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 تقديرو شكر 

الذي  واآلخرأول من يشكر وحيمد أناء الليل وأطراف النهار هو العلي القهار األول 
 متام هذا العمل املتواضعإأغرقنا بنعمه اليت ال تعد وال حتصى مكننا بفضله من 

إن واجب الوفاء واإلخالص يدعونا إن نتقدم بشكر اجلزيل والتقدير إىل كل من 
القدير الدكتور رشيد ستا  األد وخنص بالذكر ساعدنا يف هذا العمل من قريب أو بعي

على توجيهاته  ونصائحه اليت سامهت إىل حد كبري يف اجناز هذا العمل بن فرحية  
املتواضع وكان لنا نعم املشرف وكل أستا  قدم لنا يد املساعدة بتقدميهم لنا النصائح 

 واإلرشادات القيمة.

 هذا العملبعيد يف اجناز و  إىل كل  من ساندنا من قريب

 

 

 

 
 

 

  



 

 

 داءـــــــــــإه
 

 إىل والدي الكرميني حفظهما اهلل ،ذاهدي عملي هأ

 .الطاعةو  يف عمرمها على الصحة أطالو  

 إىل وعائلتها الكرمية وخاصة أبوها 

 إىل إخويت حفظهما اهلل.

 دعواهتم يل دوما بتوفيق و  إىل كل من ساندوين مبحبتهم

 الئي.زمو  عائليت إىلجناح و 

 إىل من اتسعت دائرة سعاديت بوجودهم. 

 .يسعى إليهو  إىل كل من يعرفين وحيب العلم
 
 
 
 
 



 

 

 

 مقدمة



 مقدمة:

  أ

أسمكب  الجماعات المحمية أساس النظاـ البلمركزم في الدكلة، كالذم يعتبر تجسد 
بيف السمطات المركزية أمف أسالي بالتنظيـ اإلدارم، كالتي تعني تكزيع الكظيفة اإلدارية 

في الدكلة كالييئات اإلدارية المنتخبة، فتنظيـ الدكلة يستكجب تقسيميا إلى كاليات 
  .كبمديات

كباعتبار البمدية الخمية األساسية لبلمركزية اإلقميمية، فيي تمعب دكرا ىاما في  
اـ في مختمؼ التكفؿ بحاجيات المكاطنيف، كتتمتع البمدية بالشخصية المعنكية، كليا دكر ى

 .الجكانب االقتصادية كاالجتماعية

كعرفت الجماعات المحمية غداة االستقبلؿ مشاكؿ مالية خطيرة نتجت عف  
االنخفاض المحسكس في مكاردىا المالية بسبب ضعؼ أك تقمص النشاط االقتصادم 

 يركارتفاع أعباء البمديات التساع صبلحياتيا ككذا ارتفاع األسعار، ضؼ إلى ذلؾ التسي
 .عف انعداـ الخبرة لدل المسيريف الجدد جالمحمية الناتالمحكـ لممالية  غير

فالتسيير كاجية المكاطف المتعامؿ معيا، مفالبمدية ىي اإلدارة األكلى المكجكدة في  
ليذه اإلدارة يخضع حتـ الرقابة ىذا المكاطف، فالميزانية المنجزة مف طرؼ إدارة  يالمال

العمكمية، كأف كؿ اعتماد  ؽلتسيير المرافف الحاجيات الفعمية البمدية يجب أف تعبر ع
الحاؿ في   يدرج في ىذه الميزانية يجب أف يككف صادقا كمترجـ الدراسة راشدة كما ىك

 .ضركرة استغبلؿ كؿ مكارد الشخص العمكمي عمى المستكل المحمي

أف يحصمو مف  كتعتبر ميزانية البمدية بمثابة بياف لما يتكقع المجمس أف ينفؽ ىك 
 .حد في أغمب األحكاؿدات مالية خبلؿ مدة تقدر بعاـ كاإيرا

إف ميزانية البمدية قبؿ تنفيذ نفقاتيا البد أف تخضع إلى نكع خاص مف الرقابة  
السابقة، كالتي تيدؼ إلى اكتشاؼ كتحميؿ المشاكؿ  تطمؽ عمييا تسمية الرقابة القبمية أك

كلمعالجتيا قبؿ حدكثيا كالمكافقة السابقة ألجيزة الرقابة عمى الممكف حدكثيا كتفادييا 
 .القرارات المتعمقة بصرؼ األمكاؿ



 مقدمة:

  ب

إف دراسة مكضكع الرقابة القبمية عمى تنفيذ نفقات ميزانية البمدية يندرج ضمف  
مكضكع المالية المحمية، حيث يشكؿ المالية المحمية، كخاصة مالية البمدية العمكد الفقرم 

رئيس في حياة الجماعات اإلقميمية، إذ تمكنو امف القياـ بالمياـ كالكظائؼ العصب ال
كالمحافظة في الحياة  رككذا االستمراالمككمة إلييا في أحسف الظركؼ كاألحكاؿ مف جية، 

 .كيانيا الييكمي كالتنظيمي مف جية أخرل ىعم

ي إف مف كاجب رئيس المجمس الشعبي البمدم بصفتو اآلمر بالصرؼ الرئيس 
لمبمدية كممثميا القانكني، إعداد الميزانية كعرضيا عمى المجمس الشعبي البمدم لمتصكيت 

  .المعنية ةالسنة الماليخبلؿ  عمييا، كىذا قبؿ القياـ بتنفيذ العمميات المالية الممتـز بيا

ذا كانت البمدية الييئة المستقمة تتمتع بالشخصية المعنكية كاستقبلؿ الذمة المالية   كا 
فإف ىذه الخاصية ال تمنعيا مف أف تمارس عمى ماليتيا الرقابة لضماف حسف تنفيذىا 

المالية محمية جزءا ال يتجزأ مف المالية العمكمية ظمت  دالتسيير كتعكحمايتيا مف سكء 
 .ضكع عدة إصبلحاتالمالية المحمية مك 

حيث نذكر أف مالية البمدية كالرقابة البمدية الرقابة القبمية عمييا عرفت تطكرا  
ممحكظا في الجزائر كطرأت عمييا مجمكعة مف اإلصبلحات، كمما يزيد العبء عمى 

 :البمدية ىك أف النفقات العامة المحمية في تطكر كتزايد مستمر كذلؾ لعدة أسباب

 .التسييرزيادة نفقات   -

 .زيادة الكثافة السكانية  -

كفي ظؿ ىذه الظركؼ فإف السمطات الكصية سعت جاىدة إليجاد حمكؿ لمعجز  
الذم تعاني منو البمديات عبر عدة طرؽ منيا مسح الديكف كمنح اإلعانات، لعؿ أىـ حؿ 

 ىك إخضاع نفقات البمدية لمرقابة السابقة لمنفقات التي يمتـز بيا.



 مقدمة:

  ت

كدكر مالية البمدية في التنمية المحمية، فإف الدكلة دائما تصير عمى  كنظرا ألىمية 
ضماف تحقيؽ األىداؼ المسطرة التي يمكف أف تتحقؽ بكجكد رقابة قبمية تكاكب صرؼ 

 النفقات.

إف إنجاز العمميات المالية لمبمدية في مجاؿ تنفيذ نفقات ميزانيتيا، تتطمب كجكد  
كنظميا، كتعتبر المحاسبة العمكمية القناة الرئيسية  قكاعد كنصكص قانكنية تتحكـ فييا

التي تمر عبرىا مختمؼ سياسات الدكلة مف خبلؿ الناحية المالية، كما تحدد التزامات 
أعكاف التنفيذ كخاصة اآلمر بالصرؼ كالمحاسب العمكمي باإلضافة إلى تحديد 

 مسؤكلياتيـ.

زايدة لذلؾ فيي تعرؼ أطر حيث تكتسي النفقات التي تصرفيا البمدية أىمية مت 
تنظيمية خاصة بيا كقانكف المحاسبة العمكمية في الجزائر، حيث تخضع النفقة العمكمية 
المحمية إلى العديد مف أنكاع الرقابة يمكف تحديد أىميتيا في أنكاع الكبلسيكية حسب 

م تسبؽ التسمسؿ الزمني لمراحؿ تنفيذ النفقة العمكمية إلى رقابة بعدية كرقابة مسبقة أ
االنطبلؽ في تنفيذ النفقة كىي محؿ دراستنا، حيث تتعدد ىذه الرقابة القبمية كتتمثؿ في 

 كؿ مف:

 رقابة لجنة الصفقات العمكمية. -

 .رقابة المراقب المالي -

 رقابة المحاسب العمكمي. -

 أىداف الدراسة:      
إف اليدؼ مف ىذه الدراسة ىك التعرؼ عمى ىيئات المختصة بالرقابة القبمية عمى تنفيذ  

 النفقات العمكمية المحمية )البمدية(، مع إبراز الدكر الرقابي الذم تقـك بو، كذلؾ باستعماؿ



 مقدمة:

  ث

استعماال يكرس مبدأ النزاىة كالشفافية كالكقكؼ  االعتمادات المالية المفتكحة كاستعماليا
 دل مطابقة العمميات المالية مع القكاعد المحاسبة العمكمية.عمى م

 المنيج المعتمد في ىذه الدراسة:
كمف أجؿ اإلحاطة بجميع جكانب اإلشكالية، كما تتطمبو جميع الدراسات القانكنية  

مف إتباع لمناىج معينة، تـ االعتماد عمى المنيج الكصفي التحميمي، خاصة أنو األنسب 
 مدراسات كاألبحاث القانكنية.كأكثر مبلءمة ل

 أسباب اختيار الموضوع:
كمف الدكافع التي جعمتنا نختار البحث في ىذا المكضكع كالتي تنقسـ إلى قسميف قسـ 

 مكضكعي كقسـ ذاتي.

 القسم الموضوعي:  -أ
 ينطمؽ أساسا مف :

 األىمية التي أكالىا المشرع لعممية الرقابة  -1

 ؿ.قمة الدراسات في ىذا المجا -2

أىمية ميزانية البمدية باعتبارىا مف أىـ أدكات السياسة المالية التي تستعمميا الدكلة  -3
 لتحقيؽ التنمية االقتصادية كاالجتماعية كمختمؼ اإلصبلحات التي تشيدىا.

 المكضكع مرف كمازاؿ يبحث في العديد مف الممتقيات  -4

 القسم الذاتي: -ب
 مكضكع الميكؿ الشخصي لمبحث في ىذا ال -1

اإليماف العميؽ لمدكر الكبير الذم تمعبو ميزانية البمدية خاصة إذا ما تـ إصبلحيا  -2
 كعصرنتيا.

 الرغبة في البحث كاالطبلع. -3



 مقدمة:

  ج

 كلئلشارة تنتمي ىذه الدراسة إلى البحكث المطكلة نكعا ما.

ىنا يتعمؽ أما الدراسات السابقة حكؿ المكضكع فبل يمكف القكؿ بأنيا قميمة إال أف األمر 
 باختبلؼ الزكايا التي درست منيا

ىذا باإلضافة إلى اعتمادنا عمى أىـ المراجع المكتكبة المرتبطة بالمكضكع بصفة مباشرة 
أك غير مباشرة، كمف أىـ المراجع التي أفادتنا في بحثنا ىك كتاب أمكاؿ البمديات 

و الشريؼ رحماني باإلضافة )االعتبلؿ، العجز كالتحكـ الجيد في التسيير( لمؤلف الجزائرية
إلى كتاب شرح تنظيـ الصفقات العمكمية لؤلستاذ عمار بكضياؼ، باإلضافة إلى القكانيف 

 .. إلخ. . كالمراسيـ كالتعميمات

 ومن الصعوبات التي واجيتنا في إنجاز ىذا الموضوع وككل بحث عممي:
 صعكبة جمع المراجع ذات الصمة بالمكضكع، خاصة الحديثة منيا. -1

  .عدـ استقرار النصكص القانكنية المنظمة لمرقابة القبمية -2

  .ضيؽ الكقت مقارنة مع طبيعة البحث -3

 اإلشكالية:
 كتأسيسا عمى ما سبؽ، يمكف بمكرة إشكالية بحثنا في السؤاؿ التالي : 

كيف تتم الرقابة القبمية عمى تنفيذ نفقات ميزانية البمدية؟ وفيما تتمثل أشكال  
 ذه الرقابة؟ى وآليات

كييدؼ اإللماـ بكؿ ما يمكف أف يفيد في تفصيؿ كتكضيح أشكاؿ كآليات الرقابة  
القبمية باإلضافة إلى الدكر الرقابي ألجيزة الرقابة القبمية عمى تنفيذ نفقات ميزانية البمدية، 
اف كبما تتكفر لنا مف مادة عممية ارتأينا تقسيـ البحث إلى فصميف، فالفصؿ األكؿ أتي بعنك 

عمكميات حكؿ ميزانية البمدية حيث تـ التطرؽ في المبحث األكؿ إلى مفيـك ميزانية 



 مقدمة:

  ح

البمدية، كفي المبحث الثاني تعرضنا إلى ميزانية البمدية، أشكاليا، مضمكنيا كمدكنتيا، 
قرار  كتنفيذ الميزانية.  كفي المبحث الثالث فاحتكل عمى مراحؿ إعداد كا 

ني إلى أشكاؿ كآليات الرقابة القبمية حيث تـ تناكؿ في حيف تطرقنا في الفصؿ الثا 
رقابة المجنة البمدية لمصفقات العمكمية في المبحث األكؿ، أما المبحث الثاني فيندرج تحتو 
رقابة المراقب المالي، أما المبحث الثالث فقد تـ التطرؽ إلى رقابة المحاسب العمكمي 

 كالممثؿ في أميف خزينة البمدية.



 

 

 الفصل األول
 عموميات حول ميزانية البمدية
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 تمييد:
في إطار صبلحيتيا المتعمقة بالتسيير المالي كالمحاسبي لمبمدية عبلقات مع كصايتيا  

تحكميا عدة نصكص قانكنية كتنظيمية مف جية كمع المصالح الدكلية مف جية أخرل 
ضبطت األحكاـ كاإلجراءات الحسابية كاآلجاؿ المطبقة في إعداد كتنفيذ ميزانية البمدية 

 1كالمحافظة عمى الماؿ العاـ.
مالي، كيظير ذلؾ مف خبلؿ تمتعيا بميزانية مستقمة، كمف  باستقبلؿفالبمدية تتمتع  

ألمر الذم يكجب عمى البمدية أف تتمثؿ بمياـ عديدة ا 2خبلؿ تمكيميا ذاتيا لتمؾ الميزانية،
 كأف تمبي الحاجات األساسية لممكاطنيف المقيميف في إقميميا.

فممبمدية نفقات كاجبة الدفع كعمى إثر ذلؾ ينبغي أف تزكد بمكارد مالية كأف تطكرىا مف  
 أجؿ مكاجية ىذه النفقات.

انية، أم بمكارد كىي محؿ مف أجؿ ذلؾ فإف البمدية كشخص معنكم مزكدة بميز  
لنفقات تسمح ليا بالتكفؿ بالمياـ التي يخكليا ليا القانكف، كتتطمب الميزانية إطار كبنية 

كأما عممية تنفيذ النفقات فتتمثؿ في استخداـ  3محددة، كيخضع إعدادىا لقكاعد خاصة،
 انكنا.االعتمادات المرخص بيا، كيتـ تنفيذىا حسب اإلجراءات كالكيفيات المحددة ق

كعمى ىذا قسمنا ىذا الفصؿ إلى ثبلث مباحث رئيسية، حيث قمنا في البحث األكؿ  
باإللماـ بمفيـك ميزانية البمدية، كتطرقنا في المبحث الثاني إلى ميزانية البمدية أشكاليا، 
قرار كتنفيذ ميزانية البمدية كىك  مضمكنيا كمدكنتيا، أما المبحث الثاني تناكلنا مراحؿ إعداد كا 

 جكىر الفصؿ األكؿ.
 

                                                             
 .66، ص2014، دار اليدل، الجزائر، معالم لتسيير شؤون البمديةعبد الكىاب بكضياؼ،  -1
 .52، ص2010، دار اليدل، الجزائر، الجزائر في التشريع الجزائريعادؿ بك عمراف ،  -2
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 المبحث األول:

 مفيوم ميزانية البمدية

البمدية كجزء مف الجماعات اإلقميمية حظيت بالعديد مف القكانيف التي تنظـ كتؤطر  
 ميزانيتيا كتبيف كيفية إعدادىا.

فالبمدية ىي الجماعة القاعدية التي منحيا التشريع االستقبللية المالية، كذلؾ بأف  
ة ترصد فييا جميع نفقاتيا كمكاردىا، كعميو فيي تتمتع بالشخصية المعنكية خّصيا بميزاني

كالذمة المالية المستقمة، كبالتالي فيي تمعب دكران ميما في جميع نكاحي الحياة االقتصادية 
يرادات البمدية كاف مف  كاالجتماعية، كلتحقيؽ ىذه األىداؼ كعدـ التبلعب بنفقات كا 

ميع مراحؿ الميزانية مف اإلعداد كاالعتماد كالتنفيذ كالرقابة الضركرم كجكد أطر تكاكب ج
يرادا كفقا لما قررتو ميزانيتيا.  1عمى سبلمة كصحة تنفيذ الخطة الممية لمبمدية إنفاقا كا 

تعتبر ميزانية البمدية الصكرة العاكسة لنشاطيا كسياستيا المنتيجة، بإعتبارىا تظير  
في جانبييا أكجو اإليراد كاإلنفاؽ ىذا مف جية، كمف جية أخرل نجد أف الجماعات اإلقميمية 

تتمثؿ في كؿ مف البمدية كالكالية  1996،2مف دستكر  15طبقا ألحكاـ المادة في الجزائر 
التشريع بالشخصية المعنكية كاالستقبلؿ المالي، كذلؾ بأف خصيما بميزانية  كالتي متعيما

 ترصد فييا جميع مكاردىما كنفقاتيما.

 إذف فما المقصكد بميزانية البمدية؟

 كما ىي أىـ الخصائص كالمبادئ التي تحكـ ىذه الميزانية؟

                                                             
، رسالة ماجستير في القانكف الوسائل غير القضائية لمرقابة عمى أعمال اإلدارة المحمية في الجزائردحماف حمادك،  -1

 .71، ص2011-2010العاـ، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة أبك بكر بمقايد، تممساف، 
 28، المصادؽ عميو في استفتاء 1996ديسمبر  07فؽ لػ المكا 1417رجب عاـ  26، المؤرخ في 1996دستكر  -2

رجب عاـ  27، الصادرة بتاريخ 76، الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 1996نكفمبر 
 .10، ص1996ديسمبر  08المكافؽ لػ  1417
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في المطمب كلئلجابة عمى ىذه األسئمة سنتناكؿ في ىذا المبحث تعريؼ الميزانية  
 األكؿ، ثـ نتطرؽ إلى الخصائص كالمبادئ التي تحكـ الميزانية في المطمب الثاني.

 المطمب األول:
 تعريف ميزانية البمدية

( مف قانكف البمدية لسنة 01( الفقرة )175لقد كرد تعريؼ ميزانية البمدية في المادة ) 
كالنفقات السنكية لمبمدية، كىي عقد بأنيا "ميزانية البمدية ىي جدكؿ تقديرات اإليرادات  2011

دارة يسمح بسير المصالح البمدية كتنفيذ برنامجيا لمتجييز كاإلستثمار".  1ترخيص كا 

السيما  1990كيعتبر التعريؼ أكثر دقة مف التعريؼ الكارد في قانكف البمدية لسنة  
داتيا كنفقاتيا منو بنصيا "ميزانية البمدية ىي جدكؿ التقديرات الخاصة بإيرا 149المادة 

   2السنكية كتشكؿ كذلؾ أمر باإلذف كاإلدارة تمكف مف حسف سير المصالح العمكمية".

أكد عمى أف الميزانية  2011كمف خبلؿ التصنيؼ نخمص أف تعريؼ الميزانية لسنة  
ىي أداة تنفيذ لبرامج التجييز كاالستثمار لمبمدية، كمف ثـ الطابع التنمكم لمياميا، أما تعريؼ 

فنظر إلى ميزانية البمدية عمى أنيا المرآة العاكسة لسياسة البمدية المالية  1990نة س
كمشركعاتيا خبلؿ سنة مقبمة، كىك ما يميزىا عف الحساب اإلدارم الذم يعبر عف إيرادات 
كنفقات البمدية خبلؿ السنة الماضية، كأف الميزانية تشكؿ أمران باإلذف كاإلدارة بعد التصكيت 

 3المجمس كالمصادقة عمييا مف السمطة الكصية. عمييا مف

                                                             
، الجريدة 2011جكاف  22المكافؽ لػ  1432رجب عاـ  20المتضمف قانكف البمدية المؤرخ في  10-11القانكف رقـ  -1

جكيمية  03المكافؽ لػ  1432، الصادرة بتاريخ أكؿ شعباف 37الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد  لمجميكريةالرسمية 
 .24، ص2011

، الجريدة 1990أفريؿ  7المكافؽ  1410رمضاف عاـ  12المتضمف قانكف البمدية، المؤرخ في  08 -90القانكف رقـ  -2
أفريؿ  11ق المكافؽ  1410رمضاف عاـ  16، الصادرة بتاريخ 15الرسمية لمجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 

 500، ص1990
 .53صعادؿ بك عمراف، المرجع السابؽ،  -3
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داريا، فيي تندرج في إطار قانكني كتقني   كعميو تعتبر ميزانية البمدية عمبل سياسيا كا 
 1منظـ تنظيما دقيقا.

كلئلشارة فإف ميزانية البمدية أداة لتنظيـ كتأطير المستقبؿ يعبر عنيا المجمس الشعبي  
 لبرنامجو السنكم.البمدم بمغة األرقاـ عف إعداده 

 المطمب الثاني:
 الخصائص والمبادئ التي تحكم الميزانية.

 تمتاز ميزانية البمدية بجممة مف المبادئ كالخصائص أىميا:

 الفرع األول: خصائص الميزانية.

 إف ميزانية البمدية ليا عدة خصائص نذكر أىميا:

 البند األكؿ: عمؿ عمني.

عمى مدل استعماؿ  االطبلعلو الحؽ في يعني أف كؿ مساىـ في دفع الضريبة  
المداخيؿ الجبائية مف قبؿ الجماعات المحمية قصد تحقيؽ المنفعة العامة، رغـ ىذا ال يمكف 

 2لممكاطف المشاركة في النقاش عند التصكيت عمى الميزانية.

 البند الثاني: عمل تقديري وتوقيعي.
تعتبر ميزانية البمدية بمثابة خطة لؤلداء المالي لما تتضمنو مف تقديرات لحجـ النفقات  

كاإليرادات السنكية، كعميو تقـك إدارة البمدية بتحديد المشاريع المراد تحقيقيا خبلؿ سنة كاممة 
 3عمى نتائج السنة الفارطة ألف نتائج السنة الجارية غير معركفة بعد. باالعتماد

                                                             
 .20-19المرجع السابؽ، ص ص  الشريؼ رحماني، -1
، رسالة ماجستير في العمـك االقتصادية كعمـك التسيير، فرع ، مراقبة التسيير في الجماعات المحميةسميـ عماد الديف -2

، 2007-2006، تسيير المنظمات، كمية العمـك االقتصادية كعمـك التسيير كالعمـك التجارية، جامعة أمحمد بكقرة، بكمرداس
 . 48ص

 .236، ص2004يكنس أحمد البطريؽ، أصكؿ المالية العامة، الدار الجامعية، مصر،  - 3
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يعني أف ميزانية البمدية ىي عبارة عف جدكؿ تقديرات خاص باإليرادات إف ذلؾ  
كالنفقات السنكية، كيمثؿ جدكؿ التقديرات األرقاـ كالمبالغ المحتممة التي ينتظر الحصكؿ 
عمييا مف المصادر المختمفة لئليرادات، يضاؼ إلى ذلؾ األرقاـ المتكقع إنفاقيا خبلؿ سنة 

ة التقديرات في ضركرة تنظيـ اإليرادات مف جية كالنفقات مف مف الممارسة، حيث تكمف أىمي
جية أخرل، لذلؾ يعطي تعريؼ الميزانية أىمية لفكرة التقديرات، حيث تكتسي طابع احتماليا 

 1كليست أرقاـ مؤكدة، كبالتالي إمكانية مراجعة ىذه التقديرات.

عمؿ، ذلؾ أنو ينبغي كعميو ينبغي عمى البمدية قبؿ كؿ شيء أف تقـك بإعداد برنامج  
عمييا في بداية كؿ سنة معرفة المكارد التي سكؼ تمتمكيا كالنفقات التي ستقـك بيا، عمى ىذا 
األساس فإنيا تحدد نظاـ األكلكية الخاص باألعماؿ الكاجب إنجازىا كفقا لطابعيا 

 2االستعجالي كلضركرتيا.

 .البند الثالث: عمل ترخيص )أمر باإلذن(

خصة مقدمة مف المجمس المنتخب إلى رئيس المجمس الشعبي البمدم الميزانية ىي ر  
)اآلمر بالصرؼ( لمقياـ بعممية صرؼ النفقات المعتمدة كتحصيؿ اإليرادات في إطار تنفيذ 

 3 الميزانية، فالمجمس المنتخب ىك الذم يبت في مسائؿ النفقات كاإليرادات بما يراه مناسبا.

لبمدم أمرا بما يراه مناسبا فإنو ال يستطيع احد أف كبمجرد أف يقرر المجمس الشعبي ا 
يطعف في االختيارات التي قاـ بيا، كليس لمترخيص نفس األىمية بالنسبة لمنفقات 
كاإليرادات، فبالنسبة لمنفقات ليس لرئيس المجمس الشعبي البمدم أم إلزاـ بإنفاؽ كؿ 

ت عمييا، كبالمقابؿ يمكف المصك  االعتمادات، كلكنو ال يستطيع أف يتجاكز االعتمادات

                                                             
، رسالة ماجستير فرع المؤسسات السياسية االستقاللية المالية لممجموعات المحمية في الجزائرسييمة صالحي،  -1

 . 14، ص2009-2008كاإلدارية في الجزائر، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة اإلخكة منتكرم، قسنطينة، 
 .20الشريؼ رحماني، المرجع السابؽ، ص -2
لة ماجستير في العمكـ االقتصادية، ، "دراسة حالة ثبلث بمديات، رساالمالية لمجماعات المحمية االستقالليةياقكت قديد،  -3

 .70، ص2011-2010كمية العمـك االقتصادية كعمـك التسيير كالعمـك التجارية، جامعة أبك بكر بمقايد، تممساف، 
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كماليا إضافيا، أما بالنسبة لممداخيؿ  اعتمادالممجمس الشعبي البمدم أف يمنحو عند االقتضاء 
 1الجبائية فينبغي عمى اآلمر بالصرؼ أف يستكفي جميع اإليرادات المتكقعة.

 البند الرابع: ميزانية البمدية ذو طابع إداري.

اإليرادات كالنفقات فيي تسمح بالتسيير الحسف لمصالح الميزانية كثيقة تتضمف  
البمدية، حيث أف الميزانية تقدـ معمكمات حكؿ نشاط البمدية في الميداف اإلدارم كالمالي 
كاالقتصادم كاالجتماعي كالثقافية فبدكف ىذه المعمكمات ال تستطيع البمدية الكصكؿ إلى 

 2كضعيتيا الحقيقة.

 البند الخامس: عمل منظم.

تخضع الميزانية لقانكف البمدية كلمنصكص المحكمة لو، كتخضع دكريتيا كتقديميا  
عدادىا كالتصكيت عمييا كتنفيذىا كفقا ألحكاـ التشريعية كالتنظيمية.  3كبنيتيا كا 

 البند السادس: أنيا تشكل مداولة من مداوالت المجالس المنتخبة محميا.

ك إذف صادر مف الييئات المنتخبة محميا، طالما أف ىذه الميزانية عبارة عف ترخيص أ 
 فإنيا تعد مداكلة مف مداكالت ىذه الييئات كيترتب عف ذلؾ: 

 المداكالت:  العتمادشركط النصاب كاألغمبية  احتراـأكال: 

( مف قانكف البمدية عمى أنو "ال تصح 23فيما يتعمؽ بالنصاب نصت المادة ) 
ر األغمبية المطمقة ألعضائو الممارسيف، إذا لـ اجتماعات المجمس الشعبي البمدم إال بحضك 

يجتمع المجمس الشعبي البمدم بعد االستدعاء األكؿ لعدـ اكتماؿ النصاب القانكني، تعتبر 
( أياـ كاممة عمى األقؿ، صحيحة 5المداكالت المتخذة بعد االستدعاء الثاني بفارؽ خمسة )

 4ميما كاف عدد األعضاء الحاضريف".
                                                             

 .21-20الشريؼ رحماني، المرجع السابؽ، ص ص  -1
 .76ص، 1989، ديكاف المطبكعات الجامعية، الجزائر، المالية العامةعيسى مصطفى حسيف،  -2
 .76الشريؼ رحماني، المرجع السابؽ، ص -3
 .09، السالؼ الذكر، ص10-11القانكف رقـ  -4
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( مف قانكف البمدية "تتخذ مداكالت المجمس 54شركط فنصت المادة )أما بالنسبة ل 
الشعبي البمدم باألغمبية البسيطة ألعضائو الحاضريف أك الممثميف عند التصكيت، كفي حالة 

 1يككف صكت الرئيس مرجحا". تساكم األصكات،

إذا كاف المبدأ أف ميزانية البمدية تعتبر مداكلة صادرة عف المجمس الشعبي المنتخب،  
حيث فإنو يمكف استثناء أف تصدر بشكؿ قرار مف السمطة الكصية، كبالضبط مف الكالي 

يمكنو في حالة حدكث اختبلؿ بالمجمس الشعبي البمدم يحكؿ دكف التصكيت عمى الميزانية 
ميا كالتدخؿ بالمصادقة عمييا كتنفيذىا، كىذا ما نصت عميو المادة استعماؿ سمطة الحمكؿ مح

"في حالة حدكث اختبلؿ : (112( مف قانكف البمدية حيث نصت المادة )186( ك)112)
بالمجمس الشعبي البمدم يحكؿ دكف التصكيت عمى الميزانية، فإف الكالي يضمف المصادقة 

 2( مف ىذا القانكف".186ة )عمييا كتنفيذىا كفؽ الشركط المحددة في الماد

( نصت "عندما ال يصكت عمى ميزانية البمدية بسبب اختبلؿ داخؿ 186أما المادة )  
( أعبله، يقـك الكالي باستدعاء المجمس الشعبي 102المجمس الشعبي البمدم كطبقا لممادة )

 البمدم في دكرة غير عادية لممصادقة عمييا.

إذا انقضت الفترة القانكنية لممصادقة عمى الميزانية  غير أنو، ال تعقد ىذه الدكرة إال 
 ( أعبله عندما يتعمؽ األمر بالميزانية األكلية185كبعد تطبيؽ أحكاـ المادة )

 3كفي حالة عدـ تكصؿ ىذه الدكرة إلى المصادقة عمى الميزانية، يضبطيا الكالي نيائيا". 

 الفرع الثاني: مبادئ ميزانية البمدية.

لتسيير العمكمي المحمي تمـز البمدية بإعداد ميزانية متكازية كيككف صعبا إف متطمبات ا 
 ( مبادئ أساسية:6غالبا لذلؾ تخضع لتحقيؽ ىذا التكازف لست )

                                                             
 .12، السالؼ الذكر، ص10-11القانكف رقـ  -1
 .17، السالؼ الذكر، ص10-11القانكف رقـ  -2
 .25، السالؼ الذكر، ص10-11القانكف رقـ  -3
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 السنوية. مبدأالبند األول: 

ميزانية البمدية عمؿ تكقعي لمدة سنة، كذلؾ بمكجب مبدأ سنكية الضريبة ألنيا تقتطع  
المبدأ ال يبلئـ إنجاز المشاريع االستثمارية التي يتجاكز حجميا شيرا، لكف ىذا  12لمدة 

كمدة إنجازىا القدرة المالية السنكية في بعض البمديات إف لـ نقؿ جميا، لذلؾ تتـ عاؿ برمجة 
 1عمى عدة سنكات لتحقيؽ األىداؼ المرجك الكصكؿ إلييا.

كؿ سنة، فيي تتفؽ مع كبالنسبة لمجزائر فإف السنة المالية تبدأ مف أكؿ جانفي مف  
كىي نفس خاصية الميزانية العامة لمدكلة، إال أنو  2السنة المدنية كىي لمدة أثنى عشر شيران.

يرد عمى ىذا المبدأ استثناء يتمثؿ في حالة عدـ ضبط ميزانية البمدية لسبب ما قبؿ بدء 
لعمؿ بميزانية مف قانكف البمدية عمى أف يستمر ا 3(،185السنة المعنية فقد نصت المادة )

 السنة المنقضية كفؽ ما يمي:

االستمرار في تحصيؿ اإليرادات العادية كفؽ نفس اإلجراءات كالنسب المعمكؿ بيا في  أوال:
 السنة األخيرة كذلؾ إلى غاية المصادقة عمى الميزانية الجيدة.

