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 أىـ تمثؿ لككنيا المحمية، الجماعات عف كمعبرة كاضحة صكرة أبرز البمدية تعتبر 

 الكاقعو كمعايشتيا المكاطف، مف البمدية قرب إلى راجع كذلؾ الدكلة، ىـر في قاعدية مؤسسة
 .  العاـ الصالح تحقيؽ ىي البمدية ميمة ألف إحتياجاتو، بتمبية كالتكفؿ مشاكمو كمعرفة

 القانكف جعمت ، كالمتشعبة الكثيرة كالمياـ البمدية عاتؽ عمى الكاقعة لممسؤكلية كنظرا 
 نفقاتيا، تقدير حؽ مف تمكنيا بيا، خاصة ميزانية منحيا خالؿ مف مالية، إستقاللية ليا يمنح

 إعدادىا يتـ ككيؼ ؟ البمدية ميزانية مفيـك ىك فما. إليراداتيا الالزمة المصادر عف كالبحث
 . ؟ محتكاىا كماىك كتحضيرىا

 : التالي النحك عمى األكؿ الفصؿ في إليو التطرؽ سنحاكؿ ما ىذا 
 البمدية ميزانية مفهوم:  األول المبحث
 ومضمونها البمدية ميزانية إعداد:  الثاني المبحث
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 البمدية ميزانية مفهوم:  األول المبحث
 في ذلؾ كتجسد مالية، إستقاللية عنو ترتب 1المعنكية، بالشخصية البمدية تمتع إف 

 .لممكاطف أحسف خدمات كتقديـ المالية مشاكميا حؿ مف تمكنيا بيا، خاصة ميزانية منحيا
 ميزانية تعريؼ األكؿ المطمب في تناكلنا حيث مطالب ثالث المبحث ىذا تضمف كلقد 

 ميزانية كثائؽ إلى أشرنا الثالث كفي البمدية ميزانية ئمباد إلى تطرقنا الثاني كفي البمدية،
 .البمدية
 البمدية ميزانية تعريف:  األول المطمب

. لمدكلة العامة الميزانية نعرؼ أف أكال عمينا البمدية ميزانية تعريؼ إلى التطرؽ قبؿ 
 تعد العمكمية بالمحاسبة المتعمؽ 1990 أكت 15 في المؤرخ 21-90 القانكف فحسب
 الخاصة كالنفقات اإليرادات مجمكع المالية لمسنة تقدر التي الكثيقة: " لمدكلة العامة الميزانية
 2" بيا كترخص الماؿ برأس كالنفقات العمكمي التجييز نفقات كمنيا كاإلستثمار، بالتسيير

 لمدكلة النيائية كالنفقات المكارد تقرر سنكية تشريعية كثيقة: "  بأنيا البعض كعرفيا 
 3.برأسماؿ كالنفقات العمكمي التجييز كنفقات العمكمية المرافؽ تسيير أجؿ مف بيا كترخص

 لمدكلة، العامة الميزانية تعريؼ عف كثيرا اليختمؼ فإنو البمدية، ميزانية تعريؼ يخص فيما أما
 التي المحمية لإلدارة الحقيقي المنياج كىي المحمية، اإلدارة ميزانية بأنيا البعض عرفيا حيث
 تحقيؽ أجؿ مف كاإلتجاىات الخطط بذلؾ تعكس كىي معينة، سنة خالؿ تطبيقو تريد

 .4المكاطنيف كرغبات إحتياجات

                                                           

بالشخصية المعنكية كالذمة البمدية في الجماعة اإلقميمية القاعدية لمدكلة، كتتمتع : " عمى النحك اآلتي 01المادة  - 1
 ،"المالية المالية المستقمة كتحدث بمكجب القانكف

، 1411محـر عاـ  24المتعمؽ بالمحاسبة العمكمية المعدؿ كالمتمـ ، المؤرخ في  21  -90مف القانكف رقـ  3المادة  - 2
محـر  24الصادرة بتاريخ  35الشعبية، العدد ، الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية الديمقراطية 1990أكت  15المكافؽ 

 (.31-11ص)ء 1990أكت  15المكافؽ  1411عاـ 
 .34، ص 2004جماؿ العمارة ، منيجية الميزانية العامة لمدكلة في الجزائر ، دار الفجر لمنشر، القاىرة،  - 3
 .132.، ص2001عبد الرزاؽ الشيخمي، اإلدارة المحمية، دار المسيرة لمنشر، عماف،  - 4
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 البمدية بميزانية المتعمؽ 2011 يكنيك 22 في المؤرخ 10-11 القانكف عرؼ كلقد 
دارة ترخيص عقد كىي لمبمدية، السنكية كالنفقات اإليرادات تقديرات جدكؿ: "  أنيا عمى  كا 
 .1"  كاإلستثمار التجييز برنامجيا كتنفيذ البمدية المصالح بسير يسمح

 يتـ تقديرية، حسابية كثيقة ىي البمدية ميزانية أف لنا يتضح سبؽ ما خالؿ كمف 
 أدائيا، يجب التي األعباء، كجميع المتاحة المكارد جميع فييا تقدر ك سنة، لمدة إعدادىا
 2 .المصاريفة ىذه ستغطي التي كاإليرادات اإلنفاؽ أكجو تحديد بمعنى

 الخصائص إستخراج يمكف البمدية، لميزانية كالجامع الشامؿ التعريؼ ىذا خالؿ كمف  
: الذكر األتية كىي بيا تتميز التي

 البمدية أف أم تقديرية، عممية ىي البمدية ميزانية أف كيعني :تقديري عمل هي الميزانية• 
 مما النفقات، لتغطية الالزمة اإليرادات عف البحث ثـ كمف معينة، السنة نفقاتيا بتكقع تقـك

 اإليرادات أك النفقات في سكاء تقديرات مجرد ىي البمدية ميزانية في الكاردة األرقاـ أف يعني
 بكثيقة كذلؾ لمميزانية، الفعمي التنفيذ بعد فتظير الحقيقية األرقاـ أما بالبمدية، الخاصة السنكية
 .اإلدارم بالحساب تدعى أخرل

 العمكمية، المالية عمى كالدقة النظاـ مف المزيد إدخاؿ إلى التقدير عممية كتيدؼ 
 كمقارنتيا تحقيقيا، المتكقع المكارد تقديرات ضبط في الميزانية إعداد عند ذلؾ كيتجسد
 برامج التقدير عممية تبرز كما الميزانية، سنة نفس خالؿ تأديتيا المزمع النفقات بتقديرات
.  المعنية لمسنة كتدخالتيا البمدية كمشاريع

                                                           

يكنيك  22المكافؽ  1432رجب عاـ  20المتضمف قانكف البمدية، المؤرخ في  10-11مف القانكف رقـ  176المادة  - 1
، الصادرة بتاريخ أكؿ شعباف 37المتعمؽ بالبمدية، الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد  2011
      24.، ص 2017جكيمية  03المكافؽ  1432

رسالة  -دراسة حالة بمديات كالية المدية  -محمد برايح ، الجباية المحمية كدكرىا في تمكيؿ ميزانية الجماعات المحمية  - 2
مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير في العمـك االقتصادية، فرع التخطيط ، كمية العمـك االقتصادية ك عمـك التسيير ، جامعة 

 .12. ، ص2005الجزائر، 
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 المجمس مف صادر إذف عف عبارة ىي البمدية ميزانية :ترخيصي عمل هي الميزانية• 
 كتحصيؿ النفقات صرؼ يتـ البمدية ميزانية عمى المصادقة بمجرد أنو أم البمدم، الشعبي

. اإليرادات

 المصادقة بعد إال التنفذ:  أنو عمى 10-11 البمدية قانكف عميو نص ما حسب كذلؾ 
  .1 ..كالحسابات الميزانيات: ما يأتي المتضمنة المداكالت الكالي مف عمييا

 مكضكع ضبط في يكمف كجكىره الترخيص خالؿ مف قكتيا البمدية ميزانية كتكتسب  
 . لإلنفاؽ القصكل كالحدكد المالية العمميات

 كالنفقات اإليرادات رخص الميزانية في تسجؿ حيث مرخص عمؿ ىي البمدية فميزانية 
 2 .المحمية الجماعات لكؿ إلزامية قاعدة كىي المقترحة،

 خالؿ مف الميزانية تعريؼ مف الخاصية ىذه كتستخمص : دوري عمل هي الميزانية•  
 أم دكرم، بشكؿ تعد سنة لكؿ كاحدة ميزانية ىناؾ أف بمعنى البمدية، قانكف مف 176 المادة

 المالية لمسنة ديسمبر 31 إلى جانفي 01 مف تمتد كاحدة سنة تخص البمدية ميزانية أف
. كاحدة سنة لمدة لمتنفيذ صالحة تككف البمدية فميزانية المعنية،

 تسمح مالية كسيمة ىي البمدية ميزانية أف الخاصية ىذه كتعني : إداري طابع ذو الميزانية•  
 عاتقيا عمى الكاقعة الكبيرة المسؤكليات تأدية مف يمكنيا جيد، بشكؿ البمدية مصالح بتسيير
.  مشاكميـ كحؿ بيـ كالتكفؿ المكاطنيف، إتجاه

                                                           

 .12المتضمف قانكف البمدية، مرجع سابؽ، ص  10-11مف القانكف رقـ  37المادة  - 1
مراقبة ميزانية  تنمية ككريمة ريحي ، زىية بركاف ، كضع ديناميكية جديدة لتفعيؿ دكر الجماعات المحمية في اؿ - 2

في ضكء التحكالت، كمية العمـك  ، دراسة مقدمة لمممتقى الدكلي حكؿ تسيير كتمكيؿ الجماعات المحمية(الجماعات المحمية
 .2006االقتصادية كعمـك التمييز، جامعة سعد دحمب البميدة، 
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 البمدية ميزانية مبادئ: الثاني المطمب

 مف عدد اعتبارىا في تضع أف ميزانيتيا، تحضير بصدد كىي البمدية عمى يجب 
 البديييات مف صارت كالتي لمدكلة، العامة الميزانية أيضا ليا تخضع كالتي العامة، المبادی

:  في المبادئ ىذه كتتمثؿ المالية، عمـ في

 الكاردة كالنفقات، اإليرادات كتنفيذ تقديرات أف البمدية ميزانية بسنكية كيقصد :السنوية مبدأ•  
 تتحدد كنفقاتيا، البمدية إيرادات أف حيث. كاحدة سنة قدرىا فترة تخص البمدية ميزانية في

 .السنة نفس مف ديسمبر 31 في كتنتيي جانفي 01 مف تبدأ سنة كؿ كتتجدد

 إذ. النفقات إلى كحاجتيا اإليرادات بحصيمة لمتنبؤ معقكلة تعد السنة، فترة ألف كذلؾ 
 األمكاؿ عمى الرقابة إضعاؼ إلى يؤدم ذلؾ فإف السنة عف الميزانية فترة زادت إذا أنو

 1 .العمكمية

 خاصة التكقعات كصدؽ الكاقعية إضفاء ىك المبدأ ىذا إرساء مف األىداؼ أىـ كلعؿ 
 كانت ما إذا الميزانية تيدد مكسمي طابع ذات التكقعات تككف ال كحتى. المكارد يخص فيما
 عمى البمدم الشعبي لممجمس المستمرة المراقبة ضماف أخرل ناحية كمف. السنة مف أقؿ المدة
 .البمدية مالية

 ما، السبب البمدية ميزانية ضبط عدـ حالة في كيتمثؿ استثناء، عميو يرد المبدأ ىذا أف إال
 .الجديدة المالية السنة بدء قبؿ

 عشر، إثي مف جزء لقاعدة تطبيقا المنقضية، السنة بميزانية العمؿ يستمر فإنو كعميو 
 الحيف مالية، سنة آخر في المقيدة العادية كالنفقات المداخيؿ إنجاز في يستمر أنو أم

 حدكد في إال كصرفيا بالنفقات التعيد يجكز ال أنو غير الجديدة، الميزانية عمى المصادقة

                                                           

 (.223 -ص )، 1998، دار البيارؽ، عماف الضريبيعناية غازم ، المالية العامة كالتشريع  - 1
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 غاية إلى كذلؾ السابقة، المالية السنة إعتمادات مبمغ مف شير كؿ عف عشر إثني مف جزء
 1الجديدة الميزانية عمى المصادقة

 : التوازن مبدأ• 

ك ال  متساكية، تككف أف يجب اإليرادات تقديرات مع النفقات تقديرات أف بو كنعني 
ما  أىـ كىذا 2متكازنة، تكف لـ إذا الميزانية عمى يصادؽ أف البمدم الشعبي لممجمس يمكف
 محدكدية إلى البمدية ميزانية تكازف فرض سبب كيعكد لمدكلة، العامة الميزانية عف يميزىا

 كلقد. الكطني لالقتصاد مشاكؿ يسبب المتراكـ كالعجز نفقاتيا، ما يغطي يكجد فال المكارد،
 حالة في الميزانية بضبط تتعمؽ أحكاـ عمى بالنص ذلؾ ك المبدأ، ىذا عمى القانكف ركز

 المداكلة ألجؿ الميزانية بإرجاع الكصاية سمطة تقـك بحيث تكازف، دكف عمييا التصكيت
 تتدخؿ المبدأ، ىذا إحتراـ عدـ حالة كفي التكازف، أساس عمى عمييا كالتصكيت بشأنيا
 حالة ففي ىذا كعمى. محؿ حمكؿ سمطة مستعممة الميزانية تكازف لضبط الكصية السمطة

 يكما 15 خالؿ بمالحظاتو مرفقة الكالي يرجعيا تكازف دكف البمدية ميزانية عمى التصكيت
 ثانية مداكلة إلى بدكره يخضعيا الذم البمدم الشعبي المجمس رئيس إلى إستالميا، تمي التي
 مجددا عمييا صكت إذا الكالي قبؿ مف البمدم الشعبي المجمس إعذار كيتـ. أياـ 10 خالؿ
 تمقائيا تضبط اإلعذار تمي التي أياـ 8 كخالؿ اإلجبارية، النفقات تتضمف لـ أك تكازف دكف
 3 .الكالي قبؿ مف

 :الشمول  مبدأ•  

 الصافي المبمغ تشمؿ أنيا بمعنى كالنفقات، اإليرادات جميع تحديد ىك بو كالمقصكد 
 أم كالنفقات، اإليرادات مقاصة منع في المبدأ ىذا أىمية كتكمف. المراقبة تسييؿ بغرض

                                                           

. 25المتضمف قانكف البمدية، مرجع سابؽ، ص 10-11مف القانكف  185المادة  - 1
 .، المرجع كالمكضع نفسو183المادة  - 2
 .25المتضمف قانكف البمدية، مرجع سابؽ، ص 10-11، مف القانكف رقـ 4 -3-2الفقرة  183المادة  - 3
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 قاعدة أك الخاـ الحاصؿ قاعدة فيي البمدية، ميزانية في المقاصات بعض نتائج فقط إظيار
 .المقاصة عدـ

 لمميزانية، المككنة بمبالغيا كالنفقات، اإليرادات تقديـب الخاـ الحاصؿ قاعدة كتسمح 
 فيي محددة، عامة نفقة إلى معيف عاـ إيراد حصيمة تكجيو بعدـ المبدأ ىذا يسمح كأيضا
 .1اإليرادات تخصيص عدـ قاعدة

 البمدية ميزانية وثائق:  الثالث المطمب

 الميزانية في األكلى الكثيقة تتمثؿ الخصكص، عمى كثيقتيف مف البمدية ميزانية تتشكؿ 
 اإلضافية الميزانية في الثانية تتمثؿ حيف في. السنة بداية في إعدادىا يتـ كالتي األكلية،
 ميزانية تتككف الكثيقتيف لياتيف باإلضافة ك. األكلية الميزانية تنفيذ في البدء بعد تأتي كالتي
 كيتعمؽ اإلضافية الميزانية عمى التصكيت بعد أك قبؿ إما تصدر أخرل كثائؽ مف البمدية
 العامة الميزانية عكس عمى كىذا الخاصة كالرخص مسبقا، المفتكحة باإلعتمادات األمر
. كاحدة كثيقة مف تتشكؿ التي لمدكلة

        األولية الميزانية:  األول الفرع 

 كتقدر لكحدىا، تكفي أف يمكف التي كاألساسية األصمية الكثيقة األكلية الميزانية عتبر 
 المالية السنة بدء قبؿ إعدادىا كيتـ. بالبمدية الخاصة السنكية كالنفقات اإليرادات جميع فييا
 السنة بدء قبؿ األكلية الميزانية إعداد يتـ: "10-11 البمدية قانكف في ماجاء حسب كذلؾ
 .2 ...المالية

 ذاتيا األصمية الميزانية في كتتمثؿ. متعددة كثائؽ عمى األكلية الميزانية كتحتكم 
 .ممحقة إحصائية كجداكؿ الميزانية، أقساـ بيف التكازف مف بالتحقيؽ يسمح تمخيصي كجدكؿ

                                                           

 .123جماؿ لعمارة، مرجع سابؽ، ص،  - 1
 .24.المضمف قانكف البمدية، مرجع سابؽ، ص ll-10مف القانكف  177المادة  - 2
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 كالسياسة االقتصادية الكضعية عف عاـ ممخص عمى الميزانية مف األكلى الصفحة كتحتكم
 1 .لمبمدية المالية

 كذلؾ تنفيذىا، تسبؽ التي السنة مف أكتكبر 31 قبؿ الميزانية ىذه عمى التصكيت كيتـ 
 2 . 10-11 البمدية قانكف عميو نص ما حسب

 اإلضافية         الميزانية:  الثاني الفرع

 األكلية الميزانية لتعديؿ تأتي مالية، كثيقة عف عبارة اإلضافية الميزانية تعتبر 
 .تكازنيا كضبط كتصحيحيا

 مف أشير ستة بعد كذلؾ المالية، السنة خالؿ كاإليرادات النفقات بتعديؿ تسمح أنيا إذ 
 مف كذلؾ السابقة، لمسنة المالية كاإلمكانيات اإلحتياجات تظير حيث األكلية، الميزانية تنفيذ
 حصمت التي كاإليرادات صرفت التي المصاريؼ كؿ لنا يقدـ الذم اإلدارم الحساب خالؿ
 31 في كبالضبط اإلضافية الميزانية إعداد قبؿ إعداده يتـ كالذم السنة، تمؾ أثناء فعال

 .مارس

 تنفذ التي السنة مف جكاف 15 قبؿ اإلضافية الميزانية عمى التصكيت يتـ ىذا كعمى 
 اإلضافية الميزانية عمى يصكت"  البمدية قانكف مف 3 الفقرة 181 لممادة طبقا كذلؾ فييا،
: 3ىي مياـ ثالث اإلضافية كلمميزانية". فييا تنفذ التي المالية السنة مف يكنيك 15 قبؿ

                                                           

الميزانية العامة لمدكلة،  -العامة كتطبيقاتيا في القانكف الجزائرم ئ المباد  –س شاكش، المالية العامةبشير بؿ - 1
 . 124. ، ص2007الحسابات الخاصة بالخزينة، الميزانيات الممحقة، ديكاف المطبكعات الجامعية، كىراف، 

لية التي تسبؽ ستة أكتكبر مف السنة الما 31يصكت عمى الميزانية األكلية قبؿ : "طى النحك اآلتي 187المادة  - 2
 .تنفيذىا

سعاد طيبي، الرقابة عمى ميزانية الجماعات المحمية، رسالة ماجستير في القانكف، فرع؛ إدارة كمالية، معيد الحقكؽ  - 3
 .11. ، ص2002كالعمـك اإلدارية، ، جامعة بف عكنكف، الجزائر، 



12 
 

 تتـ لـ عمميات الجارية، المالية لمسنة تترؾ التي السابقة، المالية لمسنة بالنسبة اإلرتباط -
. المالية في عجزا أك المكارد مف فائضا أك بعد

 .الجارية لمسنة األكلية الميزانية ضبط - 

 1 العتادة برمجة -

 اإلداري          الحساب:  الثالث الفرع

 التي كاإليرادات صرفت التي المصاريؼ كؿ لنا يقدـ إذ مالي، كشؼ عف عبارة كىك 
 سكاء الميزانية قسمي في المسجمة البكاقي إلى باإلضافة. المالية السنة أثناء فعال حصمت

  بمثابة فيك. لمبمدية المالية الكضعية لنا كيبيف كاإلستثمار، التجييز قسـ أك التسيير قسـ
 (.اإلضافية كالميزانية األكلية الميزانية)  السابقتيف الميزانيتيف عف حكصمة

  كالنتيجة التقديرات صحة مدل معرفة مف اإلدارم الحساب يمكف األساس ىذا كعمى 
 .اإلنجاز طكر في ىي كالتي المنتيية، لمعمميات السنكية

 الميزانية ضبط قانكف يشبو فيك لمبمدية، الحقيقية الميزانية يعتبر اإلدارم فالحساب إذف 
 المشاريع إنجاز تقدـ دراسة عمى يساعد أنو إلى باإلضافة. لمدكلة العامة لمميزانية بالنسبة
 .البمدية بإنجازىا تقـك التي

 إلى يقسـ مفصؿ، جدكؿ في لمسنة المالية التسجيالت جميع اإلدارم الحساب كيبيف 
 كما. كاإلسثمار بالتجييز خاص كقسـ بالتسيير خاص قسـ الميزانية، شأف شأنو قسميف
 كتتمثؿ اإلضافية الميزانية إعداد عممية تسيؿ أساسية، نفقات ثالث اإلدارم الحساب يكضح

: في

                                                           

ت الطابع المنقكؿ، بحيث يجب أف يككف مكقع عميو الذم ىك عبارة عف تقتر يسجؿ فيو الممتمكات ذا 32الممحؽ رقـ  - 1
 .بختـ سمطة الكصاية
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  سكاء اإلضافية، الميزانية إلى يرحؿ كالذم التسيير، لقسـ كالتحصيؿ اإلنجاز بكاقي( 1

. عجزا أك فائضا كاف

. كاإلستثمار التجييز لقسـ اإلجمالي الرصيد يبيف( 2

 .كجد إف الميزانية في العجز أك الفائض يبيف( 3

 المجمس رئيس يعده الذم لمبمدية، العمكمية المحاسبة اإلدارم الحساب يمسؾ كما 
 السنة مف مارس 31 قبؿ الحساب ىذا إعداد كيتـ بالصرؼ، األمر ككنو البمدم الشعبي
  المختمفة الرقابة عمميات تسيؿ إجبارية كثيقة عف كيعبر الماضية، لمسنة بالنسبة المعنية
 إال ماىي ،(اإلضافية الميزانية األكلية، الميزانية)  األخرل الكثائؽ كاف خاصة الميزانية، عمى
 مف المنجزة الحقيقية النتيجة عف يعبر اإلدارم الحساب أف حيف في تنبكئية، كثائؽ

.  البمدية طرؼ

 مسبقا المفتوحة اإلعتمادات:  الرابع الفرع

 الميزانية قبؿ تأتي أنيا أم إنفراد، عمى عمييا المصادؽ اإلعتمادات بيا كالمقصكد 
  اإلعتمادات لفتح كيشترط ،110-11 البمدية قانكف عميو نص ما حسب كذلؾ اإلضافية،
 .جديدة إيرادات تكفر المسبقة

 الخاصة الترخيصات:  الخامس الفرع

 الميزانية عمى التصكيت بعد تأتي التي كىي الترخيصات أك الخاصة بالرخص كنعني 
 مف فقط تتشكؿ كىي البمدية، قانكف مف 2 الفقرة 177 المادة عميو نصت ما كذلؾ اإلضافية
 مسيقا، المفتكحة اإلعتمادات أف إلى اإلشارة كتجدر. اإليرادات مف كليس النفقات

                                                           

يسمى فتح االعتمادات المصادؽ عمييا عمى انفراد في حالة الضركرة اعتمادات : "عمى النحك اآلتي  177المادة  - 1
 ".مفتكحة مسبقا انا جا مت قبؿ الميزانية اإلضافية 
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 الميزانيتيف خارج عمييما التصكيت كيتـ العاـ، بالمعنى ميزانية ليستا الخاصة كالترخيصات
 خارج عمييما المصكت فاإلعتمادات. الزمنية الفقرة حيث مف فقط كتختمفاف كاإلضافية األكلية

 لتفادم كذلؾ لمدكلة العامة الميزانية مثؿ خاصة حسابات ليا ليس السابقتيف الميزانيتيف
. السرية الحسابات

 ومضمونها البمدية ميزانية إعداد:  الثاني المبحث

 مرحمة:  مف كؿ في كتتمثؿ مراحؿ بثالثة البمدية، ميزانية كتحضير إعداد عممية تمر 
 مرحمة ثـ التصكيت كمرحمة البمدم، الشعبي المجمس رئيس بيا يقـك كالتي الميزانية تحضير

.  الكصية السمطة طرؼ مف المصادقة

 التسيير، قسـ: كىما قسميف مف تتككف فإنيا البمدية، ميزانية مضمكف يخص فيما أما 
. محددة كنفقات إيرادات يتضمف منيما ككؿ اإلستثمار ك التجييز كقسـ

 البمدية ميزانية إعداد مراحل: األول المطمب 

 البمدية ميزانية فإف المكاطف خدمة تحقيؽ في كالمتمثمة البمدية أىداؼ تجسيد أجؿ مف 
 قابمة تككف حتى ثالث بمراحؿ تمر فيي اإلعداد حيث مف محددة إجراءات إلى تخضع
 كاعتماد التصكيت مرحمة تأتي ثـ كاإلعداد، التحضير مرحمة مف كؿ في كالمتمثمة لمتنفيذ،
.  المصادقة مرحمة كأخيرا الميزانية

عداد تحضير مرحمة:  األول الفرع  الميزانية ميزانية مشروع وا 

 عمييا تبنى الذم األساس بمثابة ألنيا مرحمة أىـ الميزانية تحضير مرحمة تعتبر 
 عمى كاقتراحيا الميزانية كثيقة بتحضير البمدم الشعبي المجمس رئيس كيقـك. القادمة المراحؿ
 كؿ في كالمتمثميف لمبمدية، المالية المجنة أعضاء ذلؾ في كيساعده البمدم، الشعبي المجمس

 المتطمبات يحددكف الذيف فيـ كالميزانية، المالية المصالح كرؤساء لمبمدية، عاـ أميف مف
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 كالمعطيات المعمكمات جمع في تتمثؿ المرحمة ىذه فإف كعميو. المقترحة لإلختبارات المالية
 العاـ األميف المرحمة ىذه إنجاز كيتكلى. البمدية كنفقات إيرادات كتقدير لتقييـ الضركرية،

 نص ما كىذا ، الميزانية مشركع إعداد البمدم الشعبي المجمس رئيس سمطة تحت لمبمدية،
 .101-11 البمدية قانكف عميو

 القكاعد احتراـ عمى يسير أف لمبمدية العاـ األميف عمى ينبغي اإلطار، ىذا كفي 
 :2التالية

 العناصر أساس عمى حسابيا يتـ حيث الميزانية، في المقترحة التقديرات تبرير 
 . كاإلرادات النفقات لتقييـ الضركرية القاعدية

 ك اإلجبارية كالضركرية بيف تصنيفيا مع كالمصمحة، بالمادة النفقات تقديرات ترتيب 
 .  اإلختيارية

  عقكد : مثاؿ)  حقيقية معطيات أساس عمى مبنية اإليرادات تقديرات تككف أف
 (. إدارم تقييـ: مثاؿ)  محددة تقديرية أك( اإليجار

  البمدية ميزانية عاتؽ عمى الدكلة ميزانية مف الممكلة اليياكؿ نفقات ألخذ حد كضع. 
 بعيف اإلعتبار األخذ مع العمكمية كالحفالت األعياد ينفقات معقكلة بصفة التكفؿ 

 تكزيع يتـ الميزانية، تقديرات كمعرفة الالزمة المعمكمات تجميع كبعد. البمدية قدرات
 ك التجييز قسـ أماـ باألكلكية التسيير قسـ يكلى بحيث قسمييا، عمى اإلعتمادات
 فمذلؾ لمبمدية اليكمي النشاط لتسيير الالزمة كاألعباء النفقات يتضمف ألنو اإلستثمار

 .خاص باىتماـ يعني
 
 

                                                           

إعداد مشركع الميزانية البمدم : عمى النحك ام  180المادة  - 1
( 67.ص. )2014عبد الكىاب بف بكضياؼ، معالـ التسيير شؤكف البمدية، دار اليدل، الجزائر،  - 2
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 البمدية ميزانية عمى التصويت مرحمة:  الثاني الفرع 

