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 اخلامتة العامة

مدى فاعلية وجناعة الرقابة املالية على ميزانية اجلماعات احمللية  تدور إشكالية البحث حول معرفة

 .االقليمية

عموميات حول اجلماعات احمللية مستعرضني يف الفصل األول  ثالث فصولوجاءت هذه الدراسة يف  

 ر إيرادات اجلماعات احمللية االقليمية و نفقاهتا أداةاالقليمية مث تطرقنا اىل  ميزانيتها واليت هي أداة تقدي

 القانون حدده الذي اإلطار يف تتم وتنفيذها وعملية حتضريها احمللية، اجلماعات لتسيري مصاحل فعالة

وخمتلف أشكاهلا اليت ختضع هلا اجلماعات احمللية  الرقابة املاليةويف الفصل الثاين: فقد تناولنا  

واالختالس كما تطرقنا اىل  والتبديد للتبذير درءا استعماهلا وحسن العامة األموال ىعل حفاظااالقليمية 

  كبرية اليت تقع على عاتقها مهام رقابية ة الرقابة املاليةخمتلف أجهز 

: فقد تناولنا دراسة حالة بلدية ماسرى بدءا بعموميات حول البلدية وقدمنا ويف الفصل الثالث

 الية املطبقة على نفقاهتا وايراداهتاميزانيتها مث الرقابة امل

 

 نتائج اختبار الفرضيات:

 تسمح للبلدية واليت  املايل النظام دعائم أهم هي امليزانيةواملتعلقة ابن  فيما خيص الفرضية األوىل 

 للجماعات احمللية االقليمية  والنفقات اإليرادات بتوضيح

ناء عن الرقابة املالية يف تنفيذ ميزانية اجلماعات احمللية االستغواليت ترى أنه ميكن  نيةالفرضية الثاأما  

 االقليمية 

   



  

 هلذه الدولة ختوهلا اليت العليا اهليئات خمتلف هي الرقابة أجهزة تتمثل يف أنو الىت  الفرضية الثالثةأما 

 .العملية

 النتائج:

  لقد توصلنا من خالل دراستنا هذه إىل بعض النتائج منها: 

 و املواطنني و لضمان شرعيتها ورغبات احتياجات حتقيق أجل من واالجتاهات اخلطط عكسامليزانية ت .1

املنوطدة ادا إىل مدوارد  امليدادين خمتلدف يف تتوالهدا الديت املتعدددة الوظدائف لتغطيدة حتتدا  مصدداقيتها فهدي

االقتصداد و تدوفري األمدوال الال مدة لتغطيدة  تطدوير يف املسداةة خدالل مدن دورهدا جندا  هلدا ذاتيدة تضدمن

 النفقات 

للمحافظددة تبددني اندده ال ميكددن االسددتغناء عنهددا كددون ان الرقابددة املاليددة اصددبحح  ضددرورية وحاجددة ملحددة  .2

 .له األمثل االستخدام وضمان على االستعمال احلسن للمال العام

مومي وجلان الصفقات واملفتشية العامة اجهزة الرقابة املالية تتمثل يف املراقب املايل و احملاسب الع .3

 كما الننس جملس ابملالية، املكلف للو ير املباشرة للسلطة رقابية خاضعة هيئة واليت تعترب للمالية

 لكل و الدوري اإللزامي بطابعها تتسم البالد فرقابته يف رقابية هيئة أعلى الالحقة بصفته احملاسبة

 اإلدارية. اابهتاحس خالل من حجمها كان البلدايت مهما

 

 التوصيات:

من الضروري استحداث مدوانت ميزانيات البلدية وتوحيد العمل ابلنصوص القانونية والتنظيمية  .1

 اخلاصة اا حىت يسهل عملية الرقابة املالية

 عصرنة الوسائل املستخدمة من خمتلف االجهزة الرقابية. .2



  

 تثمني املمتلكات املنتجة للدخل .3

تسيري يفتح الباب أمام املبدادرات و الطموحدات املسدتقبلية للتطدوير ، مدن خدالل خلق منطا جديدا يف ال .4

اإلسددرايف يف وضددع قددانون للجماعددات احملليددة ميكددن مددن الصددرامة و العقالنيددة يف التسدديري احمللددي و املددايل و 

 يضمن الالمركزية اإلدارية.

 اجلدزاءات توقيدع بعضدها قدق يتمتدع ال الديت و ,الرقابيدة اهليئدتت خمتلدف بدني التنسديق عددم مشدكل حدل .5

 .النجاعة و الفعالية قليلة أعماهلا نتائج جيعل مما , املخالفني على

 

 آفاق املوضوع:

وهددذه الدراسددة ال ختلددو مددن  -الرقابددة املاليددة علددى ميزانيددة اجلماعددات احملليددة االقليميددة –تناولددح الدراسددة  

وضدويف مدن جهدة أخدرىم فديمكن التوسدع يف دراسدة النقائص ونظرًا التسايف املوضويف وعدم إمكانية معاجلدة امل

 بعض جزئياته فمثال ميكن اعتماد املواضيع التالية:

 الرقابة املالية على نفقات اجلماعات احمللية االقليمية. .1

 ميزانية اجلماعات احمللية االقليمية بني االعداد والتنفيذ .2

 الرقابة القبلية و البعدية على تنفيذ النفقات العمومية .3
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 تمهيد

وعلى رأسها مجاعات احمللية  ، حملية مجاعة ألي املالية املوارد فإن مث ومن احلياة، عصب هو املال إن
 مالية على موارد البلدية توفرت فكلما .أهدافها حتقيق على قدرهتا مدى وبدقة ترتجم البلدية () اإلقليمية
 .ذاتيا ماليا اكتفاء وحققت جيد بشكل التزاماهتا  أداء من ذلك أمكنها معتربة،

 وحىت املنتهجة،، وسياستها اجلماعة لنشاط العاكسة الصورة االقليمية احمللية اجلماعات ميزانية تعتربف 
 تعد اليت و املالية احليوية من كاف قدر إىل حتتاج فهي له خمطط ماهو حسب وظائفها امليزانية هذه تؤدي
 أكثر التعمق أجل ومن أهدافها، حتقيق يف أساسيا حمددا وكذا ، دورها وتدعيم لتقوية الضرورية املتطلبات أحد

 األول املبحث يف سنتطرق حيث احمللية االقليمية، اجلماعات ميزانية الفصل هذا يف سنتناول صلب املوضوع يف
 املكلفون خصائصها ومبادئها  يف املبحث الثاين وصوال اىل اعدادها وتنفيذها واألعوانمث  ماهية امليزانية إىل

 بذلك يف املبحث الثالث.
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 ةزانية اجلماعات احمللية االقليمياملبحث األول: مفهوم مي

 هو وجودها من اهلدف أن كما للدولة اإلداري للتنظيم األساسية اهليئات مبثابة اإلقليمية اجلماعات احمللية تعترب
 .آجاهلا طول أو مردوديتها لقلة تلبيتها عن اخلاص القطاع ميتنع أو يعجز الغالب يف اليت العامة إشباع احلاجات

 املطلب االول تعريف اجلماعات احمللية االقليمية: 

 عن عبارة وهي الدولة، إقليم من مقسمة جغرافية وحدات اليت تنشأ مبوجب قانون احمللية اجلماعات تعد
 املايل واالستقالل املعنوية ابلشخصية وتتمتع هلا، املناسبة ابلطرق الوحدات هذه شؤون وتتوىل ، مستقلة هيئات

 املركزية احلكومة عن الواسع املايل ابالستقالل لتمتعها احمللي ابحلكم الدول بعض يف تسميتها على اصطلح وقد
 هذا كون احمللي واحلكم احمللية اجلماعات  مصطلحي بني التفريق وميكن .احمللية ابحلكومة تشبيهها درجة إىل

 احمللية االقليمية ال اجلماعات نظام بينما والقضاء، والتنفيذ التشريع من التقليدية احلكم مظاهر يتضمن األخري
 .احمللي الطابع ذات ابملرافق التنفيذية الوظيفة جمال يف عمله ينحصر حيث القضاء، وال ابلتشريع له شأن

 استعمال البعض يفضل وقضائية تشريعية ابختصاصات متعتت ال احمللية االقليمية اجلماعات أن من وابلرغم 
 اجلزائر يف عليها ويطلق السكان ، قبل من ينتخب التنفيذي جهازها ألن " املنتخبة احمللية اجلماعات" مصطلح

 املعنوية ابلشخصية وتتمتع هي اجلماعة االقليمية للدولة "البلدية 10-11واليت يعرفها القانون ، البلدايت اسم
 . 1"قانون مبوجب وحتدث ،ة املستقلةيالذمة املالوا
 بلدي .يسمى اجمللس الشعيب ال جملس شكل يف احمللية شؤوهنم بتسيري يقوم من البلدية سكان وينتخب 
 نذكر منها  :أيضا هلا عدة تعاريف كما   

 مصغرة إدارية ووحدة عدداي حمدد سكاين جتمع إقليميا، حمدد جغرايف تعبري هي االقليميةاحمللية  جلماعاتاأن 
 امتداد احلسبان يف أتخذ الصالحيات من مجلة هلا أوكلت املركزية، لألهداف األمثل التجسيد وبغية عن الدولة،

 جهة من لإلقليم احمللية العامة احلاجات حجم وتزايد جهة، من احمللي املستوى املركزية على املهام واتساع
 .أخرى

هي أيضا تعد اجلماعة القاعدية اإلقليمية السياسية، اإلدارية، االقتصادية و الثقافية األساسية. و هي تتمتع و 
ابلشخصية املعنوية العمومية اليت ينتج عنها االستقالل املايل ، وحرية التقاضي و هلا نفس اإلمتيازات و احلقوق 

 .   قررة لألشخاص ماعدا املرتبطة منها ابلشخصية الطبيعية و كذلك أن أمواهلا غري قابلة للتداولوالواجبات امل

                                                           
  المتضمن القانون البلدي. 2011جوان  22المؤرخ في  10-11من القانون  1المادة -1
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 ماهية امليزانية  :املطلب الثاين

تعددت التعاريف بشان ميزانية ابختالف املفاهيم الواردة بشأهنا. ففي املفهوم االجنلوساكسوين يقصد هبا 
اليت حتتوي على الواثئق املالية، مث انتقلت احلافظة إىل الواثئق فأصبحت حافظة أوراق وزير املالية االجنليزي 

الذي استبدل كلمة امليزانية )ابلقانون  1959 جانفي 2ن الفرنسي الصادر بتاريخ تعين الواثئق املالية. والقانو 
يز لكل سنة مدنية املايل السنوي( قد أورد يف مادته األوىل تعريفا مفاده:) يقدر القانون املايل السنوي وجي

 جمموع واردات الدولة وأعباءها( 

) امليزانية هي الوثيقة اليت تقدر للسنة املدنية جمموع اإليرادات والنفقات اخلاصة مبا يلي: كما تعرف ايضا 
 1ابلتسيري واالستثمار ومنها نفقات التجهيز العمومي والنفقات ابلرأمسال وترخص هبا (

تتشكل من اإليرادات والنفقات النهائية للدولة احملددة سنواي مبوجب قانون املالية واملوزعة  وهي أيضا ) 
 2.وفق األحكام التشريعية والتنظيمية املعمول يها(

فامليزانية اذن هي التعبري املايل لربانمج العمل املعتمد الذي تعتزم احلكومة تنفيذه يف السنة القادمة حتقيقا 
 ألهداف اجملتمع.

  انية اجلماعات احمللية االقليميةتعريف ميز   : املطلب الثالث

  :يوجد عدة تعاريف منها 
 سنة معينة،وهي خالل تطبيقه تريد اليت احمللية لإلدارة احلقيقي املنهاج وهي احمللية اإلدارة ميزانية أبهنا -
 املواطنني ورغبات احتياجات حتقيق أجل من واالجتاهات اخلطط تعكس بذلك
وثيقة حماسبية تقديرية لإليرادات والنفقات العمومية يتم إعدادها لدورة معينة مصادق عليها  أيضا وتعد -

 .من طرف السلطة التشريعية
ميزانية البلدية هي جــــدول التقديرات اخلاصة إبيراداهتا ونفقاهتا السنوية ، وتشكــل كذلك عقد  -

  . 1ترخيص وإدارة ميكن من حسن سري املصاحل العمومية

                                                           
  1990، 35املتعلق ابحملاسبة العمومية ، اجلريدة الرمسية ، العدد  1990أوت  15املؤرخ يف  21-90من قانون  املادة الثالثة   -1

 .1984، 28املتعلق بقوانني املالية،اجلريدة الرمسية ، العدد  1984يوليو   7املؤرخ يف  17ـ  84املادة السادسة من القانون   -2
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 :التعاريف السابقة أن من استنتاج ميكن      
 لفرتة هلا احمللية،وترخص للجماعة النهائية واإليرادات النفقات تقدر وثيقة عن عبارة احمللية اجلماعات ميزانية
 االقتصادية السياسة أهداف حيقق احمللية،مبا اجلماعة مصاحل لتسيري فعالة سنة،وأداة تكون ما عادة مقبلة زمنية

  2والثقافية . واالجتماعية

                                                                                                                                                                                
 املتعلق ابلبلدية. 1990أفريل  17املؤرخ يف  80-90من قانون  149املادة - 1

  555 ص ، ( 2003اإلسكندرية، اجلامعية، معاصر،الدار حتليلي مدخل)(عامة العام  )مالية االقتصاد يف عثمان،مقدمة العزيز عبد سعيد -2
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 وأقسامها  انية اجلماعات احمللية االقليميةاملبحث الثاين: خصائص ومبادئ ميز 
اخلصائص  من جمموعة الستنتاج نصل السابق احمللية االقليمية اجلماعات مليزانية املستوىف التعريف منطلق من

 :يلي فيما نلخصها والقواعد
 خصائص ميزانية اجلماعات احمللية االقليمية : املطلب االول

 متتاز جبملة من اخلصائص أمهها :        

امليزانية هي عمل علين : هذا يعين أن كل مساهم يف دفع الضريبة له احلق يف اإلطالع على مدى  -
و من جهة أخرى استعمال املداخيل اجلبائية من قبل اجلماعات احمللية قصد حتقيق املنفعة العامة هذا من جهة 

 الميكن للمواطن املشاركة يف النقاش عند التصويت على امليزانية .

امليزانية هي عمل تقديري : تقوم اجلماعات احمللية بتحديد املشاريع املراد حتقيقها ، هذا العمل  -
 التقديري حيدد النفقات املتوقعة ابلتفصيل .

خص اإليرادات و النفقات املقرتحة . وهذه قاعدة امليزانية هي عمل مرخص : تسجل يف امليزانية ر  -
 إلزامية لكل اجلماعات احمللية .

 امليزانية هي عمل دوري : هناك ميزانية واحدة لكل سنة مالية تعد بشكل دوري . -

 امليزانية عمل ذو طابع إداري : يسمح بتسيري احلسن ملصاحل البلدية .  -

 :العامة امليزانيات متيز اليت الثالث اخلصائص تتضمن اإلقليمية احمللية امليزانية أن مما مضى ونستخلص
 التقديري الطابع -
 .الرتخيصي الطابع -
 .السنوي الطابع -

 انية اجلماعات احمللية االقليميةاملطلب الثاين : مبادئ ميز  

 :األخرية هذه عليها تقوم اليت األساسية املبادئ إىل االستناد جيب وقانونية صحيحة بصفة ميزانية إلعداد

رخيصات أو تفتح . تتخللها تعديالت بواسطة 31/12جانفي و تنتهي يف 1مبدأ السنوية : تبدأ من -
 سنة يف واملتمثلة األخرى على حماسبية دورة كل استقالل املبدأ هذاويعين ، اعتمادات خاصة أو قرارات معدلة 
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 لتنبؤ معقولة سنة فرتة ألن وذلك سنة كل وتتجدد تتحدد اجلماعة احمللية االقليمية ونفقاهتا إيرادات أن حيث
 إضعاف إىل يؤدي ذلك فإن سنة عن احملاسبية الفرتة النفقات،وإذا زادت إىل وحاجتها اإليرادات حبصيلة
 .العمومية األموال على الرقابة

تسهيل مبدأ الشمولية : حتدد مجيع  اإليرادات و النفقات مبعىن أهنا تشمل املبلغ الصايف بغرض  -
 املراقبة .

مبدأ تسلسل النفقات : البدا على اجلماعات احمللية أن أتخذ بعني االعتبار مبدأ التسلسل يف تسيري  -
 .  النفقات فتقوم إبنفاق األموال الالزمة لذلك و املتمثلة يف النفقات اإلجبارية

مبدأ عدم ختصيص اإليرادات و عدم تصرف اجلماعات احمللية يف املداخيل اليت ال يرخصها القانون   -
 و التجهيز قسم نفقات لتغطية التسيري موارد من اقتطاع هناك املثال سبيل فعلى إيرادات خاصة فهناك

مدرسة ...( فال ميكن  ابستثناء اإليرادات املقيدة بتخصصات معينة ) مكفوفني ن عجزة ، بناء االستثمار،
 لرئيس البلدية مثال ختصيص هذه اإليرادات لنفقات أخرى .

 البلدية ميزانية تشمل" البلدية  قانون من 151 املادة يف املبدأ هذا على النص ورد لقدمبدأ التوازن :  -
 تتوازن ونفقات إيرادات إىل قسم كل وينقسم واالستثمار وقسم التجهيز التسيري قسم :قسمني على

 ."وجواب
 حدد أبن ذلك من أبعد إىل ذهب بل التوازن، مبدأ على ابلنص يكتف مل املشروع أن ابملالحظة واجلدير
 .املبدأ هذا احرتام بضمان القانونية الكفيلة الوسائل

 احمللية االقليمية اجلماعات ميزانية أقسام:املطلب الثالث 
 هذين من كل وينقسم واالستثمار، التجهيز وقسم العمومي التسيري قسم إىل احمللية اجلماعات ميزانية تنقسم

 :إىل القسمني
وحملية  مركزية من العام القانون وأشخاص العامة اهليئات قيام على العامة النفقات تنطوي:النفقات:أوال

الضرورية جملموع  واخلدمات مصاحلها العامة،ولتسيري احلاجات إشباع بقصد النقدية مواردها ابستخدام أو إنفاق
 األفراد ، حيث تقوم اجلماعات احمللية

 كاآليت: وهي واالستثمار التجهيز وقسم العمومي التسيري اسم من تقتطع واليت الالزمة األموال إبنفاق
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 احمللية للجماعات التابعة املصاحل لتسيري ختصص اليت النفقات تلك وهي:العمومي التسيري قسم نفقات 1-
 :إىل وتنقسم

 .إجبارية نفقات *
 .ضرورية نفقات *
 .اختيارية نفقات *

 وظيفتها،فالنفقات حسب ونفقات طبيعتها حسب نفقات هناك:واالستثمار التجهيز قسم نفقات 2-
ابإلعاانت   املتعلقة تلك أو مباشرة احمللية اجلماعات إىل زايدة أمالك اليت تؤدي تلك طبيعتها هي حسب

 وظيفتها حسب للنفقات أما ابلنسبة احمللية اجلماعات قروض تسديد املمنوحة إىل اجلمعيات واهليئات،وكذا
 الغري حلساب تنجزها اليت كالربامج احمللية للجماعات ملك تصبح اليت التجهيز بربامج اخلاصة تلك فهي

 :العمومية واملؤسسات كاجلمعيات
 .الدين مال رأس تسديد *
 .واملعدات والعتاد العقارات اقتناء *
 .الكربى والتصليحات اجلديدة األشغال *

 تبعا طبيعتها واختلفت أساليبها وتنوعت عصران اجلديد يف اإليرادات مصادر تعددت:اإليرادات اثنيا
احمللية االقليمية ذكرانها سابقا، على اجلماعات  اليت النفقات منها،وملواجهة واهلدف اليت تقوم هبا اخلدمة لنوع

أن تتحصل على اإليرادات الالزمة والكافية لذلك ، حيث أن القسم األكرب من هذه اإليرادات أييت من 
 مث أتيت مداخيل األمالك ابإلضافة إىل إعاانت اهليئات املختلفة. األوىل املرتبة يف اجلبائية املداخيل
ية سنتناوهلا بشيء من التفصيل فيما جبائ غري وإيرادات جبائية إيرادات:قسمني إىل بدورها اإليرادات وتنقسم

 بعد.
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 :ميزانية اجلماعات احمللية االقليمية بني االعداد والتنفيذلثااملبحث الث

 واإلجراءات االحتياطات اختاذ يف الدقة يتطلب إعدادها فإن االقتصادية احلياة يف للميزانية البالغة لألمهية نظرا
أمهية ابلغة  امليزانية إعداد لعملية البلدية السلطات الواقع ، وتويل من قريبة التقديرات الالزمة جبدية ، لتكون

 وحجج أسس اثبتة على مبنية التحضري عملية تكون أن جيب وهذا إلنعكاساهتا على التنمية احمللية. ولذا
  .املواطنني يف خدمة املوارد احمللية جلعل مقبولة

اجمللس الشعيب  رئيس سلطة حتت للبلدية العام األمني مهمتها فيتوىل البلدية ميزانية إعداد مشروع كما ان 
املتضمن القانون  22/06/2011 املؤرخ يف 10-11  رقم القانون من 180 املادة عليه نصت ما البلدي وهذا

 .البلدي
 املطلب األول: مراحل إعداد امليزانية اجلماعات احمللية االقليمية

 حتضري امليزانية االولية : : األولالفرع             

 : أوال جيب ان نعرف ماهية امليزانية األولية
 املالية السنة خالل إعدادها يتم اليت األوىل الوثيقة ألهنا التسمية هذه عليها أطلقتحيث انه   -

 احمللية االقليمية، للجماعات
 .السنة خالل  املقررة املالية العمليات لكافة تفصيلي وبيان عن كشف عبارة فهي -

 اليت ابلدورة املتعلقة اإليرادات و النفقات مجيع فيها تقدر لوحدها، تكفي أن ميكن اليت األصلية الوثيقة هي و
 :متعددة واثئق على حتتوي وهي .أجلها من وضعت
 هتاذا األصلية امليزانية 
 امليزانية أقسام بني التوازن من التحقق يسمح تلخيصي جدول. 
 ملحقة إحصائية جداول. 