( في 12/1ثانيا: ال يجكز االلتزاـ بالنفقات كصرفيا إال في حدكد جزء مف اثنى عشر )
الشير مف مبمغ االعتمادات لمسنة المالية السابقة، كذلؾ إلى غاية المصادقة عمى الميزانية 

المؤرخ في  17-84الجديدة بعكس الميزانية العامة لمدكلة،  جكيمية كىذا طبقا لمقانكف رقـ 
 4منو. 69، كالمتعمؽ بقكانيف المالية، المعدؿ كالمتمـ، السيما المادة 1984

                                                             
شكالية عجزدكبابي نضيرة،  -1 ، رسالة ماجستير في العمـك االقتصادية، تخصص ميزانية البمدية الحكم الراشد المحمي وا 

، 2010-2009اقتصاد التنمية، كمية العمـك االقتصادية كعمـك التسيير كالعمـك التجارية، جامعة أبك بكر بمقايد، تممساف، 
 .33ص

 .76، ص2011، عمي زغدكد، المالية العامة، الطبعة الرابعة، ديكاف المطبكعات الجامعيىة، الجزائر -2
 .25، السالؼ الذكر، ص10-11القانكف رقـ  -3
جكيمية  07المكافؽ لػ 1404شكاؿ  08، المتعمؽ بقكانيف المالية، المعدؿ كالمتمـ، المؤرخ في 17-84القانكف رقـ  -4

المكافؽ  1404شكاؿ  11، الصادرة بتاريخ 28، الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 1984
 .1984جكيمية  1007ؿ
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السنكية يعني أف الفترة المخصصة لتنفيذ اإليرادات كالنفقات المفتكحة في مبدأ  
الميزانية، محدد بمدل زمني، يككف سنة كاحدة في الغالب، كتختمؼ بداية السنة المالية مف 

 دكلة ألخرل.

كيتـ ىذا التحديد متناسبا مع أحكاليا اإلدارية كالتشريعية كاالقتصادية حتى ال تتغير  
 1كاألحكاؿ تغيرا مف شأنو عدـ تحقيؽ تكقعات.الظركؼ 

إف سنكية الميزانية تنسجـ مع كتيرة الحياة االقتصادية، فالزراعة عمكما كتيرتيا  
تنظـ عممياتيا اإلنتاجية عمى مدار سنة، كما تسمح ىذه المدة  سنكية، كما أف المؤسسات

خبلؿ مدة معقكلة كمبلئمة، فبل ىي  لئلدارة المالية كاإلدارات األخرل بإنجاز عمالياتيا المالية
 2بالقصيرة فتدفع إلى االستعجاؿ كالتنفيذ الشكمي كالىي بالطكيمة فتقكد إلى اإلىماؿ كاالتكاؿ.

 البند الثاني: قاعدة وحدة الميزانية.

إف المقصكد بيذا المبدأ أف ميزانية البمدية تككف كاحدة، بمعنى عدـ تقديـ كضعية  
شكؿ ميزانيات متعددة، لكؿ منيا إيراداتيا الخاصة فإذا قدمت الميزانية  اإليرادات كالنفقات في

لممصادقة عمييا، ال يمكف تقديـ ميزانية باإليرادات كميزانية لمنفقات، كغنما يجب أف تقدـ ىذه 
أم غير  مجزأة، تسمح بتبسيط في تقديـ كثائؽ  3اإليرادات  كالنفقات في شكؿ كثيقة كاحدة،

كبذلؾ يمكف  4إلى إمكانية استخبلص نظرة حكؿ الكضعية المالية لمبمدية، الميزانية، إضافة
، إال أنو يمكف تبديؿ ىذه كالنفقات مبدئيا في كثيقة كاحدة إظيار مجمكع ىذه اإلجراءات

 الميزانية خبلؿ السنة كفؽ ما يمي:

                                                             
، 2012، الطبعة الخامسة، ديكاف المطبكعات الجامعية ، الجزائر، اقتصاديات المالية العامةمحمد عباس محرزم،  -1

 .325ص
 .57، ص1992، مطبكعة بالمعيد الكطني لممالية، بالقميعة، المالية العموميةعمي بساعد،  -2
 .22السابؽ، صالشريؼ رحماني ، المرجع  -3
 .74دحماف حمادك، المرجع السابؽ، ص -4
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كىي الكثيقة األساسية التي يبدأ تنفيذىا في أكؿ يناير مف السنة  الميزانية األولية: -أوال
 كيتـ إعدادىا عمى أساس التقديرات.

كيتـ ىذا قبؿ إعداد الميزانية اإلضافية، كال يتـ فتح ىذا  المسبق: االعتمادفتح  -ثانيا
 إال عمى أساس مداخيؿ جديدة حقيقية. االعتماد

ة تعديمية، بمعنى أنيا تعدؿ اإليرادات كالنفقات المقدرة كىي كثيق الميزانية اإلضافية: -ثالثا
 في الميزانية األكلية، كما أنيا تستعمؿ الفائض أك العجز الناتج عف ميزانية السنة السابقة.

كيتـ ذلؾ بعد إعداد الميزانية اإلضافية كيسكل في  بالترخيص الخالص: االعتمادفتح  -رابعا
إال في حالة كجكد إيرادات حقيقة بإمكانيا تغطية  عتماداالالحساب اإلدارم، كال يمكف فتح 
 النفقات الجديدة المزمع تسجيميا.

كىك عبارة عف الحصيمة النيائية لئليرادات كالنفقات مف حيث  الحساب اإلداري: -خامسا
مارس مف السنة المعينة بالنسبة لمسنة  31التحديدات، اإلنجازات، كباقي اإلنجاز، كبعد 

 طرؼ اآلمر بالصرؼ.الماضية مف 

 البند الثالث: قاعدة شمولية ميزانية البمدية.
يقصد بيذه القاعدة إدراج كافة اإليرادات كالنفقات في كثيقة الميزانية، بحيث ال  

يخصص أم نكع مف اإليرادات بذاتو إلى كجو معيف مف أكجو النفقات، فقاعدة كحدة الميزانية 
قاعدة الشمكلية فتتطمب إدراج النفقات كاإليرادات في  تتطمب إعداد عمؿ ميزاني كاحد، بينما

 1ىذا العمؿ الميزاني، فيما قاعدتيف متكاممتيف كيقدـ مبدأ الشمكلية كفقا لطريقتيف:

 قاعدة عدـ تخصيص اإليرادات كأصؿ عاـ.• 
 قاعدة الحاصؿ العاـ.• 

 
                                                             

 .23، المرجع السابؽ، صسييمة صالحي -1
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 البند الرابع: قاعدة القبمية.

ينبغي لئلطار المالي أف يكضع في بداية التسيير الجديد، األمر الذم بمكجب إعداد  
 السنة المالية الجارية، أم في كقت ال تككف فيو المكارد معركفة بدقة. انتياءالميزانية قبؿ 

لمتكقعات المالية، ذلؾ أف اإلجراءات قؿ  تياطيحاالكتأتي ىذه القبمية لتعزيز الطابع  
 1ما تككف قابمة لمضبط في شمكليتيا عند بداية السنة المالية.

 البند الخامس: قاعدة توازن الميزانية.

يمثؿ تكازف الميزانية لمبمدية مف أىـ ميزاتيا عف الميزانية العامة لمدكلة، ىاتو األخيرة  
 ال يشترط ضركرة تكازنيا.

تكازف الميزانية أف تتساكل جممة اإليرادات العامة مع جممة النفقات  كيقصد بمبدأ 
العامة، كبناء عمى ذلؾ فبل تعتبر الميزانية محققة لمبدأ التكازف إذا زاد إجمالي النفقات العامة 

كسبب اشتراط  2عف إجمالي اإليرادات العامة فيذا يعبر عف كجكد عجز في الميزانية،
 10-11مدية ىك محدكدية مكارد البمدية، كقد نص قانكف البمدية رقـ ضركرة تكازف ميزانية الب

 عمى أحكاـ تتعمؽ بضبط الميزانية كعدـ رىف مستقبميا المالي.

 ( ثبلث قكاعد أساسية:03كيتحقؽ ىذا التكازف باحتراـ )
 تكازف قسـ التسيير مع قسـ التجييز.  -
 لمنفقات كاإليرادات.صحة التكقعات، بمعنى تجنب كؿ التقميؿ أك التضخيـ  -
 ضماف تسديد المديكنية عف طريؽ المكارد الذاتية لمبمدية دكف المجكء إلى االفتراض. -

 البند السادس: قاعد تخصيص إيرادات ميزانية البمدية.
بعكس ميزانية الدكلة التي تحكميا قاعد عدـ تخصيص اإليرادات نجد أف ميزانية  

 كىي قاعدة تخصيص اإليرادات.البمدية تخضع لقاعدة مخالفة لذلؾ 

                                                             
 .23الشريؼ رحماني، المرجع السابؽ، ص -1
 .97، ص2003، دار العمـك لمنشر كالتكزيع، الجزائر، المالية العامةمحمد الصغير بعمي، يسرم أبك العبلء،  -2
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عمى  2011جكاف  22المؤرخ في  10-11حيث جاء ذلؾ صراحة في قانكف البمدية رقـ 
بعض اإليرادات التي يجب أف تخصص لتغطية نفقات قسـ التسيير بالدرجة األكلى، كالتي 
تتمثؿ في اإليرادات الضريبية، بينما يخصص جزء آخر لضماف تغطية نفقات التجييز 

 1تثمار كالمتمثؿ في القركض.كاالس

الفقرة الرابعة مف قانكف البمدية: "ال يمكف القياـ بأم تحكيؿ  184كما نصت المادة  
 2المقيدة بتخصيص خاص. لبلعتمادات

فمف خبلؿ ما سبؽ نجد أف قانكف البمدية أعطى أىمية كبيرة لميزانية البمدية، حيث  
عميو اإلصبلحات المالية في العشرية أصبحت الشغؿ الشاغؿ، كىك ما أكدت كركزت 

األخيرة، كبما أف ميزانية البمدية تمثؿ العمؿ المالي األكثر أىمية، لذلؾ ينبغي أف تخضع 
 لمبادئ كقكاعد خاصة تحكميا، كالتي تشكؿ كتحدد الخطكط الرئيسية لمميزانية.

 المبحث الثاني:

 ميزانية البمدية اشكاليا، مضمونيا ومدونتيا

ئؽ ميزانية البمدية الكسيمة األساسية كالكحيدة التي تبيف كيفية تكظيؼ تعتبر كثا 
اإليرادات كصرؼ النفقات كالتي تتككف مف أبكاب ليا عنكاف خاص بيا، تتعمؽ بكؿ قسـ مف 
أقساـ الميزانية ككؿ باب ينقسـ إلى مكاد تحمؿ رقما معينا، فالتعرؼ عمى بنية كمككنات 

رة في تحديد كمعرفة مكاطف الخمؿ الطارئ عمييا، كتأخذ ميزانية ميزانية البمدية لو أىمية كبي
 البمدية عدة أشكاؿ، كعمى ضكء ذلؾ نطرح بعض األسئمة:

 ما ىي األشكاؿ التي تأخذىا ميزانية البمدية؟ -

 ما مضمكف كمحتكل ميزانية البمدية؟ -

                                                             
 .25-24ص  ، المرجع السابؽ، صسييمة صالحي -1
 .24، السالؼ الذكر، ص10-11القانكف رقـ  -2
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 ىؿ تكجد مدكنة ميزانياتية خاصة بالبمدية؟ -

سنتناكؿ في ىذا المبحث أشكاؿ ميزانية البمدية )كثائؽ لئلجابة عمى ىذه األسئمة  
 الميزانية( في المطمب األكؿ، ثـ سنتطرؽ إلى مضمكف ميزانية البمدية في المطمب الثاني.

 المطمب األول:
 أشكال ميزانية البمدية )وثائق الميزانية(.

كف مف قان 177تتككف ميزانية البمدية مف خمسة كثائؽ كما جاء في نص المادة  
يتـ إعداد الميزانية األكلية قبؿ بدء السنة المالية كيتـ تعديؿ النفقات كاإليرادات خبلؿ »البمدية 

السنة المالية حسب نتائج السنة المالية السابقة عف طريؽ ميزانية إضافية، يسمى فتح 
االعتمادات المصادؽ عمييا عمى انفراد في حالة الضركرة "اعتمادات مفتكحة مسبقا" إذا 

 1.»جاءت قبؿ الميزانية اإلضافية أك" ترخيصا خاصا " إذا جاءت بعدىا

 الفرع األول: الميزانية األولية.

سميت باألكلية ألنيا ميزانية تعدىا البمدية خبلؿ السنة المعينة، كىي تكضع قبؿ السنة  
كىي الكثيقة األصمية التي  2أكتكبر مف السنة التي تسبؽ تنفيذىا، 31المالية، كبالضبط قبؿ 

تقدر فييا جميع النفقات كاإليرادات المتعمقة بالدكرة التي كصعت مف أجميا، فيي تحتكم 
 عمى كثائؽ متعددة:

 الميزانية األصمية ذاتيا. -

 جدكؿ تمخيص يسمح بالتحقؽ مف التكازف بيف أقساـ الميزانية. -

 الفرع الثاني: الميزانية اإلضافية.

تسمح بتعديؿ النفقات كاإليرادات خبلؿ السنة المالية حسب نتائج السنة المالية كىي ميزانية 
 السابقة.

                                                             
 .24، السالؼ الذكر، ص 10-11القانكف  -1
 .120يميس شاكش بشير، المرجع السابؽ، ص -2
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فيي كثيقة مالية تأتي لتعديؿ الميزانية األكلية سكاء بالنقصاف أك بالزيادة، كذلؾ  
بإضافة نفقات جديدة بسبب ظيكر احتياجات جديدة إضافية، كذلؾ ظيكر إيرادات لـ تكف 

 إعداد الميزانية األكلية.معركفة أثناء 

فالميزانية اإلضافية ىي الميزانية األكلية مضاؼ إلييا ترحيؿ بكاقي الحساب اإلدارم  
 كالتغييرات في اإليرادات كالنفقات التي يراىا المجمس ضركرية لمسنة المعينة.

 كلمميزانية اإلضافية ثبلث مياـ ىي:

رؾ لمسنة المالية الجارية عمميات لـ تتـ بعد تتي تبالنسبة لمسنة المالية السابقة ال االرتباط -1
 أك فائضا مف المكارد أك عجز في المالية.

 ضبط الميزانية األكلية لمسنة الجارية. -2

 1برمجة العتاد. -3

جكاف مف السنة المطبقة خبلليا،  15كيتـ التصكيت عمى الميزانية اإلضافية قبؿ  
 المجمس الشعبي البمدم. كبصفة إلزامية عمى أساس التكازف مف قبؿ

 المفتوحة مسبقا. االعتماداتالفرع الثالث: 

يصادؽ عمييا عمى انفراد في جالة الضركرة كتظير قبؿ إعداد  اعتماداتىي  
التي  االعتماداتالميزانية اإلضافية ككسيمة لتغطية بعض النفقات االستعجالية، أم أنيا تمؾ 

ضركرتيا إال بعد إعداد الميزانية األكلية، كيتـ  لـ تدخؿ في الميزانية األكلية، كلـ تظير
  2بمداكالت في انتظار تسكيقيا في الميزانية اإلضافية. اعتمادىا

المفتكحة مسبقا خارج الميزانية األكلية كاإلضافية  االعتماداتكيتـ التصكيت عمى  
 كذلؾ قبؿ التصكيت عمى الميزانية اإلضافية بشرط تكافر إجراءات جديدة.

                                                             
، رسالة ماجستير في القانكف، فرع إدارة كمالية، كمية الحقكؽ، بف الرقابة عمى ميزانية الجماعات المحميةسعاد طيبي،  -1

 .28، ص2002-2001جزائر، عكنكف، جامعة ال
 .35نضيرة دكبالي، المرجع السابؽ، ص -2
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 الرابع: الترخيصات الخاصة. الفرع

يصادؽ عمييا عمى  اعتماداتىي الكثيقة الثانية خبلؿ السنة المالية، كىي أيضا  
في حالة الضركرة، كتككف بعد التصكيت عمى الميزانية اإلضافية، كيتـ اعتمادىا  انفراد

المفتكحة  االعتماداتفيي ليا نفس دكر  بمداكالت في انتظار تسكيتيا في الحساب اإلدارم.
، كيصكت عمييا أيضا خارج الميزانيتيف  1المسبقة لكف تختمؼ معيا فقط في كقت فتحيا

األكلي كاإلضافية، كذلؾ بعد التصكيت عمى الميزانية اإلضافية عمى ضركرة تكفر أيضا 
 إيرادات حقيقة.

 الفرع الخامس: الحساب اإلداري.

حصيمة العمميات التي أنجزت  بعد انتياء السنة المالية يككف مف الضركرم إعداد 
بالفعؿ في السنة المالية في الحساب اإلدارم، ىذا األخير ىك حكصمة مالية لمسنة الماضية 

 مارس مف السنة المعنية بالنسبة لمسنة الماضية. 31متأخرة بسنة كيعد في 

كيعد الحساب اإلدارم بمثابة الكثيقة التي تسمح لممجمس الشعبي البمدم أف تمارس  
ابة بعدية لمعمميات المنفذة في إطار الميزانية كنتائجيا كما ىي معركفة في الحسابات رق

اإلدارية مع تمؾ المنجزة أك المنفذة مف قبؿ المحاسبيف العمكمييف المعنييف ) أميف خزينة 
 2البمدية كأميف الخزينة لمكالية(.

عمى أنو: "يعد رئيس مف قانكف البمدية في الفقرة األكلى منيا  188كقد نصت المادة  
مس الشعبي البمدم عند نياية الفترة اإلضافية لمسنة المالية الحساب اإلدارم لمبمدية مجال

 .3كيعرضو عمى المجمس الشعبي البمدم لممصادقة"

يجمع الحساب اإلدارم كؿ تسجيبلت السنة المالية كيبينيا في جدكؿ مفصؿ ينقسـ  
كالتجييز، كاليدؼ الرئيسي مف إعداد الحساب  ستثمارلبلإلى قسميف، األكؿ لمتسيير كالثاني 

                                                             
 .36نضيرة دكبايبي، المرجع السابؽ، ص -1
 .21المرجع السابؽ، ص سييمة صالحي، -2
 .25، السالؼ الذكر، ص 10-11القانكف  - 3
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اإلدارم ىك معرفة إف كانت ميزانية السنة المالية متكازنة بيا فائض أك عجز، كفي ىذه 
الحالة يمتص العجز مف الميزانية اإلضافية أك عف طريؽ إعانات صندكؽ التضامف 

 1كالضماف لمجماعات المحمية.

مارس بمثابة قانكف  31يخص الميزانية المقفمة في كيمثؿ الحساب اإلدارم كالذم  
 2ضبط لمميزانية العامة لمدكلة.

 المطمب الثاني:
 مضمون ومدونة الميزانية

تعتبر ميزانية البمدية عبارة عف جدكؿ تقديرم لئليرادات كالنفقات السنكية الخاصة  
الميزانية عمى قسميف، قسـ التسيير كقسـ التجييز كاالستثمار، ككؿ  هبالبمدية، كتحتكم ىذ

قسـ ينقسـ إلى إيرادات كنفقات، كما أف لمبمديات مدكنتيف، األكلى تطبؽ عمبل بمديات مقر 
الكالية كالدكائر كتطبؽ الثانية عمى باقي البمديات، كتعد كؿ مف الميزانية األكلية كاإلضافية  

 (.PCNمعايير المخطط الكطني الحسابي )كالحساب اإلدارم حسب 

 الفرع األول: مضمون )محتوى( الميزانية.

)في فقرتيا  179تحتكم ميزانية البمدية عمى شقيف طبقا لما نصت عميو المادة  
 3األكلى(: "تحتكم ميزانية البمدية عمى قسـ:  قسـ التسيير، قسـ التجييز كاالستثمار".

 

                                                             
لمجماعات المحمية كيحدد ميامو ػتػضػمف إنػشػاء صػنػدكؽ التضامف كالضماف الم ،116-14تػػنػفػيػذم رقـ المػرسػـك ال -1

الجريدة الرسمية لمجميكرية ، 2014مػارس سػنػة  24المػكافؽ  1435جػمػادل األكلػى عاـ  22مػؤرخ في ، الكتنظيمو كسيره
 2014سػنػة  أفريؿ 02المػكافؽ  1435جػمػادل األكلػى عاـ  22، الصادرة بتاريخ 19الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 

 .149يحي دنيدني، المرجع السابؽ، ص - 2
 .24، السالؼ الذكر، ص 10-11القانكف  -3
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المحدد  2012أكت  21المؤرخ في  315-12رقـ إضافة إلى المرسـك التنفيذم  
منو بينيا: "تشمؿ مدكنة نفقات  02لشكؿ ميزانية البمدية كمضمكنيا السيما في المادة 

يرادات ميزانية البمدية عمى قسميف: قسكـ التسيير ، قسـ التجييز كاالستثمار".  1كا 

 البند األول: قسم التسيير.

يرادات د  ائمة، تسمح لرئيس المجمس الشعبي البمدم يعرض فيو تكقعات لنفقات كا 
بتسيير مجمؿ المصالح البمدية كالحالة المدنية، مصمحة الطرؽ، اإلنارة العمكمية، تنظيؼ 

 2الطرؽ، مصمحة المقابر، كصيانة األماكف العقارية لمبمدية.

 كينقسـ قسـ التسيير إلى قسميف أساسييف، فصؿ خاص بالنفقات كفصؿ خاص باإليرادات.

 : إيرادات قسم التسيير.أوال
لمبمدية إيرادات تمكنيا مف مقابمة كتغطية النفقات التسيير كالتي تتككف طبقا لممادة  
 بمدية( بما يأتي: )ؽ. 195

ناتج المكارد الجبائية المرخص بتحصيميا لفائدة البمديات بمكجب التشريع كالتنظيـ  -1
النسبة التي تعكد لمبمدية، كتتمثؿ ىذه المعمكؿ بيما كيحدد القانكف كعاء ىذه اإليرادات ك 

اإلرادات في: )الرسـ عمى النشاط الميني، الرسـ عمى القيمة المضافة، الرسـ العقارم، الرسـ 
 عمى رفع القاذكرات، رسـ التطيير...إلخ(.

المساىمات كناتج التسيير الممنكح مف الدكلة كالصندكؽ المشترؾ لمجماعات المحمية  -2
 مية.كالمؤسسات العمك 

 رسـك كحقكؽ كمقابؿ الخدمات المرخص بيا بمكجب القكانيف كالتنظيمات. -3

                                                             
 03، المؤرخ في المحدد لشكؿ ميزانية البمدية كمضمكنيا 2012أكت  21المؤرخ في  315-12المرسـك التنفيذم رقـ  -1

، الصادرة 49الشعبية، العدد  الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية الديمقراطية، 2012أكت  21المكافؽ لػ  1433شكاؿ 
 .07ص ،2012سبتمبر  09المكافؽ لػ  1433شكاؿ  22بتاريخ 

 .29الشريؼ رحماني، المرجع السابؽ، ص -2
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ناتج كمداخيؿ أمبلؾ البمدية، كتتمثؿ أساسا في تأجير األمبلؾ المبنية كالمنقكلة التي  -4
 1يحددىا المجمس الشعبي البمدم.

 ثانيا: نفقات قسم التسيير.

 2مف قانكف البمدية عمى ما يمي: 198 يحتكم قسـ التسيير في باب النفقات طبقا لممادة

 أجكر كأعباء مستخدمي البمدية. -1

 التعكيضات كاألعباء المرتبطة بالمياـ االنتخابية. -2

 المساىمات المقررة عمى األمبلؾ كمداخيؿ البمدية بمكجب القكانيف. -3

 نفقات صيانة األمبلؾ المنقكلة كالعقارية.  -4

 نفقات صيانة طرؽ البمدية. -5

المساىمات البمدية كاألقساط المترتبة عمييا، حيث نصت المادة األكلى مف القرار الكزارم  -6
عمى أنو "تمدد نسبة مساىمة البمديات في صندكؽ  20143جانفي  15المشترؾ المؤرخ في 

 ".2014%( بالنسبة لسنة 2الضماف لمجماعات المحمية بػ )

لجبائية المباشرة كغير المباشرة التي كتطبؽ ىذه النسبة عمى تقديرات اإليرادات ا 
 تحتكم عمييا بطاقة الحساب التي تبمغيا مصالح الضرائب الكالئية.

 

                                                             
 .26، السالؼ الذكر، ص10-11القانكف  -1
 .27-26، السالؼ الذكر، ص ص 10-11القانكف  -2
ربيع األكؿ  13القرار الكزارم المحدد لنسبة مساىمة البمديات في صندكؽ الضماف لمجماعات المحمية، المؤرخ في  -3

 ، الصادرة بتاريخ14الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد ، 2014جانفي  15المكافؽ لػ  1435
 35، ص2014مارس  16المكافؽ لػ  1435جمادل األكلى 14
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االقتطاع مف قسـ التسيير الفائدة قسـ التجييز كاالستثمار، حيث حددت النسبة القانكنية  -7
ييز الدنيا التي تقتطعيا البمديات مف إيرادات التسيير المخصصة لتغطية نفقات التج

  2014.1%( لسنة 10كاالستثمار بعشرة في المائة )

 فكائد القركض. -8

 جديدة. تجييزاتأعباء التسيير المرتبطة باستغبلؿ  -9

 مصاريؼ تسيير المصالح البمدية.  -10

 األعباء السابقة. -11

 البند الثاني: قسم التجييز واالستثمار.

اؿ البمدية العمكمية أك الخاصة يسمح ىذا القسـ لممجمس البمدم بالحفاظ عمى أمك  
عمى حاليا عف طريؽ استيبلؾ الديكف أك الزيادة فييا عف طريؽ اقتناءات مالية ىذا مف 

 جية كمف جية أخرل فإنو يسمح لو بكضع خطة لمتدفقات المالية كالقركض كاإلعانات.

 أوال: إيرادات قسم التجييز واالستثمار.

ديات يخصص لتغطية نفقات التجييز مف قانكف البم 195طبقا لنص المادة  
 2كاالستثمار كما يأتي:

مف قانكف البمدية رقـ  198االقتػطاع مف إيرادات الػتسيػير المنػصكص عمػييا في المادة  -1 
 ، كىك يمثؿ التمكيؿ الذاتي.11-10
 ناتج االستغبلؿ االمتياز المرافؽ العمكمية البمدية. -2

                                                             
ربيع األكؿ  13القرار الكزارم المشترؾ المحدد لنسبة االقتطاع مف إيرادات التسيير في ميزانية البمديات، المؤرخ في  -1

 ، الصادرة بتاريخ14الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد ، 2014جانفي  15المكافؽ لػ  1435
 .2014مارس  16المكافؽ لػ  1435جمادل األكلى 14

 .26، السالؼ الذكر، ص10-11القانكف  -2
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العمكمية المسيرة في شكؿ مؤسسة ذات طابع صناعي الفائض المحقؽ عف المصالح  -3
 كتجارم.

 ناتج المساىمات في رأس الماؿ. -4
 إعانات الدكلة كالصندكؽ المشترؾ لمجماعات المحمية كالكالية. -5
 ناتج التمميؾ. -6 
 اليبات كالكصايا المقبكلة. -7
 اإليرادات المؤقتة أك الظرفية. -8
 ناتج القركض. -9

 التجييز واالستثمار.ثانيا: نفقات 

الكبرل االقتصادية، اإلدارية  المنشآتكىي نفقات تتعمؽ بالتجييزات كأشغاؿ  
 باستغبلؿكاالجتماعية كتزيد مف رأس ماؿ البمدية، كالتي تتعمؽ أساسا باألعباء الخاصة 

الديف كنفقات التجييز العمكمي كنفقات المساىمة برأس الماؿ عمى سبيؿ االستثمار، كحسب 
 1انية البمدية يتـ تقسيـ نفقات التجييز كاالستثمار إلى:ميز 

نفقات التجييز العمكمي كىي النفقات التي تسعى مف خبلليا البمدية لتنفيذ مخططاتيا  -1
التنمكية كالتي تتعمؽ أساسا بالبنايات كالتجييزات، الطرؽ، الصحة، التعمير، السكف، 

 المكاصبلت...إلخ

لماؿ بعنكاف االستثمار كىي النفقات التي تساىـ بيا البمدية نفقات المساىمة في رأس ا -2
 في إنشاء مؤسسة عمكمية تابعة ليا أك تقديـ المساعدات لمكحدات االقتصادية المحمية.

 تسديد رأسماؿ القركض. -3

 نفقات إعادة تييئة المنشآت البمدية.  -4

 
                                                             

 .27، السالؼ الذكر، ص10-11مف القانكف  198المادة  -1
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 الفرع الثاني: مدونة ميزانية البمدية.

يراداتيا ال تزاؿ البمديات   تعاني جمكد النصكص المتعمقة بتقسيـ نفقات البمدية كا 
زلت ميزانيات البمديات )غير مقر الكاليات كالدكائر( تعد كفؽ المرسـك رقـ  كتنفيذىا، فما

يراداتيا،  1967سبتمبر  31المؤرخ في  76-144 المتضمف قائمة مصاريؼ البمديات كا 
دكائر فتعتمد عمى ما نص عميو المرسـك رقـ مقر ال ةكفيما يخص بمدي 1المعدؿ كالمتمـ،

يراداتيا، 1984مارس  17المؤرخ في  84-71 ، المتضمف قائمة المصاريؼ البمديات كا 
 2المعدؿ كالمتمـ.

، المحدد لكيفية التطبيؽ 1985مام  16ككذا القرار الكزارم المشترؾ المؤرخ في  
، ككذا التعميمة الكزارية 71-84التدريجي في البمديات لئلطار المالي المحدد بالمرسـك 

 .1987جانفي  31المشتركة المؤرخة في 

يبلحظ أف ىذه النصكص ال تساير التطكر الذم تشيده مالية البمدية كتزايد حجـ  
 نفقاتيا، كأصبحت عائقا في سبيؿ تغطية ىذه النفقات.

 المحدد لشكؿ 2012أكت  21المؤرخ في  315-12فبصدكر المرسـك التنفيذم رقـ  
-84( ك)144-67منو عمى إلغاء أحكاـ المرسكميف ) 18ميزانية البمدية كالذم تنص المادة 

، بما يعني أف أحكاـ المرسـك 17 ( تدريجيا حسب تطبيؽ إطار الميزانية المحدد بيذا المرسـك
( الزالت سارية المفعكؿ كتطبؽ عمى ميزانية البمديات األخرل )غير مقر الكاليات 67-144)

، كىذا إلى غاية صدكر التنظيـ الذم يبيف التطبيؽ التدريجي ألحكاـ المرسـك كالدكائر(
 .315-12التنفيذم رقـ 

                                                             
يراداتيا، المؤرخ في 1967سبتمبر  31المؤرخ في  144-76المرسـك رقـ  -1  23، المتضمف قائمة مصاريؼ البمديات كا 

، 71، الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 1967جكيمية  31المكافؽ لػ  1387ربيع الثاني 
 .1967أكت  31لػ المكافؽ  1387جمادل األكلى  25الصادرة بتاريخ 

يراداتيا، المؤرخ في 1984مارس  17المؤرخ في  71-84المرسـك رقـ  -2  14، المتضمف قائمة المصاريؼ البمديات كا 
، 12، الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 1984مارس  17المكافؽ لػ  1404جمادل األكلى 
 .1984مارس  20المكافؽ لػ  1404نية جمادل الثا 17الصادرة بتاريخ 
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كقد صدر مؤخرا القرار الكزارم المشترؾ بيف كزارة الداخمية كالجماعات المحمية ككزير  
( منو "تحدد شكؿ كمحتكل 14( كالذم تنص المادة )2014جانفي  06المالية المؤرخ في )

لمعمكمات العامة ككذا قائمة النفقات كاإليرادات الخاصة بكؿ باب فرعي لميزانيتي صفحة ا
 البمدية كحسابيا اإلدارم كبشكؿ كمحتكل مبلحقيا بمكجب تعميمة كزارية مشتركة".

كىذا  2014إلى غاية سنة  1967اتي لمبمديات مف سنة يناكقد تطكر النظاـ الميز  
ي كالتكنكلكجي في العالـ كتأسيسا عمى ما فات يمكننا مكاكبة لمتطكر االقتصادم كاالجتماع

  اتي الجديد؟يناأف نطرح السؤاؿ التالي: ما ىي أىمية كأىداؼ اإلطار الميز 

اتي الجديد لمبمديات ييدؼ إلى تطكير كتحسيف الجانب المادم يناإف النظاـ الميز  
ع كزارة المالية العديد مف لمبمدية كقد أقامت كزارة الداخمية كالجماعات المحمية بالتنسيؽ م

اتي ينااألياـ الدراسية الجيكية إلثراء ىذا النظاـ ليتكج في التالي بصدكره، كعميو اإلطار الميز 
 سيمكف مف :

التسيير األحسف لمجانب المالي خاصة مف جانب النفقات، كييدؼ أساسا إلى تكييؼ  -1
يرادات البمدية مع القانكف الجديد.  نفقات كا 

 إطار الميزانية كتكحيده عمى كؿ البمديات لمكصكؿ إلى الميزانية اإللكتركنية.تعميـ  -2
التكفؿ بكسائؿ االتصاؿ الجديدة كمصاريؼ االنترنت كالياتؼ المحمكؿ، برامج اإلعبلـ  -3

 اآللي.

