو بإدارة
مرافق عمومية
الفصل  14من
(ق.أ.م.م)

اآلثار التي يمكن أن
ترتتّب عن ال ّرقابة

 /2رقابة ميدانيّة وفقا
للربنامج ّ
السنويّ
ملحكمة املحاسبات
الفصل ( 144ق .أ.م.م)

د /التبليغ إىل النّيابة
ّ
املختصة عند
العموميّة
الوقوف عىل أخطاء من
شأنها أن تش ّكل جناية أو
جنحة
قصد تتبّع مرتكبيها
أمام املحاكم ذات النّظر.

المحور الثاني :هيئات الرقابة القضائية على أعمال الجماعات المحلية والسلطات المركزية والالمحورية من خالل م .ج.م.

مجال التّرصّ ف واملرجع
بمج ّلة الجماعات املح ّليّة

املسؤول عن
الترصّ ف

ّ
الخواص
عقود الرشاكة مع
الفصل  100م ج م
تطبيق التّرشيع الجاري به
العمل املتع ّلق بعقود ّ
الشاكة
بني القطاع العا ّم والقطاع
ّ
الخاص فيما ال يتعارض مع
مبدأ التّدبري الحر.
ـ تكليف رشيك ّ
خاص بالقيام
بمهمّ ة شاملة تتع ّلق ك ّليّا
أو جزئيّا بتصميم وإحداث
منشآت أو تجهيزات أو
بنى تحتيّة ما ّديّة أو الما ّديّة
رضوريّة لتوفري مرفق عام.
الفصل  101م ج م
ـ تحديد التزامات ال ّ
طرفني
بعقد ّ
الشاكة.

طبيعة رقابة
املك ّلف باملتابعة أو
بإثارة تعهّ د محكمة محكمة املحاسبات
وهدفها
املحاسبات

تعهّ د ذاتي
ملحكمة املحاسبات
الجماعة املح ّليّة
املعنيّة.

 /1رقابة االلتزام
ّ
للتحقق من رشعيّة
األعمال

اإلجراءات

 /1رقابة مستنديّة بناء
عىل اإلحالة الدّوريّة لوثائق
ّ
الصف إىل كتابة
محكمة املحاسبات
الفصل ( 146ق .أ.م.م)

أ /تقديم توصيات لضمان
احرتام ّ
مسيي الجماعة
املح ّليّة للمبادئ العامّ ة
لتسيري املرافق العموميّة
املح ّليّة
ب /الكشف عن إخالالت
الترصّ ف واإلذن بتسويتها

الوايل

أمني املال الجهوي

اآلثار التي يمكن أن
ترتتّب عن ال ّرقابة
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 /2رقابة محكمة
املحاسبات عىل
أصحاب اللزمات
ّ
واملؤسسات املك ّلفة
بإنجاز مشاريع
عموميّة أو بإدارة
مرافق عموميّة يف إطار
ّ
الشاكة بني القطاعني
ّ
والخاص للتّأ ّكد
العا ّم
من مدى وفائهم
بااللتزامات املحمولة
عليهم.
الفصل  14من
(ق.أ.م.م)

 /2رقابة ميدانيّة وفقا
للربنامج ّ
السنويّ
ملحكمة املحاسبات
الفصل ( 144ق .أ.م.م)

ج /الكشف عن أخطاء
ترصّ ف وزجرها
د /التبليغ إىل النّيابة
ّ
املختصة عند
العموميّة
الوقوف عىل أخطاء من
شأنها أن تش ّكل جناية أو
جنحة
قصد تتبّع مرتكبيها
أمام املحاكم ذات النّظر.

2
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مجال التّرصّ ف واملرجع
بمج ّلة الجماعات املح ّليّة

املسؤول عن
الترصّ ف

إبرام الصفقات العموميّة
للجماعات املح ّليّة
الفصل  102م ج م

تعهّ د ذاتي
ملحكمة املحاسبات

ّ
المحل ّية
دليل ال ّرقابة القضائ ّية على أعمال الجماعات

ـ إبرام صفقات التّزوّد بموا ّد
وخدمات والدّراسات واألشغال
عىل أساس مبادئ ح ّريّة
املشاركة واملنافسة و ّ
الشفافيّة
واملساواة وتكافؤ الفرص
والنّزاهة.

ـ مراعاة أحكام مج ّلة
الجماعات املح ّليّة والنّظام
القانوني إلبرام وتنفيذ
ّ
ومراقبة ّ
الصفقات العموميّة
للجماعات املح ّليّة الذي يضبط
حكومي.
بأمر
ّ

طبيعة رقابة
املك ّلف باملتابعة أو
بإثارة تعهّ د محكمة محكمة املحاسبات
وهدفها
املحاسبات

 /1رقابة األداء
بالنّظر إىل معايري
النّجاعة والفعاليّة
واالقتصاد

اإلجراءات

 /1رقابة مستنديّة بناء
عىل اإلحالة الدّوريّة لوثائق
ّ
الصف إىل كتابة
محكمة املحاسبات
الفصل ( 146ق .أ.م.م)

اآلثار التي يمكن أن
ترتتّب عن ال ّرقابة
أ /تقديم توصيات لضمان
احرتام ّ
مسيي الجماعة
املح ّليّة للمبادئ العامّ ة
لتسيري املرافق العموميّة
املح ّليّة
ب /الكشف عن إخالالت
الترصّ ف واإلذن بتسويتها

الوايل

ج /الكشف عن أخطاء
ترصّ ف وزجرها

الجماعة املح ّليّة
املعنيّة.
أمني املال الجهوي
 /2رقابة االلتزام
ّ
للتحقق من رشعيّة
األعمال

 /2رقابة ميدانيّة وفقا
للربنامج ّ
السنويّ
ملحكمة املحاسبات
الفصل ( 144ق .أ.م.م)

د /التبليغ إىل النّيابة
ّ
املختصة عند
العموميّة
الوقوف عىل أخطاء من
شأنها أن تش ّكل جناية أو
جنحة
قصد تتبّع مرتكبيها
أمام املحاكم ذات النّظر.

المحور الثاني :هيئات الرقابة القضائية على أعمال الجماعات المحلية والسلطات المركزية والالمحورية من خالل م .ج.م.

مجال التّرصّ ف واملرجع
بمج ّلة الجماعات املح ّليّة

املسؤول عن
الترصّ ف

199
199

املنشآت واملساهمات
والتنمية املح ّليّة
الفصل  103م ج م
ـ إحداث منشآت عموميّة
مح ّليّة أو املساهمة يف منشآت
ذات مساهمة عموميّة
الستغالل مرافق عامّ ة ذات
صبغة صناعيّة أو تجاريّة.
ـ التّقيّد بحدود
االختصاصات املسندة إىل
الجماعات املح ّليّة بمقتىض
القانون.
الفصل  104م ج م
ـ املصادقة عىل إحداث
منشأة عمومية محلية أو عىل
املساهمة فيها أو املساهمة
مجلس الجماعة
يف منشآت ذات مساهمات
املح ّليّة املعنيّة.
ّ
التخل
عمومية محلية أو
عن األغلبية يف رأس مال
الرشكات العمومية املحلية
التي تصبح عندئذ منشآت
ذات مساهمات عمومية.
ـ تطبيق التّرشيع الجاري
به العمل املتع ّلق باملساهمات
واملنشآت العموميّة عىل
املنشآت العمومية املحلية
واملنشآت ذات املساهمات
العمومية ما لم يتعارض مع
مبدأ التدبري الحر ومقتضيات
مج ّلة الجماعات املح ّليّة.

طبيعة رقابة
املك ّلف باملتابعة أو
بإثارة تعهّ د محكمة محكمة املحاسبات
وهدفها
املحاسبات

تعهّ د ذاتي
ملحكمة املحاسبات

 /1رقابة األداء
بالنّظر إىل معايري
النّجاعة والفعاليّة
واالقتصاد

اإلجراءات

 /1رقابة مستنديّة بناء
عىل اإلحالة الدّوريّة لوثائق
ّ
الصف إىل كتابة
محكمة املحاسبات
الفصل ( 146ق .أ.م.م)

اآلثار التي يمكن أن
ترتتّب عن ال ّرقابة

أ /تقديم توصيات لضمان
احرتام ّ
مسيي الجماعة
املح ّليّة للمبادئ العامّ ة
لتسيري املرافق العموميّة
املح ّليّة
ب /الكشف عن إخالالت
الترصّ ف واإلذن بتسويتها

الوايل

أمني املال الجهوي

ج /الكشف عن أخطاء
ترصّ ف وزجرها

 /2رقابة االلتزام
ّ
للتحقق من رشعيّة
األعمال

 /2رقابة ميدانيّة وفقا
للربنامج ّ
السنويّ
ملحكمة املحاسبات
الفصل ( 144ق .أ.م.م)

د /التبليغ إىل النّيابة
ّ
املختصة عند
العموميّة
الوقوف عىل أخطاء من
شأنها أن تش ّكل جناية أو
جنحة
قصد تتبّع مرتكبيها
أمام املحاكم ذات النّظر.

2

200
200

مجال التّرصّ ف واملرجع
بمج ّلة الجماعات املح ّليّة

املسؤول عن
الترصّ ف

ّ
المحل ّية
دليل ال ّرقابة القضائ ّية على أعمال الجماعات

املنشآت واملساهمات
والتنمية املح ّليّة
الفصل  105م ج م
ـ إعداد مخ ّ
طط التّنمية
املح ّليّة وفقا ملنهج تشاركي.
ّ
وتدخالت
ـ ضبط برنامج
الجماعات املح ّليّة والهياكل
التابعة لها يف املجال التنموي
الشامل ضمن اإلطار
املرجعي ملخ ّ
طط التنمية.
ـ وضع املخ ّ
طط بمراعاة
قدرات الجماعة املح ّليّة
وحجم الدعم املايل الذي
ّ
توفره الدولة ومختلف
ّ
املتدخلني يف امليدان التنموي.
الفصل  106م ج م
مجلس الجماعة
ـ املصادقة عىل مخ ّ
طط
املح ّليّة املعنيّة.
التنمية املح ّليّة مع األخذ بعني
االعتبار:
 مقتضيات التنميةاملستدامة،
 تحفيز الشباب لبعثاملشاريع،
املساواة وتكافؤ الفرص بنيالجنسني،
 دعم التشغيل، دعم ذوي اإلعاقة، مقاومة الفقر،التوازن بني مناطق الجماعةاملح ّليّة.

طبيعة رقابة
املك ّلف باملتابعة أو
بإثارة تعهّ د محكمة محكمة املحاسبات
وهدفها
املحاسبات

تعهّ د ذاتي
ملحكمة املحاسبات

 /1رقابة األداء
بالنّظر إىل معايري
النّجاعة والفعاليّة
واالقتصاد

اإلجراءات

 /1رقابة مستنديّة بناء
عىل اإلحالة الدّوريّة لوثائق
ّ
الصف إىل كتابة
محكمة املحاسبات
الفصل ( 146ق .أ.م.م)

اآلثار التي يمكن أن
ترتتّب عن ال ّرقابة

أ /تقديم توصيات لضمان
احرتام ّ
مسيي الجماعة
املح ّليّة للمبادئ العامّ ة
لتسيري املرافق العموميّة
املح ّليّة

الوايل
ب /الكشف عن إخالالت
الترصّ ف واإلذن بتسويتها

أمني املال الجهوي

 /2رقابة االلتزام
ّ
للتحقق من رشعيّة
األعمال

 /2رقابة ميدانيّة وفقا
للربنامج ّ
السنويّ
ملحكمة املحاسبات
الفصل ( 144ق .أ.م.م)

ج /الكشف عن أخطاء
ترصّ ف وزجرها

المحور الثاني :هيئات الرقابة القضائية على أعمال الجماعات المحلية والسلطات المركزية والالمحورية من خالل م .ج.م.

مجال التّرصّ ف واملرجع
بمج ّلة الجماعات املح ّليّة

201
201

املنشآت واملساهمات
والتنمية املح ّليّة
الفصل  107م ج م
ـ منح مساعدات مبارشة
ّ
للمؤسسات
أو غري مبارشة
االقتصاديّة لغاية تنمية
أنشطة اقتصاديّة ذات قدرة
تشغيلية أو ذات قيمة مضافة
مرتفعة تمارس يف حدود
مرجع النظر ّ
التابي.
ـ إسناد املساعدات املبارشة
يف شكل منح أو قروض ماليّة
دون فوائض أو برشوط
ّ
ميسة أو وضع عىل ذمة
املستثمرين ملحالت أو عقارات.
ـ إسناد املساعدات غري
املبارشة يف شكل عقود
تسويغ أو تفويت يف أمالك
عقاريّة بأسعار تفاضلية تربم
مع املؤسسات االقتصاديّة
واالجتماعية املعنيّة.
ـ تحديد املقابل املايل لهذه
العقود بالنظر إىل األسعار
املرجعيّة التي تفرزها ّ
السوق
العقاريّة باملنطقة،
ـ منح تخفيضات تحتّمها
املنفعة االقتصاديّة
واالجتماعية املرجوّة من هذه
العقود.

املسؤول عن
الترصّ ف

طبيعة رقابة
املك ّلف باملتابعة أو
بإثارة تعهّ د محكمة محكمة املحاسبات
وهدفها
املحاسبات

تعهّ د ذاتي
ملحكمة املحاسبات

مجلس الجماعة
املح ّليّة املعنيّة بناء عىل الوايل
مداولة بأغلبية ثالثة لالعرتاض عند
االقتضاء
أخماس أعضائه

أمني املال الجهوي

 /1رقابة األداء
بالنّظر إىل معايري
النّجاعة والفعاليّة
واالقتصاد

اإلجراءات

 /1رقابة مستنديّة بناء
عىل اإلحالة الدّوريّة لوثائق
ّ
الصف إىل كتابة
محكمة املحاسبات
الفصل ( 146ق .أ.م.م)

 /2تقدير نتائج
املساعدة االقتصادية
أو املالية مهما
كان شكلها التي
تمنحها الجماعات
املح ّليّة للجمعيّات
والتعاونيّات
ّ
واملؤسسات
الفصل  13من
(ق.أ.م.م)

 /3رقابة االلتزام
ّ
للتحقق من رشعيّة
األعمال

اآلثار التي يمكن أن
ترتتّب عن ال ّرقابة
أ /تقديم توصيات لضمان
احرتام ّ
مسيي الجماعة
املح ّليّة للمبادئ العامّ ة
لتسيري املرافق العموميّة
املح ّليّة

ب /الكشف عن إخالالت
الترصّ ف واإلذن بتسويتها

 /2رقابة ميدانيّة وفقا
للربنامج ّ
السنويّ
ملحكمة املحاسبات
الفصل ( 144ق .أ.م.م)

ج /الكشف عن أخطاء
ترصّ ف وزجرها

2

202
202

مجال التّرصّ ف واملرجع
بمج ّلة الجماعات املح ّليّة

املسؤول عن
الترصّ ف

املنشآت واملساهمات
والتنمية املح ّليّة
الفصل  107م ج م

ّ
المحل ّية
دليل ال ّرقابة القضائ ّية على أعمال الجماعات

ـ منح املساعدات املبارشة
ّ
للمؤسسات
أو غري املبارشة
االقتصاديّة طبقا للقانون
وملقتضيات الشفافية
واملنافسة وتكافؤ الفرص
وحسن توظيف املال
العام وااللتزامات الدولية
للجمهورية التونسية.
ـ ضبط ّ
الضمانات الواجب
تقديمها من قبل ّ
املؤسسات
االقتصاديّة املرتشحة
للحصول عىل مساعدات
ومقدار املساعدات بالنّظر
إىل خصوصيّة ك ّل نشاط
اقتصادي.
ـ ضبط تبعات عدم تقيّد
معاقد الجماعة املحلية
بالتزاماته بموجب األحكام
الجاري بها العمل واألحكام
التعاقدية.

طبيعة رقابة
املك ّلف باملتابعة أو
بإثارة تعهّ د محكمة محكمة املحاسبات
وهدفها
املحاسبات

تعهّ د ذاتي
ملحكمة املحاسبات

مجلس الجماعة
املح ّليّة املعنيّة

الوايل
لالعرتاض عند
االقتضاء

أمني املال الجهوي

 /11رقابة األداء
بالنّظر إىل معايري
النّجاعة والفعاليّة
واالقتصاد

 /2تقدير نتائج
املساعدة االقتصادية
أو املالية مهما
كان شكلها التي
تمنحها الجماعات
املح ّليّة للجمعيّات
والتعاونيّات
ّ
واملؤسسات
الفصل  13من
(ق.أ.م.م)

 /3رقابة االلتزام
ّ
للتحقق من رشعيّة
األعمال

اإلجراءات

 /1رقابة مستنديّة بناء
عىل اإلحالة الدّوريّة لوثائق
ّ
الصف إىل كتابة
محكمة املحاسبات
الفصل ( 146ق .أ.م.م)

اآلثار التي يمكن أن
ترتتّب عن ال ّرقابة
أ /تقديم توصيات لضمان
احرتام ّ
مسيي الجماعة
املح ّليّة للمبادئ العامّ ة
لتسيري املرافق العموميّة
املح ّليّة

ب /الكشف عن إخالالت
الترصّ ف واإلذن بتسويتها

 /2رقابة ميدانيّة وفقا
للربنامج ّ
السنويّ
ملحكمة املحاسبات
الفصل ( 144ق .أ.م.م)

ج /الكشف عن أخطاء
ترصّ ف وزجرها

المحور الثاني :هيئات الرقابة القضائية على أعمال الجماعات المحلية والسلطات المركزية والالمحورية من خالل م .ج.م.

مجال التّرصّ ف واملرجع
بمج ّلة الجماعات املح ّليّة
املنشآت واملساهمات
والتنمية املح ّليّة
الفصل  108م ج م

ـ إحالة عقود التسويغ أو
التفويت يف أمالك عقاريّة
بأسعار تفاضلية املربمة
مع املؤسسات االقتصاديّة
واالجتماعية املعنيّة املشار
إليها بالفصل  107من مج ّلة
الجماعات املح ّليّة مصحوبة
بالوثائق املتعلقة بها للوايل
وألمني املال الجهوي.

املسؤول عن
الترصّ ف

طبيعة رقابة
املك ّلف باملتابعة أو
بإثارة تعهّ د محكمة محكمة املحاسبات
وهدفها
املحاسبات

الوايل
لالعرتاض عند
االقتضاء
الجماعة املح ّليّة املعنيّة أمني املال الجهوي
لالعرتاض عند
االقتضاء

تعهّ د ذاتي
ملحكمة املحاسبات

/1ال ّرقابة القضائيّة
ّ
لفض النّزاعات
بني ّ
السلط املح ّليّة
ّ
والسلط الالمحوريّة
الفصل  94م ج م

 /2رقابة محكمة
املحاسبات عىل
أصحاب اللزمات
واملؤسسات املك ّلفة
بإنجاز مشاريع
عمومية أو بإدارة
مرافق عمومية
الفصل  14من
(ق.أ.م.م)

 /3رقابة االلتزام
ّ
للتحقق من رشعيّة
األعمال

اإلجراءات

/1اعرتاض الوايل أو أمني
املال الجهوي عىل العقد
املذكور لدى هيئة محكمة
املحاسبات املختصة ترابيا
يف أجل  15يوما
من تاريخ اإلعالم.

اآلثار التي يمكن أن
ترتتّب عن ال ّرقابة

أ /إيقاف تنفيذ العقد
بموجب قيام الوايل أو أمني
املال الجهوي باالعرتاض
عليه.

