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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

 - مستغانم – باديس بن الحميد عبد جامعة

 االقتصادية و التجارية و علوم التسيير العلوم كلية

 قسم علوم االقتصاد

 

 تخرج مقدم ضمن متطلبات نيل شهادة ماستر أكاديمي  مذكرة

 اقتصاد و تسير المؤسسات: التخصص         العـــلوم االقتصادية                : الشعبة 

 

 

 

  لدكتورةا تحت إشراف                                    :     مقدمة من طرف الطالب 

 بن حراث حــــياة كســــار محمــــد

 : المناقشة لجنة أعضاء

 7102 -7102السنة الجامعية 

 الجامعة  الرتبة االسم و اللقب الصفة

 -مستغانم  –جامعة  أ -أستاذ محاضر  شهيدة عبد هللا رئيسا

 -مستغانم  –جامعة  أ -أستاذة محاضرة  بن حراث حياة مقررا

– مستغانم  –جامعة  أ -أستاذ محاضر  ولد سعيد محمد مناقشا

اعــــداد الميزانية التقـــديرية في الجماعات المحليةتقنيات   

 دراســـة حـــالة لــــــبلدية مستغــــانم
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 فهرس المحتويات

 الفهرس أ

 تشـــكرات  ب

 ـــداءالاه ج

 قائمة الجداول و الاشكال د

1-3  املقدمة  

 إلاطار العام مليزانية الجماعات املحلية:و أالفصل لاأ 4

 تمهيد 5

6أ–أ5  عموميات حو  ميزانية الجماعات املحلية:املبحث لاو أ 

 مفهوم ميزانية الجماعات املحلية:املطلب لاو أ 5

 تعريف ميزانية الجماعات املحلية -1 6

 خصائص ميزانية الجماعات املحلية -2 7

11أ–أ8  املبادئ ألاساسية مليزانية الجماعات املحلية -3 

9أ–أ8  أقسامها ومراحلها,أوثائق ميزانية الجماعات املحلية :املطلب الثاني 

 الجماعات املحليةوثائق ميزانية  -1 11

13أ–أ11  أقسام ميزانية الجماعات املحلية -2 

 مراحل إعداد ميزانية الجماعات املحلية  -3 14

 ا تنفيذ ميزانية الجماعات املحلية والرقابة املمارسة عليها:املبحث الثاني 14

16أ–أ15  أليات تنفيذ ميزانية الجماعات املحلية:املطلب لاو أ 

 بتنفيذ امليزانيةالاعوان املكلفون  -1 17

19أ–أ17  عمليات تنفيذ ميزانية الجماعات املحلية:الثاني  -2 

01أ–أ19  الرقابة املالية املمارسة على ميزانية الجماعات املحلية:املطلب الثاني 

 الرقابة الادارية -1 01
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 الرقابة القضائية الالحقة -2 01

05أ–أ00  رقابة املجالس الشعبية و هيئات الوصاية -3 

07-أ05  إيرادات الجماعات املحلية:املبحث الثالث 

09أ–أ07  مصادر تمويل الجماعات املحلية:أاملطلب لاو أ 

 مصادر التمويل الداخلية -1 09

 مصادر التمويل الخارجية:الثاني  -2 09

31أ–أ09  تمويل ميزانية الجماعات املحلية باملوارد الضريبية:أاملطلب الثاني 

33أ–أ31  كيفية تمويل ميزانية الجماعات املحلية باملوارد الضريبية  -1 

 املساهمات الضريبية في تمويل ميزانية الجماعات املحلية  -2 33

 خالصة  33

 دراسة حالة بلدية مستغانم:الفصل الثاني 34

 تمهيد 35

37أ–أ36  ملحة عن بلدية مستغانم:املبحث لاو أ 

 مستغانمتعريف بلدية :املطلب لاو أ 37

 تعريف بلدية مستغانم -1 38

 احصائيات -2 38

41أ–أ39  الهيكل التنظيمي للبلدية:أثاني املطلب ال 

40أ–أ41 أتقديم مديرية املالية و الوسائل:أأثانياملبحث ال 

أتعريف مديرية املالية و الوسائل:املطلب لاو أ 41

أمهــام مديرية املالية و الوسائل:ثانياملطلب ال 40

أديرية املالية و الوسائلالهيكل التنظيمي مل:ألث ثااملطلب ال 43

44أ–أ43  مصلحة املالية و املحاسبة  -1 

 مصلحة الصفقات العمومية  -2 44
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 مصلحة الوسائل العامة و التجهيزات  -3 45

46أ–أ45 أاعداد و تنفيذ ميزانية البلدية   :أثالثاملبحث ال 

أمرحلة جمع املعلومات :املطلب لاو أ 46

48أ–أ47  دراسة مشروع امليزانية  -1 

 التصويت على امليزانية  -2 48

51أ–أ48 أاملصادقة على امليزانية  :ثانياملطلب ال 

أ0116دراسة ميدانية مليزانية :أرابعاملبحث ال 49

أقسم التسيــــر :املطلب لاو أ 51

 الايـــرادات -1 51

 النفقــــات -2 50

55أ–أ53 أقسم التجهيز العمومي :ثانياملطلب ال 

58أ–أ56  الايـــرادات -1 

 النفقــــات -2 57

61-أ58 أالحوصلة العامة لقسم التجهيز :ثالثاملطلب ال 

أخـــالصة  61

64أ–أ60  خــــاتمة 

65أ–أ64  املراجع 

 ملخص 66
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 الرقم البـــيان الصفحة

 10 املنهي النشاط على الرسم حصيلة توزيع 65

إيرادات قسم التسيرإيرادات قسم التسير   60  17 

لإليـــرادات حسب ألابـــوابلإليـــرادات حسب ألابـــواب   67  10 

21122112الايرادات املحصلة خالل سنة الايرادات املحصلة خالل سنة      60  10 

21122112قسم التسيير لسنة قسم التسيير لسنة   ـنـفـقــــــاتـنـفـقــــــات   60   16 

حسب ألابـــــوابحسب ألابـــــوابلنفقــــات قسم التسيير لنفقــــات قسم التسيير   مفصل مفصل جدول جدول  60   15 

السنة املاليةالسنة املاليةاملبالغ التي تم غلق فيها املبالغ التي تم غلق فيها  66   12 

حوصــــلة  قســــم التسييــــرحوصــــلة  قســــم التسييــــر 66   12 

التجهيــــز   العمومـــــيالتجهيــــز   العمومـــــيإلايرادات لقسم إلايرادات لقسم  62   10 

::التجهيــــز   العمومـــــيالتجهيــــز   العمومـــــيلقسم لقسم   النفـــقـــــاتالنفـــقـــــات   62   01 

نسبة انجاز النفقاتنسبة انجاز النفقات 62   00 

 07      للتنميــــةللتنميــــةالبرامـــج املمـــولة فــي  إطــــار املخطــــط البلــــدي البرامـــج املمـــولة فــي  إطــــار املخطــــط البلــــدي    60

تــم غلقهـا عند نهـايــــة السنـــة املاليــــــة  تــم غلقهـا عند نهـايــــة السنـــة املاليــــــة    البرامج التيالبرامج التي   60   00 

ييحوصــــلة  قســــم التجهيــز العمومــــــحوصــــلة  قســــم التجهيــز العمومــــــ   51   00 

و التسيرو التسير  قســــم التجهيــز العمومــــــيقســــم التجهيــز العمومــــــيللالحوصــــلة  العـــامـــــــة  الحوصــــلة  العـــامـــــــة     50   15 

 قائـــــمة الجــــداول
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 الرقم البـــيان الصفحة

 10 الهـيكـــــل التــنـظيــمـي للــبـلــديـــة 06

::انجـــازات إلايـــــرادات حسب طبيعتهـــاانجـــازات إلايـــــرادات حسب طبيعتهـــا 67  17 

21122112الانجازات املقدمة لسنة الانجازات املقدمة لسنة  65  10 

األشكــــال قائـــــمة  
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رــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــــــــــتش  

من اصطنع إليكم معروفـا فجازوه، فـإن عجزتم عن مجازاته  : " قـال رسول اهلل عليه الصالة و السالم  

"فـادعوا له حتى تعلموا أنكم قد شكرتم ، فـإن اهلل يحب الشاكرين    

تبخل عليا  ال يسعنا و نحن في هذا المقـام ، إال أن نتقدم بواسع الشكر و التقدير إلى من لم  

"بن حراث حياة:" األستاذة  إلكمال هذه المذكرة إلى    او إرشاداته  ابنصائحه  

في إنجاز هذا العملل الشكر إلى كل من تقدم بمساعدتي  كما ال يفوتنا أن نتقدم بجزي  

 الطاقم االداري لبلدية مستغانم
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 بسم اهلل الرحمان الرحيم  

الذين آمنوا والذين أوتو  يرفع اهلل  : "الحمد هلل الذي علم العلم ورفع أهل العمل فقـال

 ".العلم درجات

 .أبي... إلى الذي ساندني بثقة ال متناهية إلى من كان شمعة تحترق لتضيء طريقي  -

إلى التي أنحني لها بكل جالل وتقدير إلى  نبع حناني الفياض إلى سبيل  العطاء إلى    -

 .أمي...رمز اإلشتعال إلى من جعل الرحمان الجنة تحت أقدامها  

 كل االحترام و  التقدير زوجتي العزيزة  اى الذي أكن لهإل  -

كمال  *الى أبنائي  * المال و البنون زينة الحياة الدني* الى الذي قـال اهلل في حقهما    -

 *و عبد الرحمن  

 .العجال  وإلى كل من يعرفني, عبد اهلل, نصر الدين  , إلى كل األصدقـاء حسين  
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 عامةال دمةـــــمقال

 

تعد امليزانية البوابة إلاستراتجية التي تتبناها اي مؤسسة او هيئة سواءا كانت إدارية أو اقتصادية 

               لترجمة ألاهداف املستقبلية لسياستها التنموية التي تنحصر في كيفية تجسيد ماهو على الورق

ومن هدا يمكن القول ان امليزانية هي الخطوة , و إعطائه الصبغة القانونية و الفعلية على ارض الواقع 

 .ألاولى التي تبنى عليها اي سياسة اقتصادية و ترتكز عليها لالنطالق في تجسيد هده السياسة 

 و الصالحيات في يتمثل الذي ،لها الوظيفي لمفهوموبالنظر ل( البلدية و الوالية ) و تعد الجماعات املحلية 

لها للقيام بها كان البد من القيام بتجسيد مشروع إعداد امليزانية و بلورة  أسندت الاختصاصات التي

  .فكرته و دراسته من جميع الجوانب و إعطائه ألابعاد الاقتصادية و الاجتماعية املرجوة من تطبيقه

مالية  راشد،وقواعد محلي حكم ونظام فعال، طنيو  اقتصاد بوجود مرهون  املحلية التنمية نجاح إن

 وترشيد استخدامه وحسن العام املال على املحافظة إلى تطبيقاتها تهدف وشفافة مضبوطة ومحاسبية

 .إيراداته نفقاته وتثمين

 تشكل والخارجية املحلية مواردها باعتبار املحلية ، الجماعات ميزانية على إسقاطاته له الطرح، هذا

فيما بينها حيث تعتبر هده  تتفاوت املحلية، للتنمية إستراتيجية نظرة لبناء ارتكاز مالية ونقطة قاعدة

 نية التقديرية للجماعات املحلية املوارد ألاساس الذي تعد على أساسه امليزا

 تدعيمإلى  الدولة تضطر املالي، والتوازن  الارتياح من واحد مستوى  في تتواجد ال الجزائر بلديات أن وكون 

 وال ، للجماعات املحلية املشترك الصندوق  طريق عن أو سنويا باإلعانات ، ماليا العاجزة البلدية ميزانية

 بالصرف عالقة ألامر وحسن  العمومية املحاسبة لقواعد الصارم بالتطبيق إال التوازن  إعادة نجاعة تتأتى

 .العمومي باملحاسب

 بشأن موضوع البحث، واقتراحات، بنتائج والخروج للصعاب تذليل نفسه هو الباحث عمل أن منا إيمانا

  :واملتمثلة فيما يلي  ، البحث حولها يدور  التي إلاشكالية بمنظور  بدءا

 ة للجماعات املحلية ؟امليزانية التقديريما هي ألاسس والتقنيات املعتمدة في إعداد 

 :التساؤالت الفرعية 

 ية في تجسيد ميزانيتها التقديرية؟املحلهي الصعوبات التي تواجه الجماعات  ما -
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 ؟إلاجراءات املتخذة لتحسين موارد الجماعات املحلية    هي ما -

 :فرضية الدراسة 

تتمثل تقنيات إعداد امليزانية التقديرية للجماعات املحلية في جمع املعلومات الخاصة بالبلدية  -

 .الداخلية و الخارجيةبمختلف مصادر تمويلها 

 :الفرعية الفرضيات 

 ت من أهم الصعوبات التي تواجه الجماعات املحلية في تجسيد ميزانيتهاداتتقدير إلايراعملية  -

 التقديرية؛

في طرق تحصيل جميع املوارد لصالح لتحسين موارد الجماعات املحلية  تتمثل إلاجراءات املتخذة -

 .البلدية

أ:أهمية الدراسة 

ن الدور الذي تلعبه الجماعات املحلية في الهرم السلمي للسلطة في تحقيق الاهداف املسطرة من قبل إ 

الدولة يستدعي وجود ميزانيات تقديرية من شانها اعطاء النظرة املرجوة خالل السنة املالية والخطوط 

حلية أهم عنصر ترتكز للبرامج التنموية املراد تجسيدها، وعليه تعتبر ميزانية الجماعات املالعريضة 