 على عرضها ويتم ، البلدية قانون من 18 املادة جاء يف اجلديدة،كما املالية السنة بدء قبل فيتم إعدادها أما 
 على احمللية االقليمية  اجلماعات تعتزم ستحصل(اليت اليت واإليرادات تصرف اليت شكل تقديرات )النفقات

 السابقة السنة من أكتوبر 31 إجباراي قبل املالية القادمة ويتم حتضريها السنة خالل تنفيذها
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 : حتضري امليزانية اإلضافية : الثاينالفرع   

 امليزانية إذن تعترب،و املقصود هبا هو تصحيح امليزانية األولية أو النقصان يف كل من اإليرادات و النفقات 
 .األولية للميزانية تتميما و تصحيحا اإلضافية

 .و تعرف أيضا أبهنا ميزانية تعديلية للميزانية األولية . وحتتوي على أرصدة و بواقي اإلجناز 

 اإليرادات و النفقات معادلة إبجراء تعديلها و تكميلها قصد األولية امليزانية يف النظر إعادة يف دورها يتمثل
 .السابقة السنة ميزانية تنفيذ لنتائج تبعا املالية السنة خالل

 وهلا ثالث مهام هي :

أو املوارد  االرتباط ابلنسبة للسنة املالية السابقة اليت ترتك للسنة اجلارية عمليات مل تتم بعد أو فائضا من -
 عجز يف املالية .

 ضبط امليزانية األولية للسنة اجلارية .  -

 برجمة العتاد. -

سرتد بوضوح الشيء الذي يؤدي ابجلماعات النه عندما متضي األشهر األوىل من السنة ، فإن االحتياجات 
 احمللية إىل املصادقة على امليزانية اإلضافية . .و تعد كآخر أجل يف شهر جوان من السنة اليت ستطبق فيها .

 : حتضري احلساب اإلداري: الثالثالفرع  

. فاحلساب اإلداري بعد انتهاء السنة املالية يكون من الضروري إعداد حصيلة العمليات اليت أجنزت ابلفعل 
 مارس من السنة املعنية ابلنسبة للسنة املاضية . 31هو حوصلة مالية للسنة املاضية متأخرة بسنة .و يعد يف 

 التصويت استثنائية، بصفة و الضرورة حالة يف البلدي الشعيب للمجلس يرخص ذلك على وزايدة
 :تسمى اعتمادات على انفراد على

وتسوى يف امليزانية   .اإلضافية امليزانية على التصويت قبل تفتح اعتمادات وهي :مسبقا املفتوحة االعتمادات
 االضافية .

 · امليزانية على التصويت بعد تفتح و تقرر اليت االعتمادات وهي :اخلصوصية الرتخيصات أو األذون
 وتسوى يف احلساب االداري. اإلضافية
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 بتحضري  البلدي الشعيب لساجمل رئيس احمللية االقليمية بقياموابلتايل يتضح ان التحضري مليزانية اجلماعات 
 وفقا املختصة املصاحل و العامني أمنائهما مبساعدة وهذا ، عليها يشرف اليت جلماعات احمللية االقليميةا ميزانية

 .ابملالية املكلف الوزير و الداخلية وزير لتعليمات
 املنتظرة التحصيل مبلغ احمللية للجماعات املشرتك الصندوق و البلدايت سنة كل للوالية الضرائب مدير يبلغ
 .اجلماعات هذه لفائدة بتحصيلها مصاحله تقوم اليت الرسوم و الضرائب خيص فيما

 عندما و .للتحصيل املعروفة النتائج آخر أساس على السنة ميزانية يف اهب  القيام الواجب التقديرات ضبط يتمو 
 فيه رأيها لتبدي املختص الشعيب للمجلس التابعة ابملالية املختصة اللجنة على يعرض امليزانية مشروع وضع يتم
 .عالنية جلسة يف عليه التصويت و ملناقشته نفسه الشعيب لسجملا على يعرض أن قبل

 إلقرار و املصادقة على امليزانيةاملطلب الثاين : ا
 : املناقشة والتصويت الفرع األول

وعرضها على أعضاء مناقشتها  أتيت مرحلة ميزانية اجلماعات احمللية االقليمية إعداد التعرف على مرحلة بعد
 هو ملا خالف. قانونيا ومواعيد حمددة شروط ضمن يزانيةامل ت علىيصو التحبيث يتم  البلدي  الشعيب جمللسا

 حالة يفو  .التوازن أساس على إلزامية بصفة احمللية امليزانية على التصويت جيب الدولة، مليزانية ابلنسبة به معمول
 عليها ابملصادقة املكلفة الوصية السلطة متوازنة،تقوم غري وهي امليزانية على الشعيب سلجملا صوت إذا ما

 للمداولة اجمللس على يطرحها الذي  البلدي الشعيب جمللسا رئيس إىل استالمها من يوما 15 إبرجاعها خالل
 .أايم عشرة غضون يف جديد وذلك من فيها
 احملالة امليزانية ترد مل اذا االجراء نفس ويطبق .ضبطها الوصية السلطة تتوىل توازن بدون جمددا عليها صوت واذا

 .السلطة قبل من ارجاعها اتريخ من ابتداءا واحد شهر مهلة يف السلطة هلذه للمداولة الثانية
 ولقد اضافية، وميزانية أولية ميزانية من احمللية امليزانية تتشكل احمللية امليزانية على التصويت مواعيداما عن 
 :البلدية كالتايل قانون من 152املادة  يف املالية الواثئق هذه على التصويت تواريخ حددت
 تطبيقها سنة تسبق اليت السنة من أكتوبر 31 قبل الزاميا عليها التصويت جيب األولية للميزانية ابلنسبة 

 خصوصا القوانني يف استجد مراعاة ما مع االستثمار وتطور املاضية السنوات نتائج االعتبار بعني األخذ مع
 امليزانية. مشروع إعداد بعد الضرييب يتعلق ابجلانب ما منها

 عليها تطبق اليت املالية السنة من جوان 15 قبل عليها يصوت االضافية للميزانية ابلنسبة . 
 مارس من السنة املقبلة. 31للحساب اإلداري يصوت عليه قبل  أما ابلنسبة 
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 اجراء الشعيب البلدي  للمجلس وميكن .مادة ومادة اباب اباب البلدية امليزانية اعتمادات على التصويت وجيري
 (.10-11من القانون  182)املادة  القسم  نفس داخل ابب اىل ابب من حتويالت

 ال أنه غري ’الباب نفس داخل مادة اىل مادة من حتويالت اجراء البلدي الشعيب جمللسا لرئيس ميكن كما 
 .معينة بتخصيصات مقيدة اعتمادات حتويل جيوز

 : املصادقة على ميزانية اجلماعات احمللية االقليميةالفرع الثاين
 رقابتها ممارسة من الوصية السلطة ميكن الزاميا اجراء امليزانية على املصادقة تشكلأوال اىل  أن نتطرق  جيب
 بواسطتها يتجسد اليت األداة هي امليزانية ألن ككل، احمللية اجلماعة مراقبة نشاط مث ومن امليزانية مضمون على
   .النشاط هذا

 يف : الوصية السلطة مهمة و تشتمل
 واذا واملوارد،النفقات  توازن ملبدأ للميزانية صياغتها عند احمللية اجلماعة احرتام مدى من أوال التأكد 
بضبطها  وتقوم حملها الوصية السلطة حتل لتصحيحها، اليها امليزانية ارجاع بعد به ومتسكت املبدأ هذا  خرقت
 .اليها التوازن وارجاع
 امليزانية يف املقيدة املوارد أو النفقات بعض رفض امكانية صالحيتها ضمن يدخل ذلك، على وزايدة 

 . املعنية احمللية للجماعة ابلنسبة الزامية تكون أن شريطة جديدة نفقات اضافة هلا ميكن كما .تعديل أو
 ميزانية يف البلدي الشعيب جمللسا عليها عليها يصوت مل اليت االجبارية تلقائيا النفقات أن يسجل الوايل فيمكن
 "1املفعول  للتشريعات السارية طبقا البلدية

مبدئيا عملية املصادقة  على ميزانية اجلماعات احمللية االقليمية هي من مهام الوايل اال اليت يقل عدد سكاهنا 
 .متوازنة تكن مل اإذ امليزانية على املصادقة ميكن الو  نسمة فهي من اختصاص رئيس الدائرة ، 50.000عن 

وص  عليها يف التعليمة الوزارية املشرتكة اخلاصة ترفق امليزانية مبداولة اجمللس وابمللحقات احملاسبية املنص
(، السيما التقرير التقدميي وكراس املالحظات املفصل ترسل إىل السلطة الوصية من C1.C2ابلعمليات املالية ) 

 أجل املصادقة .
 اتريخ من يوم 15 بعد القانون حبكم احمللية الشعبية اجمللس مداوالت كان املبدأ أن تنفذ اذاوابلتايل يتضح أنه 

 املصادقة بعد اال تنفذ ال واحلساابت ابمليزانيات املتعلقة املداوالت فان نشرها، الوصية أو السلطة لدى ايداعها
  املصادقة بعد اال للتنفيذ قابلة احمللية امليزانية تكون ال وهكذا .الوصية السلطة من عليها

                                                           
 املتضمن القانون البلدي. 2011جوان  22املؤرخ يف  (10-11)  قانون من  154املادة  - 1
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 اجناز يف يستمر االسباب، من سبب ألي اجلديدة، املالية السنة بدء قبل البلدية ميزانية هنائيا تضبط مل اذا
 جيوز ال أنه غري . اجلديدة امليزانية على املصادقة حلني مالية سنة اخر يف املقيدة العادية املداخيل والنفقات

 املالية السنة اعتمادات مبلغ من شهر كل عن رعش اثىن من جزء حدود يف اال وصرفها ابلنفقات التعهد
 .السابقة

 . املطلب الثالث : مراحل تنفيذ امليزانية

مارس  16 غاية إىل تنفيذها أجل ومتتد جانفي من ابتداء اجلماعات احمللية االقليمية الفعلي مليزانية التنفيذ يبدأ
 املوالية ابلنسبة السنة مارس من 31 غاية النفقات ، وإىل ودفع التصفية عمليات إىل من السنة املوالية ابلنسبة

 1.النفقات ودفع املداخيل وحتصيلها تصفية عمليات إىل
 : األعوان املكلفون ابلتنفيذ :الفرع األول

 عضوي فصل وجود البعض،ويشرتط بعضهما عن ومستقالن منفصالن جهازان التنفيذ عمليات على يشرف
 ومها : قانوان حمددة حاالت يف مسئوليتهما تقوم وظيفي بينهم،كما

 أوال اآلمر ابلصرف : 

املتعلقة إبجراءات اإلثبات ،  امليزانية عمليات لتنفيذ يؤهل يعد آمرا ابلصرف يف مفهوم القانون كل شخص
والتصفية وإصدار سند األمر ابلتحصيل من جانب االيرادات والقيام إبجراءات االلتزام والتصفية واالمر 

  2ابلصرف أو حترير احلواالت فيما يتعلق ابلنفقات.
 العمومية ومجاعاهتا ومؤسساهتا الدولة أبموال تتعلق عمليات لتنفيذ قانونيا مؤهل شخصي كل أيضا هو و

 أو الوايل مثل معنيا ابلصرف األمر يكون وقد االنفقات، أو ابإليرادات تتعلق العمليات هذه كانت سواء
 .البلدي الشعيب جمللس كرئيسا منتخبا يكون أن ميكن كما عمومية إدارة يف العام املدير

 :اثنوي ابلصرف أمر أو رئيس ابلصرف أمر يكون أن ميكن كما  
 : الرئيسني ابلصرف اآلمرون -أ

 : هم الرئيسيني ابلصرف اآلمرون
                                                           

 95- 94ص اجلزائر ،ص يف احمللية اجلماعات عتيقة،إدارة جديدي - 1

 .املتعلق ابحملاسبة العمومية   1990أوت  15، املؤرخ يف  21-90القانون  من 23املادة  - 2
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 احملاسبة. وجملس الوطين الشعيب واجمللس الدستوري للمجلس املايل ابلتسيري املكلفون املسؤولون -
 الوزراء . -
 . الوالية حلساب يتصرفون عندما الوالة -
 . البلدية حلساب يتصرفون عندما البلدية الشعبية اجملالس رؤساء -
 . اإلداري الطابع ذات العمومية املؤسسات على قانوان املعينون املسؤولون -
 إطار يف ابلصرف واألمر والتصفية االلتزام عمليات تنفيذ الصالحيات من هلا لوظائف املعينون املسؤولون -

 .والنفقات اإليرادات إجناز
 : الثانويني ابلصرف اآلمرون -ب

 امليزانية عمليات وينجزون املمركزة غري املصاحل رؤساء بصفتهم املهمة هذه يباشرون الثانويني ابلصرف اآلمرون
 .الرئيسي ابلصرف األمر الوزير من وبتفويض فيه املعنيون اإلقليمي اإلطار ويف اختصاصهم جمال حدود يف

 وذلك مانع، أي حصول أو غياهبم حالة يف واستخالفهم سلطاهتم تفويض الرئيسيني ابلصرف اآلمرون يستطيع
 تفويض ابلصرف لألمرين كذلك ميكن كما املعني، العمومي للمحاسب ويبلغ قانوان حيرر تعيني عقد وجبمب

 قانوان هلم املخولة الصالحيات حدود يف وذلك مباشرة، سلطتهم حتت العاملني املرمسني للموظفني التوقيع
 والوالة للوزراء، والسياسة التأديبية املسؤولية عن فضال وجزائية، مدينة مزدوجة هي اليت مسئوليتهم حتت ودائما

 ابلصرف اآلمرين على فتسرى املدنية املسؤولية أما السياسة للمسؤولية ابلنسبة البلدية الشعبية اجملالس ورؤساء
 .ؤسائهمر  مواجهة يف الثانويني
 لدي يعد مكلف آمرا ابلصرف على مستوى اجلماعات احمللية االقليمية مبا أن رئيس اجمللس الشعيب البوابلتايل 

 يلي: مبا العليا فإن دوره يتمثل  اإلدارة مراقبة اجمللس ورقابة حتت 
 وإدارهتا البلدية أموال على احلفاظ -
 البلدية؛ إيرادات تسيري  -
 اإلجيار؛ عقود وإبرام الصفقات عقد -
 القضاء؛ أمام البلدية متثيل -
  .املنتهية املالية للسنة اإلداري احلساب يقوم ابعداد -

 اثنيا : احملاسب العمومي: 
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 العمومية، النفقات ودفع اإليرادات بتحصيل للقيام قانونية بصفة يعني شخص كل عموميا حماسبا يعترب
 األموال تداول وكذلك وحفظها املكلف هبا واملوارد األشياء أو والقيم واألموال وضمان حراسة السندات

 املوجودات. حلركة حماسبة مبسك القيام مع واملواد والقيم واملمتلكات والعائدات والسندات
 احملاسب يراقب الرائسية، سلطته عليه وميارس ابملالية املكلف الوزير طرف من العمومي احملاسب يعتمد أو يعني

 الدفع . أو مشروعه لتحصيل
 :يلي مما يتحقق إن ما نفقة دفع قبوله قبل احملاسب على يتعني هلذا

 :وهي بعا املعمول واألنظمة القوانني مع العملية مطابقة
 .له املفوض أو ابلصرف األمر صفة -
 .النفقات تصفية عمليات شرعية -
 .املالية االعتمادات توفر -
 .معارضة حمل انهأ أو آجاهلا تسقط مل الديون ان -
 إضافة تعيينه قرار أو مرسوم من نسخة بتسليمه لديه املعروف )أي  لديه املعتمد ابلصرف األمر توقيع صحة -
 مناذج إمضائه (. إىل
 .والفصل املادة مع أي هلا املخصص االعتماد نوع مع النفقة تناسب أي اخلصم صحة -
 .املربرة الواثئق تقدمي التصفية، صحة املنجزة، اخلدمة تربير أي الدين صحة -
 إلزامية. تكون عندما اإلدارية الشهادات ابألحرف، املبلغ كتابة البياانت، طابق  املقدمة الواثئق شرعية -
 العمومية (. والصفقات العتاد ونفقات املستخدمني معينة )نفقات بنفقات اخلاصة األحكام بعض مراعاة -
 .قضائي حكم مبقتضى احلساب على كاحلجز للدفع معارضة وجود عدم -
 .سنوات أربع مبرور املتماطلني الدولة دائين حق سقوط أي الرابعي ابلسقوط الدين انقضاء عدم -

 :العمومي واحملاسب ابلصرف األمر وظيفيت بني الفصل مبدأ -أ
 ابلصرف اآلمر يقوم أن ميكن ال أنه هو العمومي واحملاسب ابلصرف األمر بني الفصل مببدأ يقصد -

 وخيضعون ابملالية املكلف الوزير مبعرفة تعينه يتم الذي األخري هذا العمومي املتوطة ابحملاسب ابألعمال واملهام
 .محايته الوقت نفس ويف لسلطته
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 ابلصرف اآلمر يكون أن جيب فإنه ومنه ابلصرف األوامر مبراقبة يقوم احملاسب أن اعتبار وعلى -
 األمر ا يقوم اليت واملالية احملاسبية العمليات مبراقبة احملاسب يقوم العمومي شخصني متميزين واحملاسب
 .الوظيفية ابلصرف اآلمر لسلطة احملاسب العمومي ميكن اخضاع ال فإنه ومنه ابلصرف

 الوايل بني كالعالقة شائع وهذا بل اإلداري، ابلصرف اآلمر سلطة حتت احملاسب يكون أن ميكن -
 حماسب يعترب الذي األخري هذا )احملصل أو ( البلدي ضوالقاب البلدي الشعيب ورئيس اجمللس وأمني اخلزينة،

 ابملالية املكلف للوزير السلطة هذه وخّول حماسبة تعيني من اآلمر ابلصرف مينع القانون جعل ما وهذا البلدية
 .ملوافقته األقل على أو

 العمومي واحملاسب ابلصرف األمر يكون أ، منع حيث هذا من بعد إىل ذهب املشرع أن إىل ابإلضافة هذا
 أزواجا

 :العمومي واحملاسب ابلصرف األمر بني املسؤوليات حتديد -ب
 مطابقة غري أو هبا نقصا  بصرفها أمر ابلصرف اآلمر يكون نفقة دفع يقبل ال أن احملاسب واجبات من إن

 الغري النفقات من النوع هذا رفض احملاسب على الضروري من فإنه العمل هبا وعليه واللوائح اجلاري للقوانني
 يقوم ابلصرف، لألوامر العادي للسري وضماان ومعلال، كتابيا يكون أن ال بد الرفض هذا فإن ومنه قانونية

 املقابل يف أنه إال للقانون وفقا احملاسب طرف من ابلصرف املرفوض األمر تصحيح أو بتكملة األمر ابلصرف
 يعترب املسبب برفضه يصرح مل الذي أو دفع قانوين، تعطيل أو رفض يف حق بغري تسبب، حماسب فإن كل
 ملنصبه. فقده إىل تصل قد اليت الوضع، العواقب خطورة حسب يتحملف تنجم قد اليت األضرار عن مسؤوال

 العمليات عن وماليا شخصا مسؤولني العموميني احملاسبني فإن الذكر السالفة 46 املادة مراعاة أحكام مع
 متبادلة الرقابة وأن جمال الصحة هو احملاسب جمال هو ابلصرف اآلمر جمال أن نستنتج فإننا ومنه إليهم، املوكلة

 .العمومي ( واحملاسب ابلصرف األمر ) منهما كل بني
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 : مراحل التنفيذ.الفرع الثاين      
وأصول  بقواعد ترتبط التنفيذ عملية أن النفقة،ذلك تنفيذ يعين ال امليزانية يف االعتماد فتحتنفيذ النفقة :-أ(