 عمى بعرضيا البمدم، الشعبي المجمس رئيس يقـك البمدية ميزانية مشركع ضبط بعد 
 180 المادة عميو مانصت كىذا عمييا التصكيت أجؿ مف كذلؾ البمدم الشعبي المجمس
 الميزانية مشركع البمدم الشعبي المجمس رئيس يقدـ: " يقكليا البمدية قانكف مف 02 الفقرة
 ميزانية مشركع البمدم الشعبي المجمس رئيس عرض كبعد".  عميو لممصادقة المجمس اماـ

 في المسجمة اإلعتمادات كتبرير لمبمدية، المالية الكضعية بشرح يقـك المجمس، عمى البمدية
 .البمدية مصالح لمختمؼ اليكمي بالتسيير الخاصة البمدية إحتياجات كتكضيح الميزانية،

 المجاؿ فتح يتـ كبعدىا المحمية اإليرادات تطكر ك المبرمجة التجييز مشاريع ككذا 
 األعضاء رأم إبداء اجؿ مف الميزانية لمشركع البمدم الشعبي المجمس أعضاء المناقشة
مكانية  كيتـ لمتصكيت المشركع يطرح المناقشة انتياء كبعد الميزانية، مشركع تعديؿ كا 

 .101-11 البمدية قانكف عميو نص ما حسب كذلؾ قانكنا محددة ألحكاـ كفقا التصكيت،

: يمي فيما بالتصكيت المتعمقة كاألحكاـ الشركط ىذه كتتمثؿ 

 سنة تسبؽ التي المالية السنة مف أكتكبر 31 قبؿ األكلية الميزانية عمى التصكيت يجب. 1 
 السنة مف جكاف 15 قبؿ اإلضافية الميزانية عمى التصكيت يتـ أف أيضا كيجب ،2تنفيذىا
 .3فييا تنفذ التي المالية

: الحميف إحدل تطبيؽ يمكف فإنو األجاؿ ىذه خالؿ التصكيت يحصؿ لـ إذا أنو غير 
 السنة بدء قبؿ عمييا، كالتصكيت األكلية الميزانية الميزانية ضبط يتـ لـ إذا : 4األول الحل

                                                           

بصكت المجمس الشعبي البمدم عمى ميزانية المدية كتضبط كفقا لمشركط : " عمى النحك اآلتي 01الفقرة  181المادة  - 1
 .المنصكص عمييا في ىذا القانكف 

 (.24.ص)المتضمف قانكف البمدية ، نفس المرجع،  10-11مف القانكف رقـ  02الفقرة  181المادة  - 2
 .، المرجع كالمكضع نفسو03الفقرة  181المادة  - 3
 .، المرجع كالمكضع السابقيف185المادة  - 4
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 إلى السابقة المالية السنة في المفيدة العادية كالنفقات باإليرادات العمؿ يستمر فإنو المالية
 في إال كصرفيا، بالنفقات اإللتزاـ اليجكز أنو غير. الجديدة الميزانية عمى المصادقة غاية
 .السابقة المالية السنة إعتمادات مبمغ مف الشير في ( 12/1)  عشر إثني جزء حدكد

 في أنو في الحؿ ىذا كيتمثؿ البمدية قانكف مف 186 المادة عميو نصت كالذم : الثاني الحل
 فإف البمدم، الشعبي المجمس داخؿ إختالؿ بسبب البمدية، ميزانية عمى التصكيت عدـ حالة
 .الميزانية عمى لممصادقة عادية غير دكرة في البمدم الشعبي المجمس باستدعاء يقـك الكالي

 كبعد الميزانية، عمى لممصادقة القانكنية الفترة انقضت إذا إال ال يطبؽ الحؿ ىذا أف غير
 كفي. األكلية لمميزانية بالنسبة(  األكؿ الحؿ)  البمدية قانكف مف 185 المادة أحكاـ تطبيؽ
 يضبط الكالي يقـك الميزانية عمى المصادقة إلى العادية غير الدكرة ىذه تكصؿ عدـ حالة

 .النيائية الميزانية

 ما نص حسب كذلؾ بمادة، كمادة بابا بابا البمدية ميزانية عمى التصكيت يتـ أف يجب. 2
 1 .البمدية قانكف عميو

 القسـ، نفس داخؿ باب إلى باب مف تحكيالت إجراء البمدم الشعبي لممجمس كيمكف  
 نفس داخؿ مادة إلى مادة مف تحكيالت إجراء البمدم، الشعبي المجمس لرئيس يمكف كما

 2 .معينة بتخصيصات مقيدة إعتمادات تحكيؿ يجكز ال أنو غير الباب،

 اإلعتمادات عمى التصكيت يتـ أنو الذكر، السابقة المادة نص مف يفيـ فإنو كعميو  
 بالتسيير، الخاص لمفرع بالنسبة مادة كمادة فصال فصال البمدم الشعبي المجمس طرؼ مف

 عكس عمى كىذا. كاإلستثمار بالتجييز الخاص لمفرع بالنسبة برنامجا كبرنامجا مادة كمادة
. إجمالي بشكؿ عمييا التصكيت يتـ حيث لمدكلة العامة بالميزانية الخاصة التصكيت طريقة

                                                           

 .25المتضمف قانكف البمدية ، مرجع سابؽ، ص 10-11مف رقـ  02الفقرة  182المادة  - 1
 .، المرجع كالمكضع نفسو 04الفقرة  182المادة  - 2
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 عمى كىذا. إلزامية بصفة التكازف أساس عمى البمدية ميزانية عمى التصكيت يتـ أف يجب. 3
 في المبدأ ىذا عمى النص كرد كلقد لمدكلة، العامة لمميزانية بالنسبة بو معمكؿ ىك ما خالؼ
 تكف لـ إذا الميزانية عمى المصادقة يمكف ال: "  البمدية قانكف مف 01 الفقرة 183 المادة
 " ..... متكازنة

 أبعد إلى ذىب بؿ التكازف، مبدأ عمى بالنص يكتفي لـ المشرع أف بالمالحظة كالجدير 
 .المبدأ ىذا إحتراـ بضماف الكفيمة القانكنية الكسائؿ حدد بأف ذلؾ مف

 تقـك متكازنة، غير كىي الميزانية عمى البمدم الشعبي المجمس صكت إذا ما حالة ففي 
 مف يكما 15 خالؿ بإرجاعيا الكالي في كالمتمثمة عمييا بالمصادقة المكمفة الكصية السمطة

 .الكالي بمالحظات مرفقة البمدم الشعبي المجمس رئيس إلى إستالميا

 لمداكلة إلخضاعيا المجمس عمى البمدم الشعبي المجمس قبؿ مف طرحيا يتـ كالذم 
ذا أياـ، 10 غضكف في كذلؾ جديد مف ثانية  الكالي يتكلى تكازف بدكف مجددا عمييا صكت كا 

 1 .ضبطيا

 2 .اإلجبارية لمنفقات متضمنة كىي البمدية ميزانية عمى التصكيت يجب .4

 الممارسيف، لألعضاء المطمقة األغمبية المداكلة حضكر يجب الميزانية عمى لمتصكيت .5
ذا  المداكالت تعتبر القانكني، النصاب إكتماؿ لعدـ البمدم الشعبي المجمس يجتمع لـ كا 

 عدد كاف ميما صحيحة األقؿ عمى كاممة أياـ خمسة بفارؽ الثاني اإلستدعاء بعد المتخذة
 . 3 .الحاضريف األعضاء

 

                                                           

. المرجع ك المكضع السابقيف  04-03-02الفقرة  183المادة  - 1
 .25المتضمف قانكف البمدية ، مرجع سابؽ، ص 10-11مف القانكف  01الفقرة  183المادة  - 2
 (.7ص)، نفس المرجع،  23المادة  - 3
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 البمدية ميزانية عمى المصادقة مرحمة:  الثالث الفرع

 كاؼ غير اإلجراء ىذا فإف البمدية، ميزانية عمى البمدم الشعبي المجمس تصكيت بعد 
 عمى المصادقة في كالمتمثؿ أخر إجراء إستكماؿ يجب بؿ نافذة، الميزانية تصبح حتى

 .الكالي قبؿ مف الميزانية

ذا   مف يـك 21 بعد القانكف بقكة البمدم الشعبي المجمس مداكالت تنفذ أف المبدأ كاف كا 
 1 .الكالية لدل إيداعيا

 أف ليا اليمكف المداكالت، مف أنكاع أربعة عددت القانكف نفس مف 58 المادة أف إال 
 كتيدؼ لمميزانية المتضمنة المداكلة بينيا كمف الكالي، قبؿ مف عمييا المصادقة بعد إال تنفذ

 كمدل الميزانية، ىذه مضمكف مراقبة بصالحية الكصية السمطة تمتع إلى المصادفة
 المصادقة كتطرح الدكلة، طرؼ مف المتبعة كاإلجتماعية االقتصادية السياسة مع إنسجاميا

 مضمكف معرفة كثانيا بالمصادقة، المختصة السمطة عمى أكال التعرؼ البمدية ميزانية عمى
. المصادقة أجاؿ ثالثا ثـ المصادقة،

 : البمدية ميزانية عمى بالمصادقة المختصة السمطة: أوال 

 حدكد في الكائنة البمديات جميع عمى الكصاية، يمارس الذم ىك الكالي أف األصؿ 
 نصت كلقد ساكف، ألؼ 50 عف سكانيا عدد يفكؽ كالتي عمييا، يشرؼ التي الكالية إقميـ
 الميزانيات المتضمنة المداكالت التنفذ" أنو عمى صراحة البمدية قانكف مف 57 المادة

 .الكالي عمييا يصادؽ أف بعد إال... كالحسابات

 لممرسـك طبقا كذلؾ الدائرة لرئيس الصالحية، ىذه يفكض أف لمكالي يمكف أنو غير 
 أف لمكالي يمكف أنو عمى نص كالذم بالكالية العامة اإلدارة أجيزة يضبط الذم 31-82 رقـ

 نسمة ألؼ 50 عف سكانيا عدد تقؿ التي البمديات ميزانية عمى المكافقة الدائرة رئيس يفكض
                                                           

 ( .25ص )، نفس المرجع،  56المادة  - 1
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ضافة ،  اليتـ فأكثر ساكنا ألؼ 30 ب سكانيا عدد يقدر التي البمديات فإف ذلؾ إلى كا 
 عف ممثميف مف مككنة مشتركة كزارية لجنة عمى عرضيا بعد إال ميزانيتيا عمى المصادقة

 1 .كالمالية الداخمية كزارتي

  المصادقة مضمون: ثانيا 

 ممارسة مف الكصاية لسمطة يمكف إلزاميا، إجراءا البمدية ميزانية عمى المصادقة تشكؿ 
 إحتراـ مدل مف التأكد الخصكص عمى الرقابة ىذه كتنصب الميزانية، مضمكف عمى رقابتيا
 كمدل كالمكارد، النفقات تكازف أم الميزانية تكازف لمبدأ لمميزانية صياغتيا عند البمدية

. اإلجبارية لمنفقات تضمنيا

 الميزانية توازن مبدأ إحترام مدى رقابة. أ

 منو 01 الفقرة 183 المادة عميو نصت كما البمدية قانكف كحسب الذكر سبؽ كما 
ذا. التكازف أساس عمى الميزانية عمى التصكيت ضركرة عمى  عند المبدأ ىذا خرؽ تـ كا 

 بمالحظاتو، مرفقة الكالي طرؼ مف لتصحيحيا إرجاعيا بعد بو كتمسكت الميزانية، صياغة
ذا  الكالي يمارس فينا أياـ ثمانية خالؿ التكازف أساس عمى الميزانية عمى التصكيت يتـ لـ كا 

.  2تمقائيا ضبطيا كيتـ البمدم الشعبي المجمس محؿ الحمكؿ سمطة

  اإلجبارية النفقات البمدية ميزانية تضمن مدى رقابة  -ب

 أيضا، صالحياتو ضمف يدخؿ الميزانية، تكازف رقابة في الكالي تدخؿ إلى إضافة 
 بمراقبة الكالي فيقـك. اإلجبارم الطابع ذات النفقات تتضمف لـ إذا الميزانية رفض إمكانية
 قانكف مف 01 الفقرة 183 المادة عميو نصت ما كذلؾ النفقات، ليذه الميزانية تضمف مدل

                                                           

،  1982يناير  23، المتعمؽ بضبط أجيزة اإلدارة العامة بالكالية، المؤرخ في 31-82مف المرسـك رقـ  5المادة  - 1
مف المرسـك  10، ككذلؾ المادة (147.ص)، 1982، 04: الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد

(. 5ص)، 1994، 48: ة الرسمية، العدد، الجريد1994يكليك  23المؤرخ في  215-94رقـ 
 ( .25ص) المتعمؽ بالبمدية ، مرجع سابؽ،  10-11مف القانكف رقـ  183المادة  - 2
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 بدكف الميزانية عمى التصكيت حالة في بيا المعمكؿ اإلجراءات نفس تطبيؽ كيتـ البمدية،
. تكازف

 المصادقة أجال -ج

 عمى المصادقة قصد لمكالي يحدد أجؿ عمى 58 مادتو في البمدية قانكف نص لقد 
 مدة خالؿ الرفض أك بالمكافقة سكاء قراره يعمف كلـ البمدية، لميزانية المتضمنة المداكالت
 القانكف، بقكة عمييا مصادؽ الميزانية فتعتبر بالكالية الميزانية إيداع تاريخ مف يكما ثالثكف
 التعسؼ مف الكصية السمطة منع ىك البمدية ميزانية عمى المصادقة أجاؿ تحديد مف كاليدؼ

 تسيير عمى كيؤثر تنفيذىا يؤخر مما البمدية ميزانية عمى المصادقة سمطة ممارسة في
. البمدية مصالح

 البمدية ميزانية مضمون: الثاني المطمب

:  قسميف عمى البمدية ميزانية تشتمؿ  

 التسيير قسـ  -

 . اإلستثمار ك التجييز قسـ -

 1 .كنفقات إيرادات إلى قسـ كؿ كينقسـ 

 التسيير                  قسم:  األول الفرع

 البمدم، الشعبي المجمس لرئيس تضمف التي الالزمة بالنفقات التسيير قسـ يتعمؽ 
. النفقات ىذه لتحمؿ المخصصة اإليرادات ككذا البمدية، لمصالح الحسف التسيير

 

                                                           

 . 24المتعمؽ بالبمدية ، مرجع سابؽ، ص 10-11مف القانكف  179المادة  - 1
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  التسيير قسم إيرادات:  أوال

: يمي كما التشريع حددىا متنكعة مكارد بكاسطة تمكؿ كثيرة أعباء البمدية تتحمؿ 
 المشترؾ كالصندكؽ الدكلة مف الممنكحة المساىمات اإلستغالؿ حاصؿ الجبائية، المكارد

. 1الدكلة أمالؾ كعائدات بيا المرخص الخدمات مقابؿ ك حقكؽ ك رسـك المحمية، لمجماعات
 : الجبائية الموارد ( -1

 القانكف سمح فمقد. كالرسـك الضرائب تحصيؿ عف الناتجة اإليرادات مجمكعة كىي 
. المالي باإلستقالؿ تتمتع جعميا الذم الشئ الجبائية الطبيعة ذات المكارد بتحصيؿ لمبمدية

 مف ىك كفرضيا الضريبة كضع أف لككف ضيقة تبقى اإلستقالؿ ىذا حدكد أف غير 
 كتحكؿ أغمبيا كتحصيؿ كالرسـك الضرائب كؿ إحداث تتكلى التي ،2فقط الدكلة إختصاص

 11-310البمدية قانكف نص الحكـ ىذا كلتخفيؼ المحمية، لمجماعات قانكنا محددة منيا نسبة
 ميزانيتيا في بتسجيميا األخيرة ليذه كيؤذف البمدية، لفائدة كأتاكی كرسـك ضرائب إحداث عمى

 .كتحصيميا

 الخاصة المكارد في ميمة مكانة تحتؿ كالرسـك الجبائية المكارد حصيمة فإف ذلؾ كمع 
 المداخيؿ مجمكع مف% 90 ب نسبتيا تقدر حيث أساسي تمكيؿ مصدر تشكؿ ألنيا بالبمدية
. 4 المباشرة كغير المباشرة الضرائب مف كتتككف

 

 
                                                           

 .26المتعمؽ بالبمدية، مرجع سابؽ،ص  10-11مف القانكف  195كردت قائمة مكارد التمير بالنسبة لمبمدية في المادة  - 1
 167.سابؽ، ص8بشير يمس شاكش، مرجع  - 2
اليسمح لمبنية اال بتحصيؿ الضرائب كالمساىمات كالرسـك كاألتاكی المحددة عف طريؽ : عمى النحك اآلتي 196المادة  - 3

 ...القانكف كالتنظيـ
مسعكد شييكب، أسس اإلدارة المحمية كتطبيقاتيا عمى نظاـ البمدية كالكالية في الجزائر، ديكاف المطبكعات الجامعية،  - 4

 166.، ص1986الجزائر، 
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 :1المباشرة الضرائب -أ 

 كال الماؿ، كرأس كالمداخيؿ النسبي اإلستقرار ك بالثبات تتميز مكاد عمى تفرض 
 أضعؼ ما كىك تكزيعيا نسب تحديد إلى تتعدل بؿ كنسبتيا، الضريبة بتحديد الدكلة تكتفي
 .المحمية ماليتيا في التحكـ عمى البمدية قدرة

 بنسب البمديات عمى تكزيعيا يعاد ثـ كاحد كعاء في تجمع الضرائب جميع أف حيث 
 السكانية، كثافتيا أك احتياجاتيا أك بمدية كؿ تحصيؿ نسبة عف النظر بغض مسبقا محددة
 2 .البمدية ممكؿ ذاتو ىك الدكلة ممكؿ جعمت الضريبة مصدر كحدة أف كما

ف   عدـ إلى يكحي األخرل كاألجيزة البمديات عمى الضرائب ىذه كتكزيع تسب طريقة كا 
 كجكد كعدـ البمدية أك الكالية أك لمدكلة عائد ماىك بيف لمفصؿ مكضكعي معيار أم كجكد
 أىمية حسب بمدية لكؿ الضريبي الكعاء في التحكـ في تسمح الضريبي التكزيع في مركنة
 .الضريبة نكع

 كىما كضعيتيف، ىناؾ فنجد البمدية عمى المباشرة الضرائب تكزيع طريقة كحكؿ 
 كضرائب المحمية كالجماعات الدكلة بيف تكزع كضرائب كاممة، الدكلة منيا تستفيد ضرائب

 عمى دراستنا نركز سكؼ البمدية ميزانية عمى تنصب دراستنا أف كبما كحدىا، لمبمدية تعكد
 .أخرل كىيئات البمدية مابيف المكزعة الضرائب ك كحدىا لمبمدية المحصمة الضرائب

  3وحدها البمدية لصالح عميها المحصل الضرائب -

 حصريا باإلستفادة خصيا القانكف فإف البمدية عاتؽ عمى الممقاة العديدة لممياـ نظرا 
: تضـ كىي كمية لصالحيا تحصؿ التي كالرسـك الضرائب مف بمجمكعة

                                                           

نجالء بكشامي ، صالحيات البمدية بيف فعالية األداء كنقص الكسائؿ، كرقة عمؿ مقدمة في الممتقى الكطني حكؿ كاقع  - 1
 2010أفريؿ  28-27اإلدارة المحمية بالجزائر ، جامعة زياتي عاشكر، الحمقة يكمي 

 (.212. ص) ، مصر، ( تاريخ تشر بدكف) عادؿ محمكد حمدم ، مشكالت اإلدارة المحمية ، رسالة دكتكراه ،  - 2
 .88.سعاد طبيي، مرجع سابؽ، ص - 3



24 
 

 كىك البمديات لفائدة المباشرة الضرائب قانكف بمكجب الرسـ ىذا أسس  :1 العقاري الرسم -أ 
 100%  حاليا منو البمديات تستفيد حيث المساحة أساس عمى كيحسب سنكيا، رسما يعد

 المالية قانكف ككذا المباشرة، الضرائب قانكف مف 261 إلى 248 مف المكاد أحكاـ حسب
.  المبنية كغير المبنية العقارات عمى كينصب منو، 10 ك 09 المكاد 2006 لسنة

 المكجكدة المبنية المكميات عمى الرسـ ىذا يؤسس :المبنية الممكيات عمى العقاري والرسم -
 العقارات في كالمتمثمة صراحة الضريبة مف المعفية تمؾ باستثناء الكطني التراب فكؽ

 إيرادات ال تدر كالتي عاـ، لمرفؽ المخصصة كتمؾ الكقفية كاألمالؾ لممساجد المخصصة
 الدبمكماسية لمبعثات الرسمية لإلقامة المخصصة األجنبية لمدكؿ التابعة العقارات ككذا

 إليكاء المخصصة المنشآت الرسـ ليذا كتخضع. بالمثؿ المعاممة مبدأ مراعاة مع كالقنصمية
 المطارات محيط في الكائنة التجارية كالمنشآت المنتكجات لتخزيف أك كالمكاد األشخاص

 ...كممحقاتيا الحديدية السكؾ كمحطات كالمكانئ الجكية

 غير الجبائية، اإليجارية القيمة مف% 3 قدره معدؿ بتطبيؽ العقارم الرسـ كيحتسب 
 كالمممككة المبنية العقارات ىذه شغؿ عدـ حالة في% 10 إلى يصؿ المعدؿ ىذا أف

.  اإليجار طريؽ عف كعائمية شخصية بصفة الطبيعية األشخاص

 غير الممكيات عمى سنكيا الرسـ ىذا يؤسس :المبنية غير المكميات عمى العقاري الرسم  -
 المحاجر ككذا لمتعمير كالقابمة العمرانية القطاعات في الكائنة األراضي كتخص المبنية
  .الفالحية كاألراضي كالسبخات الممح كمناجـ الرمؿ إستخراج كمكاقع

 كالكاليات لمدكلة التابعة الممكيات المبنية غير العقارات الرسـ ىذا مف يعفي انو كما 
 النشاط مخصصة تككف عندما اإلسعافية ك كالتعميمية العممية العمكمية كالمؤسسات كالبمديات

                                                           

 .171.ص170. بشير بمس شاكش، مرجع سابؽ، ص - 1
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 الجبائية اإليجارية القيمة أساس عمى الرسـ كيحتسب لمربح، مدرة كغير عامة منفعة ذم
 .الفالحية لألراضي بالنسبة اليكتار أك المربع بالمتر عنيا المعبر المبنية غير لممكميات

 المباشرة الضرائب قانكف مف 263 المادة بمكجب الرسـ ىذا أسس :التطهير رسم  -ب
 جميع عمى سنكيا يفرض كىك المنزلية، القمامة برفع مصمحة فييا تقـك التي البمديات الصالح

 2000 لسنة المالية قانكف حسب قيمتو كتقدر العقارم، لمرسـ الخاضعة المبنية الممتمكات
 :يمي كما

 عدد يقؿ التي البمدية في كاقع منزؿ كؿ عف دينار 753 السكنية لممحالت بالنسبة 
. العدد ىذا عف سكانيا يفكؽ التي لمبمدية بالنسبة دينار 500 ك. نسمة ألؼ 50 عف سكانيا

 البمدية في يقع محؿ لكؿ بالنسبة دينار 1000 كالحرفية التجارية لممحالت بالنسبة أما -
 الصب الخاص الرسـ التطيير رسـ يتضمف ككاف. نسمة ألؼ 50 عف سكانيا عدد يقؿ التي
 الضرائب قانكف مف الرسـ ىذا ألغي 1994 السنة المالية قانكف أف غير المجارم، في

 1 .المباشرة

 تمكيؿ مصدر تشكؿ ال فيي جدا ضعيفة عائدات ذات الرسـك ىذه أف كالمالحظ 
 الضريبة فيو تككف التي اإلستثمارم أك االقتصادم بالنشاط إرتباطيا لعدـ لمبمدية حقيقي

 .تصاعدية

  

                                                           

بمكجب  2مكرر  264مكرر ك  264ك 264ألغي الرسـ الخاص بالصب في المجارم الذم تـ التص عميو في المكاد  - 1
، الجريدة 1994المتضمف قانكف المالية لسنة  1993-12 -29المؤرخ في  18-93مف المرسـك التشريعي رقـ  26المادة 

. 88الرسمية العدد 
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 :1أخرى وهيئات البمدية مابين الموزعة الضرائب  -2

 مف معينة نسب مف المحمية لمجماعات المشترؾ كالصندكؽ كالكالية البمدية تستفيد 
 الضرائب ىذه كتشمؿ أخرل كىيئات البمدية بيف الجبائية العائدات تقسيـ يتـ حيث الضرائب

:  مايمي

 بمكجب أحدث كالذم المباشرة الضرائب مف كىك :TAP المهني النشاط عمى الرسم -أ
 كالتجارم الصناعي النشاط عمى الرسـ مف كؿ إدماج بعد كذلؾ ،1996 لسنة المالية قانكف

 الذيف المعنكية أك الطبيعية األشخاص عمى سنكيا الرسـ ىذا كيفرض التجارم غير كالنشاط
 كىك ،( الحرة الميف أصحاب)  تجارم غير نشاط أك صناعيا أك تجاريا نشاطا يمارسكف
 عائداتو لكف لممبيعات، السنكم المبمغ عمى أم األعماؿ رقـ عمى ينصب

:  2يمي كما تكزيعو يتـ حيث كحدىا لمبمدية ليست

 %0.59:  الكالية -

 % 1.30:  البمدية -

 % 0.11:  المحمية لمجماعات المشترؾ الصندكؽ -

 المينية كاإليرادات األعماؿ لرقـ اإلجمالي المبمغ خالؿ مف الضريبة ىذه كعاء كيحدد 
 .3 السنة خالؿ المحقؽ المضافة القيمة عمى الرسـ خارج

 

                                                           

 04/11/1986المؤرخ في  266/1986أنشئ الصندكؽ المشترؾ لمجماعات المحمية بمكجب المرسـك التنفيذم رقـ  - 1
 .1986-11-5المؤرخ في  45جريدة رسمية رقـ 

 .173.، ص2006ىكمة، الجزائر،  رضا خالصي، النظاـ الجبائي الجزائرم، دار - 2
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27 
 

% 2 ىي المحصمة العامة النسبة كلكف نسبة أعمى ىي البمدية حصة أف كالمالحظ 
  1 .جدا ضئيمة النسبة ىذه أف نجد الضريبي الكعاء مف فقط

 كالمعاشات، الدائمة كالفكائد كالمنح األجكر عمى المقتطع المبمغ كىك :الجزافي الدفع  -ب
 كلكف مع البمديات، إلى تعكد منو% 60 حيث المحمية، لمجماعات كمو يرجع سابقا كاف كقد

 اإلستفادة مف كمية المحمية الجماعات ألغيت 2006 لسنة المالية قانكف مف 13 المادة أحكاـ
 .منو

 البيع سعر مبمغ عمى الرسـ ىذا يؤسس :والغاز والعادي الممتاز البنزين عمى الرسم  -ج
 المشترؾ الصندكؽ لفائدة الرسـ ىذا كيحصؿ بائعيا كبتحمميا المنتكجات ىذه بالتجزئة

.  المحمية لمجماعات

 الكطني كالصندكؽ البمدية مابيف مناصفة الضريبة ىذه كتككف : األمالك عمى الضريبة -د
 كتقدر كالسكني التجارم اإلستعماؿ ذات العقارية الممكية عمى يفرض كىك ،CNL لمسكف
 حيث دينار، مميكف 30 عف قيمتيا تزيد الي كالعقارية المنقكلة األمالؾ عمى قيمتو مميكف
. المداخيؿ نصؼ مف البمدية تستفيد

 95 المادة بمكجب الرسـ ىذا فرض : TVA المضافة القيمة عمى الرسم من حصة -1 
 :الرسميف 1991 سنة منذ ليخمؼ، 1991 لسنة المالية القانكف

 (TUGP)  اإلنتاج عمى الكحيد الرسـ -

( TUGPS) المصمحة خدمات عمى الكحيد الرسـ -

 فييا البمدية حصة كالتتجاكز إنتاجا األكثر الضريبة المضافة القيمة عمى الرسـ يعتبر  
 المشترؾ لمصندكؽ أف كما ،%  80 ب األكبر بالنصيب تستأثر التي بالدكلة مقارنة %10 

                                                           

 .مف قانكف الضرائب المباشرة 209المادة  - 1
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 الداخؿ في المحققة لمعمميات بالنسبة كىذا%  10 ب تقدر الرسـ ىذا مف حصة لمجماعات
 15 ك الدكلة، ميزانية لفائدة%  85 ب فتقدر اإلستيراد عند المحققة لمعمميات بالنسبة كاما
 البيع عمميات عمى عامة بصفة كيطبؽ. المحمية لمجماعات المشترؾ الصندكؽ لفائدة% 