 /2إصدار هيئة محكمة
املحاسبات املختصة ترابيّا
قرارها يف أجل ال يتجاوز
شهرا من تاريخ تعهدها
 /3إمكانيّة استئناف
الحكم أمام الهيئة القضائية
ّ
ب /االلتزام بالقرار البات
املختصة استئنافيّا يف
أجل عرشة أيام من تاريخ الذي تصدره محكمة
املحاسبات يف أجل شهر.
صدوره.

203
203

2

204
204

مجال التّرصّ ف واملرجع
بمج ّلة الجماعات املح ّليّة

املسؤول عن
الترصّ ف

املنشآت واملساهمات
والتنمية املح ّليّة
الفصل  111م ج م

ّ
المحل ّية
دليل ال ّرقابة القضائ ّية على أعمال الجماعات

ـ منح مساعدات ماليّة
للجمعيّات املحدثة طبقا
للقانون لدعم أنشطتها
االجتماعية والثقافية
والرياضية والبيئية.
ـ وضع برامج ملنح
املساعدات املاليّة للجمعيّات.
ـ تمكني الجمعيّات من
استغالل مختلف الفضاءات
والتجهيزات يف أنشطة ذات
نفع عام.
ـ وضع برامج ورشوط
لتمكني الجمعيّات من
استغالل مختلف الفضاءات
والتجهيزات تصادق عليها
الجماعة املحلية وتدرجها
بموقعها اإللكرتوني.
ـ إسناد الدعم لفائدة
الجمعيّات وفق ضوابط
الشفافية وتكافؤ الفرص
واملنافسة.

طبيعة رقابة
املك ّلف باملتابعة أو
بإثارة تعهّ د محكمة محكمة املحاسبات
وهدفها
املحاسبات

تعهّ د ذاتي
ملحكمة املحاسبات

 /1رقابة االلتزام
ّ
للتحقق من رشعيّة
األعمال

املجالس املح ّليّة املعنيّة

دافعو ّ
الضائب
املتساكنون واملجتمع
املدني
ّ

 /2تقدير نتائج
املساعدة االقتصادية
أو املالية مهما
كان شكلها التي
تمنحها الجماعات
املح ّليّة للجمعيّات
والتعاونيّات
ّ
واملؤسسات
الفصل  13من
(ق.أ.م.م)

اإلجراءات

 /1رقابة مستنديّة بناء
عىل اإلحالة الدّوريّة لوثائق
ّ
الصف إىل كتابة
محكمة املحاسبات
الفصل ( 146ق .أ.م.م)

اآلثار التي يمكن أن
ترتتّب عن ال ّرقابة

أ /تقديم توصيات لضمان
احرتام ّ
مسيي الجماعة
املح ّليّة للمبادئ العامّ ة
لتسيري املرافق العموميّة
املح ّليّة

ب /الكشف عن إخالالت
الترصّ ف واإلذن بتسويتها

 /2رقابة ميدانيّة وفقا
للربنامج ّ
السنويّ
ملحكمة املحاسبات
الفصل ( 144ق .أ.م.م)

ج /الكشف عن أخطاء
ترصّ ف وزجرها

المحور الثاني :هيئات الرقابة القضائية على أعمال الجماعات المحلية والسلطات المركزية والالمحورية من خالل م .ج.م.

مجال التّرصّ ف واملرجع
بمج ّلة الجماعات املح ّليّة
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املنشآت واملساهمات
والتنمية املح ّليّة
الفصل  111م ج م
ـ إسناد منح لتمويل أنشطة
ذات أهمية يقدّرها مجلس
الجماعة املحلية عىل أساس
«عقد ـ برنامج» يربم بني
الجماعة املحلية والجمعيات
التي تت ّم املصادقة عىل
حساباتها املالية طبقا للقانون.
ضبط رشوط تقديم امللفات
للحصول عىل الدعم وصيغ
فرزها وإعالن نتائج الفرز،
عىل أن ترفق مطالب الرتشح
وجوبا بنسخة من النظام
األسايس للجمعية وبآخر
تقرير أدبي ومايل مصادق
عليهما طبقا للقانون.
ـ إدراج برنامج النشاط
موضوع التعاقد باملوقع
اإللكرتوني للجماعة املعنية.
ـ إخضاع دعم الجماعات
املحلية للجمعيات الرياضية
للقانون املن ّ
ظم للهياكل
الرياضية.
ـ نرش تقرير قبل  15نوفمرب
من كل سنة يتضمن قائمة
الجمعيات املنتفعة بالدعم
بعنوان تلك السنة وملخصا
ألنشطتها.

املسؤول عن
الترصّ ف

طبيعة رقابة
املك ّلف باملتابعة أو
بإثارة تعهّ د محكمة محكمة املحاسبات
وهدفها
املحاسبات

املجالس املح ّليّة املعنيّة تعهّ د ذاتي
ملحكمة املحاسبات

مجلس الجماعة
املح ّليّة بمداولة
للغرض يت ّم إشهارها
بكل الوسائل املتاحة
دافعو ّ
الضائب
املتساكنون واملجتمع
املدني
ّ
الجماعة املح ّليّة املعنيّة

 /1رقابة االلتزام
ّ
للتحقق من رشعيّة
األعمال

 /2تقدير نتائج
املساعدة االقتصادية
أو املالية مهما
كان شكلها التي
تمنحها الجماعات
املح ّليّة للجمعيّات
والتعاونيّات
ّ
واملؤسسات
الفصل  13من
(ق.أ.م.م)

اإلجراءات

 /1رقابة مستنديّة بناء
عىل اإلحالة الدّوريّة لوثائق
ّ
الصف إىل كتابة
محكمة املحاسبات
الفصل ( 146ق .أ.م.م)

اآلثار التي يمكن أن
ترتتّب عن ال ّرقابة

أ /تقديم توصيات لضمان
احرتام ّ
مسيي الجماعة
املح ّليّة للمبادئ العامّ ة
لتسيري املرافق العموميّة
املح ّليّة

ب /الكشف عن إخالالت
الترصّ ف واإلذن بتسويتها

 /2رقابة ميدانيّة وفقا
للربنامج ّ
السنويّ
ملحكمة املحاسبات
الفصل ( 144ق .أ.م.م)

ج /الكشف عن أخطاء
ترصّ ف وزجرها

2
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مجال التّرصّ ف واملرجع
بمج ّلة الجماعات املح ّليّة
يف النظام املايل
للجماعات املح ّليّة
الفصل  126م ج م

ّ
المحل ّية
دليل ال ّرقابة القضائ ّية على أعمال الجماعات

ـ الحرص عىل توظيف موارد
الجماعة املح ّليّة وأمالكها
لخدمة املصالح املحلية وفقا
لقواعد الحوكمة الرشيدة
واالستعمال األجدى للمالية
العمومية.
التقيّد بمبدأ الرشعية املالية
وقاعدة التوازن الحقيقي
للميزانية.
الفصل  127م ج م
االلتزام باعتماد الشبكات
اإلعالمية الوطنية إلحكام
الترصف يف موارد وممتلكات
كافة الجماعات املحلية
واالنخراط بها.

املسؤول عن
الترصّ ف

طبيعة رقابة
املك ّلف باملتابعة أو
بإثارة تعهّ د محكمة محكمة املحاسبات
وهدفها
املحاسبات
 /1رقابة األداء
لتقدير مدى استجابة
تعهّ د ذاتي
التّرصّ ف ملتطلبات
ملحكمة املحاسبات
االقتصاد والكفاءة
والفعالية والشفافية
الوزارة املك ّلفة
ومقتضيات التنمية
بالجماعات املح ّليّة
املستدامة.
 /2رقابة االلتزام
الوزارات املحيلة
ّ
للتحقق من رشعيّة
العتمادات لفائدة
األعمال
الجماعة املح ّليّة

هيئات ال ّرقابة والتّ ّ
فقد  /3رقابة محكمة
املحاسبات عىل
أصحاب اللزمات
الجماعة املح ّليّة املعنيّة الوايل
ّ
واملؤسسات املكلفة
بإنجاز مشاريع
عمومية أو بإدارة
أمني املال الجهوي
مرافق عمومية
الفصل  14من
دافعو ّ
(ق.أ.م.م)
الضائب
املتساكنون واملجتمع  /4رقابة موجّ هة بناء
عىل ّ
تلقي معلومات
املدني
ّ
ّ
ج ّديّة بتوفر شبهات
سوء ترصّ ف
أو فساد
الفصل  18من
(ق.أ.م.م)

اإلجراءات

 /1رقابة مستنديّة بناء
عىل اإلحالة الدّوريّة لوثائق
ّ
الصف إىل كتابة
محكمة املحاسبات
الفصل ( 146ق .أ.م.م)

اآلثار التي يمكن أن
ترتتّب عن ال ّرقابة
أ /تقديم توصيات لضمان
احرتام النظام املايل
للجماعات املح ّليّة

ب /الكشف عن إخالالت
الترصّ ف واإلذن بتسويتها
ج /الكشف عن أخطاء
ترصّ ف وزجرها

 /2رقابة ميدانيّة وفقا
للربنامج ّ
السنويّ
ملحكمة املحاسبات
الفصل ( 144ق .أ.م.م)

د /التبليغ إىل النّيابة
ّ
املختصة عند
العموميّة
الوقوف عىل أخطاء من
شأنها أن تش ّكل جناية أو
جنحة
قصد تتبّع مرتكبيها
أمام املحاكم ذات النّظر.

المحور الثاني :هيئات الرقابة القضائية على أعمال الجماعات المحلية والسلطات المركزية والالمحورية من خالل م .ج.م.

طبيعة رقابة
املك ّلف باملتابعة أو
املسؤول عن
مجال التّرصّ ف واملرجع
بإثارة تعهّ د محكمة محكمة املحاسبات
الترصّ ف
بمج ّلة الجماعات املح ّليّة
وهدفها
املحاسبات
 /1رقابة األداء
يف النظام املايل
للجماعات املح ّليّة
لتقدير مدى استجابة
تعهّ د ذاتي
التّرصّ ف ملتطلبات
ملحكمة املحاسبات
الفصل  128م ج م
االقتصاد والكفاءة
والفعالية والشفافية
ـ تخصيص موارد
ومقتضيات التنمية
الوزارة املك ّلفة
ّ
د
لس
الجماعات املح ّليّة
ّ
املستدامة.
بالجماعات املحليّة
نفقات تقتضيها إدارة
 /2رقابة االلتزام
ّ
الشؤون املح ّليّة ومصلحة
ّ
للتحقق من رشعيّة
الجماعة املح ّ
ّة.
ي
املعن
ّة
ي
ل
الوزارات املحيلة
األعمال
ـ اسرتجاع التكاليف املرتتّبة
العتمادات لفائدة
عن تحميل الجماعات
الجماعة املح ّليّة املعنيّة الجماعة املح ّليّة
 /3رقابة محكمة
املح ّليّة نفقات محمولة عىل
املحاسبات عىل أصحاب
كاهل الدولة أو ّ
املؤسسات
اللزمات واملؤسسات
لها
العموميّة التابعة
ّ
ّ
هيئات ال ّرقابة والتفقد املك ّلفة بإنجاز مشاريع
يف الحاالت االستثنائيّة
عمومية أو بإدارة
والطارئة التي يضبطها
مرافق عمومية
القانون.
الوايل
الفصل  14من
(ق.أ.م.م)
أمني املال الجهوي

207
207

دافعو ّ
الضائب
املتساكنون واملجتمع
املدني
ّ

اإلجراءات

 /1رقابة مستنديّة بناء
عىل اإلحالة الدّوريّة لوثائق
ّ
الصف إىل كتابة
محكمة املحاسبات
الفصل ( 146ق .أ.م.م)

 /2رقابة ميدانيّة وفقا
للربنامج ّ
السنويّ
ملحكمة املحاسبات
 /4رقابة موجّ هة بناء الفصل ( 144ق .أ.م.م)
عىل ّ
تلقي معلومات
ج ّديّة ّ
بتوفر شبهات
سوء ترصّ ف
أو فساد
الفصل  18من
(ق.أ.م.م)

اآلثار التي يمكن أن
ترتتّب عن ال ّرقابة
أ /تقديم توصيات لضمان
احرتام النظام املايل
للجماعات املح ّليّة

ب /الكشف عن إخالالت
الترصّ ف واإلذن بتسويتها
ج /الكشف عن أخطاء
ترصّ ف وزجرها

د /التبليغ إىل النّيابة
ّ
املختصة عند
العموميّة
الوقوف عىل أخطاء من
شأنها أن تش ّكل جناية أو
جنحة
قصد تتبّع مرتكبيها
أمام املحاكم ذات النّظر.

2
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مجال التّرصّ ف واملرجع
بمج ّلة الجماعات املح ّليّة

املسؤول عن
الترصّ ف

يف النظام املايل
للجماعات املح ّليّة
الفصل  129م ج م

ّ
المحل ّية
دليل ال ّرقابة القضائ ّية على أعمال الجماعات

ـ مسك حسابيّة الجماعات
املح ّليّة دون سواها.
ـ بذل ك ّل العناية
الستخالص املبالغ
ّ
واملستحقات الراجعة
للجماعة املح ّليّة.
ـ مساعدة الجماعة املحلية
يف إعداد امليزانية والترصف محاسب الجماعة
يف األموال ومتابعة
املح ّليّة
الديون وإنجاز النفقات
طبقا للقانون واحتساب
انعكاسات االجراءات
املقرتحة ويف حماية مالية
الجماعة املح ّليّة وممتلكاتها.
ـ تسمية محاسب الجماعة
املح ّليّة بقرار بعد إعالم
مسبق لرئيس الجماعة
املح ّليّة املعنيّة.

وزير املاليّة

طبيعة رقابة
املك ّلف باملتابعة أو
بإثارة تعهّ د محكمة محكمة املحاسبات
وهدفها
املحاسبات
 /1رقابة األداء
لتقدير مدى استجابة
التّرصّ ف ملتطلبات
االقتصاد والكفاءة
والفعالية والشفافية
ومقتضيات التنمية
تعهّ د ذاتي
املستدامة.
ملحكمة املحاسبات
 /2رقابة االلتزام
ّ
للتحقق من رشعيّة
األعمال

اإلجراءات

 /1رقابة مستنديّة بناء
عىل اإلحالة الدّوريّة لوثائق
ّ
الصف إىل كتابة
محكمة املحاسبات
الفصل ( 146ق .أ.م.م)

الوزارة املك ّلفة باملاليّة

رئيس الجماعة
املح ّليّة املعنيّة
أمني املال الجهوي
الوزارة املك ّلفة
بالجماعات املح ّليّة

 /2رقابة ميدانيّة وفقا
للربنامج ّ
السنويّ
ملحكمة املحاسبات
الفصل ( 144ق .أ.م.م)

اآلثار التي يمكن أن
ترتتّب عن ال ّرقابة
أ /تقديم توصيات لضمان
احرتام النظام املايل
للجماعات املح ّليّة

ب /الكشف عن إخالالت
الترصّ ف واإلذن بتسويتها

المحور الثاني :هيئات الرقابة القضائية على أعمال الجماعات المحلية والسلطات المركزية والالمحورية من خالل م .ج.م.

مجال التّرصّ ف واملرجع
بمج ّلة الجماعات املح ّليّة

املسؤول عن
الترصّ ف

يف القواعد العامة
للميزانية ومواردها
الفصل  130م ج م
ـ اعتماد الشفافية
والتشاركية يف إعداد
امليزانيات السنوية يف وثيقة
شاملة وموحّ دة وواضحة،
عىل أساس تقديرات واقعية الجماعة املح ّليّة املعنيّة
وصادقة ونزيهة تتضمّ ن كل
املوارد والنفقات ومختلف
التعهدات.
 إنجاز العمليات املاليةوالحسابية للجماعات
املحلية طبقا للقواعد املق ّررة
بالقانون والرتاتيب الخاصة
بها.

طبيعة رقابة
املك ّلف باملتابعة أو
بإثارة تعهّ د محكمة محكمة املحاسبات
وهدفها
املحاسبات

تعهّ د ذاتي
ملحكمة املحاسبات

الوزارة املك ّلفة
بالجماعات املح ّليّة

 /1رقابة األداء
لتقدير مدى استجابة
التّرصّ ف ملتطلبات
االقتصاد والكفاءة
والفعالية والشفافية
ومقتضيات التنمية
املستدامة

اإلجراءات

 /1رقابة مستنديّة بناء
عىل اإلحالة الدّوريّة لوثائق
ّ
الصف إىل كتابة
محكمة املحاسبات
الفصل ( 146ق .أ.م.م)

 /2رقابة ماليّة لتقييم
السياسات والربامج
العموميّة ومدى
ّ
توفقها يف تحقيق
الوزارة املك ّلفة باملاليّة
األهداف املرسومة

الفصل  131م ج م
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ـ مساعدة الجماعات املح ّليّة
عىل بلوغ التكافؤ بني املوارد الدولة يف إطار
قوانني املاليّة
واألعباء.
دافعو ّ
الضائب
الوزارة املك ّلفة
ـ تخصيص اعتمادات
املتساكنون واملجتمع
بالجماعات املح ّليّة
لفائدة الجماعات املحلية
الوزارة املك ّلفة باملاليّة
عىل أساس حاجياتها من
املدني
ّ
التمويل.
رئيس الجماعة
املح ّليّة املعنيّة

 /3رقابة االلتزام
ّ
للتحقق من رشعيّة
األعمال

اآلثار التي يمكن أن
ترتتّب عن ال ّرقابة

الكشف عن النّقائص
واألسباب التي تحول دون
تحقيق األهداف املرسومة
وتقديم املقرتحات اإلصالحيّة

 /2رقابة ميدانيّة وفقا
للربنامج ّ
السنويّ
ملحكمة املحاسبات
الفصل ( 144ق .أ.م.م)

2
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مجال التّرصّ ف واملرجع
بمج ّلة الجماعات املح ّليّة
يف القواعد العامة
للميزانية ومواردها

املسؤول عن
الترصّ ف

طبيعة رقابة
املك ّلف باملتابعة أو
بإثارة تعهّ د محكمة محكمة املحاسبات
وهدفها
املحاسبات

الفصل  133م ج م

 /1رقابة مستنديّة بناء
عىل اإلحالة الدّوريّة لوثائق
ّ
الصف إىل كتابة
محكمة املحاسبات
الفصل ( 146ق .أ.م.م)

ـ إقرار ميزانيّة تعتمد
التكافؤ الفعيل بني املوارد
والنفقات.
الفصل  134م ج م

تعهّ د ذاتي
ملحكمة املحاسبات

ّ
المحل ّية
دليل ال ّرقابة القضائ ّية على أعمال الجماعات

ـ تخصيص موارد االقرتاض
لتمويل استثمارات
الجماعات املح ّليّة
الوايل
االقرتاض
ـ عدم جواز
ّ
الجماعة املحليّة املعنيّة
لتمويل ميزانية الترصّ ف.
أمني املال الجهوي
الفصل  135م ج م
ضبط تقديرات نفقات
امليزانيّة املح ّليّة عىل أساس
املوارد املتوقع تحقيقها
خالل سنة التنفيذ
والفواضل املنتظر نقلها من
السنة السابقة لسنة التنفيذ
مع احرتام مبدأ التوازن
الحقيقي.

اإلجراءات

اآلثار التي يمكن أن
ترتتّب عن ال ّرقابة

ّ
للتحقق
رقابة االلتزام
من رشعيّة األعمال

الكشف عن النّقائص
واألسباب التي تحول دون
تحقيق األهداف املرسومة
وتقديم املقرتحات اإلصالحيّة

 /2رقابة ميدانيّة وفقا
للربنامج ّ
السنويّ
ملحكمة املحاسبات
الفصل ( 144ق .أ.م.م)

المحور الثاني :هيئات الرقابة القضائية على أعمال الجماعات المحلية والسلطات المركزية والالمحورية من خالل م .ج.م.