 .عليه السياسة املالية وهي مصدر تفعيل جميع القرارات التنموية

 :أهداف الدراسة 

بدءا من إلاستراتجية ( البلدية و الوالية ) إبراز الدور الذي تلعبه كل هيئة من هيئات الجماعة املحلية 

من خالل البحث عن مختلف املوارد املتبعة إلعداد مدونتها املالية مرورا بتجسيدها على أرض الواقع 

املالية وتثمين مداخليها و تكوين قاعدة مالية لها من أجل بلورة هذه املدونة وإعطائها الصبغة 

 .القانونية لها و ترجمتها من خالل مختلف البرامج التنموية لها

 :املوضوع اختيار أسباب

 تلعبه بالدور الذي التامة ناقناعت إلى راجع ، بالدراسة املوضوع هذا تناول  إلى ادفعتن التي ألاسباب بين من

و املكانة التي أعطيت لها مؤخرا في التسير املالي لنفسها حيث  أبعادها بكل التنمية فياملحلية  الجماعات

أصبحت البلدية القاعدة التي يرتكز عليها الهرم املالي للدولة و الشغل الشاغل لكل الدوائر الحكومية في 

 .و الاعتماد املمنوحة لها في قانون املالية لكل سنة مالية  أهدافها املتبناة من خالل ألادوار ترجمة 
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 .تطبيقي هو وما نظري  هو ما بين التوفيق محاولة -

 الاقتصاد، علم ، تخصصات عدة بين استعماالته وتعدد مفهومه وتداخل ذاته حد في املوضوع طبيعة -

 املحلي بيئة إلاداري  التنظيم أو املحلية والجماعات إلخ، ...الاجتماع وعلم وإلادارة القانون  السياسة،

نتائجها  تتباين العلوم، لهذا مخبرا املحلية الجماعات أي يجعلها مما الذكر، السابقة العلوم فيها تشترك

 .الدراسة في املستعملة وألادوات القراءات باختالف

أ:منهج الدراسة 

هذا املنهج يعطي للبحث لعدة اعتبارات كون  الوصفياملنهج  على الدراسة هذه في الاعتماد تم قدل 

 هذه املواضيع ملثل مالئم علمي هجمنه باعتبار و  ،و تحليلية للموضوع املراد دراستهو صفية ديناميكية 

 .ق املراد الوصول اليهااآلاف عن شاملة صورة سيسمح بإعطاء لكونه

أ:هياكل الدراسة 

سنتناول بالدراسة والتحليل عبر جانبين واملتمثالن  الجوانب إذمن جميع سوف تكون درستنا للموضوع 

العام  إلاطار  عن للحديثالنظري  في كل من الجانب النظري ، والجانب التطبيقي حيث خصص

إعداد و تنفيذ  مراحلتطرق فيه إلى ال ، أما الجانب التطبيقي تم للميزانية التقديرية للجماعات املحلية

 .حيث كانت الدراسة بلدية مستغانم ميزانية الجماعات املحلية 

 .وتوصيات اتواقتراح نتائج ضمنتها بخاتمة املتواضع العمل هذا نهيأ خيروفي ألا 
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جـانـب الـنـظـريالــ  
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أ:تمهيد 

للجماعات املحلية الصورة العاكسة لنشاطها وسياستها املنتهجة ، باعتبارها تعتبر امليزانية التقديرية 

 ألحكام طبقا الجزائر في املحلية الجماعات أن نجد أخرى  جهة ومن جهة، من  تظهر في جانبها أوجه إلانفاق

 حيث  املالية التشريع باالستقاللية متعهما والتي والوالية، البلدية تتمثل في الدستور  من 15 املادة

 ماهو حسب وظائفها امليزانية هذه تؤدي وحتى ومواردهم، نفقاتهم  جميع فيها ترصد ميزانية لهما خصص

 لتقوية الضرورية املتطلبات أحد تعد التي و املالية الصحة من كاف قدر إلى تحتاج فهي له مخطط

 إلاطار الفصل الى  هذا سنتطرق في و عليه   أهدافها، تحقيق في أساسيا محددا دورها،وكذا وتدعيم

 .من خالل ثالثة مباحثاملحلية، للجماعاتالتقديرية   للميزانية العام

  .وأقسامها امليزانية عموميات حول ميزانية الجماعات املحلية:ألاول  املبحث  

 .عليها الرقابة وكذا املحلية الجماعات ميزانية تنفيذ أجهزة دراسة : الثاني املبحث 

 .ايرادات الجماعات املحليةالثالث  املبحث 
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 املحلية الجماعات ميزانية حو أ عموميات :لاو   املبحث

 املحلية للجماعات يزانيةلتقديريةامل مفهوم :لاو   املطلب

 ميزانية تعريف إلى وصوال للدولة العامة امليزانية تعريف سنتناول  املحلية امليزانية مفهوم إلى التطرق  قبل

 .املحلية الجماعات

 املحلية الجماعات ميزانية تعريف -1

 (.البلدية الوالية،)املحلية الجماعات ميزانية و  للدولة العامة امليزانية يمكن أن نميز بين 

 السنوية والنفقات إلايرادات بتقدير رسميا يسمح بواسطتها التي بأنها العملية:  تعرف امليزانية العامة

  .للدولة

 من تقدر وهي الدولة وموارد ألعباء تشريعي بشكل وبترخيص ما لدولة ميزانية تقديركما تعرف على أنها 

 مؤلفة وامليزانية.للحكومة واملالية الاقتصادية ألاهداف يترجم الذي املالية بقانون  التشريعية السلطة قبل

 .(1) للدولة الدائمة ألاعباء وجميع املوارد جميع واحدة مدنية لسنة ترسم الحسابات التي مجموعة من

بأنها ميزانية إلادارة املحلية وهي املنهاج الحقيقي لإلدارة املحلية التي :للبلدية تعرف امليزانيةلتقديريةأ-أ

 احتياجات تحقيق أجل من والاتجاهات الخطط تعكس بذلك تريد تطبيقه خالل سنة معينة، وهي

 .(2) .املواطنين ورغبات

 ومداخيل بمصروفات الخاصة التقديرات جانبها في تظهر مالية وثيقة هي :لتقديريةللوالية يزانيةامل -ب 

 ما عادة زمنية لفترة مالية مبالغ من تحصله وما الوالية تنفقه ما ملجموعةأبمعنى أنها بيان تفصيلي الوالية

  ..(3) سنة تكون 

 

 

 

أ.11ـ17ص ص ،( 1992الجامعية،الجزائر، املطبوعات ديوان)العامة املالية اقتصادياتويلي، الر ـ صالح(1)

 ،( 2003 إلاسكندرية، الجامعية، معاصر،الدار تحليلي مدخل)(عامة مالية)العام الاقتصاد في مقدمةعثمان، العزيز عبد ـ سعيد(2)

 33ص 2004، ( للنشر، القاهرة، الفجر دار )الجزائر في للدولة العامة امليزانية منهجية جمال، ـ لعمارة(3)
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 :أن( والوالية البلدية مليزانية)السابقين  التعريفين من استنتاج يمكنو 

 املحلية، وترخص النهائية للجماعة وإلايرادات النفقات تقدر وثيقة عن عبارة املحلية الجماعات ميزانية

 أهداف يحقق املحلية، بما الجماعة مصالح لتسيير فعالة سنة، وأداة تكون  ما عادة مقبلة زمنية لفترة لها

 الاقتصادية السياسة

 املسطرة ألاهداف الجماعة،وكذلك تلعبه الذي الدور  حول  تتمحور  مختلفة أبعاد  الجماعات ومليزانية

 للجماعة املالية الوضعية ملعرفة تستعمل أداة السنة باعتبارها في أهمية ألاكثر أنها الوثيقة لها،كما

 املحلية للجماعات يزانيةالتقديريةامل خصائص -0

 الخصائص من مجموعة الستنتاج نصل السابق املحلية الجماعات مليزانية املستوفى التعريف منطلق من

 :(2)آلاتي الجدول  في نلخصها

 والنفقات لإليرادات تقدير جدول  هي املحلية الجماعات ميزانية أن يعني: تقديري  عمل هي 

 وكذلك بالتفصيلاملتوقعة  النفقات يحدد التقديري  العمل هذا الخاصة بالجماعة السنوية

أ.كاملة مالية سنة خالل النفقات هذه لتغطية يمكن تحصيلها التي إلايرادات

 على املصادقة بمجرد أنه أي أمر بإذن هي املحلية الجماعات ميزانية أن أي: عمل ترخيص ي  هي 

 من الجماعة يمكن ما هذا لإليرادات والتحصيل النفقات صرف يتم أو البلدية الوالية ميزانية

 .امليزانية جدول  في املوجودة التقديرات تجاوز  مصالحها وممتلكاتها دون  تسيير

 الجماعة ملصالح الحسن والسير أمر باإلدارة فهي: إداري  ذوطابع عملية هي 

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

 استعمال مدى على إلاطالع في الحق له الضريبة دفع في مساهم كل أن يعني هذا: علني  عمل هي 

 ومن جهة من العامة،هذا املنفعة تحقيق قصد املحلية الجماعات قبل من الجبائية املداخيل

أامليزانية على التصويت عند النقاش في املشاركة للمواطن اليمكن أخرى  جهة

أ

أ

أأ  (2)
 39 ص     ،مرجع نفسهجمال،  لعمارة ا

  .املحلية الجماعات مليزانية لاساسية املبادئ -3
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 :ألاخيرة هذه عليها تقوم التي ألاساسية املبادئ إلى الاستناد يجب وقانونية صحيحة بصفة ميزانية إلعداد

 إيرادات أن حيث سنة في واملتمثلة ألاخرى  على محاسبية دورة كل استغالل يقصد به:السنوية مبدأأ-ا

 يؤدي ذلك فإن سنة عن املحاسبية الفترة زادت ،وإذا سنة كل وتتجدد الجماعة املحلية ونفقاتها تتحدد

 .العمومية و عدم القدرة على التنبؤ باالردات و النفقات  ألاموال على الرقابة إضعاف إلى

 سهولة أجل من واحد، بيان في وتظهر وإلايرادات النفقات كل تجمع امليزانية :امليزانية وحدة مبدأأ-ب-

 .(1)للجماعة املحلية املالي املركز ومعرفة امليزانية عرض

 (البلدية الوالية،)املحلية  الجماعات ميزانية ففي للدولة العامة امليزانية عكس على:التخصيص مبدأأ-ج-

      التجهيز قسم نفقات لتغطية التسيير موارد من اقتطاع هناك املثال سبيل فعلى خاصة إيرادات هناك

 (.....مدارس مكفوفين، عجزة، بناء)معينة بتخصيصها املقيدة وإلايرادات الاستثمار، و

 ميزانية إعداد يتم البلدي القانون  من 151 واملادة الوالئي القانون  من 136 املادة حسب:التوازنأ مبدأأ-د

 الشعبية املحلية للمجالس يمكن وال إلايرادات تقديرات مع النفقات تقديرات تساوي  أي متوازنة محلية

 متوازنة غير ميزانية على املصادقة

 العمومية املحاسبة قانون  من 55 املادة حسب:العمومي واملحاسب لامر بالصرف بين الفصل ه ـ مبدأ

 آلامر بالصرف حساب يعد ،ولذا"العمومي املحاسب وظيفة مع آلامر بالصرف وظيفة تتنافى"

 الوالية خزينة وأمين الوالي بين العالقة في الشائع هو التسيير،وهذا حساب العمومي إلاداري،واملحاسب

 .البلدية خزينة وأمين البلدي املجلس الشعبي رئيس أخرى  جهة جهة،ومن من

 

 

 

 

 

 33ص مرجع سبق ذكره ، جمال، ـ لعمارة(1) 

  وأقسامها املحلية الجماعات ميزانية وثائق:املطلب الثاني
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 السنة، وتأتي بداية في تتم والتي ألاولية امليزانية هي ألاولى وثيقتين من املحلية الجماعات ميزانية تتكون 

 وتنقسم املالية، السنة انتهاء بعد الذي يأتي إلاداري  الحساب إلى إلاضافية باإلضافة امليزانية وهي الثانية

 .(1)والنفقات إلايرادات في متوازيين قسمين إلى املحلية الجماعات ميزانية

أ.املحلية الجماعات ميزانية وثائق -1

  :في املحلية الجماعات ميزانية وثائق تتمثل

 لاولية امليزانية -أأ

املحلية،  للجماعات املالية السنة خالل إعدادها يتم التي ألاولى ألنها الوثيقة التسمية هذه عليها أطلقت

 قبل إعدادها السنة، ويتم خالل لها املقررة املالية العمليات لكافة تفصيلي وبيان كشف عن عبارة فهي

 السنة بدء قبل ألاولية امليزانية توضع البلدية قانون  من 18 املادة في جاء السابقة، كما املالية السنة بدء

 التي(ستحصل التي وإلايرادات تصرف التي النفقات)تقديرات شكل على عرضها ويتم السابقة، املالية

 من أكتوبر 31 إجباريا قبل تحضيرهااملالية،ويتم  السنة خالل تنفيذها على املحلية الجماعات تعتزم

 من 152 املادة عليها نصت طرف الشعبية،كما من عليها التصويت يتم حتى لتنفيذها السابقة السنة

 .الوالية قانون  من 143 واملادة البلدية قانون 

أ إلاضافية امليزانية:-ب

 النفقات بتعديل الزيادة فتسمحسواء بالنقصان أو  ألاولية امليزانية لتعديل مالية تأتي وثيقة هي

 ألاولية امليزانية هي إلاضافية امليزانية و السابقة، املالية السنة لنتائج تبعا املالية السنة خالل وإلايرادات

 يراها املجلس ضرورية التي والنفقات إلايرادات في الحساب إلاداري والتغييرات بواقي ترحيل إليها مضافا

  :تتضمن ألنها ترحيلية إلاضافية امليزانيةاملعنية،وبالتالي  للسنة

 -املنصرمة للسنة املتبقية وإلايرادات النفقات ترحيالت كل. 