 نفقات صرف عمليات النفقات ، وجتري وصرف ختصيص القوانني املعمول هبا عند احرتام إىل هتدف
 :أسس عدة بينهما وفق متتاليتني يكون التمييز مرحلتني االقليمية عرب احمللية اجلماعات
 االتفاق عمليات ودقة وضوح يضمن:املايل املستوى على.  
 ابلدين  ملتزمة قانونيا الدولة تصبح عنده الذي الوقت حتديد من يسمح:القانوين املستوى على 
 وذلك  اإلنفاق عمليات داخل السلطات يف الفصل من نوع وضع من تسمح:اإلداري املستوى على
 خمتلفة. لسلطة العمليات هذه تنفيذ ابستناد

 واملرحلتني مها:
  هذه وتنفذ البلدي بصفته اآلمر الصرف ومتر اجمللس الشعيب رئيس اختصاص من تكون :املرحلة اإلدارية:أوال

  :وهي فرتات ثالث خالل املرحلة
 (l’engagement de la dépense):االلتزام ابلنفقة 1-
 احملاسبة قانون من 19 املادة عبئ،حسب عنه ينشأ التزاما احمللية اجلماعة تنشئ مبقتضاه الذي التصرف وهو

 إرادي التزام مصدره الدين هذا يكون وقد "الدين نشوء إثبات مبوجبه يتم الذي اإلجراء االلتزام العمومية " يعد
 موظفني احمللية،تعني للجماعة ولوازم معدات شراء مثل التزاما عليها ينشأ الذي الصرف القانوين يف واملتمثل

  .اخل...جدد
 التزام عليه يرتتب معينة واقعة نتيجة وذلك االرتباط ابلنفقة طريق عن ينشأ قد إرادي والذي ال التزام أو

 ينشأ احلالة هذه ففي مواطن إصابة يف البلدية سيارة تسبب:مثل ما مبلغ االقليمية ابنفاق  احمللية اجلماعة
 .1إرادي غري احلالة هذه يف املادية،ويعترب االرتباط الواقعة هذه نتيجة االرتباط ابلنفقة

 (La liquidation de la défense): التحقيق( -النفقة لتصفية )حتديد-2
التصفية ابلتحقيق على أساس الواثئق احلسابية وحتديد املبلغ الصحيح للنفقات العمومية ، ويقصد  تسمح"

 تنفيذ بعد إال النفقات صرف ميكن االقليمية بدفعه ، فال احمللية اجلماعة تلتزم الذي املبلغ حتديد القرار هبذا
االلتزام ابلنفقات  لشروط األداء هذا ومطابقة الدائن طرف من الفعلية اخلدمة أداء من التحقق أي.موضوعها

                                                           
 1990، 35، اجلريدة الرمسية ، العدد  حملاسبة العموميةاملتعلق اب 1990أوت  15املؤرخ يف  21-90من قانون  19املادة  - 1
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 جدا قليلة حاالت للخدمة ابستثناء الفعلي اإلجناز بعد إال املستفيد النفقة احمللية االقليمية اجلماعة تدفع فال
 مثل: قانونيا ومقررة

 العمومية؛ اإلدارات ملوظفي املمنوحة املهمات مصاريف -
 املعاشات؛ -
  .املالية اإلعاانت-
 اجملاالت. بعض يف االشرتاكات نفقات-

 االلتزام،فإن أثناء بدقة حتديده احلاالت من كثري يف ميكن ال للدفع القابل النفقة مبلغ أن مبا أخرى ومن انحية
 يف التصفية تتمثل وعمليا اخلدمة أداء يف التحقيق أثناء متت اإلثبااتت اليت أساس على بضبطه تسمح التصفية 

 1النفقة. إثبات سند لألمر ابلصرف على اخلطي اإلقرار
  (L’ordonnancement la de dépense)النفقة )األمر ابلدفع( بصرف األمر-3

، سابقة وتصفية التزام حمل كانت اليت النفقة بدفع أمرا العمومي احملاسب يتلقى مبوجبه إداري قرار عن عبارة هو
 مبوجبه الذي أيمر اإلجراء احلواالت ابلصرف وحترير اآلمر يعد العمومية،، احملاسبة قانون من21 املادة حسب

  .شيء كل قبل مسريا لآلمر بصفته التقديرية السلطة تظهر العمومية ، وهنا النفقات دفع
 ختص اليتامليزانية  معلومات كل على حتتوي اليت)(01)ملحق  الدفع حوالة احلوالة ) شكل األمر ابلدفع ويتخذ
  :وهي النفقة

 عليها. تنطبق اليت املالية الدورة -
 ترتبط هبا. اليت املادة رقم - 

 للنفقة. املدعمة الثبوتية الواثئق - 
 الدائن. هوية -
 . الفعلية اخلدمة إجناز و اتريخ النفقة موضوع- 

 احملاسب طرف من املرحلة هذه تنفذ العامة النفقة صرف مراحل من األخرية املرحلة هي :اثنيا املرحلة احملاسبية
 مبلغ دفع وهي وحيدة مبرحلة متر االقليمية اليت  احمللية للجماعات لنسبةاب البلدي بصفته حماسب عمومي

 . للبلدية احلقيقي النفقة للدائن

                                                           
  .1990، 35املتعلق ابحملاسبة العمومية ، اجلريدة الرمسية ، العدد  1990أوت  15املؤرخ يف  21-90من قانون  22-02املادة -1
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الدين ء إبرا يتم مبوجبه الذي اإلجراء الدفع يعد" العمومية احملاسبة قانون من 22 املادة حسب:النفقة دفع 1-
 ال العمومي احملاسب مهمة أن احمللية االقليمية ، غري اجلماعات ديون ءإبرا يتم مبوجبها العملية العمومي ، فهذه

 صالحياته ابإلضافة حدود يف املفروضة الرقابة من نوع مبمارسة تتعداها بل أوامر ابلصرف تنفيذ على تقتصر
 .وهذه الرقابة سنتطرق هلا يف الفصل الثاين  1على الصندوق أمينا كونه إىل
 أو احلقيقي الدائن لفائدة احلوالة صدور من التحقق يف دوره يتمثل:للصندوق أمينا العمومي احملاسب -2

 الشروط كل توفر حالة ففي .من دينها احمللية اجلماعة تربئ املستلم الشخص صفة أن ممثله الشرعي ، أي
 . الدفع بعملية القيام العمومي احملاسب على جيب للقوانني ومطابقتها

 خمتلفة ومتنوعة ، ولتسجيلها ابمليزانية  البلدية إيرادات :إن احمللية االقليمية اجلماعات إيرادات تنفيذب( 
اإليراد ،  بتطبيق املعلومات املتعلقة حتمل العمومي احملاسب إىل اإليرادات سندات إصدار لصرفاب اآلمر على

 التصفية مرحلة يتمث أت اإليراد إليها يعود امليزانية اليت مادة السند،رقم االستحقاق ، مدة الدين ،اتريخ مراجعة
  .الدين هذا تغطية وأخريا املبلغ حتصيل سند حتديد املبلغ ، إعداد أو

 وميكن تلخيص  هذه املراحل يف الشكل املوايل
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

  1 -املادة 22 من قانون 90-21 املؤرخ يف 15 أوت 1990 املتعلق ابحملاسبة العمومية ، اجلريدة الرمسية ، العدد 35، 1990.
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 ةالعمومي اتتنفيذ النفق مراحل  :-1-المخطط رقم 
 

  

 النفقات العمومية

االلتزاممرحلة   

ر بالصرفاآلم  مرحلة التصفية مرحلة إدارية 

 مرحلة األمر بالدفع

 المحاسب العمومي مرحلة محاسبية مرحلة الدفع
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 يف تتمثل اليت اإلدارية املرحلة مبرحلتني، اآلخر هو مير احمللية اجلماعات إيرادات تنفيذ أن استنتاج ميكن وهكذا
 التحصيل. وهي احملاسبية املرحلة وتصفيتها مث أتيت احمللية حقوق اجلماعات إثبات
 اإلدارية العمليات:أوال
 عن طريق إجراء ،وتتم البلدية إدارة عاتق على ذلك ويكون ومعاينتها، احلقوق بنشأة تتعلق:اإلثبات-1

 حق تكريس مبوجبه يتم الذي اإلثبات اإلجراء يعد العمومية احملاسبة قانون من 16 املادة حسب و اإلثبات،
 االقليمية.  احمللية اجلماعات هي هنا العمومي والدائن الدائن العمومي،

 وتصفية إثبات الواقع ويف للتحصيل، والقابل احمللية للجماعات املستحق الدين مبلغ حتديد وهي:التصفية 2-
جيعل  الذي األمر واحد وقت يف إجراؤها يتم متكاملتان ، وغالبا عمليتان مها احمللية إيرادات اجلماعات

 من وقانونيا مبدئيا اإليرادات وتصفية إثبات إجراء كان وإذا .اإليرادات حتديد عبارة حتت مجعهما ابإلمكان
 يعين أهنا تتم ال الذكر فهنا السالفة العمومية احملاسبة قانون من 23 املادة حسب اآلمر ابلصرف اختصاص

 املباشرة. مسؤوليتهم وحتت مبعرفتهم
  احملاسبية العمليات:نيااث

 شرعية مبراقبة احملاسب العمومي فيقوم العمومي الدين ذمة إبرام يتم مبوجبه الذي اإلجراء هو:التحصيل 1-
 دون حتصيلها للمحاسب ميكن اليت اإليرادات بعض هناك أن السند ، إال يف احملدد املبلغ عملية التحصيل

 يقوم حماسبية عملية التحصيل عملية وتعود اهليئات مثل نقدا تدفع اليت ويتعلق األمر ابإليرادات السند إرسال
 هذا أن من يتحقق مكتبه إىل التحصيل سند وصول البلدي ، فبعد احملاسب يف املتمثل العمومي احملاسب هبا

 املبالغ ومجيع واملداخيل السندات مبتابعة ويلتزم السند هذا يقوم بتسجيل مث القانون مبوجب له مرخص السند
 املسؤولية تقع البلدي ، وهبذا احملاسب إىل السند ابلصرف لآلمر إرسال يثبت البلدايت، كما إىل ترجع اليت

 صحة مراقبة كذلك العمومي املادي على احملاسب وجيب املبلغ بتحصيل البلدي احملاسب عاتق على التامة
 .1املادي الصعيد على والتسوايت .لإليرادات السندات إلغاءات

 وميكن تلخيص هذه املراحل يف الشكل املوايل
  

                                                           
 .1990، 35املتعلق ابحملاسبة العمومية ، اجلريدة الرمسية ، العدد  1990أوت  15املؤرخ يف  21-90قانون من  18املادة -1
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 العمومية يراداتتنفيذ اال مراحل  :-2-المخطط رقم 

 

 

 
  

العمومية يراداتاال  

 مرحلة االثبات

ر بالصرفاآلم  مرحلة إدارية 

 مرحلة التصفية

 المحاسب العمومي مرحلة محاسبية مرحلة التحصيل
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 خالصة الفصل
احمللية هي أداة تقدير إيرادات  اجلماعات من خالل دراستنا هلذا الفصل توصلنا إىل أن ميزانية

 تتم وتنفيذها وعملية حتضريها احمللية، اجلماعات لتسيري مصاحل فعالة اجلماعات احمللية االقليمية و نفقاهتا أداة
 و القانون ، وهلذا فان موضوع امليزانية جدير ابلدراسة و التحليل و لضمان شرعيتها حدده الذي اإلطار يف

املنوطة هبا إىل موارد ذاتية  امليادين خمتلف يف تتوالها اليت املتعددة الوظائف لتغطية حتتاج مصداقيتها فهي
، كما انه   االقتصاد و توفري األموال الالزمة لتغطية النفقات تطوير يف املسامهة خالل من دورها جناح هلا تضمن
 تلبية من ذلك وأمكنها احمللية اجلماعات زادت فعالية امليزانية يف استغالهلا وحسن املوارد هذه زادت كلما

جيب ، كما ال ننس انه الوجه األكملاختصاصاهتا على  ممارسة إىل يؤدي مما املتزايدة، السكان حاجيات
وهو ماسنتناوله يف الفصل  من طرف املكلفني هبا خمتلفة رقابية هيئات أعني خضوع هذه امليزانية للرقابة حتت

 .املوايل
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 متهيد

 

ملا مت عرضه يف اجلانب النظري فيما يتعلق مبيزانية اجلماعات احمللية االقليمية والرقابة املالية املطبقة  تبعا
 بعد أثناء و و التنفيذ قبل مشددة رقابة إىل البلدية هبا تقوم اليت املالية العمليات ختضع مل إن يتضح انه عليها
 وابلتايل  ,الواقع أرض على التجسيد بعدم مهدد يصبح احمللية التنمية الجم يف اإلستثمارات حجم إنف  التنفيذ
 عند , البلدية نياتزاملي املشروع و اجليد اإلستخدام ضمان هو ,البلدية املالية على الرقابة ممارسة من اهلدف

واختاذ ميزانيتها  , لديةب  دراسة حالة أمهية تربز هنا من ,نياتزااملي هذه بتنفيذ البلدي الشعيب اجمللس رئيس قيام
 كنموذج للدراسة وذلك لتبيني أمهية الرقابة املالية يف ذلك.
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 بلدية ماسرى حول املبحث األول : عموميات

 املطلب األول التعريف ابلبلدية

خالل  "  Aboukir" ابو كريكانت تدعى آنذاك  1856اىل اتريخ إنشاءها بلدية ماسرى يعود 
ه تعود حادثة التسمية احلالية  املعمول هبا  ب ماء سرى أي  يرجع اىل رج كان العهد االستعماري ، اال ان

يرعى الغنم قرب ضريح سيدي بن ذهيبة فجأة شعر حتت قدميه  بتفجر ماء  فنطق ماء سرى وأصبحت منذ 
  26/02/1881بتاريخ "بلدية ماسرة تلك الواقعة ب" ماسرى" وابلتايل اتريخ انشاءها الفعلي "

كم ملقر الوالية ، ترتبع   13: تقع بلدية ماسرة يف اجلنوب الغريب لوالية مستغامن على بعد  ملوقعا -
هكتار خاص للفالحة مما مييزها الطابع الفالحي حيث  3477، منها  2كلم  45على مساحة 

 يسودها مناخ معتدل ابرد و ممطر شتاءا ، حار و جاف صيفا .

 احلدود : *

 مشاال : بلدية مستغامن   -

 جنواب : بلدية سريات  -

 شرقا : بلدية منصورة  -

 غراب : بلدية عني سيدي شريف -

 2كلم   45املساحة      : 

  28146(  أما حاليا فأصبح عدد السكان :  2008)إحصائيات   25196عدد السكان :  -

 625=  2الكثافة يف كلم -

 18عدد الدواوير :  -

  19عدد أعضاء اجمللس الشعيب البلدي :  -

 املتعاقدين.  64الدائمني و   77منهم  141عدد املستخدمني       :  -
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،وفيما خيص عدد عمال الشبكة االجتماعية :  40أما عمال ما قبل التشغيل فعددهم يصل إىل 
 عامل 200

 املطلب الثاين : خمتلف مصاحلها

 يوجد أربع مصاحل حسب اهليكل التنظيمي املبني أدانه :

 

 ( ملصاحل بلدية ماسرى30رقم )اهليكل التنظيمي 

 : يف املصاحل هذه مهاموتتمثل 

مصلحة الشؤون املالية و احملاسبة مهامها خاصة ابلتسيري و التجهيز العمومي و إعداد   -01
 امليزانية و احلساابت .

ن و ـمصلحة املستخدمني و التكوين مهامها خاصة بتعداد مستخدمي البلدي الدائمي  -02
 ج التشغيلاملؤقتني و متابعة برام

مصلحة التنظيم العام مهامها خاصة ابلتنظيم العام و الشؤون العامة و كذا اإلشراف على   -03
العملية البيوميتريية يف إطار اإلجراءات اجلديدة املتضمنة الالمركزية اإلدارة )بطاقة التعريف الوطنية + جواز 

تب أخرى كاخلدمة الوطنية ، مكتب املنازعات ، السفر + البطاقات الرمادية + بطاقة  املراقبة ( إضافة إىل مكا
 مكتب الشؤون الرايضية و الثقافية و االجتماعية ، التخطيط و اإلحصاء العام ، االنتخاابت و األرشيف.
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املصلحة التقنية مكلفة ابلصفقات العمومية و ممتلكات البلدية  ، اإلشراف على عملية   -04
  و البناء.البلدية و البيئة ، متابعة عملية التعمري

مصلحة احلالة املدنية مكلفة جبميع واثئق احلالة املدنية ، تسجيالت و إبرام عقود الزواج ،   -05
 فرع البيوميتريي و رقمنة احلالة املدنية .

 املطلب الثالث : تقدمي ميزانيتها
أن تصب فيه ختضع امليزانيات العمومية إىل ترتيبات منهجية تضبط شكلها و القالب الذي جيب على العموم 

هذا القالب يعرف اصطالحا مبدونة امليزانية و هي عبارة عن تبويب و تفصيل لبنود ، و  االختيارات املالية
فال ميكن اخلروج عن النمط املعد مسبقا و يتعني ابلتايل ، امليزانية و تدرَج حملتوايهتا مع تدقيق ملختلف خاانهتا
مومي مدونته النموذجية اخلاصة و اليت تستجيب مع طبيعة التكيف معه )املدونة النموذجية(.لكل شخص ع

وابلتايل ميزانية بلدية ماسرى ختضع ملدونة منوذجية وضعها  املشرع والميكن ان خترج عنها وتكون نشاطه. 
 ( .01، )امللحق رقم   (C2)حسب التعليمة املشرتكة

كل قسم وقسم فرعي مقسم إىل و  ستثمارقسمان قسم للتسيري وقسم للتجهيز واالوتقسم ميزانية البلدية اىل 
ابلنسبة للقسم الفرعي للتجهيز العمومي و  . أن يكون متوازان بصفة مستقلة عن اآلخر والبد نفقات وإيرادات

  . البد من موازنة كل برانمج لوحده داخل القسم الفرعي

 : كالتايل  2016ماسرى يف  ميزانيـة بلديـة وكانت   

  524.008.149,16يري و التجهيز    : اإليرادات : قسم التس -

  524.008.149,16النفقات : قسم التسيري و التجهيز       :  -

عمليات  8على  76022564.98أما مبلغ االقتطاع لقسم التجهيز )أي قسم التجهيز وحده(  فوصل اىل 
 وهي:

 15.000.000,00مارس بغالف املايل   :  19هتيئة حضرية حبي  -01

 19.000.000,00ضرية مباسرة مركز ،بغالف املايل   : هتيئة ح -02

 15.000.000,00جممع مدرسي بدوار احلصاينية  ، بغالف املايل   :  -03
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 9.000.000,00اجناز قاعة عالج بدوار البكايرية ، بغالف املايل   :  -04

 4.000.000,00اجناز مطعم مدرسي ابملهايدية ، بغالف املايل   :  -05

 2.000.000,00جناح إداري مبدرسة سطال اجلياليل ،بغالف املايل :اجناز  -06

اإلانرة العمومية عرب الدواوير) اجلعافرية ، البكايرية ، املغالطية ( ،بغالف املايل:  -07
7.822.564,98 

 4.200.000,00اجناز طريق لفك العزلة عن منطقة املغالطية ، بغالف املايل: -08

مدار اخلمس سنوات السابقة اليت تدخل يف قسم التجهيز فأصبح عددها حلد   أما فيما خيص الربامج على
 دج 157.089.554,03عملية ويصل غالفها املايل إىل  38كتابة أسطر هذه املذكرة : 

انلت غالف ولبلدية ماسرى حصة يف خمتلف القطاعات من مشاريع التنموية  فمن ميزانيــــــة الواليـــــة 
وغالف مايل   تسيري و جتهيز املدارس االبتدائية )التدفئة(  لتمويل مشروع 1.570.023,00مايل بقيمة 

" ويدخل هذا تسيري و جتهيز املدارس االبتدائية )مساكة(مشروع "  دج لتمويل 2.447.195,40بقيمة 
  ( Subvention de Willaya)التمويل حتت مسمى اعانة مالية من الوالية 

 الصندوق املشرتك للجماعات احملليةيها بلدية ماسرى من كما هناك اعاانت حتصلت عل  
(FCCL)  :وهي: 

 2.210.179,50غالف املايل  : بإعادة أتهيل املدارس االبتدائية )جنارة و زجاج(  -1

 3.635.658,00غالف املايل  : بإعادة أتهيل املدارس االبتدائية )مساكة االقسام(   - 02

غالف املايل : ب 09عدد العمليات :   فكان لدي للتنمية املخطط البصيب البلدية من أما ن
37.884.000,00  

وابلتايل نصل اىل ان ميزانية البلدية تتكون من جمموعة من الفصول يتضمن كل فصل من عدة مواد ، وترتب 
يف شكل  تقدم امليزانية احملليةهذه املواد وفق الرتقيم العشري اىل ابواب ، فصول مث اىل مواد حسب احلاجة ، 

 :جدول حيتوي على عدة أعمدة موزعة على فرعي التسيري والتجهيز كالتايل
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 مليزانية األولية :وتضم ثالث أعمدة لقسم التسيري ومثلها لقسم التجهيز وتضم:ا 