مجال التّرصّ ف واملرجع
بمج ّلة الجماعات املح ّليّة

املسؤول عن
الترصّ ف

يف القواعد العامة
للميزانية ومواردها

طبيعة رقابة
املك ّلف باملتابعة أو
بإثارة تعهّ د محكمة محكمة املحاسبات
وهدفها
املحاسبات

الفصل  135م ج م
ـ ضبط تقديرات املوارد
والنفقات عىل أساس احرتام
مبدأ الصدقية.
ـ تغطية موارد العنوان
الجماعة املح ّليّة املعنيّة
األول عىل األقل نفقات
العنوان األول.
ـ ترسيم االعتمادات املناسبة
لتغطية النفقات االجبارية
املنصوص عليها بالفصل
 160من هذا القانون.
ـ تغطية نفقات تسديد
الدين أصال وفائدة من
املوارد الذاتية للجماعات
املحلية.
ـ مراعاة التوازن عىل
مستوى الجزء الخامس من
امليزانية بني املوارد املوظفة
والنفقات املرتبطة بتلك
املوارد.

تعهّ د ذاتي
ملحكمة املحاسبات

ّ
للتحقق
رقابة االلتزام
من رشعيّة األعمال

اإلجراءات

 /1رقابة مستنديّة بناء
عىل اإلحالة الدّوريّة لوثائق
ّ
الصف إىل كتابة
محكمة املحاسبات
الفصل ( 146ق .أ.م.م)
الكشف عن النّقائص
واألسباب التي تحول دون
تحقيق األهداف املرسومة
وتقديم املقرتحات اإلصالحيّة

الوايل
أمني املال الجهوي

اآلثار التي يمكن أن
ترتتّب عن ال ّرقابة

 /2رقابة ميدانيّة وفقا
للربنامج ّ
السنويّ
ملحكمة املحاسبات
الفصل ( 144ق .أ.م.م)
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212
212

مجال التّرصّ ف واملرجع
بمج ّلة الجماعات املح ّليّة

املسؤول عن
الترصّ ف

ّ
المحل ّية
دليل ال ّرقابة القضائ ّية على أعمال الجماعات

يف القواعد العامة
للميزانية ومواردها
الفصل  136م ج م
ـ تنصيص ميزانية
الجماعات املح ّليّة بالنسبة
لكل سنة عىل جملة موارد
ونفقات الجماعة املعنيّة،
واإلذن بها طبقا ملقتضيات
هذا القانون يف نطاق أهداف
مخطط التنمية املح ّليّة.
االلتزام ببدء السنة املاليةيف أول جانفي ،وإنهائها
يوم  31ديسمرب من نفس الجماعة املح ّليّة املعنيّة
السنة ،مع مراعاة األحكام
الخصوصية املنصوص
عليها بهذا القانون.
الفصل  137م ج م
ـ تمويل ميزانية الجماعات
املحلية بواسطة املوارد التي
يقرها القانون لفائدتها أو
املحالة لفائدتها بمقتىض
القانون أو التي تقر مبالغها
أو نسبها الجماعات املحلية
بواسطة مجالسها املنتخبة
بعنوان استغالل أو خدمات
أو تراخيص...

طبيعة رقابة
املك ّلف باملتابعة أو
بإثارة تعهّ د محكمة محكمة املحاسبات
وهدفها
املحاسبات

 /1رقابة مستنديّة بناء
عىل اإلحالة الدّوريّة لوثائق
ّ
الصف إىل كتابة
محكمة املحاسبات
الفصل ( 146ق .أ.م.م)

تعهّ د ذاتي
ملحكمة املحاسبات
الوايل

اإلجراءات

ّ
للتحقق
رقابة االلتزام
من رشعيّة األعمال

اآلثار التي يمكن أن
ترتتّب عن ال ّرقابة

أ /الكشف عن النّقائص
واألسباب التي تحول دون
تحقيق األهداف املرسومة
وتقديم املقرتحات اإلصالحيّة

ب /تقديم توصيات لضمان
احرتام ّ
مسيي الجماعة
املح ّليّة للقواعد العامّ ة
للميزانيّة

أمني املال الجهوي

 /2رقابة ميدانيّة وفقا
للربنامج ّ
السنويّ
ملحكمة املحاسبات
الفصل ( 144ق .أ.م.م)

المحور الثاني :هيئات الرقابة القضائية على أعمال الجماعات المحلية والسلطات المركزية والالمحورية من خالل م .ج.م.

مجال التّرصّ ف واملرجع
بمج ّلة الجماعات املح ّليّة
يف القواعد العامة
للميزانية ومواردها

املسؤول عن
الترصّ ف

طبيعة رقابة
املك ّلف باملتابعة أو
بإثارة تعهّ د محكمة محكمة املحاسبات
وهدفها
املحاسبات

الفصل  138م ج م

 /1رقابة مستنديّة بناء
عىل اإلحالة الدّوريّة لوثائق
ّ
الصف إىل كتابة
محكمة املحاسبات
الفصل ( 146ق .أ.م.م)

ـ فتح حساب خاص
لدى محاسبها العمومي
لرصد محصول الهبات
وتخصيصه وجوبا لتمويل
أو املساهمة يف تمويل
مشاريع ذات مصلحة عامة.
ـ اإليداع بنفس الحساب
للمبالغ املرصودة من قبل
األطراف التي تربطها
الجماعة املح ّليّة املعنيّة تعهّ د ذاتي
بالجماعة املح ّليّة عالقة
ملحكمة املحاسبات
رشاكة قصد تمويل أو
املساهمة يف تمويل الربامج
املتّفق عليها طبقا ألحكام
الفصل  40من هذا القانون.
ـ فتح الحساب بطلب من
رئيس الجماعة املح ّليّة بناء
عىل مداولة مجلسها.

اإلجراءات

ّ
للتحقق
رقابة االلتزام
من رشعيّة األعمال

اآلثار التي يمكن أن
ترتتّب عن ال ّرقابة

أ /تقديم توصيات لضمان
احرتام ّ
مسيي الجماعة
املح ّليّة للقواعد العامّ ة
للميزانيّة

ب /الكشف عن إخالالت
الترصّ ف واإلذن بتسويتها

 /2رقابة ميدانيّة وفقا
للربنامج ّ
السنويّ
ملحكمة املحاسبات
الفصل ( 144ق .أ.م.م)

ج /الكشف عن أخطاء
ترصّ ف وزجرها
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214
214

مجال التّرصّ ف واملرجع
بمج ّلة الجماعات املح ّليّة

املسؤول عن
الترصّ ف

يف القواعد العامة
للميزانية ومواردها

طبيعة رقابة
املك ّلف باملتابعة أو
بإثارة تعهّ د محكمة محكمة املحاسبات
وهدفها
املحاسبات

الفصل  138م ج م
ـ إعالم الوايل وأمني املال
الجهوي املختص والعموم
ّ
الخاص
بقرار فتح الحساب
لرصد محصول الهبات.

الوايل
أمني املال الجهوي

ّ
المحل ّية
دليل ال ّرقابة القضائ ّية على أعمال الجماعات

ـ نقل فواضل الحسابات
ّ
الخاصة من سنة إىل أخرى
ما لم يتق ّرر خالف ذلك
بمناسبة ختم امليزانية.
ـ مصادقة مجلس الجماعة
املحليّة عىل برنامج استعمال
االعتمادات املنصوص
عليها بهذا الفصل يف نطاق
امليزانية السنوية.
ـ رصف هذه االعتمادات
وفق نفس القواعد
واإلجراءات الخاصة بنفقات
الجماعات املح ّليّة.

الجماعة املح ّليّة املعنيّة

 /1رقابة االلتزام
ّ
للتحقق من رشعيّة
األعمال

اإلجراءات

 /1رقابة مستنديّة بناء
عىل اإلحالة الدّوريّة لوثائق
ّ
الصف إىل كتابة
محكمة املحاسبات
الفصل ( 146ق .أ.م.م)

أ /تقديم توصيات لضمان
احرتام ّ
مسيي الجماعة
املح ّليّة للقواعد العامّ ة
للميزانيّة

ب /الكشف عن إخالالت
الترصّ ف واإلذن بتسويتها

تعهّ د ذاتي
ملحكمة املحاسبات

دافعو ّ
الضائب
املتساكنون واملجتمع
املدني
ّ

اآلثار التي يمكن أن
ترتتّب عن ال ّرقابة

 /2رقابة موجّ هة
بناء عىل
ّ
تلقي معلومات ج ّديّة
ّ
بتوفر شبهات سوء
ترصّ ف
أو فساد
الفصل  18من
(ق.أ.م.م)

ج /الكشف عن أخطاء
ترصّ ف وزجرها

 /2رقابة ميدانيّة وفقا
للربنامج ّ
السنويّ
ملحكمة املحاسبات
الفصل ( 144ق .أ.م.م)

د /التبليغ إىل النّيابة
ّ
املختصة عند
العموميّة
الوقوف عىل أخطاء من
شأنها أن تش ّكل جناية أو
جنحة
قصد تتبّع مرتكبيها
أمام املحاكم ذات النّظر.

المحور الثاني :هيئات الرقابة القضائية على أعمال الجماعات المحلية والسلطات المركزية والالمحورية من خالل م .ج.م.

مجال التّرصّ ف واملرجع
بمج ّلة الجماعات املح ّليّة

املسؤول عن
الترصّ ف

يف القواعد العامة
للميزانية ومواردها

طبيعة رقابة
املك ّلف باملتابعة أو
بإثارة تعهّ د محكمة محكمة املحاسبات
وهدفها
املحاسبات

الفصل  139م ج م
ـ ضبط مبالغ أو تعريفة
مختلف املعاليم والرسوم
والحقوق واملشاركة يف
تحمل نفقات أشغال
مهما كانت تسميتها التي
تستخلص بعنوان استغالل
أو استفادة أو خدمة أو
الحصول عىل منفعة أو
ترخيص والتي ال تكتيس
صبغة األداءات واملساهمات
املنصوص عليها بالفصل
 65من الدستور.
ـ ضبط حاالت اإلعفاء أو
التخفيض من مختلف
املعاليم والرسوم والحقوق
واملشاركة يف نفقات
األشغال.

 /1رقابة مستنديّة بناء
عىل اإلحالة الدّوريّة لوثائق
ّ
الصف إىل كتابة
محكمة املحاسبات
الفصل ( 146ق .أ.م.م)

الوايل

مجلس الجماعة
املح ّليّة املعنيّة

أمني املال الجهوي

اإلجراءات

اآلثار التي يمكن أن
ترتتّب عن ال ّرقابة

أ /تقديم توصيات لضمان
احرتام ّ
مسيي الجماعة
املح ّليّة للقواعد العامّ ة
لضبط تقديرات امليزانيّة

ّ
للتحقق
رقابة االلتزام
من رشعيّة األعمال

تعهّ د ذاتي
ملحكمة املحاسبات
 /2رقابة ميدانيّة وفقا
للربنامج ّ
السنويّ
ملحكمة املحاسبات
الفصل ( 144ق .أ.م.م)

ب /الكشف عن إخالالت
الترصّ ف واإلذن بتسويتها

215
215

2

216
216

مجال التّرصّ ف واملرجع
بمج ّلة الجماعات املح ّليّة

املسؤول عن
الترصّ ف

يف القواعد العامة
للميزانية ومواردها

طبيعة رقابة
املك ّلف باملتابعة أو
بإثارة تعهّ د محكمة محكمة املحاسبات
وهدفها
املحاسبات

الفصل  140م ج م
ـ نرش مداوالت ضبط
املعاليم والرسوم والحقوق
واملشاركة يف نفقات أشغال
التعمري املخول للبلديّات
ضبط مبالغها أو تعريفاتها
بالجريدة الرسميّة
للجماعات املح ّليّة.
ّ
المحل ّية
دليل ال ّرقابة القضائ ّية على أعمال الجماعات

ـ إعالم املتساكنني بكل
الوسائل املتاحة باملداوالت
املتع ّلقة بضبط املعاليم
والرسوم والحقوق
واملشاركة يف نفقات أشغال
التعمري املخول للبلديّات
ضبط مبالغها أو تعريفاتها.

اإلجراءات

 /1رقابة مستنديّة بناء
عىل اإلحالة الدّوريّة لوثائق
ّ
الصف إىل كتابة
محكمة املحاسبات
الفصل ( 146ق .أ.م.م)

الوايل
أمني املال الجهوي

اآلثار التي يمكن أن
ترتتّب عن ال ّرقابة

أ /تقديم توصيات لضمان
احرتام ّ
مسيي الجماعة
املح ّليّة للقواعد العامّ ة
لضبط تقديرات امليزانيّة

ّ
للتحقق
رقابة االلتزام
من رشعيّة األعمال

املعني
املجلس البلديّ
ّ
تعهّ د ذاتي
ملحكمة املحاسبات

دافعو ّ
الضائب
املتساكنون واملجتمع
املدني
ّ

 /2رقابة ميدانيّة وفقا
للربنامج ّ
السنويّ
ملحكمة املحاسبات
الفصل ( 144ق .أ.م.م)

ب /الكشف عن إخالالت
الترصّ ف واإلذن بتسويتها

المحور الثاني :هيئات الرقابة القضائية على أعمال الجماعات المحلية والسلطات المركزية والالمحورية من خالل م .ج.م.

مجال التّرصّ ف واملرجع
بمج ّلة الجماعات املح ّليّة

املسؤول عن
الترصّ ف

يف القواعد العامة
للميزانية ومواردها
الفصل  142م ج م

مجلس الجماعة
ـ اإلذن سنويّا يف جباية
والرسوم املح ّليّة املعنيّة
املعاليم واملحاصيل
املختلفة واملداخيل الراجعة ضمن قراراته
مليزانيّة الجماعات املح ّليّة .القاضية بإقرار
امليزانيّة أو بتنقيحها
الفصل  143م ج م
ـ إحالة مختلف القرارات
ذات الصبغة العامة املتعلقة
باملعاليم والرسوم والحقوق مجلس الجماعة
واملبالغ املختلفة قبل
املح ّليّة املعنيّة
نرشها بالجريدة الرسمية
للجماعات املحلية إىل ك ّل من
الوايل وأمني املال الجهوي يف
أجل ال يتجاوز عرشة أيام
من تاريخ املداوالت.

طبيعة رقابة
املك ّلف باملتابعة أو
بإثارة تعهّ د محكمة محكمة املحاسبات
وهدفها
املحاسبات
الوايل
لالعرتاض ،عند
االقتضاء ،لدى املحكمة
اإلدارية االبتدائية
عىل رشعية القرارات
املتعلقة بضبط
املعاليم والرسوم
والحقوق أو معاليم
ّ
للتحقق
رقابة االلتزام
االستغالل يف أجل
أقصاه شهر من تاريخ من رشعيّة األعمال
اإلعالم.
أمني املال الجهوي
للمتابعة
تعهّ د ذاتي
ملحكمة املحاسبات

اإلجراءات

 /1رقابة مستنديّة بناء
عىل اإلحالة الدّوريّة لوثائق
ّ
الصف إىل كتابة
محكمة املحاسبات
الفصل ( 146ق .أ.م.م)

 /2رقابة ميدانيّة وفقا
للربنامج ّ
السنويّ
ملحكمة املحاسبات
الفصل ( 144ق .أ.م.م)

اآلثار التي يمكن أن
ترتتّب عن ال ّرقابة

أ /تقديم توصيات لضمان
احرتام ّ
مسيي الجماعة
املح ّليّة للقواعد العامّ ة
لضبط تقديرات امليزانيّة

ب /الكشف عن إخالالت
الترصّ ف واإلذن بتسويتها
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218

مجال التّرصّ ف واملرجع
بمج ّلة الجماعات املح ّليّة

املسؤول عن
الترصّ ف

إحالة الدّولة التّرصّ ف يف
العمومي
أجزاء من امللك
ّ
ّ
الخاص التاّبع لها
أو امللك
لفائدة الجماعات املح ّليّة
الفصل  144م ج م
ّ
خاصة
ـ إبرام اتّفاقيّة
إلحالة الدّولة التّرصّ ف يف
العمومي
أجزاء من امللك
ّ
ّ
الخاص التاّبع لها
أو امللك
لفائدة الجماعات املح ّليّة

طبيعة رقابة
املك ّلف باملتابعة أو
بإثارة تعهّ د محكمة محكمة املحاسبات
وهدفها
املحاسبات
الوايل

الجماعة املح ّليّة املعنيّة
أمني املال الجهوي
الدولة

ّ
المحل ّية
دليل ال ّرقابة القضائ ّية على أعمال الجماعات

ـ إنهاء عقد أيّة اتفاقيّة ته ّم
التّرصّ ف يف ملك
ّ
عمومي أو الدولة
ّ
خاص تابع للدّولة تمّ ت
ملك
إحالته لفائدة جماعة مح ّليّة
إذا ثبت عدم نجاعة ترصّ ف
الجماعة املح ّليّة فيه.

تعهّ د ذاتي
ملحكمة املحاسبات

 /1رقابة األداء
لتقدير مدى استجابة
التّرصّ ف ملتطلبات
االقتصاد والكفاءة
والفعالية والشفافية
ومقتضيات التنمية
املستدامة

 /2رقابة االلتزام
ّ
للتحقق من رشعيّة
األعمال

اإلجراءات

 /1رقابة مستنديّة بناء
عىل اإلحالة الدّوريّة لوثائق
ّ
الصف إىل كتابة
محكمة املحاسبات
الفصل ( 146ق .أ.م.م)

 /2رقابة ميدانيّة وفقا
للربنامج ّ
السنويّ
ملحكمة املحاسبات
الفصل ( 144ق .أ.م.م)

اآلثار التي يمكن أن
ترتتّب عن ال ّرقابة

أ /تقديم توصيات لضمان
احرتام ّ
مسيي الجماعة
املح ّليّة للقواعد العامّ ة
للتّرصّ ف يف امللك العمومي

ب /الكشف عن إخالالت
الترصّ ف واإلذن بتسويتها

المحور الثاني :هيئات الرقابة القضائية على أعمال الجماعات المحلية والسلطات المركزية والالمحورية من خالل م .ج.م.