 -مدينة أو دائمة كانت سواء ألارصدة كل ترحيل. 

 املتعلقة ألاولية امليزانية في عليها واملصادق املسجلة النفقات تخفيض أو يمكن زيادة ألنه معدلة ـ تعتبر

  .املعنية بالسنة

 1332، الجريدة الرسمية ، سنة  من قانون البلدية 152,  151املادة :  (1)

 :وهي مهام ثالث إلاضافية وللميزانية
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 فائضا تسجيل  عمليات الجارية املالية للسنة تترك التي السابقة املالية للسنة الارتباط بالنسبة 

 املالية؛ في أوعجزا املوارد من

 الجارية؛ للسنة ألاولية امليزانية ضبط 

 العتاد برمجة. 

 أساس على إلزامية خاللها،وبصفة املطبقة السنة من جوان 15 قبل إلاضافية امليزانية على التصويت يتم

  .الشعبية املجالس قبل من التوازن 

 (1) :إلاداريأ الحساب:ج  

 امليزانية يعتبر فهو(إلاضافية وامليزانية ألاولية امليزانية)السابقتين للميزانيتين حوصلة عن عبارة هو

 التي املصاريف كل لنا يقدم و الدولة، ملوازنة امليزانية ضبط قانون  املحلية،يشبه للجماعة الحقيقية

 قسم من كل مستوى  على سجلت التي البواقي املالية،وكل السنة أثناء فعال حصلت التي وإلايرادات صرفت

 يساعد الى أنه  املحلية، باإلضافة للجماعة املاليةالوضعية  لنا والاستثمار،ويبين التجهيز وقسم التسيير

 كبيرا دورا إلاداري  الحساب البلدية،ويلعب أو الوالية تقوم بانجازها التي املشاريع إنجاز تقدم دراسة على

أ(1) :أوهي عليها نعتمد أساسية نقاط ثالث لنا يبين إلاضافية،حيث امليزانية إعداد عند

 الفائض سواء )إلاضافية  امليزانية إلى ويرحل التسيير لفرع والتحصيل إلانجاز بواقي         

 العجز أو

 والاستثمار التجهيز لفرع إلاجمالي الرصيد لنا يستخرج. 

 وجد إن العجز أو الفائض لنا يستخرج. 

 ورئيس الوالي من كل يعده الذي الوالية أو للبلدية العمومية للمحاسبة إلاداري  الحساب لنا يمسك كما

 السنة من مارس 31 قبل إعداده التوالي كونهما آمران بالصرف، ويتم املجلس الشعبي البلدي على

 امليزانية على املختلفة الرقابة عمليات تسهل إجبارية وثيقة عن يعبر هو و املاضية، للسنة لنسبةبااملعنية 

 الحساب أن حين في تنبؤية وثائق إال هي ما( وامليزانية إلاضافية ألاولية امليزانية)ألاخرى  الوثائق وأن خاصة

 .املحلية الجماعة طرف من املنجزة الحقيقية النتيجة عن يعبر إلاداري 

 

 .، املرجع نفسهمن قانون البلدية  152,  151املادة :  (1)

 

 :املحلية الجماعات ميزانية أقسام -0
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 من كل وينقسم والاستثمار، التجهيز وقسم العمومي التسيير قسم إلى املحلية الجماعات ميزانية تنقسم

 :إلى القسمين هذين

 مركزية من العام القانون  وأشخاص العامة الهيئات قيام على العامة النفقات تنطوي :النفقات:0-1

 مصالحها العامة، ولتسيير الحاجات إشباع بقصد النقدية مواردها ومحلية باستخدام أو إنفاق

 تقتطع والتي الالزمة ألاموال نفاقبإاملحلية  الجماعات تقوم ألافراد،حيث موعملج الضرورية والخدمات

  :(2) كاآلتي وهي والاستثمار التجهيز وقسم العمومي التسيير اسم من

 للجماعات التابعة املصالح لتسيير تخصص التي النفقات تلك وهي:العمومي التسيير قسم نفقات -أ

 :إلى وتنقسم املحلية

 إجبارية نفقات. 

 ضرورية نفقات. 

 اختيارية نفقات. 

 حسب ونفقات طبيعتها حسب نفقات هناك:والاستثمار التجهيز قسم نفقات -ب

 تلك أو مباشرة املحلية الجماعات زيادة أمالك إلى تؤدي التي تلك طبيعتها هي حسب وظيفتها،فالنفقات

 أما بالنسبة املحلية الجماعات قروض تسديد الجمعيات والهيئات،وكذا إلى باإلعانات املمنوحة املتعلقة

 التي كالبرامج املحلية للجماعات ملك تصبح التي التجهيز ببرامج الخاصة تلك فهي وظيفتها حسب للنفقات

 :العمومية واملؤسسات كالجمعيات الغير لحساب تنجزها

 الدين مال رأس تسديد. 

 واملعدات والعتاد العقارات اقتناء. 

 الكبرى  والتصليحات الجديدة ألاشغال. 

 

 

 محمد محلية،جامعة إدارة و عامة سياسة السياسية،تخصص العلوم في املاستر مذكرة)الجزائر في املحلية الجماعات إدارةعتيقة، ـ جديدي(2

 . 99 ،ص(2012/2113 خيضر،بسكرة
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 لنوع تبعا طبيعتها واختلفت أساليبها وتنوعت الجديد عصرنا في إلايرادات مصادر تعددت:إلايرادات:أ0-0

 املحلية الجمعيات سابقا، على ذكرناها التي النفقات منها، وملواجهة والهدف الدولة تقوم بها التي الخدمة

 من إلايرادات يأتي هذه من ألاكبر القسم أن لذلك،حيث والكافية الالزمة إلايرادات على تتحصل أن

 الهيئات إعانات إلى ألامالك باإلضافة ثم تأتي مداخيل ألاولى املرتبة في الجبائية املداخيل

 .(1)جبائية غير وإيرادات جبائية إيرادات:قسمين إلى بدورها إلايرادات املختلفة،وتنقسم

 (والبلدية الوالئية) انيةاملحلية امليز إعداد مراحل:الثالث املطلب

 إلى إلاعداد مرحلة من ابتداء منها مرحلة كل إلى سنتطرق  مراحل بعدة املحلية الجماعات ميزانية تمر

 .التنفيذ مرحلة

 املحلية الجماعات مليزانية إلاعداد مرحلة 1-

 قابال يصبح أن إلى امليزانية يمر بها مشروع التي واملراحل العمليات مجموعة امليزانية يقصد بإعداد

 املجلس على يعرضها والذي الوالي عاتق على مهمتها فتقع الوالية ميزانية مشروع إلعداد فبالنسبة. للتنفيذ

 ما بخالف وهذا12/10الوالية قانون  من 160 املادة نصت كما عليها ليصوت ويصادق الوالئي الشعبي

 .الوالية إدارة امليزانية إعداد تتولى كانت حيث 09/90رقم الوالية قانون  من عليه كانت

 رئيس سلطة تحت للبلدية العام ألامين مهمتها فيتولى البلدية ميزانية إعداد مشروع يخص فيما أما

 .(2)11/11رقم القانون  من 180 املادة عليه نصت ما البلدي، وهذا املجلس الشعبي

 الاحتياطات اتخاذ في الدقة يتطلب إعدادها فإن الاقتصادية الحياة في للميزانية البالغة لألهمية نظرا

 إعداد لعملية البلدية السلطات من الواقع،وتولي قريبة التقديرات الالزمة بجدية،لتكون  وإلاجراءات

  النعكاساتها وهذا أهمية بالغة امليزانية

 مقبولة وحجج ثابتة أسس على مبنية التحضير عملية تكون  أن يجب والوطنية، ولذا املحلية على التنمية

 .املواطنين خدمة في املحلية املوارد لجعل

 

 .10:15الساعة 2015/03/14 بتاريخWWW.STARTE mes.com/t 20499879 ، املحلية الجماعات وتمويل تسيير حو أ الدولي، ـ امللتقى(1)

 .121ص، مرجع سبق ذكره ،الجزائر في املحلية الجماعات إدارةعتيقة، ـ جديدي(2
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 املحلية للجماعات امليزانية على التصويت مرحلة 2-

 التابعة املالية اللجنة طرف من مناقشتها مرحلة املحلية تأتي امليزانية إعداد مرحلة على التعرف بعد

 امليزانية مشروع عرض الشعبي الوالئي بعد للمجلس

 قبل ألاولية امليزانية على يصوت و امليزانية، مشروع يعد الوالي أن على الوالية قانون  من 107 املادة نصت

 جوان 15 قبل عليها فيصوت إلاضافية امليزانية تنفيذها،أما سنة تسبق التي املالية السنة من أكتوبر 31

 نتائج الاعتبار بعين ألاخذ مع للميزانية النفقات و إلايرادات تقدير فيها يتم تطبق التي املالية السنة من

 يتعلق بالجانب ما منها خصوصا القوانين في استجد مراعاة ما مع الاستثمار وتطور  املاضية السنوات

عليها بابا ـ  التصويت يتم الوالية ميزانيةمشروع  مناقشة يتم أن بعد.امليزانية مشروع إعداد بعد الضريبي

 البلدية يخص فيما ومواد،أما فرعية فصول  شكل على وإلايرادات النفقات توزيع ذلك عن فضال بابا ويتم

 ترخيص مسبق من البد أنه غير(الوالية)سابقتها عن تختلف ال للميزانية واملناقشة التصويت فمرحلة

 .(1)التنفيذ على الاعتماد أسبقية بقاعدة يعرف ما وهو لتنفيذها البلدي الشعبي للمجلس

 معلومات، من تريد ما املختلفة البلدية املصالح من تطلب أن لها البلدي الشعبي للمجلس املالية فاللجنة

 .واملناسبة الالزمة التعديالت واقتراح امليزانية مشروع وفحص دراسة في تفيدها ومستندات وبيانات

 182 للمادة طبقا وهذا مادة-ومادة املالية بابا إلاعتمادات على البلدي بالتصويت الشعبياملجلس  يقوم

 نفس من باب إلى باب داخل تحويالت إجراء البلدي الشعبي املجلس لرئيس يمكن ،كما11/11قانون  من

 تسبق التي املالية السنة من أكتوبر 31 قبل ألاولية امليزانية على التصويت يتم .املداولة طريق عن القسم

 181 املادة)فيها تنفذ  املالية السنة من جوان 15 قبل امليزانية إلاضافية على التصويت تنفيذها،ويتم سنة

 (.03و 02 الفقرة

 املحلية الجماعات ميزانية على املصادقة مرحلة 3-

 على املصادقة يتم لم حال وفي الوالئي الشعبي املجلس عاتق على تقع الوالئية امليزانية على املصادقة إن

 لم عليها،وإذا للمصادقة فيها املجلس ويستدعي عادية غير دورة يعقد أن يجوز للوالي الوالية ميزانية

املالئمة  التدابير يتخذ الذي بالداخلية املكلف الوزير يبلغ امليزانية على مشروع املصادقة إلى يتوصل

 الجهة إلى بتحويلها البلدي الشعبي املجلس فيقوم البلدية ميزانية على للمصادقة أما بالنسبة .لضبطها

 .(2)عليها،  للمصادقة الوصية

 .108،ص( 2011 والتوزيع، للنشر الندى دار)البلدية قانونأ شرحعش ي، الدين ـ عالء(1

 35ـص  94ص ذكره،  سبق ، مرجعالجزائر في املحلية الجماعات إدارة عتيقة، ـ جديدي(2)
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 فإن نسمة 50.000 من أقل البلدية سكان كان إذا العملية، إال لهذه املختص هو الوالي ويعتبر

 حالة متوازنة،وفي تكن لم إذ امليزانية على املصادقة يمكن الدائرة،ال اختصاص رئيس من املصادقةتصبح

 خالل بمالحظاته مرفقة يرجعها الوالي متوازنة،فإن غير املجلس الشعبي البلدي على ميزانية صوت إذا ما

 البلدي الشعبي للمجلس يخضعها ملداولة ثانية الذي الرئيس إلى إسالمها تلي التي يوما عشر الخمسة

 توازن  بدون  مجددا امليزانية على صوت إذا الوالي من البلدي إعذار املجلس الشعبي يتم.أيام عشرة خالل

 في عليها املنصوص الشروط ضمن امليزانية على صوت املجلس إلاجبارية،وإذا النفقات على تنص لم أو

 .(2)الوالي طرف من تلقائيا تضبط فإنها ألاعذار تلي أيام التي الثمانية أجل خالل 183 املادة

 :التنفيذ مرحلة 4-

 إلى تنفيذها أجل وتمتد جانفي من ابتداء والبلدية الوالية ميزانية من لكل الفعلي بالنسبة التنفيذ يبدأ

مارس  31 غاية النفقات،وإلى ودفع التصفية إلى عمليات بالنسبة املوالية السنة مارس من 16 غاية

 . .(2)النفقات ودفع املداخيل وتحصيلها تصفية إلى عمليات بالنسبة

 العجز هذا المتصاص الالزمة التدابير اتخاذ ينبغي البلدية أو الوالية ميزانية في عجز حدوث حال في و

املجلس  عاتق على املهمة هذه وتقع املوالية املالية للسنة إلاضافية للميزانية التوازن الصارم وضمان