 العمود األول: للتذكري ابمليزانية السابقة

 العمود الثاين: اقرتاحات املصوت عليها من طرف السلطة التنفيذية

 الثالث : املصادقة العمود

 مليزانية االضافية  :ا 

 قسم التسيريل ابلنسبة-

 العمود االول: امليزاين االولية )املصادق عليها(

 العمود الثاين والثالث: تعديالت

 العمود الرابع: اقرتاحات امليزانية االضافية )اقرتاحات جديدة(

 العمود اخلامس: املصادقة

 اما قسم التجهيز: فنجد-

 الول: امليزاين االولية )املصادق عليها(العمود ا

 العمود الثاين : حتويالت السنة املالية املنصرمة

 العمود الثالث والرابع : تعديالت

 العمود اخلامس: اقرتاحات امليزانية االضافية )اقرتاحات جديدة(

 العمود السادس: املصادقة

 

 احلساب االداري 
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 ة والرتخيصات االستثنائيةالعمود االول : يتضمن امليزانية االضافي

 العمود الثاين : تقييدات ابلنسبة لاليرادات والنفقات

 العمود الثالث : اجنازات ابلنسبة لاليرادات والنفقات املنفذة فعال

 العمود الرابع مامل  ينجز ابلنسبة لاليرادات والنفقات اليت مل تنجز

 :قسم النفقاتثايناملبحث ال

اجلماعات احمللية " أو أهنا مبلغ نقدي يقوم ،الية اليت تقوم بصرفها السلطة العمومية " هي تلك املبالغ املالنفقة 

النفقة هي مبلغ نقدي خيرج من الذمة  "ابتفاقه شخص عام، بقصد حتقيق منفعة عامة ، أو ميكن تعريفها 

 "املالية لشخص معنوي عام, بقصد إشباع حاجة عامة 

 تقدمي النفقات :ولاال املطلب
 النفقات، هذه منها إىل ينظر اليت الزاوية إىل ابلنظر وتتنوع تتعدد فهي احمللية العامة النفقات أنواع خيص فيما 

 يف احمللية اجملالس حيث سلطة من تقسيمها وميكن عادية، وغري عادية إيل دوريتها حيث من تقسيمها فيمكن
 جند وابلتايل احلسايب وفقا للمخطط هاتصنيف كذلك وميكن إجبارية، وأخرى إختيارية نفقات إيل تقديرها
 .واالستثمار التجهيز ونفقات التسيري نفقات

 :العادية وغري العادية النفقات- 1
 أما احمللية، يف امليزانية تظهر حيث سنة، كل دورية بصفة تتكرر اليت املصروفات تلك العادية ابلنفقات يقصد

 النفقات يف ابلتكرار يقصد وال .سنواي تتكرر ال اليت ئيةاالستثنا املصروفات فتتضمن العادية غري النفقات
 من تعترب مثال املوظفني فمرتبات أو النقصان، ابلزايدة قيمتها تتغري فقد سنة، كل النفقة مقدار ثبات العادية

 ايدةز  يتغري قد الذي املقدار ثبات يعين ال ذلك ولكن سنة، كل امليزانية يف ورودها تكرار يتم العادية النفقات
 .أخرى إىل سنة من نقصاان أو

 تشمل نفقات العادية النفقات أن خالل من العادية وغري العادية النفقات معىن تبيان أخرى جهة من وميكن
 التشييد العادية أشغال غري النفقات تشمل بينما احمللية، اجلماعات تتطلبها اليت واللوازم واألدوات التسيري
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 ويفيد .العمرانية التهيئة للشرب وأعمال الصاحلة املياه صرف قنوات املياه، اريجم الطرق، للبناايت، اجلديدة
 من احمللية الواردة ابمليزانية العادية النفقات تغطية على احلرص إىل النفقات تقسيم جمال يف التفرقة هبذه األخذ

 .العادية غري النفقات لتغطية العادية غري املوارد إىل يلْجا بينما العادية، املوارد حصيلة
 إىل إنفاقها يف احمللية اجملالس سلطة حيث من احمللية النفقات تنقسم :واالختيارية اإلجبارية النفقات- 2

 واملنصوص اإلجباري الطابع أتخذ اليت النفقات كل من تتكون األخرية هذه ونفقات إجبارية، اختيارية نفقات
 :تشتمل اليت التسيري قسم قانوان كنفقات عليها

 املوظفني أجور فقاتن
 احمللية للجماعات والعقارية املنقولة األموال صيانة نفقات
 والبلدية الوالئية الطرق صيانة نفقات
 االجتماعي الضمان صندوق يف املشاركة نفقات
 احمللية. اجلماعات مصاحل تسيري نفقات

 شؤون يف تسيري منها والبد روريةض لكوهنا األزمات حالة يف حىت عنها االستغناء ميكن ال اليت النفقات وهي
 .الدولة هياكل سري لضمان دائما هلا فاألولوية احمللية، اجلماعات

 .احمللية إدراجها ابمليزانية عدم أو إدراجها يف السلطة احمللية للمجالس اليت النفقات فهي االختيارية النفقات أما
 واالستثمار التجهيز ونفقات تسيريال نفقات قسمني، على ويشتمل :للنفقات احملاسيب التصنيف-3

 ملكية  تنمي اليت العمليات إال يسجل ال الذي واالستثمار التجهيز فرع خالف على :التسيري نفقات
 نفس امللكية على ابحلفاظ تقوم اليت العمليات إال يسجل ال التسيري فرع فإن تغريا، فيها حتدث أو البلدية
 حساابت على قسم التسيري وحيتوي .التوثيق الوقود، املوظفني، اإلدارة، املدنية، احلالة :البلدية مصاحل وسري

 فسنعرضه تفرعها أما الرئيسية عرض احلساابت على هنا نقتصر سوف فرعية، مواد وإىل مواد إىل تنقسم رئيسية
 .املالحق يف

 طرف هلكة مناملست واملواد األدوات املواد، كل احلساب هذا حيتوي أن جيب :ومتوين نفقات 60 احلساب
 مساعدات شكل يف املمنوحة أو املصاحل خمتلف



 -ماسرى بلدية – حالة دراسة الثالث الفصل

 

51 

 

والصيانة  النقل نفقات خصوصا حمددة توجد الباب هذا يف :خارجية وخدمات أشغال 61 احلساب
 املخصصة القتناء والنفقات)إخل...مقابر مساجد، وبلدية، مدرسية مباين طرق،( املؤسسة لدى والتصليح
 .واملنقولة العقارية األموال وأتمني والغاز واملاء رابءوالكه الصغرية واآلالت األدوات
 وظيفة منتعويضات البلدية ألداء العام السري نفقات احلساب هذا يغطي :العام التسيري تكاليف 62 احلساب

 .اخل...واحلاالت الطارئة املهمات ومصاريف الكتب وشراء البلدي، التنفيذي اجلهاز أعضاء
 (مؤقتني متعاقدين مثبتني،) القانوين مركزهم كان مهما املوظفني تكاليف إن :املوظفني مصاريف 63 احلساب

 .احلساب هذا يف تقيد
 .طرف البلدية من األداء املستحقة والرسوم الضرائب احلساب هذا يف تقيد :ورسوم ضرائب 64 احلساب
وتكاليف  للبنوك يةالبلد تؤديها اليت القروض فوائد احلساب هذا يف تقيد :مالية تكاليف 65 احلساب
 .املستقلة غري املتميزة احملاسبة ذات اخلدمات
ألشخاص  ومساعدات عالوات أو إعاانت تقدم أن البلدايت تستطيع :واإلعاانت املنح 66 احلساب
 الرايضية البلدية واجلمعيات العامة املنفعة ملؤسسات املقدمة اإلعاانت خصوصا معنويني، أو طبيعيني

 وكذلك احلرفية املواشي والصناعات وتربية للزراعة املقدمة التشجيع نفقات إىل ابإلضافة ة،الشبابي واجلمعيات
 .للمحتاجني املقدمة املساعدات

احلساب تتعلق  هذا يف تظهر اليت النفقات إن :الغري لفائدة وأداءات أنصبة، مسامهات، 67 احلساب
 .الغري ومع البلدايت بني ما التكاليف يف ابملسامهات خصوصا
 .والتموين اإلستهالك حلساابت ختصيصات : 68 احلساب
 تدخل يف ال اليت االستثنائي الطابع ذات التسيري نفقات احلساب هذا يتلقى :استثنائية نفقات 69 احلساب

 الرواتب االستثنائية املدفوعة، اإلعاانت املستحقة، غري املبالغ تسديد منها خصوصا للميزانية األخرى املواد
 أرصدة" ابلفقرة اإلداري يف احلساب تظهر ال اليت السابقة النفقات وكل املنصرمة، املالية السنة خالل كةاملستدر 
 ."اإلجناز واجبة

 وتكاليف السنوات التسيري قسم نتيجة احلساب هذا يبني :سابقة مالية سنوات من تكاليف 82 احلساب
 .النشاط موضوع السنة يف أداءها مت اليت السابقة املالية
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 :التالية واملواد احلساابت على القسم هذا حيتوي :واالستثمار التجهيز نفقات (ب
 :العجز 06 رقم احلساب

 ؛(واستثمار جتهيز) املؤجل العجز : 060 املادة
 الباقي؛ املدفوعة غري اإلعاانت رصيد : 105 املادة
 البلدية االقتصادية للوحدات املمنوحة اإلعاانت : 130 املادة
 البلدية االقتصادية الوحدات بعجز التكفل : 131 املادة
 البلدية؛ االقتصادية الوحدات يف املتداول املال لتسديد قابلة غري ختصيصات : 132 املادة
 والبحوث؛ الدراسات تكاليف : 133 املادة
 البلدية؛ طرف من املربمة االقرتاضات تسديد : 160 املادة
 العقارات؛ حيازة : 240 املادة
 واألاثث؛ الكربى واآلالت األدوات حيازة : 241 املادة
 البلدية؛ طرف من املقدم القرض : 251 املادة
 املالية؛ والقيم السندات حيازة : 260 املادة
 البلدية؛ طرف من عليها املتحصل االقرتاضات دفع : 270 املادة
 املتداول؛ للمال للتسديد قابلة ختصيصات : 271 املادة
 .البلدية االقتصادية للوحدات البلدية طرف من عليها متحصل عاانتإ دفع : 272 املادة

 :التالية املواد إىل احلساب هذا ويتفرع :الكربى والتصليحات اجلديدة األشغال 28 احلساب
 اجلديدة؛ األشغال : 280 املادة
 الكربى؛ التصليحات : 281 املادة
 البناء؛ إعادة أشغال : 285 املادة
  .الغري حلساب أشغال : 287 املادة
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 املطلب الثاين: التحضري واالعداد

كما رأينا سابقا ان امليزانية األولية توضع من طرف االمني العام للبلدية مبساعدة رئيس اللجنة املالية وهذا قبل 
وكيفيا  كميا مؤسسة مبدئيا تكون أن ينبغي اليت، والتجهيز التسيري نفقات تحديديقومان باللذان  بدء السنة 

 امليزانية تشكل .للمواطنني تقدميها احملليون املنتخبون يريد اليت اخلدمات مستوى حسب البلدية أهداف لىع
 هذا ويضع سنة، ملدة برانمج العمل حتدد دامت ما احملليني للمنتخبني املرجعي اإلطار وضوح بكل البلدية

 االحتياجات تزايد عن الناجم الطلب ذاجهة وك من املنصرمة السنوات تسيري نتائج تقومي طياته يف الربانمج
 .أخرى من جهة امليزانية عليها تنطبق اليت السنة خالل للتقدير القابلة

تعرض امليزانية  على اجمللس الشعيب البلدي للتصويت عليها  يف جلسة عادية ختتم مبداولة يوقع عليها كل من 
أكتوبر من السنة اليت تسبق سنة  31قبل  ويصوت عليها لزومارئيس اجمللس الشعيب البلدي واألعضاء  

 15تطبيقها  ويتم التعديل سواء يف النفقات أو االيردات عن طريق ميزانية إضافية ووجب التصويت عنها قبل 
اىل الدائرة  37-41-40مث ترسل هذه امليزانية  مرفقة ابملداولة و مبالحق جوان من السنة اليت تطبق فيها ، 

 50000الدائرة كون أن العدد السكاين أقل من  و رئيسلوصية على بدية ماسرى هالسلطة ا مع كشف )ألن
يوم ( بعد دراستها ،ونفس الشيء ينطبق على امليزانية االضافية 30نسمة( للمصادقة عليها يف أجل شهر  )

 واحلساب االداري

 املطلب الثالث : التنفيذ

)الذي يعد ضمن الرقابة السابقة ل اىل املراقب املايلبعد أن يصادق على امليزانية من طرف رئيس الدائرة ترس
نسخة من امليزانية مع نسخة من املداولة  مرفقة ببطاقات االلتزام للتكفل ابالعتمادات  على تنفيذ النفقات(

اخلاصة ابمليزانية االولية ،فكل مادة مذكورة يف امليزانية وخصص هلا مبلغ مايل  (مرحلة التكفل ابلنفقةاالولية )
 . يوضع هلا بطاقة التزام

هي وثيقة حمررة من طرف اآلمر ابلصرف تسمح بتعريف طبيعة النفقة امللتزم هبا مع العلم أن بطاقة االلتزام 
ومتابعة اعتمادات امليزانية فكل التزام من طرف اآلمر ابلصرف يستوجب حتضري بطاقة االلتزام املوافقة له واليت 

ضاة ومؤرخة من طرف األمر ابلصرف الذي يضع عليها ختمه كما جيب حترر يف نسختني وجيب أن تكون مم
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أن تظهر النشاط وبيان املادة و االعتمادات اليت وضع عليها تقييد النفقة وجيب أن تكتب النفقة ابألحرف 
 واألرقام دون شطب أو حمو أو تعديل .

البطاقة وجدول يبني طبيعة النفقة و تكون بطاقة االلتزام عبارة عن صفحتني حتوي الصفحة االول على رقم 
بذكر الباب واملادة و الرصيد القدمي ويف هذه احلالة هو معدم ألنه تكفل ابلنفقة ومبلغ العملية والرصيد اجلديد 
وهذا االخري عبارة عن الفارق بني الرصيد السابق ومبلغ العملية اما الصفحة الثانية فتحوي تفصيل االلتزامات 

 . ة االلتزام ومبلغهيف جدول يبني نوعي

االلتزام بعد التأكد من توافقها مع الشروط املذكورة سابقا فيما خيص منح يؤشر املراقب املايل على بطاقات 
أايم من ايداع البطاقات لدى مصلحة املراقبة املالية لدى البلدايت وبعد أن تستلم  10التأشرية وهذا يف اجال 

ا احلق التصرف فيه هذه البطاقات ترسل  نسخة اىل امني خزينة البلدية للتذكري ابالعتماد املمنوح هلا والذي هل
 .دون جتاوزه

  مثالهذا فيما خيص التكفل فقط ابالعتمادات املالية أما فيما خيص تنفيذ النفقة فهنا سوف أنخذ 

 .  فيما خيص نفقات التسيري

وحتدد احلساب الذي تنتمي اليه كي إذا أرادت البلدية متوين مصاحلها بعتاد املكتب فإهنا حتدد احتياجاهتا 
للعلم أن عتاد املكتب يدخل يف احلساب  من املراقب املايل يكون معلل خبطأ يف تقييد النفقة . التتلقى رفض

وسائل االدارة  902اخلاصة بلوازم املكتب، الطباعة والتجليد، حتت الباب  608وابلضبط يف املادة  60
 االمانة العامة 9022العامة  ، الباب الفرعي 

 اىل املراقبة املالية مرفق ببطاقة التزام للتأشري عليها . وحترر هذه النفقة يف سند طلب يرسل

  وفيمايلي قمنا بتوضيح شكل بطاقة االلتزام وهذه املرحلة تسمى مرحلة االلتزام ابلنفقة.
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 والية مستغانم

 دائرة ماسرى

 بلدية ماسرى

 بلديةمــــيـــزانـــيـــة الـــ

 :اقـــــة االلتــــــــزامبط  

  

 

 

 

 

 
 (1)نفقات 

 الموضـــــــوع  :
 (2اقتصــــــــــــــاد)

 

 الرصيد الجديد  مبلغ العملية الرصيد القديم المادة الباب الفرعي الباب

902 9022 608 
   

 مالحظــــــــات:

 : وسائل مصالح االدارة العامة902الباب 

 : األمانة العامة9022الباب الفرعي 

 : لوازم المكتب ،الطباعة والتجليد608المادة 

 سند طلب رقم .... مؤرخ في ........

 امضاء اآلمر بالصرف

 ماسرى في..........................

 2016:السنة

 02رقم البطاقــــــــــــــة:

 تأشيرة المراقب المالي

 رقم:
 التاريخ
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 الصفحة الثانية : للبطاقة اإللتزام

 المبلغ  نوعية اإللتزام   

 سند طلب رقم...... المؤرخ في...............
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 // المجموع  

 

 المجموع بالحروف :
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وهو حسب النموذج اجلديد طبقا ألحكام السيما  املرفق مع بطاقة االلتزام ميثل سند الطلب 02وامللحق رقم 
يتضمن  2015سبتمرب  16املوافق لـ  1436ذي احلجة عام  2 املؤرخ يف 247-15من املرسوم الرائسي  20املادة 

 تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات املرفق العام .

يف حالة الرفض يبلغ االمر ابلصرف مبذكرة رفض تبني أسباب الرفض ويكون هذا االخري مؤسس على قوانني 
 )أي معلل(

)ذكرت سابقا( فان املراقب املايل يقوم ابلتأشري على  أما يف حالة توافق النفقة مع الشروط القانونية لاللتزام
 بطاقة االلتزام و سند الطلب خبتم حيمل رقم واتريخ التأشري

وبعد هذه املرحلة أييت دور احملاسب العمومي للتأشري على حوالة الدفع اليت ينجزها االمر ابلصرف بناءا على 
مني خزينة البلدية هي رقابة متوازية مع التنفيذ ففي حالة جبدول ارسال  فرقابة ابطاقة االلتزام وتكون مرفقة 

عدم  التوافق مع الشروط السابقة ملنح أتشرية احملاسب العموميي يصدر احملاسب مذكرة رفض أما يف حالة 
االجياب فان احملاسب العمومي مينح أتشريته وابلتايل حتويل مبلغ النفقة من حساب اخلزينة لبلدية ماسرى اىل 

 املتعامل )املمون(حساب 

وبعد هذه املرحلة يقوم األمر ابلصرف ابصدار األمر ابخلدمة أو التموين للمتعامل اليفاد مصاحل البلدية ابلعتاد 
وعند وصول العتاد اىل خمزن البلدية يتم اعطاء هذا العتاد رقم خاص ابجلرد )من سجل اجلرد(  النه يف حالة 

هبا املفتشية العامة للمالية جتد أن النفقة ذهبت اىل حملها وابلتايل اليوجد  التفتيش)الرقابة الالحقة( اليت تقوم
 سوء استعمال للنفقة 

إن األمهية البالغة اليت اكتسبها الصفقات العمومية من حيث اإلعتمادات املالية املخصصة هلا جعل املشرع 
العقد و قبل تنفيذ الصفقة و بعدها  حيدث عدة هيئات لرقابة الصفقات العمومية تكون تدخالهتا أثناء اعداد

و اهلدف من كل هذه الرقابة هو محاية األموال العمومية حبيث ختضع الصفقات اليت تربمها املصاحل املتعاقدة 
 للرقابة بشىت أشكاهلا داخلية و خارجية و رقابة الوصاية .

لة صفقة أي مبلغ االلتزام يتجاوز بدءا من حتضري دفرت الشروط املؤشر من طرف جلنة الصفقات البلدية )يف حا
ابلنسبة للخدمات والدراسة ( مث  600.000.00دج ابلنسبة لالشغال ومبلغ   12.000.000.00مبلغ 

( واستالم 247-15االعالن عن طلب عروض والذين يكون مقنن )حسب قانون الصفقات العمومية
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كون موافق ليوم فتح األظرفة املستلمة العروض ومجيع مراحل سريه اىل اخر يوم الستالم العروض والذي ي
والذي يكون من اختصاص جلنة فتح الضروف واليت توجد يف اطار الرقابة الداخلية لدى كل مصلحة متعاقدة 

تثبت صحة تسجيل العروض يف دفرت خاص و تعد قائمة العروض حسب   ، و تتمثل مهمتها فيما يلي :
ما تعد وصفا خمتصرا لألوراق اليت يتكون منها ملف التعهد.مث ترتيب و صوهلا مع بيان مبالغ املقرتحات .ك

تتكفل جلنة تقييم العروض ابلباقي و تتشكل هذه اللجنة من أعضاء مؤهلني خيتارون نظرا لكفائتهم و خربهتم 
و كذا اختصاصهم و قدرهتم يف حتليل العروض و تقدمي البدائل للعروض اذا اقتضى األمر ذلك اال أن هلذه 

دور تقين أكثر منه اداري ، و ميكن اللجنة استشارة أي شخص من شأنه ان يساعد يف اعماهلا وتكمن  اللجنة
حتليل و دراسة العروض املقبولة على أساس اليت تشكل من طرف املصلحة املتعاقدة ،كما يقوم   مهمتها يف :

 إبقصاء العروض غري املطابقة ملوضوع الصفقة و حملتوى دفرت الشروط .
 ملنصوص عليها يف دفرت الشروطل على حتليل العروض الباقية يف مرحلتني على أساس املعايري و املنهجية او تعم

يف املرحلة األوىل : تقوم ابلرتتيب التقين للعروض مع إقصاء العروض اليت مل تتحصل على العالمة الدنيا الالزمة 
 املنصوص عليها دفرت الشروط .