= بمدية عمى مستكل الكطف ال تزاؿ تطبؽ المدكنة القديمة لمميزانية 994كلمعمـ فإف ) 
، المتضمف 1968نكفمبر  15كالقرار الكزارم المشترؾ  144-67سـك التي ينظميا المر 

لتعديؿ شكؿ اإلطار الخاص بميزانية البمدية كتقسيميا إلى مكاد كمكاد فرعية ألبكاب الميزانية 
كالقرار الكزارم  71-84بمدية المدكنة الجديدة طبقا لممرسـك رقـ  547البمدية، فيما تطبؽ 
، كالمتعمؽ بتقسيـ فصكؿ المصالح كالبرامج كالعمميات 1985ي جانف 22المشترؾ المؤرخ في 
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التي ال تندرج في البرامج إلى فصكؿ فرعية لحسابات المصاريؼ كاإليرادات كبنكد بشأف 
 اتي لمبمديات كحساباتيا.ينااإلطار الميز 

تصنيؼ اإليرادات كالنفقات حسب الطبيعة كمختمؼ  74-84كلقد تضمف مرسـك رقـ  
كأما البمديات الصغرل فيتـ إعداد الترتيب حسب النكع فقط، كذلؾ تطبيقا لممرسـك المصالح، 

 1المذككر سابقا. 67-144

مف خبلؿ ما سبؽ نجد أف ميزانية البمدية تأخذ عدة أشكاؿ، كما تتككف مف قسميف  
كالتجييز، حيث يتفرع كؿ قسـ إلى مجمكعات تكزع  لبلستثماررئيسيف، قسـ التسيير كآخر 

اتي الجديد يناكاب كمكاد كتصنؼ في جدكؿ عمى شكؿ إيرادات كنفقات، إف اإلطار الميز في أب
لو أىمية كبيرة، بحيث يشكؿ أداة تسمج لمفاعميف مف االستفادة مف جدكؿ يكفر ليـ معطيات 

 فيزيكمالية عف كؿ مصمحة تابعة لبمدياتيـ ككؿ نفقة كخدمة.

 المبحث الثالث:

فراز وتنفيذ ال  ميزانيةمرحل إعداد وا 

تمعب كثيقة الميزانية أىمية بالغة إلنجاز كتنفيذ الكظائؼ المنكطة بالبمدية، كلذلؾ فإف  
إعدادىا، ال يتـ إال كفؽ عدة مراحؿ، كذلؾ مف خبلؿ تقدير النفقات كاإليرادات البلزمة 

 لتغطيتيا مف طرؼ إدارة البمدية بمشاركة جميع القطاعات الفاعمة.

المالية في إعداد الميزانية، إال أنيا ليست حرة في  باالستقبلليةة بالرغـ مف تمتع البمدي 
طريقة تنفيذ ميزانيتيا، كىذا فيما يخص صرؼ النفقات كتحصيؿ اإليرادات ألنيا تخضع في 
ذلؾ لقانكف المحاسبة العمكمية، كلتفسير كفيـ ىذا المكضكع قمنا بطرح بعض األسئمة 

 الفرعية:

 ييا ميزانية البمدية لئلعداد كالتقرير؟ما ىي المراحؿ التي تمر ب -
                                                             

 .36الشريؼ رحماني، المرجع السابؽ، ص 1
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 ما ىك تعريؼ النفقة العمكمية كما ىي خصائصيا؟ -

 مف ىـ األعكاف المكمفكف بعممية التنفيذ؟ كما ىي مراحؿ تنفيذ نفقات ميزانية البمدية؟ -

 ما ىي مسؤكلية اآلمر بالصرؼ اتجاه تنفيذ النفقة؟ -

ىذا المبحث إلى مراحؿ إعداد قرارا ميزانية كلئلجابة عمى ىذه التساؤالت سنتطرؽ في  
 البمدية في المطمب األكؿ، ثـ نتعرض إلى تنفيذ نفقات ميزانية البمدية في المطمب الثاني.

 المطمب األول:
قرار ميزانية البمدية  مراحل إعداد وا 

و يتـ إعداد ميزانية البمدية كفؽ مراحؿ متعددة، إذ يختص األميف العاـ لمبمدية  تحت سمط
 رئيس المجمس الشعبي

البمدم بتحضير الميزانية، ليصكت عمييا فيما بعد مف قبؿ المجمس الشعبي البمدم كتصادؽ 
 عمييا السمطة الكصية في األخير، كىذه ىي المراحؿ الثبلثة التي تمر بيا إعداد الميزانية

 الفرع األولى: مرحمة تحضير مشروع الميزانية.

يرادات البمدية،  ىي عممية جمع العناصر كالمع  طيات الضركرية لتقييـ نفقات كا 
كيتكلی ىذه المرحمة مسؤكؿ الييئة التنفيذية عمى مستكل البمدية كالذم ىك رئيس المجمس 

  الشعبي البمدم كيساعده في ذلؾ تأطير بشرم مزكد برصيد كثائقي.

ف يحددكف يساعد رئيس المجمس الشعبي البمدم األميف العاـ كرؤساء المصالح، فيـ الذي
التي يقترحكنيا، ىـ الذيف يصكغكف مشركع الميزانية كفقا  لبلختياراتالمتطمبات المالية 
ككذلؾ كفقا لتعميمات كزير الداخمية كالكزير المكمؼ بالمالية، كذلؾ مف  1لممخطط المحاسبي،

 2خبلؿ المناشير الكزارية المتعمقة بإعداد الميزانيات.
                                                             

 .24الشريؼ رحماني، المرجع السابؽ، ص -1
لمكاليات  2014كالمتعمؽ بإعداد الميزانيات األكلية لسنة  2013سبتمبر  26، المؤرخ في 01551المنشكر الكزارم رقـ  -2
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فتسند في غالب األحياف إلى رئيس المصمحة المالية كأما ميمة اإلعداد كالتحضير  
كالشؤكف االقتصادية لمبمدية أك األميف العاـ الذم تخكؿ لو في كثير مف األحياف ميمة 

كيرجع ذلؾ إلى الخبرة الكاسعة التي يتمتع بيا عمى المستكل اإلدارم،  1تحضير الميزانية،
 اسي أكثر منو إدارم.ألف دكر رئيس البمدية  غالبا ما يككف ذك طابع سي

كعند كضع مشركع الميزانية يعرض عمى المجنة المختصة بالمالية التابعة المجمس  
الشعبي المختص، إلبداء رأييا قبؿ أف عرضيا عمى المجمس الشعبي نفسو لمناقشتو 

 كالتصكيت عميو في جمسات عمنية.

 2نحك التالي:كيراعي في ىذه المرحمة األكلية بالنسبة إلدراج النفقات عمى ال

تسجيؿ النفقات اإلجبارية التي ال يمكف لمييئة المحمية التنصؿ منيا كمصاريؼ  أوال:
 المستخدميف.

األعباء الضركرية: كىي األعباء التي تمـز لحسف سير المصالح البمدية مثؿ نفقات  ثانيا:
 الصيانة.

المالية  االعتماداتاألعباء االختيارية: كىي األعباء التي يمكف تحمميا في حدكد  ثالثا:
 المتكفرة مثؿ اإلعانات كاليبات المقدمة لمغير.

 الفرع الثاني: مرحمة التصويت عمى الميزانية.

عند ضبط مشركع ميزانية البمدية يتكلى مسؤكؿ الييئة التنفيذية لمبمدية عرضو عمى  
الفقرة  80كذلؾ بغرض التصكيت عمى الميزانية كىذا ما نصت عميو المادة  تخبنالمجمس الم

"يقدـ رئيس المجمس الشعبي البمدم مشركع الميزانية أماـ المجمس  3مف قانكف البمدية: 02

                                                             
شكالية عجز ميزانية البمديةجماؿ يرقي،  -1 ، رسالة ماجستير، كمية العمـك االقتصادية كعمـك أساسيات في المالية وا 

 42، ص2002-2001التسيير، جامعة الجزائر، 
 .12، ص2002بر، ، العدد األكؿ، الجزائر، ديسممجمة الفكر البرلمانيعمى زياف محمد، )نظرة حكؿ الممية المحمية(،  -2
 .24، السالؼ الذكر، ص10-11القانكف رقـ  -3
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لممصادقة عميو"، كال شؾ أف عممية التصكيت بالرفض أك المكافقة ال تتـ مباشرة بؿ تسبقيا 
ة مف طرؼ مسؤكؿ الييئة التنفيذية أم رئيس المجمس الشعبي عممية عرض مشركع الميزاني

المسجمة بالميزانية، كىذا  االعتماداتالبمدم الذم يقـك بشرح الكضعية المالية لمبمدية كيبرز 
بتكضيح احتياجات التسيير كمشاريع التجييز المبرمجة، إضافة إلى تكقعات تطكر 

 اإلجراءات المحمية.

ناقشة أعضاء المجمس الشعبي البمدم إلبداء رأم كؿ عضك بعد ذلؾ يفتح المجاؿ لم 
مكانية تعديؿ مشركع الميزانية.  كا 

كلئلشارة يصكت المجمس الشعبي البمدم عمى الميزانية بصفة إلزامية عمى أساس  
 -مف قانكف البمدية: "تحتكم ميزانية البمدية عمى قسميف:  179التكازف، كىذا حسب المادة 

التجييز كاالستثمار. كينقسـ كؿ قسـ إلى إيرادات كنفقات متكازنة قسـ  -قسـ التسيير 
 1كجكبا".

مف قانكف  181كلقد حددت تكاريخ التصكيت عمى الكثائؽ المالية البمدية في المادة  
أكتكبر مف السنة المالية  31يصكت عمى الميزانية األكلية قبؿ  -" 2البمدية كىي كالتالي:

 التي تسبؽ سنة تنفيذىا. 

 يكنيك مف السنة المالية التي تنفذ فييا." 15يصكت عمى الميزانية اإلضافية قبؿ  -

مف قانكف  185غير أنو إذا لـ يتـ التصكيت خبلؿ اآلجاؿ فإنو تطبؽ أحكاـ المادة  
داخؿ المجمس البمدم يحكؿ دكف التصكيت عمى الميزانية، فإف  اختبلؿالبمدية، كأما إذا كجد 

الكالي يقـك باستدعاء المجمس الشعبي البمدم في دكرة غير عادية لممصادقة عمى الميزانية، 
كفي حالة عدـ تكصؿ ىذه الدكرة إلى المصادقة عمى الميزانية يقـك الكالي بضبط الميزانية 

                                                             
 .24ص ، السالؼ الذكر،10-11القانكف رقـ  -1
 القانكف كالمكضع نفسو. -2
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فترة القانكنية لممصادقة كأيضا بعد تطبيؽ أحكاـ المادة نيائيا، )ال يطبؽ إال إذا أنقضت ال
 مف قانكف البمدية بالنسبة لمميزانية األكلية(. 185

لصحة مداكلة الميزانية يجب حضكر األغمبية المطمقة لؤلعضاء الممارسيف، كفي  
( أياـ عف 05حالة عدـ تحقؽ ذلؾ يتـ استدعاء األعضاء الجتماع ثاني بفارؽ خمسة )

ع األكؿ، أيف تعد المداكالت المتخذة في االجتماع الثاني صحيحة ميما كاف عدد االجتما
 الحضكر.

الميزانية باألغمبية البسيطة لؤلعضاء الحاضريف كىذا ما  اعتمادكفي كبل الحالتيف يتـ  
  1مف قانكف البمدية: 23نصت عميو المادة 

الفقرة األكلى مف قانكف  182كيتـ التصكيت عمى بابا بباب كمادة بمادة طبقا لممادة  
البمدية، كىذا عكس الميزانية العامة لمدكلة حيث التصكيت عمييا بأبكابيا كفركعيا كفقا 

كيتـ التصكيت عمى ميزانية البمدية بعد التأكد  2لمدستكر كالقكانيف المعمكؿ بيا في ىذا الشأف،
رة األكلى مف قانكف الفق 183مف تضمنيا النفقات اإلجبارية كىذا ما نصت عميو المادة 

البمدية: "ال يمكف المصادقة عمى الميزانية إذا لـ تكف متكازنة أك إذا لـ تنص عمى النفقات 
 3اإلجبارية".

يعطي كصفا حصريا لمنفقات ذات الطابع اإلجبارم  10-11كنجد أف قانكف البمدية  
ة إال النفقات الممقاة عمى الفقرة األكلى :" ال تعد إجبارية بالنسبة لمبمدي 199بنصو في المادة 

عاتقيا بمكجب التشريع كالتنظيـ المعمكؿ بيما كالنفقات المتعمقة بتسديد الديكف الكاجبة األداء 
 4في إطار القرض".

 
                                                             

 .09، السمؼ الذكر، ص10-11القانكف رقـ  -1
 .384محمد عباس محرزم، المرجع االسبؽ، ص -2
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 الفرع الثالث: مرحمة المصادقة عمى الميزانية.

ال يكفي تصكيت المجمس الشعبي البمدم عمى الميزانية حتى تصبح نافذة بؿ يجب  
 ؿ إجراء آخر يتمثؿ في المصادقة عمى الميزانية مف طرؼ سمطة الكصاية.استكما

بيذا الصدد ننكه أنو إذا كاف المبدأ أف مداكالت المجمس الشعبي البمدم تصبح نافذة  
( مف 56( يكما مف إيداعيا لدل الكالية حسب ما نصت عميو المادة )21بقكة القانكف بعد )

( أنكاع مف المداكالت المتضمنة ما 04( منو استثنت أربو )57قانكف البمدية، إال أف المادة )
 يأتي:

 الميزانيات كالحسابات. -

 قبكؿ اليبات كالكصايا األجنبية. -

 اتفاقيات التكأمة. -

 1التنازؿ عف األمبلؾ العقارية البمدية.-

إف المداكلة المتضمنة لمميزانية ال تصبح نافذة إال بعد المصادقة عمييا مف طرؼ  
الي، كعميو تقدـ الميزانية لممصادقة عمييا إلى السمطة الكصية )الكالية أك الدائرة( حسب الك 

، ككفقا لؤلحكاـ القانكنية تككف مرفقة بمداكلة المجمس كالتقرير الخاص بتقديـ الميزانية 2الحالة
كدفتر المبلحظات الذم يحتكم قدر اإلمكاف تكضيح محتكل كؿ مادة، كيقـك رئيس المجمس 

عبي البمدم بإيداع الميزانية لدل الكالي بغرض المصادقة، كلدراسة إجراء المصادقة عمى الش
 3ميزانية البمدية عمينا التطرؽ إلى النقاط التالية:

 
                                                             

 .27، السالؼ الذكر، ص10-11القانكف رقـ  -1
، المتعمؽ بضبط أجيزة اإلدارة العامة في الكالية كىياكميا، المؤرخ في 215-94مف المرسـك التنفيذم رقـ  10المادة  -2

، 48عبية، العدد ، الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية الديمقراطية الش1994جكيمية  23المكافؽ لػ  1415صفر عاـ  14
 .06، ص1994جكيمية  27المكافؽ لػ  1415صفر عاـ  18الصادرة بتاريخ 
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 البند األول: السمطة المختصة بالمصادقة عمى ميزانية البمدية.

حدكد إقميـ  األصؿ أف الكلي ىك لذم يمارس الكصاية عمى جميع البمديات الكائنة في 
مف قانكف البمدية صراحة عمى أنو "ال تنفذ  57الكالية التي يشرؼ عمييا، حيث نصت المادة 

إال بعد المصادقة عمييا مف الكالي" غير أنو بإمكاف ىذا األخير أف يفكض ىذه الصبلحية 
 لرئيس الدائرة.

 البند الثاني: مضمون رقابة المصادقة عمى ميزانية البمدية.

 الرقابة عمى الخصكص في أمريف ىما:تنصب ىذه 

تشمؿ ىذه الرقابة في التأكد أكال مف مدل احتراـ البمدية عند  رقابة توازن الميزانية: -أوال
صياغتيا لمميزانية لمبدأ تكازف النفقات كاإليرادات، إذا خرقت ىذا المبدأ أك تمسكت بو بعد 

رجاع إرجاع الميزانية إلييا لتصحيحيا، تحؿ السمطة الكصية  محميا، كتقـك بضبطيا كا 
 1التكازف إلييا.

مف قانكف البمدية أنو "إذا عايف الكالي يعدـ تكازف  183كىذا ما نصت عميو المادة  
( يكما التي تمي استبلميا، إلى 15الميزانية فيرجعيا مرفقة بمبلحظاتو خبلؿ الخمسة عشر )
 ( أياـ".10م خبلؿ عشرة )الرئيس الذم يخضعيا لمداكلة ثانية لممجمس الشعبي البمد

إذا صكت عمى الميزانية مجددا بدكف تكازف يتـ إعذار المجمس الشعبي البمدم مف طرؼ  -
 الكالي.

إذا لـ يتـ التصكيت عمى الميزانية ضمف الشركط المنصكص عمييا في ىذه المادة خبلؿ  -
 لي.می تاريخ اإلعذار، تضبط تمقائيا مف طرؼ الكاع( أياـ التي 8الثمانية )

 ثانيا: رقابة مدى تضمن الميزانية لمنفقات اإلجبارية.

يدخؿ ضمف صبلحية السمطة الكصية رفض بعض النفقات أك اإليرادات المقيدة في  
الميزانية أك تعديميا، كما يكف ليا إضافة نفقات جديدة شريطة أف تككف إلزامية بالنسبة 
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مف الفقرة األكلى مف قانكف  183ة لمجماعة المحمية المعنية، كىذا ما أكدت عميو الماد
البمدية: "ال يمكف المصادقة عمى الميزانية إذا لـ تكف متكازنة أك إذا لـ تنص عمى النفقات 
اإلجبارية، كيمكف لمكالي أف يسجؿ النفقات اإلجبارية التي لـ يصكت عمييا المجمس الشعبي 

 1البمدم في ميزانية البمدية".

 مصادقة عمى الميزانية:ثالثا: آجال إعمال رقابة ال

مف قانكف البمدية عمى أنو "عندما يخطر الكالي، قصد  58لقد نصت المادة  
أعبله، كلـ يعمف قراره خبلؿ مدة  57المصادقة، بالحاالت المنصكص عمييا في المادة 

( يكما ابتداء مف تاريخ إيداع المداكلة بالكالية، تعتبر ىذه األخيرة مصادقا 30ثبلثيف )
 2.عمييا"

كىذا تفاديا لتعسؼ ىيئة الكصاية في استعماليا لسمطة المصادقة عمى المداكلة  
المتعمقة بالميزانية مما ينجر عنو تأخر في تنفيذ النفقات مما يخؿ بالسير الحسف لممصالح 

 3البمدية، كتبقى اإلشكالية أف المجمس البمدم ال يستطيع الطعف في قرار السمطة الكصية.

 المطمب الثاني: 
 تنفيذ نفقات ميزانية البمدية

إف إجازة المجمس الشعبي البمدم كالسمطات الكصية عمى الميزانية ال يعني إلزاميا  
، كلكنو يعني الترخيص ليا بأف تنفؽ في حدكد ىذه االعتماداتبإنفاؽ جميع ككافة مبالغ 

ة حاؿ مف األحكاؿ، فبعد عممية المبالغ عمى األكجو المعتمدة مف أجميا دكف أف تتعداىا بأي
تقدير النفقات العامة تقديرا سميما كبعد الحصكؿ عمى اإلذف باإلنفاؽ تأتي مرحمة اليامة، 
ذا كاف  كىي تنفيذ النفقات كالتي تـ تنفيذىا حسب اإلجراءات كالكيفيات المحددة قانكنا، كا 
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مف الضركرم أف نعني جيدا  مكضكع بحثنا ىك الرقابة القبمية عمى تنفيذ نفقات البمدية فإنو
 المقصكد بيذه النفقات كالتي ىي محؿ الرقابة في حد ذاتيا.

 الفرع األول: النفقات العامة، التعريف والخصائص.
 البند األول: تعريف النفقة العامة.

لـ يذكر التشريع الجزائرم تعريؼ لمنفقات العامة عػدا تمػؾ اإلشارات التي تناكليا في  
كىذا ما كرد عمى كجػو الخصكص في  باعتمادىاة العامة لمدكلة أك ما تعمؽ إطار الميزاني

أما عف  يتعمؽ بقكانيف المالية، المعدؿ كالمتمـ، 707/07/1984ؤرخ في الم 84/17قانكف 
الفقو فقد جرل كتاب المالية العامة عمى تعريؼ النفقة لعامة بأنيا: )مبمغ مف النقكد يقـك 

 1قيؽ نفع عاـ".بإنفاقو شخص عاـ بقصد تح

كمف عرؼ النفقة العمكمية: "ىي كؿ األمكاؿ التي تصرفيا الدكلة أك الجماعات  
 2المحمية مف ماليتيا مف أجؿ إشباع الحاجات العامة لممكاطف".

 البند الثاني: خصائص النفقة العامة.
 انطبلقا مف التعاريؼ السابقة يتضح أف النفقة العامة ترتكز عمى ركائز كىي:

 الصفة النقدية لمنفقة العامة. أوال:

إف البمدية تعمػد إلػى اإلنفاؽ ألجؿ إشباع الحاجات العامة فيي تنفؽ بغرض الحصكؿ  
عمى سمع أك خدمات أك دراسات لتسير المصالح البمدية، فيذه األشكاؿ مف اإلنفاؽ يجب أف 

الطرؽ لمحصكؿ  تأخذ الصػفة النقديػة حتى يمكف القكؿ أننا بصدد نفقة عامة، كىذا أنجػع
 عمى الخدمات أك السمع لتمبية الحاجات العامػة.

 

 
                                                             

، رسالة ماجستير، فرع الرقابة المالية عمى النفقات العامة بين الشريعة اإلسالمية والتشريع الجزائريإبراىيـ بف داكد،  -1
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 ثانيا: أن يكون صادرة عن ىيئة عامة.

حتى يمكف إعطاء كصؼ العمـك عمى النفقة العامة كاف لزاما أف تصدر مف شخص  
معنكم عاـ أم مف الدكلة أك الكالية أك البمدية أك إحدل الييئات العامة كمف ىنا تعتبر مف 

ف كانت قبيؿ  النفقات العامة النفقات التي يقـك بيا األفراد أك إحدل الييئػات الخاصة حتى كا 
  1مكجية لتحقيؽ منفعة عامة.

 ثالثا: أن تكون موجية لتمبية حاجات عامة.

فالمصمحة العامة مقدمة عمى المصمحة الخاصة فبل بد أف تككف غاية النفقة كىدفيا  
 2لمكاطنيف عمى فرد أك فئة معينة بذاتيا.تحقيؽ نفع عػاـ يعػكد عمى جميع ا

 الفرع الثاني: األعوان المتدخمون في تنفيذ الميزانية:
المتضمف المحاسبة  1990أكت  15 24المؤرخ في  21-90لقد حدد القانكف رقـ  

األعكاف المتدخميف في تنفيذ ميزانية البمدية، كىما اآلمر بالصرؼ  3العمكمية، المعدؿ كالمتمـ،
ب العمكمي، فالذم يقرر كيتابع عمميات الميزانية ىك المكمؼ بمسؾ األمكاؿ كتسديد كالمحاس

النفقات، كىذا كفقا لمبدأ الفصؿ بيف كظيفتي اآلمر بالصرؼ كالمحاسب العمكمي، كىذا ما 
 سنفصمو في البنديف التالييف:

 البند األول: مبدأ الفصل بين اآلمرين بالصرف والمحاسب العموميين.

جزائر عمى غرار معظـ الدكؿ األخرل بمبدأ الفصؿ في األجيزة تماشيا مع تأخذ ال 
التسيير في الكظائؼ، كىكذا تدخؿ مياـ االلتزاـ بالنفقة كتصفيتيا كاألمر بصرفيا في 

                                                             
 .32المرجع السابؽ، ص إبراىيـ بف داكد، -1
، أطركحة مقدمة لنيؿ شيادة مساىمة المحاسبة العمومية في ترشيد النفقات العامة "حالة الجزائر"الصادؽ األسكد،  -2

التسيير كالعمـك التجارية، جامعة الجزائر دكتكراه، في العمكـ االقتصادية، تخصص تسيير، كمية العمـك االقتصادية كعمـك 
 .72، ص2010-2011(، 3)
 15المكافؽ لػ  1411عاـ  محـر 24 المؤرخ في المحاسبة العمكمية، المعدؿ كالمتمـ، المتضمف 21-90القانكف رقـ  -3

 1411محـر عاـ  24بتاريخ ، الصادرة 35، الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 1990 أكت
           .21، ص1990أكت  15المكافؽ لػ 
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اختصاص مكظفيف إدارييف، أما ميمة دفعة النفقة بتكفؿ بيا المحاسب العمكمي، يسمى 
ائمة بعمميات التنفيذ بمبدأ الفصؿ بيف اآلمريف بالصرؼ تقميديا ىذا التمييز بيف األجيزة الق

، كالمتعمؽ  21-90مف القانكف رقـ  55كىذا ما أكدتو المادة  1كالمحاسبيف العمكمييف
بالمحاسبة العمكمية: "تتنافى كظيفة اآلمر بالصرؼ مع كظيفة المحاسب العمكمي"، كمبررات 

 ىذا المبدأ تتمثؿ باختصار فيما يمي:

 لمياـ.تكزيع ا -1

كحدة الصندكؽ )تركيز جميع عمميات الدفع بيف يدم مكظفي مصمحة متخصصة  -2
 خاضعة لسمطة كزير المالية كحدىا(.

تسييؿ الرقابة حيث يمـز آمر الصرؼ بمسؾ حسابات إدارية كىي حسابات االلتزاـ  -3
اقبة بالنفقة كأكامر الصرؼ، أما المحاسبكف فعمييـ مسؾ حسابات التسيير، كتجرم المر 

 بمقارنة حسابات اآلمر بالصرؼ بحسابات المحاسب لمتأكد مف مدل تطابقيا.

مكافحة الغش كالتدليس فبل يمكف التصرؼ في األمكاؿ العمكمية دكف المشاركة لآلخر،  -4
الشيء الذم يجعؿ عممية الغش صعبة، كفي ىذه الحالة يمكف لآلمر بالصرؼ أف يراقب 

 نشاطات المحاسب كالعكس صحيح.

 لبند الثاني: وكالء تنفيذ الميزانية.ا
 أوال: اآلمر بالصرف )رئيس المجمس الشعبي البمدي(.

ىك كؿ شخص لو صفة تمثيؿ الدكلة بالنسبة لممصمحة أك المؤسسة العمكمية التي  
يككف عمى رأسيا فيمكف القكؿ أنو: "كؿ شخص مؤىؿ إلثبات ديف )حؽ( لييئة عمكمية 

 2كتصفيتو كاألمر بدفعو"

                                                             
 .21، المرجع السابؽ، صيمس شاكش بشير  -1
 .34، السالؼ الذكر، ص21-90القانكف رقـ  -2
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آلمر بالصرؼ ال يعتبر آمر مالي بؿ ىك مسير رئيسي أك ثانكم حسب المخطط فا 
اإلدارم، كأما الكظيفة المالية ما ىي إال مكممة لمكظائؼ األخرل، كاآلمر بالصرؼ يعيف أك 

 1ينتخب.

( مف 173فاآلمر بالصرؼ لمبمدية ىك رئيس المجمس الشعبي البمدم نص المادة ) 
قـك بتنفيذ ميزانية البمدية، كلو دكر ميـ في تنفيذ النفقات ، فيك ي10-11قانكف البمدية 

 كاإليرادات، حيث يعتبر المحرؾ األكؿ ليذا التنفيذ كيتكلى عمى الخصكص:

تكلي المرحمة اإلدارية لمتنفيذ: كالمتمثمة في ثبلث مراحؿ ىي: االلتزاـ بالنفقة، كتصفية  -1
 النفقة، كاألمر بدفع النفقة.

 21-90القانكف رقـ  ( مف02إدارية: نصت عمى ىذا االلتزاـ المادة )مسؾ محاسبة  -2
( مف 17كالمتعمؽ بالمحاسبة العمكمية، كتـ تفصيؿ ماىية ىذه المحاسبة بمكجب المادة )

، المحدد إلجراءات المحاسبة 1991سبتمبر  07المؤرخ في  313-91المرسـك التنفيذم رقـ 
العمكمي المعدؿ كالمتمـ بالمرسـك التنفيذم  رقـ التي يمسكيا اآلمركف بالصرؼ كالمحاسب 

 حيث تعرض ىذه المحاسبة ما يمي: 2011سبتمبر  19المؤرخ في  11-332
 مبمغ االعتمادات المفتكحة أك المفكضة  -أ
 مبمغ األكامر بالصرؼ المقبكلة مف طرؼ المحاسب العمكمي أك المراقب المالي. -ب
 2األرصدة المتاحة )المتبقية(. -جػ

 إعداد الحساب اإلدارم كتقديمو لمجمس المحاسبة. -3

 صيانة استعماؿ األمكاؿ العمكمية -4

 3مسؾ جرد األمبلؾ العقارية كالمنقكلة المكتسبة أك المخصصة ليا. -5

                                                             
 .43نظيرة دكبابي، المرجع السابؽ، ص -1
 ..........صفة اآلمر اكتسابيتـ  -2
 .1134ر، ص، السالؼ الذك21-90مف القانكف  32المادة  -3
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لمميمة الثالثة المكمفيف بيا في  استناداكقد تـ تسمية اآلمر بالصرؼ بيذه التسمية  
ف إطار تنفيذ النفقات العامة كىي اآل مر بالصرؼ كىذا ما يدؿ عمى أىمية ىذه المرحمة كا 

كانت عبارة اآلمر بالصرؼ غير دقيقة كاألصح ىك عبارة اآلمر المالي كالتي تشمؿ تحصيؿ 
 اإليرادات كصرؼ النفقات.

عمى إلزامية اعتماد اآلمريف بالصرؼ  21،1-90مف القانكف  24كلقد نصت المادة  
يف باإليرادات كالنفقات المأمكريف بتنفيذىا، كيقصد باالعتماد لدل المحاسبيف العمكمييف المكمف

ىك إشعار المحاسبي العمكمي بكثيقة التعييف اإلدارم أك محضر انتخاب اآلمر بالصرؼ 
 ككذا نمكذج إمضاءه.

تـ تعديؿ القانكف  73كبمكجب مادتو  1992كيصدر قانكف المالية التكميمي لسنة  
مكمية، أصبح اآلمركف بالصرؼ إما أكلييف أك رئيسيكف مف كالمتعمؽ بالمحاسبة الع 90-21

ما ثانكييف أك أحادييف مف جية ثانية.  جية أكلى كا 

مف قانكف المحاسبة العمكمية عمى إمكانية قياـ اآلمر بالصرؼ  29كقد نصت المادة  
 بتعكيض ميامو المتعمقة بتنفيذ الميزانية كذلؾ بتكفر الشرطيف التالييف:

 تفكيض لصالح مكظؼ يعمؿ تحت السمطة المباشرة لآلمر بالصرؼ.أف يككف ال -أ
 أف يقتصر التفكيض عمى تفكيض التكقيع فقط دكف تفكيض االختصاص. -ب

 ثانيا: المحاسب العمومي.

المحاسب العمكمي ىك عكف مكمؼ بتنفيذ الميزانية، كيعد محاسبا عمكميا كؿ شخص  
ؿ اإليرادات كدفع النفقات كضماف حراسة يعيف قانكنا لمقياـ بالعمميات الخاصة بتحصي
كالمتعمؽ بالمحاسبة  21-90( مف القانكف 33األمكاؿ كغيرىا كىذا ما نصت عميو المادة )

يتـ تعييف المحاسب العمكمي مف قبؿ الكزير المكمؼ بالمالية كيخضع أساسا  2العمكمية،

                                                             
 ، السالؼ الذكر،21-90مف القانكف  24المادة  -1
 .1134، السالؼ الذكر، ص21-90القانكف  -2
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( مف قانكف 205دة )ككما نصت الما 21،1-90( مف القانكف 34لسمطتو طبقا لنص المادة )
" كستتـ دراسة  2البمدية "يمارس مياـ أميف خزينة البمدية محاسب عمكمي طبقا لمتنظيـ

 المحاسب العمكمي بالتفصيؿ خبلؿ الفصؿ الثاني.

 الفرع الثالث: مراحل تنفيذ نفقات البمدية

 تمر عممية تنفيذ نفقات البمدية كجكبا بمرحمتيف:

 البند األول: المرحمة اإلدارية.