 TVA سعر كيقدر التسميـ، كعمميات الرسـك إلى تخضع التي كالخدمات العقارية كاألشغاؿ
%.  7 كأدنى% 17 أقصى معدؿ بيف

 تنظيـ مجاؿ في اإلقتطاعات مف نكعيف الجبائي التشريع تضمف :1اإلحتفال حقوق -2 
 المنظمة اإلحتفاالت كرسـ العائمية اإلحتفاالت رسـ مف كؿ الحقكؽ ىذه كتخص اإلحتفاالت،

 .بالقاعات

 السنة المالية قانكف مف 105 المادة بمكجب الرسـ ىذا تأسس :العائمية اإلحتفاالت رسم -أ
 فييا تنظـ التي المناطؽ في البمديات ميزانية لمصمحة الرسـ ىذا يؤسس بحيث ،1996

 الشرطة رخصة مف المستفيدكف األشخاص بو يكمؼ المكسيقي مع العائمية األفراح إحتفاالت
 بداية قبؿ كذلؾ البمدية طرؼ مف مسمـ قبض سند بكاسطة الرسـ كيدفع الغرض، ليذا المقررة
.  الحفؿ

 لمبمدية اإلختصاص أعطت التي 2001 لسنة المالية قانكف مف 36 المادة كحسب 
 مداكلة بعد البمدم الشعبي المجمس رئيس طرؼ مف قرار طريؽ عف الرسـ قيمة بتقدير

 :التالية الحدكد في الرسـ ىذا قيمة كتحدد البمدم الشعبي المجمس

 السابعة الساعة الحفؿ مدة ال تتعدل عندما يـك كؿ عف دج 800 إلى دج 500 مف -
.  مساءا

 ىذا كفرض السابعة، الساعة بعد ما إلى الحفؿ امتد إذا دج 1500 إلى دج 1000 مف -
.  التسعينيات فترة في الدكلة شيدتيا التي األمنية لألكضاع نظرا االسـ
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  :1 القاعات في المنظمة اإلحتفاالت عمى الرسم  -ب

: حالتيف في األعماؿ رقـ عمى الرسـك قانكف مف 127 المادة بمكجب الرسـ ىذا أسس 
 خاصة، أك عامة مؤسسات أك قاعات في التظاىرات أك اإلحتفاالت تمت إذا :األولى الحالة
 في اإلحتفاالت تنظـ لـ إذا: الثانية الحالة. التنظيـ نفقات مبمغ مف% 20 الرسـ نسبة كتككف
. دج 500 ب الضريبة مبمغ يحدد الجميكر، تستقبؿ كلـ المؤسسات مف النكع ىذا

  :اإلقامة رسم -3 

 عمى يفرض فكاف ،1967 لسنة البمدية قانكف بمكجب مرة ألكؿ الرسـ ىذا أسس لقد 
 اإلستصالح مبمغو كخصص فييا لمسكف الحائزيف كغير البمدية في المقيميف غير األشخاص
 .السياحة كتنمية التذكارية المناصب

 المرخص المكارد ضمف يدرجو لـ 1990 سنة في الصادر البمدية قانكف أف غير 
 تحصيمو، مكاصمة دكف حاؿ مما القانكني أساسو اإلقامة رسـ فقد كىكذا بتحصيميا، لمبمدية
 تأسيس ىذا السنة لنفس المالية قانكف أعاد عندما 1998 سنة لغاية حالو عمى األمر كبقي
 في المصنفة البمديات تجمع أك البمديات الفائدة الرسـ ىذا يؤسس: " أنو عمى بالنص الرسـ

 البمديات ىذه تصنيؼ كيتـ إستحمامية، أك معمنية ىيدرك أك مناخية أك سياحية محطات
، بمكجب  قيمتو كتقدر المصنفة البمديات في المقيميف غير األشخاص عمى كيفرض مرسـك
. الفنادؽ عبر باإلقامة األمر يتعمؽ عندما

.  نجـك 3 لفندؽ بالنسبة دينار 50  -

.  نجـك 4 لفندؽ بالنسبة دينار 150 -

 .نجـك 5 لفندؽ بالنسبة دينار 200  -
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 كالحمامات الفنادؽ كأصحاب لمغرؼ المؤجريف طريؽ عف اإلقامة رسـ كيحصؿ 
 األشخاص الرسـ ىذا مف كيعفي يعالجكف الذيف األشخاص إيكاء أجؿ مف المستعممة
 كمعطكبك كالمجاىدكف جسديا كالمعكقكف االجتماعي، الضماف صناديؽ تكفؿ مف المستفيدكف

. كالمجاىديف الشيداء كأرامؿ التحرير، حرب

 (الذبيحة رسم: ) المحوم عمى الصحي الرسم -4 

 البقر، الجمؿ،)  البمدية إقميـ داخؿ المذبكحة الحيكانات عمى الرسـ ىذا يفرض 
 تعريفة 1997 لسنة المالية قانكف كحدد المحـك إستيراد الرسـ لنفس يخضع كما ،(الماعز
 التعريفة ىذه مف دج 1.50 مبمغ كيخصص المحـ، مف الكاحد لمكيمكغراـ دج 5 ب الرسـ

 الصحية الحماية أمكاؿ 302-07 رقـ حساب في الحيكانية، الصحة حماية الصندكؽ
 مبمغ كيخصص. الذبيحة إقميميا في كقعت التي البمدية منو تستفيد المبمغ باقي أما لألغناـ،
 أك لمتبريد مؤسسة في تحصيمو يتـ لما المحمية لمجماعات المشترؾ لمصندكؽ بكاممو الرسـ

.  ترابيا عمى تكجد كال البمدية ىاؾتمؿ ال التخزيف

: 1العقارات رخص عمى الخاص الرسم -5

 الرخص عمى يفرض العقارات عمى خاصا رسما البمديات الفائدة المشرع أنشأ  
 كشيادات التيديـ كرخص األراضي تقسيـ كرخص البناء رخص في المتمثمة كالشيادات
. الرسـ ىذا دفع تـ إذا إال الرخص ىذه تصدر فال كالعمراف، كالتجزئة المطابقة

-64-60-59 المكاد في الكطنية األمالؾ قانكف نص فقد الرسـ ىذا يخص كفيما 
 برخصة كالمتعمؽ 2004-12-01 في المؤرخ 392 -04 رقـ التنفيذم المرسـك كحدد 67

 أك الجماعي باالستعماؿ تسمح التي الرخصة كمنح إعداد ككيفيات شركط الطرؽ، شبكة

                                                           

 (.82ص)، 2014كىاب بف بكضياؼ، معالـ التسيير شؤكف البمدية، دار اليدل، الجزائر، عبد اؿ - 1
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 الممؾ عمى المطبقة اإلرتفاقات ككذا السيارة كالطرؽ لمطرؽ العمكمي الممؾ مف أجزاء الفردم
. لو المجاكرة األمالؾ كعمى العمكمي

 49 المادة 2006 لسنة المالية قانكف في لتغييرات خضعت الرسـ ىذا معدالت لكف  
. ممحكظة زيادة سجمت حيث منو،

: اإلستغالل حاصل ( -2 

 الطابع ذات العمميات خالؿ مف البمدية تجنييا التي المكارد في المكرد ىذا كيتمثؿ  
: يمي فيما كتتمثؿ تؤدييا التي كالصناعي التجارم

 مكاتب تأسيس البمدية الشعبية لممجالس القانكف أجاز لقد :والكيل والقياس الوزن حقوق -أ 
 في تجرم التي المبيعات عمى حقكقا الحالة ىذه في كتطبؽ القياس أك لمكزف عمكمية
.  كالساحات األسكاؽ

 تبعية أتاكی يؤسس أف البمدم الشعبي المجمس القانكف مكف لقد :لمذبيحة تبعية آتاوی  -ب
.  لمبمدية التابعة المبردات كاستعماؿ كحقكؽ لمذبيحة

 إما التطيير، نفقات لمبمدية التابعة النظافة مصالح تتحمؿ :التطهير نفقات إسترجاع  -ج
 كمتا كفي المعني، مف صريح طمب عند أك المعدم المرض حالة في قانكني إلتزاـ إطار في

.  المجاؿ ىذا في دفعت التي المصاريؼ عف كتعكيض رسما البمدية تفرض الحالتيف

 إلستقباؿ حقيقية مخازف إنجاز لمبمدية يمكف :الجمارك مستودع في التخزين حقوق  -د
 مقابؿ كتتقاضى الحراسة، نفقات بجميع البمدية كتتكمؼ لمجمارؾ، التابعة المتنكعة البضائع

 .الكصية السمطة عمييا تصادؽ مداكلة في الشعبي المجمس يحددىا حقكؽ ذلؾ
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:  1مايمي الخصكص عمى المكارد مف النكع ىذا كيتضمف :البمدية أمالك عائدات(  3

 طريؽ عف الخاصة ألمالكيا التابعة العقارات تؤجر أف لمبمديات يمكف : العقارات إيجار -أ
. العمني المزاد

:  مايمي الحقكؽ ىذه كتضـ : الطرقات حقوق  -ب

 مف قطعة بشغؿ الترخيص في تتمثؿ الكطنية األمالؾ قانكف سبح :الوقوف رخصة *
 كتشمؿ أرضيتيا، عمى مشتمالف إقامة دكف خاصا، شغال الجميع اإلستعماؿ العامة األمالؾ

 :التالية التدخالت الخصكص عمى

.  كرشة مخبأ أك كرشة أللة مؤقت كقكؼ-

.  مقيى أك مطعـ امتداد في الطريؽ رصيؼ إستعماؿ -

 ...(.كفكاكو خضر بائع كركد، بائع)  محؿ أماـ البضائع عرض -

 .2 المركبات أنكاع كؿ كقكؼ -

 سعر الحقكؽ ىذه تمثؿ: كالمعارض العمكمية األسكاؽ في كالكقكؼ المكضع حقكؽ 
 المساحة أساس عمى السعر ىذا كيتحدد كالمعارض العمكمية األسكاؽ في مكقع إيجار

.  كقيمتيا المعركضة البضائع طبيعة أك المشغكلة

 ترخيصيا عند أتاكات تتقاضى أف لمبمديات يجكز :لمبمدية العامة األمالك شغل أتاوى  -ج
 لتكزيع محطة إلنشاء المتعمؽ كالترخيص العمكمية أمالكيا لشغؿ معنكم، اك طبيعي لشخص
.  البنزيف
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 عف التنازؿ لمبمديات 1975 ديسمبر 15 في الصادر األمر رخص :المقابر امتيازات  -د
 خاصة مدافف لتأسيس معينا مكانا يمتمككا أف يريدكف مف إلى المقبرة داخؿ أرضية قطع
 ال مؤقتة اك لمتجديد قابمة سنة 30 لمدة تنازالت إلى التنازالت ىذه كتقسـ ،1مكتاىـ الدفف

 إلى الماؿ مف مبمغ بدفع إال تنازؿ أم يتـ ال ك لمتجديد قابمة غير سنة 15 مدتيا تتجاكز
.  البمدية

 التسيير قسم نفقات: ثانيا

 ليذه عديدة مياـ عمى البمدية، قانكف نص فمقد البمدية عاتؽ عمى الممقاة لألعباء نظرا 
 بيف كمف األرشيؼ كحفظ كالتعمير كالبناء الصحة كحفظ النظافة مجاؿ في كالسيما األخيرة،
 صندكؽ الضماف في البمدية مساىمة األجكر،: مف كؿ ذكر يمكف اإلجبارية النفقات

 أرشيؼ كصيانة حفظ المنزلية، القمامة رفع كأعباء الصحة كحفظ النظافة االجتماعي،
 نشكؿ: أنو عمى البمدية قانكف مف 03 الفقرة 139 المادة نصت الصدد ىذا كفي البمدية،
 ".إجبارية نفقات كصيانتو كتسييره البمدية أرشيؼ حفظ أعباء

  :التربية مجال في البمدية مهام بتنفيذ المرتبطة النفقات *

 :أنو عمى البمدية قانكف مف 122 المادة المياـ ىذه عمى نص فمقد

 االبتدائي التعميـ مؤسسات إنجاز قصد اإلجراءات كافة اتخاذ البمدية عمى يتعيف 
".  التالميذ نقؿ كسائؿ تكفير عمى كالسير المطاعـ سير ككذا ىاتصياف ك كضمانيا

 

 

                                                           

ية الجزائرية ، الجريدة الرسمية لمجميكر 1975ديسمبر  15المتعمؽ بدفف المكتی، المؤرخ في  79  –75األمر رقـ  - 1
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  :األمن وحفظ النظافة مجال في بالبمدية المرتبطة النفقات *

 1 :مجاالت في كالسيما العمكمية كالنظافة الصحة حفظ عمى البمدية تسير 

.  لمشرب الصالحة المياه تكزيع -

.  كمعالجتيا المستعممة المياه صرؼ -

 .كنقميا الصمبة النفايات جمع -

.  المتنقمة األمراض مكافحة -

 تتزكد أف كجكب عمى: " البمدية قانكف مف 149 المادة نصت أيضا ليذا كتطبيقا 
 :يمي بما الخصكص عمى التكفؿ قصد تقنية عمكمية بمصالح البمدية

 كالفضالت المنزلية النفايات المستعممة، المياه كصرؼ لمشرب الصالحة بالمياه التزكيد 
". المغطاة األسكاؽ البمدية المذابح كتييئتيا المقابر كصيانة الجنائزية الخدمات األخرل،

 حركة سير وحسن العمومية الطرق صيانة مجال في البمدية بمهام المرتبطة النفقات * 
  :المرور

...  البمدية تسير: " بقكليا المياـ ىذه عمى البمدية قانكف مف 123 المادة نصت لقد 
 ". طرقاتيا لشبكة التابعة المركر كشبكة البمدية طرقات صيانة عمى

 بمصمحة تزكد أف البمدية قانكف مف 149 المادة لنص طبقا البمدية عمى كيجب 
. المركر اشارات ك الطرقات بصيانة لمتكفؿ تقنية عمكمية

                                                           

 (.19ص )المتعمؽ بالبمدية، مرجع سابؽ،  10-11مف القانكف  123المادة  - 1
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 ليا يضمف مما لمصالحيا، كالعادم اليكمي النشاط تسيير مف البمدية تتمكف كحتى 
 ضخمة نفقات رصد يتطمب مما إقميميا عمى المقيميف لمسكاف الضركرية الخدمات تكفير
 .سنة بعد سنة حجميا يتزايد

 كجو عمى كتتمثؿ أخرل نفقات لنا عادت البمدية قانكف مف 198 المادة كحسب 
  .1متنكعة أخرل كنفقات البمدية مستخدمي أعباء ك أجكر نفقات في الخصكص

: كىـ أجكرىـ بدفع تتكمؼ المستخدميف مف نكعيف البمدية تكظؼ :البمدية مستخدمي أجور.1
 كالمكظفكف المرسمكف الدائمكف المكظفكف كىـ :البمدية طرف من المعينون المستخدمون -أ

 إلى كتضاؼ البمدية مف ركاتبيـ جميعيـ ىؤالء كيتقاضى المؤقتكف كالمكظفكف المتعاقدكف
.  التعكيضات كبعض العائمية المنح الركاتب ىذه

  :البمدية تصرف تحت الموضوعون الدولة مستخدمو  -ب

 كليذا ، البمدية لصالح جزئيا أك كميا نشاطيـ يمارسكف المكظفيف بعض فيناؾ 
 مستخدمك ذلؾ كمثاؿ أجكرىـ نفقات في تشارؾ أك ىؤالء بتعكيض األخيرة ىذه تقـك الغرض
 أشغاؿ كتنفيذ دراسات إنجاز في يساىمكف الذيف لمدكلة التابعة العامة األشغاؿ مصالح
. لمبمدية الصالح

 :االنتخابية بالمهام المرتبطة واألعباء التعويضات. 2 

 فبالنسبة ضخمة، مالية مبالغ تتطمب االنتخابية الميمة فإف البمدية قانكف حسب 
 ممارسة مقابؿ تعكيضا يتقاضكف الخاصكف كالمندكبكف كنكابو البمدم المجمس الرئيس
 يمارس الذم البمدم الشعبي المجمس في عضك كؿ أف بيا المعمكؿ القاعدة كتقضي مياميـ،
  شيرية عالكة فيتقاضكف األخركف المنتخبكف أما شيريا، مرئيا يتقاضى دائمة بصفة ميامو

. البمدية تتحمميا إلزامية النفقات ىذه كتعتبر دج 3000 مبمغ تتعدل ال
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  :الصيانة نفقات. 3 

 كانت سكاء البمدية أمالؾ كصيانة تصميح أجؿ مف المالية التخصيصات في كتتمثؿ 
 كاعادة البمدية طرؽ كصيانة العمكمية المرافؽ صيانة ككذا كترميميا، عقارات أك منقكلة
 .البمدية كطرؽ لمشكارع العمكمية اإلنارة صيانة ككذا تييئتيا

: في النفقات ىذه كتتمثؿ :البمدية المصالح تسيير مصاريف. 4

 المدنية الحالة مصالح التسيير المكاتب نفقات مف تتككف كىي : العامة اإلدارة نفقات -أ
 شراء ككذا الياتؼ الكيرباء، السجالت ، األكراؽ)  في كتتمثؿ المكظفيف كمصمحة

(.   كالمجالت الرسمية الجرائد في اإلشتراؾ كنفقات الحكاسيب،

 ىذه كتتعمؽ اإلبتدائية المدارس تسيير تكاليؼ البمدية تتحمؿ بحيث :المدرسية النفقات  –ب
:  بػ النفقات

.  لمشرب الصالح كالماء الكيرباء -

.  المباني صيانة -

.  المدرسية المؤسسات حراسة -

  :لمبمدية التقنية المصالح تسيير نفقات  -ج

 التزكد مصمحة: مثؿ تقنية مصالح عدة عمى تتكفر فيي عاـ مرفؽ البمدية باعتبار 
 بحيث المعدية، األمراض مف الكقاية كمصمحة النظافة مصمحة ككذا لمشرب الصالح بالماء
. المستيمؾ حماية في كيساىـ الغذائية المكاد يراقب صحي مكتب بمدية كؿ في يكجد
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  :البمدية عمى المترتبة واألقساط المساهمات.  5 

 بعض لتمكيؿ البمدية عمى القانكف فرضيا التي المالية المساىمات مختمؼ بيا كيقصد 
.  الرياضية كالممارسة الشبيبة لمبادرات الكالئي كالصندكؽ الضماف كصندكؽ الصناديؽ

  :الضمان صندوق تمويل في المساهمة -أ

 لمضماف صندكؽ عمى البمديات تتكفر أف يجب أنو عمى البمدية قانكف نص فمقد 
 1 .بينيا فيما البمديات لدل التضامني العمؿ تشجيع إلى ييدؼ بيا خاص

 مف كؿ التشريع أجبر أجميا مف أنشئ التي المياـ أداء مف الضماف صندكؽ كلتمكيف 
 حاصؿ مف معينة بنسبة بيا الخاص الصندكؽ تمكيؿ في المساىمة عمى كالكالية البمدية

 مشترؾ قرار بمكجب سنكيا المساىمة ىذه قيمة كتحدد تحصيميا، المنتظر المباشرة الضرائب
 كتطبيقا الجبائية لمبمدية التقديرات أساس عمى مئكية بنسبة المالية ككزير الداخمية كزير بيف
 تقديرات مف 2%  بنسبة الصندكؽ في البمدية مساىمة تحديد 2010 لسنة بالنسبة تقرر ليذا

.  المباشرة كغير المباشرة الجبائية اإليرادات

: الرياضية والممارسات الشبيبة لمبادرات الوالئي الصندوق في المساهمة  -ب

 حصة كتقدر الصندكؽ ىذا في البمدية مساىمة 2001 سنة المالية قانكف أكجب  
 اإليرادات مف% 3 قدرىا حصة كتخضع لمبمدية، الجبائية اإليرادات مف 4%  با البمدية
 كالممارسات الشبيبة المبادرات ميزانيتيا في مباشرة خاص تخصيص إلى لمبمدية الجبائية
 الشبكة إطار في كالمتعاقديف كالمعكقيف المسنيف منح في البمدية تساىـ كما. الرياضية

.  االجتماعية
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  :1واإلستثمار التجهيز قسم لفائدة التسيير قسم من اإلقتطاع. 6

 كتـ 1967 سنة لمبمدية قانكف أكؿ في إجبارم كىك اإلقتطاع ىذا عمى نص لقد 
 بمكجب سنكيا اإلقتطاع نسبة كتحدد. 2011 ك 1990 لسنتي البمدية قانكف في بو اإلحتفاظ

 دتدح القرار ليذا كتطبيقا بالمالية، المكمؼ كالكزير بالداخمية المكمؼ الكزير بيف مشترؾ قرار
%. 10 بةسفب 2011 لسنة النسبة ىذه

  :القروض فوائد دفع.7 

 القياـ ألزميا كلقد اإلجبارية، النفقات ضمف البمدية قركض تسديد المشرع كضع لقد 
.  بذلؾ

  واإلستثمار التجهيز قسم: الثاني الفرع

 العامة المرافؽ كمباني التحتية كالبنى األساسية اليياكؿ بإنجاز القسـ ىذا كيختص 
 قسـ كيتككف االقتصادية، التنمية في البمدية مساىمة عمى يدؿ مما كالسكف، كالطرقات
:  ىما فرعييف قسميف مف كاإلستثمار التجييز

  واإلستثمار التجهيز موارد: أوال

: يمي فيما كتتمثؿ البمدية قانكف مف 195 المادة في المكارد ىذه عمى النص تـ كلقد 
 : (التسيير إيرادات من اإلقتطاع)  الذاتي التمويل -1

 التجييز نفقات التمكيؿ التسيير مكارد مف حصة تخصيص عمى البمدية قانكف ألـز لقد 
 التجييز نفقات لتغطية يخصص مبمغ التسيير مداخيؿ مف يقتطع بحيث كاإلستثمار
%.  10 أم األدني حدىا في منحصرة اإلقتطاع كنسبة كاإلستثمار
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  :المؤسسات أرباح فائض  -2
 التابعة كالتجارم الصناعي الطابع ذات المؤسسات ىي ىنا المعنية كالمؤسسات 

.  الحضرم لمنقؿ العمكمية کالمؤسسات لمبمدية
  :العامة المرافق إلمتياز اإلستغالل ناتج  -3
 .لمبمدية التابعة التسمية أماكف إستغالؿ منح عف الناتجة المداخيؿ كىي 
 إعانات يمنح كما المحمية لمجماعات التجييز إعانات بمد منيما كاحد كؿ يتكمؼ  

 أك لككارث تتعرض أك صعب مالي كضع مف تعاني التي الكاليات أك لمبمديات إستثنائية
. متكقعة غير أحداث

 :1الدولة  إعانات  -4 

 فإف الداخمية، مصادرىا مف كافية أمكاؿ تكفير عمى قدرتيا عدـ كأماـ البمدية إف 
 بيف الميزانية لمكازنة كذلؾ تعانيو الذم العجز لسد ليا مالية مساعدات بتقديـ تقـك الدكلة
 كتقرر المساعدات ىذه بتنظيـ قـك التي ىي فإنيا الدكلة لييمنة كنظرا كاإليرادات، النفقات
.  صرفيا كتكجو كتخصيصيا نسيتيا كتحدد منحيا

 كتمكيؿ المخصصة اإلعتمادات في البمدية تجييز لميزانية الدكلة إعانات كتتمثؿ 
 كىي. لمتجييز الدكلة نفقات مف جزء اإلعتمادات ىذه كتمثؿ لمتنمية البمدية المخططات

 الدكلة ميزانية مف"  ج"  الجدكؿ مف العمكم الجزء في لمدكلة العامة الميزانية في تظير
 .التجييز بنفقات المتعمؽ

 التنمية تنظيـ بيدؼ 1973 ةفس في التنمية البمدية المخططات أسمكب إدخاؿ كتـ 
 التجييز برامج في المتمثؿ القديـ النظاـ لتخمؼ المخططات ىذه جاءت كلقد المحمية،
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 لمتنمية البمدية المخططات في المدرجة المشاريع بعض بتمكيؿ الدكلة تتكفؿ بحيث المحمي،
. األمالؾ عف التنازؿ قبؿ عمييا، كافقت قد تككف أف بعد

 :المحمية لمجماعات المشترك الصندوق -أ

 تتمتع إدارم طابع ذات عمكمية مؤسسة المحمية لمجماعات المشترؾ الصندكؽ يعد 
 كالجماعات الداخمية كزارة لكصاية مباشرة كيخضع المالي، كاإلستقالؿ المعنكية بالشخصية
 ككذلؾ)  البمدييف كصندكؽ التضامف صندكؽ كتمكيؿ تسيير األساسية ميمتو المحمية،
 تتكفؿ كالتي البمدية، قانكف مف 169 إلى 166 مف المكاد في عمييما المنصكص(  الكالئييف
 الصندكؽ يقـك ككذلؾ الجبائية، المحاصيؿ في النقص كتغطية البمدية ميزانية بتمكيؿ بدكرىا
 دعـ بيدؼ كاإلستثمار التجييز إعانة خاصة المحمية، لمجماعات المباشرة المساعدات بتقديـ
 %(.25 كالكاليات 75) %  البمديات بيف مكزعة% 40 في نسبتيا كتقدر المحمية التنمية

 كفؽ المحمي نمكىا كمعدؿ البمدية، مساحة مراعاة ىك اإلعانات منح شركط بيف كمف 
 الذم الكالي باسـ تقدـ اإلعانات أف كما الداخمية، كزارة طرؼ مف المعد الكطني المخطط
 الكصاية سمطة حضكر عمى يدؿ ما كىك المالي، كغالفو كمضمكنو إنجازه المراد المشركع

 الداخمية كزارة لكصاية لخضكعو صندكؽ ككنو اإلضافةفب الصندكؽ ىذا عمؿ نظاـ في
 ىذا تمكيميا، المراد كالمشاريع المجاالت في البمدية إشراؾ اليتضمف عممو نظاـ فإف مباشرة

 .تسييره في كالمعقدة الثقيمة اإلجراءات إلى باإلضافة

 تسيير إلى إيراداتو مف الكبير القسط تحكيؿ ىك أيضا فعاليتو الصندكؽ أفقد كمما 
 مصالح طرؼ مف تسير كالتي كتأسيس األمنية األكضاع تردم منذ البمدم الحرس نفقات
 الصندكؽ ىذا دكر تفعيؿ أجؿ كمف كليذا. الصندكؽ يتحمميا نفقاتيا لكف األمف أك الدرؾ
 لكي( كالئية ، جيكية)  محمية صناديؽ إنشاء خالؿ مف البمديات مف أكثر تقريبو يجب
.  المحمية الييئات احتياجات أفضؿ بشكؿ تحديد لو يتسنى
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  :التنمية وبرامج مخططات إعانة  -ب

 لمجماعات المشترؾ الصندكؽ طريؽ عف الدكلة تقدميا الي اإلعانة إلى باإلضافة 
 التنمية كبرامج مخططات طريؽ عف المركزم لمتمكيؿ أخرل آلية ىناؾ فإف المحمية

 مف الخامسة المادة نصت حيث 81/  380 رقـ التنفيذم المرسـك في عمييا المنصكص
. لمتنمية القطاعي كالمخطط لمتنمية البمدم المخطط: المخططيف مف نكعيف عمى المرسـك

  PCD: لمتنمية البمدي المخطط• 

 عمى كيحتكم 09/08/1973 في المؤرخ  73/136 رقـ التنفيذم المرسـك بمكجب كالمنشأ
 الضركرية كالتجييزات كالقاعدم الفالحي المجاؿ في البمدية تخص التي كالمشاريع برامج

 .لممكاطنيف

 عمى الرقابة ممارسة إطار في المنتخب المجمس أقرىا التي المشاريع بعض كرغـ 
 ىذا مشاريع يغطي الذم المالي الغالؼ يخص فيما بالصرؼ األمر انو كبحكـ البمدية، نشاط

 كالكالي المشاريع يقترح البمدم فالمجمس البمدية، كليس الكالية ميزانية مصدرىا كالتي البرنامج
 الكطنية المخططات مرحمة الجزائر عرفت كلقد. المشاريع ىذه في الصرؼ صالحية لو