اسة العروض املالية للمتعهدين املؤهلني مؤقتا بعد فتح اضرفة العروض املالية طبقا يف املرحلة الثانية : تتم در 
لدفرت الشروط ابنتقاء إما العرض األقل مثنا اذا تعلق األمر ابخلدمات العادية ، و إما احسن عرض اقتصاداي اذا 

  تعلق األمر بتقدمي خدمات معقدة تقنيا
معد وفق (  03ضري العقد مرفقا بتقرير تقدميي )امللحقوبعد منح املشروع لصاحب أحسن عرض يتم حت

القوانني املعمول هبا مع بطاقة التزام ختص العملية ليتم ارساهلا مع كشف االرسال اىل املراقب املايل لدراستها 
 والتأشري عليها

ظامية و كذا التأكد ترمي هذه الرقابة اىل التحقق من مطابقة التزام املصلحة املتعاقدة للعمل املربمج بكيفية ن
من مطابقة الصفقات ابلتشريع و التنظيم املعمول هبا وبعد أتشرية املراقب املايل أييت دور احملاسب العمومي 
الذي ترسل له نسخة من الصفقة املؤشرة  لرياقبها كما يتأكد من املادة املختصة ابلرهن احليازي يف العقد  

( ليطالع مراحل اجناز املشروع وتسلم له كل situation financierويسلم له جدول خاص ابالشغال )
شهر وثيقة تبني وترية سري االشغال وابلتايل يقوم بدفع مبلغ االشغال املنجزة للعلم أن اشغال اجناز املشروع 

 التبدأ اال بعد ان يقوم االمر ابلصرف ابصدار امر ابخلدمة للمتعهد.
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 املبحث الثالث: قسم اإليرادات

 املايل االستقالل خباصية هلا االعرتاف يوجب اإلداري واالستقالل املعنوية ابلشخصية احمللية جلماعاتا متتع نا
 وإشباع إليها، املوكلة االختصاصات أداء من متكنها مالية موارد توفري يعين وهذا املستقلة، املالية الذمة أو

 عملها نطاق يف املواطنني حاجات
 ت : تقدمي االيرادااملطلب األول

تنقسم املوارد املالية للجماعات احمللية إىل موارد ذاتية انجتة عن الضرائب والرسوم )اجلباية احمللية ( واليت 
( وموارد مالية خاصة انجتة عن  Fiche De Calculتبلغها مصاحل الضرائب عن طريق البطاقة احلسابية )

انجتة عن املساعدات اليت تقدمها الدولة  األمالك وبيع املنتجات وموارد مالية خارجية )متويل خارجي (
 موارد البلدية قسم ايرادات البلدية ميزانية ضمن توجدوختصيصات الصندوق املشرتك للجماعات احمللية وابلتايل 

 .خارجية موارد و ذاتية
 . املالية و العقارية االيرادات و ,اجلبائية اإليرادات تشمل و : الذاتية احمللية اإليراداتأوال 

 مباشرة غري و مباشرة إيرادات إىل تنقسم و : اجلبائية اإليرادات -1
 ورأس كاملداخيل النسيب اإلستقرار و ابلثبات تتميز مواد على تفرض(76احلساب ): املباشرة الضرائب -

 املال.
 املهين النشاط على الرسم (TAP):  يطبق ,األعمال على سنوي رسم هو و 762يقيد يف املادة 

 يلي: كما موزع هو و الطبيعية و املعنوية األشخاص طرف من الوطن يف احملقق عمالاأل رقم على
T.A.P الوالية البلدية F.C.C.L 

% 2 % 1.30 % 0.59 % 0.11 
  امللكيات بني منيز و ,امللكيات على سنواي الرسم هذا طبقوي 760قيد يف املادة ي : العقاري الرسم 
 ,املساحة أساس على حيسب ،7601تدخل يف املادة  املبنية غري و 7600تدخل يف املادة الفرعية املبنية 
 الضرائب قانون من 261-248 من املواد أحكام حسب %  100حاليا  البلدايت منه تستفيد حيث

 منه.10و 9املواد  2006املالية  قانون كذا و , املباشرة
  إبسم حيدد سنوي رسم هو و761ادة يقيد يف امل : للسكان املنزلية القمامات إبزالة اخلاص الرسم 

 بصفة إزالة القمامات مصلحة إبدارة ابلتكفل تقوم اليت البلدايت لصاحل يوجه و ,به املنتفع أو مالك السكن
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 اجملالس ملداوالت يرجع معدله جعلت حتديد ,منه 11 املادة السيما و 2002 املالية لقانون طبقا و ,منتظمة
 .البلدية الشعبية
  يف اجلبائي اليت موطنها , املعنوية و الطبيعية األشخاص له خيضع رسم هو و : األمالك على الرسم 
 للضرائب اخلاضعة القيم أساس على حيسب و ,اخلارج يف أو اجلزائر يف متواجدة أمواهلم كانت سواء ,اجلزائر

 و كالسيارات منقولة أمالك أو عقارية حقوق عينية أو ,مبنيا تكون عقارا القيم هذه و ,سنة كل من أول يف
 ,.... السياحية الطائرات

 : كمايلي الرسم هذا يوزع و
 البلدية للسكن الوطين الصندوق الدولة األمالك على الرسم
 20% 20 % % 60 قيمة األمالك حسب املعدل

 
 الدخل أو كإنفاق متوقعة غري بتصرفات املمول قيام عند تفرض (75احلساب ) : مباشرة غري الضرائب  -

  .امللكية.. بنقل القيام
 للبلدايت %  100بنسبة  عائدها خيصصو  755يقيد يف املادة  : احلفالت على احلقوق . 
  املضافة القيمة على الرسم TVA :  مبوجب الرسم هذا فرض (750) يقيد هذا الرسم يف املادة 
 اخلدمات و العقارية شغالاأل و عمليات البيع على عامة بصفة يطبق. و  1991 قانون املالية من 51 املادة
 و )عادي ( % 17 : هي الرسم هذا معدالت و .اإلسترياد التسليم و عمليات و الرسوم إىل ختضع اليت غري

 : يلي كما الرسم ويوزع رصيد )منخفض( 7 %
T.V.A البلدية الدولة F.C.C.L 

 10 % 05 % 85 % العملية حسب املعدل
  األنعام سلخ أو ذبح مبناسبة للبلدية الرسم هذا دفع( ي751ة ) قيد يف املادي  : الذبح على الرسم 

منه  خيصص - ,للكلغ دج 05 : ب حمدد احلايل التعريف و ,اللحم وزن حسب مبلغه يقرر و ,املواشي و
 جزافية تكون الذبح حقوق فإن ,الوزن جود وسائل و عدم حالة يف و . دج للبلدية 3.5
 طبيعة  و مقاييس حسب حيدد و 752يقيد يف املادة : املهنية األلواح و ابإلعالانت اخلاص لرسم

 ) 100  (  %كليا للبلدايت تعود فوائده و أبعادها و املهنية اللوحة طبيعة أو امللصقات و اإلعالن
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 معنواي أو كان طبيعيا سواء سيارة ميلك شخص كل هلا خيضع : تراالسيا على اجلبائية الدمغة, 
 .إستعماهلا بدأ سنة و السيارة نوعية حسب تعريفته تتغري
العقارات  أتجري: منها احمللية ابجلماعات اخلاصة األمالك عوائد هي و 24حساب  : العقارية اإليرادات 2.

 .األسواق يف البيع و حقوق .األكشاك و املقاهي كمساحات الطرق شبكة حقوق و
 الديون و نواتج املختلفة و فوائد بنوك و الريوعال يف األموال رؤوس فوائد : يف تتمثل و : املالية اإليرادات .3

 .احمللية للجماعات التابعة التجارية و الصناعية املصاحل
 هذه تتمثل و105) إعاانت ( وتدخل يف احلساب  : (اخلارجية املسامهاتاثنيا االيرادات اخلارجية )

 و العاجزة للبلدايت تقدم و لواليةا الديون و إعاانت بتغطية املتعلقة خاصة الدولة :إعاانت يف املسامهات
 حتقيق التوازن آلجل يقدمها و , FCCL احمللية للجماعات املشرتك الصندوق املداخيل و إعاانت الضعيفة

 هذه يف اهلامة املسطرة املشاريع إلجناز هتدف و , PCD للتنمية البلدية املخططات اجلهوي و خمصصات
 . املخططات

وطن تعتمد على املساعدات اليت متنها الدولة يف متويل إيراداهتا وانطالقا من هذه لإلشارة فان معظم بلدايت ال
احلقيقة يظهر لنا جليا انه التتمكن البلدية من الوصول إىل حتقيق فكرة السلم االجتماعي وتلبية حاجيات 

ث أساليب تطوير ومتطلبات مواطنيها وتنفيذ براجمها التنموية دون ان تفكر يف توسيع مواردها املالية وحب
 مداخيلها يف مجيع اجملاالت

 االيراداتكيفية حتصيل :  املطلب الثاين 
البلدية للتحكم يف عملية التحصيل والتسيري  تثمني ممتلكاتيف هذا اخلصوص ينبغي القيام بعملية              

كنات ، األماكن املخصصة العقالين هلا ، فاملمتلكات البلدية قد تكون منتجة للمداخيل  :  عقارية مثل الس
لالستعمال التجاري ،  املساخل ، حضائر السيارات ،  األكشاك .....( ومنقولة مثل : املركبات .العتاد املتعدد 

. أو غري منتجة للمداخيل عقارية مثل )املدارس ، قاعات العالج ، املكتبات ، املساجد ، والنصب التذكرية 
حتديد ومتابعة وتكون بتقنيات وهي: الطرق ، اإلانرة العمومية .....( وغريها ....( ومنقولة مثل ) شبكات

يف هذا السياق على البلدية إحصاء وحتديد  األمالك العقارية واملنقولة عن طريق اجلرد السليم املمتلكات: 
 والكامل من اجل احملافظة عليها وتسيري مداخليها . وان هذه املتابعة جيب أن متسك بدفرتين ومها : 
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: يسجل فيه املمتلكات املنقولة ، يكون مرقم ومؤشر وموقع وعليه ختم سلطة الوصاية أ  ـ  سجل اجلرد       
، عندما يتعلق األمر مبنقوالت تسجل يف دفرت اجلرد فانه جيب تسجيل رقم اجلرد على الفاتورة املعنية سواء أمام  

 كل مادة أو على ضهر الفاتورة بعد تعيني أداء اخلدمة .

أما ابلنسبة حلظرية السيارات فيجب اإلمساك عن طريق بطافيات تسمح بتحديد املصاريف لكل منها      
 والكيلومرتات املسجلة ومعلومات أخرى ....

ينبغي ان يكون هذا السجل مؤشرا من قبل رئيس اجمللس الشعيب البلدي  :ب ـ سجل مكوانت األمالك      
فنية حىت إن استدعت الضرورة من طرف مكاتب دراسات ، حيتوي  حيتوي على عدة أعمدة ينجز بطريقة

 على 

 الرقم املخطط املساحي  –ـ الرقم التسلسلي   

 ـ تعيني األمالك العقارية ابلتفصيل   

 طبيعة وتعيني العقارات ـ املوقع ـ احملتوي  -  

 ـ اتريخ البناء   

 ـ االستخدام   

 ـ اتريخ سند امللكية   

 تقريبة احلاليةـ القيمة ال  

 ـ املراجع احملاسبية   

 ـ املالحظات   

الناجتة عن مساعدة الدولة حيث تبقي املوارد املالية اخلاصة للبلدية سواء و  االعاانت املالية  أما يف خصوص 
لة ومل ترقى اىل املستوى املتحصل عليها من جراء الضرائب املباشرة وغري املباشرة اوعن طريق األمالك ضئي

 ، االمر الذي يتطلب تدخل الدولة حيث متنح هلم مساعدات تتمثل يف بطلو امل
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( وبرامج البناءات املدرسية )سابقا( وختصيصات أخرى من PCDـــ برامج املخططات التنمية البلدية)
 ( .FCCLالصندوق املشرتك للجماعات احمللية )

 حيث تتمثل ختصيصات الصندوق املشرتك للجماعات احمللية يف :

  أ ـ منحة معادلة التوزيع ابلتساوي :  

ومتنح للبلدايت اليت تتصف ابلفقر وقلة املوارد املالية وتوزع ابخذ االعتبار ملستوى إيرادات البلدية وعدد 
 سكاهنا وحتسب على النحو التايل : 

  املعدل البلدي( * عدد السكان–منحة معادلة التوزيع ابلتساوي = )معدل التوازن              

معدل التوازن :    يتحصل  عليه تبعا للتغريات يف املبلغ املخصص سنواي ملنحة معادلة التوزيع بعد ضبط   
 املعدل الوطين )على مستوى وزارة الداخلية (    

 .املعدل البلدي )معدل الفقر( = )املداخيل  اجلبائية +مداخيل  األمالك( / عدد السكان   

 :  ب ــ اإلعاانت االستثنائية 

ختصص هذه اإلعانة ملوازنة امليزانية للبلدايت العاجزة واليت ال تغطي مواردها النفقات اإلجبارية ،            
حيث يتم صندوق الضمان حتت إدارة الصندوق املشرتك للجماعات احمللية بتحصيل     االشرتاكات  املتمثلة 

وم إبعادة توزيعها مبا يعرف بناقص القيمة اجلبائية مسامهة البلدية يف صندوق الضمان  وجيمعها ويق % 02يف 
والذي يعوض الفارق بني التقديرات والتحصيالت اجلبائية الفعلية ، ابإلضافة إىل التخصيصات واإلعاانت 
املمنوحة اليت يقدمها الصندوق املشرتك هناك إعاانت أخرى تكتسي أمهية ابلغة  يقدمها تتمثل يف اخلدمة 

 صيانة املدارس االبتدائية وأجور احلراسة واألثر املايل الناتج عن زايدة األجور وغريها . العمومية وإعاانت

 

 االيرادات صيلعلى حتاملطلب الثالث: املالحظات املسجلة 
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ك انجتة عن تسيري األمالو  . انجتة عن نصوص تشريعية وتنظيمية كالضرائب والرسومتكون   إيرادات البلديةان 
  .إيرادات انجتة عن مسامهات وإعاانت وهناك أيضا .ايل كالبيع أو االقرتاضانجتة عن تسيري مو 

  : تنفيذ اإليراداتوهذا عند   ترفق واثئق اإلثبات بسندات اإليرادو 

يتم تعديل سند اإليراد بشهادة إدارية أما التخفيض أو اإللغاء فبشهادة ختفيض وحافظة سندات التخفيض 
  . لي  وال يتم التخفيض إال للسندات الصادرة  خالل السنة املاليةواإلشارة بذلك يف السند األص

ابلنسبة للسنوات السابقة يتم ذلك إبجراء القبول بغري قيمة أو ابلتخفيض أو بفائض الدفع أو حبساب  و 
  .التسبيقات حسب احلالة

الناجتة عن األمالك  سواءة ماسرى لقد مت تسجل نقائص من خالل تشخص ملختلف املوارد املالية لبلديلكن 
اليت تقدمها الدولة  وهي  أو بيع املنتوج واملصادر األخرى الناجتة عن اجلباية احمللية أو اخلارجية كاملساعدات 

 :يلي كما

 ) عدم مراجعة أسعار اإلجيار يف العديد من املمتلكات)أسعار رمزية التغطي حي تكاليف الصيانة 
  ني جدول مكوانت األمالك يحتعدم 
 عرية اجلزافية حلقوق ومستحقات اإلجيار وإاتوات اخلدمات دون استشارة اهليئات املختصة .التس 
  االستعمال العقالين للموارد املالية اآلتية من  الدولة )التماطل يف إعداد املداوالت املتضمنة فتح 

  اعتمادات مالية جديدة أو طلب الرتخيصات اخلاصة (.

 

 



 -ماسرى بلدية – حالة دراسة الثالث الفصل

 

65 

 

 

 خامتة الفصل

هذا الفصل أن للرقابة املالية أمهية كبرية يف احلفاظ على املال العام وتوجيهه  ل دراستنا يفخال نستخلص من

اىل مبتغاه الصحيح وخاصة جانب النفقات اليت مل يهملها املشرع اجلزائري وأوالها اهتمام كبري حبيث أصدر 

الصفقات العمومية  نظيماملتضمن ت 2015سبتمرب سنة 16املؤرخ يف  247-15مؤخرا املرسوم الرائسي رقم 

 وتفويضات املرفق العام 
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 متهيد
احمللية االقليمية أمر ضروري للمحافظة على االستعمال احلسن  اجلماعات ميزانية على الرقابة تعترب
 أعمال ملتابعة الالزمة اإلجراءات جمموع له ، حيث تعد هذه الرقابة األمثل االستخدام وضمان للمال العام

 . املناسب الوقت يف تهاومعاجل احنرافات أية على التصرف بقصد والسياسات اخلطط تنفيذ
سوء االستعمال  أو الضياع االختالس أو عمليات من العام املال على احملافظة إىل ذلك تدخل إضافة

واملالية،  واملادية البشرية لإلمكانيات احلسن االستعمال من ،كما أن التحقيق يف جمال الرقابة والعاملني فيها 
 ومعاقبة املسريين كمقياس العمل املوضوعة والتعليمات واملراسيم نيالقوان وكذلك الواثئق واحلساابت واحرتام

 .املخالفني
 امليزانية ختضع لية االقليمية حيثاجلماعات احمل ميزانية هبا  متر اليت األخرية املرحلة هي املرحلة هذه تعد

 املتعلق القانون وقواعد اجلماعات احمللية االقليمية أبحكام التزام من قصد التحقق الرقابة من متعددة ألنواع
 للتبذير درءا استعماهلا وحسن العامة األموال على حفاظا النفقات، تعلق ابإليرادات أو سواء ما ابمليزانية
 .واالختالس والتبديد

 
 



الرقابة المالية:ل الثانيالفص  

24 

    

 ماهية الرقابة املالية  :األول املبحث

 ،املختصني أن معظم إال ، جامعا تعريفا تعريفها يصعب ، عديدة شروحات و واسع مفهوم هلا الرقابة
 ،..... التسجيل و التفتيش ،املقارنة ،التوجيه ،الفحص ،كاملالحظة ،مفاهيم عدة هلا يصطلح

 املطلب االول :مفهوم الرقابة 

  تعريف الرقابة عموماالفرع األول :
 : أبهنا البعض عرفها

  "إجنازها إىل املشروع يسعى معينة أهداف حتقيق على العمل"
 :أبهنا الرقابة رفع اآلخر البعض و

 التأكد و ،املشروع داخل العمل سري كيفية على للتعرف أعلى سلطة جانب من اإلشراف و املراجعة "
  "هلا خمصص هو ملا وفقا تستخدم املوارد أن من
 :أهنا على الرقابة عرف اآلخر البعض و
 املعايري و مع املقاييس يتطابقان و مانيتالء القرارات تنفيذ و اختاذ و املسؤولية ممارسة كانت إذا مما التحقق "

 اخلاضع الشخص إىل ابلنسبة ابإلستقاللية يتمتع مراقب شخص هبا يقوم أن يفرتض و ، عليها املنصوص
 " للرقابة اخلاضعة اهليئة ممارسات و أساليب كفاءة و فعالية مدى تقييم و فحص إىل هتدف هي و ،للرقابة

وايل للرقابة املالية ال ختتلف عن غريها من الصور األخرى للرقابة على وابلتايل سوف نتطرق يف املطلب امل
النشاط اإلداري ،  حيث حتتوي على عدة جوانب تتميز هبا عن غريها من الصور املتعددة للرقابة .فاإلدارة 

أمهية ابلغة ، فأي إساءة  العامة هي اليت هتدف إىل احلماية املالية العامة إيرادا وإنفاقا . و الرقابة املالية العامة هلا
 للمال العام أو إمهال له يؤدي إىل نتائج سيئة .
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 املالية الرقابة تعريف :الثاين فرعال
 1واحلراسة. والرصد واالنتظار احلفظ، :تعين اللغة يف الرقابة :لغة :أوال
 :بينها من متنوعة تعاريف عدة املالية للرقابة : اصطالحا : اثنيا

 : واالقتصادية القانونية املفاهيم بني واالندماج التكامل، يتطلب شامل علمي منهج هي الرقابة املالية 
  . واإلدارية واحملاسبة
 حالة  يف وتقومیه األداء صحة من التحقق إىل هتدف حبيث اإلداري العمل من جزء  أهنا وقيل
  .اعوجاجه
 وضمان العامة، األموال على افظةاحمل بغية معينة، أجهزة هبا تقوم اليت اإلجراءات من وهي  جمموعة  

 للخطط املالية ووفق التشريعية لقوانني السلطة أقرَّته ملا وفقا واقتصادية، وفعالية بدقة وٕانفاقها حتصيلها حسن
 للرقابة. اخلاضعة للجهات املوضوعة
 القواعد وضمن العمل خطة يف احملدد للتوجيه وفقا يتم التنفيذ أن من تعين التحقق املالية الرقابة 