 كتعد ىذه المرحمة مف اختصاص اآلمر بالصرؼ كتتمثؿ في: 

( مف القانكف 19المادة ) االلتزاـنصت عمى ىذا  أوال االلتزام بالنفقة )دور اآلمر بالصرف(:
كالمتعمؽ بالمحاسبة العمكمية بنصيا: "يعد االلتزاـ اإلجراء الذم يتـ بمكجب إثبات  90-21

إلى نشكء التزاـ اتجاه الغير، فيك يشبو شيادة ميبلد  فيك التصرؼ الذم يؤدم 3نشكء الديف"
 إلى نكعيف ىما:  االلتزاـكينقسـ ىذا  4الديكف العمكمية،

كىك القياـ بتصرؼ ىك القياـ بتصرؼ قانكني أدل إلى نشكء االلتزاـ،  االلتزام القانوني: -1
مؤرخ في ال 71-84كإمضاء صفقة أك عقد أك قرار قضائي كينص عمى ذلؾ المرسـك رقـ 

يراداتيا )بمديات مقر الدكائر  1984مارس  17 كالمتعمؽ بالقائمة االسمية لنفقات البمدية كا 
 كالكالية(.

 كىك تخصص اعتمادات العممية الناتجة عف االلتزاـ القانكني.االلتزام المحاسبي:  -2
ال يمكف بأم حاؿ مف األحكاؿ أف يتجاكز االلتزاـ االعتمادات المقدرة كالمصادؽ  

ذا حدث ذلؾ يتحمؿ اآلمر بالصرؼ المسؤكلية الشخصية كالمالية طبقا لممرسـك  عمييا، كا 

                                                             
 .1134، السالؼ الذكر، ص21-90القانكف  -1
 القانكف كالمكضع نفسو. -2
 .1133القانكف نفسو، ص -3
 القانكف كالمكضع نفسو. -4
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كالمحدد إلجراءات المتعمقة باالتزاف  1997جكيمية  21المؤرخ في  268-97التنفيذم 
 كالمتمـ، كيشترط في ىذه المرحمة ما يأتي:، المعدؿ 1بالنفقات العمكمية

 شرط االختصاص كيعكد لآلمر بالصرؼ. -أ

 المقررة في الميزانية. تاالعتماداككف االلتزامات في حدكد  -ب

المؤرخ في جانفي  19-92مف المرسـك التنفيذم رقـ  2(303كقد نصت المادة ) 
، 2009جانفي  28، المؤرخ في 24-09، المعدؿ كالمتمـ بالمرسـك التنفيذم رقـ 1992

 كحتى يرتب االلتزاـ بالنفقة كؿ آثاره القانكنية، كيجب أف يتـ كفؽ مجمكعة مف القيكد: 
 مالي.  اعتمادكجكد  -1

 لي المرخص بو. الما االعتمادالتقيد بمقدار  -2

 التقيد بكجية اإلنفاؽ المحدد. -3

 ثانيا: التصفية )دور اآلمر بالصرف(: 

كالمتعمؽ باؿ حاسبة العمكمية: "تسمح  21-90مف القانكف  17نصت عمييا المادة  
تصفية اإليرادات بتحديد المبمغ الصحيح لمديكف الكاقعة عمى المديف لفائدة الديف العمكمي، 

 3".كاألمر بتحصيميا
 

                                                             
المتعمقة بااللتزاـ بالنفقات العمكمية كتنفيذىا كيضبط صبلحيات اآلمر المحدد إلجراءات  268-97لممرسـك التنفيذم  -1

، الجريدة الرسمية 1997جكيمية  21المكافؽ لػ  1418ربيع األكؿ  16بالصرؼ كمسؤكلياتيـ، المعدؿ كالمتمـ، المؤرخ في 
 ،1997جكيمية  23المكافؽ لػ  1418ربيع األكؿ  18، الصادرة بتاريخ 48لمجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 

، المحدد إلجراءات الدفع باالعتماد مف نفقات الدكلة كالجماعات المحمية كالمؤسسات 19-92المرسـك التنفيذم رقـ  -2
، الجريدة الرسمية 1992جانفي  09المكافؽ لػ  1412رجب  04العمكمية ذات الطابع اإلدارم، المعدؿ كالمتمـ، المؤرخ في 

، 1992جانفي  22المكافؽ لػ  1412رجب  1704، الصادرة بتاريخ 05الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد لمجميكرية 
 .135ص

 .1133، السالؼ الذكر، ص21-90القانكف  -3
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المذككر أعبله، كعميو تقـك  21-90مف القانكف  20كتـ تفصيؿ ذلؾ في نص المادة  
 1التصفية عمى شرطيف الزميف:

 التأكد مف كجكب النفقة )التحقؽ مف ثبكت استحقاؽ الديف(. -1

يتدخؿ  ككاستثناءالتقدير الصحيح لممبمغ، كالذم كأصؿ عاـ يعكد لآلمر بالصرؼ  -2
 مغ.القاضي لتحديد المب

إذف تعني التصفية تحديد المبمغ الصحيح لمنفقة الناتجة عف االلتزاـ بحيث يعمؿ  
اآلمر بالصرؼ عمى التأكد مف أف تكمفة النفقة المعنية صحيحة كغير مبالغ فييا كأنيا قد تـ 

 2تقييميا بسعر السكؽ.

نما تتكقؼ كالطريقة المتبعة في إجراء عممية التصفية ال تتكقؼ عمى إرادة اآلمر  بالصرؼ، كا 
 عمى طبيعة النفقة الممتـز بيا في حد ذاتيا، كتتـ كفؽ الكيفيات اآلتية:

تحديد مبمغ النفقة بصفة انفرادية مف قبؿ اإلدارة كالركاتب كىذا بمكجب التنظيمات  -أ
 المعمكؿ بيا مسبقا.

 مف الدائف المستحؽ. باقتراحتحديد مبمغ النفقة -ب
 نفقة بيف اآلمر بالصرؼ كالدائف.التقدير المشترؾ لم -جػ

 ثالثا: األمر بالصرف )دور اآلمر بالصرف(:

يككف بإصدار حكالة الدفع لفائدة المديف كىي مكجية لممحاسب العمكمي مف أجؿ  
( مف السنة المكالية كأخر أجؿ لآلمر بالصرؼ طبقا لنص 03-15الدفع كيعتبر تاريخ )

 مف قانكف البمدية. 187المادة 

 

                                                             
 .1133، السالؼ الذكر، ص21-90القانكف  -1
 .89جماؿ يرقي، المرجع السابؽ، ص -2
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كالمتعمؽ بالمحاسبة العمكمية "يعد األمر  21-90( مف القانكف 21نصت المادة )منا  
 1بالصرؼ أك تحرير الحكاالت: اإلجراء الذم يأمر بمكجبو دفع النفقات العمكمية".

فاألمر بالصرؼ عبارة عف أمر مكتكب يكجيو رئيس المجمس الشعبي البمدم إلى  
مر فيو بالدفع لصاحب الحؽ أم البمدية، كقد أميف خزينة البمدية )المحاسب العمكمي( يأ

عمى:  1993فبراير  06المؤرخ في  46-93( مف المرسـك التنفيذم رقـ 02أكدت المادة )
رساليا بيف اليـك األكؿ كاليـك العشريف مف  "أف يقـك بإصدار األكامر بالصرؼ كالحكاالت كا 

 2كؿ شير إلى المحاسبيف المكمفيف بتحكيميا إلى نفقات"

ر أف ما يبلحظ عمى اصطبلح األمر بالصرؼ أنو ليس في محمو تماما، عمى غي 
أساس أف المحاسب العمكمي ىك المكظؼ المكمؼ بتنفيذ النفقة ال يخضع لمسمطة السممية 

 لآلمر بالصرؼ حتى يأمره، فكبلىما خاضع لييئة إدارية مختمفة عف األخرل.

حددة قانكنا، كما يدعـ ىذا أف ىناؾ كما أف لو الحؽ في رفض التنفيذ في الحاالت الم 
 مبدأ ىاـ فبما يخص تنفيذ الميزانية كىك الفصؿ بيف اآلمر بالصرؼ كالمحاسب العمكمي.

 البند الثاني: المرحمة المحاسبية.

 كتعد ىذه المرحمة مف اختصاص المحاسب العمكمي كتمثؿ مرحمة الدفع.

 الدفع )دور المحاسب العمومي(.

بكاسطتو إجراء الديف العمكمي أم سقكط الديف عمى البمدية، كيمعب كىك إجراء يتـ  
 المحاسب ىنا دكرا ميما في مراقبة قانكنية النفقة كلذا يجب عميو التأكد مف:

 مطابقة العممية لمقكانيف المعمكؿ بيا. - 1
 صفة اآلمر بالصرؼ أك المفكض لو. -2

                                                             
 .1133، السالؼ الذكر، ص21-90القانكف  -1
جراءات قبكؿ  46-93المرسـك التنفيذم رقـ  -2 المحدد آجاؿ دفع النفقات كتحصيؿ األكامر باإليرادات كالبيانات التنفيذية كا 

، الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية 1993فبراير  06المكافؽ لػ  1413شعباف عاـ  14القيـ المنعدمة، المؤرخ في 
 1993فبراير  10المكافؽ لػ  1413عاـ  شعباف 18 ، الصادرة في09الشعبية، العدد 
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 شرعية عمميات تصفية النفقات. -3
 د.تكفير االعتما  -4
 تبرير أداء الخدمة. -5
 الديكف لـ تسقط آجاليا كأنيا محؿ معارضة. -6
 الطابع االبرائي لمدفع. -7

كبعد مراقبة ىذه العناصر يقـك المحاسب بتحرير حكالة الدفع، فيصب مبمغ النفقة في  
الحساب البريدم أك الحساب البنكي أك حكالة بريدية عادية لفائدة الشخص المستحؽ لمبمغ 

: "يعد 21-90مف القانكف  22فقة، كقد تـ النص عمى ىذه المرحمة المحاسبية في المادة الن
 1الدفع اإلجراء الذم يتـ بمكجبو إبراء الديف العمكمي".

إف المرحمة المحاسبية مرحمة ميمة، لذا فالمحاسب ليس ممزما بالدفع إال بعدما يدقؽ  
 في قانكنية النفقػة كصحتيا. 

مسؤكلية اآلمر بالصرؼ حيث  21-90( مف القانكف 31دت المادة )كلئلشارة فمقد حد 
نصت "اآلمركف بالصرؼ مسؤكلكف عف اإلثباتات الكتابية التي يسممكنيا كما أنيـ مسؤكلكف 
عمى األفعاؿ البلشرعية كاألخطاء التي يرتكبكنيا كالتي ال يمكف أف تكتشفيا المراقبة الحسابية 

 2القانكنية المكردة في المجاؿ".لمكثائؽ كذلؾ في حدكد األحكاـ 
ىذا كتنكع مسؤكليات اآلمريف بالصرؼ فيي تختمؼ باختبلؼ السمؾ كالنظاـ القانكني  

لكظائفيـ مف جية كاألخطاء أك المخالفات المالية مف جية أخرل، فمسؤكلية اآلمر بالصرؼ 
قة بعدـ مراعاة قد تككف سياسية أك تأديبية أك مدنية أك جزائية أك انضباطية خاصة المتعم

 االنضباط الميزناتي كالمالي.  
المسؤكلية السياسية: تشمؿ ىذه المسؤكلية خصكصا أعضاء الحككمة )الكزراء(  -1

كالمنتخبيف الذيف ليـ صفة اآلمر بالصرؼ )كذلؾ رؤساء المجالس الشعبية البمدية( فيما 
                                                             

 .1133، السالؼ الذكر، ص21-90القانكف  -1
 .1133القانكف نفسو، ص -2
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ت المالية مف طرؼ ىيئات يتعمؽ بالمنتخبيف يمكف إقحاـ مسؤكلياتيـ السياسية عف المخالفا
 1المداكلة، كيتمثؿ ذلؾ أساسا في سحب الثقة منيـ.

المسؤكلية المالية: تخص جميع اآلمريف بالصرؼ كتقرر مف طرؼ مجمس المحاسبة  -2
مف األمر رقـ  92-89-88نتيجة لرقابة االنضباط الميزناتي كالمالي، كىذا طبقا لممكاد 

عدؿ كالمتمـ، كيترتب عنيا دفع الغرامات المالية كالمتعمؽ بمجمس المحاسبة الم 95-20
 كيككف اآلمر بالصرؼ مسؤكال شخصيا كماليا طبقا لمتشريع كالتنظيـ المعمكؿ بيا.

المسؤكلية المدنية: ىذه المسؤكلية أساسيا الخطأ الشخصي الذم يرتكبو اآلمر بالصرؼ  -3
ف أف يمحؽ الييئة العمكمية مف عند تنفيذ العمميات المالية لمككمة إليو، كالضرر الذم يمك

جراء ذلؾ، فتطبيؽ العقكبات الناتجة عف اقتحاـ المسؤكلية المدنية لآلمر بالصرؼ يعني 
مف األمر  92إجباره عمى تعكيض ذلؾ الضرر مف مالو الخاص. كىذا طبقا لنص المادة 

صدرىا كالمتعمؽ بمجمس المحاسبة: "ال تتعارض المتابعات كالغرامات التي ي 95/20رقـ 
 2مجمس المحاسبة مع تطبيؽ العقكبات الجزائية كالتعكيضات المدنية عند االقتضاء".

تطبيؽ عمى اآلمريف بالصرؼ ىذا النكع مف المسؤكلية في حالة المسؤكلية الجزائية:  -4
راحة: الرشكة، االختبلس، ارتكابيـ لجرائـ مالية ينص عمييا القانكف الجزائي ص

 الماؿ العاـ.،الغش، ابتزاز التزكير
كمف خبلؿ ما سبؽ نخمص إلى أف ميزانية البمدية تحد مف حرية النشاط المالي  

لمبمدية، ألف عدـ التقيد بما كرد يجعؿ ىذه الميزانية تفقد الغاية التي أنجزت مف أجميا، لذا 
كضعت قكاعد عديدة تحكـ إعداد كتنفيذ الميزانية، كما كضعت آليات تضمف احتراـ ىذه 

، حيث تتكلى البمدية بكاسطة أعكانيا كتحت إشراؼ كزارة المالية عمميات تنفيذ نفقات القكاعد
 3ميزانية البمدية.

                                                             
رسالة ماجستير، تخصص نقكد مالية ، مدى فعالية المحاسبة العمومية في تنفيذ الميزانية العامة لمدولةأحمد بكجبلؿ،  -1

 .2010-2009مار ثميجي، األغكاط، كبنكؾ، كمية العمـك االقتصادية كالتسيير، جامعة ع
 .1134، السالؼ الذكر، ص21-90القانكف  -2
 .34أحمد بكجبلؿ، المرجع السابؽ، ص -3
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 خالصة الفصل:
مف خبلؿ ما تـ تقديمو يمكف أف تستخمص أف الدكلة قد أكلت اىتماما كبيرا لميزانية  

ألف ميزانية البمدية البمدية مف خبلؿ سف العديد مف التشريعات كالمراسيـ التي تنظميا كذلؾ 
 تعكس الخطة المكجية لمتنمية المحمية.

براز   كقد حاكلنا في ىذا الفصؿ تسميط الضكء عمى ميزانية البمدية مف خبلؿ تعريفيا كا 
 الخصائص كالمبادئ التي تحكميا.

حيث رأينا كذلؾ أشكاؿ ميزانية البمدية، مضمكنا، مدكنتيا كما تناكلنا في ىذا الفصؿ  
نية البمدية كالتي تتـ مف خبلؿ مراحؿ خاصة، مرحمة التحضير كاإلعداد تقـك بيا إنجاز ميزا

البمدية كذلؾ بطرؽ كمناىج محددة قانكنا، كما أف مرحمة التصكيت عمى ميزانية البمدية بعد 
قرارىا تقـك بيا السمطة الكصية كالمتمثمة في الكالية، أما مرحمة التنفيذ فيختص  تحضيرىا كا 

مر بالصرؼ كالمحاسب العمكمي، كتتـ ىذه المرحمة كفؽ مرحمتيف ىما بيا كؿ مف اآل
المرحمة اإلدارية كىي مف اختصاص اآلمر بالصرؼ كمرحمة محاسبية مف اختصاص 

 المحاسب العمكمي.
إذف فميزانية البمدية أداة فعالة لتسيير مصالح البمدية، عممية تحضيرىا كتنفيذىا تتـ  

ف، كتتـ ىذه العمميات تحت أعيف ىيئات الرقابة القبمية المختمفة في اإلطار الذم حدده القانك 
 لضماف شرعيتيا كمصداقيتيا، كىذا ما سنعالجو في الفصؿ الثاني.
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 الفصل الثاني
 أشكال وآليات الرقابة القبمية عمى تنفيذ نفقات ميزانية البمدية 
 تمييد:
الميزانية، فيي تبيف مدل سبلمة تعتبر مرحمة الرقابة القبمية مف أىـ مراحؿ دكر  

كدرجة الدقة في صرؼ النفقات العامة المحمية التي تتضمنيا ميزانية البمدية كالتأكد مف 
 1إنفاؽ االعتمادات المرصكدة كفؽ خطة المجمس المنتخب كالمحددة  في ميزانية البمدية.

النفقة كتتعدد أشكاليا فالرقابة القبمية أك السابقة ىي رقابة تسبؽ االنطبلؽ في تنفيذ 
 كآلياتيا في الجزائر.

كما تعتبر كصماـ أماف بالنسبة لآلمر بالصرؼ أثناء صرفو لمنفقات، حيث يتمثؿ  
عمؿ الرقابة في تطبيؽ كتنفيذ الميزانية تنفيذا صحيحا كسميما تراعي فيو كؿ قكاعد 

 اإلنفاؽ.

فيذ ميزانية البمدية بيدؼ تفصيؿ كتكضيح أشكاؿ كآليات الرقابة القبمية عمى تن 
إلى تقسيـ ىذا الفصؿ إلى ثبلث مباحث، حيث تطرقنا إلى رقابة المجنة البمدية  ارتأينا

لمصفقات العمكمية في المبحث األكؿ، كتعرضنا إلى رقابة المراقب المالي في المبحث 
الثاني في حيف خصصنا المبحث الثالث لرقابة المحاسب العمكمي كالمتمثؿ في أميف 

 ية.البمد

  

                                                             
، ص 2014، دار القصبة لمنشر، لمنشر، الجزائر، مدخل إلى دراسة قانون الرقابة الجزائريمحمد سعيد بكسعدية،  -1

 .117-116ص 
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 المبحث األول: 

 رقابة المجنة البمدية لمصفقات العمومية

( عمى أف إبراـ 189( المتضمف قانكف البمدية في مادتو )10-11لقد نص قانكف ) 
الخدمات أك الدراسات يخضع لمتنظيـ الجارم بو  المكاـز أك اقتناء كصفقات األشغاؿ أ

 العمكمية.العمؿ، أف اإلحالة صريحة لتنظيـ الصفقات 

 حظيت الرقابة التي تمارسيا لجاف الصفقات عمى المستكل المحمي باىتماـ كلقد 
ىذا ما نممسو مف خبلؿ تعرض ىذا النكع مف الرقابة كبير مف طرؼ المشرع الجزائرم، ك 

 1أك اآللية إلى التعديؿ كاإلثراء في كؿ مرة يعدؿ فييا قانكف الصفقات.

ى الصفقات العمكمية متعددة، كأىـ أنكاعيا ىي التي فرضيا المشرع عم فالرقابة 
تمؾ الرقابة القبمية الخارجية كالتي تمارس مف قبؿ ىيئة خارجية مف المصمحة المتعاقدة 

  2تسمى بمجاف الصفقات العمكمية.

كيعقد االختصاصات ليذه المجنة متى تكافر كؿ مف المعيار العضكم كالمعيار  
 المالي معا دكف فصؿ أك تجزئة.

سبتمبر 16(المؤرخ في 247-15سـك الرئاسي )مف المر  165المادة  قد نصتك  
المتضمف تنظيـ الصفقات العمكمية كتفكيضات المرفؽ العاـ: "تحدث لدل كؿ  2015

( مف ىذا المرسـك لجنة الصفقات تكمؼ بالرقابة 06مصمحة متعاقدة مذككرة في المادة )

                                                             
، مذكرة لنيؿ شيادة ماجيستر في الصفقات العمومية عمى المستوى المحميالدور الرقابي لمجان بشيرة بجاكم،  -1

-2011كتكراه، تخصص إدارة مالية، كمية الحقكؽ، جامعة أمحمد بكقرة، بكمرداس، السنة الجامعية دإطار مدرسة ال
 .13، ص 2012

 .41بشيرة بجاكم، المرجع السابؽ، ص  -2
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مستكيات االختصاص في المحدد في القبمية الخارجية لمصفقات العمكمية في حدكد 
". 173/184المادتيف   1مف ىذا المرسـك

كمف أجؿ التطرؽ إلى جكانب ىذا المبحث كتكضيحو سنتطرؽ إلى تشكيمة  
االختصاص لمجنة الصفقات في المطمب األكؿ، خصصنا المطمب الثاني  انعقادكمعايير 

 إلى ممارسة الدكر الرقابي لمجنة البمدية لمصفقات العمكمية.

 المطمب األول:
 اختصاصيا انعقادتشكيمة المجنة ومعايير 

ية لمصفقات مف خبلؿ ىذا المطمب سنحاكؿ التعرؼ عمى تشكيمة المجنة البمد 
 االختصاص الرقابي لمجنة. انعقادمعايير  هذىالعمكمية، ك 

 الفرع األول: تشكيمة المجنة

عرفت الجزائر في قكانيف الصفقات العمكمية تبايف كثيرا في تشكيمة المجة البمدية  
( مف المرسـك الرئاسي رقـ 174لمصفقات العمكمية فتتككف المجنة البمدية طبقا لممادة )

 ( مف:15-247)

 البمدم أك ممثمو رئيسا.رئيس المجمس الشعبي  -

 ممثؿ عف المصمحة المتعاقدة. -

 يمثبلف المجمس  الشعبي البمدم. اثنيف( 02منتخبيف ) -

( عف الكزير المكمؼ بالمالية )مصمحة الميزانية، كمصمحة 02) اثنيفممثميف  -
 المحاسبة(.

 
                                                             

ذم  02نظيـ الصفقات العمكمية كتفكيضات المرفؽ العاـ المؤرخ في ( المتضمف ت147-15) المرسـك الرئاسي رقـ -1
الصادرة  ،05، الجريدة الرسمية بالجميكرية الديمقراطية الشعبية، العدد2015سبتمبر  16المكافؽ لػ  1436الحجة ا
 40، ص 2015سبتمبر  20المكافؽ لػ 1436ذم الحجة  06بتاريخ 
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 1ممثؿ عف المصمحة التقنية المعنية بالخدمة. -

كممثؿ لكزارة المالية عف  بعضك قد تدعـ جديدكمف المبلحظ أف التشكيؿ قد تدعـ  
مصمحة الميزانية، فمنذ تأسيس ىذه المجنة كانت تمثؿ المصالح المالية بعضك كاحد ىك 

 قابض الضرائب قبؿ تغيير التنمية إلى أميف الخزينة.

( عمى 247-15( الفقرة األكلى مف المرسـك الرئاسي رقـ )176كما نصت المادة ) 
ف أعضاء لجاف الصفقات كمستخمفييـ، باستثناء مف عيف بحكـ كظيفتو، أنو : "يتـ تعيي

 2( قابمة لمتجديد".03مف قبؿ إدارتيـ كبأسمائيـ بيذه الصفة لمدة ثبلث سنكات)

تخبكف يعينكف بمكجب مداكلة لممجمس الشعبي البمدم، كأّما ممثؿ المصمحة نفالم 
البمدم، بينما يتـ تعييف ممثمك المتعاقدة فيتـ تعيينو مف طرؼ رئيس المجمس الشعبي 

المصالح التقنية المعنية بالخدمة مف طرؼ رؤسائيـ عمى مستكل الدائرة، كيقـك رئيس 
المجمس الشعبي البمدم بصفتو رئيسا لمجنة بتنصيبيا، كذلؾ بكاسطة مقرر يتـ إرسالو إلى 

 الدائرة لممصادقة عميو.

 الفرع الثاني: معايير انعقاد االختصاص لمجنة
( معايير النعقاد اختصاص المجنة البمدية لمصفقات العمكمية 03تكجد ثبلثة ) 

 نذكرىا في النقاط التالية:

 البند األول: المعيار العضوي

ف تككف اإلدارة طرؼ في العقد، أم أف يككف أحد أطراؼ العبلقة أكيقصد بو  
األشخاص  العقدية شخص مف أشخاص القانكف العاـ، كيقصد بأشخاص القانكف العاـ،

اإلقميمية كالدكلة كالكالية كالبمدية، كاألشخاص المرفقية كيتكلى التشريع المنظـ لمصفقات 

                                                             

 .41الذكر، ص ، السالؼ217-15المرسـك الرئاسي رقـ 1- 
 .42ص  السالؼ الذكر، ، 247-15القانكف رقـ  -2
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كعما إذا كانت معنية بالخضكع لقانكف الصفقات أـ أنيا  العمكمية تحديد نكعيا كطبيعتيا،
 1غير معنية بو.

إلييا كقد كرد ذكر البمدية في كؿ قكانيف الصفقات العمكمية، كتمت اإلشارة  
( المتضمف تنظيـ 247-15( مف المرسـك الرئاسي )06بالكصؼ الدقيؽ كجاءت المادة )

 الصفقات العمكمية كتفكيضات المرفؽ العاـ.

 ند الثاني: معيار العتبة الماليةبال

( المتضمف تنظيـ 247-15( مف المرسـك الرئاسي رقـ )173حددت المادة ) 
االختصاص لمجنة  النعقاداـ، العتبة المالية الصفقات العمكمية كتفكيضات المرفؽ الع

 البمدية لمصفقات العمكمية كالمقدرة بػ:

( بالنسبة لمصفقات إنجاز األشغاؿ أك 200.000.000بأقؿ مف مائتي مميكف دينار ) -
. اقتناء  المكاـز

 ( بالنسبة لصفقات الخدمات.50.000.000خمسيف مميكف دينار ) -

 2بالنسبة لمصفقات الدراسات.( 20.000.000عشركف مميكف دينار ) -

 دراسة الطعكف المكجية ضد اختيار المصمحة المتعاقدة. -

 ند الثالث: النطاق الجغرافيبال

أضاؼ المشرع لمجنة البمدية لمصفقات اختصاص جديدا، يتعمؽ بدراسة الطعكف  
المكجية ضد اختيار المصمحة المتعاقدة، كالمتعمقة بالصفقات العمكمية التابعة 

( مف المرسـك 06لجنة الصفقات لممؤسسات العمكمية المذككرة في المادة ) الختصاص

                                                             
، ص 2011، الطبعة الثالثة، جسكر لمنشر كالتكزيع، الجزائر، شرح تنظيم الصفقات العموميةعمار بكضياؼ،  -1

50. 
 .41(، السالؼ الذكر، ص 247-15المرسـك الرئاسي رقـ ) -2



 أشكال وآليات الرقابة القبمية عمى تنفيذ نفقات ميزانية البمدية  الفصل الثاني          
 

50 

( المذككر سابقا، كىذا بعد تكفر معياريف ىما المعيار العضكم 247-15الرئاسي )
 كالمعيار المالي يضاؼ إلييا معيار النطاؽ الجغرافي أك االختصاص اإلقميمي.

 قاتالفرع الثالث: قواعد تسيير المجنة البمدية لمصف
 البند أألول: انعقاد اجتماع المجان

(: "أف اجتماع لجنة 247-15)( مف المرسـك الرئاسي رقـ 191نصت المادة ) 
 1ا كاف مركزىا يككف بناء عمى مبادرة أك دعكة مف رئيسيا".الصفقات أي

 ند الثاني: المشاركة الشخصية في اجتماعات المجانالب

في اجتماعاتيا، كال يمكف أف يمثميـ إال ينبغي أف يشارؾ أعضاء المجنة شخصيا  
، كقد نفس 2(247-15( مف المرسـك )191مستخمفكىـ ىذا ما نصت عميو المادة )

المرسـك عمى إمكانية االستعانة بأم شخص ذم خبرة مف شانو أف يساعدىا عمى القياـ 
يقة بميمتيا، مما يعني انو يساعد المجنة عمى فيـ الممؼ خاصة إذا كانت العممية دق

 3كخاصة.

 البند الثالث: النصاب القانوني الجتماعات المجنة
كىذا طبقا لما  ال تصح اجتماعات المجنة إال بحضكر األغمبية المطمقة ألعضائيا، 

 (.247-15الفقرة الثالثة( مف المرسـك الرئاسي رقـ ) 160نصت عميو المادة )
ذا لـ يكتمؿ النصاب، تجتمع المجنة مف جديد في غضكف   (أياـ المكالية، 08)كا 

 كتصح مداكلتيا حينئذ ميما يكف عدد األعضاء الحاضريف.

                                                             
 .43الذكر، ص (، السالؼ 247-15المرسـك الرئاسي رقـ ) -1
 .43المرجع نفسو، ص  -2
 المرجع كالمكضع نفسو.  -3
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غمبية الحاضريف، كفي حالة تعادؿ األصكات يككف صكت كتتخذ القرارات دائما بأ 
كتعتمد نتيجة عممية التصكيت باألغمبية البسيطة لؤلعضاء الحاضريف 1الرئيس مرجعا.

 2مرجحا. كفي حالة تعادؿ األصكات يككف صكت الرئيس
 البند الرابع: طريقة أداء ميمة الرقابة

( عمى 247-15( الفقرة أألكلى مف المرسـك الرئاسي رقـ )193لقد نصت المادة ) 
طريقة معالجة كرقابة الممفات، حيث يعيف الرئيس أحد أعضاء المجنة ليقدـ تقريرا تحميميا 

أياـ عمى أألقؿ مف انعقاد ( 08عف الممؼ، كليذا الغرض يرسؿ إليو الممؼ كامبل قبؿ )
 3االجتماع المخصص لدراسة الممؼ.

يسمى ىذا العضك المعيف مف طرؼ الرئيس بالمقرر كالذم يقدـ تقريا تحميميا  
 4لمممؼ الممضي كجكبا مف طرؼ المقرر كيدرج ضمف الممؼ.

عممية التصكيت كيجرم  كتتـ المصادقة عمى الرام المتعمؽ بكؿ ممؼ بعد 
ؽ رفع اليد كعند عدـ كجكد أية معارضة أك اعتراض حكؿ ممؼ التصكيت عف طري

كيجب  المعني، فإنو يذكر في محضر الجمسة أّف المداكلة تمت المكافقة عمييا باإلجماع،
أف تسجؿ المداكالت حسب الترتيب الزمني في سجؿ مرقـ كمؤشر عميو مف رئيس المجنة، 

( مف المرسـك التنفيذم 21لممادة )و تفاصيؿ عمميات التصكيت طبقا كيجب أف تكضع في
(11-118).5 

                                                             
 .43(، السالؼ الذكر، ص 247-15المرسـك الرئاسي رقـ ) -1
( المتضمف المكافقة عمى النظاـ الداخمي النمكذجي 118-11( الفقرة الرابعة، المرسـك التنفيذم رقـ )21المادة ) -2

، الجريدة الرسمية 2011مارس  16المكافؽ لػ  1432بيع الثاني عاـ ر  11لمجنة الصفقات العمكمية، المؤرخ في
مارس  13المكافؽ لػ 1432ربيع الثاني عاـ 08، الصادرة بتاريخ 16لمجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد

 .11، ص 2011
 .44( السالؼ الذكر، ص 247-15سـك الرئاسي رقـ)المر  -3

 .09(، السالؼ الذكر، ص 118-11التنفيذم رقـ )( المرسـك 08المادة )4 -
 .11المرجع نفسو، ص  -5
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 المطمب الثاني:
 ممارسة الدور الرقابي لمجنة البمدية لمصفقات

( عمى إخضاع 247-15( مف المرسـك الرئاسي رقـ )156لقد نصت المادة ) 
 الصفقات المبرمة مف قبؿ المصالح المتعاقدة إلى الرقابة قبؿ دخكؿ حيز التنفيذ كبعد

مجاؿ الصفقات العمكمية في حيز الرقابة  المختصة فيلمجاف كيدخؿ عمؿ ا 
السابقة، كتمارس ىذه الرقابة لجاف تحدث لدل كؿ مصمحة متعاقدة، يدخؿ ضمف 
اختصاصات كؿ منيا الرقابة عمى صفقات محددة بمكجب أسقؼ مالية، تكفؿ تنظيـ 

 1الصفقات العمكمية بتحديدىا.

 لمجنةالفرع األول: االختصاصات الرقابية 

تقـك المجنة البمدية  (118-11( مف المرسـك التنفيذم رقـ )05طبقا لنص المادة ) 
لمصفقات بالدراسة كالمداكلة كالفصؿ في جميع الممفات التي تدخؿ في اختصاصيا 
كالمسجمة في جدكؿ أعماؿ اجتماعاتيا ضمف اآلجاؿ المنصكص عمييا في المرسـك 

 ـ الصفقات العمكمية، المعدؿ كالمتمـ.( كالمتضمف تنظي236-10الرئاسي رقـ)

 كبيذه الصفقة تكمؼ المجنة في حدكد اختصاصاتيا عمى الخصكص بما يأتي:

 متعاقدة لعمؿ مبرمج بصفة نظامية.المصمحة ال التزاـحقؽ مف مطابقة الت -

الدراسة كالمداكلة كالفصؿ في جميع مشاريع دفاتر الشركط لممناقصات كالتراضي بعد  -
 كمشاريع الصفقات كالمبلحؽ.االستشارة 

إبداء الرأم في الطعكف المقدمة مف قبؿ المتعيديف الذيف يطعنكف في اختيار  -
 2المصمحة المتعاقدة بشأف مناقصة اك تراض بعد االستشارة.