 ثالثي مخطط أكؿ مع الكبرل

 كىك مخطط أخر إلى كالخماسية الرباعية المخططات ثـ ،( 1967  -1969)   
 البرامج ىذه ككف في المخططات ىذه كتشترط ،(2015-2010) الحالي الخماسي المخطط
 كالمشاريع، البرامج يحدد الذم لمكالي المباشرة الكصاية تحت لكف البمديات منيا تستفيد
 مف تمكينيا أك البمدية لممجالس إستشارة أك اعتبار دكف كىذا كتسييرىا تمكيميا عمى كيشرؼ
.  المشاريع ليذه كالمتابعة المراقبة
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 في كذلؾ الكالي الكصية السمطة مصادقة العقارية أمالكيا عف البمدية التنازؿ كيشترط 
  . 1إيجارىا أك أمالكيا بيع حالة

 الصندكؽ كىي: خاصة صناديؽ طريؽ عف المساعدات ىذه بمنح الدكلة كتقـك 
 المخطط*. المخصصة كاإلعانات التنمية مخططات إعانة المحمية، لمجماعات المشترؾ
 PSD: لمتنمية القطاعي

 كالمؤسسات الكالية استثمارات كؿ تحتو تدخؿ حيث كطني طابع ذك مخطط كىك 
 لمكالية التنفيذية المديريات طرؼ مف المخطط ىذا كيعد عميو، كصية تككف التي العمكمية
 قطاع كؿ مستكل عمى المحددة الدكلة ميزانية فيك التمكيؿ مصدر أما الكالي، باسـ كيسجؿ

 .المخطط ىذا في المسجمة التنمكية بالبرامج المعنية الكزارات حسب أم

 :المخصصة اإلعانات• 

 لإلعانات خالفا معينة برامج إلنجاز تخصيصيا يتـ مالية اعتمادات عف عبارة كىي 
. كتنفيذىا تمكيميا الكاجب لممشاريع تحديد دكف المحمية لإلستثمارات المخصصة اإلجمالية

 بذاتيا، معينة مشاريع إلنجاز األمكاؿ ترصد حيث الدكلة خزينة ىك التمكيؿ فمصدر 
 في البمدية عمى المركزية السمطة مارسيا التي المالية لمكصاية حقيقي مظير عف عبارة  كىي
 بيا تضمف لمدكلة كسيمة إال ماىي المخصصة اإلعانات أف البعض فيو يرل الذم الكقت
 التنمية عمى لفائدتيا نظرا األكلكية ذات كالمشاريع التحتية البنية ذات المشاريع إنجاز

.  الشاممة
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 واإلستثمار التجهيز قسم نفقات: ثانيا

 ك المحمية االقتصادية الكحدات بإنشاء تسمح التي المالي الطابع ذات النفقات كىي 
 في عمييا المنصكص تمؾ في النفقات ىذه كتتحدد القائمة، المحمية المؤسسات نشاط تطكير
: مف كؿ في كالمتمثمة البمدية قانكف

 العامة المرافؽ كبناء التجييز مشاريع مختمؼ إنجاز في كتتمثؿ :العمومي التجهيز نفقات 
 بقنكات التزكد ككذا الطرقات كتييئة لمشرب، الصالحة بالمياه التزكد مشاريع ككذا لمبمدية

 لمتجييز برنامجا سنة كؿ البمدية تضع حيث. العمكمية اإلنارة ككذا الصحي الصرؼ
 .القركض کتسديد البرنامج عف خارجة كعمميات العمكمي

 شراء بما فييا المالية، العمميات كؿ يخص العمكمي التجييز برنامج :البرامج عمميات 
 .المالية كزارة مف تأتي التي البرامج، رخص طريؽ عف تنفيذىا كيتـ التجييزات،

 المنح، تعكيضات اليبات، القركض، تسديد عمميات كىي :البرنامج خارج عمميات 
 ...  المنككبيف

 العامة لالقتصاد التنمية في المحمية الجماعات تساىـ : االقتصادي اإلستثمار نفقات 
 حيث إقميميا، المكجكدة في االقتصادية األنشطة كمراقبة إنشائيا طريؽ عف الكطني،
. كالتجارم الطابع الصناعي ذات العامة المصالح إستغالؿ في الحؽ لمبمديات

 القركض رأسماؿ كتسديد اإلستثمار بعنكاف الماؿ رأس في المساىمة نفقات باإلضافة  
. البمدية المنشأت تيئية إعادة كنفقات

 عمييا تقـك التي كالمبادئ البمدية ميزانية ماىية عف الفصؿ ىذا في تقدـ مما انطالقا 
:  التالية اإلستنتاجات تقديـ يمكف ىنا مف كمضمكنيا، إعدادىا مراحؿ عمى إضافة

 خالؿ المتكقعة كاإليرادات النفقات يتضمف تقديرات جدكؿ عف عبارة البمدية ميزانية أف -
 اإلدارة التسيير الالزمة، المالية العمميات بمباشرة تسمح رخصة بمثابة فيي المالية، السنة
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 العمة السياسة مع يتماشى بما إلييا الكصكؿ المراد أىدافيا كتحقيؽ المشاريع، كتجسيد
.  راحتو كتحقيؽ المكاطف مشاكؿ حؿ كىي المنتيجة،

 األكلية الميزانية مف كؿ في كتتمثؿ أشكاؿ، ثالث مف تتشكؿ مالية ككثيقة البمدية ميزانية -
.  اإلدارم كالحساب اإلضافية كالميزانية

.  لمدكلة العامة الميزانية عف تميزىا كخصائص مبادئ عمى تقـك البمدية ميزانية أف -

 اإلطار في تتـ تحضيرىا كعممية البمدية مصالح لتسيير فعالة أداة البمدية يةفميزا تعتبر -
.  القانكف حدده الذم

 مختمؼ تحصيؿ عف الناتجة الذاتية اإلرادات بيف البمدية ميزانية تمكيؿ مصادر تتنكع -
، الضرائب  لمبمدية، كالخاصة العامة، األمالؾ إستغالؿ عممية مف المتأتية كاإليرادات كالرسـك

 لمبمديات تمنحيا إعانات شكؿ عمى تكفيرىا، غالبا الدكلة تتكلى التي الخارجية اإليرادات ككذا
.  العاجزة

 في سمطة الكالية كحتى لمبمدية كليس الجبائية اإليرادات عمييا تييمف البمدية إيرادات كأف -
 بالرغـ قشكر إلى ما ىك البمدية تستفيده كما الدكلة إلى اإلختصاص يرج بؿ الضريبة فرض
.  عاتقيا عمى الممقاة الكبيرة األعباء مف

 مف ماتدره رغـ بإستثمارىا تقـك كال تستغميا ال بحيث أمالكيا تيمؿ البمدية أف ىك المالحظ -
 تكفي ال التي الضرائب عمى تعتمد كال نفاقاتيا جميع تغطية مف البمدية تمكف طائمة أمكاؿ
 .البمديات معظـ مالية في عجز عنو نتج مما فاقاتيافك احتياجاتيا جميع
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 الفصل الثاني
 تنفيذ ميزانية البمدية ومراقبتها

 األخيرة ىذه يجعؿ فييا كرد بما التقيد عدـ ألف المالي النشاط حرية مف الميزانية تحد 
 مف المالية العمميات كتنظـ تحكـ عديدة قكاعد كضعت لذا أجميا، مف أنجزت التي الغاية نكد

 أعكائيا بكاسطة البمدية كتتكلى القكاعد ىذه إحتراـ تضمف آليات كضع كما كجباية، إنفاؽ
 اإليرادات جباية بمعنی الميزانية تنقية عمميات المالية ككزارة الكصية السمطة إشراؼ كتحت
 الميزانية في كضعيا تـ التي األكلية التقديرات كفؽ اعميو الحصكؿ ينتظر التي المحمية
 بعد لمصرؼ قابمة أصبحت كالتي الميزانية ذات في تقديرىا يتـ التي النفقات كصرؼ األكلية،
 الميزانية إعداد

 المممكس التطبيؽ مرحمة فييا تدخؿ جديدة مرحمة بداية في الميزانية تنفيذ مرحمة 
 كعدـ لمميزانية كاإلجتماعية االقتصادية األىداؼ كلتحقيؽ الكجكد، حيز إلى محتكاىا كاخراج

يرادات بنفقات التالعب  إعداد مف الميزانية مراحؿ جميع تكاكب رقابة كجكد مف البد البمدية كا 
عتماد  قررتو لما كفقا راداكام إنفاقا لمبمدية المالية الخطة تنفيذ سالمة عمى كالرقابة كتنفيذ كا 

 ؟ البمدية ميزانية تنفيذ يتـ فكيؼ ميزانيتيا،

 ؟ تنفيذىا عمى الممارسة المالية الرقابة طرؽ كماىي 

  التالية النحك عمى الثاني الفصؿ في إليو التطرؽ سنحاكؿ ما كىذا 

 البمدية ميزانية تنفيذ: األكؿ المبحث

 البمدية ميزانية تنفيذ عمى الممارسة المالية الرقابة: الثاني المبحث 
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 البمدية ميزانية تنفيذ: األول المبحث
 المكاطنيف، تمس ألنيا أىمية أكثر فيي الميزانية مراحؿ أىـ مف المرحمة ىذه تعد 

 أك المختمفة حاجياتيـ إلشباع إلييـ المكجية المحمية النفقات مف استفادتيـ حيث مف سكاء
  .كالرسـك الضرائب مختمؼ دفعيـ خالؿ مف النفقات ىذه أعباء كتحمؿ مط في مساىمتيـ
 البمدية ميزانية بتنفيذ المكمفين األعوان: األول المطمب

 ىي لمدكلة العامة الميزانية تنقية ألعكاف بالنسبة المفعكؿ السارية المياديف نفس أف 
 منفصالف جيازاف التنفيذ عمميات عمى فيشرؼ البمدية، ميزانية تنفيذ أعكاف عمى تنطبؽ التي
 تقـك كما بينيما ككظيفي عضكم فصؿ كجكد كيشترط البعض، بعضيما عف مستقالف ك

 :  كىما قانكنا محددة حاالت في مسؤكليتيما
 .1ؼبالصر األمر -
 ، العمكمي المحاسبة -

 بالصرف األمر:  األول الفرع
 أمر يعد: " أنيا عمى العمكمية بالمحاسبة المتعمؽ 21-90 رقـ القانكف نص  

 بإجراكات المتعمقة الميزانية عمميات لمتنفيذ يؤىؿ شخص كؿ القانكف مفيـك في بالصرؼ
 بإجراءات كالقياـ اإليرادات جانب مف بالتحصيؿ األمر سند كاصدار كالتصفية اإلثبات
 يعرؼ كما,  "بالنفقات يتعمؽ فيما الحكاالت تحرير أك بالصرؼ كاألمر كالتصفية اإللتزاـ
 المؤسسات أك المحمية كالمجمكعات الدكلة باسـ يعمؿ الذم الشخص بأنو بالصرؼ األمر

 العامة اإليرادات تحصيؿب أك قيمتو أك الغير ديف صفيةبك التعاقد بعممية كيقـك العمكمية
 .2العمكمية الييئات حقكؽ مف فيتحقؽ اإلطار ىذا كفي النفقات، بصرؼ كيأمر

                                                           

 .24-11. الحؽ بالحساسية العمكمية، مرجع سابؽ، ص 21  -90مف القانكف رقـ  23المادة  - 1
 131. ، ص 2006عمي رغكده المالية العامة، ديكاف المطبكعات الجامعية، الجرئر،  - 2
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 كىك بالصرؼ، آمر بصفتو البمدية الشعبي المجمس رئيس البمدية ميزانية تنفيذ في كيدخؿ
 .1الداخمية لكزارة تابعة أفعالو عمى كالكصاية منتخب

 البمدم الشعبي المجمس رئيس أف :بالصرؼ كأمر البمدم الشعبي المجمس رئيس دكر -
: 2يمي يما العميا اإلدارة كرقابة المجمس مراقبة تحت بالصرؼ أمر توؼصب مكمؼ

دارتيا البمدية أمكاؿ عمى الحفاظ•    كا 

  البمدية المحاسبة كرقابة بالنفقات الخاص بالصرؼ األمر تحرير البمدية، إيرادات تسيير• 

براـ الصفقات عقد•    اإليجار، عقكد كا 

  القضاء، أماـ البمدية تمثيؿ• 

 القانكني، األجؿ سقكط أك التقادـ بانقطاع المتعمقة اإلجراءات بكؿ القياـ• 

 .الدفع حكاالت ك المداخيؿ سندات منح• 

 .النفقات كمخمفات اإليرادات مخمفات حالة بتحرير مالية سنة كؿ نياية في يقـك أنو كما• 

 . المنتيية المالية لمسنة اإلدارم الحساب بإعداد كيقـك •

                                                           

دراسة تطبيقية لبمديات جياللي بف عامر، سيدم عمي مالؿ، قرطكفة  -أحمد بمجياللي ، إشكالية عجز البمديات  - 1
ة، كمية العمـك االقتصادية جامعة مدرسة الدكتكراه تخصص تسير مالية عاـ  إطاررسالة ماجستير في العمـك االقتصاية في 

 72.، ص2011تممساف، 
العجز ، كالتحكـ الجيد التسيير ، دار القصبة لمنشر، : الشريؼ رحماني ، أمكاؿ البمديات الجزائرية ، اإلعتالف  - 2

  ۔102، ص 2003الجزائر ، 
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 اإليرادات تنفيذ في ميـ دكر البمدم الشعبي المجمس الرئيس أف سبؽ مما يتبيف كعميو 
 المحاسبة مسؾ ككذا لمتنفيذ اإلدارية المرحمة يتكلى فيك بالصرؼ أمر باعتباره كالنفقات
 .اإليرادات أك بالنفقات تعميؽ فيما سكاء اإلدارية

 العام المحاسب: الثاني الفرع 

 في يتمثؿ كالذم لمبمدية رئيسي عمكمي كمحاسب ميامو البمدم المحاسب يمارس 
 .الضرائب بقابض السابؽ في يتحدد كاف كالذم البمدم، الخزينة أميف شخص

 بالمالية المكمؼ الكزير قبؿ مف إعتمادىـ أك العمكمييف المحامييف تعييف كيتـ 
 الصادر 313  -91 رقـ التنفيذم المرسـك نظـ كلقد أساسا لمسؤكليتو، كيخضعكف

 .1كاعتمادىـ تعيينيـ كيفيات 07/09/1991بتاريخ
 ترجع التي المبالغ كجميع البمدية، مداخيؿ جميع بإستخالص البمدم المحاسب كيقـك  

 ، بصرفيا األمر البمدم الشعبي المجمس رئيس يصدرىا التي بالنفقات الكفاء ككذا إلييا
 مف عمييا المنصكص البمدية ققاتف كاقع اإليرادات تحصيؿ صفة كحده البمدم فمممحاسب

 كالقيـ األمكاؿ كحفظ كحيازة إلدارة كحده مؤىال إذف إنو التنظيمية، كالمكائح القكانيف طرؼ
 2: يمي بما خصكصا ممـز فإنو الصكرة بيذه لمبمدية، المالية

 كالعطايا كاليبات اإليرادات التحصيؿ الضركرية اإلجراءات بكؿ مسؤكليتو تحت القياـ -1
  األخرم كالمكارد

. التمديد مف المتأخريف المدينيف ضد الضركرية كالمتابعات باإلعالنات القياـ -2
 .اإليجارات أجاؿ بانتياء بالصرؼ األمريف تنبيو ، -3 

                                                           

األمر بالصرؼ كالمحاسبكف العمكميكف المحدد االجراءات المحاسبة التي يمسكيا  313  -91المرسـك التنفيذم رقـ  - 1
ء الجريدة الرسمية 1991سبتمبر  07المكافؽ  1412صفر عاـ  28ككيفياتيا كمحتكىا، المعدؿ كالمتمـ ، المؤرخ 

 1991سبتمبر  15المكافؽ  1412ربيع األكؿ عاـ  09، الصادرة بتاريخ 42: لمجميكرية الجزائرية الديمقراطية  الشعبية 
 16ص 
 .10رحمانی، مرجع سابؽ، ص  الشريؼ - 2
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 .بالتقادـ البمدية حقكؽ سقكط منع ،4 
 . الرىكف أك اإلمتيازات تجديد أك تسجيؿ  -5
 المالية الكضعية مرحميا كيحرر كالنفقات اإليرادات محاسبة القانكف بقكة يدير انو 

 تغطيتيا الكاجب المخمفات حالة ستة كؿ نياية في يحرر كما بتسييرىا، يقـك التي لممصالح
 حاالت المالية السنة نياية في االقتضاء عند كيحرر دفعيا، الكاجب المخمفات كحالة

عفاءات البمدية لممحاصيؿ المغطاة الحصص غير  .الفاقدة الديكف كا 
 األمر طرؼ مف الميزانية التنفيذ اإلدارية المرحمة بعد إال البمدم المحاسب كال يتدخؿ  

 .األخير ىذا طرؼ مف الدفع كحكاالت اإليرادات مستندات تحكيؿ بعد بالصرؼ
 باإليرادات المتعمقة بالصرؼ األكامر قانكنية عمى شكمية مراقبة إال يمارس أنو حيث 

 عمييا كالمصادؽ الكالي، طرؼ مف الممارسة الداخمية الشرعية المراقبة مع مقارنة كالنفقات
.  اإلدارم القاضي طرؼ مف اإلقتضاء عند

 اآلمر بيف مشاكؿ كجكد كنكف كجو أحسف عمى البمدية ميزانية تنفيذ يتـ كحتى 
 األمر كظائؼ بيف الفصؿ كشر ىاـ مبدأ تطبيؽ مف فالبد البمدم كالمحاسب بالصرؼ
 .1البمدية لمالية السميـ بالتسيير القياـ يتـ حتى كذلؾ البمدم كالمحاسب بالصرؼ

 مع بالصرؼ األمر كظيفة تنافي"  العمكمية المحامية قانكف مف 55 المادة فحسب  
 العمكمي كالمحاسب اإلدارم الحساب بالصرؼ األمر يعد كلذا العمكمية، المحاسبة كظيفة
 خزينة كأميف البمدم الشعبي المجمس رئيس بيف عمميا المطبؽ ىك كىذا التسيير، حساب
 اختصاص في يدخؿ بصرفيا كاألمر كتصفيتيا بالنفقة اإللتزاـ مياـ فإف كعميو البمدية

 .2العمكمي المحاسب بيا يتكمؼ النفقة نفع ميمة أما إدارييف، مكظفيف

                                                           

 .136عمي زغكد، مرجع سابؽ ص  - 1
  136. المتعمؽ بالمحاسبة العمكمية، مرجع سابؽ، ص 21-90مف القانكف رقـ  55المادة  - 2
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 بالصرؼ األمر بيف الفصؿ بمبدأ التنفيذ بعمميات القائمة األجيزة بيف التمييز كىذا  
 عمى العمكمي كالمحاسب بالصرؼ األمر بيف الفصؿ مبدأ كيقـك العمكمي، كالمحاسب
 1منيا نذكر عدة مبررات

 كؿ في كتتمثؿ متميزيف بمرحمتيف تمر البمدية ميزانية تنفيذ عممية إف :المهام تقسيم  -1
 اإلدارة مسير مقتضيات نطاؽ في تندرج بالصرؼ األمر بيا كيختص اإلدارية، المرحمة مف
 شخص في تتكافر لمتسيير خاصة مؤىالت تتطمب كالتي كنكعو ككمو اإلنفاؽ كقت مثؿ

 كتتضمف الحسابية المرحمة ىناؾ أخرل جية كمف جية مف ىذا كحده، بالصرؼ اآلمر
 المالية العمميات مشركعية مف كالتحقؽ لألمكاؿ المادم باإلستخداـ تقضي حسابية تصرفات
 العمميات كيد العمكمية األمكاؿ تداكؿ مجاؿ خبرة في تكافر كيجب لمقكانيف، مطابقتيا كمدل

 كالذيف اإلدارية، المرحمة أشخاص عف متميزيف مكظفيف  إلى إسنادىا يتطمب مما المالية،
.  العمكمييف المحاسبيف الصفات ىـ ىذه فييـ تتكافر

 اإللتزاـ بالنفقة حسابات ك إدارية حسابات بمسؾ بالصرؼ اآلمركف يمتـز: الرقابة تسهيل -2
 فصؿ فإف كعميو.  التسيير حسابات مسؾ فعمييـ العمكميكف المحاسبكف أما الصرؼ، كأكامر
 المجمس طرؼ مف الرقابة بتسييؿ يسمح العمكمي المحاسب مياـ عف بالصرؼ األمر

 بمراقبة كذلؾ التنفيذ بيذا المخالفات كؿ ككشؼ الميزانية تنفيذ عمميات عمى البمدم الشعبي
 مف الممسؾ التسيير كحساب بالصرؼ، قبؿ األمر مف الممسؾ اإلدارم الحساب تطابؽ مدل
. العمكمي المحاسب قبؿ

 صندكؽ كاحد في العامة األمكاؿ جميع تكدع بأف المبدأ ىذا يسمح: الصندوق وحدة-3 
 اختصاص مف ىي العاـ الماؿ كحراسة كتداكؿ ممارسة سمطة ألف العمكمية، الخزينة كىك

 المتاحة المالية السيكلة أف حيث الصندكؽ، كحدة بتطبيؽ يسمح مما فقط العاـ المحاسب
. العمكمية الخزينة مف طرؼ يسير كاحد حساب تحت تكدع العمكمييف لممحاسبيف

                                                           

 200بشير يمس شاكش، مرجع سابؽ، ص  - 1
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 مف المحاسب العمكمي عف بالصرؼ األمر فصؿ مبدأ يمنع: والتدليس الغش مكافحة -4 
 معيف إيراد بجباية يأمر أف أك كدفعيا، بصرفيا كاألمر بالنفقة باإللتزاـ المكظؼ نفس يقـك أف

 الشيء األخر، مشاركة دكف العمكمية األمكاؿ في يتصرؼ أف ألييما يمكف فال كتحصيمو
 نشاطات يراقب أف بالصرؼ لألمر يمكف الحالة ىذه كفي صعبة الغش عممية يجعؿ الذم

.  كالعكس صحيح العمكمي المحاسب

 يممؾ أف كاحد مكظؼ عمى يمنع المحاسبي كالتنفيذ اإلدارم التنفيذ بيف الفصؿ إف 
 العمميات تنفيذ يجعؿ ىذا العمؿ تقسيـ أف رغـ كاحد، آف كفي معا كالتنفيذ القرار سمطتي
 المحافظة أف إال اإلعالمية، لمتقنية السريع التطكر مع يتناقض كىذا بطيئة كالحسابية المالية
 في إستيالكو يمكف الذم الكقت مف أسمى إسراؼ أك ضياع أم مف العمكمية األمكاؿ عمى
 كالمحاسب بالصرؼ األمر كطيفتي بيف الفصؿ مبدأ تجسد التي التنظيمية اإلجراءات إتباع

 .العمكمي

تنفيذ ميزانية البمدية كمراقبتيا إف مبدأ الفصؿ بيف كظائؼ األمر بالصرؼ كالمحاسب  
العمكمي ىك الذم تقـك عميو الدكرة الميزانية كالحسابية كالمالية لمبمدية الجزائرية، كيتجسد ىذا 

الحساب اإلدارم المقدـ مف طرؼ  : -الفصؿ بكاسطة كثيقتيف التنفيذ الميزانية كىما كاآلتي
إف . حساب التسيير المقدـ مف طرؼ المحاسب البمدم . -رئيس المجمس الشعبي البمدم

رئيس المجمس الشعبي البمدم ىك األمر بالصرؼ بقكة القانكف، حيث أنو ينفذ ميزانية البمدية 
 1 .إلى غاية مرحمة األمر بالصرؼ المجسدة بإصدار حكاالت الدفع

 البمدية ميزانية تنفيذ عمميات: الثاني المطمب

 ىذه كتتضمف العمكمية، المالية تنفيذ عمميات مف ىي البمدية ميزانية تنفيذ عممية إف 
.  المكارد بتحصيؿ كالقياـ النفقات دفع العممية

                                                           

 73.أحمد بنجياللي ، مرجع سابؽ، ص  - 1
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 البمدية نفقات تنفيذ:  األول الفرع
: . متتالييف مرحمتيف عبر البمدية النفقات صرؼ عمميات تجرم 
.  اإلدارية المرحمة -
.   الحسابية المرحمة  -
:   1أسس عدة عمى كالحسابية اإلدارية المرحمتيف بيف التمييز كيقـك 

 اإلنفاؽ عمميات كدقة كضكح يضمف: المالي المستوى عمى
 قانكنا ممتزمة البمدية تصبح عنده الذم الكقت تحديد مف يسمح: القانوني المستوى عمى

.  بالديف
 عمميات داخؿ السمطات في الفصؿ مف نكع كضع مف تسمح: اإلداري المستوى عمى

.  مختمفة السمطات العمميات ىذه تنفيذ بإسناد كذلؾ اإلنفاؽ
  اإلدارية المرحمة: أوال
 كيتـ بالصرؼ األمر بصفتو البمدم الشعبي المجمس رئيس المرحمة ىذه تنفيذ كيتكلى 

.  بصرفيا األمر تصفيتيا، بالنفقة، اإللتزاـ: كىي عمميات ثالث خالؿ مف تنفيذىا
  النفقة عقد  بالنفقة اإللتزام. 1
 المتعمؽ 21-90 رقـ القانكف كحسب ممينة، بمكجبو البمدية يجعؿ الذم التصرؼ كىك -

 كقد الديف نشكء إثبات بمكجبو يتـ الذم اإلجراء ىك بالنفقة اإللتزاـ فإف العمكمية بالمحاسبة
 .2ماديا أك قانكنيا عمال التصرؼ ىذا يككف

 عمييا إلتزاما كينشأ البمدية عف يصدر الذم اإلرادم التصرؼ كىك: القانوني التصرف -أ
 :إما كيككف
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 ماليا أثرا كيرتب أكال إداريا عقدا كاف سكاء الغير مع البمدية تبرمو الذم االتفاؽ كىك:  عقد-
 البمدية لصالح طريؽ كإنشاء العامة األشغاؿ صفقة مثؿ كذلؾ معيا، المتعاقد الطرؼ إتجاه
.  البمدية كلكاـز معدات شراء أك

 مدينة األخيرة ىذه يجعؿ مما البمدية عف الصادر االنفرادم العمؿ بو كيقصد : إداري قرار -
 كقد العامة، المنفعة أجؿ مف الخاصة الممكية نزع أك جديد مكظؼ تعييف مثؿ النفقة بصرؼ
. بالتعكيض البمدية عمى كالحكـ قضائيا قرارا يككف

 ضرر عنو ينشأ مما البمدية عف الصادر اإلرادم غير الفعؿ كىك: المادي التصرف  -ب 
:  مف كؿ في كيتمثؿ بالتعكيض كيمزميا الغير

 تسببت كالذم البمدية عف الصادر الضار الفعؿ في يتمثؿ كالذم ،المشروع غير العمل -
 البمدية سيارة تسبب: مثال ما مبمغ بإنفاؽ كذلؾ التقصيرية المسؤكلية عاتقيا عمى كيترتب فيو،
 ىذا كيعتبر المادية الكاقعة ىذه نتيجة بالنفقة اإلرتباط ينشأ الحالة ىذه ففي مكاطف إصابة في

. إدارم غير اإلرتباط

 عمييا يترتب مما حؽ كجو دكف ألمكاؿ البمدية قبض في كيتمثؿ: المستحق غير الدفع  -
 قبؿ البمدم الشعبي المجمس رئيس بالصرؼ األمر عمى يجب كىكذا. عامة نفقة صرؼ
 النفقة ليذه المخصصة اإلعتمادات تكفر مف يتأكد أف بالنفقة اإللتزاـ عممية عمى اإلقداـ
. ككفايتيا

 مف كالتأكد الديف لمبمغ الدقيؽ التحديد بيا كيقصد  النفقة تحديد: النفقة تصفية  -2 
 تسمح التصفية فإف العمكمية بالمحاسبة المتعمؽ 21-90 رقـ القانكف كحسب إستحقاقو،
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 فإف كليذا العمكمية، لمنفقات الصحيح المبمغ كتحديد الحسابية الكثائؽ أساس عمى بالتحقؽ
:  1لشرطيف تخضع التصفية

 النفقة ال تدفع البمدية أف في الشرط ىذا كيتمثؿ: الفعمية الخدمة أداء من التحقق -أ
 نياية في إال مرتبو تقاضي مف لممكظؼ يمكف فال لمخدمة الفعمي اإلنجاز بعد إال لممستفيد
 مع المتعاقدة األشغاؿ مؤسسة أف كما الشير فترة خالؿ لمعمؿ الكامؿ أدائو بعد أم الشير،
 .الصفقة محؿ الطرؽ إنجاز بعد إال الماؿ ال تمنحيا البمدية طرؽ إنجاز مف البمدية