 الجتناب هلا املناسبة احللول وٕاجیاد واالحنراف والضعف، اخلطأ نواحي تبيان بقصد وذلك ، املقررة واألهداف
 مدى وبيان والقواعد األهداف تلك تطبيق حسن ولضمان ارتكاهبا عن املسؤولني وحتديد وقوعها تكرار

 للرقابة. اخلاضعة اجلهة طبيعة مع تنسجم ملعايري وفقا األداء يف دقيقة معدالت إىل والوصول وكفايتها سالمتها
 على بقصد التعرف املوضوعة والتشريعات املبادئ جمموعة هي املالية الرقابة أن نستنتج السابقة التعاريف ومن
 . العام املال على للمحافظة وذلك املناسب الوقت يف ومعاجلتها احنرافات أية

 االستعمال من والتحقيق واملتابعة واملالحظة التفتيش تعين يةالعموم األموال على فالرقابة ابلتايل و
و  و املراسيم القوانني واحرتام واحلساابت، الواثئق وكذلك و املالية، واملادية البشرية لإلمكانيات احلسن

 جالعال أي احلد هذا عند الرقابة تقف املخالفني و ال  ومعاقبة املسريين لعمل كمقاييس املوضوعة التعليمات
 واألخطاء املخالفات على العقوابت تسليط فقط ليس الرقابة من اهلدف أن ذلك معىن الوقاية، إىل تتعداه بل
 األخطاء لتفادي هلم النصح تقدمي إىل دفته أيضا بل امليزانية، تنفيذ على القائمون املوظفون يرتكبها اليت

 واإليرادات النفقات ومتابعة مالحظة انهأ على العمومية األموال عل الرقابة مفهوم استخالص ومیكن  مستقبال

                                                        
  27ص ،  2010األردن، للنشر والتوزيع، حامد دار ،االسالمي االقتصادي النظام يف املالية الرقابة عياصرة، الرحيم عبد عوض بسام - 1
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 للقواعد مطابقتها مدى من والتحقق ذلك، القانون هلم خول الذين األشخاص وحتصيلها بصرفها يقوم اليت
 صرفه، مت قد معينة بنفقة اخلاص ابلصرف األمر أو أن االلتزام من يتأكد كأن لتنظيمها، املوضوعة واملقاييس

  .العمومية احملاسبة وقوانني لتنظيمات مطابقة بصفة به االلتزام أو
 .اجلزائر يف املالية الرقابة ملمارسة القانوين األساس : ينالثا املطلب

 اليت التنظيمات و القوانني من مبجموعة بتزويدها ابلغة أمهية اجلزائر يف العمومية املالية على للرقابة أعطيت لقد
 احمللية اجلماعات مالية الرقابة على منها و ، العمومية ليةاملا نظام اسرتاجتيات تطبيق إىل هتدف

 .(البلدية(االقليمية
 میارسها اليت و ،بتنفيذها امللتزم النفقات على السابقة الرقابة على اإلستقالل بعد الرقابة ميدان أقتصر لقد و

 ، 1719 غاية إىل الوضع هذا تمرإس قد و الدولة رقابة مديرية إىل ابإلضافة ،العمومي احملاسب و املايل املراقب
 سياسة اجلزائر انتهجت أن بعد إقتصادية و عمومية مؤسسات و هيئات عدة ليشمل الرقابة مفهوم تطور مث

 (1779 السوق) إقتصاد
 أخرها و الدستورية على الشرعية الرقابة تكرس اليت املواد من مجلة الدساتري خمتلف يف اجلزائري املشرع أفرد لقد

  (170.162.160.159املواد ) 1996دستور 
 "الشعيب مدلوهلا يف الرقابة بوظيفة املنتخبة اجملالس تضطلع :" 159 املادة 

 أقرهتا اليت ملاليةا اإلعتمادات إستعمال عن عرضا الربملان من غرفة لكل احلكومة تقدم :" 160 املادة
 املعنية املالية السنة ميزانية تسوية قانون على تصويتابل ، الربملان خيص فيما املالية السنة ختتتم ، مالية سنة لكل
 " الربملان من غرفة كل قبل من

 و التشريعي العمل تطابق يف ابلتحقيق مكلفة الرقابة أجهزة و الدستورية : " املؤسسات162املادة
 "تسيريها و العمومية األموال و املادية الوسائل إستخدام يف و ،الدستور مع التنفيذي
 و اإلقليمية اجلماعات و الدولة ألموال البعدية ابلرقابة يكلف حماسبة جملس يؤسس "  170 ملادةا

 جملس صالحيات القانون حيدد اجلمهورية رئيس إىل يرفعه سنواي تقريرا احملاسبة جملس يعد ، العمومية املرافق
 "جزاء حتقيقاته و عمله و تنظيمه يضبط و احملاسبة

 من الثمانينات هناية الدولة شهدهتا اليت اإلقتصادية التحوالت منذ اجلزائر يف املالية الرقابة أمهية زادت قد و
 العمومية النفقات يف ماأدى ابلدولة إىل الزايدة )السوق إقتصاد ( اإلقتصادي النهج التزم حيث ،املاضي القرن
 تشرف اليت احمللية التنمية خمططات فيها الوطين مبا اإلقتصاد ميزت اليت الضخمة الربامج على السيطرة قصد
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 إعادة و ، اهليكلي و الذايت التعديل سياسات خالل من احمللية االقليمية ) البلدية( اجلماعات تنفيذها على
 ،)بلدية1541( البلدايت جمموعة من  %80نسبة أي لديةب1200:العاجزة ديون البلدايت خاصة،الديون جدولة

 املنظومة تغيريات يف أحدثت اليت الظروف نفس هي و ،صتهاخوص و ،املؤسسات تطهري سياسات وكذلك 
 . الرقابية

 يف الصدور منها : وبعدها توالت القوانني والقرارات اليت تتحدث عن الرقابة وجماالهتا
 ابلبلدية املتعلق 2011يونيو 22املوافق 1432 عام رجب 10 يف املؤرخ 10-11رقم  القانون : 
 :201 املادة

 جملس طرف من هبا اخلاصة التسيري حساابت تطهري و للبلدية اإلدارية احلساابت دقيقت و مراقبة تتم "
 " املفعول الساري للتشريع طبقا ، احملاسبة
 خزائن و البلدايت خزائن تنظيم حيدد 2005 سبتمرب 07 املوافق 1426شعبان  03 يف مؤرخ قرار 

 :صالحياهتا و اجلامعية و اإلستشفائية املراكز خزائن و الصحية القطاعات
 تنفيذ إطار يف املعدة احلواالت إستالم: أييت مبا املسرية املؤسسات و للنفقات الفرعي القسم يكلف "

 منها. التحقق و هبا التكفل و ،به املعمول للتنظيم طبقا البلدية ميزنيات
 حلمبصا يتعلق 2011نوفمرب 21 املوافق ، 1432 احلجة ذي 25 يف مؤرخ 381-11 تنفيذي مرسوم 
 : يلي ما منه 3 املادة يف جاء حيث : املالية املراقبة

 ".البلدية .الوالية .املركزية اإلدارة: لدى الرقابية مهامه املايل املراقب ميارس "

 الرقابة عليها تقوم التي المبادئ :األهداف والمطلب الثالث

   ةالرقاب أهداف : األولالفرع 

انتظام ذلك النشاط و أدائه طبقا للخطط املوضوعة و يف إطار السياسة تتمثل أهم أهداف الرقابة املالية يف 
املقررة لتحقيق األهداف احملددة دون املساس ابحلقوق الفردية لألفراد و االعتداء على احلرايت العامة  كما أن 

لفرعني أهداف الرقابة قد تطورت حيث أن هناك أهداف تقليدية و أخرى حديثة ومتطورة ، نتعرض إليها يف ا
 التاليني : 

رت هلا الرقابة تدور هذه األهداف حول االنتظام ، و هي من أقدم اهلداف اليت سط األهداف التقليدية :  -
 : و میكن ذكر أمهها
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التأكد من سالمة العمليات احملاسبية اليت خصصت من أجلها األموال العامة و التحقق من صحة  -
 الدفاتر و السجالت و املستندات .

التأكد من عدم جتاوز الوحدات النقدية يف اإلنفاق و حدود االعتمادات املقررة مع ما يستلزم من  -
 مراجعة املستندات املؤدية للصرف و التأكد من صحة توقيع املوكل هلم سلطة االعتماد . 

 عملية التفتيش املايل و اليت يقوم هبا جهاز إداري اتبع لوزارة املالية .  -
 يثة : األهداف احلد-

 التأكد من كفاية املعلومات و األنظمة و اإلجراءات املستخدمة .  -
 مدى التزام اإلدارة يف تنفيذها للميزانية وفقا للسياسة املعتمدة .-
 بيان أاثر التنفيذ على مستوى النشاط االقتصادي و اجتاهاته .  -
 عن هذا التنفيذ .نفيذ و ما يتخلله من إنفاق و النتائج املرتتبة الربط بني الت -
أن يكون عمل السلطة التنفيذية وفق املسار الذي رخصته هلا  املرجوة من الرقابة املالية هي  فاألهداف وابلتايل 

ضمان االستعمال السليم و العقالين لالعتمادات املمنوحة وذلك إبتباع القواعد القانونية و و  السلطة التشريعية.
 ،وجتنب الوقوع يف األخطاء لتحقيق منو اقتصادي   واجتماعيمع  مليزانية.التنظيمية لضمان احرتام إجازة ا

،وكشف األخطاء املرتكبة  احملافظة على املال العام من التبذير و العمل على ضرورة حتقيق النفقة لغايتها املرجوة
 عند تنفيذ امليزانية من طرف املكلفني و معاقبتهم.

اليت يرتكبها املوظفني  األخطاءط تسليط العقوابت على املخالفات و عمـــوما:  اهلدف من الرقابة ليس فق
 القائمون على تنفيذ امليزانية ،بل أيضا هتدف إىل تقدمي النصح هلم لتفادي األخطاء مستقبال.

 مبادئ الرقابة الثاين: الفرع 
من املبادئ و األسس متيزها عن الرقابة على ميزانية اجلماعات احمللية االقليمية أو الرقابة املالية ختضع جلملة 

 غريها من أنواع الرقابة و تنفرد دون سواها ، ومیكن حصر هذه املبادئ فيما يلي : 
خضوع العمليات املالية جملموعة من اإلجراءات و اليت تعرف ابلدورة املستدينة ، و اليت تسبق و  -

 حتاصر كل عملية مالية سواء كانت متصلة ابإليراد أو اإلنفاق .
حصر كل خطوة إىل املراجعة دون القيام أبي إجراء قبل التأكد من سالمة و صحة ما سبقها من  -

 إجراءات . 
 عدم تدخل جهة منفردة يف إمتام هذه اإلجراءات . -
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 مبدأ الشرعية و النظامية  - 1 فيما يلي:نلخصها  وابلتايل میكن أن
تنفيذ النفقات و و   ال بواسطة موافقة قانونية مسبقةصرف النفقات و حتصيلها ال يتم إ مبدأ الشرعية : -أ 

  االيرادات ال يتم  إال من طرف شخص مؤهل قانوان
انتظام و  موافقة عملية االنفاق للتشريعات و اللوائحو   نظامية عملية التسيري مبدأ نظامية العمل املايل : –ب 

  و صحة القيود احملاسبية
 مردودية العمل اإلداري و  الية التسيريفع :مبدأ الفعالية و املردودية  –2

 ميزانية اجلماعات احمللية االقليمية علىاملالية   الرقابة أشكال   :الثاين املبحث

العلمية اليت حتكم عملية الرقابة تكاد تكون واحدة لكل نوع من أنواع الرقابة ،ويتميز كل  واملبادئإن األصول 
الذين يقومون بعملية الرقابة ومرجعهم الوظيفي أو القانوين  نوع عن اآلخر إما ابختالف صفات األشخاص

 األشكال حسب متارس .وابلتايلملراقبون يف تنفيذ عملية الرقابةوإما ابختالف الطرق واألساليب اليت يسلكها ا
 :1التالية

 اإلدارية الرقابة:األول طلبامل

 املراقب:هلا التابعة األجهزة بواسطة نفسها على اإلدارة داخل من متارس اليت املراقبة هي اإلدارية الرقابة إن
 تمهت رقابة وهي الداخلية الرقابة سماب أيضا تعرف كما  ،...للمالية العامة املفتشية العمومي، املايل،احملاسب

 املايل املراقب ورقابة العمومي احملاسب مراقبة من كل اإليرادات،وتعد حتصيل جانب من أكثر اإلنفاق جبانب
 صرف بعد جتري هناكو   الحقة رقابة للمالية العامة املفتشية رقابة أما النفقة صرف قبل أي قبلية بقةسا رقابة

  النفقات وتنفيذ

                                                        
 أبو االقتصادية،جامعة العلوم يف املاجستري شهادة لنيل خترج مذكرة)  احمللية اجلماعات ميزانية يف لعامةا نفقات فعالية تقييماحلفيظ، عبد عباس- 1

 . 54 ص(،  2012-2011  بلقايد،تلمسان بكر
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 احمللية اجلماعة ميزانية على املمارسة السابقة الرقابة:أوال
 قبل والرقابة عةاملراج عمليات إجراء يف تتمثل وهي الوقائية الرقابة عليها البعض يطلق واليت السابقة الرقابة

 القيام أو لتزاماب االرتباط العام االقتصاد وحدات من تنفيذية وحدة ألي األسلوب هلذا وفقا جیوز ال الصرف،إذ
 إىل الرقابة عمليات وتتم اإلنفاق على لرقابةاب الدولة يف املختصة اجلهة موافقة على احلصول قبل مبلغ أي بدفع

 .العامة اإليرادات حتصيل على سابقة رقابة تتم أن يتصور ال فقط،حيث النفقات جانب
  :الرقابة من النوع هلذا تعريفيني بعنصرين خنرج أن لنا میكن
 تطابق ضمان إىل دفهت الدولة أحدثتها اليت القبلية الرقابة أجهزة إن:املالية التصرفات سالمة ضمان 

 عن أو بقصد سواء العمومية األموال يبدد احنراف كل جتنب لتايلابو  والتنظيمات القوانني مع التصرفات  هذه
 ترشيد يف أكثر عقالنية إىل يؤدي أن شأنه من وهذا العام املال وحفظ حراسة وسائل إحدى فهي، قصد غري

 .العمومي اإلنفاق
  فهي اخلطأ،إذن وقوع متنع أي املايل األثر حدوث قبل أهدافها حتقق أهنا  أي:اإلنفاق قبل ما رقابة 

 رقابة هي اليت الالحقة الرقابة عكس العقابية اإلجراءات مهامها من خلل،فليس أي حدوث متنع وقائية رقابة
 . املتسببني ومعاقبة األوضاع تسوية يف يتمثل ودوره حدث قد املايل خلللا يكون حيث عالجية

 الالحقة املمارسة على ميزانية اجلماعات احمللية االقليمية الرقابة:اثنيا

للجماعات احمللية  اإلداري احلساب استخراج املالية السنة انتهاء بعد من تبدأ امليزانية تنفيذ على الالحقة الرقابة
 متتد السابقة،ولكنها الرقابة يف احلال هو كما فقط النفقات جانب على تنصب ال االقليمية ،وهذه الرقابة

 مجيع بتحصيل حمللية االقليميةا اجلماعة قيام من التأكد ذلك على اإليرادات العامة عالوة جانب لتشمل
 املراقبة من النوع احمللية االقليمية ، ويقوم هبذا اجلماعة خزينة إىل لفعلاب ورد قد حتصل ما كل وأن مواردها
 ءاجبز  متبوعة تكون أي ،ردعية رقابة كوهنا يف  السابقة الرقابة عن الرقابة هذه تتميز و.   للمالية العامة املفتشية

 و) البلدية الشعبية اجملالس رؤساء ( الرئيسيني ابلصرف اآلمرين من املخالفني على املختصة السلطات توقعه
 البلدايت نياتزامي بتنفيذ املكلفني، )البلدايت ئنزاخ أمناء( الرئيسيني العموميني احملاسبني

 يف تتمثل ابلغة أمهية حقةالال للرقابة و ، املعنية املالية للسنة املالية العمليات تنفيذ بعد الرقابة هذه تتم و
 أو اجليد اإلستعمال ( البلدية مالية صرف و إستعمال كيفية أيضا تبني و املخالفات و األخطاء كشف
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 املال تبديد و اإلختالسات راءج من ابلبلدية حلقت اليت راراألض حتديد يتم بواسطتها و، )السيئ اإلستعمال
 .العمومية الصفقات مار بإ عند املساواة و الشفافية إنعدام ظل يف ،العمومية الصفقات جمال يف خاصة ، العام

 لألهداف البلدية نيةزامي حتقيق مدى عن البحث هبدف العمومية السياسات تقييم من الالحقة الرقابة متكن و
 اليةفع لتقدير إقتصادية و مالية حتاليل و ساتراد إجناز خالل من ،املسطرة اإلجتماعية و املالية ،اإلقتصادية

 .جناعته و التسيري

 (حقة)رقابة ال احمللية امليزانية على املمارسة القضائية الرقابة:الثاين طلبامل

ا  و العمومية، واملرافق اإلقليمية اجلماعات و الدولة ألموال البعدية للرقابة العليا املؤسسة احملاسبة جملس يعترب
 الرقابة جمال يف صالحيات عدة احمللية اجلماعات ميزانية نفيذت رقابة القانون هلا خيول اليت اهليئة بصفته سلجمل

 لصرفاب اآلمرين قبل من املودعة التسيري اإلداري،وحلساب اخلتامية للحساب ابتذلك احلسا يف ويساعده
 قضائية كفاءة ذات هيئة احملاسبة جملس عتبارواب، االقليمية احمللية للجماعة التابعني العموميني واحملاسبني

 احمللية اجلماعات ميزانية على البعدية أو الالحقة الرقابة يتوىل اجلمهورية رئيس سلطة حتت تعمل اريةوإد
  1االقليمية. احمللية اجلماعات  ميزانية على املمارسة الالحقة القضائية لرقابةاب كذلك يعرف ما ، أواالقليمية

 الالزمة أو واحملاسبية املالية العمليات رقابة تسهل أن هناشأ من ليتا جمللس احملاسبة أن يطلب كل الواثئق حيق
،كما له احلق يف  التحري وسلطة االطالع حقه وهذا يدخل يف لرقابت اخلاضعة واهليئات املصاحل تسيري لتقييم

رقابة نوعية التسيري واليت تكون بتقييمه لشروط استعمال اجلماعات احمللية االقليمية للوسائل املادية واالموال 
 عمومية وتسيريها على مستوى الفعالية والنجاعة واالقتصاد ابلرجوع إىل املهام واألهداف والوسائل املستعملة.ال

كما أن جملس احملاسبة يقوم ابلسهر على مراقبة احرتام قواعد االنضباط يف جمال تسيري امليزانية ، وذلك مبراقبة 
التشريعية والتنظيمية اليت تسري على استعمال أموال  االخطاء أو املخالفات اليت تكون خرقا صرحيا لألحكام

 اجلماعات احمللية االقليمية .
 خاضعة كانت اليت االقليمية احمللية اتاجلماع ممثل عون أو مسئول يعاقب كل احملاسبة أنه جملس ننس كما ال
 عيين أو مايل امتياز سبلك التزاماته جتاهل أو التنظيمية أو التشريعية األحكام من حكم خبرق وقام لرقابته،

                                                        
 أبو قتصادية،جامعةاال العلوم يف املاجستري شهادة لنيل خترج مذكرة) احمللية اجلماعات ميزانية يف العامة نفقات فعالية تقييماحلفيظ، عبد عباس-1

 .73(، ص2012-2011،بلقايد،تلمسان بكر
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 تكون املقابل األحكام،ويف من غريها أو مالية بغرامات احمللية اجلماعة حساب على لغريه أو لصاحله مربر غري
 عن.للط قابلة احملاسبة جملس وقرارات أحكام

  احمللية امليزانية على الوصية والسلطات احمللية الشعبية سالاجمل رقابة:الثالثطلب امل

 يتم أشخاص طرف من عليها اإلشراف يرتك إقليمية مصاحل بوجود االعرتاف أساس على تقوم احمللية رةاإلدا إن
 نيابة اإلقليمية اجلماعات مصاحل حبماية يقومون حبيث ،الشعب طرف منعن طريق االنتخاابت  اختيارهم

 يف تتمثل اليت فالالمركزية لتايلواب میثلهم من ختيارابيقوم  الذي الشعب إرادة عن لتعبريابتقوم  أي عنهم،
  .نفسهمأب العمومية هنمشؤو  تسيري يف للمواطنني تسمح للدمیقراطية جتسيدا تعترب واليت ، البلدية

  رقابةهنا كو  يف القانون حدود يف يكونأو السلطة الوصية  الشعبية سالاجمل  طرف من سواء الرقابة ممارسة ناف
 . البلدي ىاملستو  على املتخذة والتصرفات األعمال خمتلف على مرواملست الدائم إلطالعابتقوم  شرعية،إذ