مجال التّرصّ ف واملرجع
بمج ّلة الجماعات املح ّليّة
ترصّ ف الجماعات
املح ّليّة يف أجزاء من امللك
ّ
الخاص
العمومي أو امللك
ّ
التاّبع للدّولة

املسؤول عن
الترصّ ف

طبيعة رقابة
املك ّلف باملتابعة أو
بإثارة تعهّ د محكمة محكمة املحاسبات
وهدفها
املحاسبات

الفصل  145م ج م
الوايل
لتمثيل ّ
السلطة
املركزيّة

ـ االقرتاح عىل ّ
السلطة
ّ
املختصة مراجعة
املركزيّة
معاليم إشغال امللك
الجماعة املح ّليّة املعنيّة
العمومي التّابع للدّولة
ّ
السلطة املركزيّة
والواقع بدائرة الجماعة
املح ّليّة املعنيّة وذلك بحسب
معطيات
ما يتوفر لديها من
أمني املال الجهوي
استغالله
تم ّكن من
للمتابعة
بالطريقة األجدى.
ـ مراعاة االنعكاسات البيئية
يف ضبط املعلوم ّ
السنويّ
تعهّ د ذاتي
الستغالل املقاطع ومختلف السلطة املركزيّة
األمالك بما يف ذلك ال ّراجعة الجماعة املح ّليّة املعنيّة ملحكمة املحاسبات
ّ
للخواص طبقا ملبدأ تحميل
من يتسبّب يف التلوّث عبئا
عادال

 /1رقابة األداء
لتقدير مدى استجابة
التّرصّ ف ملتطلبات
االقتصاد والكفاءة
والفعالية والشفافية
ومقتضيات التنمية
املستدامة
 /2رقابة االلتزام
ّ
للتحقق من رشعيّة
األعمال

اإلجراءات

 /1رقابة مستنديّة بناء
عىل اإلحالة الدّوريّة لوثائق
ّ
الصف إىل كتابة
محكمة املحاسبات
الفصل ( 146ق .أ.م.م)

 /2رقابة ميدانيّة وفقا
للربنامج ّ
السنويّ
ملحكمة املحاسبات
الفصل ( 144ق .أ.م.م)

اآلثار التي يمكن أن
ترتتّب عن ال ّرقابة

أ /تقديم توصيات لضمان
احرتام ّ
مسيي الجماعة
املح ّليّة للقواعد العامّ ة
للتّرصّ ف يف امللك العمومي

ب /الكشف عن إخالالت
الترصّ ف واإلذن بتسويتها
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مجال التّرصّ ف واملرجع
بمج ّلة الجماعات املح ّليّة

املسؤول عن
الترصّ ف

يف استخالص املبالغ
ّ
واملستحقات الراجعة
للجماعات املح ّليّة

طبيعة رقابة
املك ّلف باملتابعة أو
بإثارة تعهّ د محكمة محكمة املحاسبات
وهدفها
املحاسبات

 /1رقابة االلتزام
ّ
للتحقق من رشعيّة
األعمال

الفصل  152م ج م

ّ
المحل ّية
دليل ال ّرقابة القضائ ّية على أعمال الجماعات

ـ استخالص املبالغ
واملستحقات الراجعة
للجماعة املح ّليّة يف إطار
أهداف سنوية لالستخالص
تضبط مع الجماعة املح ّليّة
املعنيّة.
ـ توجيه بيان شهري
يتضمن االستخالصات
الحاصلة والديون املثقلة
التي ح ّل أجلها ولم
تستخلص.
ـ توجيه جدول يف
املستحقات واملبالغ التي
يستحيل استخالصها
وأسباب وحجج استحالة
االستخالص قبل تاريخ 31
مارس من كل سنة.

اإلجراءات

 /1رقابة مستنديّة بناء
عىل اإلحالة الدّوريّة لوثائق
ّ
الصف إىل كتابة محكمة
املحاسبات
الفصل ( 146ق .أ.م.م)

أمني املال الجهوي
محاسب الجماعة
املح ّليّة املعنيّة
وتحت مسؤوليّته
ّ
الشخصيّة

تعهّ د ذاتي
ملحكمة املحاسبات

ّ /2
البت يف حسابات
املحاسبني العموميّني

 /2رقابة قضائيّة وفقا
ّ
الخاصة بها
لإلجراءات
الفصول  42إىل 96
(ق .أ.م.م)

اآلثار التي يمكن أن
ترتتّب عن ال ّرقابة

تعمري ذمّ ة املحاسب
العمومي بحكم ّ
بات
ّ
عند ثبوت التّقصري يف
االستخالص

الكشف عن أخطاء ترصّ ف
يف مجال تحقيق املقابيض
تنسب ّ
ملسيي الجماعة
املح ّليّة وزجرها

المحور الثاني :هيئات الرقابة القضائية على أعمال الجماعات المحلية والسلطات المركزية والالمحورية من خالل م .ج.م.

مجال التّرصّ ف واملرجع
بمج ّلة الجماعات املح ّليّة

املسؤول عن
الترصّ ف

يف استخالص املبالغ
ّ
واملستحقات الراجعة
للجماعات املح ّليّة

طبيعة رقابة
املك ّلف باملتابعة أو
بإثارة تعهّ د محكمة محكمة املحاسبات
وهدفها
املحاسبات

الفصل  152م ج م
ـ اإلذن للمحاسب بفسخ
الدين من قائمة الديون
املثقلة يف ما عدا الديون
املتعلقة باملوارد الجبائيّة.

مجلس الجماعة
املح ّليّة
بأغلبيّة ثلثي أعضائه

أمني املال الجهوي

 /1رقابة االلتزام
ّ
للتحقق من رشعيّة
األعمال

اإلجراءات

 /1رقابة مستنديّة بناء
عىل اإلحالة الدّوريّة لوثائق
ّ
الصف إىل كتابة
محكمة املحاسبات
الفصل ( 146ق .أ.م.م)
تعمري ذمّ ة املحاسب
العمومي بحكم ّ
بات
ّ
عند ثبوت التّقصري يف
االستخالص

الفصل  153م ج م
ـ متابعة استخالص ما
يعود للجماعة املح ّليّة
من معاليم ومساهمات
ّ
ومستحقات.
ـ حث املدينني والتنبيه
عليهم بالطرق القانونيّة
بالتّنسيق مع محاسب
الجماعة املح ّليّة.
ّ
العمومي عىل
حث املحاسب
ّ
إجراء تتبّعات استخالص
أصل الدّين وخطايا التّأخري
وفقا للتّرشيع الجاري به
العمل يف مجال الدّيون
العموميّة.

رئيس مجلس الجماعة
املح ّليّة

اآلثار التي يمكن أن
ترتتّب عن ال ّرقابة

تعهّ د ذاتي
ملحكمة املحاسبات

ّ /2
البت يف حسابات
املحاسبني العموميّني
 /2رقابة قضائيّة وفقا
ّ
الخاصة بها
لإلجراءات
الفصول  42إىل 96
(ق .أ.م.م)

الكشف عن أخطاء ترصّ ف
يف مجال تحقيق املقابيض
تنسب ّ
ملسيي الجماعة
املح ّليّة وزجرها
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222
222

مجال التّرصّ ف واملرجع
بمج ّلة الجماعات املح ّليّة

املسؤول عن
الترصّ ف

يف اعتمادات الجماعات
املحلية ونفقاتها

طبيعة رقابة
املك ّلف باملتابعة أو
بإثارة تعهّ د محكمة محكمة املحاسبات
وهدفها
املحاسبات

الفصل  156م ج م

ّ
المحل ّية
دليل ال ّرقابة القضائ ّية على أعمال الجماعات

ـ رصد االعتمادات
بامليزانيّات السنويّة حسب
مهمّ ات وبرامج إلنجاز
مخ ّ
طط التّنمية وأمثلة
التّهيئة.
ـ األخذ باالعتبار للنفقات
الوجوبية ولرضورة تحقيق
العدالة االجتماعية وتكافؤ
الفرص بني الجنسني بناء
عىل ما ّ
يتوفر لدى الجماعة
املح ّليّة من معطيات
إحصائيّة.
ـ الحرص عىل تقييم تنفيذ
امليزانيّة يف نطاق إنجاز
مخ ّ
طط التّنمية وأمثلة
ّ
مختصني
التّهيئة بواسطة
يف التّدقيق والتّقييم مرة كل
ثالث سنوات ،عىل األقل.
ـ نرش نتائج التقييم عىل
املوقع االلكرتوني للجماعة
املح ّليّة.

أمني املال الجهوي

 /1رقابة األداء
لتقدير مدى استجابة
التّرصّ ف ملتطلبات
االقتصاد والكفاءة
والفعالية والشفافية
ومقتضيات التنمية
املستدامة

اإلجراءات

 /1رقابة مستنديّة بناء
عىل اإلحالة الدّوريّة لوثائق
ّ
الصف إىل كتابة
محكمة املحاسبات
الفصل ( 146ق .أ.م.م)

مجلس الجماعة
املح ّليّة
إدارة الجماعة املح ّليّة

تعهّ د ذاتي
ملحكمة املحاسبات

اآلثار التي يمكن أن
ترتتّب عن ال ّرقابة

أ /تقديم توصيات لضمان
احرتام ّ
مسيي الجماعة
املح ّليّة للقواعد العامّ ة
للتّرصّ ف يف االعتمادات
والنفقات املح ّليّة

ب /الكشف عن إخالالت
الترصّ ف واإلذن بتسويتها
 /2رقابة االلتزام
ّ
للتحقق من رشعيّة
األعمال

 /2رقابة ميدانيّة وفقا
للربنامج ّ
السنويّ
ملحكمة املحاسبات
الفصل ( 144ق .أ.م.م)

المحور الثاني :هيئات الرقابة القضائية على أعمال الجماعات المحلية والسلطات المركزية والالمحورية من خالل م .ج.م.

مجال التّرصّ ف واملرجع
بمج ّلة الجماعات املح ّليّة

املسؤول عن
الترصّ ف

يف اعتمادات الجماعات
املحلية ونفقاتها
الفصل  163م ج م
االعرتاض عىل أيّة صفقة
لغياب أو لعدم ّ
توفر
االعتمادات الكافية
أمام محكمة املحاسبات

استئناف الحكم أمام
محكمة املحاسبات.

طبيعة رقابة
املك ّلف باملتابعة أو
بإثارة تعهّ د محكمة محكمة املحاسبات
وهدفها
املحاسبات

أمني املال الجهوي
الوايل

رئيس الجماعة
املح ّليّة املعنيّة

رئيس الجماعة
الوايل
رئيس الجماعة املح ّليّة املح ّليّة املعنيّة
املعنيّة

أمني املال الجهوي
الوايل

 /1ال ّرقابة القضائيّة
ّ
لفض النّزاعات
بني ّ
السلط املح ّليّة
ّ
والسلط الالمحوريّة
الفصل  94م ج م

اإلجراءات

/1االعرتاض عىل ّ
الصفقة
املذكورة لدى هيئة محكمة
املحاسبات املختصة ترابيا
يف أجل  15يوما من تاريخ
اإلعالم.
 /2إصدار هيئة محكمة
املحاسبات املختصة ترابيّا
قرارها يف أجل ال يتجاوز
شهرا من تاريخ تعهدها

 /2رقابة االلتزام
ّ
للتحقق من رشعيّة
األعمال

 /3إمكانيّة استئناف
الحكم أمام الهيئة القضائية
ّ
املختصة استئنافيّا يف
أجل عرشة أيام من تاريخ
صدوره.

اآلثار التي يمكن أن
ترتتّب عن ال ّرقابة

أ /إيقاف تنفيذ الصفقة
بموجب االعرتاض.

ب /االلتزام بالقرار البات
الذي تصدره محكمة
املحاسبات يف أجل شهر.
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223

2
224
224

ّ
ّ
نموذج مطلب استئناف حكم ابتدائي صادر عن الدائرة الجهوية
لمحكمة المحاسبات
بـ....

المختصة لمحكمة المحاسبات (عن طريق محام)
االستئنافية
الدائرة
ّ
ّ
أمام ّ

إىل جناب السيّد(ة) الرئيس األوّل ملحكمة املحاسبات ...
ّ
المحل ّية
دليل إجراءات ال ّرقابة القضائ ّية الالحقة على أعمال الجماعات

• اسم ولقب املستأنف (إذا كان املستأنف مواطنا)
• صفة املستأنف

• عدد الوثائق املؤيّدة ومضمونها
• معطيات تكميليّة يمكن أن تكون ذات فائدة

• السند القانوني للصفة

• بيانات إضافيّة عن املعرتض إن كان من املتساكنني أو من املطالبني بالرضائب املح ّليّة أو
من ممثّيل املجتمع املدني

• العنوان أو مح ّل املخابرة

• رقم بطاقة التعريف الوطنيّة

• السند القانوني لالستئناف

• املع ّرف الجبائي

• الجماعة املحلية أو السلطة املعنيّة باالستئناف (إذا كان املستأنف جماعة محلية أو سلطة
أخرى معنية)

• اسم الجمعيّة ومق ّرها (إذا كان املستأنف جمعية)

• اسم ولقب املستأنف ضدّه
• صفة املستأنف ضدّه
• السند القانوني للصفة
• موضوع االستئناف
• مستندات االستئناف :مخالفة اإلجراءات  /خرق القانون  /غياب التعليل أو ضعفه /
تحريف الوقائع  /ارتكاب أخطاء حسابيّة مؤثّرة عىل الحكم االبتدائي (تضمّن املستندات
بمذ ّكرة ّ
مفصلة ترفق من طرف املحامي بمطلب االستئناف)

سمي للجمهوريّة التونسيّة
• تاريخ وعدد نرش اإلعالن عن تكوين الجمعيّة بال ّرائد ال ّر ّ
• إمضاء املحامي وختمه
• التاريخ

المحور الثاني :هيئات الرقابة القضائية على أعمال الجماعات المحلية والسلطات المركزية والالمحورية من خالل م .ج.م.

مجال التّرصّ ف واملرجع
بمج ّلة الجماعات املح ّليّة

املسؤول عن
الترصّ ف

يف اعتمادات الجماعات
املحلية ونفقاتها
الفصل  165م ج م
ـ تسجيل ك ّل طلب
استيضاح كتابي حول
موارد ونفقات معيّنة صادر
عن املتساكنني بالجماعة
املح ّليّة أو عن مكوّنات
املجتمع املدني املسجّ لني
لدى الكتابة العامة وعن ك ّل
من له مصلحة بدفرت ّ
مرقم إدارة الجماعة
خاص باالستفسارات.
ّ
املحليّة املعنيّة
اعتماد منظومة سجل
إلكرتوني مؤمّ نة لهذا
الغرض.

طبيعة رقابة
املك ّلف باملتابعة أو
بإثارة تعهّ د محكمة محكمة املحاسبات
وهدفها
املحاسبات

تعهّ د ذاتي
ملحكمة املحاسبات

املتساكنون بالجماعة
املح ّليّة
أو مكوّنات املجتمع
املدني

 /1رقابة األداء
لتقدير مدى استجابة
التّرصّ ف ملتطلبات
االقتصاد والكفاءة
والفعالية والشفافية
ومقتضيات التنمية
املستدامة

 /2رقابة االلتزام
ّ
للتحقق من رشعيّة
األعمال

اإلجراءات

 /1رقابة مستنديّة بناء
عىل اإلحالة الدّوريّة لوثائق
ّ
الصف إىل كتابة
محكمة املحاسبات
الفصل ( 146ق .أ.م.م)

 /2رقابة ميدانيّة وفقا
للربنامج ّ
السنويّ
ملحكمة املحاسبات
الفصل ( 144ق .أ.م.م)

اآلثار التي يمكن أن
ترتتّب عن ال ّرقابة

أ /تقييم تفعيل آليّات
الدّيمقراطيّة التّشاركيّة
والحوكمة املفتوحة

ب /تقديم توصيات لضمان
احرتام االلتزامات املحمولة
عىل الجماعة املح ّليّة يف مجال
التّفاعل مع املتساكنني قبل
اتّخاذ قرارات
ذات أثر مايل ّ
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مجال التّرصّ ف واملرجع
بمج ّلة الجماعات املح ّليّة

املسؤول عن
الترصّ ف

يف إعداد امليزانية
واملصادقة عليها

طبيعة رقابة
املك ّلف باملتابعة أو
بإثارة تعهّ د محكمة محكمة املحاسبات
وهدفها
املحاسبات
 /1رقابة األداء
لتقدير مدى استجابة
التّرصّ ف ملتطلبات
االقتصاد والكفاءة
والفعالية والشفافية
ومقتضيات التنمية
املستدامة

الفصل  168م ج م
ـ إعداد وثيقة أولية تمهيدا
ملرشوع امليزانية ،بناء عىل
ما ّ
يتوفر من إحصائيات
ومعطيات وتقديرات أولية
للموارد التي تحوّلها وزارة
املالية بعد التشاور مع
مصالحها املختصة.

رئيس الجماعة املح ّليّة
إدارة الجماعة
املح ّليّة املعنيّة

ّ
المحل ّية
دليل ال ّرقابة القضائ ّية على أعمال الجماعات

إعالم الجماعات املحلية قبل
يوم  30جوان بالتقديرات
األولية لالعتمادات التي
سيت ّم تحويلها بعنوان السنة
املالية التالية.
ّ
السلطة املركزيّة
ـ إعالم الجماعات املحلية
قبل يوم  10سبتمرب
باالعتمادات النهائية
ّ
املخصصة لها طبقا ألحكام
الفقرة األوىل من هذا
الفصل.

اإلجراءات

 /1رقابة مستنديّة بناء
عىل اإلحالة الدّوريّة لوثائق
ّ
الصف إىل كتابة
محكمة املحاسبات
الفصل ( 146ق .أ.م.م)

تعهّ د ذاتي
ملحكمة املحاسبات

 /2رقابة االلتزام
ّ
للتحقق من رشعيّة
األعمال

اآلثار التي يمكن أن
ترتتّب عن ال ّرقابة

 /2رقابة ميدانيّة وفقا
للربنامج ّ
السنويّ
ملحكمة املحاسبات
الفصل ( 144ق .أ.م.م)

تقديم توصيات لضمان
احرتام مختلف األطراف
ّ
املتدخلة للقواعد العامّ ة
إلعداد امليزانية
واملصادقة عليها
استجابة ملتطلبات االقتصاد
والكفاءة والفعالية
والشفافية ومقتضيات
التنمية املستدامة

المحور الثاني :هيئات الرقابة القضائية على أعمال الجماعات المحلية والسلطات المركزية والالمحورية من خالل م .ج.م.

مجال التّرصّ ف واملرجع
بمج ّلة الجماعات املح ّليّة

املسؤول عن
الترصّ ف

يف إعداد امليزانية
واملصادقة عليها

طبيعة رقابة
املك ّلف باملتابعة أو
بإثارة تعهّ د محكمة محكمة املحاسبات
وهدفها
املحاسبات
 /1رقابة األداء
لتقدير مدى استجابة
التّرصّ ف ملتطلبات
االقتصاد والكفاءة
والفعالية والشفافية
ومقتضيات التنمية
املستدامة

الفصل  169م ج م
ـ تقديم مقرتحات ل ّلجنة
املك ّلفة بالشؤون املاليّة
واالقتصاديّة ومتابعة
التّرصّ ف قبل يوم  30جوان
لدرس إمكانيّة إدراجها
بمرشوع امليزانيّة..
ـ إعداد مرشوع أوّيل
للميزانيّة عىل ضوء ما ّ
يتوفر
من إحصائيّات وتقديرات
وتقارير ومالحظات.
ـ عرض املرشوع عىل
ال ّلجنة املك ّلفة بالشؤون
املاليّة واالقتصاديّة ومتابعة
التّرصّ ف قبل غ ّرة سبتمرب.
ـ دراسة مرشوع امليزانيّة
والقوائم املاليّة والوثائق
التّفسرييّة وإحالته عىل
رئيس الجماعة املح ّليّة.