 عمى المحافظة في الفعمية الخدمة أداء بعد إال المسبؽ الدفع عدـ قاعدة كتيدؼ 
عقد  بإختالؼ اإلثبات طريقة كتختمؼ كتابيا الفعمية الخدمة أداء إثبات كيتـ اإلدارة، حقكؽ
 .النفقة

 يتـ بحيث قانكنا كمقررة جدا قميمة حاالت بشأف إستثناءات القاعدة ىذه عمى ترد كلكف 
:  في كتتمثؿ الخدمة تنفيذ قبؿ النفقة صرؼ

.  العمكمية الصفقات إطار في المتعاقديف لممتعامميف المقدمة التسبيقات -

 ىذه تدفع حيث العمكمية اإلدارات لمكظفي الممنكحة التربصات ك الميمات مصاريؼ  -
.  التربصات ك بالميمات القياـ قبؿ المصاريؼ

 .المعاشات -

. المالية اإلعانات  -

.  اإلغاثة  -

.  المجالت بعض في اإلشتراكات نفقات -
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 مف كالتحقؽ الخدمة أداء مف التأكد فبعد :الدين إثبات شانها من مستندات تقديم  -ب
 التي اإلثباتات أساس عمى كذلؾ المستحؽ، الديف لمبمغ الدقيؽ التحديد يتـ البمدية مديكنية
 لألمر الخطي اإلقرار في التصفية تتمثؿ كعمميا. الخدمة أداء في التحقيؽ أثناء تمت

 الخدمة أداء تماـ عمى بذلؾ شاىدا... (  الفاتكرة[ )فاتكرة] النفقة إثبات سند عمى بالصرؼ
. 1األخيرة ىذه مبمغ كصحة النفقة، مكضكع

 إلى بالصرؼ األمر مف صادر كتابي أمر عف عبارة كىك :النفقة بدفع األمر  -ج 
 األمر كيعتبر معيف، لشخص البمدية حساب مف معيف مالي مبمغ لدفع البمدم المحاسب

.  النفقة تنفيذ عممية في إدارية مرحمة أخر بالدفع

 تحرير أك بالدفع األمر أف عمى العمكمية المحاسبة قانكف مف 21 المادة نصت كلقد 
 ."العمكمية النفقات دفع بمكجبو يأمر الذم اإلجراء الحكاالت

 بصفتو البمدم الشعبي المجمس رئيس بالصرؼ لألمر التقديرية السمطة تظير كىنا 
 كالتي الحكالة شكؿ بالدفع األمر في كالمتمثؿ الكتابي األمر كيتخذ شيء كؿ قبؿ مسيرا

 .2النفقة تخص التي المعمكمات كجكب تتضمف

 .عمييا تنطبؽ التي المالية الدكرة -

 .بيا ترتبط التي المادة رقـ  -

 .لمنفقة المدعمة الثبكتية الكثائؽ  -

 الدائف، ىكية  -

 .الفعمية الخدمة إنجاز كتاريخ النفقة مكضكع -
                                                           

الميدانية، المدرسة الكطنية محمد مسعكدم، ميزانية الكالية بيف التحضير كالمتابعة، مذكرة تخرج، مديرية التدريبات   - 1
 .50. ، ص2005لإلدارة، الجزائر، 

 203. بشير بمس شاكش ، مرجع سابؽ، ص  - 2
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 الحسابية المرحمة:  ثانيا 

 المحاسب طرؼ مف المرحمة ىذه تنفيذ كيتـ العامة النفقة الصرؼ مرحمة أخر كىي  
 لمدائنيف البمدية خزينة مف األمكاؿ دفع خالليا مف كيتـ لمبمدية، عمكميا محاسبا بصفتو البمدم
.  النفقة دفع في كالمتمثمة كحيدة بمرحمة المرحمة ىذه كتمر

 الكاقعة الديكف مف البمدية بكاسطتو تتحرر الذم التصرؼ ىك بيا كالمقصكد :النفقة دفع -
"  العمكمية بالمحاسبة المتعمؽ 21-90 رقـ القانكف عميو مانص حسب كذلؾ عاتقيا، عمى
 .1العمكمي الديف إبراء بمكجبو يتـ الذم اإلجراء الدفع يعد

 نفقات تنفيذ في محاسبية مرحمة كىي البمدية ديكف إبراء بمكجبيا يتـ العممية فيذه  
.  البمدية

 بؿ بالصرؼ، األمر أكامر تنفيذ عمى ال تقتصر العمكمي المحاسب ميمة أف غير 
 األخيرة العممية كىذه. صحتيا مف كالتأكد عاـ بكجو النفقة مراقبة سمطة ممارسة إلى تتعداىا
 أميف كدكر الدفع دكر: كىما دكريف الكقت نفس في يمارس الذم البمدم المحاسب إلى ترجع

.  البمدية صندكؽ

 .الصندكؽ أميف كصفة المراقب، صفة:  صفتيف البمدم لممحاسب أف يتضح ىنا كمف 

 المتعمؽ 21-90 رقـ القانكف ألحكاـ طبقا : النفقة لصحة كمراقب البمدي المحاسب1 -
مطالب بمباشرة بعض المراقبات التي تخص البمدم  المحاسب فإف العمكمية بالمحاسبة

 : 2أساس مايمي

يجب عمى المحاسب البمدم التأكد مف إعتماد األمر بالصرؼ  :صفة اآلمر بالصرف  -
. بمجرد تعيينو كيكجو نمكذج مف تكقيعو لمقابض البمدم
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بمغ تكفر اإلعتمادات باإلعتماد عمى كثائؽ الميزانية يجب عميو التأكد مف أف الـ  -
اإلجمالي لمحكاالت الصادرة منذ بداية السنة المالية التتجاكز مبمغ اإلعتمادات المخصصة 

 .لمميزانية

مطابقة النفقة بالقكانيف كالتنظيمات السارية المفعكؿ عف المراقبة األكثر أىمية تخص  -
حاؿ  م أمإثبات الخدمة المقدمة كصحة األرقاـ كاألكراؽ الثبكتية المقدمة، غير أنو اليجب ؼ

مف األحكاؿ عمى المحاسب البمدم أف يحكـ عمى سبب أك مغزل النفقة التي أذف بيا األمر 
. بالصرؼ، إف ىذا الحكـ مف صالحيات رئيس المجمس الشعبي البمدم كحده

يعتبر مكظؼ تنفيذ ينحصر دكره  كعميو مما سبؽ يتبيف لنا أف المحاسب البمدم ال  
األمر بالصرؼ، بؿ يعتبر السمطة المسؤكلة عف صحة كشرعية في اإلستجابة اآللية لقرارات 

. تصفية كؿ نفقة تدفع مف خزينة البمدية

: المحاسب البمدي كأمين الصندوق  -2 

يقـك المحاسب بالدفع المادم لقيمة النفقة لمستحقييا، كيتمثؿ دكره كأمينا لمصندكؽ  
في التحقؽ مف صدكر الحكالة لفائدة الدائف الحقيقي أك ممثمة الشرعي، أم أف صفة 

الشخص المستمـ تبرئ البمدية مف دينيا أم أف المحاسب البمدم يجب عميو قبؿ دفع النفقة 
.  حؽ كصحة التكقيع عمى الحكالةالتحقؽ مف ىكية صاحب اؿ

غير أف المراقبة التي يجرييا أميف الخزينة البمدم يجب أف ال تتجاكز اآلجاؿ القانكنية  
أياـ ابتداءا مف يـك إستالـ ممؼ النفقة أم األمر  10العممية الدفع كالتي حددىا المشرع ب 

. 1بالصرؼ

 بإبالغ البمدم المحاسب يقـك كالتنظيمية التشريعية لألحكاـ األمر ىذا مطابقة عدـ حالة كفي
 تسممو تاريخ مف يكما 20 أقصاه أجؿ ضمف لمدفع القانكني رفضو كتابيا بالصرؼ األمر

                                                           

المتعمؽ بتحديد آجاؿ دفع النفقات،  1993فبراير  06المؤرخ في  46-93ذم رقـ مف المرسـك التنفي 4ك 3المادتيف   - 1
جراءات قبكؿ القيـ المنعدمة، الجريدة الرسمية، العدد  09: كتحصؿ األكامر باإليرادات كالبيانات التنفيذية كا 
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 إرتئ إذف ما حالة في الرفض، بتبريرات مزكدا البالغ يككف أف كيجب بالصرؼ، األمر
 القانكف لو فأجاز العامة، المصمحة عمى يؤثر الرفض ىذا بأف البمدم الشعبي المجمس رئيس
 .البمدم المحاسب تسخير إجراء إلى المجكء

 تحت البمدم بالدفع المحاسب بأمر بالصرؼ األمر أف كيعني : البمدي المحاسب تسخير -
 المصالح سير كلضماف أنو غير. بالصرؼ األمر في عيكب كجكد رغـ كذلؾ مسؤكليتو
 لألمر المشرع خصيا التسخير إجراء في كالمتمثمة قانكنية كسيمة المشرع أحدث العمكمية
 قانكف عميو مانص حسب كذلؾ لمدفع، رفضو عف المحاسب نظر صرؼ قصد بالصرؼ
 أف بالصرؼ لألمر يمكف بالدفع، القياـ العمكمي المحاسب رفض إذا: " العمكمية المحاسبة

 المحددة الشركط حسب الرفض ىذا عف النظر يصرؼ أف مسؤكليتو كتحت كتابيا منو يطمب
 .1" 48 المادة في

 التنفيذم المرسـك بمكجب العاـ لممحاسب بالصرؼ األمر تسخير إجراء تنظيـ تـ كلقد 
 ىذا كضع كلقد العمكمييف، لممحاسبيف بالصرؼ األمريف تسخير بإجراء المتعمؽ 91-314

: في كالمتمثمة بالصرؼ األمر لتسخير العمكمي المحاسب إلمتثاؿ شركطا المرسـك

 كتابة العاـ لممحاسب التسخير بإصدار الرفض اقرار تمقيو بعد بالصرؼ األمر يقـك أف -1 
 لألمر الكاممة المسؤكلية تحت كذلؾ الدفع، رفضو قرار عف النظر كصرؼ التنازؿ منو طالبا

 إجراء حصكؿ إثبات العمكمي المحاسب عمى يسيؿ كتابة التسخير أف كذلؾ بالصرؼ
. التسخير

 بالصرؼ األمر بتسخير المتعمؽ 314-91 رقـ التنفيذم المرسـك مف 2 لممادة طبقا  -2 
 أف العمكمي المحاسب مف يطمب عبارة التسخير سند يتضمف أف يجب فإنو العاـ، لممحاسب
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 األمر مسؤكلية تحت يقع بالدفع األمر كأف العاـ، المحاسب عف المسؤكلية إلبعاد كذلؾ يدفع
 .بالصرؼ

 حسب كذلؾ معمال لمتسخير لإلمتثاؿ رفضو يككف أف العاـ المحاسب عمى كيجب 3 - 
:  التالية األسباب أحد عمى كمؤسسا ،1العمكمية المحاسبة قانكف عميو مانص

. لمدكلة بالنسبة ماعدا المالية اإلعتمادات تكفر عدـ -

 .الخدمة أداء إثبات الخزينة انعداـ في أمكاؿ تكفر عمـ  -

 .اإلبرائي غير النفقة طابع  -

 ذلؾ كاف إذا المؤىمة الصفقات لجنة تأشيرة أك المكظفة النفقات مراقبة تأشيرة إنعداـ  -
.  بو العمكؿ التنظيـ في عميو منصكص

 إلجراء يمتثؿ الذكر السابقة الشركط تكفر مف العاـ المحاسب التأكد بعد كعميو 
 قرار إرساؿ تاريخ مف يكما 15 خالؿ المالية كزير إلى تقرير كرفع النفقة بدفع كيقـك التسخير
 الكثائؽ بجميع مصحكبا الدفع رفض إلى أدت التي األسباب فيو مكضحا التسخير،
.  المحاسبية

 البمدية إيرادات تنفيذ: الثاني الفرع

 إصدار بالصرؼ األمر عمى بالميزانية كلتسجيميا كمتنكعة مختمفة البمدية إيرادات إف 
 مراجعة اإليراد بتطبيؽ المتعمقة المعمكمات تحميؿ العمكمي، المحاسب إلى اإليرادات سندات
 أف كما. اإليراد إلييا يعكد التي الميزانية مادة رقـ السند، مدة ، اإلستحقاؽ تاريخ الديف،
 الصالح دينا ينشئ كىك اإللتزاـ بمسائؿ المنشئ الظرؼ التكالي عمى تبرز اإليرادات عممية
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 سند إعداد مبمغو تحديد أك التصفية مرحمة تأتي ثـ الديف نشكء مف التحقؽ ثـ البمدية،
. 1الديف ىذا تغطية كأخيرا التحصيؿ،

 تمؾ عف تختمؼ اإليرادات تنفيذ عمميات تحكـ التي القكاعد أف المالحظة يمكف كعميو 
 جميع بجباية ممزمة البمدية أف إلى يرجع كىذا النفقات تنفيذ عمميات ليا تخضع التي

 ك تبذير كأف بيا، المرخص النفقات كافة صرؼ عمى مجبرة غير أنيا حيف في اإليرادات
 .اإليرادات تحصيؿ عند حدكثا أقؿ العامة األمكاؿ إختالس

 جميع أف مف التحقؽ إلى باألخص يرمي باإليرادات الخاص التنظيـ فإف ثـ كمف 
 البمدية إيرادات تنفيذ عممية كتمر. 2فعال تحصيميا تـ قد الميزانية في المسجمة اإليرادات
 :بمرحمتيف

 .كتصفيتيا البمدية حقكؽ إثبات في كتتمثؿ :اإلدارية المرحمة -

. التحصيؿ في كتتمثؿ :الحسابية المرحمة -

 اإلدارية المرحمة: أوال 

.  كتصفيتيا الضريبة كعاء تحديد المرحمة ىذه كتشمؿ 

 (اإلثبات)  الضريبة وعاء تحديد -

 المادة بتحديد يقـك الذم البمدم، الشعبي المجمس رئيس طرؼ مف إعداده كيتـ 
 مانصت عميو حسب كذلؾ اإلثبات، إجراء طريؽ عف ذلؾ كيتـ كتقييميا، لمضريبة الخاضعة

 حؽ تكريس بمكجبو يتـ الذم اإلثبات إجراء بعد: "  العمكمية المحاسبة قانكف مف 16 المادة

                                                           

 .23. سعاد طيبي، مرجع سابؽ، ص  - 1
 .209. بشير بمس شاكش ، مرجع سابؽ، ص  - 2
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 تعتبر التي البمدية في الذكر السابقة المادة حسب العمكمي الدائف كيتمثؿ".  العمكمي الدائف
. الثبكتية بالكثائؽ مصحكبة تككف نظامية محاسبة بمسؾ ممزمة تككف فمذلؾ حؽ صاحبة

 : الضريبة تصفية 

 كتصفية إثبات الكاقع كفي لمتحصيؿ القابؿ ك لمبمدية المستحؽ الديف مبمغ تحديد كىي 
 يجعؿ الذم األمر كاحد كقت في إجراؤىما يتـ كغالبا متكاممتاف، عمميتاف ىما البمدية إيرادات
ذا ،1 اإليرادات تحديد عبارة تحت جمعيما باإلمكاف  اإليرادات كتصفية إثبات إجراء كاف كا 
 المحاسبة قانكف مف 23 المادة حسب بالصرؼ األمر اختصاص مف كقانكنيا مبدئيا

 .المباشرة مسؤكليتيـ كتحت بمعرفتيـ تتـ أنيا يعني فيذا العمكمية،

 الجبائية المصالح أعكاف طرؼ مف كتصفيتيا إثباتيا اليتـ مثال الضريبية فاإليرادات 
 أف كما بأنفسيـ بيا المدينيف طرؼ مف أك بالصرؼ، األمريف األمر حقيقة في ىـ الذيف
 اإلثباتيا العمكمييف األعكاف مف غيرىـ أك بالصرؼ األمريف تدخؿ التتطمب اإليرادات بعض

 .البمدية لفائدة بيا المحكـك المالية كالعقكبات الغرامات مثؿ كتصفيتيا

  الحسابية المرحمة: ثانيا

  الضريبة تحصيؿ العممية ىذه كتتضمف  

 التحصيل • 

 عممية التحصيؿ شرعية بمراقبة فيقـك البمدم المحاسب بيا يقـك محاسبية عممية كىك  
 اإلجراء: " أنو عمى التحصيؿ العمكمية المحاسبة قانكف عرؼ فقد السند، في المحدد لممبمغ
 .2العمكمي الديف ذمة إبراء يتـ بمكجبو الذم

                                                           

 .17.محمد مسعكدی، مرجع سابؽ، ص  - 1
 .133 .ية، مرجع سابؽ، صالمتعمؽ بالمحاسبة العمـك 21-90مف القانكف رقـ  18المادة   - 2



62 
 

 السند ىذا أف مف يتحقؽ البمدية ميزانية مكتب إلى التحصيؿ سند كصكؿ فبعد  
 بمتابعة كيمتـز السند ىذا بتسجيؿ يقـك ثـ التحصيؿ، كاألنظمة القانكف بمكجب لو مرخص
 مكمؼ كؿ إلى إنذار فتكجو البمديات، إلى ترجع التي المبالغ جميع ك المداخيؿ ك السندات
 األداء كجكب كشركط أداؤه المطمكب المبمغ فيو يبيف الضرائب، جدكؿ في مسجؿ بالضريبة

 .1 سمفا محررة لمخزينة بحكالة اإلنذار كيرفؽ التحصيؿ، في الشركع تاريخ ككذا

 عميو كيجب المبمغ، بتحصيؿ البمدم المحاسب عاتؽ عمى التامة المسؤكلية تقع كبيذا 
 .المادم الصعيد عمى كالتسكيات اإليرادات السندات اإللغاءات صحة مراقبة

 البمدية ميزانية تنفيذ عمى الرقابة:  الثاني المبحث

 مما التنفيذ إجراءات أحكاـ عف الحياد البمدية ميزانية بتنفيذ المكمفيف لألعكاف يمكف 
 كنظرا العمكمية، لممصالح الحسف السير كعرقمة العمكمية باألمكاؿ اإلضرار إلى يؤدم

.  2صارمة برقابة المشرع خصيا فقد لمبمدية كالمحاسبية المالية العمميات الخطكرة

 كاإلجراءات األحكاـ مع الميزانية عمميات تنفيذ مطابقة مف التحقؽ منيا كالغرض 
 عمييا كالتصكيت البمدية ميزانية لتحضير معنى يبقى ال فإنو كعميو. عمييا المنصكص

. التنفيذ عمميات عمى الرقابة شرعت فمذلؾ رقابة بدكف كتنفيذىا

 أكال التطرؽ يتعيف البمدية ميزانية تنفيذ عمى الرقابة ألنكاع بالتفصيؿ التطرؽ كقبؿ  
.  المالية الرقابة مفيـك إلى

 المالية الرقابة:  األول المطمب

. المغكم التعريؼ مف البد المالية الرقابة تعريؼ إلى التطرؽ قبؿ  

                                                           

 مف قانكف الضرائب المباشرة كالرسـك العمالة 328المادة   - 1
 .120.، ، ص2006-2005فاتح بكطبيؽ، الالمركزية اإلدارية كالتعددية الحزبية، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر،   - 2
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 المالية الرقابة تعريف:  األول الفرع 

 :المغوي التعريف -أ 

 الكريـ القرآف إلى كبالرجكع كيرقب راقب الفعؿ مصدر مف المغكية الناحية مف الرقابة 
 عز اهلل قكؿ ذلؾ كمف الشيء عمى الحفيظ: منيا معاني عدة عمى تطمؽ الرقابة أف نجد
 كقكلو ، العميـ الحفيظ كمعناه. النساء سكرة مف 18 اآلية"  رقيبا عميكـ كاف اهلل إف: " كجؿ
 مال عنده إال كمعناه ؽ، سكرة مف 18 اآلية"  عتيد رقيب لديو إال قكؿ مف يمفظ ما كجؿ عز

 .عتيد حافظ رقيب

 :التعريف اإلصطالحي -ب 

كيصعب تعريفيا تعريفا جامعا مانعا، فمقد شركحات عديدة  الرقابة ليا مفيـك كاسع ك 
. 1"العمؿ عمى تحقيؽ أىداؼ معينة يسعى المشركع إلى إنجازىا : " عرفيا البعض بأنيا

مجمكعة اإلجراءات الالزمة لمتابعة أعماؿ تنفيذ الخطط : "كعرفيا البعض اآلخر  
المناسب إضافة  كالسياسات المكضكعة بقصد التعرؼ عف أية انحرافات كمعالجتيا في الكقت

.  2"إلى المحافظة عمى الماؿ العاـ مف عمميات اإلختالس أك الضياع أك سكء اإلستعماؿ 

بأنيا تنطكم عمى التحقؽ عما كاف ( : "1925  -1841ىنرم فايكؿ ) كلقد عرفيا  
ف غرضيا  كؿ شيء يحدث طبقا لمخطة المكضكعة كالتعميمات الصادرة كالمبادئ المحددة، كا 

إلى نقاط الضعؼ كاألخطار بقصد معالجتيا كمنع تكرار حدكثيا، كىي تطبؽ  ىك اإلشارة
.  3عمى كؿ شيء

                                                           

محمد الجاىمي، المفتشية العامة في مراقبة القكانيف العمكمية، مذكرة تخرج لنيؿ شيادات الدراسات العميا التخصصية،   - 1
 .10.المدرسة العميا لإلدارة كالتسيير، الجزائر، ص

دارة المالية العامة،   - 2  .363.، ص1998( بدكف مكاف النشر )محمد أحمد الحجازم، المحاسبة الحككمية كا 
 .201.، ص2001عبد الكريـ أبك مصطفى، اإلدارة التنظيـ، دار كائؿ لمنشر، عماف،   - 3
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كيمكف تعريؼ الرقابة المالية عمى أنيا كسيمة لضماف سالمة العمميات المالية ككشؼ  
. اإلنحرافات كالتأكد مف مطابقة ىذه العمميات المالية لألنظمة كالقكانيف السارية المفعكؿ

لرقابة المالية تعني التفتيش كالمالحظة كالمتابعة كالتحقؽ مف اإلستعماؿ كبالتالي فا 
الحسف لإلمكانيات البشرية كالمادية كالمالية، ككذلؾ الكثائؽ كالحسابات كاحتراـ القكانيف 

كتتمثؿ أىـ . كالمراسيـ كالتعميمات المكضكعة كمقياس لعمؿ المسيريف كمعاقبة المخالفيف 
:  ييا الرقابة المالية فيالمبادئ التي تقـك عؿ

خضكع العمميات المالية لمجمكعة مف اإلجراءات كالتي تسبؽ كتعاصر كؿ عممية مالية  -
.  سكاء كانت متصمة باإليراد أك اإلنفاؽ

 حصر كؿ خطكة عمى المراجعة دكف القياـ بأم إجراء قبؿ التأكد مف سالمة كصحة ما -
. سبقيا مف إجراءات

 .اإلجراءات ىذه إتماـ في منفردة جية تدخؿ عدـ -

 1الرقابة أهداف:  الثاني الفرع

 حديثة كأخرل تقميدية أىداؼ ىناؾ أف حيث الدكؿ كفؽ تطكرت الرقابة أىداؼ إف 
: التكالي عمى إلييما نتعرض كمتطكرة

  التقميدية األهداف: أوال 

 الرقابة ليا سطرت التي األىداؼ أقدـ مف كىي اإلنتظاـ حكؿ األىداؼ، ىذه كتدكر 
:  أىميا ذكر كيمكف

 كالتحقؽ العامة األمكاؿ أجميا مف خصصت التي المحاسبية العمميات سالمة مف التأكد -
 .. كالمستندات كالسجالت الدفاتر صحة مف

                                                           

 .كريمة ربحي ، زىية بركاف ، مرجع سابؽ  - 1
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 مايستمـز مع المقررة اإلعتمادات كحدكد االنفاؽ في النقدية الكحدات تجاكز عدـ مف التأكد -
 سمطة ليـ المككؿ تكقيع صحة مف كالتأكد لمصرؼ المؤدية المستندات مراجعة مف

. اإلعتمادات

.  إدارم جياز بيا يقـك كالتي المالي التفتيش عممية مف التأكد -

  الحديثة األهداف:  ثانيا

 : في كتتمثؿ 

.  المستخدمة كاإلجراءات كاألنظمة المعمكمات كفاية مف التأكد -

.  المعتمدة لمسياسة كفقا لمميزانية تنفيذىا في اإلدارة إلتزاـ مدم -

.  كاتجاىاتو االقتصادم النشاط مستكل عمى التنفيذ أثار بياف -

 .التنفيذ ىذا عف المترتبة كالنتائج إنفاؽ مف يتخممو كما التنفيذ بيف الربط -

 و القضائية الرقابة اإلدارية  الثاني المطمب

 : في كالمتمثمة أنكاع ثالثة حسب البمدية ميزانية  

 .لمبمدية بالنسبة التنفيذية لمسمطة التابعة الييئات بيا تقـك كالتي :اإلدارية الرقابة -1

 المحاسبة مجمس يتكالىا كالذم : القضائية الرقابة -2 

 الكصية كالسمطة البمدم الشعبي المجمس رقابة   -3
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 (الداخمية ، الذاتية)  اإلدارية الرقابة:  األول الفرع 

 ليا التابعة األجيزة بكاسطة نفسيا عمى اإلدارة تمارسيا التي المراقبة بيا كالمقصكد 
نما كالمراقبة، المنفذة المصمحة بكحدة يتعمؽ ال األمر أف غير  إدارية ىيئات كجكد يعني كا 

 عمى المالية الرقابة عمميات فقط تتكلى بالتنفيذ المكمفة تمؾ عف ككظيفيا عضكيا منفصمة
 رأينا كما التحصيؿ جانب مف أكثر اإلنفاؽ بجانب الرقابة ىذه كتيتـ تتكالىا، التي العمميات

 قبؿ أم قبمية رقابة إلى تنكعيا اإلدارية الرقابة مزايا كمف. البمدية ميزانية تنفيذ يخص فيما
 كتتحدد كمتكاصمة مستمرة عممية يجعميا مما النفقة، تنفيذ بعد أم كبعدية النفقة، صرؼ
 ، العمكمي كالمحاسب المالي المراقب مف كؿ في الجزائرم القانكف في اإلدارية الرقابة ىيئات
. لممالية العامة المفتشية العمكمية الصفقات لجاف

 البمدية ميزانية تنفيذ عمى الممارسة السابقة اإلدارية الرقابة: أوال 

 قبؿ كباألخص المالية العمميات تنفيذ قبؿ تقع التي كىي القبمية أك السابقة الرقابة 
 عمميات إجراء في تتمثؿ كىي المانعة أك الكقائية الرقابة البعض عمييا كيطمؽ النفقة، صرؼ

 كحدات مف تنفيذية كحدة ألم األسمكب ليذا كفقا يجكز ال إذ الصرؼ، قبؿ كالرقابة المراجعة
 الجية عمى مكافقة الحصكؿ قبؿ مبمغ أم بدفع القياـ أك بالتزاـ اإلرتباط العاـ االقتصاد
 فقط النفقات جانب عمى الرقابة عمميات كتتـ اإلنفاؽ، عمى بالرقابة الدكلة في المختصة

. 1العامة اإليرادات تحصيؿ عمى سابقة رقابة تتـ أف ال يتصكر حيث

 : 2يمي فيما البمدية ميزانية تنفيذ عمميات عمى السابقة الرقابة أىمية كتكمف  

 إلى تيدؼ الدكلة أحدثتيا التي القبمية الرقابة فأجيزة : المالية التصرفات سالمة ضمان -
 يبدد انحراؼ كؿ تجنب كبالتالي كالتنظيمات القكانيف مع التصرفات ىذه تطابؽ ضماف

                                                           

 .309.، ص2006عادؿ أحمد حشيش، أساسيات المالية العامة، دار الجامعة الجديدة لمنشر، اإلسكندرية ، مصر،   - 1
، المدرسة الكطنية لإلدارة، الميدانيةقة لمنفقات العمكمية، مذكرة تخرج ، مديرية تدريبات رشيد بكرككة، الرقابة المساب  - 2

 .4-، ص2005الجزائر، 
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 العاـ، الماؿ كحفظ حراسة كسائؿ إحدل فيي(  بالقانكف جيؿ)  بقصد سكاء العمكمية األمكاؿ
 .العمكمي اإلنفاؽ ترشيد في أكثر عقالنية إلى يؤدم أف شأنو مف كىذا