 بينها ومن الشعبية الرقابة مداولة تكرساليت  انتالضما من العديد هناك أن جند البلدية قانون خالل من
 املداوالت على يطلع أن معنوي أو طبيعي شخص لكل وأن لعلنية متتاز اليت البلدية الشعبية لساجملا جلسات

 ألجل هلا املخصصة األماكن يف احملاضر أبن يعلق هذه يلتزم كما  البلدي الشعيبجمللس ا يتناوهلا اليت اضرهاوحم
 .عليها اطالعهم وتسهيل املواطنني إعالم

 لألمهية نظرا خمتصني موظفني طرف من ارسمت يتالفهي  احمللية امليزانية على الوصية السلطة رقابة أما فيما خيص
 احملددة السلطات جمموع هي اإلدارية الوصاية أن وتطبيق امليزانية، ابعتبار تنفيذ أثناء الرقابة لعبهات اليت البالغة

 العامة املصلحة محاية قصد وأعماهلم الالمركزية اهليئات أعضاء أشخاص على عليا لسلطة القانون يقررها اليت
  .الالمركزية والسلطة الوصاية سلطات بني مركزية إدارة ضمن جتري الوصية السلطة مصداقية فإن وابلتايل
 األخرية تتميز هذه اليت لألمهية االقليمية نظرا  احمللية اجلماعات ميزانية رقابة يف هاما دورا الوصية السلطة تلعب

 إقليم عرب املواطنني لكافة واالجتماعية االقتصادية األهداف حتقيق أجل من متوازنة ميزانية على احملافظة يف
 .احمللية تاجلماعا

 :االقليمية هم  احمللية اجلماعات ميزانية على الرقابة هذه ممارسة هلم املوكلة واألشخاص
 .له التابعة اإلقليمية حدود يف امليزانية على الرقابة مهمة للوايل أسندت لقد:الوايل1-

 اإلدارة يف إلداريا الرتكيز عدم بسلطات يتمتع الذي الثاين الشخص الدائرة رئيس يعترب:الدائرة رئيس-2
 على الوايل مساعدة على ويسهر سياسي، طابع ذات وظيفته للدولة ممثل وهو مباشرة الوايل احمللية،إذ أييت بعد
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 كان إذا ما حالة يف البلدية ميزانية على العامة،وهو مكلف ابلرقابة املرافق سري واألنظمة وحسن القوانني تنفيذ
 نسمة . 50.000  يتجاوز ال السكان عدد

 : هياكل الرقابة املاليةاملبحث الثالث

 الوحدات أصغر سهارأ على و احلكومية اهليآت أداء على الفحص و فرااإلش مهامهلياكل ا هذه تتوىل و
 التحقق و هلا املخصص ضرالألغ العامة األموال استخدام حسن من للتأكد ابلبلدية ممثلة الدولة يف اإلدارية

 إىل البلدية ختضع و .هبا املعمول التعليمات و األنظمة و القوانني أحكام مع األفعال و رفاتالتص انسجام من
 يف املطالب املوالية. نستعرضها األجهزة من جمموعة رقابة

 (Le Contrôleur Financier )املايل قبرااملاملطلب األول:

 اتريخ قبل ،املختص العمومي احملاسب تهبصف البلدي اخلزينة أمني لرقابة ختضع كانت البلدايت نياتزامي إن
 قبنيااملر  تكليف مت(، حيث 01/04/2012 اتريخ قبل أي( البلدايت مستوى على املاليني قبنيار امل تنصيب
 املؤرخ املشرتك ريزاالو  ارللقر  طبقا البلدايت نياتزامي على الرقابية املهام ةمارسمل البلدايت مستوى على املاليني

 .02/03/2011 يف
للجماعات احمللية  العمومية النفقات غلى السابقة الرقابة أعوان أهم أحد يشكل املايل قبرااملابلتايل أصبح و 

 الشروط و الكيفيات حسب ،نيةزاللمي العامة املديرية موظفي بني املالية وزير بتعيينه تصخي ،(للبلدية)  االقليمية
 قائمة حيدد الذي، 1992مارس 14 يف املؤرخ 117-92 رقم التنفيذي ابملرسوم عليها املنصوص ،القانونية
 كذا و ،فيها التعيني شروط و تصنيفها و نيةزاللمي العامة للمديرية التابعة اخلارجية املصاحل يف العليا املناصب
 :املالية قبةراامل مبصاحل املتعلق 21/11/2011 يف املؤرخ 381-11رقم التنفيذي املرسوم

 :بني من ابملالية املكلف الوزير من راربق املايل قبراامل يعني "
 اخلدمة من سنوات( 5) مخس يثبتون الذين املستشارين املتصرفني : نيةاللميز  احملللني املفتشني رؤساء -1
 .نيةاامليز  إبدارة الفعلية
 الفعلية اخلدمة من سنوات( 5) مخس يثبتون الذين نيةزاللمي املركزيني احملللني املفتشني  -2
 .يةناز يامل إبدارة

 :يثبتون الذين الرئيسني املتصرفني -
  نيةزااملي إبدارة الصفة هبذه الفعلية اخلدمة من سنوات (5) مخس -
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  .نيةزااملي إبدارة األقدمية من سنوات (8 )مثاين -
 إبدارة الفعلية اخلدمة من سنوات( 7)سبع يثبتون الذين ،نيةاز يللم الرئيسيني احملللني املفتشني  -3

 . نيةاامليز 
 اخلدمة من سنوات( 10) عشر يثبتون الذين املتصرفني و ، نيةاللميز  احملللني املفتشني -4
 . يةزاناملي إبدارة الصفة هبذه الفعلية
 األقل على احلائزين للموظفني مايل قبامر  منصب يف التعيني خيصص ،أعاله املذكورة الشروط على زايدة

 .1هلا معادلة جامعية شهادة أو العايل التعليم يف ليسانس شهادة
 . العمومية ابلنفقات املتعلق التنظيم و التشريع تطبيق على احلرص يف املايل قبااملر  مهمة تتمثلو
 : أييت مبا اخلصوص على الصفة هبذه يكلف و
 .تنشيطها و إدارهتا و املالية قبةراامل مصلحة تنظيم -
 .هبا امللتزم النفقات قبةرامب يتعلق فيما التنظيمية و القانونية األحكام تنفيذ -
 .نيةزااملي عمليات عن مرتتبة أخرى مهمة أبية القيام -
 توجيه جمالس و اإلدارية اجملالس لدى و العمومية الصفقات جلان لدى ابملالية املكلف الوزير متثيل -

 .األخرى املؤسسات و اإلداري الطابع ذات العمومية املؤسسات
 .ابملالية املكلف الوزير إىل توجه اليت الوافية الدورية األحوال عروض و النشاطات عن سنوية تقارير إعداد  -
 بناءا ،العمومية ابملالية املتعلق التنظيم و التشريع تطبيق جبوانب املتعلقة الرقابة و الفحص مهام كل تنفيذ -

 .ابملالية املكلف الوزير من ارقر  على
 . أتطريهم و رفهتص حتت املوضوعني املوظفني على السلمية السلطة ارسةمم -
 .العمومية ابلنفقات املرتبط التنظيم و التشريع تعميم يف ملشاركةا -
 هلا اليت و ، نيةزاللمي العامة املديرية من هبا املبادر التنظيمية و التشريعية النصوص حتليل و سةراد يف املشاركة -
 .العمومية اتاهليئ و احمللية اجلماعات نيةزامي على أو و الدولة نيةزامي على أثر
 .املالية قبةراامل نشاط حول دوري و سنوي تقييم إعداد -
 .نيةاللميز  العامة املديرية من املسطر الربانمج إطار يف ملصاحله تقييم أو قبةرام مهمة أية مساعدة -
 ا.فعاليته و العمومية النفقات جناعة ضمان قصد املايل املستوى على ابلصرف لآلمرين نصائح تقدمي -

                                                        
بتاريخ  64،المتعلق بمصالح المراقبة المالية ،الجريدة الرسمية العدد  21/11/2011المؤرخ في  381-11المرسوم التنفيذي رقم  - 1

  .12، المادة 27/11/2011
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 تدبري كل حا إقرت  كذا و ،تقييمها و متابعتها ضمان و إليه املعهودة نيةزاللمي التحضريية األعمال يف املسامهة  -
 .العمومية للنفقات فعال و انجع بتسيري يسمح ضروري

 كيفيات وفق املهام بعض إبستثناء سلطته حتت املوضوع املساعد املايل قبراامل مهام املايل قبار امل حيدد -
 . نيةاابمليز  املكلف الوزير من راقر  وجبمب حتدد

 ،هبا يلتزم اليت للنفقات السابقة الرقابة إطار يف له تسند اليت اإلختصاصات على زايدة ، املايل قبراامل يتكفل
 : اآلتية ابملهام
 .الرفض ترامذك و تاالتأشري  تدوين سجالت مسك 1-
 .يايتزاناملي التعداد حماسبة مسك 2-
 .ابلنفقات ماتاز تاإلل حماسبة مسك 3-
زام اإللت بتطور املختصة املصاحل إعالم قصد الدورية الوضعيات ،نيةيزاابمل املكلف الوزير إىل ، املايل قبراامل يرسل

 .يايتزاناملي ابلتعداد و ، ابلنفقات
 لتأشرية لنفقاتاب اماز إلت املتضمنة ،البلدي الشعيب اجمللس رئيس يصدرها اليت ،تراراالق مشاريع ضعابلتايل خت و
 : هي و عليها التوقيع قبل املايل قبراامل
 للمستخدمني املرتبات مستوى و املهنية احلياة ختص اليت تراراالق و الرتسيم و التعيني تراراق مشاريع -

 .الدرجة يف الرتقية إبستثناء
 خالل املعدلة األصلية ولاجلدا كذا و ، اإلعتمادات فتح عند تعد اليت األولية األصلية اجلداول مشاريع  -

 .املالية السنة
 .املالحق و العمومية الصفقات مشاريع -

 : املايل قبااملر  لتأشرية أيضا خيضع كما
 يتعدى ال عندما ،العقود مشاريع أو الكشوف و الشكليةورات الفات و ،الطلب بسندات مدعم ماإلتز  كل  -

 .العمومية صفقاتابل املتعلق التنظيم قبل من احملدد املستوى املبلغ
 .املالية اإلعتمادات تعديل و تفويض كذا و ،نياتيةزامي خمصصات يتضمن مقرر مشروع كل  -
 تالوكاال طريق عن تصرف اليت النفقات كذا و ،امللحقة التكاليف و املصاريف بتسديد يتعلق متزاإل كل -
(Régisseurs)هنائية تار و بفات املثبتة و . 
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 .1اإلستثمار أو التجهيز و يريالتس بنفقات ماتزااإللت -
 رئيس طرف من املقدمة ماتزاااللت على ،املختص املايل قبراامل طرف من التأشرية منح أو تسليم قبلولكن 
 النفقات لتنفيذ أهليته مدى و ابلصرف اآلمر صفة كل من املايل قبراامل قباير  ،املعين البلدي الشعيب اجمللس
 خاصة التنظيمات و القوانني خمالفة عدمما، و هب املعمول التشريع و التنظيم يف عليه منصوص هو ما وفق املعنية

 مبلغ تطابق ،مالية مناصب وجودو  .املخصصة اإلعتمادات توفرمن  العمومية للنفقات الشرعي التسجيل
،  املختصة تاهليئآ متنحها اليت املسبقة تاالتأشري  توفر كما يراقب أيضا، امللحقة الثبوتية الواثئق مع مزااإللت

 ملشاريع السابقة الرقابة إطار يف ،املختصة العمومية الصفقات جلنة طرف من املمنوحة التأشرية خاصة
 .املايل قبراامل على زاميةإل )التأشرية ( تعترب اليت و العمومية الصفقات

 املصلحة مسؤولية من هي اليت و النفقة مالئمة تقييم عن  النظر بغض و ،اإلطار هذا يف الرقابة هذه ختتمو 
 مبلغ مطابقةقة و النف ختصيصة و املالي اإلعتمادات أو الربانمج ترخيص توفركل من   تضمن بتأشرية املتعاقدة

 .ابلصرف اآلمر صفةو  الصفقة مشروع يف املبينة للعناصر مزااإللت
 من كل بتبليغ يقوم ،ةالصفق مشروع على التأشرية بعد نقائص املايل قبراامل الحظ إذا ما حالة يف و ،انه غري

 اجمللس رئيس ( املعين ابلصرف اآلمر و ،املختصة العمومية الصفقات جلنة رئيس و ، يةزانابملي املكلف الوزير
 ابلسجل تسجل و رقم هلا مینح املايل قبااملر  يضعها اليت التأشريةكما أن   . إشعار طريق عن )البلدي الشعيب
 كل حسب ،به املعمول للتنظيم املطابقة غري أو القانونية غري ماتزالتاال تكون.كما أنه  تاري ابلتأش اخلاص

 من إكتشافها مت اليت األخطاء تصحيح طلب إىل انيهدفاللذان  هنائي رفض أو مؤقت رفض موضوع، حالة
 رئيس( ابلصرف اآلمر إىل املايل قبراامل يرسلها اليت الرفض مذكرة حترر و ، املكلفون املالية قبةراامل أعوان طرف
 ابمللف املتعلقة النصوص جعرام كذا و ،عاينها اليت املالحظات كل على ، )املعين البلدي الشعيب اجمللس

 میتلكها اليت األساسية الوسيلة النهائي الرفض يعتربو  ،التأشرية رفض إىل مهااإحرت  عدم أدى اليت و ،املدروس
 للتأشرية املعين ابلصرف اآلمر يرسلها اليت امللحقة الثبوتية الواثئق و ماتااإللتز  مشروعية لضمان ، املايل قبراامل

 . املؤقتة الرفض مبذكرة املدونة األخطاء تصحيح ضمان كذا و ،املالية قبةااملر  مصاحل قبل من
 بتقرير مرفقا امللف من نسخة يرسل أن املايل قبااملر  على جیب ) أي اخلاصة ابلرفض النهائي( احلالة هذه يف و

 الرفض يف النظر إعادة ،احلالة هذه يف ، نيةزاابملي املكلف للوزير میكن ،يةزانابملي املكلف الوزير إىل ،مفصل
 . مؤسسة غري الرفض عليها بين اليت العناصر أن يعترب عندما ، املايل قبراامل عن الصادر ،النهائي

                                                        
المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم  1992نوفمبر  14الموافق لـ 1314جمادى األول عام  19المؤرخ في  414-92المرسوم التنفيذي - 1

 . 7-6-5، المواد 82بها الجريدة الرسمية العدد 
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 ملفات تفحص و سةار د أجالقد حددت   374-09 مرق التنفيذي املرسوم من 09 املادة كما ال ننس أن
 إبتداءا حتسب، أجل كأقصى أايم ( 10)بعشرة السابقة للرقابة اخلاضعة و ابلصرف األمر يقدمها اليت مزاااللت
 .املايل قبراامل لدى مزااإللت ملفات إيداع اتريخ من

 (( Le Trésorier communal البلدية خزينة أمني : الثاين طلبامل

 نيةزامي من بصرفها املأذون و هبا امللتزم النفقات على السابقة الرقابة جمال يف املايل قبراامل لدور تطرقنا أن بعد
 على بدفعها املأمور النفقات دفع و داتااإلير  حتصيل جمال يف البلدية خزينة أمني دور نبني أن قبل و البلدية

 . املذكورة نيةزااملي حساب
 التنفيذي للمرسوم املتمم  و، املعدل  19/01/2003يف ؤرخامل  40-03 رقم التنفيذي املرسوم ألحكام تطبيقا

 مبوجب فإنه ، للخزينة اخلارجية املصاحل تسيري و نظيمو  بصالحيات املتعلق،  11/05/1991املؤرخ يف  01-129
 و للبلدايت املايل ابلتسيري املكلفة ئبار ضال قباضات إحلاق مت ، 08/09/2004 يف املؤرخ 70 رقم املقرر

 من إبتداءا ،املالية رةزاو  ،للمحاسبة العامة يةر ابملدي اجلامعية اإلستشفائية زراكامل و الصحية القطاعات
02/11/2004. 
 بتنظيم املتعلق ،11/05/1991يف املؤرخ  129-91 رقم التنفيذي املرسوم من مكرر 10 املادة أبحكام عمالو

( 04ة)أربع إىل البلدايت نزائخ تصنف ،ملتمموا املعدل ، عملها و صالحياهتا و للخزينة اخلارجية املصاحل
 . الثالث الصنف و الثاين الصنف ،األول الصنف ،الصنف خارج : أصناف

 : أييت فيما املتمثلة و عايريم على التصنيف هذا يعتمدو 
 ) ةالبلدي نيةاز مي( احمللية اجلماعات يةميزان مبلغ -

 .داترااإلي و النفقات حيث من يةزاناملي تنفيذ -

 .البلدية سكان  -

 )الكبري اجلنوب و اجلنوب و املعزولة املناطق و الكربى السكانية التجمعات ( يفااجلغر  املوقع -

 .البلدية خزينة من املسرية اإلداري الطابع ذات احمللية العمومية املؤسسات عدد -

 البلدايت نزائخ تقييم -
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( 06) ستة يف وتنظم ،مفوض وكيل عدهيسا أن میكن الذي ، اخلزينة أمني وصاية حتت البلدية خزينة توضعو
 : فرعية قسامأ

 .املسرية املؤسسات و للنفقات فرعي قسم -
 للتسديد فرعي قسم -
 الصندوق و للمحاسبة فرعي قسم -
 األرشيف و التسيري حلساب فرعي قسم -
 للتحصيل فرعي قسم -
 املنازعات و للمتابعات فرعي قسم -
 22 و 11 املادتني يف إليها املشار العمليات عن فضال ،للقيام انقانو  يعني شخص كل عموميا حماسبا ديع

 : التالية ابلعمليات
 .النفقات دفع و داتار ياإل حتصيل -
 .حفظها و هبا املكلف املواد أو األشياء أو القيم أو السندات أو األموال سةار ح ضمان  -
 .املواد و العائدات و املمتلكات و القيم و السندات و األموال تداول -
 1.املوجودات حساابت حركة -
 احملاسبني بتعيني املتعلق 19/09/2011 يف املؤرخ 331-11 رقم التنفيذي املرسوم من األوىل املادة على بناءاو 

 ابملالية املكلف الوزير طرف من ،عموميا حماسبا بصفته ، البلدية خزينة أمني تعيني يتم ،إعتمادهمو  العموميني
 : التالية الشروط وفق التعيني هذا يتم و)املالية ةوزار  -للمحاسبة العامة املديرية(

 :2بني من الصنف خارج ، البلدية خزينة أمني يعني
 يثبتون الذين و معادلة رتبة أو التأمينات و احملاسبة و للخزينة مركزي مفتش رتبة احلائزين املوظفني -1

 .املالية إبدارة أقدمية سنوات (5) مخس أو الصفة هبذه أقدمية سنوات( 3)ثالث
 مخس يثبتون الذين و معادلة رتبة أو التأمينات و احملاسبة و للخزينة رئيسي مفتش رتبة احلائزين املوظفني -2
 .املالية إبدارة أقدمية سنوات (8)مثاين أو الصفة هبذه أقدمية سنوات (5)

                                                        
  .33المتعلق بالمحاسبة العمومية ، المادة  15/08/1990المؤرخ في  21-90قانون رقم - 1
العليا يف املصاحل اخلارجية للخزينة وشروط التعيني   املناصب قائمة حيدد ، الذي18/09/2006 يف املؤرخ 326-06 رقم التنفيذي املرسوم  -2

  .  3فيها وتصنيفها ، املادة 
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 (6) ست يثبتون الذين و معادلة رتبة وأ التأمينات و احملاسبة و اخلزينة مفتش رتبة احلائزين املوظفني-3
 .املالية إبدارة أقدمية سنوات( 10) عشر أو الصفة هبذه أقدمية سنوات

 :1بني من الثاين و األول الصنف من البلدية خزينة أمني يعنيو 
 ثالث يثبتون الذين و معادلة رتبة أو التأمينات و احملاسبة و للخزينة رئيسي مفتش رتبة احلائزين املوظفني-1
 .املالية إبدارة أقدمية سنوات (5) مخس أو الصفة هبذه أقدمية سنوات( 3)
 (5) مخس يثبتون الذين و معادلة رتبة أو التأمينات و احملاسبة و اخلزينة مفتش رتبة احلائزين املوظفني -2

 .املالية إبدارة أقدمية سنوات (8)مثاين أو الصفة هبذه أقدمية سنوات
 :2بني من الثالث الصنف من لبلديةا خزينة أمني يعني

 (3) ثالث يثبتون الذين و معادلة رتبة أو التأمينات و احملاسبة و اخلزينة مفتش رتبة احلائزين املوظفني-1
 .املالية إبدارة أقدمية سنوات( 5) مخس أو الصفة هبذه أقدمية سنوات

 مسؤوليته حتت و هوحد مكلف هو و ،ديةالبل نفقات تصفية و داترااإلي حتصيل البلدية خزينة أمني يتوىلو
 .بدفعها املأمور النفقات صرف و هلا العائدة املبالغ كل و البلدية مداخيل حتصيل مبتابعة
 متثل اليت ،الدفع مبرحلة املختص فهو ،احملاسيب شقها يف املالية العمليات و البلدية ميزانية تنفيذ أيضا يتوىلكما 

 إجراءاتاخلزينة من  أمني يتأكد الدفع عملية قبل و الغري جتاه أعبائها من بلديةال تتحرر مبوجبه الذي اإلجراء
( أايم من اتريخ 10حواالت الدفع يف أجل عشرة ) صدار أوامر الصرف و، ويقوم إب  الدفع وشرعية النفقة

ألمر ابلصرف يف رفض الدفع أو الرفض املؤقت او هنائي  يف حالة عدم مطابقة ا كما له احلق أيضا،استالمها 
 أو احلوالة لألحكام التشريعية والتنظيمية املعمول هبا .