 اتخاذ يتم مالم حال للبلدية،وفي البلدي بالنسبة لنسبة للوالية،واملجلس الشعبيباالوالئي  الشعبي

 بامتصاص إلاذن خالل من يتخذها أن يجدر بالوالي البلدية، مليزانية الضرورية التصحيحية إلاجراءات

  .أكثر أو سنتين مدى على العجز

 يتولى الضرورية التصحيحية التدابير الوالئي الشعبي اتخاذ املجلس عدم حال وفي للوالية أما بالنسبة

 مدى على العجز إلاذن بامتصاص يمكنهما اللذين املكلفباملالية والوزير املكلف بالداخلية الوزير اتخاذها

  .(3)مالية سنوات عدة أو سنتين

 

 

 

 35ـص  94ص ، نفسه ، مرجعالجزائر في املحلية الجماعات إدارة عتيقة، جديديـ (2)

 .1331، لسنة 21/31من قانون املحاسبة العمومية  23املادة . (3)
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 عليها املمارسة والرقابة املحلية الجماعات ميزانية تنفيذ أجهزة:الثاني املبحث

استفادتهم من  حيث من سواء الجماعة أفراد نشاط امليزانية،ألنها تمس مراحل أهم املرحلة هذه تعد

 من النفقات هذه أعباء وتحمل سد في مساهمتهم املختلفة،أو حاجياتهم إلشباع املوجهة النفقات املحلية

 رقابة وجود أوجب إيراداتها ونفقاتها بين توازن  هناك يكون  والرسوم،وحتى مختلف الضرائب دفعهم خالل

 ـ( 1) .هذا البحث  في إليه ما سنتطرق  املحلية،وهذا الجماعات  ألموال الحسن السير على تسهر مالية

 :املحلية الجماعة ميزانية بتنفيذ املكلفونأ لاعوان:لاو أ املطلب

 فصل وجود البعض، ويشترط بعضهما عن ومستقالن منفصالن جهازان التنفيذ عمليات على يشرف

  :وهما قانونا محددة حاالت في مسئوليتهما تقوم وظيفي بينهما كما عضوي 

 آلامرون بالصرف. 

  العموميون  املحاسبون. 

  :آلامرون بالصرفأ-1

 كل القانون  آمرا بالصرف في مفهوم يعد"املتعلقباملحاسبة العامة 31/21القانون  من 23 املادة حسب

 ألامر سند وإصدار والتصفية إلاثبات املتعلقة بإجراءات امليزانية عمليات لتنفيذ يؤهل شخص

 الحوالات تحرير أو بالصرف وألامر والتصفية الالتزام بإجراءات والقيام إلايرادات جانب من بالتحصيل

  .بالنفقات يتعلق فيما

 املؤسسات أو املحلية واملجموعات الدولة يعمل باسم الذي آلامر بالصرف بأنه الشخص يعرف كما

 ويأمر العامة إلايرادات بتحصيل أو قيمته أو الغير دين وبتصفية التعاقد بعملية العمومية، ويقوم

 .(2)النفقات بصرف

أ:للوالية كآمر بالصرف بالنسبة دور الواليـ أ 

 من تعيينه الوالية،يتم مستوى  على الحكومة ومندوب الدولة ممثل فهو الوالية في ألاولى الهيئة هو الوالي

الرئيس ي  آلامر بالصرف فيها،فهو القرار صاحب وهو الوالية ميزانية بتنفيذ الجمهورية،يقوم رئيس طرف

  .بالواليةأاملتعلق 90/13 قانون  من 88 املادة حسب الوالية بالنسبة مليزانية

 

 .95 ص مرجع سبق دكره عتيقة، ـجديدي( 1)

 131،ص1331 ،35الرسمية،العدد العمومية،الجريدة باملحاسبة ،املتعلق 1990 أوت 15 في املؤرخ 90/21 قانون  من 23 ـ املادة(2)
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 التابعة املصالح أعوان ألحد إمضائه يفوض أن له كما بإنفاقها وإلاذن الوالية موارد بتسيير يقوم حيث

 إلادارية،وهي املرحلة في تدخل امليزانية، والتي بتنفيذ الخاصة الثالث العمليات بتحقيق مكلف له، والوالي

إثبات  إلايرادات جهة بالدفع، ومن وألامر بالنفقات،التصفية النفقات،الالتزام حيث من

 .(1) بتحصيلها إلايرادات،التصفية، وألامر

  للبلدية بالنسبة كآمر بالصرف الشعبي ب ـ دور رئيس املجلس

  :(2)يلي بما العليا إلادارة ورقابة مراقبة املجلس تحت بالصرف آمرا مكلف البلدي رئيس املجلس الشعبي 

 وإدارتها؛ البلدية أموال على الحفاظ -

 إلايجار؛ عقود وإبرام الصفقات عقد -

 القضاء؛ أمام البلدية تمثيل -

  .املنتهية املالية للسنة إلاداري  الحساب يقوم بإعداد -

 محاسبا يعد" العمومية املتعلق باملحاسبة 90/21 قانون  من 33 املادة حسب:العموميونأ املحاسبونأأ-0

  :(3)التالية قانونا للقيام بالعمليات يعين شخص ألاحكام،كل هذه مفهوم عموميا في

 النفقات؛ ودفع إلايرادات تحصيل -

 املكلف بها وحفظها؛ املواد أو ألاشياء أو القيم أو والسندات ألاموال حراسة ضمان -

 واملوارد؛ والعائدات واملمتلكات والقيم والسندات ألاموال تداول  -

  .املوجودات حسابات حركة -

 محاسبا قانونا يعتبر معين يكون  أن دون  يقوم بهذه العمليات فأنه  31/21من قانون  51حسب املادة 

 يخضع كما العمومي املحاسب ومسؤوليات التزامات لنفس يخضع ألاخير وهذا. محاسبا شبه أو فعليا

 املحاسبين تعيين ويتم ، 55 املادة ألحكام طبقا العمومي املحاسب العقوبات على ونفس لنفس الرقابة

 املرسوم نظم ملسؤوليته،فقد أساسا ويخضعون  املكلف باملالية الوزير من قبل اعتمادهم أو العموميين

 .(1)تعيينهم واعتمادهم كيفيات1331سبتمبر 07 بتاريخ الصادر31/311رقم  التنفيذي

 1331الجريدة الرسمية سنة .511الوالية،ص قانون  من 88 ـ املادة(1)

 .11،ص 2006 ،(لإلدارة،الجزائر الوطنية تخرج،املدرسة مذكرة)واملتابعة التحضير بين الوالية ميزانيةمسعودي، ـ محمد(2)

 . 102ص ،(2003للنشر، الجزائر، القصبة دار)التسيير في الجيد الجزائرية، الاعتال ، العجز، والتحكم البلديات أموا  رحماني، ـ الشريف(3)

 . 1331لسنة  104العمومية،ص املحاسبة قانون  من 33 ـ املادة(1)
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 :للوالية عمومي بالنسبة كمحاسب الوالية خزينة أمين دورأ - أ

 .(1) :وصرفها،ويقوم بالعمليات التالية املوارد تحصيل على رئيسا بصفته رئيسيا املحاسب  يعتبر

 له؛ والتابعون  الثانويون  املحاسبون  يجريها التي املحاسبة العمليات تركيز 

 املحلي؛ املستوى  على الدولة مليزانية والنفقات إلايرادات تنفيذ 

 واليته مستوى  على املعاشات بتوزيع يتكلف. 

أ:للبلدية بالنسبة عمومي كمحاسب البلدي املحاسب دورأ -ب 

 مداخيل جميع به،استخالص املعمول  للتنظيم طبقا عمومي كمحاسب مهامه البلدي املحاسب يمارس

 البلدي رئيساملجلس الشعبي يصدرها التي بالنفقاتأالوفاء إليها،وكذا ترجع التي املبالغ وجميع البلدية

 عليها املنصوص البلدية نفقات ودفع إلايرادات تحصيل صفة وحده له البلدي بصرفها، فاملحاسب آلامر

للبلدية،  املالية والقيم ألاموال وحفظ وحيازة إلدارة مؤهل  التنظيمية، فهو واللوائح القوانين طرف من

 .(2) :يلي بما خصوصا ملزم الصورة فبهذه

 والهيئات إلايرادات لتحصيل الضرورية إلاجراءات بكل مسؤوليته تحت القيام 

  ألاخرى؛ واملوارد والعطايا

 التسديد؛ عن املتأخرين املدينين ضد الضرورية واملتابعات ـ القيام باإلعالنات  

 إلايجارات؛ آجال آلامرين بالصرف بانتهاء تنبيه ـ  

   البلدية بالتقادم حقوق  سقوط منع. 

 يقوم التي للمصالح املالية الوضعية مرحلة ويحرر  والنفقات إلايرادات محاسبة القانون  بقوة يدير إنه

 الواجب املتخلفات وحالة تغطيتها الواجب املتخلفات حالة مالية سنة كل نهاية في يحرر  كما بتسييرها،

  .دفعها

 تحويل آلامر بالصرف بعد طرف من امليزانية لتنفيذ إلادارية املرحلة بعد إال العمومي املحاسب يتدخل ال

 قانونية على شكلية مراقبة إال يمارس ال إنه حيث ألاخير هذا طرف من الدفع وحوالات إلايرادات سندات

 طرف من املمارسة الداخلية الشرعية املراقبة مع والنفقات،مقارنة باإليرادات ألاوامر بالصرف املتعلقة

 .(1)إلاداري  القاض ي طرف من الاقتضاء عند عليها الوالي،واملصادقة

 نفس املرجع السابق 121املادة 31/11قانون املحاسبة العمومية ـ (1

 1330⧵133العدد العمومية، املحاسبة قانون  من 19 ـ املرسوم التنفذي املادة(2
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 املحلية الجماعات ميزانية تنفيذ عمليات:الثاني املطلب

 :يلي ما عبر تتم املحلية الجماعات ميزانية تنفيذ عمليات إن

 املحلية الجماعات نفقات تنفيذ (1

 إلى تهدف وأصول  بقواعد ترتبط التنفيذ عملية أن النفقة، ذلك تنفيذ يعني ال املوازنة في الاعتماد فتح

 نفقات صرف عمليات وتجري .العامة النفقات وصرف تخصيص بهاعند القوانين املعمول  احترام

  :متتاليتين مرحلتين عبر املحلية الجماعات

 إلادارية املرحلة. 

 املحاسبية املرحلة. 

 :أسس عدة وفق تكون  واملحاسبية إلادارية املرحلتين بين فالتمييز

 الاتفاق عمليات ودقة وضوح يضمن:املالي املستوىأ على.        

 قانونيا ملتزمة الدولة تصبح عنده الذي الوقت تحديد من يسمح:القانوني املستوىأ على 

 .بالدين

 إلانفاق عمليات داخل السلطات في الفصل من نوع وضع من تسمح:إلاداريأ املستوىأ على 

 .(1) مختلفة لسلطة العمليات هذه تنفيذباستناد  وذلك

آلامرين  بصفتهما والوالي البلدي الشعبي رئيس املجلس اختصاص من تكون أ:إلادارية املرحلةأ-أ1-1

 :وهي فترات ثالث خالل املرحلة هذه وتنفذ وتمر بالصرف

 عبئ،حسب عنه ينشأ التزاما املحلية الجماعة تنش ئ بمقتضاه الذي التصرف وهوأ:الالتزام بالنفقة -أ

 وقد "الدين نشوء إثبات بموجبه يتم الذي إلاجراء الالتزام يعد"العمومية املحاسبة قانون  من 19 املادة

 شراء مثل عليها التزاما ينشأ الذي القانوني الصرف في واملتمثل إرادي التزام مصدره الدين هذا يكون 

 .الخ...جدد موظفين املحلية،تعين للجماعة ولوازم معدات

 التزام عليه يترتب معينة واقعة نتيجة وذلك بالنفقة الارتباط طريق عن ينشأ قد والذي إرادي ال التزام أو

 الارتباط ينشأ الحالة هذه ففي مواطن إصابة في البلدية سيارة تسبب:مثل ما مبلغ بإنفاق املحلية الجماعة

 .(2)إرادي غير الحالة هذه في الارتباط املادية،ويعتبر بالنفقة نتيجة هذه الواقعة

 1331الجردة الرسمية سنة  31/11من قانون البلدية  151املادة ـ (1

 .من قانون املحاسبة العمومية  13املادة   - 21/10/1330ليوم  30- 221ـ املرسوم التنفذي (2
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التصفية  تسمح" العمومية املحاسبة قانون  من 20 املادة حسبأ(:التحقيق -النفقة تحديد)التصفية:أب

 القرار العمومية، ويقصد بهذا للنفقات املبلغ الصحيح وتحديد الحسابية الوثائق على أساس لتحقيقبا

 أي.موضوعها تنفيذ بعد إال صرف النفقات يمكن بدفعه،فال املحلية الجماعة تلتزم الذي املبلغ تحديد

 الالتزام بالنفقات فال ألاداء لشروط هذا ومطابقة الدائن طرف من الفعلية الخدمة أداء من التحقق

 ومقررة جدا قليلة حاالت للخدمة،باستثناء الفعلي إلانجاز بعد إال املستفيد النفقة املحلية الجماعة تدفع

  :مثل قانونيا

 العمومية؛ إلادارات ملوظفي املمنوحة املهمات مصاريف 

 املعاشات؛ 

 املالية إلاعانات.  