 كقكع تمنع أم المالي األثر حدكث قبؿ أىدافيا تحقؽ أنيا أم :اإلنفاق قبل ما رقابة  -
 .العقابية اإلجراءات مياميا مف كليس خمؿ، أم حدكث تمنع كقائية رقابة فيي كعميو الخطأ

 عالجية، رقابة ىي التي الالحقة الرقابة عكس عمى كقائية رقابة ىي السابقة فالرقابة 
. المتسببيف كمعاقبة األكضاع تسكية في يتمثؿ كدكره حدث قد المادم الخمؿ يككف حيث

: البمدية ميزانية تنفيذ عمى السابقة بالرقابة المكمفة اإلدارية الييئات -أ 

 :المالي المراقب رقابة  -ا

 كما اإللتزاـ كىي العامة النفقة تنفيذ مراحؿ عمى تمارس مسبقة رقابة أىـ رقابتو كتعد 
 1964 سنة مرة ألكؿ بيا الممتـز النفقات عمى المسبقة المالية الرقابة كاستحدثت سابقا، رأينا

 .1كالمتمـ المعدؿ لمدكلة المالي المراقب باالختصاص المتعمؽ 57-64 المرسـك بمكجب

 المتعمؽ 414-92 التنفيذم المرسـك بمكجب كضكحا أكثر بشكؿ نظمت أنيا غير 
 السالؼ التنفيذم المرسـك مف 4 المادة عرفت كلقد ،2بيا يمتـز التي لمنفقات السابقة بالرقابة
 تنفيذ عمى القبمية بالرقابة المكمفيف األعكاف مف عكف: " أنو عمى المالي المراقب الذكر

 ."بالميزانية المكمؼ الكزير طرؼ مف كزارم بقرار كيعيف العمكمية النفقات

                                                           

 .204.، ص1964لسنة  4الجريدة الرسمية، العدد   - 1
جمادل األكلى عاـ  19، المتعمؽ بالرقابة المسابقة النفقات التي يمتـز بيا، المؤرخ في 414-92 التنفيذمالمرسـك   - 2

، الصادرة بتاريخ 82، الجريدة الرسمي الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد  1990نكفمبر  14المكافؽ  1413
 .101. ،ص1992نكفمبر  15المكافؽ  1413جمادل األكلى عاـ  20
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 النفقات تنفيذ عمى السابقة الرقابة أعكاف أىـ أحد يشكؿ المالي المراقب فإف كعميو 
 لمميزانية، العامة المديرية مكظفي بيف مف المالية كزير بتعيينو كيختص لمبمدية العمكمية
. 1القانكنية كالشركط الكيفيات حسب

 بالمالية المكمؼ الكزير مف بقرار المالي المراقب يعيف اف عمى القانكف نص بحيث 
 : 2مف بيف

 مف سنكات 5 يثبتكف الذيف المستشاريف المتصرفيف :لمميزانية المحميين المفتشين رؤساء -
 .الميزانية بإدارة الفعمية الخدمة

 بإدارة الفعمية الخدمة مف سنكات 5 يثبتكف الذيف لمميزانية المركزييف المحمميف المفتشيف -
 .الميزانية

: يثبتكف الذيف الرئيسييف المتصرفيف -

.  الميزانية بإدارة الصفة بيذه الفعمية الخدمة مف سنكات 5  -

 .الميزانية بإدارة األقدمية مف سنكات 8 -

 بإدارة الصفة بيذه الفعمية الخدمة مف سنكات 7 يثبتكف الذيف الرئيسييف المحمييف المفتشيف -
 شيادة األقؿ عمى الحائزيف المكظفيف مالي مراقب منصب في التعييف كيخصص الميزانية
 .ليا معادلة جامعية شيادة اك العالي التعميـ ليسانس

 الضرائب قابض لرقابة سابقا تخضع كانت البمديات ميزانيات أف إلى اإلشارة كتجدر 
 بالرقابة المتعمؽ 414-92 التنفيذم المرسـك تعديؿ تـ 2003 في كلكف البمديات مابيف
 البمدم، الخزينة أميف لرقابة تخضع البمدية ميزانية كأصبحت بيا، يمتـز التي لمنفقات السابقة

                                                           

، الذم يحدد قائمة المناصب العميا في المصالح الخارجية التابعة لممديرية العامة 117  -92المرسـك التنفيذم رقـ   - 1
 . 1992مارس  17لمميزانية كتصنيفيا كشركط تعييف الخاص فييا المؤرخ في 

 .2011-11-21المالية، المؤرخ في ، المتعمؽ بمصالح المراقبة 381-11مف المرسـك التنفيذم رقـ  11المادة   - 2
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 المراقب لرقابة تخضع البمدية أصبحت 2009 كفي المختص، العاـ المحاسب بصفتو
 تنصيب تـ 2012 أفريؿ 01 تاريخ كفي ، 394-09 التنفيذم المرسـك بمكجب المالي،
 03 / 2011في المؤرخ المشترؾ الكزارم لمقرار طبقا البمديات مستكل عمى المالييف المراقبيف
 المحاسبة قكاعد تطبؽ التي كالمؤسسات اإلدارات يراقب المالي المراقب ألف ، 12 /

. الكاليات الكزارات، مثؿ العمكمية

 كالتنظيـ التشريع تطبيؽ عمى الحرص في المالي المراقب ميمة تتمثؿ: المالي المراقب مهام 
 1 :يأتي بما الخصكص عمى الصفة بيذه كيكمؼ العمكمية، بالنفقات المتعمؽ

داراتيا المالية المراقبة مصمحة تنظيـ  - .  كتنشيطيا كا 

. بيا الممتـز النفقات بمراقبة يتعمؽ فيما كالتنظيمية القانكنية األحكاـ تنفيذ -

.  الميزانية عمميات عف مترتبة أخرل ميمة بأية القياـ  -

 اإلدارية، المجالس كلدل العمكمية الصفقات لجاف لدل بالمالية المكمؼ الكزير تمثيؿ -
 .األخرل كالمؤسسات اإلدارم الطابع ذات العمكمية المؤسسات تكجيو كمجالس

 إلى تكجو التي الكافية، الدكرية األحكاؿ كعركض النشاطات عف سنكية تقارير إعداد -
 .بالمالية المكمؼ الكزير

 بالمالية المتعمؽ كالتنظيـ التشريع التطبيؽ بجكانب المتعمقة كالرقابة الفحص مياـ كؿ تنفيذ -
 . بالمالية المكمؼ الكزير مف قرار عمى بناءا العمكمية،

.  كتأطيرىـ تصرفو تحت المكضكعيف المكظفيف عمى السممية السمطة ممارسة -

.  العمكمية بالنفقات المرتبط التنظيـ ك التشريع تعميـ في المشاركة -
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 المديرية مف بيا المبادر كالتنظيمية التشريعية النصكص كتحميؿ دراسة في المشاركة -
 كالييئات المحمية الجماعات ميزانية كعمى الدكلة ميزانية عمى أثر ليا كالتي لمميزانية، العامة

.  العمكمية

 .المالية المراقبة نشاط حكؿ كدكرم سنكم تقييـ إعداد -

 العامة المديرية مف المسطر البرنامج إطار في لمصالحو تقييـ أك مراقبة ميمة أية مساعدة -
 نجاعة ضماف قصد المالي المستكل عمى بالصرؼ لألمريف نصائح تقديـ . -لمميزانية
.  كفعاليتيا العمكمية النفقات

 ككذا كتقييميا، متابعتيا كضماف إليو المعيكدة لمميزانية التحضيرية األعماؿ في المساىمة -
 . العمكمية لمنفقات كفعاؿ ناجح بتسيير يسمح ضركرم تدبير كؿ اقتراح

 بعض باستثناء سمطتو، تحت المكضكع المساعد المالي المراقب مياـ المالي المراقب يحدد -
. بالمالية المكمؼ الكزير مف قرار بمكجب تحدد كيفيات كفؽ المياـ

 السابقة الرقابة إطار في لو تسند التي االختصاصات عمى زيادة المالي المراقب يتكفؿ  -
: 1اآلتية بالمياـ بيا يمتـز التي لمنفقات

.  الرفض كمذكرات التأشيرات تدكيف سجالت مسؾ  -

. الميزانياتي التعداد محاسبة مسؾ -

.  الميزانية أبكاب مف باب كؿ حسب كمتابعتو المستخدميف تعداد مسؾ  -

ف أعاله المكاد في المحددة الشركط حسب اإللتزامات محاسبة مسؾ -  اإللتزامات محاسبة كا 
 أك التسيير ميزانية في المسجمة اإلعتمادات مف المنفذة اإللتزامات مبالغ تحديد إلى تيدؼ

.  األرصدة كمبالغ البرامج ترخيصات
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:   1في التسيير مجاؿ في بالنفقات اإللتزامات محاسبة في دكره كيتمثؿ 

.  كالمكارد األبكاب حسب المخصصة أك المفتكحة اإلعتمادات -

 بالصرؼ لألمريف تمنح التي باإلعتمادات التفكيضات• . اإلعتمادات كتحكيؿ اإلرتباط  -
 التسيير لميزانية مراقبتو خالؿ مف المالي المراقب أف سبؽ مما يتبيف ىذا كعمى. الثانكييف

: مايمي عمى بالتأشير يقـك

 العزؿ، التسريح، اإلستيداع، عمى اإلحالة ، التثبيت ، التعييف :المستخدمين ممفات مراقبة -
 .األمد طكيمة المرضية العطؿ اإلستقالة، الكطنية، الخدمة

 األجر مف لممكظؼ الشيرم بالراتب يتعمؽ ما كؿ كتشمؿ :المستخدمين مصاريف -
.  كالعالكات ، التعكيضات ، القاعدم

.  أدكات اقتناء: المصالح تسيير نفقات مراقبة  -

.  المالية المناصب محاسبة ضبط -

 .لممستخدميف األصمية كالقكائـ الجداكؿ مراقبة -

:  2حكؿ منصبة تككف المالي المراقب رقابة فإف التجييز لنفقات بالنسبة أما 

.  المتتالية التقييمات إعادة اإلقتضاء عند بالبرامج الترخيصات -

 المالية كزير إلى تقرير بإرساؿ سنة كؿ نياية في كيقـك. البرامج بتراخيص التفكيضات -
لى العرض سبيؿ عمى .  3اإلعالـ سبيؿ عمى( كالكالي البمدية رئيس)  بالصرؼ األمريف كا 
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 المحدد التنفيذم لممرسـك كفقا المالي المراقب يقـك :1 المالي المراقب يراقبها التي العناصر• 
 طرؼ األمر مف عمكمية بنفقات إلتزامات تتضمف التي القرارات عمى بالتأشير لكظيفتو
.  بالصرؼ

المراقب  تأشيرة إلى عمييا التكقيع قبؿ مسبقا تخضع بالنفقات إلتزاما المتضمنة القرارات -
: كالتالي كىي المالي

ليـ  مرتبا كدفع لممكظفيف المينية الحياة تخص التي كالقرارات كالتثبيت التعييف قرارات  -
.  الدرجة في الترقية باستثناء

. سنة كؿ عند تعد التي اإلسمية الجداكؿ -

 التي المعدلة األصمية كالجداكؿ سنة، كؿ بداية في تعد التي األكلية األصمية الجداكؿ  -
. المالية السنة أثناء  تطرأ

 : 2ككذلؾ  -

.  اإلستثمار أك كالتجييز التسيير بنفقات اإللتزامات -

المحدد  المستكل المبمغ ال يتعدل عندما التشكيمية الفاتكرة أك طمب بسند مدعـ إلتزاـ كؿ -
. العمكمية الصفقات إلبراـ

تحكيؿ  أك باإللحاؽ تكفال أك باإلعتماد تفكيضا أك إعانة يتضمف كزارم مقرر كؿ  -
.  إعتمادات

اإلدارة  مف تصرؼ التي كالنفقات الممحقة التكاليؼ مصاريؼ بتسديد يتعمؽ إلتزاـ كؿ -
 :المالي المراقب رقابة نتائج. نيائية بفاتكرات المثبتة ك المباشرة
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 كفحصو بالصرؼ األمر مف إليو المرسؿ بالنفقة اإللتزاـ بنظر المالي المراقب قياـ بعد 
 يرفض أك بذلؾ 1تأشيرة كيمنح النفقة عمى بالمكافقة إما تككف كالتي مراقبتو نتائج يعمف كعميو

 المعمكؿ كالتنظيـ لمقانكف مخالفة أك بأخطاء مشكبة اإللتزامات أف أبي النفقة عمى المكافقة
.  بو

 العناصر صحة المالي المراقب عايف إذا : التأشيرة ومنح النفقة عمى الموافقة  -1
:  2مف كؿ في كالمتمثمة قانكنا عمييا المنصكص

 .بالصرؼ األمر صفة -

 .بيا المعمكؿ كالتنظيمات لمقكانيف التامة مطابقتيا  -

 .المالية المناصب اك اإلعتمادات تكفر  -

 . لمنفقة القانكني التخصص  -

 . المرفقة الكثيقة في المبينة لمعناصر اإللتزاـ مبمغ مطابقة -

 الغرض، ليذا المؤىمة اإلدارية السمطة سممتيا التي المسبقة األراء أك التأشيرات كجكد -
.  العمؿ بو الجارم التنظيـ عمييا نص قد التأشيرة ىذه مثؿ تككف عندما

عمى  المالي مف ىذه العناصر فيقـك بمنح التأشيرة كالتي تعتبر دليال كعميو بعد تحقؽ المراقب
صحة اإللتزاـ بالنفقة، غير أنو ال تخكؿ ىذه التأشيرة صرؼ النفقة مباشرة إال بعد مصادقة 

. المحاسب العمكمي
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 .لمعمكؿ بوالتشريع ا
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كيككف ىذا الرفض في حالة معاينة المراقب المالي  :رفض النفقة وعدم منح التأشيرة  -2 
ؼ اإللتزاـ، بحيث تبيف لو عدـ صحة عنصر أك أكثر مف العناصر التي تنصب كفحصو لمؿ

عمييا رقابتو، كعدـ اختصاص األمر بالصرؼ أك عدـ تكفر اإلعتمادات كذلؾ حسب ما 
. مف المرسـك السابؽ كيككف ىذا الرفض إما مؤقتا أك نيائيا 10نصت عميو المادة 

لتزاـ بالنفقة مشكبة بعيب يمكف تصحيحو كيقصد بو أف كثيقة اإل :الرفض المؤقت  –أ  
بحيث يتكلى المراقب المالي إعادة كثيقة اإللتزاـ التي رفضيا مؤقتا لألمر بالصرؼ مع 

يككف الرفض المؤقت في  11مالحظات تتعمؽ بالبيانات الكاجب تصحيحيا كحسب المادة 
: الحاالت التالية

تصحيح اقتراح إلتزاـ مشبكب بمخالفات لمتنظيـ قابمة لؿ -

انعداـ أك نقصاف الكثائؽ الثبكتية المطمكبة   -

نسياف بياف ىاـ في الكثائؽ المرفقة كفي حالة الرفض المؤقت يقـك المراقب المالي  -
بتأسيس نسختيف مف مقررات الرفض المؤقت يحتفظ ىك بنسخة كيقـك بإرساؿ النسخة الثانية 

.  لألمر بالصرؼ 

تضمف كثيقة اإللتزاـ بالنفقة عيب غير قابؿ لمتصحيح كالمقصكد بو : الرفض النهائي -ب 
: 1كالذم يتمثؿ فيما يمي

.  عدـ مطابقة اقتراح اإللتزاـ لمقكانيف كالتنظيـ المعمكؿ بيا -

عدـ تكفر اإلعتمادات كالمناصب المالية  -

. عدـ احتراـ اآلمر بالصرؼ لممالحظات المدكنة في مذكرة الرفض -

يؤسس أربع نسخ، النسخة الثالثة يرسميا إلى المديرية إلى  كفي حالة الرفض النيائي  
 -.المديرية الجيكية لمميزانية أما الرابعة فإلى المديرية العامة لمميزانية بكزارة المالية
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 كذلؾ صرؼ النفقة إجراءات في اإلستمرار يمكف فإنو النيائي الرفض ىذا رغـ أنو غير 
. التغاضي إلجراء بالصرؼ األمر بمجكء

 : التغاضي تعريف 

 مسؤكليتو تحت اإلستمرار بالصرؼ األمر خاللو مف يمكف الذم اإلجراء بو كيقصد 
. بالنفقة اإللتزاـ كثيقة عمى التأشيرة منح المالي المراقب رفض رغـ النفقة صرؼ بإجراءات

 الرفض دكف فقط النيائي الرفض حالة في اإلجراء ىذا كيككف :التغاضي إجراء شروط -أ 
 إمكانية لكجكد كذلؾ التغاضي إجراء إلى المجكء بالصرؼ لألمر يخكؿ ال ففيو المؤقت
 التغاضي إلى المجكء يمكف كال المالي المراقب تأشيرة عمى كالحصكؿ بالنفقة اإللتزاـ تصحيح

: 1مايمي عمى مبينا النيائي الرفض كاف إذا إال

 .بالصرؼ األمر صفة شرعية عدـ  -

 .انعداميا أك اإلعتمادات تكفر عدـ  -

 .بالتنظيـ عمييا المنصكص المسبقة اآلراء أك التأشيرات انعداـ  -

 .لإللتزاـ الثبكتية الكثائؽ انعداـ -

ما لإلعتمادات تجاكز إما إخفاء بيدؼ لإللتزاـ القانكني غير التخصيص  -  أك تعديالتيا كا 
 .بالميزانية مالية لمساعدات تجاكزا

 معمؿ مقررا بالصرؼ األمر تكلي طريؽ عف كيحصؿ :التغاضي حصول إجراءات  -ب 
 خاصة تأشيرة ليضع المالي لممراقب اإللتزاـ بكثيقة مرفقا يرسمو كالذم التغاضي بمقرر يدعى
.  كتاريخو التغاضي لرقـ اإلشارة مع الحسباف في لكضع بتأشيرة تدعى
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: 1التالية النتائج يرتب فإنو التغاضي كقكع حالة في : التغاضي آثار  -ج

 مرفقا التغاضي مكضكع كاف الذم اإللتزاـ ممؼ مف نسخة بإرساؿ المالي المراقب يمتـز•  
. المالية كزير إلى مفصؿ بتقرير

 لممؤسسات التغاضي مكضكع اإللتزاـ ممؼ مف نسخة بإرساؿ المالية كزير يمتـز•  
 .العمكمية النفقات عمى بالرقابة المتخصصة

 كتبرأ بالصرؼ األمر مسؤكلية تحت لكف التغاضي مكضكع النفقة تنفيذ إجراءات في يستمر •
 المراقب قبؿ مف الممارسة المراقبة أف نستنتج كىكذا. الشأف بيذا المالي المراقب مسؤكلية
 معمك فييا يقع التي المالية المخالفات ارتكاب منع ىك ىدفيا البمدية ميزانية عمى المالي

 المرشد يعتبر كما التركيز، عدـ سياسة ضمف يدخؿ الرقابة مف النكع ىذا أف حيث الميزانية
 األمر يرتكبيا التي باألخطاء المالية المصالح إعالـ مع الميزانية تنفيذ عمى كالحارس
 .العقكبات تقرير مع بالصرؼ

 : البمدية ميزانية عمى العام المحاسب رقابة  ||-

 يعتبر إذ سابقا رأينا كما البمدية لميزانية الرئيسي المحاسب ىك البمدية خزينة أميف إف 
 المجمس رئيس قبؿ مف إليو ترسؿ التي بالصرؼ األمر كثيقة باستعماؿ يقـك الذم الشخص
 المستكل عمى المالي المراقب يمارسيا التي لمرقابة تكممة تعتبر رقابتو أف كما البمدم الشعبي
. المحمي

 مكظفا كاليعتبر القانكف بمكجب تعيينو يتـ شخص كؿ ىك العمكمي كالمحاسب  
 تدفع نفقة كؿ تصفية كشرعية صحة عف المسؤكلة السمطة يعتبر بؿ بالصرؼ، لألمر يخضع
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 عدة مف عادة يتحقؽ أف نفقة ألية قبكلو قبؿ العاـ المحاسب عمى كيجب البمدية، خزينة مف
:   1في كالمتمثمة أمكر

 .بيا المعمكؿ القكانيف مع العممية مطابقة• 

 .لو المفكض أك بالصرؼ األمر صفة•  

 .النفقات تصفية عممية شرعية•  

 .اإلعتمادات تكفر•  

 .معارضة محؿ انيا اك أجاليا تسقط لـ الديكف أف•  

 .لمدفع اإلبرائي الطابع•  

 .بيا المعمكؿ كاألنظمة القكانيف عمييا نصت التي المراقبة عمميات تأشيرات•  

 اإلبرائي، لممكسب القانكنية الصحة•  

: 2التالية بالمياـ مكمؼ البمدم الخزينة أميف فإف البمدية قانكف كحسب 

 .بصرفيا األمر البمدية رئيس يصدرىا التي النفقات كدفع اإليرادات تحصيؿ•  

.  كالقيـ كالسندات األمكاؿ حراسة•  

.  كالقيـ كالسندات األمكاؿ تداكؿ• 

 عمى يؤشر الذم ىك أنو العاـ المحاسب رقابة آثار كمف. المكجكدات حساب حركة• 
 مقبكلة"  بعبارة شرعية بدفعيا المأمكر النفقة أف لو تبيف إذا بالصرؼ األمر أك الدفع حكاالت
 دفعيا عف يمتنع فإنو كعميو النفقة شرعية عدـ الحظ إذا التأشير رفض يمكف كما"  الدفع
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 رئيس يقـك حتى كذلؾ الرفض، سبب معمال( البمدية رئيس)  بالصرؼ األمر بإشعار كيقـك
.  بدفعيا جديد مف كيأمر العاـ المحاسب مالحظات بتصحيح البمدية

 المالية لكزير الرئاسية السممية لمسمطة أيضا يخضع العاـ المحاسب أف إلى نشير كما -
 الجانب في البمدية عمى إضافية كصاية كجية المالية الرقابة يمارس فيك بتعيينو، يقـك الذم
. 1المالي

- lll   تبرميا التي المكتكبة العقكد البمدية بالصفقات كيقصد : البمدية الصفقات لجان رقابة 
 أك خدمات أك لكاـز اقتناء أك أشغاؿ إنجاز قصد العمكمية اإلدارية كالمؤسسات البمدية
 العامة النفقات لحجـ نظرا كذلؾ بالغة مالية أىمية تمثؿ كىي البمدية، لحساب دراسات
 رقابية بإجراءات خصيا بأف الجزائرم بالمشرع ذلؾ كأدل الصفقات بيذه الخاصة المحمية
 لمتشريع العامة الصفقات مطابقة تعني العامة الصفقات عمى المسبقة فالرقابة. خاصة
 إذ العمكمية الصفقات لجنة تسمى ىيئة طرؼ مف تمارس الرقابة فيذه بو، المعمكؿ كالتنظيـ

 البمدية كالمجنة الكالئية المجنة الكزارية، المجنة الكطنية، المجنة المستكيات، جميع إلى تمتد
 البمدية المجنة عمى أكثر سنركز البمدية بميزانية تيتـ دراستنا أف كبما. العمكمية لمصفقات
 .العامة لمصفقات

 البمدية الصفقات لجان رقابة مضمون* 

 إنجاز قصد البمدية تبرميا التي الصفقات في بالنظر تختص لمصفقات البمدية المجاف 
 .2دراسات أك خدمات أك لكاـز اقتناء أك أشغاؿ

                                                           

 .144.بيية عمراني، مرجع سابؽ، ص  - 1
 28، المتضمف تنظيـ الصفقات العمكمية المعدؿ كالمتمـ، المؤرخ في 236  -10مف المرسـك الرئاسي رقـ  6المادة  - 2

، الصادرة 58، الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 2010أكتكبر  7المكافؽ  1431شكاؿ 
 . 120. ،ص2010أكتكبر  7المكافؽ  1431شكاؿ عاـ  28بتاريخ 
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 إتباع مدل بفحص تختص القبمية بالرقابة لمصفقات البمدية المجنة رقابة كتكصؼ 
 مثؿ الصفقة، مجاؿ في بيا المعمكؿ كالتنظيمية القانكنية لإلجراءات المتعاقدة المصمحة

تباع( التراضي إستشارة، مناقصة،) الصفقة إبراـ طريقة صحة بكؿ  الخاصة اإلجراءات كا 
 بمراعاة المتعيد اختيار صحة. لممناقصة بالنسبة الكطنية الصحافة في اإلعالف مثؿ طريقة
 البمدية المجنة رقابة تعد كلذلؾ ،(كالمالي التقني العرض نقاط حساب)  عرض أحسف اختيار

 دكف الصفقة إبراـ إجراءات مشركعية معاينة عمى تنصب ألنيا 1مستندية رقابة لمصفقات
 .المالئمة مراقبة

 .لمصفقات البمدية المجنة كاختصاص تشكيؿ إلى كسنتطرؽ 
:  التالييف األعضاء مف تتشكؿ :تشكيمها •
   .رئيسا ممثمو أك البمدم الشعبي المجمس رئيس -
.  المتعاقدة المصمحة ممثؿ -
. البمدم الشعبي المجمس عف اثنيف منتخبيف -
 مصمحة ممثؿ المالي، المراقب:  الميزانية مصمحة ممثؿ)  المالية كزير عف اثنيف ممثميف  -

(.  البمدية خزينة أميف: المحاسبة
.  بالخدمة المعنية التقنية المصمحة ممثؿ -
 المستكيات حدكد ضمف البمدية تبرميا التي الصفقات مشاريع بدراسة تختص : اختصاصها• 

 :2التالية
.  دينار مميار عف يقؿ مبمغيا: األشغاؿ صفقات -
.  دينار مميكف 300 عف يقؿ بمبمغ: المكاـز صفقات -
. دينار مميكف 200 عف يقؿ مبمغيا: خدمات صفقة -

                                                           

، المتضمف تنظيـ الصفقات العمكمية المعدؿ كالمتمـ، مرجع سابؽ، 236  -10مف المرسـك الرئاسي رقـ  6المادة  - 1
 .120 .ص
 .، المرجع كالمكضع نفسو11المادة   - 2
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. دينار مميكف 60 عف يقؿ بمبمغ: دراسات صفقة  -
: لمصفقات البمدية المجنة رقابة نتائج 
 التأشيرة منح أك رفض المكافقة تأشيرة بمنح إما لمصفقات البمدية المجنة رقابة كتتكج  

. لمصفقة
 أم كجكد كعدـ لمتنفيذ، كقابميتيا الصفقة إجراءات صحة حالة في كيتـ :التأشيرة منح -أ 

 بمثابة تعد التي التأشيرة الحالة ىذه في المجنة فتمنح المجنة، أعضاء أحد قبؿ مف تحفظات
 كالمحاسب المالي لممراقب ممزمة التأشيرة ىذه كتعتبر بالنفقة كاإللتزاـ بالتنفيذ ترخيص
. العمكمي

 ككجكدىا لمصفقات البمدية المجنة معاينة حالة في الصفقة كترفض: التأشيرة رفض  -ب 
 يككف أف كيجب التأشيرة منح المجنة فترفض الصفقة، شأف كالتنظيمية القانكنية لألحكاـ خرؽ
 كذلؾ يتجاكزه أف البمدم الشعبي المجمس لرئيس يمكف الرفض ىذا كرغـ معمال، الرفض ىذا
 الرجكع يمكنو كال التجاكز إجراء إلى المجكء طريؽ عف كذلؾ. بذلؾ الكالي كيعمـ معمؿ بقرار
 أمر مف يكف كميما. التأشيرة رفض تبميغ تاريخ مف يكما 90 أجؿ بعد إال اإلجراء ىذا إلى
 يتخذ بؿ القانكنية، األحكاـ خرؽ بسبب التاشيرة رفض حالة في التجاكز قرار اتخاذ يمكف فال
. التنظيمية األحكاـ خرؽ حالة في
 تنفيذ عمى تمارس :البمدية ميزانية تنفيذ عمى الممارسة الالحقة اإلدارية الرقابة: ثانيا 

 الرقابة عف الرقابة ىذه كتتميز البعدية، بالرقابة أيضا كتسمى الالحقة الرقابة البمدية ميزانية
 عمى المختصة السمطات تكقعو بجزاء متبكعة تككف ألنيا راعية ركاية ككنيا في السابقة

  العمكمي البمدم كالمحاسب الشعبي المجمس رئيس بالصرؼ األمر في كالمتمثميف المخالفيف،
.  البمدية ميزانية بتنفيذ المكمفيف البمدية خزينة أميف