أعضاء مجلس
الجماعة املح ّليّة

إدارة الجماعة املح ّليّة
بمساعدة محاسبها
وتحت إرشاف
رئيس الجماعة املح ّليّة
ال ّلجنة املك ّلفة
بالشؤون املاليّة
واالقتصاديّة
ومتابعة التّرصّ ف

اإلجراءات

 /1رقابة مستنديّة بناء
عىل اإلحالة الدّوريّة لوثائق
ّ
الصف إىل كتابة
محكمة املحاسبات
الفصل ( 146ق .أ.م.م)
تقديم توصيات لضمان
احرتام مختلف األطراف
ّ
املتدخلة للقواعد العامّ ة
إلعداد امليزانية
واملصادقة عليها
استجابة ملتطلبات االقتصاد
والكفاءة والفعالية
والشفافية ومقتضيات
التنمية املستدامة

تعهّ د ذاتي
ملحكمة املحاسبات

 /2رقابة االلتزام
ّ
للتحقق من رشعيّة
األعمال

اآلثار التي يمكن أن
ترتتّب عن ال ّرقابة

 /2رقابة ميدانيّة وفقا
للربنامج ّ
السنويّ
ملحكمة املحاسبات
الفصل ( 144ق .أ.م.م
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مجال التّرصّ ف واملرجع
بمج ّلة الجماعات املح ّليّة

املسؤول عن
الترصّ ف

يف إعداد امليزانية
واملصادقة عليها

طبيعة رقابة
املك ّلف باملتابعة أو
بإثارة تعهّ د محكمة محكمة املحاسبات
وهدفها
املحاسبات

ّ
المحل ّية
دليل ال ّرقابة القضائ ّية على أعمال الجماعات

الفصل  169م ج م
عرض مرشوع امليزانيّة
والقوائم املاليّة والوثائق
رئيس الجماعة املح ّليّة
التّفسرييّة عىل مكتب
تعهّ د ذاتي
الجماعة املح ّليّة قبل يوم 20
ملحكمة املحاسبات
سبتمرب.
يف صورة تسجيل تأخري من
قبل ال ّلجنة يف إتمام مهمّ تها
يف األجل املذكور ،يتعهد
رئيس الجماعة املحلية
بإعداد مرشوع امليزانية
باالستعانة بمن يراه مناسبا.
الفصل  170م ج م
ـ إحالة مرشوع ميزانية
الجماعة املحلية مصحوبا
بوثيقة تفسريية إجمالية عىل رئيس الجماعة
أمني املال الجهوي املختص املح ّليّة املعنيّة
ترابيا قبل يوم  15أكتوبر .إدارة الجماعة املح ّليّة
ـ إرسال نفس الوثائق
ألعضاء مجلس الجماعة
املحلية  15يوما عىل
األقل قبل جلسة التداول
واملصادقة عىل امليزانية

اإلجراءات

اآلثار التي يمكن أن
ترتتّب عن ال ّرقابة

 /1رقابة مستنديّة بناء
عىل اإلحالة الدّوريّة لوثائق
ّ
الصف إىل كتابة
محكمة املحاسبات
الفصل ( 146ق .أ.م.م)

ّ
للتحقق
رقابة االلتزام
من رشعيّة األعمال

تقديم توصيات لضمان
احرتام مختلف األطراف
ّ
املتدخلة للقواعد العامّ ة
إلعداد امليزانية
واملصادقة عليها

أمني املال الجهوي
 /2رقابة ميدانيّة وفقا
للربنامج ّ
السنويّ
ملحكمة املحاسبات
الفصل ( 144ق .أ.م.م)

المحور الثاني :هيئات الرقابة القضائية على أعمال الجماعات المحلية والسلطات المركزية والالمحورية من خالل م .ج.م.

مجال التّرصّ ف واملرجع
بمج ّلة الجماعات املح ّليّة
يف إعداد امليزانية
واملصادقة عليها
الفصل  170م ج م
ـ إبداء الرأي حول مرشوع
امليزانية يف أجل ال يتجاوز
شهرا من تاريخ إحالة
مرشوع امليزانية.
الفصل  171م ج م
إشهار وثائق مرشوع
امليزانية التالية:
ـ القوائم املالية التي تحتوي
عىل امليزانية واملوازنة
وقائمة األداء املايل وقائمة
مقاربة امليزانية باملصاريف
وقائمة التدفقات املالية
وقائمة التعهدات واملذكرات
التفسريية لها
ـ قائمة التحويالت
واملعونات لفائدة الجماعة
املحلية
ـ قائمة املساعدات التي
تقدمها الجماعة املعنية
ملختلف الجمعيات والهياكل
واملؤسسات
ـ قائمة املشرتيات واملبيعات
العقارية
ـ برنامج االستثمارات
السنوي.

املسؤول عن
الترصّ ف

طبيعة رقابة
املك ّلف باملتابعة أو
بإثارة تعهّ د محكمة محكمة املحاسبات
وهدفها
املحاسبات

 /1رقابة مستنديّة بناء
عىل اإلحالة الدّوريّة لوثائق
ّ
الصف إىل كتابة
محكمة املحاسبات
الفصل ( 146ق .أ.م.م)

أمني املال الجهوي
تعهّ د ذاتي
ملحكمة املحاسبات

رئيس الجماعة
املح ّليّة املعنيّة
إدارة الجماعة املح ّليّة

اإلجراءات

اآلثار التي يمكن أن
ترتتّب عن ال ّرقابة

تقديم توصيات لضمان
احرتام مختلف األطراف
ّ
املتدخلة للقواعد العامّ ة
إلعداد امليزانية
واملصادقة عليها

ّ
للتحقق
رقابة االلتزام
من رشعيّة األعمال
أمني املال الجهوي

 /2رقابة ميدانيّة وفقا
للربنامج ّ
السنويّ
ملحكمة املحاسبات
الفصل ( 144ق .أ.م.م)
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مجال التّرصّ ف واملرجع
بمج ّلة الجماعات املح ّليّة

املسؤول عن
الترصّ ف

يف إعداد امليزانية
واملصادقة عليها

طبيعة رقابة
املك ّلف باملتابعة أو
بإثارة تعهّ د محكمة محكمة املحاسبات
وهدفها
املحاسبات

 /1رقابة مستنديّة بناء
عىل اإلحالة الدّوريّة لوثائق
ّ
الصف إىل كتابة
محكمة املحاسبات
الفصل ( 146ق .أ.م.م)

الفصل  172م ج م

ّ
المحل ّية
دليل ال ّرقابة القضائ ّية على أعمال الجماعات

ـ عرض مرشوع امليزانية
عىل مجلس الجماعة
للمناقشة واملصادقة يف
جلسة تعقد قبل يوم 1
ديسمرب.
ـ يف صورة عدم ّ
تول رئيس
الجماعة املحلية عرض
مرشوع امليزانية عىل مجلس
الجماعة يف األجل املنصوص
عليه بالفقرة األوىل من هذا
الفصل ،عقد املجلس يف أجل
ثالثة أيام
ـ يف صورة عدم مصادقة
املجلس عىل امليزانيّة يتوىل
ّ
املختص ترابيّا التّنبيه
الوايل
عليه قصد املصادقة يف أجل
أقصاه يوم  15ديسمرب.

رئيس الجماعة
املح ّليّة املعنيّة

ثلث أعضاء
مجلس الجماعة
املح ّليّة املعنيّة

الوايل

اإلجراءات

اآلثار التي يمكن أن
ترتتّب عن ال ّرقابة

تعهّ د ذاتي
ملحكمة املحاسبات

تقديم توصيات لضمان
احرتام مختلف األطراف
ّ
املتدخلة للقواعد العامّ ة
إلعداد امليزانية
واملصادقة عليها

ّ
للتحقق
رقابة االلتزام
من رشعيّة األعمال
أمني املال الجهوي
 /2رقابة ميدانيّة وفقا
للربنامج ّ
السنويّ
ملحكمة املحاسبات
الفصل ( 144ق .أ.م.م)

المحور الثاني :هيئات الرقابة القضائية على أعمال الجماعات المحلية والسلطات المركزية والالمحورية من خالل م .ج.م.

مجال التّرصّ ف واملرجع
بمج ّلة الجماعات املح ّليّة

املسؤول عن
الترصّ ف

يف إعداد امليزانية
واملصادقة عليها
الفصل  173م ج م
ـ تقديم مرشوع امليزانية
وتالوة رأي أمني املال
الجهوي حول مرشوع
امليزانية عند االقتضاء خالل
جلسة مجلس الجماعة
املحلية املخصصة للمصادقة
عىل امليزانية.
ـ عرض مرشوع امليزانية
عىل
التصويت
ـ التصويت عىل تقديرات
املوارد بالنسبة إىل كل عنوان
من امليزانية حسب األجزاء
واألصناف.
التصويت عىل تقديرات
النفقات بالنسبة إىل كل
عنوان من امليزانية حسب
األقسام والفصول.
ـ عدم جواز تقديم
مقرتحات من شأنها
اإلخالل بتوازن امليزانية أو
خلق أعباء جديدة ال تقدر
ميزانية الجماعة املحليّة عىل
تسديدها

طبيعة رقابة
املك ّلف باملتابعة أو
بإثارة تعهّ د محكمة محكمة املحاسبات
وهدفها
املحاسبات

 /1رقابة مستنديّة بناء
عىل اإلحالة الدّوريّة لوثائق
ّ
الصف إىل كتابة
محكمة املحاسبات
الفصل ( 146ق .أ.م.م)

تعهّ د ذاتي
ملحكمة املحاسبات
مق ّرر ال ّلجنة املك ّلفة
بالشؤون املاليّة
واالقتصاديّة
ومتابعة التّرصّ ف

أعضاء مجلس
الجماعة املح ّليّة املعنيّة

اإلجراءات

اآلثار التي يمكن أن
ترتتّب عن ال ّرقابة

ّ
للتحقق
رقابة االلتزام
من رشعيّة األعمال

تقديم توصيات لضمان
احرتام مختلف األطراف
ّ
املتدخلة للقواعد العامّ ة
إلعداد امليزانية
واملصادقة عليها

أمني املال الجهوي
 /2رقابة ميدانيّة وفقا
للربنامج ّ
السنويّ
ملحكمة املحاسبات
الفصل ( 144ق .أ.م.م)
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232

مجال التّرصّ ف واملرجع
بمج ّلة الجماعات املح ّليّة

املسؤول عن
الترصّ ف

يف إعداد امليزانية
واملصادقة عليها

طبيعة رقابة
املك ّلف باملتابعة أو
بإثارة تعهّ د محكمة محكمة املحاسبات
وهدفها
املحاسبات

 /1رقابة مستنديّة بناء
عىل اإلحالة الدّوريّة لوثائق
ّ
الصف إىل كتابة
محكمة املحاسبات
الفصل ( 146ق .أ.م.م)

الفصل  173م ج م

ّ
المحل ّية
دليل ال ّرقابة القضائ ّية على أعمال الجماعات

إبقاء الجلسة العامّ ة ملجلس
الجماعة املح ّليّة مفتوحة إىل مجلس الجماعة
حني املصادقة عىل مرشوع املح ّليّة املعنيّة
امليزانيّة بأغلبية األعضاء
الحارضين ،عىل أن ال يق ّل
عددهم عن ُ
الخمُسني 2/5
الفصل  174م ج م
إحالة امليزانيّة يف أجل  5أيام رئيس الجماعة
املح ّليّة املعنيّة
من تاريخ املصادقة عليها
عىل ك ّل من الوايل وأمني املال إدارة الجماعة املح ّليّة
ّ
املختصني ترابيّا.
الجهوي
أمني املال الجهوي
طلب تفسريات ووثائق
تتع ّلق بامليزانية املصادق
عليها.

اإلجراءات

اآلثار التي يمكن أن
ترتتّب عن ال ّرقابة

تعهّ د ذاتي
ملحكمة املحاسبات

ّ
للتحقق
رقابة االلتزام
من رشعيّة األعمال

تقديم توصيات لضمان
احرتام مختلف األطراف
ّ
املتدخلة للقواعد العامّ ة
إلعداد امليزانية
واملصادقة عليها

الوايل
أمني املال الجهوي
 /2رقابة ميدانيّة وفقا
للربنامج ّ
السنويّ
ملحكمة املحاسبات
الفصل ( 144ق .أ.م.م)

المحور الثاني :هيئات الرقابة القضائية على أعمال الجماعات المحلية والسلطات المركزية والالمحورية من خالل م .ج.م.

مجال التّرصّ ف واملرجع
بمج ّلة الجماعات املح ّليّة

املسؤول عن
الترصّ ف

يف اعتمادات الجماعات
املحلية ونفقاتها

طبيعة رقابة
املك ّلف باملتابعة أو
بإثارة تعهّ د محكمة محكمة املحاسبات
وهدفها
املحاسبات
 /1ال ّرقابة القضائيّة
ّ
لفض النّزاعات
بني ّ
السلط املح ّليّة
ّ
والسلط الالمحوريّة

الفصل  174م ج م

االعرتاض عىل ميزانية
الجماعة املحليّة أمام
محكمة املحاسبات من أجل
عدم توازن امليزانية أو عدم الوايل
إدراج نفقات وجوبية أو
رصد مبالغ غري كافية لذات
النفقات.

اإلجراءات

/1االعرتاض عىل امليزانيّة
املذكورة لدى هيئة محكمة
املحاسبات املختصة ترابيا
خالل أجل عرشة أيام من
تاريخ اإلعالم بها.

رئيس الجماعة
املح ّليّة املعنيّة
الوايل
أمني املال الجهوي

 /2رقابة االلتزام
ّ
للتحقق من رشعيّة
األعمال

 /2إصدار هيئة محكمة
املحاسبات املختصة ترابيّا
قرارها يف أجل ال يتجاوز
شهرا من تاريخ تعهدها.

اآلثار التي يمكن أن
ترتتّب عن ال ّرقابة
أ /إيقاف تنفيذ الصفقة
بموجب االعرتاض.

ب /إذن املحكمة عند
االقتضاء بإجراء التصحيح
الالّزم بامليزانية املصادق
عليها بناء عىل اقرتاح ممثل
السلطة املركزية أو إقرار
العمل بامليزانية املصادق
عليها من قبل مجلس
الجماعة املحلية.
ج /االلتزام بالقرار البات
الذي تصدره هيئة محكمة
املحاسبات املختصة ترابيّا.

233
233
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234
234

مجال التّرصّ ف واملرجع
بمج ّلة الجماعات املح ّليّة

املسؤول عن
الترصّ ف

يف إعداد امليزانية
واملصادقة عليها

طبيعة رقابة
املك ّلف باملتابعة أو
بإثارة تعهّ د محكمة محكمة املحاسبات
وهدفها
املحاسبات

 /1رقابة مستنديّة بناء
عىل اإلحالة الدّوريّة لوثائق
ّ
الصف إىل كتابة
محكمة املحاسبات
الفصل ( 146ق .أ.م.م)

الفصل  175م ج م

ّ
المحل ّية
دليل ال ّرقابة القضائ ّية على أعمال الجماعات

إبقاء العمل جاريا باملوارد
والنفقات اإلجبا ّرية ّ
املرسمة
بميزانيّة ّ
السنة السابقة يف
قرار من رئيس
حدود قسط شهريّ إذا لم
تقع املصادقة عىل ميزانيّة الجماعة املح ّليّة.
الجماعة املح ّليّة أليّ سبب
من األسباب يف أجل أقصاه
 31ديسمرب.
ـ إحالة نظري من القرار إىل
ك ّل من الوايل وأمني املال
ّ
املختصني ترابيّا.
الجهويّ

رئيس الجماعة
املح ّليّة املعنيّة
إدارة الجماعة املح ّليّة

اعتبار مجلس الجماعة
منحالّ قانونا يف صورة عدم الوايل
بقوّة القانون
املصادقة عىل امليزانيّة يف
موىف ّ شهر مارس من ّ
السنة
الجارية.

تعهّ د ذاتي
ملحكمة املحاسبات

الوايل
أمني املال الجهوي

الوزارة املك ّلفة
ّ
بالجماعات املحليّة

اإلجراءات

اآلثار التي يمكن أن
ترتتّب عن ال ّرقابة

ّ
للتحقق
رقابة االلتزام
من رشعيّة األعمال

تقديم توصيات لضمان
احرتام مختلف األطراف
ّ
املتدخلة للقواعد العامّ ة
إلعداد امليزانية
واملصادقة عليها
 /2رقابة ميدانيّة وفقا
للربنامج ّ
السنويّ
ملحكمة املحاسبات
الفصل ( 144ق .أ.م.م)

المحور الثاني :هيئات الرقابة القضائية على أعمال الجماعات المحلية والسلطات المركزية والالمحورية من خالل م .ج.م.

مجال التّرصّ ف واملرجع
بمج ّلة الجماعات املح ّليّة

املسؤول عن
الترصّ ف

يف إعداد امليزانية
واملصادقة عليها

طبيعة رقابة
املك ّلف باملتابعة أو
بإثارة تعهّ د محكمة محكمة املحاسبات
وهدفها
املحاسبات

 /1رقابة مستنديّة بناء
عىل اإلحالة الدّوريّة لوثائق
ّ
الصف إىل كتابة
محكمة املحاسبات
الفصل ( 146ق .أ.م.م)

الفصل  176م ج م
ـ إدراج امليزانيّة املصادق
اإللكرتوني
عليها باملوقع
ّ
ّ
املخصص للجماعة املح ّليّة.
ـ وضع نسخة من امليزانيّة
املصادق عليها عىل ذمة
العموم بالكتابة العامة
للجماعة املحلية لال ّ
طالع
عليها.
ـ حفظ وثائق امليزانيّة
والوثائق املحاسبيّة بمق ّر
الجماعة املح ّليّة املعنيّة
ونسخة منها باملصالح
ّ
املختصة لوزارة املاليّة.
العمل عىل رقمنة الوثائق
املذكورة وحفظها ،وإحالة
نسخ من الوثائق املرقمنة
الوطني واملعهد
لألرشيف
ّ
الوطني لإلحصاء.
ّ

تعهّ د ذاتي
ملحكمة املحاسبات

رئيس الجماعة
املح ّليّة املعنيّة
إدارة الجماعة املح ّليّة

الوايل
أمني املال الجهوي

الوزارة املك ّلفة
بالجماعات املح ّليّة

اإلجراءات

اآلثار التي يمكن أن
ترتتّب عن ال ّرقابة

تقديم توصيات لضمان
احرتام مختلف األطراف
ّ
املتدخلة للقواعد العامّ ة
إلعداد امليزانية
واملصادقة عليها

ّ
للتحقق
رقابة االلتزام
من رشعيّة األعمال

 /2رقابة ميدانيّة وفقا
للربنامج ّ
السنويّ
ملحكمة املحاسبات
الفصل ( 144ق .أ.م.م)
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236
236

مجال التّرصّ ف واملرجع
بمج ّلة الجماعات املح ّليّة

املسؤول عن
الترصّ ف

يف تنفيذ امليزانية وختمها

طبيعة رقابة
املك ّلف باملتابعة أو
بإثارة تعهّ د محكمة محكمة املحاسبات
وهدفها
املحاسبات

الفصل  177م ج م

ّ
المحل ّية
دليل ال ّرقابة القضائ ّية على أعمال الجماعات

حرص جملة املصاريف
املأذون بدفعها يف حدود
مبلغ املقابيض الحاصلة
فعليّا.
ـ عدم جواز التعهّ د بنفقات
لم تكن مشمولة باعتمادات رئيس الجماعة
املح ّليّة املعنيّة
مفتوحة بامليزانيّة.
ـ إمكانيّة إدخال تنقيح عىل
امليزانيّة خالل سنة تنفيذها إدارة الجماعة املح ّليّة
بال ّزيادة أو بالنّقصان حسب
نسق تحصيل املوارد ووفقا
لتقرير تعدّه اللجنة املك ّلفة
ّ
بالشؤون املاليّة واالقتصاديّة
ومتابعة التّرصّ ف.
عرض ك ّل مرشوع تنقيح
عىل أمني املال الجهويّ إلبداء
الرأي عند االقتضاء.
عرض مرشوع تنقيح
امليزانيّة عىل املجلس
للمصادقة عليه.

اإلجراءات

 /1رقابة مستنديّة بناء
عىل اإلحالة الدّوريّة لوثائق
ّ
الصف إىل كتابة
محكمة املحاسبات
الفصل ( 146ق .أ.م.م)

تعهّ د ذاتي
ملحكمة املحاسبات
ّ
للتحقق
رقابة االلتزام
من رشعيّة األعمال

اآلثار التي يمكن أن
ترتتّب عن ال ّرقابة

أ /تقديم توصيات لضمان
احرتام مختلف األطراف
ّ
املتدخلة للقواعد العامّ ة
إلعداد امليزانية
واملصادقة عليها

ب /الكشف عن إخالالت
الترصّ ف واإلذن بتسويتها

أمني املال الجهوي
 /2رقابة ميدانيّة وفقا
للربنامج ّ
السنويّ
ملحكمة املحاسبات
الفصل ( 144ق .أ.م.م)

ج /الكشف عن أخطاء
التّرصّ ف وزجرها

المحور الثاني :هيئات الرقابة القضائية على أعمال الجماعات المحلية والسلطات المركزية والالمحورية من خالل م .ج.م.