 املجاالت؛ بعض في الاشتراكات نفقات  

 أثناء بدقة تحديده الحاالت من كثير في يمكن ال للدفع القابل النفقة مبلغ أن بما أخرى  ومن ناحية

 وعمليا الخدمة أداء في التحقيق أثناء تمت إلاثباتات التي أساس على بضبطه تسمح التصفية الالتزام،فإن

 .(1)النفقة إثبات سند على بالصرف الخطي لألسر إلاقرار في التصفية تتمثل

 بدفع أمرا العمومي املحاسب يتلقى بموجبه إداري  قرار عن عبارة هوأ (:بالدفع)النفقة لامربصرف:أ-ج

آلامر  يعد العمومية، املحاسبة قانون  21 سابقة،حسب املادة وتصفية التزام محل كانت التي النفقة

 السلطة تظهر وهنا العمومية، النفقات دفع بموجبه يأمر الذي إلاجراء الحوالات وتحرير بالصرف

  .ش يء كل قبل مسيرا بصفته بالصرف لآلمر التقديرية

 النفقة تخص التي امليزانية معلومات كل على تحتوي  التي (الدفع حوالة) الحوالة شكل ألامر بالدفع ويتخذ

  :وهي

 عليها؛ تنطبق التي املالية الدورة 

 ترتبط بها؛ التي املادة رقم 

 للنفقة؛      املدعمة الثبوتية ـ الوثائق 

 الدائن؛ هوية 

  الفعلية الخدمة إنجاز و تاريخ النفقة موضوع.  

 



28 
 

أ:املحاسبية املرحلة-1-0

البلدي  املحاسب طرف من املرحلة هذه تنفذ العامة النفقة صرف مراحل من ألاخيرة املرحلة هي

 وحيدة بمرحلة تمر التي املحلية للجماعة بالنسبة عموميين محاسبين بصفتهما الوالية خزينة وأمين

أ-.(1) الوالية أو للبلدية الحقيقي للدائن النفقة مبلغ دفع وهي

 بموجبه يتم الذي إلاجراء الدفع يعد" العمومية املحاسبة قانون  من 22 املادة حسب :النفقة دفعأ-أ

 املحاسب مهمة أن املحلية،غير الجماعة ديون  إبرام يتم بموجبها العملية العمومي،فهذه الدين إبرام

 في املفروضة الرقابة من نوع بممارسة تتعداها بل آلامر بالصرف أوامر تنفيذ على تقتصر ال العمومي

 .(1) الصندوق  على أمينا كونه إلى صالحياته،باإلضافة حدود

 الدائن لفائدة الحوالة صدور  من التحقق في دوره يتمثلأ:للصندوقأ أمينا العمومي املحاسب-ب 

 .دينها من املحلية الجماعة تبرئ  املستلم الشخص صفة أن الشرعي،أي ممثله أو الحقيقي

 أجل في الدفع بعملية القيام العمومي املحاسب على يجب للقوانين ومطابقتها الشروط كل توفر حالة ففي

 املحاسب يقوم رفض نهائي هناك كان حالة النفقة،وفي ملف استالم يوم من أيام ابتداء 10 أقصاه

 ألامر تسلمه يوم منذ يوما 20 أقصاه أجل ضمن النفقة لدفع بالصرف آلامر على كتابيا العمومي بالرد

 بالصرف

 املحلية الجماعات إيرادات تنفيذ-0

 سندات إصدار آلامر بالصرف على ومتنوعة، ولتسجيلها بامليزانية مختلفة الوالية أو البلدية إيرادات إن

 الدين، تاريخ مراجعة إلايراد، بتطبيق املتعلقة املعلومات تحمل العمومي إلى املحاسب إلايرادات

 تحديد أو التصفية تأتي مرحلة ثم إلايراد إليها يعود التي امليزانية مادة السند، رقم الاستحقاق، مدة

  .الدين هذا تغطية وأخيرا املبلغ تحصيل سند املبلغ، إعداد

 التي إلادارية املرحلة بمرحلتين، آلاخر هو يمر املحلية الجماعة إيرادات تنفيذ أن استنتاج يمكن وهكذا

 (2) .التحصيل وهي املحاسبية املرحلة تأتي ثم وتصفيتها، املحلية حقوق الجماعة إثبات في تتمثل

 

 .200،ص(2007املطبوعات الجامعية،وهران،الجزائر، ديوان)الجزائريأ القانونأ وتطبيقاتها في العامة املاليةبشير، ـ شاوش(1)

 مرجع سبق دكره.133العمومية، املحاسبة قانون  من 19 ـ املادة(2)
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 إلادارية العمليات -0-1

 الدولة، إدارة قبل من أو البلدية إدارة عاتق على ذلك ويكون  ومعاينتها، الحقوق  بنشأة تتعلق:أإلاثباتأ-أ 

 الذي إلاجراء إلاثبات يعد العمومية املحاسبة قانون  من 16 املادة حسب و إلاثبات، إجراء طريق عن وتتم

  .(1)املحلية الجماعة العمومي في أالدائن حق تكريس بموجبه يتم

 إثبات الواقع وفي للتحصيل، والقابل املحلية للجماعة املستحق الدين مبلغ تحديد وهيأ:التصفيةأ-ب

 الذي ألامر واحد وقت في إجراؤها يتم متكاملتان، وغالبا عمليتان هما املحلية إيرادات الجماعة وتصفية

 .إلايرادات تحديد عبارة تحت جمعهما باإلمكان يجعل

 من 23 املادة حسب بالصرف آلامر اختصاص من وقانونيا مبدئيا إلايرادات وتصفية إثبات إجراء كان وإذا

   .(2)املباشرة مسؤوليتهم وتحت بمعرفتهم تتم أنها يعني ال الذكر،فهنا السالفة العمومية املحاسبة قانون 

  املحاسبية العملياتأ-0-0

من السنة  31/13و يصدر ألامر بالصرف رئيس املجلس الشعبي البلدي الى غاية :التحصيل ألمر ب -أ 

على أساس الحساب و سند القيمة املستحقة  و يحمل رقم , املوالية و هذا ألامر يحدد طبيعة الايراد 

 .استثمار . تجهيز . تسلسلي حسب السنة و حسب ألاقسام تسير 

 بمراقبة العمومي فيقوم املحاسب العمومي الدين ذمة إبرام يتم بموجبه الذي إلاجراء هو :التحصيلأ-ب

 للمحاسب يمكن التي إلايرادات بعض هناك أن السند،إال في املحدد املبلغ التحصيل عملية شرعية

 التحصيل عملية وتعود الهيئات مثل نقدا تدفع التي ويتعلق ألامر باإليرادات السند إرسال دون  تحصيلها

 إلى التحصيل سند ول وص البلدي، فبعد املحاسب في املتمثل العمومي يقوم بها املحاسب محاسبية عملية

 بمتابعة ويلتزم السند هذا يقوم بتسجيل ثم القانون  بموجب له مرخص السند هذا أن من يتحقق مكتبه

 إلى السند بالصرف لآلمر إرسال يثبت البلديات،كما إلى ترجع التي املبالغ وجميع واملداخيل السندات

 على ويجب املبلغ بتحصيل البلدي املحاسب عاتق على التامة املسؤولية البلدي،وبهذا تقع املحاسب

  .(3)املادي الصعيد على والتسويات لإليرادات السندات إلغاءات صحة مراقبة كذلك العمومي املحاسب

 املرجع السابق.133العمومية،ص املحاسبة قانون  من 22 ـ املادة(1)

 املرجع السابق.133العمومية،ص املحاسبة قانون  من 18 ـ املادة(2)

 عباس عبد الحفيظ تقيم فعاليات نفقات العامة في ميزانية الجماعات املحليةـ (3)



30 
 

 املحلية امليزانية لتنفيذ املالية الفترة -3

 تنفيذ يستدعي أنه املبدأ هذا ومضمون  السنوية مبدأ املحلية امليزانية مبادئ من أن رأينا سبق ما خالل من

 أجل السنة،مع نفس من ديسمبر 31 غاية إلى جانفي فاتح من تبتدئ الاجتماعية،أي السنة خالل امليزانية

 :املوالية السنة إلى يمتد إضافي

 تناسب نفقات خاص بصرف وألامر التصفية لعمليات لنسبةبا التالية السنة من مارس 15 إلى غاية 

 حقوقا تناسب إيرادات سندات إلصدار بالنسبة وكذلك الاجتماعية السنة خالل تم تقديمها خدمات

  .مكتسبة

 لتغطية وبالنسبة الصادرة الحوالات دفع لعمليات بالنسبة التالية السنة من مارس 31 غاية إلى 

 .(1) املحررة املداخيل سندات

 املحلية الجماعات ميزانية على املمارسة املالية الرقابة:الثالث املطلبذ

 أموال لحماية ألاول  الدفاع خط باعتبارها خاصة أهمية املحلية الجماعات ميزانية على الرقابة تكتسب

 الالزمة إلاجراءات مجموع هي املالية فالرقابة لها، ألامثل الاستخدام وضمان العامة واملوارد الجماعة

 املناسب الوقت في ومعالجتها انحرافات أية على التصرف بقصد والسياسات الخطط تنفيذ أعمال ملتابعة

 وبالتالي الاستعمال، سوء أو الضياع الاختالس أو عمليات من العام املال على املحافظة إلى إضافة

 البشرية لإلمكانيات الحسن الاستعمال من والتحقيق واملتابعة واملالحظات التفتيش تعني املالية فالرقابة

 كمقياس املوضوعة والتعليمات واملراسيم القوانين واحترام الوثائق والحسابات واملالية،وكذلك واملادية

 .املخالفين ومعاقبة املسيرين العمل

  :(2)التالية ألاشكال حسب املحلية الجماعات ميزانية تنفيذ على الرقابة وتمارس

 املحلية بالنسبة للجماعة التنفيذية للسلطة التابعة الهيئات تقوم بها والتي:إلادارية الرقابة.  

 املحاسبة مجلس يتوالها والذي:القضائية الرقابة.  

 املحلية الجماعات ميزانية على الوصية والسلطات املحلية الشعبية رقابة املجالس.  

  

 .14سبق ذكره،ص ،مرجعواملتابعة التحضير بين الوالية ميزانيةمسعودي، ـ محمد(1)

 الاقتصادية،جامعة العلوم في املاجستير شهادة لنيل تخرج مذكرة) املحلية الجماعات ميزانية في العامة نفقات فعالية تقييم الحفيظ، عبد ـ عباس(2)

 ..51،ص(2011/2112 بكر بلقايد،تلمسان، أبو
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 إلادارية الرقابة-1

 التابعة ألاجهزة نفسها بواسطة على إلادارة داخل من تمارس التي املراقبة هي إلادارية الرقابة إن

 الداخلية الرقابة باسمأيضا  تعرف ، كما...للمالية العامة املفتشية املالي،املحاسب العمومي، املراقب:لها

 العمومي املحاسب مراقبة من كل إلايرادات،وتعد تحصيل جانب من أكثر إلانفاق بجانب رقابة تهتم وهي

 رقابة للمالية العامة املفتشية رقابة أما صرف النفقة قبل أي قبلية سابقة رقابة املالي املراقب ورقابة

 (1) .النفقات وتنفيذ صرف بعد تجري  كونها الحقة

 املحلية الجماعة ميزانية على املمارسة السابقة الرقابةأ-1-1

 قبل والرقابة املراجعة عمليات إجراء في تتمثل و الوقائية بالرقابة عليها البعض يطلق:  السابقة الرقابة-أ

 أو الارتباط بالتزام العام الاقتصاد وحدات من تنفيذية وحدة ألي ألاسلوب لهذا وفقا ال يجوز  الصرف،إذ

 وتتم إلانفاق على بالرقابة الدولة في املختصة الجهة موافقة على قبل الحصول  مبلغ أي بدفع القيام

 إلايرادات تحصيل على سابقة رقابة تتم أن يتصور  ال فقط،حيث النفقات جانب إلى الرقابة عمليات

أ: و عليه يمكن حصر تعريف الرقابة السابقة في  .العامة

 ضمان إلى الدولة تهدف أحدثتها التي القبلية الرقابة أجهزة إن:املالية التصرفات سالمة ضمان:1-أ

 سواء العمومية ألاموال يبدد انحراف كل وبالتالي تجنب والتنظيمات القوانين مع التصرفات هذه تطابق

 أن شأنه من وهذا العام املال وحفظ حراسة وسائل إحدى ،فهي(..جهل القانون )قصد غير عن أو بقصد

 .العموميأإلانفاق ترشيد في أكثر عقالنية إلى يؤدي

 فهي الخطأ،إذن وقوع تمنع أي املالي ألاثر حدوث قبل أهدافها تحقق أي أنها:إلانفاق قبل ما رقابة:0-أ

 هي التي الالحقة الرقابة عكس العقابية إلاجراءات مهامها من خلل،فليس أي حدوث تمنع وقائية رقابة

  .املتسببين ومعاقبة ألاوضاع تسوية في يتمثل ودوره حدث قد املالي يكون الخلل حيث عالجية رقابة

أ

أ

أ

أ53صمرجع سبق دكره ،(2011/2112 بكر بلقايد،تلمسان، أبو الاقتصادية،جامعة العلوم في املاجستير شهادة لنيل تخرج مذكرة) .(1)
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 .(1)بالرقابة السابقة املكلفة الهيئات-1-0

 :الوالية ميزانية على املالي املراقب رقابةأ-أ

 العمومية النفقات تنفيذ على القبلية بالرقابة املكلفين ألاعوان من عون  هو املالي املراقب:املالي املراقب:1أ

  .بامليزانية املكلف الوزير طرف من بقرار وزاري  ويعين

 املسبقة الرقابة باملالية،يمارس املكلف الوزير طرف من معين مؤهل شخص هو املالي املراقب إذن

  .للنفقات

 التنفيذي املرسوم بموجب محددة املالي املراقب وظيفة إن:املالي املراقب اختصاص مجا :0أ

 من عمومية بنفقات التزامات تتضمن والوثائق التي القرارات بتأشير املالي حيث يقوم املراقب92/111

فإن  05 املادة فحسب 5،6،7 املواد في جاءت السابق املرسوم آلامر بالصرف واملجاالت التي يحددها طرف

  يلي فما واملبينة بالنفقات التزاما املتضمنة القرارات

 املالي املراقب إلى تأشيرة عليها التوقيع قبل مسبقا يخضع:  

 -باستثناء مرتباتهم ودفع للموظفين املهنية الحياة تخص التي والقرارات والتثبيت التعيين قرارات 

  .الدرجة في الترقية

 - 7 و 6املادتان  مالية وتضيف سنة كل قفل عند تعد التي الاسمية الجداول : 

 الاستثمار أو والتجهيز التسيير بنفقات الالتزامات. 