                                                             
 .389، دار الخمدكنية، الجزائر، ص تسيير المشاريع في إطار تنظيم الصفقات العموميةخرشي النكم،  -1
 .08(، السالؼ الذكر، ص118-11المرسـك التنفيذم رقـ ) -2
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( مف المرسـك الرئاسي 174إذ تختص المجنة البمدية لمصفقات العمكمية طبقا لممادة )
 1( بما يمي:247-15رقـ)

مشاريع دفاتر الشركط كىذا قبؿ نشر اإلعبلف عف طمب العركض، كتتـ ىذه "دراسة  -
 الدراسة طبقا لممعايير المحددة كحسب تقدير إدارم لممشركع".

كال يمكف الشركع في عممية إبراـ الصفقة العمكمية قبؿ الحصكؿ عمى تأشيرة  
مف البنكد تتعمؽ المجنة، كلئلشارة فإف دفتر الشركط ىك عبارة عف كثيقة تتضمف مجمكعة 

 بمكضكع الثقة، طريقة منحيا، الكثائؽ المككنة ليا، أسس اختيار المتعامؿ المتعاقد. 

 2( يكما.20كقد حدد مدة دراسة مشركع الشركط في أجؿ عشركف ) 

كتتكج المجنة عمميا بمنح التأشيرة، كتككف ىذه األخيرة صالحة كال تتجدد في حيف  
( ابتداء مف تاريخ تكقيعيا، 03حة لمدة ثبلثة أشير )( صال236-10كانت مف المرسـك )

 فإف انقضى األجؿ كجب عرض مشركع دفتر الشركط مجددا عمى لجنة الصفقات نفسيا.

ال يتكقؼ اختصاص المجنة البمدية لمصفقات العمكمية عمى دراسة مشاريع دفاتر  
نما يمتد إلى:  الشركط كا 

 مشاريع الصفقات  البند األول:

ة كرقابة مشاريع الصفقات اختصاصا أصيبل ليذه المجاف، فأكؿ ما تعتبر دراس 
يجب أف يكضح ىك أف المجنة ال يمكنيا أف تدرس كتراقب مدل تطابؽ مشركع صفقة مع 
التشريع المعمكؿ بو، ما لـ تكف قد صادقت كمنحت التأشيرة لمشركع دفتر شركط ىذه 

نة الصفقات المختصة لمدراسة مشركع الصفقة لمجالصفقة، فتقدـ المصمحة المتعاقدة 
( المرسـك 95كالتأشير عميو، كالذم يتضمف البيانات المنصكص عمييا في المادة )

                                                             
 .41،  ص (، السالؼ الذكر247-15المرسـك الرئاسي رقـ ) -1

 .42(، السالؼ الذكر، ص 247-15( المرسـك الرئاسي )178المادة )2 -
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(: " يجب أف تشير كؿ صفقة إلى التشريع كالتنظيـ المعمكؿ بيما 247-15الرئاسي رقـ )
، كيجب أف تتضمف عمى الخصكص البيانات اآلتية: لى ىذا المرسـك  كا 

 باألطراؼ المتعاقدة إلمضاء الصفقة كصفتيـ.التعريؼ الدقيؽ  -

 مكضكع الصفقة محددا كمكصكفا كصفا دقيقا. -

 شركط التسديد. -

 أجؿ تنفيذ الصفقة. -

 بنؾ محؿ الكفاء. -

 شركط فسخ الصفقة. -

 1ع الصفقة كمكانو.تاريخ تكقي -

 كتعتبر ىذه البيانات بيانات أساسية في الصفقة.

مشركع الصفقة لدل المجنة البمدية لمصفقات العمكمية كتكدع المصمحة المتعاقدة  
مرفقا بممؼ كامؿ، حيث يخضع تقديـ أم مشركع صفقة لمدراسة مف قبؿ لجنة الصفقات 

 إلى تقديـ ممؼ يحتكم عمى الكثائؽ المذككرة أدناه:

شركع صفقة يحتكم كؿ الشركط التي تسمح بإنجاز الخدمات المزمع القياـ بيا،  كيجب 
رفقا بكشؼ كصفي كتقدير ككمي، كعند االقتضاء جدكؿ األسعار، كما يجب أف يككف م

إلعبلف اأف يككف مرفقا بكؿ الكثائؽ التبريرية  كالكثائؽ التقنية كرسالة العرض في حالة 
 عف المنافسة كالتصريح باالكتتاب كتصريح بالنزاىة.

 العركض التقنية كالمالية المعدة طبقا ألحكاـ دفتر الشركط. -1

 دفتر الشركط مؤشر عميو مرفقا بمقرر التأشيرة لمجنة البمدية لمصفقات العمكمية. -2

                                                             
 26، السالؼ الذكر، ص 247-15المرسـك الرئاسي رقـ  -1
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 اإلعبلنات اإلشيارية لئلعبلف عف المنافسة كعف المنح المؤقت لمصفقة. -3

 .مقررات تعييف أعضاء لجنة فتح األظرفة كتقييـ العركض -4

 محاضر اجتماعات لجنتي فتح األظرفة كتقييـ العركض. -5

 اقة فردية لمعممية، كعند االقتضاء مقرر التمكيؿ المناسب.بط -6

 تقرير تقديمي لمممؼ يذكر بالنتائج المتكخاة مف مشركع الصفقة. -7

 1بطاقة تقنية مفصمة لتقديـ العارض أك العارضيف المختاريف. -8

 البند الثاني: مشاريع المالحق

لمصفقة، حيث يشكؿ الممحؽ يمكف لممصمحة المتعاقدة أف تمجأ إلى إبراـ مبلحؽ  
كثيقة تعاقدية تابعة لمصفقة، كيبـر في جميع الحاالت إذا كاف ىدفو زيادة الخدمات أك 

 .2تقميميا ك/أك تعديؿ بند أك عدة بنكد تعاقدية

إف الممحؽ شانو شاف الصفقة العمكمية مف حيث الخضكع لمرقابة القبمية الخارجية،  
قدية الخاصة بالصفقة األصمية، معنى ذلؾ اّف المصمحة كذلؾ في حدكد آجاؿ التنفيذ التعا

المتعاقدة ال يمكنيا أف تشرع  في تنفيذ بنكد الممحؽ قبؿ الحصكؿ عمى تأشيرة لجنة 
 الصفقات المختصة.

( أكّدت عمى كجكب 247-15( مف المرسـك الرئاسي رقـ )138غير أف المادة ) 
( ميما يكف مف أمر عمى ىيئة 03(ك)02عرض المبلحؽ المنصكص عمييا في الفقرتيف )

 الرقابة الخارجية القبمية لمجنة البمدية لمصفقات المتعمقة بآجاؿ التنفيذ.

إذا ترتب عمى أسباب استثنائية كغير متكقعة، كخارجة عف إرادة الطرفيف، اختبلؿ  
 التكازف االقتصادم لمعقد اختبلؿ معتبرا ك/أك أّدل إلى تأخير الجؿ التعاقدم األصمي.

                                                             
 .13، السالؼ الذكر، ص 118-11المرسـك التنفيذم رقـ  -1

 .33(، السالؼ الذكر، ص 247-15( المرسـك الرئاسي، رقـ )136المادة )2- 
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( كالمتضمف تنظيـ 247-15( مف المرسـك رقـ )139كقد استثنت المادة) 
ابة الخارجية القبمية، إذا الصفقات العمكمية كتفكيض المرفؽ العاـ، إلى فحص ىيئات الرق

كضكعو ال يعدؿ تسمية األطراؼ المتعاقدة كالضمانات التقنية كالمالية كأجؿ التعاقد، كاف م
ي لمختمؼ المبلحؽ ال يتجاكز، زيادة اك نقصانا النسب ككاف مبمغو أك المبمغ اإلجمال

 اآلتية:

مف المبمغ األصمي لمصفقة، بالنسبة لمصفقات التي ىي اختصاص لجنة  % 10 -
الصفقات التابعة لممصمحة المتعاقدة، كيخضع الممحؽ لييئة الرقابة الخارجية في حالة ما 

 1إذا تضمنت عمميات جديدة تتجاكز مبالغيا النسب المحددة أعبله".

لبمدية لمصفقات العمكمية إلى ع تقديـ ام مشركع ممحؽ لمدراسة مف قبؿ المجنة اضكيخ -
 2تقديـ ممؼ يحتكم عمى الكثائؽ المذككرة أدناه:

مشركع ممحؽ يحتكم عمى كؿ البنكؾ المعدلة لمصفقة، كما يجب أف يككف مرفقا بكؿ  -1
 مذكرة تحميمية.، الكثائؽ التبريرية كالكثائؽ التقنية

 تقرير تقديمي لمممؼ. -2

 كصؿ إيداع الممؼ لدل المجنة. -3

 بند الثالث: دراسة الطعون الناتجة عن المنح المؤقتال
( المتضمف تنظيـ الصفقات العمكمية 247-15أعطى المرسـك الرئاسي رقـ ) 

، لكؿ مترشح اك متعيد حؽ رفع نظاـ أماـ المجنة البمدية خبلؿ 3كتفكيضات المرفؽ العاـ
لصفقات المتعامؿ ( أياـ مف نشر إعبلف المنح المؤقت لمصفقة في النشرة الرسمية 10)

ذا تزامف اليـك العاشر مع يـك عطمة أك يـك راحة قانكنية  العمكمي اك في الصحافة، كا 

                                                             
 .34ص ، (، السالؼ الذكر247-15الرئاسي، رقـ )المرسـك  -1

 .16، السالؼ الذكر، ص118-11المرسـك التنفيذم رقـ 2 -
 .23( السالؼ الذكر، ص 247-15( المرسـك الرئاسي )82المادة ) -3
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يمدد التاريخ المحدد لرفع الطعف إلى يـك العمؿ المكالي، كتصدر المجنة البمدية لمصفقات 
( أياـ، 10نقضاء أجؿ العشرة )ا( يكما ابتداء مف تاريخ 15رأيا في أجؿ خمسة عشر )

 بمغ ىذا الرأم لممصمحة المتعاقدة كلصاحب الطعف.كي

كفي حالة الطعف ال يمكف أف يعرض مشركع الصفقة عمى المجنة البمدية لمصفقات  
( يكما ابتداء مف تاريخ نشر إعبلف 30نقضاء أجؿ ثبلثكف )االعمكمية لدراستو إال بعد 
( 15( أياـ كلدراستو )10)جاؿ المحددة لتقديـ الطعف يكافؽ اآلالمنح المؤقت، كىذا األجؿ 

( اياـ، كتجتمع ىذه المجنة بحضكر ممثؿ المصمحة 05يكما، كلتبميغ رأم المجنة بالطعف )
 1المتعاقدة بصكت استشارم كىذا محافظة عمى الحياد.

البند الرابع: دراسة الطعون الموجية ضد اختيار المصمحة المتعاقدة والمتعمقة بالمؤسسات والجيات 
 (134لمادة )المذكورة في ا

يعني أف االختصاص بالنظر في الطعف الناتج عف المنح المؤقت ال ينعقد لمجنة  
 البمدية إال في حدكد المؤسسات المكجكدة في نطاقيا اإلقميمي أك الجغرافي.

 الفرع الثاني: اآلثار المترتبة عمى ممارسة الدور الرقابي

( : "أف المجنة ىي 247-15رقـ ) المرسـك الرئاسيمف  195جاء في المادة  
 2مركز اتخاذ القرار فيما يخص رقابة الصفقات العمكمية الداخمة ضمف اختصاصيا".

(: "المجنة مركز 118-11( مف المرسـك التنفيذم رقـ )23كىذاما أكدتو المادة ) 
اتخاذ القرار فيما يخص الرقابة الخارجية القبمية عمى الصفقات في حدكد اختصاصيا، 

 3منح بيذه الصفقة أك ترفض التأشيرة".كت

 البند األول: نتائج العمل الرقابي لمجنة
 تتمثؿ نتائج العمؿ الرقابي فيما يمي:

                                                             
 . 61بشرة بجاكم، المرجع السابؽ، ص  -1

 .44(، السالؼ الذكر، ص 247-15المرسـك الرئاسي رقـ )2 -
 .11(، السالؼ الذكر، ص 118-11التنفيذم رقـ ) المرسـك  -3
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 أوال: منح التأشيرة

تممؾ لجنة الصفقات العمكمية منح التأشيرة، كىذا أمر يدخؿ في صميـ  
أك التنظيـ اختصاصاتيا، ففي حاؿ عدـ كجكد أم مخالفة لمممؼ المدركس لمتشريع 

 المعمكؿ بيا.

( 24( كالمادة )247-15( مف المرسـك الرئاسي رقـ )195كلقد أجازت المادة ) 
 ( أف تككف التأشيرة مرفقة بتحفظات كتنقسـ إلى:118-11مف المرسـك التنفيذم )

شيرة مرفقة بتحفظات مكقفة أك غير مكقفة، كتككف التحفظات مكقفة عندما تتصؿ إما تأ -
الصفقة )الجانب المكضكعي(، كتككف التحفظات غير مكقعة عندما تتصؿ بمكضكع 

بشكؿ الصفقة )جانب شكمي(، كيتأكد المقرر، باالتصاؿ مع كتابة المجنة مف رفع 
 1التحفظات كيستكجب مكافقة المجنة عمى رفع التحفظات المعمقة التي تخضع لمتقدير.

المعمكمات، كفي ىذه  الستكماؿكفضبل عف ذلؾ يمكف تأجيؿ مشركع الصفقة  
 كمات المطمكبة.عممف يـك تقديـ الم ابتداءالحالة تكقؼ اآلجاؿ كال تعكد لمسرياف إال 

كفي جميع الحاالت يجب تبميغ المصمحة المتعاقدة المينية كالسمطة الكصية عمييا  
 ( أياـ عمى األكثر مف انعقاد الجمسة.08بالقرارات المنصكص عمييا، كذلؾ بعد )

( كالمتضمف تنظيـ الصفقات 247-15( مف المرسـك )196) المادة كقد نصت 
"يجب عمى المصمحة المتعاقدة اف تطمب  العمكمية كتفكيضات المرفؽ العاـ عمى أنو:

ذا لـ شيرة كالذم يككف مصحكبا بممؼ كامؿ لمشركع الصفقة أك الممحؽ، التأإجباريا  كا 
المتعاقدة  الرئيس الذم يجمع المجنة تصدر التأشيرة في اآلجاؿ المحددة، تخطر المصمحة 

( أياـ المكالية ليذا اإلخطارػ كيجب عمى ىذه 08البمدية لمصفقات العمكمية في غضكف )
المجنة أف تفصؿ في األمر حاؿ انعقاد الجمسة باألغمبية البسيطة لؤلعضاء الحاضريف"، 

)198كىذا ما نصت كأكدت عميو المادة )  ف سابقا.( المذككري247-15( مف المرسـك
                                                             

 .9(، السالؼ الذكر، ص 118-11( المرسـك التنفيذم رقـ )69المادة ) -1
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 ثانيا: رفض التأشيرة

( عمى أنو: "يمكف لمجنة 247-15( مف المرسـك الرئاسي رقـ)195نصت المادة ) 
أف تمنح التأشيرة اك ترفضيا كفي حالة الرفض يجب أف يككف ىذا الرفض معمبل كميما 
يكف مف أمر فإف كؿ مخالفة لمتشريع أك التنظيـ المعمكؿ بيما قد تعانييا المجنة، تككف 

 1سبب لرفض التأشيرة".

كعمى سبيؿ المثاؿ تجاكز الحدكد المالية الختصاص المجنة البمدية لمصفقات  
ذا نظرت فييا تككف ىذه األخيرة باطمة لعدـ مشركعيتيا، فالرفض لمتأشيرة  العمكمية كا 

 يككف مكتكبا مع تكضيح السبب.

 التأشيرةالبند الثاني: اآلثار القانونية المترتبة عن رفض منح 

( اآلثار القانكنية 247-15( مف المرسـك الرئاسي )200لقد نصت المادة ) 
، حيث يمكف لممجمس الشعبي البمدم في حدكد التأشيرةالمترتبة عف رفض منح 

صبلحياتو، كبناء عمى تقرير مف المصمحة المتعاقدة، أف يتجاكز بمقرر معمؿ كيعمـ 
تجاكز تسمـ نسخة مف مقرر التجاكز إلى الكالي المختص بذلؾ، كفي جميع حاالت ال

 2الكزير المكمؼ بالمالية، كلجنة الصفقات كمجمس المحاسبة.

يمكف  ( عمى أنو "ال247-15( مف المرسـك الرئاسي )202كما نصت المادة ) 
اتخاذ مقرر التجاكز في حالة رفض التأشيرة المعمؿ لعدـ مطابقة األحكاـ التشريعية، 

جاكز في حاؿ رفض التأشيرة المعؿ لعدـ مطابقة األحكاـ كيمكف اتخاذ مقرر الت
 التنظيمية".

                                                             

 .9ص(، السالؼ الذكر،247-15المرسـك الرئاسي )1 -
 .45( المرجع السابؽ، ص 200المادة ) -2
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( يكما ابتداء مف تاريخ تبميغ 90) تسعيف يمكف اتخاذ مقرر التجاكز بعد أجؿال  
 1رفض التأشيرة.

: "االحتكاـ إلى جية أخرل محايدة كرفع الطعف 2كيقترح األستاذ "عمار بكضياؼ 
( مف المرسـك الرئاسي 200أماميا كأف ال يسمح لؤلشخاص المذككريف في المادة )

المذككر أعبله، بإصدار مقرر التجاكز كالذم يعبر عف استخفاؼ كبير بعمؿ المجنة 
بكؿ ( تنظيـ كليس تشريع، فكيؼ يسمح بق247-15ـك الرئاسي رقـ)سف المر أكخاصة 
 تجاكزه؟

كالمبلحظ أف مقرر التجاكز يستعمؿ نقمة مف طرؼ رؤساء المجالس الشعبية  
 البمدية، كىذا خكفا مف مكاجية البمدية لمصفقات العمكمية.

كمما سبؽ نخمص إلى أف النفقات العمكمية المحمية مف خبلليا تتمكف البمدية مف  
كمف جية أخرل تعد رىانا ماليا تحقيؽ جزء كبير مف برامج التنمية المحمية مف جية، 

بالنسبة لميزانية البمدية ألىمية النفقات العامة المحمية الخاصة بيذا البرنامج، كىذا ما ادل 
بالمشرع الجزائرم بأف خّصيا بتدابير رقابية خاصة، كالتي فرضيا المشرع الجزائرم عمى 

مقكانيف كالتنظيـ المصمحة المتعاقدة بيدؼ مراقبة مدل تطابؽ الصفقات العمكمية ل
 المعمكؿ بيما، كتمارس مف طرؼ المجنة البمدية لمصفقات العمكمية.

 المبحث الثاني:

 رقابة المراقب المالي

لقد أىـ رقابة مسبقة لمنفقات العمكمية الممتـز بيا، ىذا الختصاصو الكاسع فيما  
يخص الييئات اإلدارية كالنفقات الخاضعة لرقابتو، كقد استحدثت الرقابة المالية المسبقة 

                                                             
 .45ص (، السالؼ الذكر،247-15المرسـك الرئاسي رقـ) -1
 .306ؼ، المرجع السابؽ، ص عمار بكضيا -2
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المعدؿ الختصاص  57-64بمكجب المرسـك  1964لمنفقات الممتـز بيا ألكؿ مرة سنة 
معدؿ كالمتمـ، غير أنيا نظمت بشكؿ كاضح بمكجب المرسـك المراقب المالي لمدكلة، ال

المتعمؽ بالرقابة السابقة لمنفقات  14/11/1992المؤرخ في  414-92التنفيذم رقـ 
 16المؤرخ في  09/374. المعدؿ كالمتمـ بمكجب المرسـك التنفيذم رقـ رقـ 1الممتـز بيا

لى مف مراحؿ تنفيذ النفقة العامة كينصب ىذا النكع مف الرقابة عمى المرحمة األك 2نكفمبر
 3المحمية كىي االلتزاـ بيا.

كلئلحاطة بالمكضكع نتنازؿ التنظيـ اإلدارم لمصمحة المراقبة المالية في المطمب األكؿ، 
ثـ سنتطرؽ إلى الرقابة السابقة عمى النفقات التي يمتـز بيا كمضمكنيا في المطمب 

 الثاني.

 المطمب األول: 
 لمصمحة المراقبة الماليةالتنظيم اإلداري 

، 4المراقبة المالية مصمحة إدارية مف المصالح الخارجية لممديرية العامة لمميزانية 
 5كىذه األخيرة التي تعد بدكرىا مف المديريات المشكمة لمتنظيـ المركزم لكزارة المالية.

                                                             
جمادل األكلى عاـ  19( المتعمؽ بالرقابة السابقة لمنفقات الممتـز بيا، المؤرخ في 414-92المرسـك التنفيذم رقـ ) -1

 ، الصادرة بػ82، الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد1992نكفمبر  14المكافؽ لػ  1413
 .1992نكفمبر  15المكافؽ لػ  1413لى عاـ ألك اجمادل  20

 1430طي القعدة  28المتعمؽ بالرقابة السابقة لمنفقات التي يمتـز بيا، المؤرخ في  374-09المرسـك التنفيذم رقـ  -2
ذم  02، الصادرة بػ67، الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 2009نكفمبر 16المكافؽ لػ 
 .2009نكفمبر  19، المكافؽ لػ1430الحجة عاـ 

 .258يمس شاكش بشير، المرجع السابؽ، ص  -3
( المحدد لصبلحيات المصالح الخارجية لممديرية العامة لمميزانية  كتنظيميا كسيرىا، 75-11المرسـك التنفيذم رقـ ) 4-

سمية لمجميكرية الجزائرية الشعبية ، العدد ، الجريدة الر 2011فيفرم  16المكافؽ لػ  1432ربيع الكؿ  13المؤرخ في 
 .2011فيفرم  20المكافؽ  1432ربيع األكؿ عاـ  17، الصادرة بػ11

ذم القعدة  18( المتضمف تنظيـ اإلدارة المركزية في كزارة المالية، المؤرخ في 364-07المرسـك التنفيذم رقـ) -5
 1428ذك القعدة  22( الصادرة بػ75لعدد)اة الجزائرية، ، الجريدة الرسمية لمجميكري28/11/2007المكافؽ لػ 1428

 .2007ديسمبر02المكافؽ لػ
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 الفرع األول: ىيكمة مصمحة المراقبة المالية

( المؤرخ في 381-11بمكجب المرسـك التنفيذم رقـ) تنظـ مصمحة المراقبة المالية 
( مف ىذا 02كالمتعمؽ بمصالح المراقبة المالية، فحسب نص المادة ) 2011نكفمبر  21

 1المرسـك :"يدير مراقب مالي مصمحة المراقبة المالية تحت سمطة المدير العاـ لمميزانية".

"يمارس المراقب المالي  (:381-11( مف المرسـك التنفيذم )03كلقد نصت المادة )
 2البمدية".-الكالية-ميامو الرقابية لدل اإلدارة المركزية

كنبلحظ أف الفصؿ الثاني مف المرسـك التنفيذم قد بيف تنظيـ مصمحة المراقبة  
( 02"تتككف مصمحة المراقبة المالية مف مكتبيف ) ( منو05المالية، حيث نصت المادة )

( 03تحت سمطة المراقب المالي الذم يساعده مف ثبلثة)( تكضع 04إلى أربعة مكاتب )
( مراقبيف مالييف مساعديف، إذ تنظـ مصمحة المراقبة المالية التي تضـ 05إلى خمسة)

 (مكاتب:04( مراقبيف مالييف مساعديف في أربعة)05خمسة )
مكتب -مكتب عمميات التجييز-مكتب الصفقة العمكمية-مكتب محاسبة االلتزامات -

 3كالتمخيص. التحميؿ
( مراقبيف مالييف مساعديف فتنظـ في 04أما مصمحة المراقبة المالية التي تضـ أربعة ) -

 4مكاتب: (03ثبلثة )
مكتب -مكتب الصفقات العمكمية–مكتب محاسبة االلتزامات كالتحميؿ كالتمخيص  -

 عمميات التجييز.

                                                             
المكافؽ  1432ذم الحجة  25المالية، المؤرخ في  بة( المتعمؽ بمصالح المراق381-11المرسـك التنفيذم ) -1
محـر 02ادرة بتاريخ ( الص64الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد ) 21/11/2011لػ

 .20، ص 27/11/2011، المكفؽ لػ1433
 20( المرجع كالمكضع السابؽ، ص 381-11المرسـك التنفيذم رقـ) -2
 .20ص، السالؼ الذكر،381-11المرسـك التنفيذم رقـ  06المادة -3
 21ص  المرجع نفسو، (07المادة) -4
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مساعديف في  ( مراقبيف مالييف03كتنظـ مصمحة المراقبة المالية التي تضـ )
 (:02مكتبيف)

مكتب الصفقات العمكمية كعمميات -مكتب محاسبة االلتزامات كالتحميؿ كالتمخيص -
 1التجييز.
"يحدد عدد  ( عمى أّف:381-11( مف المرسـك التنفيذم رقـ)09كقد نصت المادة ) 

المالييف إلدارة المركزية كالكالية كالبمدية، كعدد المراقبيف االمراقبيف المالييف لدل 
كالمساعديف الممحقيف بكؿ مراقب مالي، ككذا تنظيـ مصالح المراقبة المالية في مكاتب، 
كعند االقتضاء في فركع بقرار مشترؾ بيف الكزير المكمؼ بالميزانية كالسمطة المكمفة 

، كتطبيقا ألحكاـ المادة السابقة الذكر صدر القرار الكزارم المشترؾ 2بالكظيفة العمكمية
 2012.3جكيمية 09رخ في كالمؤ 

 الفرع الثاني: النظام القانوني لممراقب المالي

يقـك المراقب المالي بإدارة مصمحة المراقبة المالية المكمفة بالرقابة السابقة لمنفقات  
الممتـز بيا، كلدراسة نظامو القانكني ينبغي التطرؽ إلى تعريفو، شركط تعيينو كالمياـ التي 

 يقـك بيا.

 األول: تعريف المراقب الماليالبند 

ىك مكظؼ ينتمي إلى كزارة المالية، ميمتو التأشير عمى مشركع االلتزاـ )النفقة(  
الذم يحرره اآلمر بالصرؼ كلو صبلحيات رفض بعض العمميات المخالفة لمقانكف، 

 .كيشكؿ أحد أىـ اعكاف الرقابة السابقة عمى نفقات البمدية

                                                             
 .21لسالؼ الذكر، ص ا(، المرجع 118-11( المرسـك التنفيذم رقـ)08) المادة -1
 .21-20(، المرجع السابؽ، ص 381-11( المرسـك التنفيذم )04المادة ) -2
القرار الكزارم المشترؾ المحدد لعدد المراقبيف المالييف، كالمراقبيف المالييف المساعديف ككذا تنظيـ مصالح المراقبة  -3

، الجريدة الرسمية لمجميكرية 2012جكيمية 09المكافؽ لػ، 1438شعباف عاـ  19المالية في مكاتب فركع، المؤرخ في 
 .2016مام  26، المكافؽ لػ1434رجب عاـ  16، الصادرة بتاريخ 28العدد  الجزائرية الديمقراطية الشعبية،
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كؿ كالية مكمؼ بالرقابة المالية لبللتزاـ بنفقات ىذه  يكجد مراقب مالي عمى مستكل 
األخيرة كالمصالح غير الممركزة لمدكلة، الييئات العمكمية األخرل كالمؤسسات العمكمية 

 ذات الطابع اإلدارم.

، 2009نكفمبر  16المؤرخ في  374-09إاّل أنو بصدكر المرسـك التنفيذم رقـ  
، فقد أصبحت ميزانية البمديات خاضعة 92/414قـ المعدؿ كالمتمـ لممرسـك التنفيذم ر 

 1( منو.02لمرقابة السابقة لمنفقات الممتـز بيا، كىذا ما نصت عميو المادة )

دخكؿ إجراءات الرقابة السابقة لمنفقات الممتـز بيا مف طرؼ  2011عرفت سنة 
ات مقر المقاطعات البمدية مقر الكالية حيز التنفيذ، كبالنسبة لمبمديات مقر الدكائر كالبمدي

 .2012اإلدارية فكانت في السنة المالية 

حكاـ القرار الكزارم تـ إخضاع كافة البمديات كذلؾ طبقا أل 2013كفي سنة  
ة تنفيذ الرقابة السابقة لمنفقات التي نامالذم  يحدد رز  09/05/2010مؤرخ في المشترؾ ال

بالقرار الكزارم المشترؾ المؤرخ في  يمتـز بيا كالمطبقة عمى كميزانيات البمديات، كالمعدؿ
، كلقد لجأت كؿ مف كزارة الداخمية كالجماعات المحمية ككزارة المالية 2011مارس  02

إلى التنصيب الجزئي كعمى عّدة مراحؿ لممراقبيف المالييف لعدة أسباب منيا عدـ تكفر 
اليا عبر كامؿ مراقبا م 1541العدد الكافي مف المراقبيف المالييف، إذ يتطمب تعييف 

 بمديات الكطف.

مع خضكع البمديات لمرقابة مف المراقب المالي، كاجيت مصالح الرقابة عّدة  
جؿ البمديات مع إجراءات الرقابة، كذلؾ راجع إلى عدـ  ـتحديات أىميا صعكبة تأقم

دراكيـ  تعامميا المسبؽ مع المراقب المالي، لكف تبلشت ىذه الصعكبات مع مركر األياـ كا 
 دل أىميتيا في السير عمى تطبيؽ التشريع كالتنظيـ المتعمؽ بالنفقات العمكمية.لم
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كلئلشارة كانت ميزانية البمدية تخرج عف إطار الرقابة القبمية لممراقب المالي، كذلؾ  
(، فكانت تخضع ميزانية البمدية لرقابة 374-09قبؿ صدكر المرسـك التنفيذم رقـ )

ع الجزائرم تدارؾ الكضع بإدراج البمدية ضمف إطار الرقابة القابض البمدم، غير أف المشر 
 السابقة لمنفقات الممتـز بيا.

 البند الثاني: شركط تعييف المراقب المالي
"يعيف المراقب المالي بقرار مف  ( عمى أنو:381-11( مف المرسـك )11نصت المادة )

 1الكزير المكمؼ بالمالية مف بيف:

( 05المتصرفيف المستشاريف الذيف يثبتكف خمس )-المحمميف لمميزانيةرؤساء المفتشيف  -1
 سنكات مف الخدمة الفعمية بإدارة الميزانية.

المفتشيف المحمي المركزييف لمميزانية الذيف يثبتكف خمس سنكات مف الخدمة الفعمية  -2
لفعمية بيذه خمس سنكات مف الخدمة ا-المتصرفيف الرئيسييف الذيف يثبتكف:-بإدارة الميزانية

 الصفة في إدارة الميزانية.

 ( سنكات مف األقدمية بإدارة الميزانية.08ثماني ) -

المفتشيف المحمميف لمميزانية كالمتصرفيف الذيف يثبتكف عشر سنكات مف الخدمة   -3
 الفعمية بيذه الصفة في الميزانية.

 كات.(سن10المفتشيف المحمميف لمميزانية كالمتصرفكف الذيف يثبتكف ) -

زيادة عمى الشركط المذككرة يخصص التعييف في منصب مراقب مالي لممكظفيف  -
 الحائزيف عمى األقؿ شيادة ليسانس في التعميـ العالي أك شيادة جامعية معادلة ليا.
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 البند الثالث: ميام المراقب المالي

المالي، ( عمى مياـ المراقب 381-11( مف المرسـك التنفيذم )10حددت المادة ) 
التي تتمثؿ في الحرص عمى تطبيؽ التشريع كالتنظيـ المتعمقيف بالنفقات العمكمية كيكمؼ 

 1بيذه الصفة بما يأتي:

دارتيا كتنشيطيا. -  تنظيـ مصمحة المراقبة المالية كا 

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

 أخرل مترتبة عف عمميات الميزانية. القياـ بأية ميمة -

تمثيؿ الكزير المكمؼ بالمالية لدل لجاف الصفقات العمكمية كلدل المجالس اإلدارية،  -
كلدل المجالس اإلدارية كمجالس التكجيو المؤسسات العمكمية ذات الطابع اإلدارم 

 كالمؤسسات األخرل.

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

تنفيذ كؿ مياـ الفحص كالرقابة المتعمقة بجكانب تطبيؽ التشريع كالتنظيـ المتعمقيف  -
 بالمالية العمكمية بناء عمى قرار مف الكزير المكمؼ بالمالية.