 المالية السنة انتياء بعد أم المالية لمسنة المالية العمميات تنفيذ بعد الرقابة ىذه كتتـ 
 .المعنية لمبمدية اإلدارم الحساب كاستخراج
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كتكمف أىمية الرقابة الالحقة في كشؼ األخطاء كالمخالفات كتبيف كذلؾ كيفية  
استعماؿ كصرؼ مالية البمدية كبكاسطتيا يتـ تحديد األضرار التي لحقت بالبمدية مف جراء 

كتيدؼ أيضا إلى البحث عف مدل تحقيؽ ميزانية البمدية . اإلختالسات كتبديد الماؿ العاـ
مالية كاإلجتماعية، كما أنيا ال تنصب عمى جانب النفقات فقط كما لألىداؼ االقتصادية كاؿ

ىك الحاؿ في الرقابة السابقة بؿ تمتد إلى اإليرادات العامة، كيقـك بيذا النكع مف الرقابة 
.  المفتشية العامة لممالية

 :ابة المفتشية العامة لممالية عمى تنفيذ ميزانية البمديةرق

لممالية الرقابة الالحقة عمى تنفيذ ميزانية البمدية كتشمؿ تمارس المفتشية العامة  
، 19801النفقات كاإليرادات، كيككف تدخميا بعد تنفيذ الميزانية كلقد أنشئت ىذه المفتشية سنة

: " المتضمف إحداث المفتشية العامة لممالية 53-80مف المرسـك  01حيث جاء في المادة 
ة المباشرة لكزير المالية، تسمی المفتشية العامة تحدث ىيئة لممراقبة، تكضع تحت السمط

، غير أنيا كميا استبدلت بمراسيـ أخرل 19922كنظمت بعدة مراسيـ صدرت سنة " .لممالية
. 2008صدرت سنة 

 

 

 

 
                                                           

، الجريدة الرسمية  1980مارس  1المتضمف إحداث المفتشية العامة المالية، المؤرخ في  53  -80المرسـك رقـ  - 1
 .1980مارس  04، الصادرة بتاريخ 10لمجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، العدد 

المتضمف تأىيؿ المفتشية العامة لممالية لمتقكيـ االقتصادم لممؤسسات العمكمية  79-92المرسـك التنفيذم رقـ  - 2
، الصادرة 15الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، العدد  1992فيفرم  22االقتصادية، المؤرخ في 

 ۔414.،ص 1992فيفرم  23بتاريخ 
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:  محتوى رقابة المفتشية العامة لممالية عمى تنفيذ ميزانية البمدية -أ 

تتكلى المفتشية العامة لممالية الرقابة البعدية كىي تراقب التسيير المالي كالحسابي في   
كالييئات كالمؤسسات ( البمدية كالكالية) مصالح الدكلة، كالجماعات العمكمية الالمركزية 

 1.الخاضعة لقكاعد المحاسبة العمكمية

:  2يـ كالتحقيؽ عمى مايميكتنصب تدخالت المفتشية في مجاؿ الرقابة كالتدقيؽ كالتقي 

 .سير الرقابة الداخمية كفعالية ىياكؿ التدقيؽ الداخمي -

.  كالمحاسبي المالي التنظيـ تطبيؽ شركط -
.  كالمحاسبي المالي التسيير -
.  كتنفيذىا العمكمية كالطمبات الصفقات إبراـ -
. كصدقيا كتنظيميا المحاسبات دقة -
.  األىداؼ مع مقارنة اإلنجازات مستكل  -
.  المالية المكارد تعبئة شركط -
.  التسيير كسائؿ كاستعماؿ الميزانية إعتمادات تسيير -
 اإلقميمية كالجماعات الدكلة تقدميا التي كاإلعانات المساعدات إستعماؿ ك منح شركط -

.  العمكمية كالييئات كالمؤسسات
. العمكمية الييئة مف بطمب المتبعة المحددة األىداؼ مع المسددة النفقات تطابؽ -
 
  

                                                           

 .، المرجع كالمكضع نفسو2لمادة ا- 1
 6المتضمف تحديد صالحيات المفتشية العامة لممالية، المؤرخ في  272-08مف المرسـك التنفيذم رقـ  5ادة الـ - 2

 2008.سبتمبر 07، الصادرة بتاريخ 17:، الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد2008سبتمبر 



83 
 

 :البمدية مالية عمى الرقابة مجال في لممالية العامة المفتشية عمل سير إجراءات  -ب
 مالية عمى الرقابة مجاؿ في لممالية العامة المفتشية تمارسيا التي الرقابية العممية تخضع
 :في كالمتمثمة بيا كالعمؿ إحتراميا يجب مسبقا مضبكطة اجراءات ك لقكاعد البمدية

 ال لممالية العامة المفتشية تدخالت إف :لممالية العامة لممفتشية المتاحة التدخل وسائل -
نما منتظمة غير كبصفة عشكائية بطريقة تتـ  البرامج مديرية تعده سنكم برنامج حسب تتـ كا 

 األىداؼ حسب البرنامج ىذا كيضبط المركزية اليياكؿ مع بالتعاكف كالتمخيص كالتحميؿ
 .المحددة

 بالتدقيؽ المعنية البمدية مقر إلى التنقؿ قبؿ التفتيشية الميمة كتنظيـ تحضير كيتـ 
: 1التالية اإلجراءات إتباع خالؿ مف كالمراقبة

 العامة لممفتشية األصمية الميمة ىي التسيير مراقبة ميمة تعتبر :والتدقيق الرقابة مهمة -أ 
 مشركعية لضماف القانكنية كالمقاييس المعايير إحتراـ مدل مف التأكد إلى تيدؼ كىي لممالية
. المالية الحسابات كدقة

 اجؿ مف لممالية العامة لممفتشية التابعيف لممفتشيف يمكف :والخبرات التحقيقات مهمة  -ب 
 المكجكدة لدل كالكثائؽ المعمكمات عمى كاإلطالع بالتحقيقات كالقياـ تحرياتيـ إستكماؿ
 التي المؤسسات أك المصالح بأمكاؿ كتتعمؽ أعدتيا التي أك العمكمية كالييئات اإلدارات
. المالي ككضعيا كيمعامالتيا مراقبتيا تجرم

 أك الحككمة مف طمب عمى بناءا تحقيقات إجراء لممالية العامة لممفتشية كيمكف  
. المالئمة القرارات إلتخاذ الكافية المعمكمات كتكفير الظركؼ تييئة اجؿ مف أعضائيا

 التطكرات إلى نظرا جديدة كمياـ صالحيات عدة لممالية العامة المفتشية كعرفت 
 الصالحيات ىذه كتتمثؿ الكاطني االقتصاد عمى كاإلنفتاح الجزائر شيدتيا التي اإلقتصادية
: في كاإلجراءات

                                                           

المتضمف تحديد صالحيات المفتشية العامة لممالية، مرجع  272  -08مف المرسـك التنفيذم رقـ  3الفقرة  13المادة  - 1
. 100.سابؽ، ص
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 التقييـ بميمة القياـ لممالية العامة المفتشية يمكف : والمالية االقتصادي التقييم مهمة -
 طمب عمى بناءا إقتصادم، كياف أك فرعي أك قطاعي أك شامؿ لنشاط كالمالي االقتصادم

:  1يمي بما لممالية العامة المفتشية تقـك اإلطار ىذا كفي المعنية، المؤسسة إدارة مجمس مف
 كتسيير إدارة كفعالية فاعمية تقدير أجؿ مف كاإلقتصادية المالية كالتحاليؿ الدراسات إنجاز -

. األخرل العمكمية كالكسائؿ المالية المكارد
.  قطاعات مابيف أك قطاعات لمجمكعات كتطكيرية مقارنة دراسات إجراء  -
 مف كذلؾ الييكمي بالتنظيـ المتعمقة تمؾ ككذلؾ كالتنظيمية التشريعية األحكاـ تطبيؽ تقييـ -

. المحددة األىداؼ مع كتكيفيا تناسقيا ناحية
 المعنية البمدية عمى السابقة التدخالت عمى كاإلطالع مراقبتيا المراد البمدية عمى التعرؼ  -
 .عممية التفتيش تسبؽ أكلية مرحمة كىي المفتشية بأرشيؼ المحفكظة التقارير خالؿ مف
 المفتشكف يقـك كالتمخيص كالتحميؿ البرامج مديرية مع كبالتنسيؽ الالحقة المرحمة كفي -

:  بينيا كمف المفتشية بتدخالت المرتبطة كالتحميمية التحضيرية األشغاؿ بإنجاز
 كفرقة بعثة لكؿ المككنيف المفتشيف عدد تحديد خالؿ مف التفتيشية الفرقة أك البعثة إقتراح -

 .تفتيشية
إعداد الدليؿ المنيجي لفحص كمراجعة المحاسبة كرقابة التسيير كاإلرشادات الخاصة  -

.  بالتقييـ االقتصادم

.  إقتراح اإلجراءات المناسبة قصد فعالية الميمة -

تحضير يكمية التدخؿ كتزكيد المفتشيف بالكثائؽ كالمعمكمات الضركرية لمقياـ بالميمة عمى  -
.  أكمؿ كجو الخاصة بالكضعية المالية لمبمدية

                                                           

، المتضمف تحديد صالحيات المفتشية العامة لممالية، مرجع سابؽ، 272-08مف المرسـك التنفيذم رقـ  4المادة  -1
 999.ص
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كبعد اإلنتياء مف العممية التحضيرية لمميمة تنتقؿ البعثة أك الفرقة التفتيشية إلى  
كعمى المستكل . الرقابة المراد تطبيقياالبمدية، كىذا بعد إشعار مسبؽ أك بصفة مفاجئة حسب 

العممي قبؿ تنقؿ البعثة اك الفرقة التفتيشية حسب الحالة المكمفة بميمة الرقابة كالتفتيش إلى 
مقر البمدية المعنية بعممية المراقبة كالتفتيش، يقـك رئيس بعثة المفتشيف أك الفرقة مسبقا 

عو أثناء عممية التدقيؽ كالتفتيش كالذم يأخذ رزنامة العمؿ الذم يفترض إتبا بتحديد برنامج ك
: .  الطابع اإلجبارم كيتضمف مايأتي

ضبط النقاط التي ستتناكليا عممية التفتيش كتكزيعيا عمى المفتشيف المكضكعيف تحت  -
. سمطتو

ينبغي في كؿ األحكاؿ أف تتجاكز أجؿ  تحديد اآلجاؿ لتنفيذ الميمة التفتيشية التي ال  -
.  الحاالت اإلستثنائية شيريف إال في

العنكاف : كما يتعيف عمى أعضاء البعثة أخذ بعض المعمكمات المتعمقة بالبمدية مثؿ -
.  اإللكتركني كرقـ الياتؼ كالفاكس

كقبؿ الشركع في عممية التفتيش كالتدقيؽ يمكف ألعضاء البعثة المكمفة بعممية التفتيش  -
ميزانية البمدية المعنية بالتفتيش لتزكيدىـ  اإلتصاؿ أكال بأميف الخزينة المكمؼ بتنفيذ

طالعيـ عمى المعمكمات التي يركنيا مفيدة لتمكينيـ مف أداء مياميا عمى الكجو األحسف  كا 
:  منيا مايأتي

.  الكضعية المالية لمبمدية -

.  حساب التسيير البمدية لمسنة المالية المعنية بالتفتيش -

. ا ضركرية كمفيدة لعممية التفتيشكؿ الكثائؽ المحاسبية التي يركنو -
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كبعد ذلؾ ينتقؿ المفتشكف إلى المقر الرئيسي لمبمدية لمبدء في إنجاز المراقبة كالتفتيش   -
 .المكمفكف بيا

 البمدم الشعبي المجمس رئيس البمدية مسؤكلي مع اجتماع بعقد المفتشكف يقـك ثحي 
 الشركط كافة تكفير أجؿ مف كذلؾ التحقيؽ بعثة بإرساؿ اإلعالميـ لمبمدية العاـ كاألميف

 يتعيف اإلطار ىذا كفي. إلييا المككمة مياميا تأدية في البعثة كمساعدة إلنجاح الضركرية
:  1يأتي بما القياـ البمدية مسؤكلي عمى

 كالتبريرات كالكثائؽ الدفاتر كؿ عمى كاطالعيـ بحكزتيـ التي كالقيـ األمكاؿ تقديـ -
.  المطمكبة كالمستندات

 ككذا لمرقابة الخاضعة البمدية لمسؤكلي يمكف كال. المقدمة األسئمة جميع عمى اإلجابة -
 إحتراـ بحجة عمييـ، الكاقعة المسؤكلية مف يتممصكا أف سمطتيا تحت المكضكعيف األعكاف
 العمميات أك فحصيا الكاجب لممستندات السرم الطابع أك الميني السر أك السممي الطريؽ
 .مراقبتيا الكاجب

 يعمـ إعذار مكضكع يككف أف يمكف عمييا، لإلطالع الممفات تقديـ رفض حالة كفي 
 يحرر اإلعذار مف أياـ ثمانية مركر بعد الرد عدـ كعند المعني لمعكف السممي الرئيس بو

 إلى المحضر كيرسؿ السممي رئيسة أك المعني العكف ضد قصكر محضر المختص المفتش
 التسيير عمى التفتيش بعثة رقابة كتنصب ذلؾ متابعة عمييا كالتي الكصية أك ميةؿالس السمطة
. كاإلضافية األكلية الميزانيات مراقبة في ذلؾ كيتمثؿ كالمحاسبي المالي

 انيا الكالي طرؼ مف عمييا المصادؽ األكلية الميزانية أف مف التحقؽ: األولية الميزانية -أ 
. اإلجبارية النفقات عمى كتحتكم متكازنة

                                                           

العامة لممالية، مرجع ، المتضمف تحديد صالحيات المفتشية 272 -08مف المرسـك التنفيذم  17المادة  - 1
 101.سابؽ،ص
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 أكتكبر 31 قبؿ عمييا مصكت اإلضافية الميزانية أف مف التحقؽ: اإلضافية الميزانية -ب 
 التأكد يتـ ككذلؾ. الكالي طرؼ مف عمييا مصادؽ كأنيا تنفيذىا تسبؽ التي المالية السنة مف
 المالية بالسنة الخاص اإلدارم الحساب بإعداد قاـ قد البمدم الشعبي المجمس رئيس أف مف

يداعو المعنية  الحساب يككف أف يشترط ككذلؾ لمتصكيت، البمدم الشعبي المجمس لدل كا 
 .إقميميا المختص المحاسبة مجمس طرؼ مف عميو مؤشر اإلدارم

:  البمدية ميزانية تنفيذ عمى لممالية العامة المفتشية مراقبة عممية عمى المترتبة النتائج •

 :التالية التقارير بإنجاز البعثة رئيس يقـك كالتفتيش المراقبة ميمة مف االنتياء عند 

 1(األساسي) األولي التقرير -

 كالمحاسبي المالي التسيير حكؿ كالتقديرات المعاينات األساسي التقرير ىذا يحتكم 
: مايمي التقرير ىذا يتضمف كما عامة بصفة التسيير فاعمية حكؿ لمبمدية، ككذلؾ

. بالمراقبة المعنية البمدية كتسيير تنظيـ تحسيف شأنيا مف التي التدابير إقتراحات  -

 مف اإلنتياء كبعد تحكميا، التي كالتنظيمية التشريعية األحكاـ بتحسيف كفيؿ اقتراح كؿ  -
 المسؤكؿ بصفتو المعني البمدم الشعبي المجمس رئيس إلى مباشرة يبمغ التقرير ىذا تحرير

.  المباشر

إلزامية  بصفة اإلجابة تقديـ البمدم الشعبي المجمس رئيس عمى يجب اإلطار ىذا كفي -
 يمدد أف كيمكف شيريف أقصاه أجؿ في األساسي بالتقرير المسجمة المالحظات جميع عمى
.  المالية كزير مكافقة بعد لممالية العامة المفتشية رئيس طرؼ مف شيريف إستثنائيا األجؿ ىذا

 
                                                           

، المتضمف تحديد صالحيات المفتشية العامة لممالية، مرجع سابؽ، 272-08مف المرسـك التنفيذم  21المادة  - 1
 103.ص
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 1التمخيصي التقرير -

 بيف لممقارنة التقرير ىذا كيحرر التمخيصي التقرير إعداد يتـ األجكية استالـ عند 
 ىذا كيتـ ، البمدم الشعبي المجمس رئيس كجكاب األساسي التقرير في المدكنة المعاينات
 .الكصية أك السممية لمسمطة البمدم الشعبي المجمس رئيس بجكاب مرفكقا التقرير

  السنوي التقرير

 النشاط حصيمة المتضمف السنكم التقرير المالية العامة المفتشية تعد السنة نياية في  
 أعد التي لمسنة المكالية السنة مف األكؿ الثالثي خالؿ المالية كزير إلى تسميمو كيتـ

 .بخصكصيا

 نفس في المؤىمة السمطات إلى يرسؿ تقرير بإعداد لممالية العامة المفتشية تقـك كما 
. كالتكصيات المعاينات لقيتيا التي باإلستجابة يتعمؽ اآلجاؿ

 القضائية الرقابة:  الثاني الفرع
 الرقابية األجيزة قبؿ مف التنظيـ خارج تمارس التي كىي الخارجية بالرقابة كتسمى 

 كتكييؼ المسجمة النفقات لتغطية الالزمة اإلعتمادات تكفر ضماف إلى كتيدؼ المختصة،
 أجيزة فيي التنفيذية لمسمطات األصؿ في تابعة غير كىي القانكف، مع المتخذة اإلجراءات
 2.المحاسبة مجمس بيا يقـك كمستقمة متخصصة

 الدكلة، ألمكاؿ البعدية لمرقابة العميا المؤسسة المحاسبة مجمس كيعتبر :المحاسبة مجمس -
 المؤرخ 8005 رقـ القانكف بمكجب تأسيسو تـ كلقد العمكمية، كالمرافؽ اإلقميمية كالجماعات

                                                           

 ، المرجع كالمكضع نفسو272-08مف المرسـك التنفيذم  24المادة  - 1
جامعة  2005/2006سالة ماجستير تخصص حقكؽ فاتح بكطبيؽ، الالمركزية اإلدارية كالتعمية الحزبية، ر - 2

 124. الجزائر،ص
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 فعمال. الدساتير كؿ في تأسيسو تكريس تـ كما ،(1)كالمتمـ المعدؿ 01/03/1980 في
 فإف المحاسبة، بمجمس المتعمؽ 1995 جكيمية 17 في المؤرخ 20-95 رقـ األمر بأحكاـ
 نصت فمقد منو، 11 ك 07 المادتيف حسب كذلؾ القضائية الييئة ىذه لرقابة تخضع البمدية
 ىذا في عمييا المنصكص الشركط ضمف المحاسبة مجمس لرقابة تخضع: " عمى 07 المادة
 يؤىؿ: " أنو عمى كذلؾ 11 المادة كنصت....  المحمية كالجماعات الدكلة مصالح األمر
 كالجماعات الدكلة مف الممنكحة المالية المساعدات استعماؿ نتائج لمراقبة المحاسبة مجمس
 .2المحمية

 سمطة تحت يعمؿ كىك قضائية كفاءة ذات ىيئة ىك المحاسبة مجمس فإف كعميو 
 فيك البمدية، ميزانية تنفيذ عمى الممارسة الالحقة القضائية الرقابة كيتكلى الجميكرية، رئيس
 الالحقة المالية الرقابة يمارس حيث كتقنية خاصة طبيعة ذك مستقؿ قضائي كجياز يعتبر
 3البمدية فييا بما الدكلة فركع كؿ عمى

 تشجيع إلى إلييا يتكصؿ التي النتائج خالؿ مف يمارسيا التي الرقابة ىذه كتيدؼ 
 تسيير شفافية كتطكير العمكمية كاألمكاؿ المادية كالكسائؿ لممكارد كالصاـر الفعاؿ اإلستعماؿ

 .البمدية مالية

 باعتبار: البمدية ميزانية عمى المحاسبة مجمس طرؼ مف الممارسة الرقابة إجراءات -أ
 المتبعة اإلجراءات باقي عف تتميز خاصة إجراءات يتبع فيك قضائية ىيئة المحاسبة مجمس

 :يمي فيما حصرىا كيكمف الذكر، السابقة الييئات قبؿ مف

                                                           

جكيمية  17المكافؽ  1436صفر  19، المتعمؽ بمجمس المحاسبة، المؤرخ في  20  -95المعدؿ باألمر رقـ  - 1
ؽ المكاؼ 1436صفر  25الصادرة بتاريخ  39: ، الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد1995

 1995جكيمية  23

 27.عبد الكىاب بف بكضياؼ، مرجع سابؽ، ص - 2
 09.، مرجع سابؽ، ص20-95مف األمر رقـ  2المادة  - 3
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 عدـ ضماف أجؿ مف كاسعة سمطة المحاسبة لمجمس: التحري وسمطة اإلطالع حق -1
 رقابة تسييؿ شأنيا مف التي الكثائؽ كؿ طمب القانكف لو منح بحيث العمكمية، األمكاؿ تبذير

 حؿ المشرع خكلو كجو، أحسف عمى بميامو القياـ مف. لرقابتو الخاضعة كالييئات العمميات
 اإلطالع يطمب أف المحقؽ لمقاضي يمكف كلذلؾ التحرم، كسمطة اإلطالع

 يمكف كما كالمحاسبية المالية العمميات رقابة تسييؿ شأنيا مف التي الكثائؽ كؿ عمى 
 1 .لرقابتو الخاضعة لمبمدية تابع عكف أم إلى اإلستماع لو

 التي المحالت كؿ إلى الدخكؿ بحؽ المحاسبة مجمس القضاة القانكف خكؿ حيث 
 أعمالو في لمساعدتو العمكمي القطاع أعكاف إشراؾ عمى فضال البمدية، أمالؾ تشمميا
 2 .يتبعكنيا التي السممية السمطة مكافقة بعد مسؤكليتو كتحت المادية

 :العموميين المحاسبين حسابات مراجعة  -2

 عمى يتعيف بحيث المحاسبة لمجمس كالمتمـ المعدؿ 20-95 رقـ األمر ألحكاـ طبقا 
)  المحاسبة مجمس ضبط كتابة لدل التسيير عف حسابو يكدع أف عمكمي محاسب كؿ

 مف جكاف 30 أقصاه أجؿ في كالمحددة المقررة، اآلجاؿ في ،(المختصة اإلقميمية الغرفة
 المقفمة لمميزانية المكالية السنة

 التسيير حساب بإعداد مالية سنة كؿ نياية عند يمـز البمدية خزينة أميف فإف اإلطار ىذا كفي
 مع البمدية، ميزانية عمى الخزينة أميف عرض يتضمف أف يجب كالذم المقفمة، المالية لمسنة
 بمجمس المختصة اإلقميمية الغرفة إلى كتقديمو ختامية أرصدة شكؿ في السنكية النتائج إبراز

 3.إلييا المشار القانكنية اآلجاؿ في المحاسبة،

                                                           

 111.سممى بف دايخة، مرجع سابؽ، ص- 1
 10.، المتعمؽ بمجمس المحاسبة، ص 20-95مف األمر رقـ  60المادة  - 2
 المسطرةالفعالية كيقصد بيا قياس مدل تحقيؽ األىداؼ  - 3
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 فيك البمدية تسيير نكعية عمى رقابة المحاسبة مجمس يمارس: التسيير نوعية مراقبة  -3 
 1مستكل عمى كتسييرىا كالبشرية كالمالية المادية لمكسائؿ البمدية إستعماؿ شركط بتقييـ يقـك

 قكاعد بتقييـ يقـك كما العامة، لممصمحة تحقيقا نشاطيا ألداء 2كاإلقتصاد كالنجاعة الفعالية
جراءات آليات كجكد مف كيتأكد لرقابتو الخاضعة الييئات كعمؿ تنظيـ  داخمية رقابية كا 
 3الفعالية لتحسيف ميمة يراىا التي التكصيات كؿ كيقدـ مكثكقة

 إلجراء مقرر تعييف يتضمف المحاسبة مجمس رئيس عف صادر بأمر العممية ىذه كتتـ 
 إنجازىا الكاجب الرقابة بدقة فيو يحدد بالرقابة، المعنية لمبمدية المالي التسيير عمى رقابة

 .الرقابة تقرير إليداع المحددة كاآلجاؿ المعنية المالية كالسنكات كنطاقيا

 مف لمتأكد البمدية جمعتيا التي المكارد عمى كذلؾ المحاسبة مجمس رقابة كتنصب 
 تتكخاىا التي األىداؼ مع جمعيا تـ التي المكارد مف إنطالقا صرفيا تـ التي النفقات مطابقة
 .4 العمكمية التبرعات إلى الدعكة

 تنفيذ بعد المحاسبة مجمس طرؼ مف الممارسة التسيير نكعية رقابة عمى كيترتب 
 تقديـ صالحية إال المحاسبة مجمس يممؾ ال ك لمبمدية، إلزامية التعتبر نتائج البمدية ميزانية

 البمدية، مصالح تسيير مردكدية ك تحسيف قصد البمدية مسؤكلي إلى كاإلقتراحات التكصيات
 إلى ككذلؾ البمدية مسؤكلي إلى المحاسبة مجمس يصدرىا التي التقارير ىذه إرساؿ يتـ كما

 5المعنية اإلدارية كالسمطات المعنييف الكزراء

 
                                                           

كتعني اإلستعماؿ األمثؿ لممكارد كالكسائؿ التي تتمتع بيا الييئات العمكمية كبمكغ الحد األقصى : النجاعة في اآلداء - 1
 .في استخداميا لتحقيؽ أىدافيا

 .العمكميةكتعني تحقيؽ األىداؼ المسطرة بأقؿ تكمفة ممكنة في استعماؿ المكارد كالكسائؿ : االقتصاد في التسيير  - 2
 11.، المتعمؽ بمجمس المحاسبة، مرجع سابؽ، ص20-95مف األمر رقـ  71المادة  - 3
 المرجع كالمكضع السابقيف 73المادة  ۔گا. ، المرجع كالمكضع نفسو 69المادة  - 4
 03.سابؽ، صمنو، مرجع  20، المتعمؽ بمجمس المحاسبة، في المادة 20-95رقابة اإلنضباط ىذا المبدأ أقره األمر  - 5
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 والمالية الميزانية تسيير مجال في اإلنضباط رقابة  -4 

 تسيير مجاؿ في اإلنضباط قكاعد إحتراـ مدل عمى رقابتو المحاسبة مجمس يمارس 
 تمؾ كالمالية الميزانية تسيير في اإلنضباط برقابة كيقصد لمبمدية بالنسبة كالمالية الميزانية
 معاينة لغرض بالصرؼ لألمريف المالي التسيير عمى المحاسبة مجمس يمارسيا التي الرقابة
 العمكمية األمكاؿ تسيير مجاؿ في بيما المعمكؿ كالتنظيمية التشريعية لألحكاـ إحتراميـ مدل

 ىذه بيف كمف البمدية بخزينة أضرار كتمحؽ تصرفيـ، تحت المكضكعة المادية كالكسائؿ
:   عمى يعاقب أف اإلطار ىذا في لممجمس يمكف المخالفات

.  كالنفقات اإليرادات بتنفيذ المتعمقة التنظيمية أك التشريعية األحكاـ خرؽ -
 األىداؼ منيا بضماف البمدية تمنحيا التي المالية المساعدات أك اإلعتمادات إستعماؿ -

. القبمية الرقابة مجاؿ في المطبقة القكاعد بصراحة، أجميا مف منحت التي األىداؼ غير
.  بالميزانية الخاصة الترخيصات تجاكز أك اإلعتمادات تكفر دكف بالنفقات اإللتزاـ  -
ما اإلعتمادات مافي تجاكز إما إخفاء، أجؿ مف قانكنية غير بصفة نفقة خصـ -  تغيير كا 

.  لإللتزامات األصمي لمترخيص
 :البمدية ميزانية عمى المحاسبة مجمس طرف من الممارسة الرقابة نتائج -
 كؿ يعاقب فيك اإلدارم، كالفساد الغش محاربة في كبير دكر المحاسبة لممجمس إف 

 المحاسبة مجمس كاف ما فكثيرا لرقابتو خاضعة كانت التي لمبمدية ممثؿ عكف أك مسؤكؿ
 التنظيمية أك التشريعية األحكاـ بخرؽ قامكا ألنيـ البمديات رؤساء مف الكثير تكقيؼ في سببا
حالتيـ البمدية، حساب عمى لصالحيـ مالي كسب أجؿ مف إلتزاماتيـ تجاىمكا أك  عمى كا 