 
 
 

                                                        
  ،.18/09/2006املؤرخ يف  326-06املرسوم التنفيذي رقم  4مكرر 7املادة  -1

 ،. 18/09/2006املؤرخ يف  326-06املرسوم التنفيذي رقم  6مكرر 7املادة  -2
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  Commission des marches publics :العمومية الصفقات جلان : الثالث طلبامل

 ،الشروط دفاتر مشاريع على الرقابة ،العمومية الصفقات على القبلية ابلرقابة املختصة اللجان خمتلف متارس
 احملتجني املتعهدين طرف من املقدمة الطعون فحص كذا و ،البلدية تعدها و تربمها اليت قاملالح و الصفقات

 :يف اللجان هذه تتمثل و ،حمددة قانونية آجال خالل ،للصفقة املؤقت املنح على
 للصفقات البلدية اللجنة -1

 .للصفقات الوالئية اللجنة -2

 اللوازم لصفقات الوطنية اللجنة و لاألشغا لصفقات الوطنية اللجنة :تللصفقا الوطنية اللجان  -3
 .اخلدمات و ساتاالدر  لصفقات الوطنية اللجنةو 

هي ألهنا تدخل يف حمور حبثنا ، فاللجنة البلدية للصفقات  للصفقات البلدية اللجنةوابلتايل سوف نركز على 
 البلدية تربمها اليت ،وميةالعم الصفقات مشاريع و الشروط دفاتر مشاريع على القبلية الرقابة متارس ،رقابية هيئة

حدود املستوايت املنصوص عليها يف قانون الصفقات العمومية ودراسة  يف التابعة احمللية العمومية املؤسسات أو
 الطعون املتعلقة ابملنح املؤقت للصفقة.

 :( بعدما كانت تتكون 2من موظفني دائمني على األقل ) للصفقات البلدية اللجنة تتكون
 رئيسا ممثله أو البلدي الشعيب اجمللس رئيس -

 .املتعاقدة املصلحة ممثل -

 .البلدي الشعيب اجمللس ( میثالن2) إثنني منتخبني  -

 مصلحة ممثل ، املراقب املايل : امليزانية مصلحة ممثل ( .ابملالية املكلف الوزير ( عن2 إثنني) ثلنيمم -
 )البلدية خزينة أمني : احملاسبة

 .ابخلدمة يةاملعن التقنية املصلحة ممثل -

 هبذه و أبمسائهم إدارهتم قبل من ،وظيفته حبكم عني من إبستثناء ،مستخلفوهم و اللجنة أعضاء تعيني يتم
 للتجديد. قابلة ( سنوات3ثالث) : ملدة الصفة

 الطابع ذات العمومية أو املؤسسات البلدية تعدها اليت الشروط دفاتر مشاريع سةار دبهذه  اللجنة  كما ختتص
وصايتها ومدى مطابقتها ألحكام قانون الصفقات العمومية يف أجل مخسة وأربعني  حتت املوضوعة اإلداري

ودراسة مشاريع الصفقات اليت تربمها ومدى  ( أشهر .3يوما إىل صدور مقرر أتشرية تكون صاحلة لثالثة )
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 20رية أو رفضها خالل احرتامها لقانون الصفقات العمومية ومدى تقيدها ببنود دفاتر الشروط  ومتنح التأش
 امللف الكامل لدى كتابة هذه اللجنة . إيداعيوما ابتداءا من اتريخ 

 املفتشية العامة للماليةاضافة اىل املراقب املايل و احملاسب العمومي وجلان الصفقات يوجد 
l’inspection générale des finances( I.G.F)   للوزير اشرةاملب للسلطة خاضعةة رقابي هيئة تعتربواليت 

 أهنا أي مية،از لإ الغري الالحقة الرقابة ضمن البلدايت يف املالية العمليات على رقابتها تصنف و ابملالية، املكلف
 السنوي العمل برانمج ضمن املربجمة البلدايت يف داترااإلي و ابلنفقات املتعلقة املالية العمليات تنفيذ بعد تتم

 من عملية و انحية من حتقيقية رقابة هي إمنا و أتشريية رقابة ليست فهي مث من و للمالية، العامة للمفتشية
 و املالية الرقابة جمال يف عديدة صالحيات للمالية العامة للمفتشية ئريزااجل املشرع خول، وقد  أخرى انحية
 أو جتاري و صناعي طابع ذات عمومية مؤسسات كانت سواء متنوعة و عديدة مؤسسات و هليئات مشوهلا

 .احمللية اجلماعات أو الدولة إعاانت من تستفيد أخرى عمومية هيئة أي أو وثقايف اجتماعي طابع ذات هيئات
بشكل  احملاسيب و املايل التسيري بةراقم تتضمن قد للمالية العامة للمفتشية الرقابية الصالحيات فإن مث من و

 .مباغتة ة املكان بعد إشعار أو بصفبناءا على الواثئق أو يف عني املفتشية مراقبة عام و جتري
، كما الننس السنوي  برانجمها يف هلا احملدد للربانمج وفقا و دوري غري بشكل تتدخل للمالية العامة املفتشيةف

 لكل الدوري و مياز لاإل بطابعها تتسم فرقابته البالد يف رقابية هيئة أعلى بصفته الالحقة احملاسبة جملس
 .اإلدارية حساابهتا خالل من مهاحج كان مهما البلدايت
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 الفصل خامتة

 أداء تطور جمال يف از يمتم راحتتل دو  املالية الرقابةمن خالل ما تقدم يف هذا  الفصل توصلنا اىل أن 
 حترص أن الضروري من كان لذلك خاص بشكل املالية اإلدارة كفاءات  و فعاليتها رفع و احلكومية اهليئات
 إىل سعيها إىل ابإلضافة العام للمال إدارهتا يف البلدايت أهداف و دور تطور مواكبة على املالية الرقابة أجهزة

 على و حفظها و البياانت و املعلومات مجع طرق على رأط الذي اهلائل التقين التقدم ظل يف وسائلها حتديث
 على احلفاظ يف تخدمةاملس احلديثة الوسائل خمتلف و األموال تداول و مجع أساليب على و االتصال وسائل

 .استخدامه حسن و العام املال
 مهامها، و أشكاهلا مبختلف الرقابة أجهزة عاتق على ملقاة كبرية رقابية مهام هناك أنكما الننس  
 عليه، تتوفر البلدايت أصبحت الذي الكبري األموال حجم مع يتفق الكبري الدور هذا ممارسة أن و خاصة

 .احلديثة ريةزائاجل اإلدارة يف احمللية التنمية و احمللية اإلدارة جلهاز األساسية الركيزة دايتالبل اعتبار إىل ابإلضافة
 



 الفهرس
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 املقدمــــة:
 

لدولة ، فهي املوكل هلا تسيري املرافق العمومية لالالمركزية  اإلداريةاملقاطعات  اإلقليميةتعترب اجلماعات احمللية 

طريق البحث عن  حتمل نفقات هذا التسيري إىلهبا  مما يؤدي إقليميامن أجل حتقيق حاجيات املواطنني التابعني هلا 

 اليت تظهر يفهذه األعباء، وهبذا فهي جتسد هذه املهام يف العمليات املالية  وارد كافية من أجل  حتملمعن 

ميكن  ما أبحسنولكي تقوم هذه امليزانية بوظيفتها . الدولة ميزانية عن متميزة وثيقة اليت تعترب املستقلة ميزانيتها

 ملا التنظيمات أدق من نظيمهات كما أن العام املال حلماية ملحة ضرورة أضحتختضع لرقابة مالية واليت  أنجيب 

 .عام بوجه الوطين االقتصاد على من أاثر ذلك يعكسه وما واجلماعات األفراد سلوك على فعال أثر من هلا

جناعة الرقابة املالية  مدى فاعلية و ما املوضوع يف السؤال اجلوهري التايل: إشكاليةوانطالقا مما سبق ميكن صياغة 

 ؟اإلقليميةلية على ميزانية اجلماعات احمل

 ومن أجل اإلحاطة واإلملام حبيثيات هذا اإلشكال نطرح التساؤالت الفرعية التالية:

 ؟اإلقليميةما مفهوم اجلماعات احمللية  -

 ؟ اإلقليميةماهو دور اهلياكل الرقابية يف تنفيذ ميزانية اجلماعات احمللية  -

 ؟.لنفقاتوااللتزام اب اإليراداتماهي أهم العوائق اليت تواجه حتصيل  -

 فرضيات البحث:

 ملعاجلة اإلشكالية املطروحة آنفا سوف نعتمد الفرضيات التالية: 

للجماعات احمللية   والنفقات اإليرادات بتوضيح تسمح واليتللبلدية   املايل النظام دعائم أهم هي يزانيةامل -

 . اإلقليمية

 . اإلقليميةلية على ميزانية اجلماعات احملاالستغناء عن الرقابة املالية ميكن  -



 ب

 

 .العملية هلذه الدولة ختوهلا اليت العليا اهليئات خمتلف يف تتمثل الرقابة أجهزة -

 أهداف البحث:

 من فراغ قانوين دون أتويل وجود عن نسمع كنا ما كثريا أنه أيضا االختصاص، يف املوضوع أن عن النظر بغض

 رقابة هناك كان إذا ما دف من وراء دراستنا هذه إىل معرفةهن ، مهامها أتدية يف املالية الرقابة أجهزة تقصري خالل

 .املوضوع هذا يف للبحث دعاان ما وهو ال، أو صارمة

 دوافع وأمهية البحث: 

 راسةبدينبع من اهتمامنا  - اإلقليميةالرقابة املالية على ميزانية اجلماعات احمللية  -إن اختياران هذا املوضوع  

، وتربز األمهية العلمية هلذا املوضوع يف الوقت احلاضر يف املكانة اليت أصبح حيتلها وحيظى  .املالية العامة مواضيع

 .العملية الناحية من أو العلمية الناحية نم سواء اجلزائر يف احمللية موضوع الرقابة على ميزانية اجلماعاتهبا 

 اجلماعات وإدارة لتسيري الرقابية املطبقة ساليباأل لدراسة التطرق أمهية يف فتتمثل العملية األمهية من الناحية تظهر

 .اإلقليميةاحمللية 

القانونية  للنصوص احمللية وفقا اجلماعات يف التسيري واقع إبراز يف الدراسة حمل للموضوع العلمية الناحية من أما 

 .السارية

 منهج البحث:  

وصول إىل اإلجابة على اإلشكالية حاولنا أن نسلك يف هذا البحث أسلوب البحث العلمي من أجل ال   

األساسية اليت يطرحها املوضوع، واعتمدان هلذا السبيل أسلوب الوصف والتحليل، حيث قمنا ابملزج بني املنهج 

 الوصفي والتحليلي، وذلك من خالل مجع البياانت وتنظيمها وحتليلها واستخالص خمتلف النتائج.

 

 



 ت

 

 خطة وهيكل البحث:

مع مقدمة وخامتة، ثالث فصول ية املطروحة واختبار الفرضيات، فقد جاءت الدراسة يف لإلجابة على اإلشكال 

 وهذه الفصول هي:

يف املبحث األول و مبادئها  اإلقليميةللجماعات احمللية  مفاهيم حول ميزانيةونتناول فيه  الفصل األول:

 بني االعداد والتنفيذ. وخصائصها يف املبحث الثاين ،أما املبحث الثالث فنتناول فيه امليزانية

يف املبحث  أماعموميات حول الرقابة املالية  األولحيث يف املبحث  الرقابة املالية ونتطرق فيه إىل الفصل الثاين:

هياكل  إىلواملبحث الثالث تطرقنا فيه  اإلقليمية،الثاين أشكال الرقابة املالية املطبقة على ميزانية اجلماعات احمللية 

 ية.الرقابة املال

 -بلدية ماسرى –الثالث : دراسة حالة  الفصل

أما يف املبحث الثاين قسم النفقات من  األولونتناول فيه تقدمي لبلدية ماسرى والتعريف هبا ومبيزانيتها  يف املبحث 

 .اإليراداتحتصيل  إىل تنفيذ ورقابة ، واملبحث الثالث تطرقنا فيه

 

 

 

 

 وهللا ويل التوفيق.

 



 املالحق
 

 حوالة دفع 01امللحق 

 سند طلب 2امللحق 

 تقرير تقدميي 03امللحق 

 اهلياكل
 1 : مراحل تنفيذ النفقات العمومية-1-املخطط رقم 
 2: مراحل  تنفيذ االيرادات العمومية-2-املخطط رقم 

 ( ملصاحل بلدية ماسرى03اهليكل التنظيمي رقم )

 

 

 



 

 داءــــإه

 

منبع احلب  أمي الغالية"...يا بنييت العلم مملكة واألخالق تاجها...إىل املرأة اليت لقنتين أول درس يف احلياة "

 واحلنان الذي يشبع دائما تطلعي للنجاح .

يا بنييت العلم نضج ووعي ورشاد وليس قبح وزيغ أنار دربي بالنضج والتوجه واإلرشاد."الذي ...إىل الرجل 

 " أطال اهلل يف عمرهأبي العزيز" هذا الذي وفى ويويف بواجبات األبوة"فسادو

 "منال وشيماءيف سنفونية عائليت " ...اىل احلى نغمات

...إىل كل إخوتي وأخواتي الذين كنت أهديهم مع كل موسم حصاد مثرة فيهدونين فرحة خترتق الفؤاد وترسم 

 ة .على الشفاه احللوة فأزيد غبطة ويزيدون سعاد

هذا املطار العائلي الذي ميكن أن أخرج أمساء مكوناته من قليب يف هذا اإلهداء على أن تعود إليه من جديد 

 .ارةسامية، س، أمينة،  اميان:

 .لبرت وبراهيميإىل كل من حيمل لقب ...

سيت سعاد ،خاصة  وزمالئي لى ما منحتين الدنيا وأعز من أحببتهم يف اهلل زميالتيح...إىل أمجل وأ

 . ، سامي ، مراد رشيدة ، نبيلة،

وأخـــريا إىل النفوس الطيبة واإلرادات اخلرية اليت وقفت إىل جانيب عرب مشوار حبثي املتواضع هذا ، من أساتذة 

، وزمالء خاصة الذين يتلمسون الطريق املستقيم لبناء جديد ومجيل على أساس اإلميان والعلم واملعرفة هلؤالء 

 ل صدق أمتنى التوفيق التام يف مجيع املهام ولكم مين السالم احلار يف اخلتام هذا املشوار البار .مجيعا وبك
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 تشكرات:

 

أتقدم بالشكر اجلزيل إىل كل من ساعدني يف إجناز هذه املذكرة أخص بالذكر 

 ".ولد حممد ولد عيسى" ؤطراألستاذ امل

 

 موظفي املراقبة املالية مابني البلديات ماسرى وإىل كل 

  وبلدية ماسرى

 ....ني نور الدين، اجلياليل واملوظف

 كل واحد بإمسه .
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 قتصادي بتنفيذ هذا الطلب حسب الشروط المحددة يلتزم المتعامل اال
 مصدر التمويل: ميزانية البلدية
( يوم، وهذا ابتداءا من تاريخ امضاء هذا السند30تقدر مدة التسليم أو التنفيذ ب )  

 ماسرى في :...............
 المصلحة المتعاقدة       
 

 التعريف ابملصلحة املتعاقدة

 التسمية : بلدية ماسرى-
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 يوقف سند الطلب على المبلغ االجمالي باألحرف: ستة وخمسون ألف ومئة وستون دينار جزائري

 تعريف ابملتعامل االقتصاديال
 االسم واللقب:

 أو اسم الشركة )حتديد الشكل القانوين(:
 يتصرف حلساب:

 العنوان :
 اهلاتف والفاكس

 رقم السجل التجاري:.................. رقم التعريف اجلبائي :
 رقم االعتماد رقم التعريف االحصائي

 كشف احلساب البنكي أو الربيد

 خصوصيات الطلب

 موضوع الطلب )ابلتفصيل(: عتاد مكتب
.............................................. 
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  قائمة املراجعقائمة املراجع

  الكتب -1/1

 اجلامعية، معاصر،الدار حتليلي مدخل)(عامة العام  )مالية االقتصاد يف عثمان،مقدمة العزيز عبد سعيد –

 . (2003 اإلسكندرية،

 2008يلس  شاوش بشري، املالية العامة ،ديوان املطبوعات اجلامعية ، –

 للنشر والتوزيع، حامد دار االسالمي، االقتصادي النظام يف املالية الرقابة عياصرة، الرحيم عبد عوض بسام –

 . 2010 األردن،

 2011  ، اجلزائر يف احمللية اجلماعات عتيقة،إدارة جديدي –

 لنصوص التشريعيةالقوانني وا -1/2

 .املتعلق بقوانني املالية 1984جويلية  07املوافق ل  1404شوال  08املؤرخ يف  84/17قانون  –

 .35يتعلق ابحملاسبة العمومية ،جريدة الرمسية رقم  1990أوت  15الصادر يف  90/21انون ق –

 ، املتضمن القانون البلدي22/06/2011املؤرخ يف  11-10القانون رقم  –

 املتعلق مبجلس احملاسبة وسريه ،  1995جويلية  17املؤرخ يف  20-95األمر رقم –

بة املسبقة على النفقات امللتزم املتعلق ابلرقا 14/11/1992املؤرخ يف  414-92املرسوم التنفيذي رقم  –

 هبا

املعدل واملتمم للمرسوم التنفيذي رقم  19/01/2003املؤرخ يف  04-03املرسوم التنفيذي رقم  –

 املتعق بصالحيات وتنمظيم وتسيري املصاحل اخلارجية للخزينة.  11/05/1991املؤرخ يف  01/129

العليا يف  املناصب قائمة حيدد ، الذي18/09/2006 يف املؤرخ 326-06 رقم التنفيذي املرسوم –

 املصاحل اخلارجية للخزينة وشروط التعيني  فيها وتصنيفها.



  

الذي حيدد صالحيات املفتشية العامة  2008سبتمرب سنة  6املؤرخ يف  272-08املرسوم التنفيذي رقم  –

 .للمالية

بتعيني احملاسبني العموميني املتعق  19/09/2011املؤرخ يف  331-11املرسوم التنفيذي رقم  –

 واعتمادهم.

،املتعلق مبصاحل املراقبة املالية ،اجلريدة الرمسية  21/11/2011املؤرخ يف  381-11املرسوم التنفيذي رقم  –

 .27/11/2011بتاريخ  64العدد 

املتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات  16/09/2015املؤرخ يف 247-15سي املرسوم الرائ –

 لعاماملرفق ا

 

 

       

                       

         



 

 ملخص املذكرة
 

ميزانية  على الرقابية الهيئات تمارسها المالية التي الرقابة عموميات حول المذكرة هذه تناولت     

 بعض على اإلجابة إلى باإلضافة.السارية المفعول التنظيمات و للقوانين طبقا الجماعات المحلية االقليمية

 .المذكرة إلثراء موضوع نراها ضرورية التي الثانوية التساؤالت

 الرقابة في مجال الرقابية نجاعة الرقابة المالية ومختلف األجهزة و فاعلية لمدى تقييمنا خالل منو    

 إلى حاجة في منها أن البعض غير , فعال بدور تقوم أنها تبين اإلقليميةعلى ميزانية الجماعات  المالية

 .ال العام وحسن سير مصالحهاالم حماية دورها الرقابي في لتفعيل الصالحيات من المزيد

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Résumé 

 

        Cette note traite des généralités à propos du contrôle financier exercé par 

les organismes de réglementation sur le budget des groupes régionaux et locaux 

en conformité avec les lois et règlements applicables Mufaol.baladhavh 

répondre à quelques questions secondaires que nous jugeons nécessaires pour 

l'enrichissement de l'objet du mémorandum .    

 Et grâce à notre évaluation de l' efficacité et l'efficience du contrôle 

financier et divers organismes de réglementation dans le domaine du contrôle 

financier sur le budget des groupes régionaux montre qu'ils jouent un rôle actif , 

mais certains d'entre eux ont besoin de plus de pouvoirs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Note Summary 

 

      This note dealt with generalities about the Financial control exercised by 

the regulatory bodies on the budget of the régionale and local groups in 

accordance with the laws and régulations applicable Additionally effect to 

answer some secondary questions that we consider necessary for the enrichment 

of the subject of the mémorandum.   

  And through Our assessment of the effectiveness and efficiency of 

Financial control and various regulatory agencies in the area of Financial control 

over the budget of the régional groups shows that they play an active rôle, but 

some of thème need more powers  To activate its supervisory rôle in the 

protection of public money and the proper functioning of their interests. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