 إلبرام املحدد املستوى  املبلغ يتعدى ال عندما الشكلية الفاتورة أو طلب بسند مدعم التزام كل 

 ...العمومية الصفقات

 املتعلق 92/111التنفيذي املرسوم من 23 املادة حسب:املالي املراقب مهام:3أ

  :التالية باملهام مكلف املالي بها، فإن املراقب امللتزم للنفقات السابقة بالرقابة

 والرفض التأشيرات تدوين سجالت بمسك يقوم.  

 الالتزامات محاسبة يمسك.  

 :بالتأشير علىيقوم  التسيير مليزانية مراقبته خالل املالي املراقب فإن وعليه

 محاسبة ضبط تسيير املصالح، نفقات مراقبة املستخدمين، مصاريف املستخدمين، ملفات مراقبة

 . املالية املناصب

يلتزم بها،  التي للنفقات السابقة بالرقابة يتعلق 1992 نوفمبر 14 ل املوافق 1413 عام ألاول  جمادى 19 في املؤرخ 92/111 رقم التنفيذي ـ املرسوم(1) 

 .212ـ211ص ، ص1332، 12الرسمية، العدد الجريدة



33 
 

على 92/111 التنفيذي املرسوم من 14 املادة تنص:الوالية ميزانية على املالي املراقب رقابة تنفيذ أجل:4أ

 املدة هذه تمدد أن يمكن أنه ،غير أيام 10 أجل في للرقابة املعرضة الالتزام ملفات وفحص أنه يتم دراسة

 .(1)معمقة دراسة امللفات تتطلب يوما،عندما 20 إلى

 هذا ويمدد ديسمبر، 10 يوم التسيير نفقات التزامات غلق تاريخ املرسوم نفس من 16 املادة حددت ولقد

 :التالية العمومية للنفقات السنة نفس من ديسمبر21 إلى التاريخ

 .املؤقتين للمستخدمين ألاجور جدول  املباشرة، إلادارة بواسطة تصرف التي النفقات والاستثمار، التجهيز

  املحلية امليزانية على املمارسة الالحقة الرقابة:أ1-3

 أو للوالية إلاداري  استخراج الحساب املالية السنة انتهاء بعد من تبدأ امليزانية تنفيذ على الالحقة الرقابة

 تمتد السابقة،ولكنها الرقابة في الحال هو كما فقط النفقات جانب على تنصب ال الرقابة البلدية،وهذه

 مواردها جميع بتحصيل املحلية الجماعة قيام من التأكد ذلك على إلايرادات العامة،عالوة جانب لتشمل

 املفتشية املراقبة من النوع املحلية،ويقوم بهذا الجماعة ورد بالفعل إلى خزينة قد تحصل ما كل وأن

  .للمالية العامة

 املحلية امليزانية على دائم رقابي كجهاز للمالية العامة املفتشية-أ

 أن أي املحلية الجماعات ميزانية على الحقة رقابة يمارس دائما رقابيا جهازا للمالية العامة املفتشية تعتبر

 .(3) 1980مارس 11 في املؤرخ 80/53رقم املرسوم بموجب أنشئت ولقد امليزانية بعد تنفيذ يكون  تدخلها

 1332فيفري 22املؤرخ في 32/01عن طريق املرسوم التنفيذي رقمصالحياتها  أعيد ولقد

 املحلية امليزانية على للمالية العامة املفتشية تدخالت تطبيق مجا -ب

 العامة املفتشية تراقب 1992 فيفيري  22 في املؤرخ92/01 املرسوم من 02 املادة حسب:الرقابة مهمة:1ب

 ،(والوالية البلدية) الالمركزية العمومية والجماعات الدولة، مصالح في والحسابي املالي التسيير للمالية

 . العمومية املحاسبة لقواعد واملؤسسات الخاضعة والهيئات

 للمالية العامة املفتشية طرف من املحلية الجماعات ميزانية على املمارسة الرقابة أشكا ::0ب

 يكونون  ،حيث"املفتشين" كلمة عليهم يطلق عامين مفتشين بواسطة تمارس الرقابة:تنفيذها وكيفية

 :التالي اليمين أداء عليهم يجب مباشرتهم ملهامهم فقبل محلفين

يلتزم بها،  التي للنفقات السابقة بالرقابة يتعلق 1992 نوفمبر 14 ل املوافق 1413 عام ألاول  جمادى 19 في املؤرخ 92/111 رقم التنفيذي ـ املرسوم(1) 

 .215 ، ص1332، 12العددالرسمية،  الجريدة
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 كل في وأراعي املنهي، السر على أحافظ وأن وصدق بأمانة وظيفتي أقسم باهلل العظيم أن أقوم بأعمال"

 هذه وتتمثل مراقبتهم وتبرر صفتهم تثبت وظيفية ببطاقة ويزودون  ،"علي املفروضة الواجبة ألاحوال

 .(1) :يلي فيما تتناول  التحقيق أو املراجعة مهام في املراقبة

 مباشر؛ مالي أثر لها التي التنظيمية أو القانونية وألاحكام واملحاسبي املالي التشريع تطبيق شروط -

 املالية؛ ووضعيتها املعنية والهيئات املصالح تسيير -

 وانتظامها؛ وصدقها املحاسبات صحة -

 .التدخالت هذه تعينها التي والهيئات املصالح في الداخلية الرقابة سير -

 .للمالية العامة املفتشية طرف من املحلية امليزانية على املمارسة املراقبة نتائجأ-ج

مالحظاتهم  فيه تسجل تقرير املفتشية تحرر  املحلية الجماعات ميزانية على املراقبة عملية انتهاء بمجرد

 البلديات أو الواليات حيث مقر من كل في مهامهم بممارسة القيام أثناء بجمعها قاموا التي واملعاينات

 الرقابة موضوع والهيئات املصالح تنظيم تحسن شأنها أن من تدابير اقتراح على التقرير هذا يحتوي 

 التشريعية ألاحكام يحسن أن طبيعته من اقتراح أي على يحتوي  أن يمكن ونتائجها،كما وتسييرها

 .املعنية باألمر والهيئات صالحامل ملسيري  التقرير هذا ويبلغ عليها تطبق التي والتنظيمية

 على قرار أي التخاذ مؤهلة ليست أي املالحظات تدوين على فقط تنحصر للمالية العامة املفتشية رقابة

 .(3) .املحاسبة مجلس عكس

 املحلية امليزانية على املمارسة الالحقة القضائية الرقابة-0

 واملرافق إلاقليمية الجماعات و الدولة ألموال البعدية للرقابة العليا املؤسسة املحاسبة مجلس يعتبر

 عدة املحلية الجماعات ميزانية تنفيذ رقابة القانون  لها يخول  التي الهيئة واملجلس بصفته العمومية،

 التسيير إلاداري،ولحساب للحساب في ذلك الحسابات الختامية ويساعده الرقابة مجال في صالحيات

 مجلس و باعتبار املحلية، للجماعة التابعين العموميين واملحاسبين بالصرف آلامرين قبل من املودعة

 الالحقة يتولى الرقابة الجمهورية رئيس سلطة تحت تعمل فإنها وإدارية قضائية كفاءة ذات هيئة املحاسبة

 على املمارسة الالحقة القضائية كذلك بالرقابة يعرف ما املحلية،أو الجماعات ميزانية على البعدية أو

 .(3)الجماعات املحلية ميزانية

    .212السابق،ص ،املرجع 221/30 رقم التنفيذي ـ املرسوم(1)

 .59 ذكره،ص سبق ، مرجعاملحلية الجماعات ميزانية على الرقابة طيبي، ـ سعاد(2)

 .. 349ص ، 1311،11 الرسمية،العدد للمالية،الجريدة العامة مفتشية إحداث ،يتضمن 1980 مارس 01 في املؤرخ 80/53رقم ـ املرسوم(3)
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 املحلية الجماعات ميزانية على املحاسبة مجلس طرف من املمارسة الرقابة وأشكا  كيفياتأ-0-1

 ويمكن املحلية ميزانية الجماعات على يمارسها التي املحاسبة مجلس قبل من الرقابة أشكال تتعدد

  :(1)يلي فيما حصرها

أ:التحريأ وسلطة الاطالع حقأ-أ

 أو واملحاسبية املالية العمليات رقابة تسهل الوثائق التي من شأنها أن كل يطلب أن يحق ملجلس املحاسبة

 .لرقابته الخاضعة والهيئات تسيير املصالح لتقييم الالزمة

أ:التسيير نوعية رقابة -ب

الجماعة  استعمال شروط بتقييم يقوم املحلية،فهو الجماعات تسيير نوعية املحاسبة مجلس يراقب

 بالرجوع والاقتصاد والنجاعة الفعالية مستوى  على وتسييرها العمومية وألاموال املادية للوسائل املحلية

 .املستعملة والوسائل وألاهداف املهام إلى

أ:العموميين حسابات املحاسبين مراجعة -ج

 مراجعة مجال بشأنها، ففي أحكام ويصدر العموميين حسابات املحاسبين املحاسبة مجلس يراجع

   ألاحكام مع مطابقتها ومدى املادية العمليات صحة في املحاسبة مجلس يدقق حسابات التسيير

 .عليها املطبقة والتنظيمية التشريعية

 :واملالية امليزانية تسيير مجا  في الانضباط رقابة -د

 واملالية امليزانية تسيير في مجال الانضباط قواعد احترام مراقبة على العامة املحاسبة مجلس يسهر

 التشريعية لألحكام صريحا خرقا تكون  التي املخالفات أو ألاخطاء بمراقبة املحلية، وذلك للجماعة بالنسبة

 بخزينة ضررا وتلحق املادية الوسائل أو املحلية الجماعات أموال استعمال على تسري  التي والتنظيمية

  :يعاقب أن إلاطار هذا في املجلس يمكن هذه املخالفات الجماعة، ومن بين

 والنفقات؛ إلايرادات بتنفيذ املتعلقة التنظيمية أو التشريعية ألاحكام خرق -

 التي ألاهداف من بضمان املحلية الجماعات تمنحها التي املالية املساعدات أو إلاعتمادات استعمال-

 أجلها؛ من منحت

  .القبلية الرقابة مجال في املطبقة للقواعد خرقها أو السلطة أو الصفة توفر دون  الالتزام بالنفقات-

 العمومية للمؤسسات الاقتصادي للتقويم للمالية العامة املفتشية ،يؤهل 1992 فيفري  22 في املؤرخ 92/03رقم التنفيذي ـ املرسوم(1)

 .414،ص 1332،15 الاقتصادية،الجريدة الرسمية،العدد



36 
 

أ:املحلية الجماعات ميزانية على املحاسبة مجلس طرف من املمارسة الرقابة نتائج -ه

 بخرق  وقام لرقابته، خاضعة كانت التي املحلية الجماعة ممثل أوعون  مسئول  كل املحاسبة مجلس يعاقب

 مبرر غير عيني أو مالي امتياز لكسب التزاماته تجاهل أو التنظيمية أو التشريعية ألاحكام من حكم

 تكون  املقابل ألاحكام، وفي من غيرها أو مالية بغرامات املحلية الجماعة حساب على لغيره أو لصالحه

أللطعن قابلة املحاسبة مجلس وقرارات أحكام

 : املحلية امليزانية على الوصية والسلطات املحلية املجالس الشعبية رقابة -3

 طرف من عليها يترك إلاشراف إقليمية مصالح بوجود الاعتراف أساس على تقوم املحلية إلادارة إن

 مصالح بحماية يقومون  الشعب،بحيث طرف من الانتخابات طريق اختيارهم على يتم أشخاص

 وبالتالي يمثلهم من يقوم باختيار الذي الشعب إرادة عن تقوم بالتعبير عنهم،أي نيابة إلاقليمية الجماعات

 تسيير في للمواطنين تسمح للديمقراطيةتجسيدا  تعتبر والوالية،والتي البلدية في تتمثل التي فالالمركزية

 .بأنفسهم العمومية شؤونهم

 في القانون  حدود في يكون  الوصية السلطة أو املجالس الشعبية طرف من سواء الرقابة ممارسة أن كما

 على املتخذة والتصرفات ألاعمال مختلف على واملستمر الدائم باإلطالع رقابة شرعية،إذ تقوم كونها

 .(1)والوالئي البلدي املستويين

 املحلية املجالس الشعبية رقابة:3-1

 تضطلع املجالس املنتخبة) أن على تنص والتي 1996 الدستور  تعديل من 159 املادة تنص الصدد هذا وفي

الشعبي، ويعد املجلس الشعبي البلدي واملجلس الوالئي قاعدة هذه املجالس  مدلولها في الرقابة بوظيفة