 ىـ.ممارسة السمطة السميمة عمى المكظفيف المكضكعيف تحت تصرفو كتأطير  -

 المشاركة في تعميـ التشريع كالتنظيـ المرتبط بالنفقات العمكمية. -

المشاركة في دراسة كتحميؿ النصكص التشريعية كالتنظيمية المبادر بيا مف المديرية  -
العامة لمميزانية، كالتي ليا أثر عمى ميزانية الدكلة، أك عمى ميزانية الجماعات المحمية 

 كالييئات العمكمية.

 د تقييـ سنكم كدكرم حكؿ نشاط المراقبة المالية.إعدا -
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مساعدة أّية ميمة رقابية أك تقييـ لمصالحو في إطار البرنامج المسطر مف المديرية  -
 العامة لمميزانية.

تقديـ نصائح لآلمر بالصرؼ عمى المستكل المالي قصد ضماف نجاعة النفقات  -
 العمكمية كفعاليتيا.

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

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

( منو بعض المياـ ال يمكف 02( حيث استثنت المادة )2012أفريؿ 02ىذا القرار في )
 لممراقب المالي المساعد القياـ بيا:

 .الرفض النيائي 

 .اإلشعار 

 .1التقرير المفصؿ 

( المحدد لشركط 2012أفريؿ  02( مف القرار المؤرخ في )03كقد نصت المادة) 
ستو النيابة عف المراقب المالي في حالة الغياب غير المتكقع أك حدكث مانع ككيفيات ممار 

لممراقب المالي، يمارس صبلحيات ىذا األخير، مراقب مالي مساعد يعيف مسبقا بصفتو 
نائبا عنو، بناء عمى اقتراح مف المراقب المالي، كبمكجب مقرر صادر عف المدير الجيكم 

 يتعمؽ األمر بمصالح المراقبة المالية لدل الكالية كالبمدية. لمميزانية المؤىؿ إقميميا عندما

                                                             
القرار الكزارم الذم يضبط كيفيات تحديد مياـ المراقب المالي المساعد ككذا شركط ككيفيات ممارسة النيابة عف  -1

، الجريدة الرسمية لمجميكرية 2012أفريؿ 02المكافؽ لػ 1433جمادل األكلى عاـ  10المراقب المالي، المؤرخ في 
 .105، ص2013أكت 21المكافؽ بػ 1434شكاؿ 14، الصادرة بتاريخ 42ية الديمقراطية الشعبية، العددالجزائر 
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كيتكلى المراقب المالي المساعد النيابة بمكجب مقرر صادر عف المدير الجيكم  
 لمميزانية المؤىؿ إقميميا عندما يتعمؽ األمر بمصالح المراقبة المالية لدل الكالية كالبمدية:

 المراقب المالي.في حالة الشغكر المؤقت لمنصب  -

 في حالة الغياب المتكقع لممراقب المالي، باقتراح منو. -

كيمارس المراقب المالي المساعد جميع الصبلحيات المخكلة لممراقب المالي طيمة فترة 
 النيابة.

:"يصنؼ  ( عمى أنو381-11( مف المرسـك التنفيذم )12كلقد نصت المادة ) 
ا غمى الكظيفة العميا في الدكلة لمسؤكؿ المصالح المراقب المالي كيدفع راتبو استناد
 الخارجية لمدكلة عمى مستكل الكالية".

 المطمب الثاني:
 الرقابة السابقة عمى النفقات التي يمتزم بيا ومضمونيا

تمارس الرقابة السابقة لمنفقات الممتـز بيا مف طرؼ المراقبيف المالييف، إال أنيا  
يذ الميزانية، كالقياـ بمختمؼ التصرفات المالية كأثناء مرحمة تباشر عمميا عند البدء في تنف

جراءات الرقابة كليذه الرقابة السابقة  االلتزاـ تحديد باإلضافة إلى ضركرة التقيد بشركط كا 
 نتائج كآثار كىذا ما سنتعرض لو خبلؿ الفركع التالية:

الممتزم بيا )اختصاصات المراقب  ول: الميام المرتبطة بممارسة الرقابة السابقة لمنفقاتالفرع األ 
 المالي(

 المراقب المالي لو عدة أدكار كتتمثؿ في:

 البند األول: الدور الرقابي لممراقب المالي

يعتبر مف أىـ الدكار كالصبلحيات األساسية في عمؿ المراقب المالي مف خبلؿ  
قب المالي المسبقة ػأشير عمى النفقات الممتـز بيا، كالمستندات الخاضعة لتأشير المراتال
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المؤرخ في  92/414مف المرسـك  06ك 05طبقا لما نصت عمى المادتيف 
كالمتعمؽ بالرقابة السابقة لمنفقات الممتـز بيا، كالمعدؿ كالمتمـ، فإف  14/11/1992

المستندات التي ليا مفعكؿ في نشكء االلتزاـ بالنفقة تخضع لتأشيرة المراقب المالي قبؿ 
 ي عمى الخصكص:التكقيع عمييا كى

مشاريع القرارات التي تخص الحياة المينية لممكظفيف، كيو المستندات الفردية المتعمقة  -1
كالتسريح كالترميـ كالتقاعد...إلخ باستثناء الترقية في  عكاالستيدابالتعييف كاالنتداب 

 1الدرجة.

جكاف 11( كالمؤرخة في 6853كقد نصت التعميمة الكزارية المشتركة رقـ) 
( المؤرخ في 126-95( مف المرسـك التنفيذم رقـ)05،كتطبيقا ألحكاـ المادة)20112

ابعيف إلدارة البمدية، رات تسيير المستخدميف التا"تبقى قر  ( عمى أنو:1995أفريؿ 29
 3خاضعة لمتأشيرة القبمية لمرقابة  القانكنية كالمنكطة بمصالح الكظيفة العمكمية.

ليا صبلحية التعييف كالتسيير بإعداد قرارات التسيير كذلؾ تقـك السمطة المخكلة  
المتعمقة بالمسار الميني لممكظفيف كاألعكاف المتعاقديف، ثـ تخضع لتأشيرة مسبقة لمرقابة 
القانكنية لمكظيفة العمكمية في مرحمة أكلى، كفي مرحمة ثانية لتأشيرة المراقب المالي 

 المؤىؿ إقميميا.

                                                             

، الجزائر، ديسمبر الجزء الثامن، وزارة المالية، المديرية العامة لمميزانية، مراقبة النفقات الممتزم بياالكجيز في  1-
 .112، ص 2007

، المتعمقة بتنفيذ الرقابة المسبقة عمى قرارات 2011جكاف 11مؤرخ في ال (6853التعميمة الكزارية المشتركة رقـ) -2
 .02تسيير المستخدميف التابعيف لئلدارة البمدية، ص

المتعمؽ بتحرير كنشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أك الفردم التي تيـ  126-95المرسـك التنفيذم رقـ  3-
، الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية 1995أفريؿ  29المكافؽ لػ 1415ذم القعدة  29كضعية المكظفيف المؤرخ في 
 .27، ص 1995مام  09 المكافؽ لػ 1415ذم الحجة  09، الصادرة بتاريخ 26الديمقراطية الشعبية، العدد 
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التي تعد عند قفؿ كؿ سنة مالية، كتضـ كؿ األعكاف الذيف  ؿ اإلسميةاك مشاريع الجد -2
يشغمكف مناصب مالية كالذيف خضع تكظيفيـ لتأشيرة الكظيؼ العمكمي ،كتعد الجداكؿ 

 كالمقب كالرتبة لكؿ عكف.  االسـاإلسمية عند إقفاؿ كؿ ميزانية سنكية كيكضح فييا 

قكائـ األجكر كالمرتبات األصمية فالقكائـ اإلسمية تشكؿ كثائؽ أساسية ضركرية لمراقبة 
 كمستندات تسيير المكارد البشرية.

مشاريع الجداكؿ األصمية الكلية التي تعد عنو فتح االعتمادات كالجداكؿ األصمية  -3
المعدلة خبلؿ السنة المالية، فالقكائـ األصمية لؤلجكر كالمرتبات تشكؿ كثيقة محاسبية تبيف 

التابعة لو، كالمصالح التي يمارس فييا المكظفكف عمى عناصر الراتب كالتعكيضات 
مستكل البمدية، بصفة مرسميف اك متربصيف أك متعاقديف مع رتبيـ كمناصبيـ، كالمكظفيف 

 1الذيف يشغمكف كظائؼ كمناصب عميا.

مشاريع الصفقات العمكمية كالمبلحؽ التي تخضع لمتأشيرة المسبقة لممراقب المالي،  -4
التحفظات المعبر عنيا مف قبؿ لجنة الصفقات، كما تخضع أيضا لتأشيرة كذلؾ بعد رفع 
 2المراقب المالي.

كؿ التزاـ مدعـ بسندات الطمب كالفاتكرات الشكمية كالكشكؼ أك مشاريع العقكد، عندما  -
 ال يتعدل المبمغ المستكل المحدد مف قبؿ التنظيـ المتعمؽ بالصفقات العمكمية.

مخصصات ميزانياتو ككذا تفكيض كتعديؿ االعتمادات  كؿ مشركع مقرر يتضمف -
 المالية.

كؿ التزاـ يتعمؽ بتسديد المصاريؼ كالتكاليؼ الممحقة ككذا النفقات التي تصرؼ عف  -
 ة بفاتكرات نيائية.تطريؽ الككاالت المثب

                                                             
 .114الكجيز في مراقبة النفقات الممتـز بيا، المرجع السابؽ، ص  -1
 .4، السالؼ الذكر، ص 374-09(، المرسـك التنفيذم رقـ 07المادة) -2
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 البند الثاني: أدوار أخرى لممراقب المالي

الممتـز بيا، لكف ىناؾ مياـ أخرل تزيد يبقى المراقب المالي دائما مراقبا لمنفقات  
 عف ىذه الميمة.

 وال: الدور المحاسبيأ

زيادة عف االختصاصات التي تسند لو في إطار الرقابة السابقة يتكفؿ المراقب  
 المالي بالمياـ اآلتية:

مسؾ سجبلت تدكيف التأشيرات كمذكرات الرفض: يقـك بتسجيؿ العمميات الممتـز بيا  -
تضمف كؿ البيانات المتعمقة بالعمميات الممتـز بيا كنكعيا كمبمغ في سجؿ خاص ي

 1بالصرؼ القائـ بيا، رقـ كتاريخ التأشيرة. األمرالفكاتير، 

تعييف  مسؾ محاسبة االلتزامات بالنفقات: كالغرض مف محاسبة االلتزامات مف جية ىك -
المسجمة في ميزانية مبمغ االعتمادات المنجزة في كؿ لحظة كالمحتسبة مف االعتمادات 

التسيير أك في رخص البرنامج كمبمغ األرصدة المتكفرة، كمف جية اخرل فالمحاسبة 
تيدؼ إلى ضماف بقاء االلتزامات في حدكد االعتمادات أك رخص البرنامج المفتكحة اك 

 2المفكضة.

مسؾ محاسبة التعداد كالميزانياتي: تكضح مف خبلليا كضعية التعدادات حسب اآلمر  -
ؼ ر ىذا  النكع مف المحاسبة مف طبالصرؼ كحسب كؿ باب مف ابكاب الميزانية، فمسؾ  

المراقب المالي فيمكنو مف المعرفة التامة حكؿ نشاطات اآلمر بالصرؼ فيما يخص 
 3التعدادات الميزانياتية.

                                                             
 .46-45نصيرة عباس، المرجع السابؽ، ص ص  -1
 .134ص  الكجيز في مراقبة النفقات الممتـز بيا، المرجع السابؽ، -2
 6، السالؼ الذكر، ص 374-09المرسـك التنفيذم رقـ  -3
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( مف 24كفي إطار الدكر المحاسبي الذم يمعبو المراقب المالي بحسب المادة) 
(:"يرسؿ المراقب المالي إلى الكزير المكمؼ بالميزانية 414-92التنفيذم)المرسـك 

الكضعيات الدكرية، قصد إعبلـ المصالح المختصة بتطكر االلتزاـ بالنفقات كالتعداد 
 كالميزانياتي".

 ثانيا: الدور اإلعالمي )إعالم وزير المالية(

بل إلى الكزير المكمؼ يرسؿ المراقب المالي في نياية كؿ سنة مالية، تقريرا مفص 
 بالميزانية عمى سبيؿ العرض متضمنا:

 ظركؼ تنفيذ النفقات العمكمية. -

 الصعكبات المحتممة التي كاجيتو في تطبيؽ التشريع كالتنظيـ. -

 النقائص المبلحظة في تسيير األمكاؿ العمكمية. -

 1كؿ االقتراحات التي مف شانيا تحسيف ظركؼ تنفيذ النفقات العمكمية. -

إذ يعد المراقب المالي سنكيا تقريرا شامبل يكجيو إلى كزير المالية يكضح فيو مجمكع  -
 نشاطات مصمحة المراقبة.

 ثالثا: الدور االستشاري )وظيفة مستشار لآلمر بالصرف(

الفقرة أألخيرة يتمثؿ دكره في تقديـ نصائح لآلمر  23الفقرة  23طبقا لنص المادة  
 2المالي.بالصرؼ في المجاؿ 

 

                                                             
 .6ص ، السالؼ الذكر،374-09المرسـك التنفيذم رقـ  25المادة -1
 رجع كالمكضع السابقيف.، الم23المادة -2
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حيث يساعد المراؽ المالي في حدكد اختصاصو اآلمريف بالصرؼ كذلؾ لتحقيؽ تنفيذ  -
حسف لمميزانية السنكية، كيككف مساندا لآلمر بالصرؼ كذلؾ لتزكيده بالنصائح 

 1كالمبلحظات التي تتعمؽ بالجانب المالي لميمتو.

إلى االنفاؽ، حيث أصبح المراقب المالي يبدم رأيو في مختمؼ التدابير التي تؤدم  -
 غير أف رأيو ليس لو أم صفة إلزامية.

 الفرع الثاني: مضمون الرقابة السابقة لمنفقات الممتزم بيا

حيث سنتطرؽ مف خبللو إلى التعرؼ عمى العناصر التي يراقبيا  المراقب المالي  
كغمى إجراءات الرقابة السابقة لمنفقات الممتـز بيا في )البند الثاني(، كفي في )البند أألكؿ( 

 البند الثالث سنتطرؽ إلى نتائج رقابة المراقب المالي لمنفقات الممتـز بيا.

 ألول: العناصر التي يراقبيا المراقب المالياالبند 

خبلؿ احكاـ يشكؿ االلتزاـ تصرفا حاسما في استخداـ اعتمادات الميزانية، فمف  
( المتعمؽ بالمحاسبة 1990أكت 15( المؤرخ في )21-90( مف القانكف رقـ)58المادة )

( المؤرخ في 414-92(مف المرسـك )69العمكمية المعدؿ كالمتمـ، كطبقا لممادة )
( المتعمؽ بالرقابة السابقة لمنفقات الممتـز بيا، كىي محددة عمى سبيؿ 14/11/1992)

لي يراقب االلتزامات مراقبة كاممة مف حيث األساس كمف حيث الحصر، فالمراقب الما
 الشكؿ كما يمي:

 صفة اآلمر بالصرف: -1

(، أم التأكد مف تكافر الصفة 21-90( مف القانكف )23محدد في المادة ) كما ىك 
القانكنية في االمر بالصرؼ الممتـز بالنفقة، فاعتماد اآلمر بالصرؼ لدل المراقب المالي 

يغ ىذا األخير لمستند التعييف أك محضر تنصيب لرئيس المجمس الشعبي يتكجب تبم
يداع نمكذج اإلمضاء لديو.  البمدم كا 

                                                             
 .134الكجيز في مراقبة النفقات الممتـز بيا، المرجع السابؽ، ص  -1
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مطابقة االلتزامات لمقكانيف كالتنظيمات المعمكؿ بيا تجسيدا لضماف تكظيفا قانكنيا  -2
كىذا العتمادات الميزانية، فالمراقب المالي مكمؼ بالسير عمى مشركعية عمميات االلتزاـ، 

 1دكف المساس بتقدير مبلءمة اآلمر بالصرؼ.

 توفر االعتمادات او المناصب المالية: -3
تيدؼ ىذه الرقابة غمى احتراـ المبدأ الذم مؤداه أنو ال يمكف  . توفر االعتمادات:1.3

إنجاز أية نفقة، دكف تكفر اعتمادات في الميزانية، أك كانت النفقات تفكؽ االعتمادات 
 المرصكدة ليا.

أم ال يمكف التكفؿ بأم منصب مالي كىك غير شاغر  . توفر المناصب المالية:2.3
 تكز عمى:كمراقبة تكفر المناصب المالية تر 

 المخطط السنكم تسيير المكارد البشرية. -

 محاسبة التعداد الميزانياتي. -

نسخة مف المداكلة المتضمنة المصادقة عمى جدكؿ المناصب المالية بعنكاف السنة المالية 
 2المعينة.

إال اف التنظيـ يقتضي في بعض الحاالت أنو يمكف لمكظؼ أف يشغؿ منصبا ماليا مع 
 ناصب ، كىذا في الحاالت اآلتية:تجاكز عدد الم

اعكاف كجب عمييـ االلتحاؽ بمناصب شغميـ عند اقتضاء فترة الخدمة الكطنية أك  -
 العطؿ طكيمة األمد أك كضعية إعادة اإلدماج بعد كضعية اإلحالة عمى االستيداع.

                                                             
 .117الكجيز في مراقبة النفقات الممتـز بيا، المرجع السابؽ، ص  -1
 .121ص  المرجع نفسو،  -2
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مر بالصرؼ أف األالتخصيص القانكني لمنفقة، حيث ال يكفي اعتماد بؿ البد عمى  -4
يمتـز بكجية النفقة، أم لمغرض المحدد، كىذه الرقابة تمارس طبقا لمبدأ تخصيص 

 االعتمادات.

مطابقة مبمغ االلتزاـ بالعناصر المبينة في الكثيقة المرفقة: كيثبت ىذا مف خبلؿ  -5
 مراجعة صحة تقييـ النفقة بالنسبة إلى الكثائؽ المقدمة.

ي تسمميا، السمطة اإلدارية المؤىمة  ليذا كجكد التأشيرات أك اآلراء المسبقة الت -6
الغرض، عندما تككف مثؿ ىذه التأشيرة قد نص عمييا التنظيـ الجارم بو العمؿ، كيقصد 
بالتأشيرة أك الرأم المبلحظات أك األختاـ المبلزمة لئلمضاء اك الترميز الذم يكضع عمى 

 1الكثيقة حتى تككف مقبكلة.

 السابقة لمنفقات الممتزم بياند الثاني: إجراءات الرقابة لبا

( بتحديد ككصؼ إجراءات الرقابة المفركضة 414-92قاـ المرسـك التنفيذم رقـ) 
 عمى النفقات عمى كؿ مف اآلمر بالصرؼ كالمراقب المالي، كتتمثؿ في ما يمي:

 أوال: االلتزام بالنفقة

الضركرم  يتـ بمكجب ىذا اإلجراء إثبات نشكء الديف، فيجب إذف تكفير االعتماد 
 لمكاجية النفقة الناجمة عف االلتزاـ.

 (01بطاقة االلتزام)أنظر الممحق رقم ثانيا:

مر األقبؿ كضع النفقة لمتأشير عمييا مف طرؼ المراقب المالي يجب عمى  
المبلئمة، كالتي يحدد نكعيا الكزير المكمؼ بالميزانية،  االلتزاـبالصرؼ إعداد استمارة 

 2الثبكتية لمنفقات.ـ بجميع األكراؽ كترفؽ استمارة االلتزا

                                                             

 .123الكجيز في مراقبة النفقات الممتـز بيا، المرجع السابؽ، ص  1-
 .212، السالؼ الذكر،  ص 414-92لتنفيذم رقـ المرسـك ا 08المادة -2
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كيجب أف تكقع بطاقة االلتزاـ كتؤرخ مف طرؼ اآلمر بالصرؼ كيضع عمييا الختـ مع  -
 ذكر صفتو.

كيجب أف تتضمف تحرير عنكاف المادة كاالعتماد الذم استندت إليو، كتتضمف كذلؾ  -
كالرصيد الجديد، كبطاقة يد السابؽ كالمبمغ الممتـز بو صالر -حسب أبكاب مكاد الميزانية:

 يف )أبيض كأزرؽ(.(بمكنيف متمايز 02ؤسس في نسختيف )االلتزاـ ت

 .ثالثا: وثائق اإلثبات

اآلمر بالصرؼ مشركعية العمميات المحاسبية  كىي الكثائؽ التي بكاسطتيا يثبت 
تأشيرة المجنة البمدية لمصفقات، سندات  -كىي: متغيرة حسب طبيعة العممية مثبل:

 الطمب...إلخ.

 رابعا: آجال ممارسة الرقابة السابقة

يجب أف تدرس كتفحص ممفات االلتزاـ التي يقدميا اآلمر بالصرؼ كالخاضعة  
مف المرسـك  14لمرقابة السابقة في أجؿ أقصاه عشرة اياـ، كىذا ما نصت عميو المادة

المرسـك  ( مف02( كحسنا فعؿ المشرع عندما ألغى الفقرة )374-09التنفيذم رقـ)
( قبؿ تعديمو كالمتعمقة بإمكانية تمديدا ىذا األجؿ إلى عشريف 414-92التنفيذم رقـ)

 ( يكما بالنسبة لمممفات التي تككف عمى درجة مف التعقيد.20)

:"تسرم آجاؿ  ( بأنو414-92( مف المرسـك التنفيذم رقـ)15نت المادة )كما بي 
 1لرقابة المالية الستمارة االلتزاـ".عشرة اياـ ابتداء مف تاريخ استسبلـ مصالح ا

ديسمبر مف السنة التي يتـ فيا غير 20"كيحدد تاريخ اختتاـ االلتزاـ بالنفقات يـك  
أنو يمكف في حالة الضركرة المبررة قانكنا، تمديدا ىذا التاريخ بمقرر مف الكزير المكمؼ 

 بالميزانية".

 
                                                             

 .212 ، السالؼ الذكر،414-92ـك التنفيذم رقـ سالمر  -1
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 ومسؤولياتوالبند الثالث: نتائج رقابة المراقب المالي 

 تنتيي المراقبة المسبقة إما بالتأشير عمى النفقة الممتـز بيا أك برفضيا: 

 : منح التأشيرة عمى االلتزام بالنفقةأوال

تختـ الرقابة عمى النفقات الممتـز بيا بتأشيرة تكضع عمى بطاقة االلتزاـ، كعند  
لشركط التنظيمية المذككرة االقتضاء عمى الكثائؽ الثبكتية كذلؾ عندما يستكفي االلتزاـ ا

(، فالتأشيرة تعبر عف اختصاص 414-92( مف المرسـك التنفيذم )09في المادة )
جكىرم لممراقب المالي، لذا فيك ممـز بالتأشير المسبؽ عمى االلتزاـ بالنفقة التي يككف 

 ممفيا قانكنيا.

ة في الممنكحة مف طرؼ لجنة الصفقات العمكمية المختص التأشيرةكتعبر  ىذا 
إطار الرقابة السابقة لممشاريع الصفقات العمكمية إلزامية لممراقب المالي، غير أنو في 
حالة ما إذا الحظ المراقب المالي نقائص بعد التأشيرة عمى مشركع الصفقة، يقـك بتبميغ 
كؿ مف الكزير المكمؼ بالميزانية كرئيس لجنة الصفقات العمكمية المختصة كاآلمر 

 1(.2عف طريؽ إشعار)انظر الممحؽ رقـبالصرؼ المعني 

 ثانيا: رفض التأشيرة عمى االلتزام بالنفقة

قانكني أك غير  إذا تبيف لممراقب المالي أف االلتزاـ بالنفقة المعركض عميو غير 
عميو، كال يككف ىذا الرفض إما  معمكؿ بو، كجب عميو رفض التأشيرةمطابؽ لمتنظيـ ال

 2ك نيائيا.أمؤقتا 

 

                                                             
 .4ص  ،، السالؼ الذكر374-09، المرسـك التنفيذم رقـ 10المادة  -1
 .260يمس شاكش بشير، المرجع السابؽ، ص  -2
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االلتزاـ بالنفقة لعدـ كالرفض تصرؼ كتابي يعمف المراقب المالي بكاسطتو عف رفضو قبكؿ 
، فااللتزامات غير القانكنية أك غير المطابقة لمتنظيـ المعمكؿ بو، حسب كؿ مشركعيتيا

 1حالة، مكضكع رفض مؤقت أك نيائي.

 ت اآلتية:يبمغ الرفض المؤقت في الحاال(03الرفض المؤقت: )انظر الممحق رقم -أ

 مشكب بمخالفات الثبكتية المطمكبة. التزاـاقتراح   -

كال يجب أف يككف الرفض المؤقت المبمغ مف  نسياف بياف ىاـ في الكثائؽ المرفقة. -
( مف 13طرؼ المراقب المالي، لآلمر بالصرؼ مكررا حسب ما نصت عميو المادة )

( عمى: "أنو يترتب 02الفقرة )( 15(،كقد أشارت المادة)414-92المرسـك التنفيذم رقـ)
 2أياـ لدراسة ممفات االلتزاـ".10عمى الرفض المؤقت الصريح كالمعمؿ إيقاؼ سرياف أجؿ 

 (04الرفض النيائي)أنظر الممحق  -ب

حيث تعتبر الكسيمة األساسية التي يمتمكيا المراقب المالي لضماف مشركعية  
يرسميا اآلمر بالصرؼ )رئيس المجمس الشعبي االلتزامات كالكثائؽ الثبكتية الممحقة التي 

 دم(، ككذا ضماف تصحيح األخطاء المدكنة بمذكرة الرفض المؤقت.البم

 يعمؿ الرفض النيائي بما يمي: -

 نيف كالتنظيمات المعمكؿ بيا.كاعدـ مطابقة اقتراح االلتزاـ لمق -

 المناصب المالية. أكعدـ تكفر االعتمادات  -

 المدكنة في مذكرة الرفض المؤقت". بالصرؼ لممبلحظاتـ احتراـ اآلمر عد -

كفي حالة الرفض النيائي يجب عمى المراقب المالية، أف يرسؿ نسخة مف الممؼ مرفقا 
بتقرير مفصؿ إلى الكزير المكمؼ بالميزانية، ىذا األخير يمكف لو إعادة النظر في الرفض 

                                                             
 .4ص ،، السالؼ الذكر374-09، المرسـك التنفيذم رقـ10المادة -1
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لعناصر المبني عمييا الرفض غير النيائي الصادر عف المراقب المالي عندما يعتبر أف ا
 1مؤسسة.

 كفي حالة الرفض النيائي يككف االمر بالصرؼ أماـ حالتيف:

 إما أف يتنازؿ عف االلتزاـ بالنفقة. -1

 اضي(غالمجكء إلى كسيمة قانكنية )الت -2

ىك إجراء استثنائي بكاسطتو يقـك اآلمر بالصرؼ بإجبار المراقب المالي التغاضي:  -ـج
 2عمى بطاقة االلتزاـ بالنفقة بعدما تـ رفضيا نيائيا.بالتأشير 

كاليدؼ مف التغاضي ىك التنفيذ الفكرم لمنفقة بقرارات تشكبيا مخالفات كيرسؿ  
االلتزاـ مرفقا بقرار التغاضي )يسميو البعض بمقررات التحرم(، إلى المراقب المالي قصد 

 3التغاضي كتاريخو.كضع تأشيرة األخذ بالحسباف مع اإلشارة إلى رقـ 

خذ بالحسباف إرساؿ نسخة مف ممؼ كيجب عمى المراقب المالي بعد تأشيرة األ 
االلتزاـ الذم كاف مكضكع التغاضي، مرفقا بتقرير مفصؿ إلى الكزير المكمؼ بالميزانية، 
كيقـك ىذا األخير بإرساؿ نسخة مف الممؼ إلى المؤسسات المتخصصة في رقابة النفقات 

 كمجمس المحاسبة مثبل:، 4العمكمية
لما كاف التغاضي فيو إضعاؼ لرقابة المراقبة المالية، فإف المشرع لـ يسمح بإعمالو في  -

 5حالة الرفض النيائي المبني عمى األسباب التالية:
 مر بالصرؼ.األصفة   -
 انعداميا. عدـ تكفر االعتمادات أك -

                                                             
 .2102ص (، السالؼ الذكر،414-92( المرسـك التنفيذم رقـ)12المادة ) -1

2
Manuel de contrôle des dépenses engagées,ministère des finances, derection generale du Budget 2007,p109. 

 .2103(، السالؼ الذكر، ص 414-92ـ التنفيذم رقـ)(، المرسك 20المادة ) -3
 (، المرجع كالمكضع نفسو.22المادة) -4
 (، المرجع كالمكضع نفسو.22المادة) -5
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 يا في التنظيـ المعمكؿ بو.شيرات أك اآلراء المسبقة المنصكص عميتأانعداـ ال -
 انعداـ الكثائؽ الثبكتية التي تتعمؽ بااللتزاـ. -
ما تعديبل ليا أك   التخصيص غير القانكني بااللتزاـ بعد إخفاء إّما تجاكز لبلعتمادات كا 

 1تجاكز المساعدات المالية في الميزانية.

 ثالثا: مسؤولية المراقب المالي

شخصيا كبعنكاف الرقابة السابقة عمى النفقات الممتـز يككف المراقب المالي مسؤكال  
بيا  عف سير مجمكع المصالح الخاضعة لسمطتو، كعمى التأشيرة التي يمنحيا كمذكرات 
الرفض التي يبمغيا، كما انو لممراقب المالي المساعد مسؤكلية في حدكد االختصاصات 

 التي يفكضيا إلييا المراقب المالي.
اقب المالي في حالة رفض التأشير عمى النفقة كعرقمة كتقـك مسؤكلية المر  

التنظيمات المتعمقة بالرقابة السابقة، ككذلؾ التأشيرات المرتبطة بشركط تخالؼ 
 2المشركعية.

فيككف عرضة لعقكبات ذات طابع إدارم كمدني كجزئي، إال أف المسؤكلية تسقط  
 3اضي.غحؽ التفي حالة الرفض النيائي حتى كلك استعمؿ اآلمر بالصرؼ 

 المسؤولية اإلدارية: -أ

ال تطبؽ عمى المراقب المالي المسؤكلية المالية كالشخصية، ألنو ال يعتبر عكنا   
محاسبيا لكنو يككف مسؤكال إداريا أماـ الكزير المكمؼ بالميزانية كبالضبط المديرية العامة 

 كامر السميمة.األ الحتراـ لمميزانية، كالمراقب المالي أكثر مف المحاسب العمكمي بالنسبة

 
 

                                                             

 .2103(، السالؼ الذكر، ص 414-92( المرسـك التنفيذم رقـ)19المادة ) 1-
2
Maneul de contrôle des dépenses engagées,op-cit,p81 

 .51المرجع السابؽ، ص نصيرة عباس،  -3
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 المسؤولية المحاسبية: -ب

فيك مطالب بضبط حسابات االلتزاـ كتقديـ التقارير الدكرية لمكزير المكمؼ  
 بالميزانية )المديرية العامة لمميزانية( لكي يتمكف مف متابعة تنفيذ الميزانية.

 المسؤولية الجزائية: -جـ

الشرعي في إعطاء التأشيرة، ىذا الػاخير تتمثؿ عمى الخصكص في التأخير غير  
، ألنو قد يتسبب في ديكف 1الذم يعرض المراقب المالي إلى متابعة مف مجمس المحاسبة

 عمى عاتؽ الدكلة كيردم إلى خسارة في الخزينة.

يتحممكف حتى  المالييف كمعاكنييـ عند االقتضاءإضافة إلى ىذا فإف المراقبيف  
( 20-95ؤسسة لمتأشيرات، كذلؾ تطبيقا ألحكاـ األمر )الرفض التعسفي أك غير الم

كالمتعمؽ بمجمس المحاسبة، المعدؿ كالمتمـ، حيث تعتبر مخالفات لقكاعد االنضباط في 
 مجاؿ تسيير الميزانية كالمالية:

"الرفض غير المؤسس لمتأشيرات أك العراقيؿ الصريحة مف طرؼ ىيئات الرقابة القبمية  -
 .2حة خارج الشركط القانكنية"أك التأشيرات الممنك 

بغرامة يصدرىا مجمس المحاسبة في حؽ مرتكبي ىذه  كيعاقب عمى ىذا المخالفات -
 3المخالفات.