 كقرارات أحكاـ تككف المقابؿ كفي لمنظاـ، مخالفة صفقات كعقد الفساد بتيمة المحاكمة
 ىذا في المحاسبة مجمس يمعبو الذم اإليجابي الدكر رغـ لكف. لمطعف قابمة المحاسبة مجمس
 المشاريع مف الكثير تعطيؿ إلى تعمد البمدية الشعبية المجالس مف الكثير جعؿ أنو إال الصدد
 .المحاسبة مجمس متابعات إلى تعرضيا خشية
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 اإلطالع حؽ المشرع خكلو كجو أحسف عمى بميامو القياـ مف المحاسبة مجمس التمكيف
 مف التي كؿ الكثائؽ عمى اإلطالع يطمب أف المحقؽ القاضي يمكف كلذلؾ التحرم، كسمطة
 تابع عكف أم إلى اإلستماع لو يمكف كما كالمحاسبة المالية العمميات رقابة تسييؿ شأنيا
 1لرقابتو الخاضعة لمبمدية

 العمكمي القطاع كمؤسسات إدارات مع باإلتصاؿ الضركرية التحريات كؿ يجرم كأف  
 كما. يتبعكنيا التي السممية السمطة مكافقة بعد مسؤكليتو كتحت المادية أعمالو في المساعدتو

. 2البمدية أمالؾ تشمميا التي المحالت كؿ إلى الدخكؿ حؽ المحاسبة مجمس قضاة يمتمؾ

 البمدية ميزانية عمى الوصية والسمطات المحمية الشعبية المجالس رقابة   -5

 اإلشراؼ بترؾ إقميمية مصالح بكجكد اإلعتراؼ أساس عمى تقـك المحمية اإلدارة إف 
 بحيث المجتمع، إدارة طرؼ مف اإلنتخاب طريؽ عف اختيارىـ يتـ أشخاص مف عمييا

 الشعب إرادة عف بالتعبير تقـك أم عنيـ، نيابة اإلقميمية الجماعات مصالح بحماية يقكمكف
 تجسيدا تعتبر كالتي كالكالية البمدية في فالالمركزية كبالتالي يمثمو مف باختيار يقـك الذم

 مف نمطا تعتبر أنيا كما بأنفسيـ، عمكميةاؿ شؤكنيـ تسيير في لممكاطنيف تسمح لمديمقراطية
 .اإلدارة أنماط

 القرارات كتنفيذ إصدار أجؿ مف اإلعتبارية بالشخصية ليا يعترؼ فالبمدية كبالتالي 
 حاجات إشباع كبالتالي العامة المصمحة تحقيؽ أجؿ مف الجكانب مختمؼ في تتخذىا التي

 .3المحمية التنمية كتحقيؽ المحمي الذاتي اإلكتفاء تحقيؽ كمحاكلة المكاطنيف

 المجمس طرؼ مف تمارس أخرل، رقابات ىناؾ الذكر السالفة الرقابات إلى باإلضافة 
 تقـك إذ شرعية، رقابة لككنيا القانكف حدكد في كتككف الكصية السمطة البمدم الشعبي

                                                           

 (09.، المتعمؽ بمجمس المدامية، مرجع سابؽ، ص20-95مف األمر رقـ  20المادة  - 1
 (27.ص )يشير بمس شاكش، مرجع سابؽ  - 2
 كريمة، رابحي ، زىية بركاف ، مرجع سابؽ - 3
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 أم المستكييف عمى المتخذة كالتصرفات األعماؿ مختمؼ عمى كالمستمر الدائـ باإلطالع
 .الكالئي المستكل كعمى البمدم المستكل

 البمدي الشعبي المجمس رقابة:  أوال

 لممجالس أعطى بحيث دستكريا عمييا النص تـ البمدية الشعبية المجالس رقابة إف 
 الكالئي كالمجمس البمدم الشعبي المجمس كيعد الشعبي، مدلكليا في الرقابة كظيفة المنتخبة
 المسؤكؿ ىك البمدم الشعبي المجمس فإف البمدية قانكف كحسب. المنتخبة المجالس ىذه قاعدة
 البمدية رئيس طرؼ مف إعدادىا بعد عمييا بالتصكيت المكمؼ فيك البمدية، ميزانية عف األكؿ
 .كالتجييز التسيير قسمي في كالنفقات اإليرادات تطابؽ مدل يراقب كالذم

 الفني التخصص أك التقنية المؤىالت البمدم المجمس اليممؾ الكاقع في أنو غير 
 تضـ كالتي كاإلدارة المالية لجنة كىي الميزانية بإعداد المكمفة المجنة فحتى الميزانية، المراقبة
 .الميزانية إعداد اليمكنيا المجمس أعضاء رفقة البمدية رئيس عادة

 كمسؤكؿ لمبمدية العاـ كاألميف المعنييف المكظفيف بحضكر تتـ العممية ىذه فإف كعميو 
 المداكالت حضكر يمكنو كما الميزانية، بإعداد الرئيسي المكمؼ كىك كالميزانية المالية مصمحة

 عادة تنتيي كالتي الميزانية تفاصيؿ فيـ في المجمس مساعدة أجؿ مف الميزانية تخص التي
 الميزانية كثيقة أف العمـ مع. التفاصيؿ أدؽ معرفة مف المجمس تمكف لعدـ عمييا بالمصادقة

 لمتداكؿ المجمس عمى ليعرضيا بممئيا المالية مصمحة مسؤكؿ كيقـك الضرائب مصمحة تعدىا
 .فييا
 عمييا المتحصؿ النتائج مطابقة مدل مف بالتحقؽ البمدم الشعبي المجمس يقـك كما 

 اإلضافية الميزانية إعداد في االختالؼ لتدارؾ الميزانية كثيقة في كضعت التي التقديرات مع
 تقييـ مف البمدم لممجمس يسمح مراقبة كسيمة اإلدارم الحساب يعتبر كما الجارية لمسنة

 .المالي التسيير
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 عف تككف البمدية ميزانية تنفيذ عمى البمدم الشعبي المجمس رقابة أف نستنتج كىكذا 
 التجييز كقسـ التسيير لقسـ المالي المجمكع كمقارنة كالنفقات، اإليرادات بيف المقارنة طريؽ

 مف العديد عمى القانكف نص فمقد كعميو الميزانية، مع المرفقة النماذج حسب اإلسثمار ك
المجالس الشعبية جمسات  في الحؽ بينيا كمف الشعبية الرقابة مداكلة تكرس الي الضمانات

البمدية التي تمتاز بالعمنية كأف لكؿ شخص طبيعي اك معنكم اف يطمع عمى المداكالت 
 . 1التي يتناكليا المجمس الشعبي البمدمكمحاضرىا 

رقابة السمطة الكصية عمى ميزانية البمدية ىذا النكع مف الرقابة يمارس مف طرؼ  :ثانيا
. مكظفيف مختصيف نظرا لألىمية البالغة التي تمعبيا الرقابة أثناء تنفيذ كتطبيؽ الميزانية

عمى الميزانية قبؿ الشركع في  تتمثؿ رقابة الكالي في المصادقة :رقابة الوالي -أوال  
، ىذا 2تنفيذىا، كال يمكف المصادقة عمييا إال إذا كانت متكازنة كتنص عمى النفقات اإلجبارية

. المتعمؽ بالبمدية 10-11مف قانكف  183ما أشارت إليو المادة 

كما يمكف لمكالي أف يضبط الميزانية تمقائيا في حالة عدـ التصكيت عمييا مف طرؼ   
س الشعبي البمدم، بعد إعذاره مسبقا ىذا ما أشارت عميو الفقرة األخيرة مف المادة المجؿ
ذا لـ يتـ التصكيت عمى الميزانية ضمف الشركط : " ، حيث جاء فييا مايمي183 كا 

المنصكص عمييا في ىذه المادة خالؿ أجؿ الثمانية أياـ التي تمي تاريخ اإلعذار المذككر 
".  الكالي  أعاله تضبط تمقائيا مف طرؼ

كما يمكف لمكالي أف يكقؼ عضك منتخب إذا تعرض لمتابعة قضائية بسبب جناية أك  
. 3جنحة ليا صمة بالماؿ العاـ

                                                           

ازائرم، رسالة ماجستير في بف داكد إبراىيـ، الرقابة المالية عمى النفقات العامة بيف الشريعة اإلسالمية كالتشريع الج  - 1
 123.، ص2003القانكف، فرع الدكلة كالمؤسسات العمكمية، كمية الحقكؽ، جامعة الجزائر، 

 25.المتعمؽ بالبمدية، مرجع سابؽ، ص 10 -11مف القانكف رقـ  183المادة   - 2
 .11.، نفس المرجع، ص 43المادة   - 3
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كما أجاز القانكف لمكالي تعييف متصرؼ كمساعديف تككؿ ليـ ميمة تسيير شؤكف   
 .1البمدية، في حالة حؿ المجمس الشعبي البمدم، كتجريده بناءا عمى مرسـك رئاسية

 102-101  -100كما يتمتع الكالي بسمطة الحمكؿ المنصكص عمييا في المكاد  
ا أنو التنفذ إال بعد المصادقة عمييا مف طرؼ المتعمؽ بالبمدية، كـ 10-11مف القانكف رقـ 

: الكالي المداكالت المتضمنة مايأتي

الميزانيات كالحسابات  -

 .األجنبية كالكصايا اليبات قبكؿ -

 . التكأمة اتفاقيات  -

 .البمدية العقارية األمالؾ عمى التنازؿ -

 المحمية والجماعات الداخمية وزير رقابة  -ثانيا 

 :مايمي رقابتو تشمؿ 

 المشرع أخضع لقد :البمدية طرف من األجنبية والوصايا الهبات قبول يخص فيما 
 المكافقة إلى البمدية طرؼ مف األجنبية، كالكصايا اليبات قبكؿ البمدية قانكف في الجزائرم
 .2المحمية كالجماعات الداخمية لكزير المسبقة

 البمدية تكأمة تخضع :اجنبية إقميمية جماعة أو بمدية مع البمدية توأمة يخص فيما  
 كالجماعات الداخمية لكزير المسبقة المكافقة إلى أجنبية إقميمية جماعة أك أخرل بمدية مع

 مف 106 المادة عميو نصت حسب ما كذلؾ الخارجية الشؤكف كزير رأم أخذ بعد المحمية،
 السمطات مجمكع ىي اإلدارية الكصاية أف كباعتبار. بالبمدية المتعمؽ 10-11 رقـ القانكف

                                                           

 .، المرجع كالمكضع نفسو 48المادة   - 1
 .24.المتعمؽ بالبمدية،ص 10-11، مف القانكف رقـ 171المادة   - 2
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 كأعماليـ الالمركزية اليئيات أعضاء أشخاص عمى عميا لسمطة القانكف يقررىا التي المحددة
 .العامة المصمحة حماية قصد

 

 عمى الحفاظ اجؿ مف الكصائية الرقابة كسمطات إمتيازات تستخدـ الكصائية اإلدارية فالسمطة
 :1في كالمتمثمة الكصائية الرقابة أىداؼ

 لألشخاص التابعة العامة كالمرافؽ اإلدارة سير حسف ضماف في تتمثؿ :إدارية أهداف
 .اإلنتاجية قدرتيا كزيادة الالمركزية

 كافة في العاـ اإلدارم اإلتجاه كحدة كضماف الدكلة كحدة صيانة في تكمف :سياسية أهداف
 ليا الخاضعيف األشخاص جعؿ عمى تعمؿ أنيا كما الدكلة، مصمحة كحماية أنحائيا

 في األشخاص ىؤالء تصرفات تجرم أف البد بو كالتزاـ الشرعية كاحتراـ الشرعية يحترمكف
 .حدكدىا كضمف القانكنية القكاعد ظؿ

 الداخمية كزير الكالي مف كؿ في كالمتمثمة ىاما دكرا تمعب الكصية السمطة فإف كعميو 
 عمى في المحافظة األخيرة ىذه بيا تتميز التي لألىمية نظرا كذلؾ المحمية، كالجماعات

 إقميـ عبر المكاطنيف لكافة اإلجتماعية ك االقتصادية األىداؼ تحقيؽ أجؿ مف متكازنة ميزانية
 .الدكلة

 

 

 

                                                           

 .كريمة ربحي، زىية بركاف، مرجع سابؽ  - 1
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 خاتمة
تعتبر البمدية أىـ مؤسسة إدارية إجتماعية سياسية قاعدية في حـر الدكلة، لككنيا  

كمعرفة أكلكياتو كانشغاليا بتمبية حاجياتو مما األقرب إلى المكاطف مف خالؿ معايشتيا لكاقعة 
يفرض عمينا أف تعترؼ لمبمدية كبيئة عمى أنيا النكاة األساسية في قكاـ الدكلة مما يجعميا 
تحمؿ عميو مسؤكليات عديدة كانشغاالت عدة ككظائؼ كمياـ كثيرة كمتشعبة فيي مقصد 

ثؿ صكرة الدكلة كعمى عاتقيا تقع الجميع لطمب تمبية حاجياتيـ أيا كانت طبيعتيا، كىي تـ
 مسؤكلية التكفؿ بالتنمية المحمية

. خاصة بيا لمكاجية األعباء الممقاة عمى عاتقيا  انيةعميو أكجب المشرع منحيا ميز 
: كمف خالؿ ىذه الدراسة تكصمنا إلى النتائج التالية

ل أحسف حاؿ ميزانية البمدية ىي أداة في يد الجماعات المحمية لمقياـ بكظائفيا عؿ 
ميزانية البمدية ىي عبارة عف . كتحقيؽ أىدافيا بما يتماشى مع سياستيا العامة المنتيجة

جدكؿ تقديرات لإليرادات كالنفقات السنكية، كعمى ذلؾ فيي أداة فعالة لتسيير مصالح 
.. الجماعات المحمية كأف عممية إعدادىا كتحضيرىا كتنفيذىا تتـ اإلطار الذم حدده القانكف

ما أف عمميات نتفيذ ميزانية البمدية تتـ تحت أعيف ىيئات رقابتو مختمفة لضماف ؾ

كذلؾ قصد ضماف التنفيذ الجيد كالعقالني الجيد لميزانية البمدية  ۔شرعيتيا كمصداقيتيا 
بحيث قاـ المشرع الجزائرم بإسناد المياـ الرقابية عمى مالية البمدية لييئات مختصة كمتنكعة 

كاحد كىك الحفاظ عمى مالية البمدية كلقد زكدت ىذه الييئات الرقابية تشترؾ في ىدؼ 
بمجمكعة مف القكانيف كالتنظيمات التي تيدؼ إلى تطبيؽ إستراتيجيات نظاـ المالية العمكمية 

ة سابقة كرقابة الحقة، بحيث يستمد ىذا النكع بكتتنكع الرقابة عمى تنفيذ مالية البمدية إلى رقا
مف الرقابة أسماعو مف الزمف الذم تجرم فيو الرقابة عمى المالية العمكمية إال أنو رغـ ىذه 
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السياسة الصارمة التي انتيجيا الدكلة في منح ميزانية خاصة بالبمدية كالدقة كالصرامة في 
ككذا في طبيعة الرقابة الممارسة عمى تنفيذ اإلعداد كالتحضير إلى غاية إجراءات التنفيذ، 

. مالية البمدية

إال أف معظـ البمديات الجزائرية تعاني مف عجز كذالؾ راجع إلى انعداـ المكارد  
المالية الكافية كمحدكدية إجراءات تكسيعيا، لذلؾ تبقى البمدية تعتمد عمى التمكيؿ المركزم 

كلتحسيف الكضعية المالية لمبمدية كتعزيز إستقالليتيا  كليس الذاتي في إدارتيا لمتنمية المحمية
: ثبم

عدـ اعتماد البمدية عمى مكرد كاحد في تمكيؿ نفقاتيا، كاإلىتماـ بعائدات أمالكيا  
إعطاء مسمطة لمبمدية في فرض الضريبة، كعدـ احتكارىا في يد  كذلؾ عف طريؽ إستغالليا

. الدكلة

كدية المكارد دنيا المجاكرة كالنائية، لمتغمب عمى محتفعيؿ الشراكة مابيف البمديات خاصة ـ
ضركرة اإلعتماد  المالية بإقامة مشاريع تنمكية مشتركة تعكد بالفائدة عمى مكاف ىذه البمديات

جاعة في مجاؿ المشاريع اإلستثمارية التي تبـر بيف البمدية كالسمطة فعمى العقكد البمدية لؿ
ؾ لمجماعات المحمية كتخصص مكارد لتغطية العجز تفعيؿ دكر الصندكؽ المشتر المركزية

. في مالية البمدية خاصة فيما يتعمؽ بأجكر المستخدميف

: إعادة تكزيع المداخيؿ الجبائية بتحسيف تسية إستفادة البمديات منيا 

تعزيز الرقابة التقنية مما يجعميا أداة إلعانة البمدية في برامجيا التنمكية، مقابؿ  
يدات الرقابة المالية، كتكمف المجمس الشعبي البمدم المنتخب لمقياـ بيذا التخفيؼ مف تعؽ

. ككذا إعطاء األكلكية المخططات البرامج المحمية الدكر في إطار الرقابة الذاتية

كلتجسيد اإلستقاللية المالية عمى أرض الكاقع، يتطمب إدخاؿ إصالحات عميقة عمى  
لحرية لمبمدية في فرض الجباية باإلضافة إلى تكازف الجباية المحمية مف خالؿ إعطاء كامؿ ا
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أحسف لمنسب الضريبية المطبقة عمى الجماعات المحمية، ككضع آليات تحصيؿ الضرائب، 
نظرا لمتيرب الضريبي كالغش الضريبي، ككذا تطكير آليات كأداكت التسيير العمكمي 

 ۔لمبمديات
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 المراجع المصادر و قائمة 
: القانونيةالنصوص  -1

:  الدساتير -أ 

، الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية 1976نكفمبر  22المؤرخ في  1976دستكر   -01
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1991 

المحدد لقائمة المناصب العميا في المصالح  117-92المرسـك التنفيذم رقـ   -02
 14الخارجية التابعة لممديرية العامة لمميزانية كتصنيفيا كشركط التعييف فييا، المؤرخ في 

 ، الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية1992مارس  14المكافؽ  1413عاـ صقر 
 مارس 18المكافؽ  1413صفر  18، الصادرة بتاريخ 48: الديمقراطية الشعبية، العدد

.1992 

 25، المتعمؽ بمصالح المراقبة المالية، المؤرخ في  381-11المرسـك التنفيذم رقـ  -03
، الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية 2011نكفمبر  21المكافؽ  1432ذم الحجة عاـ 
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نكفمبر  27المكافؽ  1433محـر عاـ  02، الصادرة بتاريخ 64: الديمقراطية الشعبية، العدد
2011. 

، المتعمؽ بالرقية السابقة النفقات التي يمتـز بيا، المؤرخ 1-92ـك التنفيذم رقـ المرس  -04
، الجريدة الرسمية لمجميكرية 1992نكفمبر  14المكافؽ  1413جمادل األكلى عاـ  19في 

 1413جمادی األكلى عاـ  20، الصادرة بتاريخ 82: الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد
 .1992نكفمبر  15المكافؽ 

المتعمؽ بالرقابة المسابقة النفقات التي يمتـز بياء  374-09المرسـك التنفيذم رقـ  -05
، الجريدة الرسمية 2009نكفمبر  16المكافؽ  1430ذم القعدة عاـ  28المؤرخ في 

ذم الحجة عاـ  02، الصادرة بتاريخ 67: لمجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد
 2009نكفمبر  19المكافؽ  1432

، المتعمؽ بتأىيؿ المفتشية العامة لممالية لمتقكيـ  79  -92المرسـك التنفيذم رقـ  -06
 22المكافؽ  1412ذم القعدة  17لممؤسسات العمكمية االقتصادية، المؤرخ في  االقتصادم

صادرة ، اؿ15: ، الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية العدد1992فيفرم 
 1992فيفرم  25المكافؽ  1412ذم القعدة عاـ  20بتاريخ 

، المتعمؽ بتحديد صالحيات المفتشية العامة المالية، 272-08المرسـك التنفيذم رقـ  -07
، الجريدة الرسمية 2008سبتمبر  06المؤرخ في  1429عاـ  14ذم القعدة  17المؤرخ في 

ذم القعدة عاـ  20، الصادرة بتاريخ 15: العددلمجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، 
 . 2008سبتمبر  09المكافؽ  1429

نات المفتشية العامة لممالية المؤرخ في عالمتضمف إ 23-30المرسـك التنفيذم رقـ  -08
، الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية 1980مام  15المكافؽ  1404صفر عاـ  15

مام  19المكافؽ  1404صفر عاـ  18الصادرة بتاريخ  ،04: الديمقراطية الشعبية، العدد
1980. 
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المتعمؽ بإستحداث الصندكؽ المشترؾ لمجماعات  266  -86المرسـك التنفيذم رقـ   -09
الصادرة بتاريخ  1986نكفمبر  05المكافؽ  1408جمادل األكلى  19المحمية المؤرخ في 

 .1986نكفمبر  09المكافؽ  1408جمادل األكلى  21

المتضمف تأىيؿ المفتشية العامة لممالية التقكيـ  79 -92المرسـك التنفيذم رقـ   -10
 22المكافؽ  1412ذم القعدة  28لممؤسسات العمكمية االقتصادية، المؤرخ في  االقتصادم

، 15: ، الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد1992فيفرم 
 .1992فيفرم  26المكافؽ  1412ذم الحجة  02الصادرة بتاريخ 

 قائمة المراجع   -2

 المؤلفات 

المبادئ العامة كتطبيقاتيا في القانكف الجزائرم،  -لس شاكش، المالية العامة مبشير  -01
الميزانية العامة لمدكلة، الحسابات الخاصة بالخزينة، الميزانيات المعمقة ديكاف المطبكعات 

 2007الجزائر، الجامعية، كىراف، 

جماؿ العمارة، منيجية الميزانية العامة لمدكلة في الجزائر ، دار القجر لمنشر،   -02 
. 2004القاىرة، 

مسعكد شييكب، أسس اإلدارة المحمية كتطبيقاتيا عمى نظاـ البمدية كالكالية في  -03 
. 1986الجزائر، ديكاف المطبكعات الجامعية، الجزائر، 

دارة المالية العامة، المكتبة الكطنية، محمد أحمد حج  -04  ازم، المحاسبة الحككمية كا 
. 1998، 4عماف، األردف، ط

عادؿ أحمد حشيش، أساسيات المالية العامة، دار الجامعة الجديدة لمنشر،   -05 
  2006اإلسكندرية، مصر ،
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 2001.زيع،عبد الرزاؽ الشيخمي، اإلدارة المحمية، دراسة مقارنة، دار المسيرة كالتك  -06

.  2001عبد الكريـ أبك مصطفى، اإلدارة كالتنظيـ، دار كائؿ لمنشر، عماف،   -07

.  2006عمي زدكد، المالية العامة، ديكاف المطبكعات الجامعية، الجزائر،   -08

. 1998عناية غازم ، المالية العامة كالتشريع الضريبي، دار البيارؽ، عماف   -09

، 2ط الجبائي الجزائرم، دار ىكمة، الجزائر، الجزء األكؿرضا خالصي، النظاـ   -10 
2006 .

اإلعتداؿ، العجز، كالتحكـ الجيد في ) الشريؼ رحماني، أمكاؿ البمديات الجزائرية،  -11
 E003، دار القصبة لمتشر، الجزائر، (التسيير

 :الرسائل والمذكرات -ب 

: قك أطركحات الدكتكرا

 .عادؿ محمكد حمدم، مشكالت اإلدارة المحمية، رسالة دكتكراه، مصر  -01 

 رسائل الماجستير

إبراىيـ بف داكد، الرقابة المالية عمى النفقات العامة، بيف الشريعة اإلسالمية كالتشريع   -01
 الجزائرم، رسالة ماجستير في القانكف قرعة الدكلة كالمؤسسات العمكمية، كمية الحقكؽ جامعة

 .2003 -2002بف عكنكف، الجزائر، 

أحمد بمجياللي ، إشكالية عجز ميزانية البمديات، دراسة تطبيقية لبمديات؛ جياللي بف   -02
منار مدرسة  عمار سيدم عمي مالؿ كقرطكفة، رسالة ماجستير في العمـك االقتصادية في

  -2010امعة تممساف، الدكتكراه، تخصص تسيير المالية العامة، كمية العمـك االقتصادية، ج
2011. 
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بيية عمراني، ميزانية البمدية كمدل ضعؼ إدارتيا، رسالة ماجستير ، كمية الحقكؽ   -03
 .1990 -1989جامعة الجزائر، 

محمد الجاىمي، المفتشية العامة في رقابة األمكاؿ العمكمية، مذكرة تخرج النيؿ شيادة   -04
-1996نية العميا لإلدارة كالتسيير ، الجزائر،الدراسات العميا التخصصية، المدرسة الكط

1995 

دراسة حالة بمديات كالية . ـ.محمد برابح، الجباية المحمية كدكرىا في تمكيؿ ميزانية ج  -05
المدية، رسالة مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير في العمـك االقتصادية كعمـك التسيير ، جامعة 

 2005-2004الجزائر، 

يزائية الكالية بيف التحضير كالمتابعة، مذكرة تخرج المدرسة الكطنية محمد مسعكدی، ـ  -06
 2006-2005العميا لإلدراة ، الجزائر، 

رسالة ماجستير في الحقكؽ، جامعة بف المحمية سممى بف دايخة، نفقات الجماعات   -07
 .2009-2008عكنكف، الجزائر، 

المحمية، رسالة ماجستير في القانكف، سعاد طيبي، الرقابة عمى ميزانية الجماعات   -08
 -2001معيد الحقكؽ كالعمـك اإلدارية، فرع إدارة كمالية، جامعة بف عكنكف، الجزائر ، 

2002. 

فاتح بكطبيؽ، الالمركزية اإلدارية كالتعددية الحزبية، رسالة ماجستير في القانكف،   -09
 .2006-2005جامعة الجزائر، 

المسابقة النفقات العمكمية، مذكرة تخرج مديرية تدريبات  رشيدة بكرككة، الرقابة  -10
 2005-2004الميدانية، المدرسة العميا لإلدارة ، الجزائر، 
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 الممتقيات واألعمال الدراسية -ت 

زفية بركاف ، كريمة ريحي، كضع ديناميكة جديدة لتفعيؿ دكر الجماعات المحمية في   -01
ت المحمية، دراسة مقدمة لمممتقى الدكلي حكؿ تسيير التنمية في مراقبة ميزانية الجماعا

دية كعمـك التسيير ، اكتمكيؿ الجماعات المحمية في ضكء التحكالت، كمية العمـك االقتص
 .2006جامعة سعد دحمب البميدة، 

نجالء بكشامي، صالحيات البمدية بيف فعالية األداء كنقص الكسائؿ، كرقة عمؿ   -02
م حكؿ كاقع اإلدارة المحمية بالجزائر ،جامعة زياني عاشكر، الجمفة مقدمة في الممتقى الكطف

 2010 /04/ 28-27يكمي 
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 مــلخص المذكرة

 

سياسية قاعدية في حرم الدولة، لكونيا األقرب إلى  تعتبر البمدية أىم مؤسسة إدارية إجتماعية
المواطن من خالل معايشتيا لواقعة ومعرفة أولوياتو وانشغاليا بتمبية حاجياتو مما يفرض 
عمينا أن تعترف لمبمدية كبيئة عمى أنيا النواة األساسية في قوام الدولة مما يجعميا تحمل 

وميام كثيرة ومتشعبة فيي مقصد الجميع عميو مسؤوليات عديدة وانشغاالت عدة ووظائف 
لطمب تمبية حاجياتيم أيا كانت طبيعتيا، وىي تمثل صورة الدولة وعمى عاتقيا تقع مسؤولية  

ميزانية البمدية ىي أداة في يد الجماعات المحمية لمقيام بوظائفيا عمى أحسن  التكفل بالتنمية
ميزانية البمدية ىي عبارة عن . حال وتحقيق أىدافيا بما يتماشى مع سياستيا العامة المنتيجة

جدول تقديرات لإليرادات والنفقات السنوية، وعمى ذلك فيي أداة فعالة لتسيير مصالح 
.. عممية إعدادىا وتحضيرىا وتنفيذىا تتم اإلطار الذي حدده القانون الجماعات المحمية وأن

 .المحمية كما أن عمميات نتفيذ ميزانية البمدية تتم تحت أعين ىيئات رقابتو مختمفة لضمان
 
 
 
 .البلدية /.2ميزانية /.1:الكلمات المفتاحية 

 القانون الجزائري   /.3                     

 

 
 

 

 

 
 