مجال التّرصّ ف واملرجع
بمج ّلة الجماعات املح ّليّة

املسؤول عن
الترصّ ف

يف تنفيذ امليزانية وختمها

طبيعة رقابة
املك ّلف باملتابعة أو
بإثارة تعهّ د محكمة محكمة املحاسبات
وهدفها
املحاسبات

الفصل  177م ج م
مجلس الجماعة
املصادقة عىل مرشوع تنقيح املح ّليّة املعنيّة
تعهّ د ذاتي
بأغلبيّة الحارضين
امليزانيّة.
عىل أن ال تق ّل عن ثلث ملحكمة املحاسبات
األعضاء.
ـ اقرتاح تعديالت عىل
ميزانيّة الجماعة املح ّليّة
يحتّمها الظرف بطلب من املجلس األعىل
ّ
ّ
السلطة املركزيّة خالل سنة للجماعات املحليّة
تنفيذ امليزانيّة.
.ـ تعليل اقرتاح التعديل
وعرضه عىل مجلس الجماعة
أمني املال الجهوي
املح ّليّة للمصادقة عليه.
املصادقة عىل اقرتاح تعديل
امليزانيّة.

مجلس الجماعة
املح ّليّة املعنيّة
بأغلبيّة الحارضين
عىل أن ال تق ّل عن ثلث
األعضاء.

اإلجراءات

 /1رقابة مستنديّة بناء
عىل اإلحالة الدّوريّة لوثائق
ّ
الصف إىل كتابة
محكمة املحاسبات
الفصل ( 146ق .أ.م.م)

اآلثار التي يمكن أن
ترتتّب عن ال ّرقابة

أ /تقديم توصيات لضمان
احرتام مختلف األطراف
ّ
املتدخلة للقواعد العامّ ة
إلعداد امليزانية
واملصادقة عليها
ب /الكشف عن إخالالت
الترصّ ف واإلذن بتسويتها

ّ
للتحقق
رقابة االلتزام
من رشعيّة األعمال

 /2رقابة ميدانيّة وفقا
للربنامج ّ
السنويّ
ملحكمة املحاسبات
الفصل ( 144ق .أ.م.م)

ج /الكشف عن أخطاء
التّرصّ ف وزجرها
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238
238

مجال التّرصّ ف واملرجع
بمج ّلة الجماعات املح ّليّة

املسؤول عن
الترصّ ف

يف تنفيذ امليزانية وختمها

طبيعة رقابة
املك ّلف باملتابعة أو
بإثارة تعهّ د محكمة محكمة املحاسبات
وهدفها
املحاسبات

الفصل  178م ج م

ّ
المحل ّية
دليل ال ّرقابة القضائ ّية على أعمال الجماعات

إمكانيّة تحويل اعتمادات
من جزء إىل جزء آخر
داخل العنوان األوّل وداخل
العنوان الثاني ومن قسم إىل
قسم آخر داخل ك ّل جزء.
عدم جواز تحويل
االعتمادات بالنّسبة للنّفقات
املسدّدة من االعتمادات
ّ
واملخصصة ملرشوع
املحالة
محدّد أو املموّلة بموارد
مو ّ
ظفة دون موافقة اإلدارة
التي تو ّلت إحالة االعتمادات.
تعليل اقرتاح تحويل
االعتمادات من جزء إىل جزء
آخر داخل العنوان األوّل
وداخل العنوان الثاني ومن
قسم إىل قسم آخر داخل
ك ّل جزء.
عرض اقرتاح تحويل
االعتمادات عىل مصادقة
املجلس مرفقا بملحوظات
أمني املال الجهوي.

اإلجراءات

 /1رقابة مستنديّة بناء
عىل اإلحالة الدّوريّة لوثائق
ّ
الصف إىل كتابة
محكمة املحاسبات
الفصل ( 146ق .أ.م.م)

تعهّ د ذاتي
ملحكمة املحاسبات

اآلثار التي يمكن أن
ترتتّب عن ال ّرقابة

أ /تقديم توصيات لضمان
احرتام مختلف األطراف
ّ
املتدخلة للقواعد العامّ ة
إلعداد امليزانية
واملصادقة عليها

مجلس الجماعة
املح ّليّة املعنيّة
ّ
للتحقق
رقابة االلتزام
من رشعيّة األعمال
رئيس الجماعة املح ّليّة أمني املال الجهوي
أو
ال ّلجنة املك ّلفة
بالشؤون املاليّة
واالقتصاديّة
ومتابعة التّرصّ ف
رئيس الجماعة املح ّليّة

ب /الكشف عن إخالالت
الترصّ ف واإلذن بتسويتها

 /2رقابة ميدانيّة وفقا
للربنامج ّ
السنويّ
ملحكمة املحاسبات
الفصل ( 144ق .أ.م.م)

ج /الكشف عن أخطاء
التّرصّ ف وزجرها

المحور الثاني :هيئات الرقابة القضائية على أعمال الجماعات المحلية والسلطات المركزية والالمحورية من خالل م .ج.م.

مجال التّرصّ ف واملرجع
بمج ّلة الجماعات املح ّليّة
يف تنفيذ امليزانية وختمها

املسؤول عن
الترصّ ف

طبيعة رقابة
املك ّلف باملتابعة أو
بإثارة تعهّ د محكمة محكمة املحاسبات
وهدفها
املحاسبات

الفصل  179م ج م
ـإمكانيّة تحويل اعتمادات
قرار من رئيس
نفقات العنوان األوّل من
فقرة إىل فقرة أخرى داخل الجماعة املح ّليّة ،بناء
عىل رأي رئيس ال ّلجنة
نفس الفصل ومن فقرة
فرعيّة إىل فقرة فرعيّة أخرى املك ّلفة بالشؤون املاليّة
واالقتصاديّة ومتابعة
داخل نفس الفقرة.
التّرصّ ف.
ـ إعالم أمني املال الجهويّ
ّ
حال بتحويل اعتمادات
العنوان األوّل من فقرة إىل
أمني املال الجهوي
فقرة أخرى داخل نفس
الفصل ومن فقرة فرعيّة إىل
فقرة فرعيّة أخرى داخل
نفس الفقرة.
رئيس الجماعة
املح ّليّة املعنيّة
ـ إعالم الوايل وأمني املال
الجهويّ ّ
الوايل
حال بتحويل
أمني املال الجهوي
اعتمادات نفقات العنوان
الثّاني بني الفقرات
والفقرات الفرعيّة.

اإلجراءات

 /1رقابة مستنديّة بناء
عىل اإلحالة الدّوريّة لوثائق
ّ
الصف إىل كتابة
محكمة املحاسبات
الفصل ( 146ق .أ.م.م)

تعهّ د ذاتي
ملحكمة املحاسبات

اآلثار التي يمكن أن
ترتتّب عن ال ّرقابة

أ /تقديم توصيات لضمان
احرتام مختلف األطراف
ّ
املتدخلة للقواعد العامّ ة
إلعداد امليزانية
واملصادقة عليها

ب /الكشف عن إخالالت
الترصّ ف واإلذن بتسويتها

ّ
للتحقق
رقابة االلتزام
من رشعيّة األعمال

 /2رقابة ميدانيّة وفقا
للربنامج ّ
السنويّ
ملحكمة املحاسبات
الفصل ( 144ق .أ.م.م)

ج /الكشف عن أخطاء
التّرصّ ف وزجرها
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240
240

مجال التّرصّ ف واملرجع
بمج ّلة الجماعات املح ّليّة

املسؤول عن
الترصّ ف

يف تنفيذ امليزانية وختمها

طبيعة رقابة
املك ّلف باملتابعة أو
بإثارة تعهّ د محكمة محكمة املحاسبات
وهدفها
املحاسبات

الفصل  179م ج م
ـ عدم جواز تحويل
اعتمادات العنوان األوّل
ّ
املخصصة لتسديد الدّيون
بغري قرار من مجلس
الجماعة املح ّليّة.

ّ
المحل ّية
دليل ال ّرقابة القضائ ّية على أعمال الجماعات

ـ عدم جواز إجراء تحويالت
من اعتمادات العنوان
ّ
املخصصة لتسديد
الثّاني
أصل الدّين ومن االعتمادات
املموّلة بموارد مو ّ
ظفة بغري
قرار من مجلس الجماعة
املح ّليّة.
ـ طلب اعرتاض الوايل عىل
تحويل االعتمادات.

رئيس الجماعة
املح ّليّة املعنيّة

 /1رقابة مستنديّة بناء
عىل اإلحالة الدّوريّة لوثائق
ّ
الصف إىل كتابة
محكمة املحاسبات
الفصل ( 146ق .أ.م.م)

تعهّ د ذاتي
ملحكمة املحاسبات

مجلس الجماعة
املح ّليّة املعنيّة

أمني املال الجهوي

أمني املال الجهوي

الوايل

اإلجراءات

ّ
للتحقق
رقابة االلتزام
من رشعيّة األعمال

اآلثار التي يمكن أن
ترتتّب عن ال ّرقابة

أ /تقديم توصيات لضمان
احرتام مختلف األطراف
ّ
املتدخلة للقواعد العامّ ة
إلعداد امليزانية
واملصادقة عليها

ب /الكشف عن إخالالت
الترصّ ف واإلذن بتسويتها

 /2رقابة ميدانيّة وفقا
للربنامج ّ
السنويّ
ملحكمة املحاسبات
الفصل ( 144ق .أ.م.م)

ج /الكشف عن أخطاء
التّرصّ ف وزجرها

المحور الثاني :هيئات الرقابة القضائية على أعمال الجماعات المحلية والسلطات المركزية والالمحورية من خالل م .ج.م.

مجال التّرصّ ف واملرجع
بمج ّلة الجماعات املح ّليّة

املسؤول عن
الترصّ ف

يف تنفيذ امليزانية وختمها
الفصل  179م ج م

االعرتاض عىل تحويل
االعتمادات.

الوايل

استئناف الحكم أمام
محكمة املحاسبات.

الوايل
رئيس الجماعة
املح ّليّة املعنيّة

طبيعة رقابة
املك ّلف باملتابعة أو
بإثارة تعهّ د محكمة محكمة املحاسبات
وهدفها
املحاسبات
 /1ال ّرقابة القضائيّة
ّ
لفض النّزاعات
بني ّ
السلط املح ّليّة
ّ
والسلط الالمحوريّة
رئيس الجماعة املح ّليّة الفصل  94م ج م
املعنيّة

رئيس الجماعة
املح ّليّة املعنيّة
الوايل
أمني املال الجهوي

 /2رقابة االلتزام
ّ
للتحقق من رشعيّة
األعمال

اإلجراءات
/1االعرتاض عىل تحويل
االعتمادات ،بناء عىل طلب
من أمني املال الجهوي،
يف أجل  7أيّام من تاريخ
اإلعالم بقرار التّحويل لدى
هيئة محكمة املحاسبات
ّ
املختصة ترابيّا.
ّ /2
بت هيئة محكمة
املحاسبات املختصة ترابيّا
يف االعرتاض يف أجل أقصاه
 15يوما.

اآلثار التي يمكن أن
ترتتّب عن ال ّرقابة

أ /إيقاف تنفيذ عمليّة
التحويل بموجب االعرتاض.
ب /إجازة تحويل
االعتمادات ك ّليّا أو جزئيّا.
ج /رفض تحويل
االعتمادات.

 /3إمكانيّة استئناف
الحكم أمام الهيئة القضائية د /إيقاف تنفيذ حكم هيئة
ّ
محكمة املحاسبات املختصة
املختصة استئنافيّا
ترابيّا بموجب االستئناف.
يف أجل عرشة أيام
من تاريخ صدوره.
ّ /4
بت الهيئة القضائية
ّ
املختصة استئنافيّا
يف أجل شهر

النهائي
ه /االلتزام بالقرار
ّ
الذي تصدره محكمة
املحاسبات بإجازة تحويل
االعتمادات أو رفضه.
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242
242

مجال التّرصّ ف واملرجع
بمج ّلة الجماعات املح ّليّة

املسؤول عن
الترصّ ف

يف تنفيذ امليزانية وختمها

طبيعة رقابة
املك ّلف باملتابعة أو
بإثارة تعهّ د محكمة محكمة املحاسبات
وهدفها
املحاسبات

الفصل  180م ج م

ّ
المحل ّية
دليل ال ّرقابة القضائ ّية على أعمال الجماعات

ـ جواز استعمال االعتمادات
ّ
املرسمة بالعنوان األوّل
ّ
واملخصصة لنفقات
التّرصّ ف ال ّ
طارئة وغري
املو ّزعة لفتح اعتمادات
ببنود األقسام األخرى من
هذا العنوان ،وذلك لتسديد
نفقات متأ ّكدة لم يرصد لها
أيّ مبلغ بامليزانيّة أو ّ
تبي
ّ
أن االعتمادات ّ
املرسمة لها
غري كافية.
ـ جواز استعمال االعتمادات
ّ
املرسمة بالعنوان الثّاني
ّ
واملخصصة لنفقات التّنمية
ال ّ
طارئة وغري املو ّزعة لفتح
اعتمادات ببنود القسمني
السادس ّ
ّ
والسابع.
ـ رضورة إعالم أمني
املال الجهويّ بقرار فتح
االعتمادات.

 /1رقابة مستنديّة بناء
عىل اإلحالة الدّوريّة لوثائق
ّ
الصف إىل كتابة
محكمة املحاسبات
الفصل ( 146ق .أ.م.م)

تعهّ د ذاتي
ملحكمة املحاسبات
قرار من رئيس
الجماعة املح ّليّة ،بناء
عىل رأي رئيس ال ّلجنة
املك ّلفة بالشؤون املاليّة
واالقتصاديّة ومتابعة
التّرصّ ف

اإلجراءات

ّ
للتحقق
رقابة االلتزام
من رشعيّة األعمال

اآلثار التي يمكن أن
ترتتّب عن ال ّرقابة

أ /تقديم توصيات لضمان
احرتام مختلف األطراف
ّ
املتدخلة للقواعد العامّ ة
لتنفيذ امليزانية وختمها

ب /الكشف عن إخالالت
الترصّ ف واإلذن بتسويتها

أمني املال الجهوي

رئيس الجماعة املح ّليّة
املعنيّة

 /2رقابة ميدانيّة وفقا
للربنامج ّ
السنويّ
ملحكمة املحاسبات
الفصل ( 144ق .أ.م.م)

ج /الكشف عن أخطاء
التّرصّ ف وزجرها

المحور الثاني :هيئات الرقابة القضائية على أعمال الجماعات المحلية والسلطات المركزية والالمحورية من خالل م .ج.م.

مجال التّرصّ ف واملرجع
بمج ّلة الجماعات املح ّليّة

املسؤول عن
الترصّ ف

243
243

يف تنفيذ امليزانية وختمها
الفصل  181م ج م
حرص جملة التّعهّ دات
ّ
املحمولة عىل العنوان الثاني
ّ
املتوفرة
ـ يف حدود املوارد
بهذا العنوان ،بالنّسبة
ّ
للنفقات املموّلة بموارد ذاتيّة.
ـ يف حدود املبالغ املتعهّ د
بتحويلها بهذا العنوان
من قبل اإلدارة املعنيّة
بالتّمويل ،بالنّسبة للنّفقات
املموّلة بقروض أو منح
أو بمساهمات بالقسمني
السادس ّ
ّ
والسابع من الجزء
الثالث.
ـ يف حدود مبلغ االعتمادات
التي تت ّم إحالتها بهذا العنوان
بالنّسبة للنّفقات املدرجة
السادس ّ
بالقسمني ّ
والسابع
املشار إليهما أعاله والنّفقات
املحمولة عىل الجزء الخامس.
الجماعة املح ّليّة املعنيّة
ـ عدم تجاوز جملة
النّفقات املتعهّ د بها خالل
ّ
السنة بالعنوان األوّل مبلغ
املقابيض الحاصلة فعليّا يف
مستوى هذا العنوان.

طبيعة رقابة
املك ّلف باملتابعة أو
بإثارة تعهّ د محكمة محكمة املحاسبات
وهدفها
املحاسبات

 /1رقابة مستنديّة بناء
عىل اإلحالة الدّوريّة لوثائق
ّ
الصف إىل كتابة
محكمة املحاسبات
الفصل ( 146ق .أ.م.م)

تعهّ د ذاتي
ملحكمة املحاسبات
الوزير املك ّلف
بالجماعات املح ّليّة
للتتبّع من أجل خطإ
التّرصّ ف

اإلجراءات

ّ
للتحقق
رقابة االلتزام
من رشعيّة األعمال

أ /تقديم توصيات لضمان
احرتام مختلف األطراف
ّ
املتدخلة للقواعد العامّ ة
لتنفيذ امليزانية وختمها

ب /الكشف عن إخالالت
الترصّ ف واإلذن بتسويتها

الوزير املك ّلف باملاليّة
للتتبّع من أجل خطإ
التّرصّ ف

أمني املال الجهوي

اآلثار التي يمكن أن
ترتتّب عن ال ّرقابة

 /2رقابة ميدانيّة وفقا
للربنامج ّ
السنويّ
ملحكمة املحاسبات
الفصل ( 144ق .أ.م.م)

ج /الكشف عن أخطاء
التّرصّ ف وزجرها

2

244
244

مجال التّرصّ ف واملرجع
بمج ّلة الجماعات املح ّليّة

املسؤول عن
الترصّ ف

يف تنفيذ امليزانية وختمها

طبيعة رقابة
املك ّلف باملتابعة أو
بإثارة تعهّ د محكمة محكمة املحاسبات
وهدفها
املحاسبات

الفصل  182م ج م

ّ
المحل ّية
دليل ال ّرقابة القضائ ّية على أعمال الجماعات

إذا ّ
تبي من نتائج تنفيذ
ميزانيّة ّ
السنة املنتهية عجز
تجاوز سقف خمسة باملائة،
دعوة الجماعة املح ّليّة التّخاذ املجلس األعىل
للجماعات املح ّليّة
التّدابري لتسديد العجز
بطلب من وزير املاليّة
بواسطة املوارد االعتياديّة
وإفادة املجلس األعىل
للجماعات املح ّليّة ّ
والسلط
املركزيّة املعنيّة بذلك يف أجل
ستّني يوما
ـ يف صورة عدم استجابة
الجماعة املح ّليّة ،اقرتاح
إجراءات تعرض عىل هيئة
ّ
املختصة
محكمة املحاسبات
ترابيّا.

الوايل
بصفته ممثّل ّ
السلطة
املركزيّة

تعهّ د ذاتي
ملحكمة املحاسبات

 /1رقابة االلتزام
ّ
للتحقق من رشعيّة
األعمال

اإلجراءات

 /1رقابة مستنديّة بناء
عىل اإلحالة الدّوريّة لوثائق
ّ
الصف إىل كتابة
محكمة املحاسبات
الفصل ( 146ق .أ.م.م)

اآلثار التي يمكن أن
ترتتّب عن ال ّرقابة

أ /تقديم توصيات لضمان
احرتام مختلف األطراف
ّ
املتدخلة للقواعد العامّ ة
لتنفيذ امليزانية وختمها

ب /الكشف عن إخالالت
الترصّ ف واإلذن بتسويتها

أمني املال الجهوي

 /2ال ّرقابة القضائيّة
ّ
لفض النّزاعات
بني ّ
السلط املح ّليّة
ّ
والسلط الالمحوريّة

 /2رقابة ميدانيّة وفقا
للربنامج ّ
السنويّ
ملحكمة املحاسبات
الفصل ( 144ق .أ.م.م)

ج /الكشف عن أخطاء
التّرصّ ف وزجرها

المحور الثاني :هيئات الرقابة القضائية على أعمال الجماعات المحلية والسلطات المركزية والالمحورية من خالل م .ج.م.