كمف خبلؿ ما سبؽ نمخص إلى أنو الشؾ في أف رقابة المراقب المالي تيدؼ إلى  
لى مدل تطابؽ العمميات الكاردة عمى  الحيمكلة دكف التجاكزات المالية بكؿ أنكاعيا، كا 

                                                             
 39أحمد برجبلؿ، المرجع السابؽ، ص  -1
، المكافؽ 1416صفر 19المتعمؽ بمجمس المحاسبة المعدؿ كالمتمـ المؤرخ في  20-95، األمر رقـ 88المادة -2
ر صف25، الصادرة بتاريخ 39، الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد1995جكيمية 17لػ

 .14، ص 1995جكيمية 23المكافؽ لػ 1416
 ، المرجع كالمكضع نفسو.89المادة -3
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النفقات مع القكانيف كالتنظيمات السارم بيا العمؿ، كألجؿ ىذا اعتبرت ىذه الرقابة رقابة 
 الخطأ قبؿ كقكعو كالسعي مباشرة إلى تصحيحو. كقائية تتمكف مف اكتشاؼ

كمما يبلحظ أف رقابة المراقب المالي تقتصر في الغالب عمى الجانب الشكمي  
اضي الممنكح لآلمر غلمنفقة دكف أف تتعداه إلى رقابة المبلئمة، كما يعتبر حؽ الت

قب المالي، بالصرؼ مف بيف الحدكد التي تحد مف فعالية الرقابة التي يقـك بيا المرا
باإلضافة إلى أنيا رقابة إنفاؽ تحصيؿ أم تخص عمميات اإلنفاؽ دكف تحصيؿ 

 دات.ااإلير 

 المبحث الثالث:

 رقابة المحاسب العمومي )أمين خزينة البمدية(

يعتبر ىذا النكع مف الرقابة خبلصة تطبيؽ مبدأ الفصؿ بيف اآلمر بالصرؼ  
كالمحاسب العمكمي كىك مكضكع تـ تناكلو في الفصؿ األكؿ مف ىذه الدراسة، فباإلضافة 
عطائو التأشيرة يقـك كذلؾ المحاسب العمكمي  إلى الرقابة التي يمارسيا المراقب المالي كا 

رؼ بالقكانيف كالتنظيمات المعمكؿ بيا، كذلؾ قبؿ خركج بمراجعة تطابؽ عمؿ اآلمر بالص
 ألمكاؿ العمكمية ألصحابيا )قبؿ صرؼ النفقة(.ا

كمف أجؿ اإللماـ بكؿ جكانب ىذا المبحث الثالث كتكضيحو نستعيف ببعض األسئمة 
 الفرعية:

 ما ىك النظاـ القانكني لممحاسب العمكمي؟ -

 ما مضمكف رقابة المحاسب العمكمي؟ -

 ىي العناصر التي يراقبيا المحاسب العمكمي كما ىي نتائجيا؟ كما -

 فيـ تتمثؿ مسؤكلية المحاسب العمكمي؟ -
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كلئلجابة عمى ىذه التساؤالت سنتطرؽ في ىذا المبحث إلى النظاـ القانكني  
لممحاسب العمكمي في المطمب األكؿ، ثـ إلى مضمكف كنتائج رقابة المحاسب العمكمي 

 مب الثاني.كمسؤكلياتو في المط

 المطمب األول:
 النظام القانوني لممحاسب العمومي

خزينة البمدية ىي مصمحة إدارية مف المصالح الخارجية لممديرية العامة لمخزينة، ىذه 
 أألخيرة التي تعد بدكرىا مف المديريات المشكمة لمتنظيـ اإلدارم لكزارة المالية.

 خزينة البمدية(الفرع األول: تعريف المحاسب العمومي )أمين 

 1يعد محاسبا عمكميا كؿ شخص مؤىؿ لمقياـ بالعمميات التالية: 

 تحصيؿ اإليرادات كدفع النفقات كمرحمة محاسبية. -1

 ألشياء أك المكاد المكمؼ بيا كحفظيا.اضماف حراسة األمكاؿ أك السندات أك القيـ أك  -2

 كالمكاد. تداكؿ األمكاؿ كالسندات كالقيـ كالممتمكات كالعائدات -3

 حركة حسابات المكجكدات. -4

( المؤرخ في 42-03(مف المرسـك التنفيذم رقـ)01( الفقرة )54كبناء عمى المادة ) 
 2: "أميف خزينة البمدية  ىك المحاسب الرئيسي لميزانية البمدية".2003جانفي  19

 

 

                                                             
 .1134، السالؼ الذكر، ص 21-90القانكف رقـ  -1
( المحدد إلجراءات المحاسبة التي يمسكيا اآلمركف بالصرؼ كالمحاسبكف العمكمييف 42-03المرسـك التنفيذم رقـ) -2

، الجريدة الرسمية الجميكرية 2003جانفي  19المكافؽ لػ  1423القعدة عاـ  ذم 17ككيفياتيا كمحدداتيا، المؤرخ في 
، ص 2003جانفي  22المكافؽ لػ 1423ذم القعدة  20(، الصادرة بتاريخ 04الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد)

15. 
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 الفرع الثاني: إنشاء وتصنيف خزائن البمديات

(المؤرخ في 42-03( المؤرخ في )42-03التنفيذم رقـ)طبقا ألحكاـ المرسـك  
(المؤرخ في 129-01( المعدؿ كالمتمـ لممرسـك التنفيذم )19-01-2003)

،، المتعمؽ بصبلحيات تنظيـ كتسيير المصالح الخارجي11/05/1991  التحاؽتـ  1ة
قباضات الضرائب كالمكمفة بالتسيير المالي لمبمديات كالقطاعات الصحية كالمراكز 
االستشفائية الجامعية بالمديرية العامة لممحاسبة )كزارة المالية(، كذلؾ ابتداء مف 

سابقا تسمى بخزائف ، فمنذ ىذا التاريخ أصبحت قباضات الضرائب 02/11/2004
 ي لمبمديات.البمديات، كقد كمفت بالتسيير المال

( تصنؼ 42-03( مكرر مف المرسـك التنفيذم رقـ)10كعمبل ألحكاـ المادة ) 
 2خزائف البمديات إلى اربع أصناؼ:

 الصنؼ الثالث. - الصنؼ الثاني - الصنؼ األكؿ -خارج الصنؼ -

كيعتمد ىذا التصنيؼ عمى المعايير المنصكص عمييا في القرار المؤرخ في  
 3د معايير تصنيؼ خزائف البمديات كالمتمثمة فيما يمي:، كالذم يحد07/09/2005

 مبمغ ميزانية الجماعات المحمية )ميزانية البمدية( -

 التنفيذ الميزانية مف حيث النفقات كاإليرادات. -

 سكاف البمدية. -

                                                             
 26كعمميا، المؤرخ في  (المتعمؽ بتنظيـ المصالح الخارجية لمخزينة كصبلحياتيا129-91المرسـك التنفيذم رقـ) -1

( الصادرة 23، الجريدة الرسمية لمجميكرية الديمقراطية الشعبية ، العدد )1991مام 11المكافؽ لػ  1411شكاؿ عاـ
 .1991مام 22المكافؽ لػ  1411ذم القعدة عاـ  08بتاريخ 

 16(، السالؼ الذكر، ص 42-03المرسـك التنفيذم رقـ)) -2
خزائف القطاعات الصحية ، خزائف المراكز ك ارم المحدد المعايير تصنيؼ خزائف البمديات (، القرار الكز 02المادة ) 3-

، الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية 2005سبتمبر07المكافؽ لػ  1426شعباف 03االستشفائية  الجامعية، المؤرخ في 
 .30، ص 2006مام  21افؽ لػالمك  1427ربيع الثاني عاـ 23(، الصادرة بػ33الديمقراطية الشعبية، العدد)
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 المكقع الجغرافي )التجمعات السكانية الكبرل كالمناطؽ المعزكلة كالجنكب الكبير(. -

 المؤسسات العمكمية المحمية ذات الطابع اإلدارم المسيرة مف خزينة البمدية.عدد  -

( مف القرار الكزارم في المحدد لتنظيـ خزائف البمديات عمى 02كقد نصت المادة) 
أنو: "تكضع خزينة البمدية تحت كصاية أميف الخزينة الذم يمكف أف يساعده ككيؿ مفكض 

 1كتنظـ في ستة أقساـ فرعية:

 فرعي لمنفقات كالمؤسسات المسيرة.قسـ  -

 .قسـ فرعي لمتسديد -

 .الصندكؽك  قسـ فرعي لممحاسب -

 .قسـ فرعي لحسابات التسيير كاألرشيؼ -

  .قسـ فرعي لمتحصيؿ -

 .قسـ فرعي لممتابعات كالمنازعات -

 الفرع الثالث: شروط تعيين أمين الخزينة وميامو

( المؤرخ في سبتمبر 331-11التنفيذم رقـ)( مف المرسـك 03بناء عمى المادة ) 
يتـ تعييف أميف خزينة البمدية بصفتو محاسبا عمكميا مف طرؼ الكزير المكمؼ  2011

 .2بالمالية )المديرة العامة لممحاسبة(

( المؤرخ في 330-11( مكرر مف المرسـك التنفيذم رقـ)13كلقد نصت المادة ) 
خزائف  ءمالية امناء خزائف البمديات كأمنا:"يعيف الكزير المكمؼ بال2011سبتمبر 19

                                                             
ف المراكز االستشفائية ئف البمديات كخزائف القطاعات الصحية كخزائالقرار الكزارم المحدد لمعايير تصنيؼ خزا -1

 .28-27الجامعية، المرجع السابؽ، ص ص 
 1432شكاؿ  21( المتعمؽ بتعييف المحاسبيف العمكمييف كاعتمادىـ المؤرخ في 331-11) المرسـك التنفيذم رقـ -2

 23، الصادرة بتاريخ 25، الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد2011سبتمبر  19المكافؽ 
 .26، ص 2011سبتمبر  21المكافؽ لػ 1432شكاؿ 



 أشكال وآليات الرقابة القبمية عمى تنفيذ نفقات ميزانية البمدية  الفصل الثاني          
 

86 

مف القانكف 34المراكز الجامعية االستشفائية...بقرار طبقا لما نصت عميو المادة 
 1كالمتعمؽ بالمحاسبة العمكمية". 1990أكت  15( المؤرخ في 21-90رقـ)

 البند األول: شروط تولي منصب المحاسب بالعمومي

 ب العمكمي.كىي ثبلثة شركط لتكلي منصب المحاس

 : الشروط المتعمقة بالمؤىالت العمميةأوال

"يعد المحاسب العمكمي منصب عالي في السبلؾ الخاصة بالمحاسبة كالخزينة  
( 298-10( مف المرسـك التنفيذم رقـ)45كالتأمينات كىذا حسب ما نصت عميو المادة )

الخزينة كالمحاسبة المتضمف القانكف األساسي الخاص بالمكظفيف المنتميف إلدارة 
 كالتأمينات".

( التي نصت عمى انو "األعكاف المحاسبكف لمدكلة يعينكف مف 57كطبقا لممادة ) 
 بيف:

( سنكات مف الخدمة 03الخزينة كالمحاسبة كالتأمينات الذم يثبتكف ثبلث) "مفتشي األقساـ
كالمحاسبة المفتشيف المركزييف كالمفتشيف الرئيسييف لمخزينة –الفعمية بيذه الصفة 

 2( سنكات مف الخدمة الفعمية بيذه الصفة".07الذيف يثبتكف ) كالتأمينات

 

 

 

                                                             

 21( المتعمؽ بتنظيـ المصالح الخارجية لمخزينة كصبلحياتيا كعمميا، المؤرخ في 330-11المرسـك التنفيذم  رقـ) 1-
( الصادرة 52الديمقراطية الشعبية، العدد ) لمجميكرية، الجريدة الرسمية 2011سبتمبر  19المكافؽ لػ 1432شكاؿ 
 .25، ص 2011سبتمبر  21المكافؽ لػ 1432شكاؿ  23بتاريخ 

( المتضمف القانكف األساسي الخاص بالمكظفيف الممثميف لؤلسبلؾ الخاصة بإدارة 298-10المرسـك التنفيذم رقـ) -2
الجريدة الرسمية  ،2010نكفمبر  29المكافؽ لػ 1431ذم الحجة  23المؤرح في  تكالتأميناالخزينة كالمحاسبة 

 .20، ص 2010ديسمبر 5المكافؽ لػ 1431ذم الحجة  29، الصادرة بتاريخ 74لمجميكرية الجزائرية الشعبية ، العدد
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 ثانيا: تأدية اليمين

دية اليميف القانكنية كالتي أيتعيف عمى المحاسب العمكمي مف تسمـ منصبو ت 
"أقسـ باهلل العظيـ أف أقكـ بأعماؿ كظيفتي بأمانة كصدؽ كأحافظ  تتضمف الصيغة التالية:

 1ألحكاؿ الكاجبات المفركضة عمّي".اعمى السر الميني كأراعي في كافة 

 لدل المجمس القضائي المختص إقميميا بحضكر كاتب الضبط. يفكيتـ أداء ىذه اليم

 ثالثا: اكتتاب التأمين

( كالمتعمؽ بالمحاسبة 21-90القانكف )( مف 54جاء ىذا في نص المادة ) 
"يتعيف عمى أنو "يتعيف عمى المحاسب العمكمي قبؿ مباشرة  العمكمية كنصت عمى أنو

 2كظيفتو أف يكتب تأمينا عمى مسؤكليتو المدنية".

كتكمف فائدة ىذا التأميف في ضماف المخاطر المتعمقة بالمسؤكلية المالية كالمدنية  
 اسبة ميامو، حيث يمكف تغطية ىذه المسؤكلية مف مبمغ التأميف.التي يمكف أف تترتب بمن

( 312-91كقدتـ تنظيـ الحكاـ المتعمقة بيذا التأميف بمكجب المرسـك التنفيذم رقـ )
 كيتحقؽ ىذا التأميف:

 بعقد تأميف فردم يكتتبو المحاسب العمكمي لدل ىيئة تأميف )شركة تأميف(. .1

 3عمكمييف.االنضماـ إلى تعاضدية لممحاسبيف ال .2

 مع ضركرة إجراء تحقيؽ حكؿ سيرتو الذاتية.

 
                                                             

 .12( ، السالؼ الذكر، ص 298-10المرسـك التنفيذم رقـ) 1-
 1136السالؼ الذكر، ص  ،21-90القانكف رقـ  -2

جراءات 312-91(، المرسـك التنفيذم رقـ)17المادة)3-  (، المحدد بشركط األخذ بمسؤكلية المحاسبيف العمكمييف كا 
، 1412صفر  28ي الحسابات ككيفيات اكتتاب تأميف يغطي مسؤكلية المحاسبيف العمكمييف، المؤرخ في مراجعة باق
 09الصادرة بتاريخ  43، الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد1991ديسمبر07المكافؽ لػ

 .1647، ص 1991سبتمبر 18المكافؽ لػ 1412ربيع األكؿ عاـ 
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 البند الثاني: ميام أمين خزينة البمدية

( مف قانكف البمدية عمى أنو يمارس مياـ أميف خزينة البمدية 205نصت المادة ) 
 1محاسب عمكمي معيف طبقا لمتنظيـ".

أميف خزينة البمدية  "يتكلى ( مف قانكف البمدية إلى مياـ الخزينة:206كأشارت المادة )
تحصيؿ اإليرادات كتصفية نفقات البمدية، كىك مكمؼ كحده كتحت مسؤكليتو بمتابعة 

 2.تحصيؿ مداخيؿ البمدية ككؿ المبالغ العائدة ليا كصرؼ النفقات المأمكر بدفعيا"

كلئلشارة سنركز في دراستنا لرقابة المحاسب العمكمي عمى رقابتو لصرؼ النفقات  
يا، كيقع عمى عاتؽ أميف خزينة البمدية في تسيير المصمحة المعني بيا، المأمكر بدفع

 كفي ظؿ رقابتو ما يمي:

مسؾ المحاسبة كالمحافظة عمى الكثائؽ كالبيانات المحاسبية المتعمقة بالعمميات المالية  -
 مف أجؿ تحديد النتائج عند قفؿ السنة المالية.

كالمستندات التي تعد شيريا كالمشتممة عمى مقدار إجراء محاسبة تتعمؽ بالقيـ المنقكلة  -
 المبالغ التي أنفقت مقارنة مع االعتمادات المسجمة في الميزانية.

 إعداد حساب التسيير. -

 المطمب الثاني:
 مضمون ونتائج رقابة المحاسب العمومي ومسؤولياتو

ى كما اشير إف أميف خزينة البمدية بصفتو المحاسب الرئيسي لميزانية البمدية، يتكل 
بتحصيؿ اإليرادات كما يقـك بتصفية نفقات البمدية كدفعيا مف خبلؿ اإلشراؼ عمى  وإلي

 الرقابة المسبقة كالتي تتمثؿ فيما يمي:

 
                                                             

 .27(، السالؼ الذكر، ص 10-11نكف رقـ )القا -1
 المرجع كالمكضع نفسو -2
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 الفرع األول: العناصر الخاضعة لرقابة المحاسب العمومي

 المحاسبي، فيكيتكلى أميف خزينة البمدية تنفيذ الميزانية كالعمميات المالية في شقيا  
المختص بمرحمة الدفع كالتي تمثؿ اإلجراء الذم بمكجبو تتحرر البمدية مف أعبائيا اتجاه 
الغير، كيجب عمى المحاسب العمكمي )أميف خزينة البمدية( قبؿ قبكلو ألم نفقة أف يتحقؽ 

 1مما يمي:

 مطابقة العممية مع القوانين واألنظمة المعمول بيا: -1

استكفت الشركط كاإلجراءات القانكنية الخاصة بتطبيقيا، كذلؾ أم أف النفقة قد  
يككف كؿ صنؼ مف النفقات تحكميا نصكص قانكنية مختمفة )نفقات المستخدميف، نفقات 

   التسيير، نفقات التجييز(.

 صفة األمر باآلمر بالصرف أو المفوض لو: -2
ىي ممضاة مف قبؿ  كيقصد بذلؾ كجكب التأكد مف أف حكالة الدفع "اآلمر بالدفع" 

اآلمر بالصرؼ )التأكد مف التكقيع النمكذجي المكدع لدل المحاسب العمكمي بمناسبة 
اعتماد اآلمر بالصرؼ(، كنفس الشيء بالنسبة لآلمر بالصرؼ المفكض بالتكقيع عمى 

 صنؼ معيف مف النفقات.

 شرعية عمميات تصفية النفقات: -3
قانكنا مع إنجاز العممية كذلؾ بتسجيؿ  انجزت مف قبؿ المخكؿ أم أف العممية قد 

عبارة "ثـ إنجاز الخدمة المبينة عمى ىذه الفاتكرةػ كفؽ الشركط المتفؽ عمييا، كذلؾ بحسب 
طبيعة النفقة مع كجكب إمضاء اآلمر بالصرؼ  عمى الفاتكرة مع التأكد مف تسجيؿ رقـ 

 أك أرقاـ الجرد عمى الفاتكرة.

 

 
                                                             

 11135، السالؼ الذكر، ص 21-90، القانكف 36 المادة -1
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 توفير االعتمادات: -4

العممية تمت كفقا لمترخيصات الممنكحة في إطار الميزانية )ثـ تبكيبيا بما  أم أف 
 حيث يتحقؽ أميف الخزينة أف االعتمادات كافية لتسديد النفقة.1يتماشى كطبيعتيا(.

 أن الديون لم تسقط آجاليا أو أنيا محل معارضة: -5

يؤمر بصرفيا (:"تتقادـ الديكف التي يـ 201إف قانكف البمدية نص في مادتو ) 
( سنكات مف افتتاح السنة المالية المتعمقة بيا كتعكد 04كتصفيتيا كدفعيا في أجؿ )

بصفة نيائية لصالح البمديات باستثناء الحاالت التي يككف فييا التأخير بفعؿ اإلدارة أك 
 2بسبب كجكد طعف أماـ الجيات القضائية.

لنفقة لـ تعد كميا أك جزئيا ككذلؾ أنيا ليست محؿ معارضة قانكنية، بمعنى أف ا 
 مف حؽ صاحبيا.

 الطائع اإلجرائي: -6

أم أف يبرئ المر بالدفع الييئة اإلدارية مف الديف القائـ عمييا بحؽ الدائف   
 كمية)تسديد مبمغ النفقة لفائدة المستفيد الحقيقي(.

 تأشيرات  عمميات المراقبة التي نصت عمييا القوانين واألنظمة المعمول بيا -7

إف أية نفقة قد تتطمب تأشيرة مراقبة كىذا بحسب طبيعة النفقة ، كعمى أميف خزينة  
البمدية أف يتأكد مف أف النفقة تتكفر عمى ما يجب تكفره مف تأشيرات مراقبة كتأشيرة 
المراقب المالي، تأشيرة المجنة البمدية لمصفقات العمكمية، تأشيرة الرقابة التقنية، تأشيرة 

 المنجزة.األعماؿ 

 

 

                                                             
 .36الصادؽ األسد، المرجع السابؽ، ص  -1
 .27، السالؼ الذكر، ص 10-11القانكف رقـ -2
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 لممكسب اإلجرائي: الصحة القانوني -8

كيقصد بو كجكب التأكد مف أف الكثائؽ المعتمد عمييا لتحديد ىكية المستفيد  
كتكجيو مبمغ النفقة لفائدتو ليا مف الشرعية كالقكة القانكنية بما يسمح مف إعفاء المحاسب 

 1العمكمي مف ام مسؤكلية بعد عممية الدفع.

 إجراءات رقابة المحاسب العموميالفرع الثاني: 
، بعد استبلـ الحكاالت المصدرة 2يكمؼ القسـ الفرعي لمنفقات كالمؤسسات المسيرة 

في إطار تنفيذ ميزانية البمدية، طبقا لمتنظيـ المعمكؿ بو، التكفؿ بيا كالتحقؽ منيا، كىذه 
 تية اآلتية:الحكاالت التي تتضمف البيانات المذككرة أدناه مرفكقة بالكثائؽ الثبك 

 سند طمب أك الفاتكرة الشكمية مؤشر عمييا مف طرؼ المراقب المالي. -

 بطاقة االلتزاـ مؤشر عمييا كذلؾ مف طرؼ المراقب المالي. -

حكالة الدفع تتضمف اسـ المستفيد، رقـ الحكالة، رقـ الحساب البنكي، رقـ الحساب  -
 الجارم...إلخ.

األشغاؿ بالنسبة لمصفقات العمكمية كالمتضمنة التأشيرات الفاتكرة النيائية أك كضعية  -
القانكنية كالممضية مف طرؼ المستفيد باإلضافة إلى مداكالت المجمس الشعبي البمدم 

 مصادؽ عمييا مف طرؼ الكصاية.
يتكفؿ المحاسب العمكمي بأكامر الصرؼ أك حكاالت الدفع خبلؿ مدة أقصاىا  
 3يا، كيتـ حسابيا ابتداء مف شير إصدارىا.أياـ مف تاريخ استبلم (10) عشرة

                                                             
 .37الصادؽ األسكد، المرجع السابؽ، ص  -1
المحدد لتنظيـ خزائف البمديات القطاعات الصحية، كخزائف المراكز االستشفائية الجامعية  ، القرار الكزارم03المادة -2

، الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية 2005سبتمبر  07المكافؽ لػ 1426شعباف  03، المؤرخ في كصبلحياتيا
 .28، ص 2006مام  21لػالمكافؽ  1427ربيع الثاني  23، الصادرة بتاريخ 33الديمقراطية الشعبية، العدد

( المحدد آلجاؿ دفع النفقات كتحصيؿ اإليرادات كالبيانات التنفيذية 46-93) ( المرسـك التنفيذم رقـ03المادة) -3
جراءات قبكؿ القيـ المنعدمة، المؤرخ في  ، الجريدة الرسمية 1993فيففرم 06، المكافؽ 1413شعباف عاـ  14كا 

، 1993فيفرم  10، المكافؽ لػ1413شعباف  18، الصادرة بتاريخ 09الشعبية، العددلمجميكرية الجزائرية الديمقراطية 
 .09ص
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رساليا بيف اليـك أألكؿ كاليـك العشريف مف   إذ يقـك اآلمركف بالصرؼ كالحكاالت كا 
كؿ شير إلى المحاسبيف العمكمييف المكمفيف بتحكيميا إلى نفقات في أجؿ أقصاه عشرة 

 1(أياـ.10)

الدفع لمتأكد مف صحتيا كيقـك أميف خزينة البمدية بفحص أكامر الصرؼ كحكاالت  
سكاء مف الناحية الشكمية أك مف الناحية الضمنية، إذ أنو كفي حالة عدـ مطابقتيا لؤلحكاـ 
الشريعة اك التنظيمية المعمكؿ بيا في مجاؿ المحاسبة العمكمية، يقـك المحاسب العمكمي 

كتابيا  )أميف خزينة البمدية(، بإببلغ اآلمر بالصرؼ )رئيس المجمس الشعبي البمدم(
يكما( ابتداء مف تاريخ تسمميـ لؤلمر 20رفضو القانكني لمدفع، كذلؾ في أجؿ أقصاه )

 2بالصرؼ أك الحكالة.

كبعد االنتياء مف الرقابة عمى شرعية كقانكنية النفقة المأمكر بدفعيا، يقـك أميف  
المبمغ الخزينة بتصفيتيا، التي تسمح لو بالتحقؽ عمى أساس الكثائؽ المحاسبية، كتحدد 

 الصحيح لمنفقة.

كبعد التأكد مف أف الكضعية المالية لمبمدية تسمح بدفع النفقة مف خبلؿ تكفر  
االعتمادات بالمادة المقرر خصـ النفقة منيا، فيشرع أميف خزينة البمدية بعممية الدفع، 

 3حيث يعد الدفع اإلجراء الذم يتـ بمكجبو إجراء الديف العمكمي.

( مف 36كفي النفقة جميع الشركط المذككرة في المادة )حيث انو بعد أف تست 
( المتعمؽ بالمحاسبة العمكمية، المعدؿ كالمتمـ، يقـك أميف الخزينة 21-90القانكف )

 بإدخاؿ القيد المزدكج في المحاسبة كذلؾ مف خبلؿ:

 خصـ المبمغ اإلجمالي لمنفقة مف االعتمادات المفتكحة بميزانية البمدية. -

                                                             
 .10السابؽ، ص ( المرجع 02المادة) -1
 (، المرجع كالمكضع السابؽ.46-93، المرسـك التنفيذم رقـ)04المادة  -2
 .1133(، السالؼ الذكر، ص 21-93(، القانكف رقـ)22المادة) -3
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 عمى الحكالة تحمؿ عبارة "نظر قابؿ لمدفع".كضع التأشيرة  -

 إعداد الكشؼ اليكمي لمكتابات المحاسبية التي تـ دفعيا. -

 حسب مبمغ النفقة في حساب النفقة المستفيد أم الدائف بالنفقة. -

 لياتوؤو الفرع الثالث: نتائج رقابة المحاسب العمومي ومس

الدفع أك رفض الدفع، كما أف ليذا بالمكافقة عمى  ينتيي ىذا النكع مف الرقابة إّما: 
 المحاسب عدة مسؤكليات كىذا ما سنتناكلو في البنكد التالية:

 )قبل التسديد( البند األول: الموافقة عمى الدفع

إذا قرر المحاسب العمكمي أف اآلمر بالصرؼ المرسؿ إليو مستكفى جميع الشركط  
( مف تاريخ 10خبلؿ عشرة اياـ ) المطمكبة يتكلى مباشرة دفع النفقة لممستفيد كذلؾ مف

 استبلـ األمر بالصرؼ.

 كتتـ ىذا الدفع بعدة طرؽ أىميا:

 تالدفع نقدا في حالة النفقات المتعمقة بكشكؼ تسديد مصاريؼ الميما -أ

 تعكيضات لجاف الصفقات العمكمية. -ب

اإلجراء الدفع بالتحكيؿ في الحساب البريدم أك البنكي أك في حساب الخزينة كىك  -جػ
 األكثر استعماال.

الدفع بأسمكب المقاصة: كيتـ ىذا الدفع عندما تككف البمدية دائنة كمدينة في نفس  -د
 الكقت لشخص معيف كيستعمؿ خاصة عند اإلخطار مف باقي المحاسبيف.

كميما كانت طريقة الدفع فإف المستفيد يستمـ إشعار بالدفع، كبعد عممية الدفع  
 ةالعمكمي حفظ  الكثائؽ الثبكتية، كيرسؿ إلى اآلمر بالصرؼ النسخيتعيف عمى المحاسب 

الزرقاء مف اآلمر بالصرؼ عمييا ختمو كتأشيرتو كالتي تحمؿ عبارة "حقؽ كدفع"، كىذا 
 مف أجؿ أف تحفظ الحساب اإلدارم لآلمر بالصرؼ.
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 البند الثاني: رفض الدفع )رفض القيام بالتسديد(

، فحصو كتصفيتو لمنفقات أف أكامر كحكاالت الدفع ءأثناإذا الحظ أميف الخزينة  
عبي البمدم المختص، مخالفة لمشركط المتعمقة الصادرة مف طرؼ رئيس المجمس الش

(، فغنو 21-90( مف القانكف )36بصفة قبكؿ النفقات العمكمية كالمبنية في المادة )
كف معمبل مع كجكب يرفض دفع النفقة كيقـك بإببلغ ىذا الرفض كتابة لآلمر بالصرؼ كيك

تحديد أسباب الرفض تحديدا دقيقا، ألف عبارة عدـ المطابقة لمتشريع المعمكؿ بو ال تبيف 
 السبب الدقيؽ لمرفض كبالتالي فغنيا ال تبرر الرفض أصبل، كليذا الرفض نكعاف:

 ((05أوال: الرفض المؤقت )أنظر الممحق رقم )

شكمية صرفو أك تسجيؿ مخالفات  كىي في حالة ما إذا كاف الرفض متعمقا أسباب 
المعمكمات المتعمقة بمكضكع النفقة، كتمؾ المسجمة  مادية كعمى سبيؿ المثاؿ عدـ تطابؽ
(، كيمكف التكفؿ بالنفقة مف جديد بشرط إزالة 06عمى حكالة الدفع )أنظر الممحؽ 

 كتصحيح األخطاء.

 ثانيا: الرفض النيائي

ة كالتي ال يمكف بأم شكؿ مف األشكاؿ كىي الخركقات ذات الصمة بمضمكف النفق 
 إزالتيا.

غير أنو يمكف لمنفقة أف تصرؼ بعد إصدار مذكرة الرفض النيائية مف طرؼ أميف  
خزينة البمدية كالمبمغة إلى رئيس المجمس الشعبي البمدم بإجراء قانكني يدعي: )إجراء 

 التسخير(.

 إجراء التسخير )إجراء غض النظر(:
كسيمة قانكنية لمجابية الرفض النيائي لممحاسب العمكمي، كىذا  يعتبر ىذا اإلجراء 

لضماف سير المصالح العمكمية، كفي حالة اقتناع اآلمر بالصرؼ بأف الرفض النيائي 
( مف القانكف 47لمتسديد الصادر عف اميف خزينة البمدية غير مؤسس، فإنو كفقا لممادة )
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طمب منو كتابيا كتحت مسؤكليتو أف "أف ي ( كالمتعمؽ بالمحاسبة العمكمية:90-21)
يصرؼ النظر عف ىذا الرفض كيقـك بتسديد النفقة، كيجب أف يتضمف االمر بالتسخير 
زيادة عمى األسباب المبررة لذلؾ عبارة "يطمب مف المحاسب" أف يدفع في كؿ عممية 

 إنفاؽ مرفكض دفعيا".

ذا امتثؿ المحاسب العمكمي   المسؤكلية الشخصية  إلجراء التسخير تبرأ ذمتو مفكا 
 1كالمالية.

تقريرا كيجب عمى المحاسبيف العمكمييف الذيف يمتثمكف لعممية التسخير أف يقدمكا  
( يكما، كيذكر في التقرير 15بذلؾ إلى الكزير المكمؼ بالمالية  خبلؿ خمسة عشر )

المصحكب بنسخة مف الكثائؽ المحاسبية تفاصيؿ األسباب الداعية إلى رفض الدفع، 
مكف لمكزير المكمؼ بالمالية أف يطمب عند الحاجة معمكمات مكممة مف اآلمر كي

 2بالصرؼ.

(: "ال 21-90( مف القانكف )48إاّل أنو كفي جميع األحكاؿ كتطبيقا ألحكاـ المادة) 
يمكف لممحاسب العمكمي الرضكخ ليذا التسخير في حالة ما إذا كاف الرفض معمبل بما 

 يأتي:

 المالية ما عدا بالنسبة لمدكلة. عدـ تكفر االعتمادات -

 عدـ تكفر أمكاؿ الخزينة. -

 إثبات أداء الخدمة. انعداـعدـ أك  -

 طابع النفقة غير اإلبرائي. -

                                                             
 .1135ص  السالؼ الذكر(، 21-90ة األكلى، القانكف رقـ)( الفقر 48المادة ) -1
 1654ص  السالؼ الذكر،، 314-91المرسـك التنفيذم رقـ -2
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تأشيرة مراقبة النفقات المكظفة أك تأشيرة لجنة الصفقات المؤىمة إذا كاف  انعداـ -
 1منصكصا عميو في التنظيـ المعمكؿ بو.

 العمومي البند الثالث: مسؤولية المحاسب

تقـك المسؤكلية الشخصية كالمالية لممحاسب العمكمي عمى جميع العمميات المككمة  
،كتطبؽ عمى جميع عمميات القسـ الذم يديركنو مف تاريخ تنصيبيـ فيو إلى غاية 2إلييـ

انتياء مياميـ، كال يمكف إقحاـ ىذه المسؤكلية بسبب تسيير أسبلفو، إاّل في  العمميات 
بيا بعد التحقيؽ بدكف أف يبدم أم تحفظ أك اعتراض منو عند تسميـ المياـ التي يتكفؿ 

كتحرؾ مسؤكلية المحاسب العمكمي مف طرؼ الكزير المكمؼ بالمالية أك مجمس 
 المحاسبة.