  (.املنتخبة

 املتعلق بالوالية يحق13ـ31للقانون  وفقا:الوالية ميزانية على املمارسة الوالئي املجلس الشعبي رقابةأ-أ

 والتنظيم القانون  إطار في الوالي قبل من الوالية مليزانية الجاري  التنفيذ مراقبة الوالئي الشعبي للمجلس

املجلس  مصادقة بعد إال امليزانية تنفيذ عن ظرفية أو دورية تقارير بتقديم آمر بالصرف كونه ومطالبته

 الشعبي الوالئي عليها

 01ـ70 ص ،ديوان املطبوعات الجامعية الجزائر،املحلية الجماعات ميزانية في العامة نفقات فعالية تقييمالحفيظ، عبد عباس.(1)
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 هناك أن نجد البلدية قانون  خالل من:البلدية ميزانية على املمارسة البلدي رقابة املجلس الشعبي -ب

 البلدية الشعبية جلسات املجالس بينها ومن الشعبية الرقابة مداولة تكرس الضمانات التي من العديد

 يتناولها التي ومحاضرها املداوالت على يطلع أن معنوي  أو طبيعي شخص لكل وأن بالعلنية تمتاز التي

 املواطنين إعالم ألجل لها املخصصة ألاماكن في بأن يعلق هذه املحاضر يلتزم كما.البلدي املجلس الشعبي

 .عليها اطالعهم وتسهيل

  املحلية امليزانية على الوصية السلطة رقابة:أ3-0

 تلعبها التي البالغة لألهمية نظرا مختصين موظفين طرف من يمارس الذي هو الرقابة من النوع هذا

 التي املحددة السلطات مجموع هي إلادارية الوصاية أن وتطبيق امليزانية،وباعتبار تنفيذ أثناء الرقابة

 املصلحة حماية قصد وأعمالهم الالمركزية أعضاء الهيئات أشخاص على عليا لسلطة القانون  يقررها

 والسلطة الوصاية سلطات بين مركزية إدارة ضمن تجري  الوصية السلطة مصداقية فإن بالتالي و العامة

 بها تتميز التي لألهمية نظرا املحلية الجماعات ميزانية رقابة في هاما دورا الوصية السلطة تلعب.الالمركزية

 لكافة والاجتماعية الاقتصادية ألاهداف تحقيق أجل من متوازنة ميزانية على املحافظة في ألاخيرة هذه

 ميزانية على الرقابة هذه ممارسة لهم املوكلة وألاشخاص.املحلية الجماعات إقليم عبر املواطنين

 .(1) :هم املحلية الجماعات

 .له إلاقليمية التابعة حدود في امليزانية على الرقابة مهمة للوالي أسندت لقدأ:الوالي -أ

 إلادارة في إلاداري  التركيز عدم بسلطات يتمتع الذي الثاني الشخص الدائرة رئيس يعتبرأ:الدائرة رئيس -ب

 مساعدة على ويسهر سياس ي، طابع ذات وظيفته للدولة ممثل وهو مباشرة الوالي بعد املحلية،إذ يأتي

 البلدية ميزانية على مكلف بالرقابة العامة،وهو املرافق سير القوانين وألانظمة وحسن تنفيذ على الوالي

 . نسمة50.000 يتجاوز  ال السكان عدد كان إذا ما حالة في

 

 

 

 

 .78ذكره، ص سبق ، مرجعاملحلية الجماعات ميزانية في العامة النفقات فعالية تقييم الحفيظ، عبد ـ عباس(1)
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 :يلي فيما تتمثل:الوصية السلطة طرف من املمارسة الرقابة أهداف:3 3-

وزيادة  الالمركزية التابعة لألشخاص العامة واملرافق إلادارة سير حسن ضمان في تتمثلأ:إدارية أهداف -أ

 .(1) .إلانتاجية قدرتها

 أنحائها كافة في العام إلاداري  الاتجاه وحدة وضمان الدولة وحدة صيانة في تكمنأ:سياسية أهداف -ب

  .الشرعية يحترمون  لها الخاضعين ألاشخاص جعل على تعمل أنها كما.الدولة مصلحة وحماية

 إيرادات الجماعات املحلية :  :الثالث املبحث

 الذي الضريبي التحصيل وهو أال املحلية، الجماعات مصادر من مصدر أهم املبحث هذا في سنتناول 

 أهمية نوضح ولكي إيراداتها من % 50 من أكثر تمثل إذ املحلية، الجماعات ميزانية كبيرة في بنسبة يساهم

لفائدة  تقتطع التي والرسوم الضرائب مختلف إلى املبحث هذا في نتطرق  الجبائية إلايرادات هذه

 .عليها توزيعها وكيفية املحلية الجماعات

 املحلية الجماعات ميزانية تمويل مصادر:لاو أ املطلب

 :(2)كمايلي وهي خارجية وموارد داخلية أو ذاتية موارد من املحلية الجماعات ميزانية تمويل مصادر تتعدد

 الداخلية التمويل مصادر -أ1

 للجماعات الذاتية القدرة مدى إلى املحلية الجماعات مليزانية الذاتية أو الداخلية املالية املوارد تشير

 تقسيمها ويمكن مصادر عدة في املوارد املحلية،وتأتي هذه التنمية تمويل في على نفسها الاعتماد في املحلية

  .جبائية غير وموارد جبائية موارد إلى

 املحلية الجماعات توثيق في ناتج أساسا جبائية غير املوارد تتمثلأ:الجبائية غير املالية أ ـ املوارد

  .ثروتها العقارية و املالية مواردها تسيير و أمالكها باستغالل املرتبطة ومواردها الخاصةإلمكانياتها 

 كل على يتعين التوالي، على الوالية و البلدية قانون  من 136 املادة و 161 للمادة وفقا:الذاتي التمويل-1أ

 والاستثمار، التجهيز قسم إلى وتحويله التسيير إيرادات من جزء اقتطاع ضرورة والوالية البلدية من

 من أدنى حد تحقيق من تتمكن حتى والوالية البلدية لفائدة الذاتي التمويل ضمان إلى إلاجراء هذا ويهدف

 أساس على الاقتطاع نسبة وتقدر ،% 20 إلى % 10 بين ما الاقتطاع هذا ويتراوح ذمتها، لفائدة الاستثمار

 :يلي فيما واملتمثلة التسيير إيرادات أهمية

 .11ـ80ص السابق، ص الحفيظ، املرجع عبد ـ عباس(1) 

 .299ص ،(البليدة جامعة إلانسانية، العلوم بمجلة منشور  مقال) املحلية الجباية تقييم عولمي، ـ بسمة(2)
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 املحلية الجماعات استعمال أو استغالل عن تنتج التي إلايرادات وهي :لامالك ونواتج إلايرادات-2أ

 استعمال نتيجة عليه تتحصل أو ما العام، للقانون  تنتمي اعتبارية أشخاص باعتبارها بنفسها ألمالكها

 وأماكن ألاسواق في الاستغالل إلايجار حقوق  أو الزراعية كبيع املحاصيل الغير، طرف من أمالكها

  التوقف

 املالية املوارد بيع عن والناتجة املالية املوارد كل في الاستغالل نواتج تتمثل :املالي الاستغال  إيرادات-3أ

 هذه وتتسم املحلية، الجماعات توفرها والتي خدمات للمواطنين بيع منتجات أو تأدية عن الناتجة

 بيع ونواتج الجنائزية الرسوم عوائد :منها ونجد الجماعات ديناميكية بمدى وترتبط بالتنوع إلايرادات

  .إلخ...اللحوم وختم فحص في املتمثلة الخدمات وتأدية السلع

 خالل املحلية الجماعات عليها تتحصل التي الجبائية غير إلايرادات جانب إلى :الجبائية املالية املوارد -ب

 من % 90 حوالي الجبائية املوارد تتحصل إذ ميزانيتها في كبرى  أهمية ذات جبائية موارد تتوفر على السنة،

 املحلية الجماعات إلى جزئيا أو كليا املخصصة والرسوم الضرائب مداخيل من وتتكون  البلديات، ميزانية

 النشاط على الرسم في أساسا والرسوم الضرائب هذه وتتمثل املحلية، للجماعات املشترك والصندوق 

 رسم التطهير، رسم العقاري، ،الرسم2006 املالية قانون  بموجب إلغائه تم والذي الجزافي الدفع املنهي،

 .(1) .وقسيمة السيارات املمتلكات على الضريبة الذبح، على الرسم املضافة، القيمة على الرسم إلاقامة،

أ:أمصادر التمويل الخارجية  –أ0

 ميزانيتها باملوارد اكتفاء عدم حالة في الخارجية املوارد من ميزانيتها لتمويل املحلية الجماعات تلجأ 

  : مايلي نجد املصادر هذه ومن الداخلية

 التنمية على الاتفاق في للدولة العامة امليزانية بها تساهم التي املالية املبالغ تلك هي :إلاانات الحكومية -أ

و تهدف هذه .املجالس املحلية، ملساعدتها في إلاطالع على بعض اختصاصاتها القانونية املحلية، ونفقات

لتحقيق التوازن واملالئمة بين إلاعانات إلى تكملة املوارد املالية للهيئة املحلية، وتقليل الفوارق بينها 

 .حاجات املجتمع املحلي، ومستوى السلع والخدمات املقدمة

 وقصد البنكية القروض إلى لجوئها إمكانية املحلية للجماعات الجزائري  املشرع رخص لقد:القروض-ب

 سنة منذ أنشأت قد الدولة أن والواقع.90/11البلدية قانون  من 146 املادة بموجب وذلك ميزانيتها تمويل

 الوطني الصندوق  قام بهذه املهمة هو بنك وأول  املحلية، قروضا للجماعات تقدم عمومية بنوكا 1964

 ، 85/85 املرسوم بموجب1315 عامBDLاملحلية التنمية بنك إنشاء تم أن إلى ، cnepوالاحتياط للتوفير
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 قروض منح يتم وعندما. املحلية والهيأةالعامة املحلية الجماعات لصالح القروض منح في واملتخصصة

 :في واملتمثلة الاستهالك من إيراداتها بفضل  الدين رأسمال تسديد يتم للبلديات، فإنه

 إلى%1 من تتراوح التي محلية للتجهيز رسوم طريق عن العمومية التجهيز نفقات في املتعهدين مساهمات-

 .للبناء املعدة والحصص العقار قيمة من % 50

  .املساعدات تقديم طريق عن ـإعانات الدولة

 .التسيير ميزانية من الاقتطاعات-

 على البلدية يساعد مما الايجاري  القرض يمثل البلدية قبل من عليه املحصل القرض يكون  وعموما

 .الديون  تسديد أجل من إيرادات تحقق التي للعمليات ألاموال هذه تخصيص

أ:املحلية الجماعات ميزانية تمويل في ودوره املشترك الصندوقأ أ-أ3

 املشترك الصندوق  يسير كما التضامن، وصندوق  الضمان شؤون صندوق  تسيير املشترك الصندوق  يتولى

 عضوا عشر أربعة املجلس هذا ويضم برئاسة وزير الداخلية، التوجيه مجلس قبل من املحلية للجماعات

  .معينين 07 وسبعة منتخبين 07 منهم 14

 توزيعها وكيفية املحلية للجماعات املشترك الصندوقأ موارد:3-1

 من تقتطع والتي للصندوق، املحلية الرسوم و الضرائب من هاما جزءا الجزائري  املشرع خصص لقد

 الضرائب من جزء اقتطاع في أساسا املوارد هذه وتتمثل القانون  بموجب املحلية الجماعات موارد

 قسيمة و املضافة القيمة على الرسم من نسبة سابقا، الجزافي النشاط املنهي،الدفع على الرسم:التالية

 و البلدي الضمان صندوق  طريق املحلية عن للجماعات املشترك الصندوق  موارد تسيير ويتم السيارات،

 .(1) الوالئي و البلدي التضامن وصندوق  الوالئي،

 قسم إلى إعانات سنوية و تخصيصات التضامن صندوق  يقدم:املحلية للجماعات التضامن صندوقأ -ـ أ

 املعادلة تخصيصات :وهي العمليات من نوعين إلى العملية هذه وتنقسم والوالية، للبلدية  املحلية امليزانية

 بقسم الخاصة الاستثمار و التجهيز إعانة إلى إضافة بالتسيير، للقسم الخاص الاستثنائية وإلاعانة

  .املحلية امليزانية في التجهيز

 25ديوان املطبوعات الجامعية الجزائر ص , صالح الرويلي اقتصاديات املالية العامة . (1)
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 (:املعادلة) للضرائب العاد  التوزيع تخصيصات -1أ

 للجماعات املشترك للصندوق  1986 نوفمبر 02 في املؤرخ 12/222رقم املرسوم من 09 املادة خولت

 املحلية، الجماعات بين الجبائية للموارد العادل التوزيع بتنظيم التضامن صندوق  طريق عن املحلية

 هذه املحلية وتهدف الجماعات للميزانية املالية الوضعية على بناء متساوية منح بتخصيص وذلك

 الجماعات مليزانية تمنح حيث البلديات والواليات، بين املالية إلاختالالت من التقليص إلى إلاختالالت

 النمو معدل بين الفرقي الهامش حساب أساس على وذلك املالية، املوارد حيث من فقرا ألاكثر املحلية

 :هما معدلين طريق عن املتساوية التوزيع منح حساب عملية وتتم الوطني، النمو ومعدل املحلي

 .البلدية سكان عدد / البلدية موارد إجمالي =املحلي النمو معدل -

  .الوطن سكان عدد /الوطن بلديات موارد إجمالي =الوطني النمو ـ معدل 

 