مجال التّرصّ ف واملرجع
بمج ّلة الجماعات املح ّليّة

املسؤول عن
الترصّ ف

يف تنفيذ امليزانية وختمها

طبيعة رقابة
املك ّلف باملتابعة أو
بإثارة تعهّ د محكمة محكمة املحاسبات
وهدفها
املحاسبات

الفصل  182م ج م

االعرتاض عىل امتناع
الجماعة املح ّليّة تطبيق
مقرتحات تسديد عجز
امليزانيّة.

استئناف الحكم أمام
محكمة املحاسبات.

اإلجراءات

 /1االعرتاض ،يف أجل 15
يوما من تاريخ اإلعالم لدى
هيئة محكمة املحاسبات
ّ
املختصة ترابيّا.
الوايل

رئيس الجماعة املح ّليّة
ال ّرقابة القضائيّة
املعنيّة
ّ
لفض النّزاعات
بني ّ
السلط املح ّليّة
ّ
والسلط الالمحوريّة
الفصل  94م ج م

الوايل
رئيس الجماعة
املح ّليّة املعنيّة

رئيس الجماعة
املح ّليّة املعنيّة
الوايل
أمني املال الجهوي

ّ /2
بت هيئة محكمة
املحاسبات املختصة ترابيّا
يف االعرتاض
يف أجل أقصاه شهر
من تاريخ تعهّ دها.

اآلثار التي يمكن أن
ترتتّب عن ال ّرقابة

أ /اإلذن عند االقتضاء
بإقرار التّدابري الالزمة
لتسديد العجز.
ب/العمل باإلجراء املأذون
به من هيئة محكمة
ّ
املختصة ترابيّا
املحاسبات
إىل حني اتّخاذ التّدابري
الكفيلة بتسديد العجز فعليّا
بواسطة املوارد االعتياديّة.

 /3إمكانيّة استئناف
الحكم أمام الهيئة القضائية
ّ
ج  /إيقاف تنفيذ حكم هيئة
املختصة استئنافيّا
محكمة املحاسبات املختصة
يف أجل عرشة أيام
ترابيّا بموجب االستئناف.
من تاريخ صدوره.
ّ /4
بت الهيئة القضائية
ّ
املختصة استئنافيّا
يف أجل شهر

هائي
د /االلتزام بالقرار الن ّ ّ
ملحكمة االستئناف

245
245
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246
246

مجال التّرصّ ف واملرجع
بمج ّلة الجماعات املح ّليّة

املسؤول عن
الترصّ ف

يف تنفيذ امليزانية وختمها

طبيعة رقابة
املك ّلف باملتابعة أو
بإثارة تعهّ د محكمة محكمة املحاسبات
وهدفها
املحاسبات

الفصل  182م ج م

ّ
المحل ّية
دليل ال ّرقابة القضائ ّية على أعمال الجماعات

ـ العمل عىل تقييم ّ
تدخالت
الجماعة املح ّليّة إمّ ا بواسطة
مو ّ
ظفني يعيّنهم املجلس
األعىل للجماعات املحليّة
باقرتاح من الهيئة العليا
للماليّة املحليّة بطلب من
الجماعة املعنيّة ،أو بواسطة
ّ
الجماعة املح ّليّة املعنيّة
مدققني من بني مراقبي
الحسابات
–اتّخاذ التعديالت التي
يستوجبها حسن التّرصّ ف
يف املاليّة العموميّة عىل ضوء
التّقييم.
ـ إحداث وحدة للتدقيق
ومراقبة الترصف الداخيل.

 /1رقابة مستنديّة بناء
عىل اإلحالة الدّوريّة لوثائق
ّ
الصف إىل كتابة
محكمة املحاسبات
الفصل ( 146ق .أ.م.م)

تعهّ د ذاتي
ملحكمة املحاسبات

املجلس األعىل
للجماعات املحليّة
الهيئة العليا للماليّة
املحليّة
الوزارة املك ّلفة
بالجماعات املح ّليّة

اإلجراءات

ّ
للتحقق
رقابة االلتزام
من رشعيّة األعمال

اآلثار التي يمكن أن
ترتتّب عن ال ّرقابة

أ /تقديم توصيات لضمان
احرتام مختلف األطراف
ّ
املتدخلة للقواعد العامّ ة
لتنفيذ امليزانية وختمها

ب /الكشف عن إخالالت
الترصّ ف واإلذن بتسويتها

 /2رقابة ميدانيّة وفقا
للربنامج ّ
السنويّ
ملحكمة املحاسبات
الفصل ( 144ق .أ.م.م)

ج /الكشف عن أخطاء
التّرصّ ف وزجرها

المحور الثاني :هيئات الرقابة القضائية على أعمال الجماعات المحلية والسلطات المركزية والالمحورية من خالل م .ج.م.

مجال التّرصّ ف واملرجع
بمج ّلة الجماعات املح ّليّة

املسؤول عن
الترصّ ف

247
247

يف تنفيذ امليزانية وختمها
الفصل  184م ج م
التأ ّكد من رشعية أذون
ّ
الصف وسالمة تحميل
النّفقات وقانونيّة الدّين
ّ
الذي تغ ّ
وتوفر
طيه
االعتمادات ومدى وجود
رهون وامتيازات مختلفة
عند االقتضاء.
 املحافظة عىل جميعالوثائق املحاسبيّة بما يف
ذلك املحالة من قبل آمر
ّ
الصف.
محاسب الجماعة
الفصل  185م ج م
املح ّليّة
– التقيّد بقاعدة العمل
املنجز باستثناء التّسبقات
املنصوص عليها يف مجال
ّ
والصفقات أو يف
العقود
حاالت ّ
ينص عليها القانون
أو برنامج استعمال الهبات
أو املساهمات.
عدم جواز تأدية النّفقات
املأمور برصفها إذا لم ّ
تتوفر
أموال للجماعة املحليّة بما
يكفي لتسديدها.
ّ
املقاصة بني
عدم جواز
املقابيض والنّفقات.

طبيعة رقابة
املك ّلف باملتابعة أو
بإثارة تعهّ د محكمة محكمة املحاسبات
وهدفها
املحاسبات
تعهّ د ذاتي
ملحكمة املحاسبات

ّ /1
البت يف حسابات
املحاسبني العموميّني

 /1رقابة قضائيّة وفقا
ّ
الخاصة بها
لإلجراءات
الفصول  42إىل 96
(ق .أ.م.م)

 /2رقابة مستنديّة بناء
عىل اإلحالة الدّوريّة لوثائق
ّ
الصف إىل كتابة
محكمة املحاسبات
الفصل ( 146ق .أ.م.م)

الوزارة املك ّلفة باملاليّة

أمني املال الجهوي

اإلجراءات

 /2رقابة االلتزام
ّ
للتحقق من رشعيّة
األعمال

 /3رقابة ميدانيّة وفقا
للربنامج ّ
السنويّ
ملحكمة املحاسبات
الفصل ( 144ق .أ.م.م)

اآلثار التي يمكن أن
ترتتّب عن ال ّرقابة

أ /تعمري ذمّ ة املحاسب
العمومي بحكم ّ
بات عند
ّ
ثبوت التّقصري

ب /الكشف عن إخالالت
الترصّ ف واإلذن بتسويتها

ج /الكشف عن أخطاء
التّرصّ ف وزجرها

2
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مجال التّرصّ ف واملرجع
بمج ّلة الجماعات املح ّليّة

املسؤول عن
الترصّ ف

يف تنفيذ امليزانية وختمها

طبيعة رقابة
املك ّلف باملتابعة أو
بإثارة تعهّ د محكمة محكمة املحاسبات
وهدفها
املحاسبات
تعهّ د ذاتي
ملحكمة املحاسبات

الفصل  186م ج م
التثبّت من رشعيّة العمليّات
املأذون بها من قبل آمري
ّ
الصف يف نطاق املسؤوليّة
الشخصيّة واملاليّة للمحاسب
العمومي.
ّ

ّ
المحل ّية
دليل ال ّرقابة القضائ ّية على أعمال الجماعات

 تعليل رفض إتمامالعمليّات املأذون بها من
قبل آمري ّ
الصف وإعالم
أمني املال الجهويّ وآمر
ّ
املعني باألمر.
الصف
ّ
 عدم جواز تقدير مدىوجاهة العمليّات املأذون بها
من قبل آمري ّ
الصف.

 /1رقابة االلتزام
ّ
للتحقق من رشعيّة
األعمال

محاسب الجماعة
املح ّليّة

أمني املال الجهوي

ّ /2
البت يف حسابات
املحاسبني العموميّني

اإلجراءات

 /1رقابة مستنديّة بناء
عىل اإلحالة الدّوريّة لوثائق
ّ
الصف إىل كتابة
محكمة املحاسبات
الفصل ( 146ق .أ.م.م)

 /2رقابة ميدانيّة وفقا
للربنامج ّ
السنويّ
ملحكمة املحاسبات
الفصل ( 144ق .أ.م.م)
 /3رقابة قضائيّة وفقا
ّ
الخاصة بها
لإلجراءات
الفصول  42إىل 96
(ق .أ.م.م)

اآلثار التي يمكن أن
ترتتّب عن ال ّرقابة

أ /تقديم توصيات لضمان
احرتام مختلف األطراف
ّ
املتدخلة للقواعد العامّ ة
لتنفيذ امليزانية وختمها
ب /الكشف عن إخالالت
الترصّ ف واإلذن بتسويتها
ج /الكشف عن أخطاء
التّرصّ ف وزجرها
د /تعمري ذمّ ة املحاسب
العمومي بحكم ّ
بات عند
ّ
ثبوت التّقصري

المحور الثاني :هيئات الرقابة القضائية على أعمال الجماعات المحلية والسلطات المركزية والالمحورية من خالل م .ج.م.

مجال التّرصّ ف واملرجع
بمج ّلة الجماعات املح ّليّة

املسؤول عن
الترصّ ف

يف تنفيذ امليزانية وختمها

تعهّ د ذاتي
ملحكمة املحاسبات

الفصل  186م ج م
اإلذن مجدّدا بإتمام العمليّة
املرفوض إنجازها من
العمومي ،عىل أن
املحاسب
ّ
يتحمّ ل شخصيّا املسؤوليّة
القانونيّة.
 إتمام العمليّة عىلمسؤوليّة آمر ّ
الصف
باستثناء فرضيّات انعدام
ّ
توفر اعتمادات كافية أو
وسائل إثبات إلنجاز العمل.

طبيعة رقابة
املك ّلف باملتابعة أو
بإثارة تعهّ د محكمة محكمة املحاسبات
وهدفها
املحاسبات

آمر رصف الجماعة
املح ّليّة

 /1رقابة االلتزام
ّ
للتحقق من رشعيّة
األعمال

 /1رقابة مستنديّة بناء
عىل اإلحالة الدّوريّة لوثائق
ّ
الصف إىل كتابة
محكمة املحاسبات
الفصل ( 146ق .أ.م.م)

 /2رقابة ميدانيّة وفقا
للربنامج ّ
السنويّ
ملحكمة املحاسبات
الفصل ( 144ق .أ.م.م)

محاسب الجماعة
املح ّليّة

 إحالة ملف النفقاتّ
املتحفظ يف شأنها يف أجل
أقصاه خمسة عرش يوما
عىل هيئة محكمة املحاسبات
ّ
محاسب الجماعة
املختصة ترابيّا.
املح ّليّة

اإلجراءات

آمر رصف الجماعة
املح ّليّة
أمني املال الجهوي

ّ /2
البت يف حسابات
املحاسبني العموميّني

 /3رقابة قضائيّة وفقا
ّ
الخاصة بها
لإلجراءات
الفصول  42إىل 96
(ق .أ.م.م)

اآلثار التي يمكن أن
ترتتّب عن ال ّرقابة

أ /تقديم توصيات لضمان
احرتام مختلف األطراف
ّ
املتدخلة للقواعد العامّ ة
لتنفيذ امليزانية وختمها
ب /الكشف عن إخالالت
الترصّ ف واإلذن بتسويتها
ج /الكشف عن أخطاء
التّرصّ ف وزجرها
د /تعمري ذمّ ة املحاسب
العمومي بحكم ّ
بات
ّ
عند ثبوت التّقصري
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مجال التّرصّ ف واملرجع
بمج ّلة الجماعات املح ّليّة

املسؤول عن
الترصّ ف

يف تنفيذ امليزانية وختمها

طبيعة رقابة
املك ّلف باملتابعة أو
بإثارة تعهّ د محكمة محكمة املحاسبات
وهدفها
املحاسبات

الفصل  186م ج م
طلب حسم النّزاعات حول
ّ
املتحفظ يف شأنها
النفقات

محاسب الجماعة
املح ّليّة
رئيس الجماعة
املح ّليّة املعنيّة

استئناف الحكم أمام
محكمة املحاسبات.

رئيس الجماعة
املح ّليّة املعنيّة
محاسب الجماعة
املح ّليّة

رئيس الجماعة
املح ّليّة املعنيّة
محاسب الجماعة
املح ّليّة
أمني املال الجهوي

ّ
المحل ّية
دليل ال ّرقابة القضائ ّية على أعمال الجماعات

محاسب الجماعة
املح ّليّة
رئيس الجماعة
املح ّليّة املعنيّة

ال ّرقابة القضائيّة
ّ
لفض النّزاعات
بني ّ
السلط املح ّليّة
ّ
والسلط الالمحوريّة
الفصل  94م ج م

اإلجراءات

اآلثار التي يمكن أن
ترتتّب عن ال ّرقابة

 /1تقديم الطلب يف أجل  15أ /تقدير ما يتعني اتّخاذه
يوما من تاريخ اإلعالم لدى من إجراءات أو تتبّعات
بشأن العمليّات املتنازع
هيئة محكمة املحاسبات
ّ
يف شأنها بني املحاسب
املختصة ترابيّا.
العمومي
ّ
وآمر ّ
الصف.
ّ /2
بت هيئة محكمة
املحاسبات املختصة ترابيّا
ب/العمل باإلجراء املأذون
يف الطلب يف أجل أقصاه
به من هيئة محكمة
شهر من تاريخ تعهّ دها.
ّ
املختصة ترابيّا
املحاسبات
ما لم يقع استئنافه
 /3إمكانيّة استئناف
الحكم أمام الهيئة القضائية من أحد ال ّ
طرفني
ّ
املختصة استئنافيّا
ج  /إيقاف تنفيذ حكم هيئة
يف أجل عرشة أيام
محكمة املحاسبات املختصة
من تاريخ صدوره.
ترابيّا بموجب االستئناف.
ّ /4
بت الهيئة القضائية
ّ
هائي
املختصة استئنافيّا
د /االلتزام بالقرار الن ّ ّ
ملحكمة االستئناف
يف أجل شهر.

المحور الثاني :هيئات الرقابة القضائية على أعمال الجماعات المحلية والسلطات المركزية والالمحورية من خالل م .ج.م.

مجال التّرصّ ف واملرجع
بمج ّلة الجماعات املح ّليّة

املسؤول عن
الترصّ ف

يف تنفيذ امليزانية وختمها

طبيعة رقابة
املك ّلف باملتابعة أو
بإثارة تعهّ د محكمة محكمة املحاسبات
وهدفها
املحاسبات

الفصل  187م ج م

عدم جواز استعمال أذون
التزود اليدويّة ّإل يف حالة
تع ّ
طل ثابت للمنظومة
املعلوماتيّة بما من شأنه
أن يرضّ بمصلحة الجماعة
املح ّليّة أو بسري مرافقها.
مخالفة أحكام هذا الفصل
خطأ ترصف تنطبق عليها
أحكام القانون األسايس
ملحكمة املحاسبات يف مادة
أخطاء الترصف.

تعهّ د ذاتي
ملحكمة املحاسبات
آمرو رصف ميزانيّات
الجماعات املح ّليّة
املجهّ زة باملنظومة
ّ
املخصصة
املعلوماتيّة
للتّرصّ ف يف النّفقات
عند تنفيذ امليزانيّة.
املفوّض لهم منقبل آمري رصف
الجماعات املح ّليّة.

رئيس الجماعة
املح ّليّة املعنيّة
الوزير املك ّلف
بالجماعات املح ّليّة
للتتبّع من أجل خطإ
التّرصّ ف
الوزير املك ّلف باملاليّة
للتتبّع من أجل خطإ
التّرصّ ف

/1رقابة االلتزام
ّ
للتحقق من رشعيّة
األعمال
 /2زجر أخطاء
التّرصّ ف
الفصل ( 118ق.
أ.م.م)

اإلجراءات

 /1رقابة مستنديّة بناء
عىل اإلحالة الدّوريّة لوثائق
ّ
الصف إىل كتابة
محكمة املحاسبات
الفصل ( 146ق .أ.م.م)
 /2رقابة ميدانيّة وفقا
للربنامج ّ
السنويّ
ملحكمة املحاسبات
الفصل ( 144ق .أ.م.م)

اآلثار التي يمكن أن
ترتتّب عن ال ّرقابة

أ /تقديم توصيات لضمان
احرتام مختلف األطراف
ّ
املتدخلة للقواعد العامّ ة
لتنفيذ امليزانية وختمها

ب /الكشف عن إخالالت
الترصّ ف واإلذن بتسويتها

ج /الكشف عن أخطاء
التّرصّ ف وزجرها

251
251

2

252
252

مجال التّرصّ ف واملرجع
بمج ّلة الجماعات املح ّليّة

املسؤول عن
الترصّ ف

يف تنفيذ امليزانية وختمها
الفصل  188م ج م
اقرتاح إحداث وكاالت
املقابيض ووكاالت الدفوعات رئيس الجماعة
املح ّليّة املعنيّة
وتسمية الوكالء.
إحداث وكاالت املقابيض
ووكاالت الدفوعات وتسمية
الوكالء.

قرار من وزير املاليّة
أو من يفوّض له وزير
املاليّة ذلك

ّ
المحل ّية
دليل ال ّرقابة القضائ ّية على أعمال الجماعات

اإلرشاف عىل وكالء املقابيض محاسب الجماعة
املح ّليّة
والدفوعات ومراقبتهم
وفقا لنفس األحكام املق ّررة
للوكالء التّابعني للدّولة.
الفصل  189م ج م
تقديم بيان قبل العارش من
كل شهر عن وضع تنفيذ
امليزانيّة يتضمّ ن جدوال
ّ
مفصال يف العمليّات املتع ّلقة
باملداخيل املنجزة وتثقيل
الدّيون والنّفقات املسجّ لة
خالل ّ
الشهر الفارط.

محاسب الجماعة
املح ّليّة

طبيعة رقابة
املك ّلف باملتابعة أو
بإثارة تعهّ د محكمة محكمة املحاسبات
وهدفها
املحاسبات
تعهّ د ذاتي
ملحكمة املحاسبات

رئيس الجماعة
املح ّليّة املعنيّة

أمني املال الجهوي

وزير املاليّة
رئيس الجماعة املح ّليّة

اإلجراءات

 /1رقابة مستنديّة بناء
عىل اإلحالة الدّوريّة لوثائق
ّ
الصف إىل كتابة
محكمة املحاسبات
الفصل ( 146ق .أ.م.م)

ّ
للتحقق  /2رقابة ميدانيّة وفقا
رقابة االلتزام
للربنامج ّ
من رشعيّة األعمال
السنويّ
ملحكمة املحاسبات
الفصل ( 144ق .أ.م.م)

اآلثار التي يمكن أن
ترتتّب عن ال ّرقابة

أ /تقديم توصيات لضمان
احرتام مختلف األطراف
ّ
املتدخلة للقواعد العامّ ة
لتنفيذ امليزانية وختمها

ب /الكشف عن إخالالت
الترصّ ف واإلذن بتسويتها

ج /الكشف عن أخطاء
التّرصّ ف وزجرها

المحور الثاني :هيئات الرقابة القضائية على أعمال الجماعات المحلية والسلطات المركزية والالمحورية من خالل م .ج.م.