 أوال: المسؤولية الشخصية

ثؿ عندما ال يقـك أميف الخزينة بعمميات الرقابة اآلنية، أثناء عممية التصفية تتم 
عدـ مسؾ المحاسبة كالمحافظة عمى الكثائؽ المحاسبية  فقات الممتـز بتنفيذىا اككدفع الن

 3.كسندات اإلثبات

 ثانيا: المسؤولية المالية

يككف أميف خزينة البمدية مسؤكؿ ماليا عندما يثبت كجكد نقص أك عجز في  
مالو  الصندكؽ أك القيـ اك السندات، كفي ىذه الحالة فيك مسؤكؿ بتغطية ىذا العجز مف

خمؿ في الحسابات يجب عميو  الخاص، كليس بإمكانو أف يصمح اإلجراءات فبمجرد كجكد
 4التعكيض مباشرة أم ال يؤخذ بالنية في األخطاء.

                                                             

 .1136( المرجع نفسو،  ص21-90القانكف رقـ ) 1-
 .1135ص  السالؼ الذكر،(، 21-90) (، القانكف رقـ38المادة) -2
 .1135ص  السمؼ الذكر،(، 21-90) (، القانكف رقـ43المادة ) -3

 ( المرجع كالمكضع نفسو.42المادة )4- 
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( المتضمف قانكف 12-91( مف القانكف )38) عفاء مف المسؤكلية حسب المادةاإل -1
يستفيد في حالة قياـ  ، فإف المحاسب العمكمي يمكف أف19921المالية التكميمي لسنة 

مسؤكليتو المالية مف اإلعفاء مف المسؤكلية، كىذا في حالة إثباتو أف الخطأ كاف ناجما 
 عف القكة القاىرة.

 نو:أ( عمى 21-90( الفقرة الثانية مف القانكف )46: نصت المادة)اإلجراء المجاني -2
كامؿ مف دفع باقي "يمكف لمكزير المكمؼ بالمالية أف يقـك بإجراء مجاني جزئي أك 

  2تـ إثبات حسف نيتيـ. الحساب المطمكب مف المحاسبيف العمكمييف كمما

                                                             
، 1991سبتمبر 07المكافؽ لػ 1412صفر 28( المتضمف قانكف المالية التكميمي، المؤرخ في 12-91القانكف رقـ) -1

 1412( ربيع األكؿ عاـ 02(، الصادرة بتاريخ )42) العدد الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،
 .1614، ص 1991سبتمبر 11مكافؽ لػال
 .1135، ص السمؼ الذكر(، 21-90(، القانكف رقـ)46/2المادة) -2
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 خاتمة 
ميزانية البمدية لو أىمية بالغة في بناء دكلة حديثة باعتبارىا أداة ىامة كمؤثرة في  

 عممية التنمية االقتصادية كاالجتماعية.

كتعتمد ميزانية البمدية في آلياتيا عمى الدقة كالمركنة، حيث أكجد المشرع كافة  
كذلؾ  تنفيذه، إعدادىا أكالحمكؿ الممكنة لحؿ أم طارئ، كالذم مف شأنو عرقمة 

زىا كارتباطيا العميؽ بالمكاطف كبرنامج عمؿ ال يجب اإلخبلؿ بو يمالتي ت لمخصكصية
 بأم حاؿ مف األحكاؿ.

فالرقابة القبمية الممارسة عمى ميزانية البمدية ميداف كاسع عرؼ تطكرات كبيرة،  
محمية كضخامة كمتكاصمة صاحبو تعقد النشاطات كتنكعيا مع كبر حجـ الجماعات ال

لكسائؿ البشرية، المادية كالمالية المستعممة يصعب فييا يكما بعد يـك ضماف حسف تسيير 
 المالية المحمية، إذ تكثر العمميات المنجزة كاألخطاء كاالنحرافات.

كتكتسي الرقابة القبمية عمى تنفيذ نفقات ميزانية البمدية تيدؼ إلى الحيمكلة دكف  
لى مدل تطابؽ العمميات الكاردة عمى النفقات مع القكانيف التجاكزات المالية بك ؿ أنكاعيا كا 

 كالتنظيمات المعمكؿ بيا.

كألجؿ ىذا اعتبرت ىذه الرقابة رقابة كقائية تمكف مف استكشاؼ األخطاء قبؿ أك  
 فكر كقكعيا كالسعي مباشرة إلى تصحيحيا كتداركيا في الحيف.

مر بالصرؼ في حاؿ خطئو عف حسف أك اآل انتباهكما تعمؿ الرقابة عمى لفت  
 سكء نية، أك في تغيير التخصيص القانكني لمنفقات.

 النتائج المتوصل إلييا:

مف خبلؿ دراسة مكضكع الرقابة القبمية لتنفيذ نفقات البمدية يمكف تمخيص اىـ  
 النتائج المتكصؿ إلييا مف خبلؿ النقاط التالية:



 خاتمة
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 متمايزيف ىما اآلمر بالصرؼ كالمحاسب العمكمي.يتكفؿ بتنفيذ ميزانية البمدية عكنيف  .1
أف الفصؿ بيف مياـ العكنيف يسيؿ كبشكؿ كبير الحصكؿ عمى نتائج جيدة كيساعد  .2

 عمى ضماف رقابة قبمية فعالة.
بطء اإلجراءات في إطار الرقابة القبمية إال انيا تبقى صماـ اماف لمحفاظ عمى الماؿ  .3

 العاـ.
 الرقابة التي يقـك بيا كؿ مف المراقب المالي كالمحاسب العمكمي. ازدكاجية .4
كأصؿ عاـ في إسناد االختصاص لمجنة البمدية لمصفقات العمكمية  إف المشرع اعتمد .5

 كفؽ المعيار العضكم كالمالي كاستثناء المعيار الجغرافي )اإلقميمي(.
 االقتراحات والتوصيات:

 يمكف اقتراح التكصيات التالية:
 إعادة تحديد مجاؿ المراقبة القبمية. .1
تخفيؼ الرقابة المالية القبمية كالتي تسبؽ إنجاز النفقة مقابؿ دعـ الرقابة البعدية،  .2

خاصة تمؾ التي يمارسيا مجمس المحاسبة، ىذا ما يعطي حرية أكبر لمتخذم القرارات 
 حكؿ األمكاؿ العمكمية.

 كضع دليؿ لرقابة المالية القبمية. .3
 كات كاألساليب المستخدمة مف طرؼ أجيزة الرقابة القبمية.تطكير األد .4
 مارسي الرقابة القبمية.نظر في نظاـ األجكر كالتعكيضات لمإعادة ال .5
إعادة برامج تككينية دائمة لممارسي الرقابة القبمية بغية تطكير خيراتيـ كقدراتيـ في  .6

 ميداف الرقابة.
ف كاف مبمغيا يمثؿ  .7 مف مبمغ الصفقة األصمية، ألف  %1ضركرة رقابة الماحؽ حتى كا 

 الممحؽ يعتبر مساحة خصبة لبلختبلسات كالتبلعبات.
 الرقابة القبمية االستقبللية التامة. أجيزة أعضاءالعمؿ عمى  .8
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 قائمة المصادر والمراجع:
 الكتب: -أوال 

حسيف صغير، دركس في المالية كالمحاسبة العمكمية، دار المحمدية العامة،  -01
 .2001الجزائر، 

خرشي النكم، تسيير المشاريع في إطار تنظيـ الصفقات العمكمية، دار الخمدكنية،  -02
 دكف سنة نشر.الجزائر، 

العجز، التحكـ الجيد في التسيير(،  ؿ،االعتبلالشريؼ رحماني، أمكاؿ البمديات ) -03
 .2003دار القصبة لمنشر، الجزائر 

 .2010عادؿ بك عمراف ، الجزائر في التشريع الجزائرم، دار اليدل، الجزائر،  -04

 .2014عبد الكىاب بكضياؼ، معالـ لتسيير شؤكف البمدية، دار اليدل، الجزائر،  -05

 .1992مطبكعة بالمعيد الكطني لممالية، بالقميعة،  عمي بساعد، المالية العمكمية، -06

، الجزائر، الجامعيةعمي زغدكد، المالية العامة، الطبعة الرابعة، ديكاف المطبكعات  -07
2011. 

عمار بكضياؼ، شرح تنظيـ الصفقات العمكمية، الطبعة الثالثة، جسكر لمنشر  -08
 .2011كالتكزيع، الجزائر، 

المالية العامة، ديكاف المطبكعات الجامعية، الجزائر، عيسى مصطفى حسيف،  -09
1989. 

محمد الصغير بعمي، يسرم أبك العبلء، المالية العامة، دار العمـك لمنشر كالتكزيع،  -10
 .2003الجزائر، 
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محمد سعيد بكسعدية، مدخؿ إلى دراسة قانكف الرقابة الجزائرم، دار القصبة لمنشر،  -11
 .2014لمنشر، الجزائر، 

محمد عباس محرزم، اقتصاديات المالية العامة، الطبعة الخامسة، ديكاف  -12
 .2012المطبكعات الجامعية، الجزائر، 

 .2004يكنس أحمد البطريؽ، أصكؿ المالية العامة، الدار الجامعية، مصر،  -13

 ثانيا: الرسائل الجامعية.
I- :رساالت الدكتوراه 

العمكمية في ترشيد النفقات العامة "حالة الصادؽ األسكد، مساىمة المحاسبة  -01
الجزائر"، أطركحة مقدمة لنيؿ شيادة دكتكراه، في العمـك االقتصادية، تخصص تسيير، 

-2010، 3كمية العمـك االقتصادية كعمـك التسيير كالعمـك التجارية، جامعة الجزائر 
2011. 

II- :رساالت الماجستير 
المالية عمى النفقات العامة بيف الشريعة اإلسبلمية كالتشريع إبراىيـ بف داكد، الرقابة  -01

الجزائرم، رسالة ماجستير، فرع الدكلة كالمؤسسات العمكمية، كمية الحقكؽ، بف عكنكف، 
 .2003-2002جامعة الجزائر، 

أحمد بكجبلؿ، مدل فعالية المحاسبة العمكمية في تنفيذ الميزانية العامة لمدكلة،  -02
، تخصص نقكد مالية كبنكؾ، كمية العمـك االقتصادية كالتسيير، جامعة رسالة ماجستير

 .2010-2009عمار ثميجي، األغكاط، 

بشيرة بجاكم، الدكر الرقابي لمجاف الصفقات العمكمية عمى المستكل المحمي، مذكرة  -03
لنيؿ شيادة ماجيستر في إطار مدرسة الدكتكراه، تخصص إدارة مالية، كمية الحقكؽ، 

 .2012-2011أمحمد بكقرة، بكمرداس، السنة الجامعية  جامعة
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شكالية عجز ميزانية البمدية، رسالة ماجستير،  -04 جماؿ يرقي، أساسيات في المالية كا 
 .2002-2001كمية العمـك االقتصادية كعمـك التسيير، جامعة الجزائر، 

المحمية في دحماف حمادك، الكسائؿ غير القضائية لمرقابة عمى أعماؿ اإلدارة  -05
الجزائر، رسالة ماجستير في القانكف العاـ، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة أبك بكر 

 .2011-2010بمقايد، تممساف، 

شكالية عجز ميزانية البمدية، رسالة ماجستير  -06 دكبابي نضيرة، الحكـ الراشد المحمي كا 
مـك االقتصادية كعمـك التسيير في العمـك االقتصادية، تخصص اقتصاد التنمية، كمية الع

 .2010-2009كالعمـك التجارية، جامعة أبك بكر بمقايد، تممساف، 

سعاد طيبي، الرقابة عمى ميزانية الجماعات المحمية، رسالة ماجستير في القانكف،  -07
 .2002-2001فرع إدارة كمالية، كمية الحقكؽ، بف عكنكف، جامعة الجزائر، 

راقبة التسيير في الجماعات المحمية، رسالة ماجستير في العمـك سميـ عماد الديف، م -08
االقتصادية كعمـك التسيير، فرع تسيير المنظمات، كمية العمـك االقتصادية كعمـك التسيير 

 .2007-2006كالعمـك التجارية، جامعة أمحمد بكقرة، بكمرداس، 

الجزائر، رسالة  سييمة صالحي، االستقبللية المالية لممجمكعات المحمية في -09
ماجستير فرع المؤسسات السياسية كاإلدارية في الجزائر، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، 

 .2009-2008جامعة اإلخكة منتكرم، قسنطينة، 

المالية لمجماعات المحمية، "دراسة حالة ثبلث بمديات،  االستقبلليةياقكت قديد،  -10
ية العمـك االقتصادية كعمـك التسيير كالعمـك رسالة ماجستير في العمـك االقتصادية، كم
 .2011-2010التجارية، جامعة أبك بكر بمقايد، تممساف، 
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 ثالثا: النصوص القانونية:
I- :النصوص التشريعية 
 األوامر: -أ

صفر 19المتعمؽ بمجمس المحاسبة المعدؿ كالمتمـ المؤرخ في  20-95األمر رقـ  -01
، الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية الديمقراطية 1995جكيمية 17، المكافؽ لػ1416

 .1995جكيمية  23ػ المكافؽ ؿ 1416صفر 25، الصادرة بتاريخ 39الشعبية، العدد

 القوانين: -ب
 08، المتعمؽ بقكانيف المالية، المعدؿ كالمتمـ، المؤرخ في 17-84القانكف رقـ  -01

، الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية 1984جكيمية  07المكافؽ لػ 1404شكاؿ 
جكيمية  07ػ المكافؽ ل 1404شكاؿ  11، الصادرة بتاريخ 28الديمقراطية الشعبية، العدد 

1984. 

 1410رمضاف عاـ  12لمتضمف قانكف البمدية، المؤرخ في ا 08 -90القانكف رقـ  -02
، الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 1990أفريؿ  7المكافؽ 

 .1990 أفريؿ 11ق المكافؽ  1410رمضاف عاـ  16، الصادرة بتاريخ 15

 24متمـ، المؤرخ في المتضمف المحاسبة العمكمية، المعدؿ كال 21-90القانكف رقـ  -03
، الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية 1990أكت  15المكافؽ لػ  1411محـر عاـ 

 15المكافؽ لػ  1411محـر عاـ  24، الصادرة بتاريخ 35الديمقراطية الشعبية، العدد 
 .1990أكت 

 1412صفر 28المتضمف قانكف المالية التكميمي، المؤرخ في  12-91 القانكف رقـ -04
 ، الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،1991سبتمبر  07لمكافؽ لػا

 .1991سبتمبر 11المكافؽ لػ 1412ربيع األكؿ عاـ  02، الصادرة بتاريخ 42 العدد
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 1432رجب عاـ  20المتضمف قانكف البمدية المؤرخ في  10-11القانكف رقـ  -05
ة الرسمية لمجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ، الجريد2011جكاف  22المكافؽ لػ 

 .2011جكيمية  03المكافؽ لػ  1432، الصادرة بتاريخ أكؿ شعباف 37العدد 

II - التشريعات التنظيمية. 
 الدساتير: -أ

، 1996ديسمبر  07المكافؽ لػ  1417رجب عاـ  26، المؤرخ في 1996دستكر  -01
، الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية 1996نكفمبر  28المصادؽ عميو في استفتاء 
 08المكافؽ لػ  1417رجب عاـ  27، الصادرة بتاريخ 76الديمقراطية الشعبية، العدد 

 .1996ديسمبر 

 المراسيم: -ب
، المتضمف قائمة مصاريؼ 1967سبتمبر  31المؤرخ في  144-76المرسـك رقـ  -01

يراداتيا، المؤرخ في  ، 1967جكيمية  31المكافؽ لػ  1387ربيع الثاني  23البمديات كا 
 25، الصادرة بتاريخ 71الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 

 .1967أكت  31لػ  ؽالمكاف 1387جمادل األكلى 

، المتضمف قائمة المصاريؼ 1984مارس  17المؤرخ في  71-84المرسـك رقـ  -02
يراداتيا، المؤرخ في  ، 1984مارس  17المكافؽ لػ  1404جمادل األكلى  14البمديات كا 

 17، الصادرة بتاريخ 12الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 
 .1984مارس  20المكافؽ لػ  1404انية جمادل الث

المتعمؽ بتنظيـ المصالح الخارجية لمخزينة  129-91 المرسـك التنفيذم رقـ -03
، الجريدة 1991مام 11المكافؽ لػ  1411شكاؿ عاـ 26كصبلحياتيا كعمميا، المؤرخ في 
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دة عاـ ذم القع 08الصادرة بتاريخ  23الرسمية لمجميكرية الديمقراطية الشعبية، العدد 
 .1991مام 22المكافؽ لػ  1411

(، المحدد بشركط األخذ بمسؤكلية المحاسبيف 312-91المرسـك التنفيذم رقـ) -04
جراءات مراجعة باقي الحسابات ككيفيات اكتتاب تأميف يغطي مسؤكلية  العمكمييف كا 

 ، الجريدة1991ديسمبر07، المكافؽ لػ1412صفر  28المحاسبيف العمكمييف، المؤرخ في 
ربيع  09الصادرة بتاريخ  43الديمقراطية الشعبية، العدد ئريةالرسمية لمجميكرية الجزا

 .1991سبتمبر  18المكافؽ لػ 1412األكؿ عاـ 

، المحدد إلجراءات الدفع باالعتماد مف نفقات الدكلة 19-92المرسـك التنفيذم رقـ  -05
م، المعدؿ كالمتمـ، المؤرخ كالجماعات المحمية كالمؤسسات العمكمية ذات الطابع اإلدار 

، الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية 1992جانفي  09المكافؽ لػ  1412رجب  04في 
جانفي  22المكافؽ لػ  1412رجب  17، الصادرة بتاريخ 05الديمقراطية الشعبية، العدد 

1992. 

تـز بيا، المتعمؽ بالرقابة السابقة لمنفقات المم 414-92المرسـك التنفيذم رقـ  -06
، الجريدة 1992نكفمبر  14المكافؽ لػ  1413جمادل األكلى عاـ  19المؤرخ في 

جمادل األكلى 20، الصادرة بػ82الرسمية لمجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد
 .1992 كفمبرن 15المكافؽ لػ  1413عاـ 

صيؿ األكامر المحدد آجاؿ دفع النفقات كتح 46-93المرسـك التنفيذم رقـ  -07
جراءات قبكؿ القيـ المنعدمة، المؤرخ في  شعباف عاـ  14باإليرادات كالبيانات التنفيذية كا 

، الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية الشعبية، العدد 1993فبراير  06المكافؽ لػ  1413
 .1993فبراير  10المكافؽ لػ  1413عاـ  بافشع 18، الصادرة في 09

، المتعمؽ بضبط أجيزة اإلدارة العامة في الكالية 215-94يذم رقـ المرسـك التنف -08
، الجريدة 1994جكيمية  23المكافؽ لػ  1415صفر عاـ  14كىياكميا، المؤرخ في 
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صفر  18، الصادرة بتاريخ 48الرسمية لمجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 
 .1994جكيمية  27لػ  فؽالمكا 1415عاـ 

المتعمؽ بتحرير كنشر بعض القرارات ذات الطابع  126-95المرسـك التنفيذم رقـ  -09
المكافؽ  1415ذم القعدة  29التنظيمي أك الفردم التي تيـ كضعية المكظفيف المؤرخ في 

، 26الرسمية لمجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد  الجريدة، 1995أفريؿ  29لػ
 .1995مام  09المكافؽ لػ 1415الحجة  مذ 09الصادرة بتاريخ 

المحدد إلجراءات المتعمقة بااللتزاـ بالنفقات العمكمية  268-97لمرسـك التنفيذم ا -10
كتنفيذىا كيضبط صبلحيات اآلمر بالصرؼ كمسؤكلياتيـ، المعدؿ كالمتمـ، المؤرخ في 

جميكرية ، الجريدة الرسمية لم1997جكيمية  21المكافؽ لػ  1418ربيع األكؿ  16
المكافؽ  1418ربيع األكؿ  18، الصادرة بتاريخ 48العدد  ،الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 .1997 جكيمية 23لػ 

المحدد إلجراءات المحاسبة التي يمسكيا اآلمركف  42-03 المرسـك التنفيذم رقـ -11
ة عاـ ذم القعد 17بالصرؼ كالمحاسبكف العمكمييف ككيفياتيا كمحدداتيا، المؤرخ في 

، الجريدة الرسمية الجميكرية الجزائرية الديمقراطية 2003جانفي  19المكافؽ لػ  1423
 .2003جانفي  22 المكافؽ لػ 1423ذم القعدة  20بتاريخ  رة، الصاد04الشعبية، العدد

المتضمف تنظيـ اإلدارة المركزية في كزارة المالية،  364-07 المرسـك التنفيذم رقـ -12
، الجريدة الرسمية لمجميكرية 28/11/2007المكافؽ لػ 1428ذم القعدة  18المؤرخ في 

 .2007ديسمبر 02المكافؽ لػ 1428ذك القعدة  22الصادرة بػ 75 الجزائرية، العدد

المتعمؽ بالرقابة السابقة لمنفقات التي يمتـز بيا،  374-09المرسـك التنفيذم رقـ  -13
، الجريدة الرسمية 2009نكفمبر16المكافؽ لػ  1430طي القعدة  28المؤرخ في 

ذم الحجة عاـ  02، الصادرة بػ67لمجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 
 .2009نكفمبر  19، المكافؽ لػ1430
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المتضمف القانكف األساسي الخاص بالمكظفيف  298-10 المرسـك التنفيذم رقـ -14
ذم الحجة  23في  المؤرخ تكالتأميناالممثميف لؤلسبلؾ الخاصة بإدارة الخزينة كالمحاسبة 

الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية الشعبية،  ،2010نكفمبر  29المكافؽ لػ 1431
 .2010ديسمبر 5المكافؽ لػ 1431الحجة  ذم 29، الصادرة بتاريخ 74العدد

المحدد لصبلحيات المصالح الخارجية لممديرية  75-11 المرسـك التنفيذم رقـ -15
فيفرم  16المكافؽ لػ  1432 ؿاألك ربيع  13العامة لمميزانية كتنظيميا كسيرىا، المؤرخ في 

ربيع  17، الصادرة بػ11، الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية الشعبية، العدد 2011
 .2011فيفرم  20 افؽالمك  1432اـ األكؿ ع

المتضمف المكافقة عمى النظاـ الداخمي النمكذجي  118-11المرسـك التنفيذم رقـ  -16
مارس  16المكافؽ لػ  1432ربيع الثاني عاـ  11لمجنة الصفقات العمكمية، المؤرخ في

 لصادرةا، 16الرسمية لمجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد الجريدة، 2011
 .2011مارس  13المكافؽ لػ 1432ربيع الثاني عاـ 08بتاريخ 

المتعمؽ بتنظيـ المصالح الخارجية لمخزينة  330-11 المرسـك التنفيذم رقـ -17
، الجريدة 2011سبتمبر  19المكافؽ لػ 1432شكاؿ  21كصبلحياتيا كعمميا، المؤرخ في 

 1432شكاؿ  23الصادرة بتاريخ  52الديمقراطية الشعبية، العدد  لمجميكريةالرسمية 
 .2011سبتمبر  21المكافؽ لػ

المتعمؽ بتعييف المحاسبيف العمكمييف كاعتمادىـ  331-11 المرسـك التنفيذم رقـ -18
، الجريدة الرسمية لمجميكرية 2011سبتمبر  19المكافؽ  1432شكاؿ  21المؤرخ في 

 21المكافؽ لػ 1432شكاؿ  23بتاريخ ، الصادرة 52 الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد
 .2011سبتمبر 

ذم 25في المتعمؽ بمصالح المراقبة المالية، المؤرخ  381-11المرسـك التنفيذم  -19
الرسمية لمجميكرية الجزائرية  الجريدة 2011نكفمبر 21المكافؽ لػ 1432الحجة 
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 27فؽ لػ، المك 1433محـر  02الصادرة بتاريخ  64الديمقراطية الشعبية، العدد 
 . 2011نكفمبر

المحدد لشكؿ ميزانية  2012أكت  21المؤرخ في  315-12المرسـك التنفيذم رقـ  -20
، الجريدة 2012أكت  21المكافؽ لػ  1433شكاؿ  03البمدية كمضمكنيا، المؤرخ في 

شكاؿ  22، الصادرة بتاريخ 49الرسمية لمجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 
 .2012 سبتمبر 09لمكافؽ لػ ا 1433

، المػتػضػمف إنػشػاء صػنػدكؽ التضامف كالضماف 116-14المػرسػـك التػػنػفػيػذم رقـ  -21
جػمػادل األكلػى عاـ  22لمجماعات المحمية كيحدد ميامو كتنظيمو كسيره، المػؤرخ في 

ة الديمقراطية ، الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائري2014مػارس سػنػة  24المػكافؽ  1435
أفريؿ  02المػكافؽ  1435جػمػادل األكلػى عاـ  22، الصادرة بتاريخ 19 دالشعبية، العد

2014. 

المتضمف تنظيـ الصفقات العمكمية كتفكيضات  147-15المرسـك الرئاسي رقـ  -22
 الجريدة، 2015سبتمبر  16المكافؽ لػ  1436ذم الحجة  02المرفؽ العاـ المؤرخ في 

ذم الحجة  06الصادرة بتاريخ  ،05لجميكرية الديمقراطية الشعبية، العددالرسمية با
 .2015سبتمبر  20المكافؽ لػ 1436

 القرارات: -جـ

القرار الكزارم المحدد لتنظيـ خزائف البمديات القطاعات الصحية، كخزائف المراكز  -01
سبتمبر  07لػالمكافؽ  1426شعباف  03، المؤرخ في كصبلحياتيااالستشفائية الجامعية 

، الصادرة 33، الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد2005
 .2006 مام 21المكافؽ لػ 1427الثاني  بيعر 23بتاريخ 
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القرار الكزارم الذم يضبط كيفيات تحديد مياـ المراقب المالي المساعد ككذا شركط  -02
 1433جمادل األكلى عاـ  10لمالي، المؤرخ في ككيفيات ممارسة النيابة عف المراقب ا

، الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، 2012أفريؿ 02المكافؽ لػ
 .2003 أكت 21المكافؽ بػ 1434شكاؿ 14 اريخ، الصادرة بت42العدد

القرار الكزارم المحدد لنسبة مساىمة البمديات في صندكؽ الضماف لمجماعات  -03
، الجريدة 2014جانفي  15المكافؽ لػ  1435ربيع األكؿ  13لمحمية، المؤرخ في ا

جمادل  14، الصادرة بتاريخ 14الرسمية لمجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 
 .2014مارس  16المكافؽ لػ  1435األكلى

ر في ميزانية القرار الكزارم المشترؾ المحدد لنسبة االقتطاع مف إيرادات التسيي -04
، الجريدة 2014جانفي  15المكافؽ لػ  1435ربيع األكؿ  13البمديات، المؤرخ في 

جمادل  14، الصادرة بتاريخ 14الرسمية لمجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 
 .2014مارس  16المكافؽ لػ  1435األكلى

المالييف، كالمراقبيف المالييف القرار الكزارم المشترؾ المحدد لعدد المراقبيف  -05
شعباف  19المساعديف ككذا تنظيـ مصالح المراقبة المالية في مكاتب فركع، المؤرخ في 

، الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية 2012جكيمية  09، المكافؽ لػ1438عاـ 
 26ػ ، المكافؽ ؿ1434رجب عاـ  16، الصادرة بتاريخ 28العدد  الديمقراطية الشعبية،

 .2016مام 

 التعميمات والمنشورات: -د

، المتعمقة بتنفيذ 2011جكاف 11المؤرخ في  6853 التعميمة الكزارية المشتركة رقـ -01
 .الرقابة المسبقة عمى قرارات تسيير المستخدميف التابعيف لئلدارة البمدية
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 كالمتعمؽ بإعداد 2013سبتمبر  26، المؤرخ في 01551المنشكر الكزارم رقـ  -02
لمكاليات كالبمديات كالصادر عف كزارة الداخمية كالجماعات  2014الميزانيات األكلية لسنة 

 .المحمية

 .دورياترابعا: المجالت وال
عمى زياف محمد، )نظرة حكؿ الممية المحمية(، مجمة الفكر البرلماني، العدد األكؿ،  -01

 .2002الجزائر، ديسمبر، 

الممتـز بيا، الجزء الثامف، كزارة المالية، المديرية العامة الكجيز في مراقبة النفقات  -02
  .2007لمميزانية، الجزائر، ديسمبر 

 خامس: المراجع بالمغة االجنبية.
01-Manuel de contrôle des dépenses engagées,ministère des finances, derection generale 

du Budget 2007. 
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 قائمة المحتويات )الفيرس(
  إىداء

  كممة شكر

 ب ت  أ مقدمة:

 02  عموميات حول ميزانية البمدية الفصل األول:

 03 المبحث األكؿ: مفيـك ميزانية البمدية

 04  تعريؼ ميزانية البمديةالمطمب األكؿ: 

 05  المطمب الثاني: الخصائص كالمبادئ التي تحكـ الميزانية

 05 الفرع األكؿ: خصائص الميزانية

 08 الفرع الثاني: مبادئ ميزانية البمدية

 14   المبحث الثاني: ميزانية البمدية اشكاليا، مضمكنيا كمدكنتيا

 14  )كثائؽ الميزانية(المطمب األكؿ: أشكاؿ ميزانية البمدية 

 15  الفرع الثاني: الميزانية اإلضافية

 16 المفتكحة مسبقا االعتماداتالفرع الثالث: 

 16 الفرع الرابع: الترخيصات الخاصة

 18 الفرع الخامس: الحساب اإلدارم

 18  المطمب الثاني: مضمكف كمدكنة الميزانية

 18 الفرع األكؿ: مضمكف )محتكل( الميزانية

 22  الفرع الثاني: مدكنة ميزانية البمدية.

فراز كتنفيذ الميزانية  25  المبحث الثالث: مرحؿ إعداد كا 

قرار ميزانية البمدية  26  المطمب األكؿ: مراحؿ إعداد كا 
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 26  الفرع األكؿ: مرحمة تحضير مشركع الميزانية.

 27  الفرع الثاني: مرحمة التصكيت عمى الميزانية.

 29  الثالث: مرحمة المصادقة عمى الميزانية.الفرع 

 32  المطمب الثاني: تنفيذ نفقات ميزانية البمدية

 33  الفرع األكؿ: النفقات العامة، التعريؼ كالخصائص.

 34  الفرع الثاني: األعكاف المتدخمكف في تنفيذ الميزانية:

 38  الفرع الثالث: مراحؿ تنفيذ نفقات البمدية

 42 .خبلصة الفصؿ

 46 أشكال وآليات الرقابة القبمية عمى تنفيذ نفقات ميزانية البمدية: الفصل الثاني

 46 تمييد

 47  المبحث األكؿ: رقابة المجنة البمدية لمصفقات العمكمية

 48  اختصاصيا انعقادالمطمب األكؿ: تشكيمة المجنة كمعايير 

 48  الفرع األكؿ: تشكيمة المجنة

 49  معايير انعقاد االختصاص لمجنةالفرع الثاني: 

 51  الفرع الثالث: قكاعد تسيير المجنة البمدية لمصفقات

 53  المطمب الثاني: ممارسة الدكر الرقابي لمجنة البمدية لمصفقات

 53  الفرع األكؿ: االختصاصات الرقابية لمجنة

 58  الفرع الثاني: اآلثار المترتبة عمى ممارسة الدكر الرقابي

 62  المبحث الثاني: رقابة المراقب المالي

 63  المطمب األكؿ: التنظيـ اإلدارم لمصمحة المراقبة المالية

 63  الفرع األكؿ: ىيكمة مصمحة المراقبة المالية

 65  الفرع الثاني: النظاـ القانكني لممراقب المالي
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 70  كمضمكنياالمطمب الثاني: الرقابة السابقة عمى النفقات التي يمتـز بيا 
الفرع األكؿ: المياـ المرتبطة بممارسة الرقابة السابقة لمنفقات الممتـز بيا )اختصاصات 

 70  المراقب المالي(

 74  الفرع الثاني: مضمكف الرقابة السابقة لمنفقات الممتـز بيا

 84  المبحث الثالث: رقابة المحاسب العمكمي )أميف خزينة البمدية(

 85  النظاـ القانكني لممحاسب العمكمي المطمب األكؿ:

 85  الفرع األكؿ: تعريؼ المحاسب العمكمي )أميف خزينة البمدية(

 87  الفرع الثالث: شركط تعييف أميف الخزينة كميامو

 91  مضمكف كنتائج رقابة المحاسب العمكمي كمسؤكلياتو المطمب الثاني:

 91 ب العمكميالفرع األكؿ: العناصر الخاضعة لرقابة المحاس

 93  الفرع الثاني: إجراءات رقابة المحاسب العمكمي

 108 خاتمة 

 104  قائمة المصادر كالمراجع. 

 