مجال التّرصّ ف واملرجع
بمج ّلة الجماعات املح ّليّة

املسؤول عن
الترصّ ف

يف تنفيذ امليزانية وختمها
الفصل  190م ج م
مسك حسابيّة بنفس
القواعد املق ّررة ملسك
حسابيّة الدّولة والنّظام
املحاسبي للجماعات املح ّليّة ،محاسب الجماعة
ّ
املح ّليّة
إال فيما تستثنيه األحكام
ّ
الخاصة.

طبيعة رقابة
املك ّلف باملتابعة أو
بإثارة تعهّ د محكمة محكمة املحاسبات
وهدفها
املحاسبات
تعهّ د ذاتي
ملحكمة املحاسبات

رئيس الجماعة
املح ّليّة املعنيّة

إبراز املحاسبة بصورة
واضحة وكاملة وصادقة
الوضعيّة الحقيقيّة ملاليّة
الجماعة املح ّليّة وأمالكها
وديونها.
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مسك حسابيّة الوكاالت
املحاسبي
طبقا للنّظام
ّ
ّ
للمؤسسات االقتصاديّة.
فتح حساب بنكي وحيد
خاص بك ّل وكالة ودون أي
استعمال آخر.
التوقيع عىل ّ
الصكوك
البنكيّة والتّحويالت املتع ّلقة
بالوكالة.

اإلجراءات

 /1رقابة مستنديّة بناء
عىل اإلحالة الدّوريّة لوثائق
ّ
الصف إىل كتابة
محكمة املحاسبات
الفصل ( 146ق .أ.م.م)

اآلثار التي يمكن أن
ترتتّب عن ال ّرقابة

أ /تقديم توصيات لضمان
احرتام مختلف األطراف
ّ
املتدخلة للقواعد العامّ ة
لتنفيذ امليزانية وختمها

ّ
للتحقق
رقابة االلتزام
من رشعيّة األعمال
ب /الكشف عن إخالالت
الترصّ ف واإلذن بتسويتها

ّ
مسي الوكالة
ورئيس مصلحتها
املاليّة.

محاسب الجماعة
املح ّليّة

 /2رقابة ميدانيّة وفقا
للربنامج ّ
السنويّ
ملحكمة املحاسبات
الفصل ( 144ق .أ.م.م)

ج /الكشف عن أخطاء
التّرصّ ف وزجرها

2
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مجال التّرصّ ف واملرجع
بمج ّلة الجماعات املح ّليّة

ّ
المحل ّية
دليل ال ّرقابة القضائ ّية على أعمال الجماعات

يف تنفيذ امليزانية وختمها
الفصل  192م ج م
متابعة مسك محاسبة املوا ّد
من قبل رئيس الجماعة
املح ّليّة وتحت مسؤوليّته
قصد ضبط مكاسب
الجماعة املح ّليّة وأمالكها
املنقولة وغري املنقولة.
تكليف من ّ
يتول القيام
بجرد سنويّ عام لألمالك
املنقولة وغري املنقولة
للجماعة املح ّليّة من بني
األعوان العموميّني أو من بني
أعضاء املهن املحاسبيّة وفقا
لقواعد املنافسة.

املسؤول عن
الترصّ ف

طبيعة رقابة
املك ّلف باملتابعة أو
بإثارة تعهّ د محكمة محكمة املحاسبات
وهدفها
املحاسبات
تعهّ د ذاتي
ملحكمة املحاسبات

 /1رقابة مستنديّة بناء
عىل اإلحالة الدّوريّة لوثائق
ّ
الصف إىل كتابة
محكمة املحاسبات
الفصل ( 146ق .أ.م.م)

محاسب الجماعة
املح ّليّة

رئيس الجماعة
املح ّليّة املعنيّة

الفصل  193م ج م
قيد العملياّت املتع ّلقة بكافةّ
مكاسب الجماعة املح ّليّة
املنقولة وغري املنقولة منها
واألمالك التي يف ترصّ فها
محاسب الجماعة
واملعدّات والتّجهيزات
املح ّليّة
التّابعة لها بحسابات
الجماعات املح ّليّة وفقا
املحاسبي
لنموذج الدّليل
ّ
املحاسبي
ضمن النّظام
ّ
للجماعات املح ّليّة.

اإلجراءات

ّ
للتحقق
رقابة االلتزام
من رشعيّة األعمال

اآلثار التي يمكن أن
ترتتّب عن ال ّرقابة

أ /تقديم توصيات لضمان
احرتام مختلف األطراف
ّ
املتدخلة للقواعد العامّ ة
لتنفيذ امليزانية وختمها

ب /الكشف عن إخالالت
الترصّ ف واإلذن بتسويتها

أمني املال الجهوي

 /2رقابة ميدانيّة وفقا
للربنامج ّ
السنويّ
ملحكمة املحاسبات
الفصل ل( 144ق .أ.م.م)

ج /الكشف عن أخطاء
التّرصّ ف وزجرها

المحور الثاني :هيئات الرقابة القضائية على أعمال الجماعات المحلية والسلطات المركزية والالمحورية من خالل م .ج.م.

مجال التّرصّ ف واملرجع
بمج ّلة الجماعات املح ّليّة

املسؤول عن
الترصّ ف

يف تنفيذ امليزانية وختمها
الفصل  194م ج م
بنهاية العمليّات املتع ّلقة
ّ
بالسنة املاليّة وقبل يوم 5
أفريل املوايل إعداد القوائم
املاليّة ّ
للسنة الفارطة
التي تحتوي عىل امليزانيّة
واملوازنة وقائمة األداء املايل ّ محاسب الجماعة
املح ّليّة
وقائمة مقاربة امليزانيّة
ّ
التدفقات
باملصاريف وقائمة
املاليّة وقائمة التعهّ دات
واملذ ّكرات التفسرييّة لها.
إحالة القوائم املالية وتقرير
مراجعة الحسابات عىل
رئيس الجماعة املح ّليّة.
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عرض القوائم املاليّة وتقرير
مراجعة الحسابات عىل
ال ّلجنة املك ّلفة ّ
بالشؤون
املاليّة واالقتصاديّة ومتابعة
ال ّلجنة املك ّلفة
التّرصّ ف إلعداد التّقرير
ّ
اإلداريّ ّ
بالشؤون املاليّة
السنويّ .
واالقتصاديّة
ومتابعة التّرصّ ف
إعداد التّقرير اإلداريّ
ّ
بإعانة إدارة الجماعة
السنويّ
املح ّليّة

رئيس الجماعة املح ّليّة

طبيعة رقابة
املك ّلف باملتابعة أو
بإثارة تعهّ د محكمة محكمة املحاسبات
وهدفها
املحاسبات
تعهّ د ذاتي
ملحكمة املحاسبات

 /1رقابة االلتزام
ّ
للتحقق من رشعيّة
األعمال

اإلجراءات

 /1رقابة مستنديّة بناء
عىل اإلحالة الدّوريّة لوثائق
ّ
الصف إىل كتابة
محكمة املحاسبات
الفصل ( 146ق .أ.م.م)

 /2رقابة ميدانيّة وفقا
للربنامج ّ
السنويّ ملحكمة
املحاسبات
الفصل ( 144ق .أ.م.م)
أمني املال الجهوي

ّ /2
البت يف حسابات
املحاسبني العموميّني

 /3رقابة قضائيّة وفقا
ّ
الخاصة بها
لإلجراءات
الفصول  42إىل 96
(ق .أ.م.م)

اآلثار التي يمكن أن
ترتتّب عن ال ّرقابة

أ /تقديم توصيات لضمان
احرتام مختلف األطراف
ّ
املتدخلة للقواعد العامّ ة
لتنفيذ امليزانية وختمها

ب /الكشف عن إخالالت
الترصّ ف واإلذن بتسويتها

ج /الكشف عن أخطاء
التّرصّ ف وزجرها

د /تعمري ذمّ ة املحاسب
العمومي بحكم ّ
بات
ّ
عند ثبوت التّقصري

2
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مجال التّرصّ ف واملرجع
بمج ّلة الجماعات املح ّليّة

املسؤول عن
الترصّ ف

يف تنفيذ امليزانية وختمها

تعهّ د ذاتي
ملحكمة املحاسبات

الفصل  194م ج م
عرض القوائم املاليّة
مصحوبة بتقرير مراجعة
الحسابات والتّقرير اإلداريّ
عىل مجلس الجماعة املح ّليّة
للتّداول واملصادقة عليه
بعنوان ختم امليزانيّة ،وذلك
قبل نهاية شهر ماي.
ّ
المحل ّية
دليل ال ّرقابة القضائ ّية على أعمال الجماعات

تعيني من ّ
يتول القيام
بتحرير القوائم املاليّة
ّ
السنويّة بصورة عاجلة إذا
لم يقم محاسب الجماعة
املح ّليّة بهذه املهمّ ة.

طبيعة رقابة
املك ّلف باملتابعة أو
بإثارة تعهّ د محكمة محكمة املحاسبات
وهدفها
املحاسبات

رئيس الجماعة املح ّليّة

 /1رقابة االلتزام
ّ
للتحقق من رشعيّة
األعمال

 /1رقابة مستنديّة بناء
عىل اإلحالة الدّوريّة لوثائق
ّ
الصف إىل كتابة
محكمة املحاسبات
الفصل ( 146ق .أ.م.م)

 /2رقابة ميدانيّة وفقا
للربنامج ّ
السنويّ
ملحكمة املحاسبات
الفصل ( 144ق .أ.م.م)

وزير املالية أو من
يفوّضه

الفصل  195م ج م
إحالة الحساب املايل ّ
والتّقرير اإلداريّ عىل هيئة
محكمة املحاسبات املختصة محاسب الجماعة
املح ّليّة
ترابيا للنظر فيهما ،إذا
أمني املال الجهوي
رفض مجلس الجماعة
املح ّليّة املصادقة عليهما.

اإلجراءات

أمني املال الجهوي
رئيس الجماعة املح ّليّة ّ /2
البت يف حسابات
املحاسبني العموميّني

 /3رقابة قضائيّة وفقا
ّ
الخاصة بها
لإلجراءات
الفصول  42إىل 96
(ق .أ.م.م)

اآلثار التي يمكن أن
ترتتّب عن ال ّرقابة

أ /تقديم توصيات لضمان
احرتام مختلف األطراف
ّ
املتدخلة للقواعد العامّ ة
لتنفيذ امليزانية وختمها

ب /الكشف عن إخالالت
الترصّ ف واإلذن بتسويتها

ج /الكشف عن أخطاء
التّرصّ ف وزجرها

د /تعمري ذمّ ة املحاسب
العمومي بحكم ّ
بات
ّ
عند ثبوت التّقصري

المحور الثاني :هيئات الرقابة القضائية على أعمال الجماعات المحلية والسلطات المركزية والالمحورية من خالل م .ج.م.

مجال التّرصّ ف واملرجع
بمج ّلة الجماعات املح ّليّة

املسؤول عن
الترصّ ف

يف تنفيذ امليزانية وختمها

طبيعة رقابة
املك ّلف باملتابعة أو
بإثارة تعهّ د محكمة محكمة املحاسبات
وهدفها
املحاسبات

الفصل  195م ج م
طلب حسم النّزاعات حول
الحساب املايل ّ والتّقرير
اإلداريّ

محاسب الجماعة
املح ّليّة
رئيس الجماعة
املح ّليّة املعنيّة

استئناف الحكم أمام
محكمة املحاسبات.

رئيس الجماعة
املح ّليّة املعنيّة
محاسب الجماعة
املح ّليّة

رئيس الجماعة
املح ّليّة املعنيّة
محاسب الجماعة
املح ّليّة
أمني املال الجهوي

محاسب الجماعة
املح ّليّة
رئيس الجماعة
املح ّليّة املعنيّة

ال ّرقابة القضائيّة
ّ
لفض النّزاعات
ّ
بني ّ
السلط املحليّة
ّ
والسلط الالمحوريّة
الفصل  94م ج م

اإلجراءات

اآلثار التي يمكن أن
ترتتّب عن ال ّرقابة

 /1تقديم الطلب يف أجل  15أ /اإلذن بإقرار مدى صحّ ة
يوما من تاريخ اإلعالم لدى الحساب أو بتصحيحه من
قبل الجماعة املح ّليّة.
هيئة محكمة املحاسبات
ّ
املختصة ترابيّا.
ب/العمل باإلجراء املأذون
ّ /2
به من هيئة محكمة
بت هيئة محكمة
ّ
املختصة ترابيّا
املحاسبات املختصة ترابيّا املحاسبات
ما لم يقع استئنافه من أحد
يف الطلب يف أجل أقصاه
ال ّ
طرفني.
شهر من تاريخ تعهّ دها.
ج  /إيقاف تنفيذ حكم هيئة
 /3إمكانيّة استئناف
الحكم أمام الهيئة القضائية محكمة املحاسبات املختصة
ّ
ترابيّا بموجب االستئناف.
املختصة استئنافيّا يف
أجل عرشة أيام من تاريخ
هائي
صدوره.
د /االلتزام بالقرار الن ّ ّ
ملحكمة املحاسبات
ّ /4
بت الهيئة القضائية
ّ
املختصة استئنافيّا يف أجل
شهر
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ه /عدم جواز النّظر يف
مرشوع ميزانيّة ّ
السنة
املقبلة قبل ختم امليزانيّة
السابقة دون إذن من هيئة
ّ
املختصة
محكمة املحاسبات
ترابيّا.

2
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مجال التّرصّ ف واملرجع
بمج ّلة الجماعات املح ّليّة

ّ
المحل ّية
دليل ال ّرقابة القضائ ّية على أعمال الجماعات

يف تنفيذ امليزانية وختمها
الفصل  196م ج م
إحالة الحساب املايل ّ وقرار
املصادقة عليه وتقرير
ال ّلجنة املك ّلفة ّ
بالشؤون
املاليّة واالقتصاديّة ومتابعة
التّرصّ ف عىل أمني املال
ّ
املختص ترابيّا،
الجهويّ
وذلك للتّأشري عىل الحساب
املصادق عليه،
التّأشري عىل الحساب
املصادق عليه ،وتسليم
شهادة منه يف مطابقته
لسجالّت املحاسب ،يف أجل ال
يتجاوز خمسة عرش يوما.
إحالة نظري مشهود
بمطابقته لألصل من
الحساب املايل ّ عىل هيئة
ّ
املختصة
محكمة املحاسبات
ترابيّا يف أجل ال يتجاوز يوم
 31جويلية من ّ
السنة املوالية
لسنة التّرصّ ف.
الفصل  197م ج م
الطعن يف القرارات الصادرة
يف مجال إعداد وتنفيذ
وتوازن امليزانية لدى هيئة
محكمة املحاسبات املختصة
ترابيا وفق اإلجراءات
املنصوص عليها بالفصل
 94من هذا القانون.

املسؤول عن
الترصّ ف

طبيعة رقابة
املك ّلف باملتابعة أو
بإثارة تعهّ د محكمة محكمة املحاسبات
وهدفها
املحاسبات
تعهّ د ذاتي
ملحكمة املحاسبات

رئيس الجماعة
املح ّليّة املعنيّة

أمني املال الجهوي

أمني املال الجهوي

رئيس الجماعة
املح ّليّة املعنيّة

 /1رقابة االلتزام
ّ
للتحقق من رشعيّة
األعمال

ّ /2
البت يف حسابات
املحاسبني العموميّني

ممثل ّ
السلطة املركزيّة
أو املطالبون
ّ
بالضائب املح ّليّة
بالجماعة
املح ّليّة املعنيّة

رئيس الجماعة
املح ّليّة املعنيّة

اإلجراءات

 /1رقابة مستنديّة بناء
عىل اإلحالة الدّوريّة لوثائق
ّ
الصف إىل كتابة
محكمة املحاسبات
الفصل ( 146ق .أ.م.م)
 /2رقابة ميدانيّة وفقا
للربنامج ّ
السنويّ
ملحكمة املحاسبات
الفصل ( 144ق .أ.م.م)
 /3رقابة قضائيّة وفقا
ّ
الخاصة بها
لإلجراءات
الفصول  42إىل 96
(ق .أ.م.م)

 /3ال ّرقابة القضائيّة
ّ
لفض النّزاعات
ّ
ّ
بني السلط املحليّة
ّ
والسلط الالمحوريّة
الفصل  94م ج م

بحسب الحاالت
مثلما سبق بيانه

اآلثار التي يمكن أن
ترتتّب عن ال ّرقابة

أ /تقديم توصيات لضمان
احرتام مختلف األطراف
ّ
املتدخلة للقواعد العامّ ة
لتنفيذ امليزانية وختمها
ب /الكشف عن إخالالت
الترصّ ف واإلذن بتسويتها
ج /الكشف عن أخطاء
التّرصّ ف وزجرها
د /تعمري ذمّ ة املحاسب
العمومي بحكم ّ
بات عند
ّ
ثبوت التّقصري

ه /إيقاف التنفيذ
التحكيم بني املتنازعني
اإلذن باإلصالح والتعديل

المحور الثاني :هيئات الرقابة القضائية على أعمال الجماعات المحلية والسلطات المركزية والالمحورية من خالل م .ج.م.

فيم تنظر محكمة المحاسبات؟

()1
الرقابة عىل
حسابات
وترصّ ف
الجماعات
املح ّليّة،
الفصل 7
من القانون
األسايس
ملحكمة
املحاسبات

()2
القضاء يف
حسابات
املحاسبني
العموميّني،
الفصل 8
من القانون
األسايس
ملحكمة
املحاسبات

259
259

()3
التّرصيح
بالتّرصّفات
الفعليّة
ّ
والبت يف
حسابات
املحاسبني
بحكم
الواقع،
الفصل 9
من القانون
األسايس
ملحكمة
املحاسبات

()4
تقييم
السياسات
والربامج
العموميّة،
الفصل 11
من القانون
األسايس
ملحكمة
املحاسبات
و 68من
مجلة
الجماعات
املحلية

()5
تقدير
اإلعانة
االقتصاديّة
املمنوحة
من
الجماعة
املح ّليّة
الفصل
 13من
القانون
األسايس
ملحكمة
املحاسبات

()6

متابعة
استعمال
العمومي
املال
ّ
واحرتام قواعد
النجاعة
والفعاليّة
واالقتصاد من
ّ
الخواص
قبل
املكلفني
بمرافق
عموميّة.
الفصل 14
من القانون
األسايس
ملحكمة
املحاسبات

()7
التحقيق
يف أخطاء
التّرصّ ف
وزجرها
الفصول
 111إىل 143
من القانون
األسايس
ملحكمة
املحاسبات

()8

التحكيم بني
الجماعات
املح ّليّة وممثّيل
ّ
السلطة
املركزيّة وبني
املحاسب وآمر
ّ
الصف طبق
الفصول ،94

،174 ،163 ،108
،182 ،179
،195 ،186
 197من مجلة

الجماعات
املحلية

()9
تسليط
الخطايا
عن التأخري
أو النقص
يف تقديم
الحسابات
أو البيانات
الفصل 5
من القانون
األسايس
ملحكمة
املحاسبات

()10

إجراء رقابة
موجّ هة
عند ّ
توفر
معلومات
جدّية يف
وجود شبهة
سوء ترصّ ف
أو فساد
الفصل 18
من القانون
األسايس
ملحكمة
املحاسبات