 عدد سكان البلدية(*املعدل البلدي-املعدل الوطني)-التوزيع املتساوي 

 

 املتساوي، أما التوزيع منح على تتحصل الوطني، فإنها املعدل من أقل البلدية معدل يكون  فعندما وبالتالي

 .كونها بلدية غنية التوزيع منح على تتحصل ال البلدية الوطني، فإن املعدل من أكبر البلدي املعدل كان إذا

 وتمثل الصندوق  إلاعانات من املهام ألاساسية التي يقوم بها مهمة تعد:الاستثمار و إعانات التجهيز -0أ

 عن املحلية للجماعات املشترك الصندوق  حيث يمنح للتضامن، املخصصة ميزانيته من الباقية40%نسبة

 الجزئي للمشاريع أو الكلي تمويل لغرض والاستثمار للتجهيز املخصصةأالتضامن إلاعانات صندوق  طريق

 .(1) التهيئة أنواع والتطهير ومختلف الشرب بمياه التزويد ميدان في الخاصة ألاساسية للتجهيز

 سنة ، ومنذ12/222مرسوم بمقتض ى الصندوق  هذا تأسس :املحلية للجماعات الضمان صندوقأ-ب

 الجبائية القيمة نقص تعويض إلى يهدف حيث بتسييره، املحلية للجماعات املشترك الصندوق أيقوم 1995

مواجهة  بضمان يقوم التقديرات،كما و التحصيالت بين املحليةأميزانية الجماعات في املسجلة

 عملية الضمان يؤمن بالضرائب  والرسوم،كماأتتعلق التي و املالية قوانين بموجب تقرر  التي التخفيضات

 من املحلية الجماعات ميزانية موارد تدعيم ألجل املناسب الوقت في تدخله خالل من الضرائب تحصيل
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 من90 % حدودأفي العجز تعويض نسبة ألام، وتقدر املؤسسة تعليمات إلى ذلك في مستندا الجباية 

 .التقديرات

 املحلية،إال للجماعات املشترك الصندوق  لعبه الذي الهام الدور  من و بالرغم أنه يتضح هذا خالل ومن

 نفسها الدولة وجدت الوضعية هذه املحلية وأمام امليزانية في املتزايد العجز تغطية من يتمكن لم أنه

 التي املحلية، الجباية يخص فيما لها خاصة الاعتبار إعادة و املالية املحلية في تعديالت إدخال على مجبرة

 .(1) املحلية الجماعات ميزانية موارد من مورد أهم تعتبر

 الضريبية املحلية باملوارد الجماعات ميزانية تمويل كيفية:الثاني املطلب

 املوارد ولهذه البلديات، ميزانية من % 31حوالي تمثل إذ املحلية الجماعات ميزانية في الجبائية املوارد تعتبر

 .املحلية بها الجماعات لتمويل طرق  هناك أن إلى إضافة تقديرها، إلعداد شروط

 الجبائية املوارد تقدير -أ1

 فيها مدونة بطاقة لها، البلديات التابعة كل إلى أكتوبر بإرسال شهر خالل للوالية الضرائب مديرية تقوم

  .(1) مايلي فيها تظهر حيث ألاولية، امليزانية إعداد في ملساعدتهم بملحق مرفقة وتكون  والرسوم، الضرائب

 الجبائية املوارد تقديرات إعداد طريقة 1995 لسنة املالية قانون  حدد :التقديرات إعداد كيفية أ-أ 

 السنة من ديسمبر 31 غاية إلى املحققة الضريبية (إلايرادات) النواتج تحسب حيث املحلية، للجماعات

 يتم الناتج هذا واحد، شهر خالل الضريبي التحصيل متوسط ليعطينا أشهر (09) على تقسم ثم الجارية،

 .ديسمبر 31 غاية إلى الجبائية باملوارد الخاصة التقديرات ليعطينا شهرا12 في ضربه

 بعين تأخذ حيث املتوقع، الاقتصادي التطور  تعكس التي النمو نسبة في تضرب الناتجة القيمة هذه

 :(2) .الضرائب قباضات بعض لتحصيالت الاعتبار تأخرإلاحصائيات

 تأسيس بضرورة املحلية مصالحها جميع للضرائب العامة املديرية تذكر:املعلومات بطاقة تأسيس  -ب 

 .املحددة آلاجال في إلرسالها بملحق مرفقة تكون  أوت،حيث شهر خالل نموذجية،وهذا معلومات بطاقة

  :مايلي الاعتبار بعين ألاخذ والرسم،مع الضريبة نوعية بالتفصيل البطاقات هذه تعطي

 .الجارية للسنة مخصصة تقديرات -

 .ديسمبر 30 غاية إلى تحقيقات -

GRABA Hachemi. Op-cit p 44 (1)ـ 
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 املعلومات بطاقة استالم عند املوالية للسنة املحلية للجماعات ألاولية امليزانية في التقديرات هذه تسجيل

 املدونة ألارقام بمراجعة الضرائب مدير قباضات الضرائب،فيقوم طرف من الخاصة بهذه التقديرات

 إلى منها نسخة ترسل أكتوبر،حيث 20 وهو تاريخ محدد عليها خالل البلديات رؤساء تأشير بعد فيها،وهذا

 .البلدية حالة في ،وهذا(وزارة املالية)للضرائب العامة املديرية إلى ثانية الداخلية،ونسخة وزارة

 الضرائب مديرية على مستوى  الضريبي، تعد بالتقدير الخاصة املعلومات الوالية، فبطاقة حالة في أما

للوالية،  البلديات التابعة مختلف في املحصلة املنهي النشاط على الرسم الاعتباربعين  للوالية، آخذة

 .(1) .للضرائب العامة واملديرية الداخلية وزارة إلى الوثيقة وترسل

 .(2) :املحلية الضرائب على للتسبيقات الداخلي النظام طريقة -أ0

 من الصادرة الشهرية التسبيقات على ركزت ، 1995 املالية قانون  بموجب أبطلت التي الطريقة هذه

 ميزانية في املسجلة الجبائية إلادارة تقديرات مبلغ أساس على املحلية الجماعات لصالح الخزينة

 .املباشرة الضرائب إال ناتج يخص ال النظام وهذا املحلية، الجماعات

 في بلدية بكل الخاصة املوجهة الجداول  وطريقة التلقائي، الدفع طريقة:بطريقتين التسبيقات هذه تتم

 الرابعة السنة انتهاء عند حيث الجداول، هذه في املالية السنة إلى إلاشارة مع بالخزينة، مؤقت حساب

 حساب تسوية طريقة تسمى التي التسبيقات لهذه حسابية عملية البلديات لكل الضرائب قباضة تجري 

 العجز هذا تغطية يتم عجز أي قيمة ناقصة؛ هناككانت  إذا ما حالة ففي.هذه التسبيقات مع البلدية

 التي التسبيقات من أكبر البلدية مدخوالت أن العكس، أي حالة في أما fcclاملشترك الصندوق  طرف من

 . .املحلية للجماعات املشترك إلى الصندوق  الفائض هذا فيوجه سنوات، أربع خالل تلقتها

 في الضريبية للتقديرات مصداقيته يعطي املحلية للجماعات املباشرة التمويلية بالضرائب الطريقة هذه

 .والفائض العجز حالة في تسوية هناك يكون  حيث املحلية، للجماعات ألاولية امليزانية

 

 

 .82ص سابق ، مرجعاملحلية الجماعات ميزانية في العامة النفقات فعالية تقييم الحفيظ، عبد ـ عباس(1)

 تسيير فرع-الاقتصادية العلوم في املاجستير شهادة نيل متطلبات ضمن مقدمة مذكرة)املحلية للجماعات املالية املوارد تفعيلمسعودي، الكريم ـ عبد(2)

 .153،ص(2113ـ2012تلمسان،سنة بلقايد، بكر أبي جامعة -العامة املالية
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 للجماعات املشترك إلى الصندوق  يتوجه الذي ضريبي فائض وجود حالة في الطريقة هذه على يؤخذ وما

 إلى أنها تؤدي إلى كبيرة، باإلضافة نشاطات في في تقوم باإلنفاقأكثر الضريبية يجعل القباضات املحلية،

 .الضرائب تحصيل في املباشرة الضرائب قباضات وتهاون  تراجع

 .(1)املحلية للجماعات الجبائية املواد لدفع الجديد النظام -3

 حيث املحلية، للجماعات الضريبية املوارد دفع لعملية جديدة طريقة 1995 لسنة املالية قانون  وضع

 التحصيالت مختلف للبلدية التسيير قابض إلى شهريا تحول  أن املختلفة قباضات الضرائب ألزمت

 حالة في الخزينة أمين وإلى الشهرية، املحاسبة إعداد عند هذا قانونا، عليها املتفق النسب حسب الضريبية

 .املحلية للجماعات املشترك الصندوق  حالة في املشترك للصندوق  الرئيس ي الخزينة أمين لىوإ الوالية،

 في تحصيال ألاكثر الرسوم خالل من أكبر بتمويل املحلية الجماعات مليزانية الجديدة الطريقة هذه تسمح

 والتحصيالت املحلية للجماعات الجبائية التقديرات بين كبير فرق  هناك يكون  ال حيث املدة، نفس

 .الفعلية

 يحول  الذي السابق النظام عكس وعلى الخاصة، املصالح طرف من التعديل بعملة القيام عند أنه كما

 املشترك والصندوق  البلديات والواليات املحلية الجماعات فإن املشترك، إلى الصندوق  الفائض قيمة

 .(1)القانون  في املحددة النسب حسب إلاقتصادي التطور  جراء من املحقق الفائض قيمة من يستفيدون 

 حيث ميزانيتها، في املوجودة التقديرات سوى  تضمن ال املحلية الجماعات أن الطريقة هذه على وما يأخذ

 ال الطريقة هذه فإن الضرائب قيمة تناقص حالة وفي كلية، بصفة القيمة الضريبية إلادارة تعطي

 .النقص هذا تغطية تستطيع

 كفاءة بتبعية مميزة التقديرات هذه تصبح التقديرات، لقيمة الضريبية التحصيالت تجاوز  حالة في أما

 الوقت في الضرائب تحصيل عملية في تتهاون  الضرائب قباضات يجعل ما وهذا الضريبية، إلادارة عمال

 .املحدد

 التسيير قباضات في زمالئهم طرف من مساعدة على الضرائب قباضات حصول  عدم حالة في أنه كما

 لهذه الحقيقي التحصيل نسبة تحديد يستطيعون  ال فإنهم لذا املعنية، للبلدية قيمة الضرائب لتقدير

  .الضرائب

 .155ـ154ص السابق،ص املرجع مسعودي،نفس الكريم ـ عبد(1
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 في املحلية الجماعات ميزانية لتمويل آخر نوع النظام هذا يعتبر :املحلية للجماعات التضامن نظام*

 املحددة وظائفهم في باالستمرار( والوالية البلدية) املحلية للجماعات للسماح الاستثنائية، وهذا الحاالت

 تعرف بالصندوق  مؤسسة شكل في التضامن نظام أنشأ(. وقانون الوالية البلدية قانون ) القوانين في

 .املحلية  للجماعات املشترك

 .(1) املحلية الجماعات ميزانية تمويل في الضريبية املساهمات:الثالث املطلب

 .هذا مطلبنا في إليه سنتطرق  ما وهذا املحلية الجماعات مليزانية املمولة املوارد أهم من الضرائب تعد

 املحلية الجماعات لفائدة املحصلة الضرائب: -1

 البلديات، الواليات والصندوق ) مشتركة بصفة املحلية الجماعات لفائدة املحصلة الضرائب تتمثل

 بموجب الجزافي الدفع ضريبة إلغاء بعد وهذا املنهي، النشاط على الرسم في (املحلية للجماعات املشترك

 :إلى نتطرق  وفيما يلي 2006 املالية قانون 

 قانون  من 222 املادة خالل من املنهي النشاط على الرسم معدل يحددأTAP: املنهي النشاط على الرسم-أ

 حددته الذي و التكميلي املالية قانون  من 08 املادة بموجب املعدلة املماثلة الرسوم و املباشرة الضرائب

 ،هذه 1996 سنة منذ% 2,55 ب مقدرة نسبته كانت ،بعدما 2002 سنة من ابتداءا و ذلك 2 % بمعدل

صناعية،  بأنشطة الرتباطها وذلك هاما عائدا تدر الواقع أنها في إال ضعيفة، تبدو أنها رغم (%2 ) النسبة

 (2) :كمايلي موزعة وهي حرة وأنشطة حرفيةتجارية، 

أاملنهي النشاط على الرسم حصيلة توزيع:أأ11الجدو  رقم أ               أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ -أب

 املجموعأم.ج.م.ص حصةأالبلدية حصةأالوالية حصةأالرسم نوع

 على النشاط الرسم

 TAPاملنهي

أ2,00%أ0,11%أ1,30%أ%0,59

 .املماثلة الرسوم و املباشرة الضرائب قانون  من 22 املادة:املصدر

 إلى املنهي النشاط على الرسم معدل رفع تم 2008 لسنة التكميلي املالية قانون  من 08 رقم املادة وبموجب 

 هذا ناتج توزيع ويتم نابيبألا  بواسطة املحروقات نقل نشاط عن الناتج ألاعمال رقم فيما يخص 3 %

  :كمايلي الرسم

 157 ص السابق، املرجع مسعودي،نفس الكريم ـ عبد(1
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 .املفتشية العامة للمالية  1332-12-22املؤرخ في  03-32رسوم التنفيدي ـ امل(2)

 .للدولة%0,88

 .البلديات لصالح%1,96

 . FCCLاملشترك للصندوق % 1,12

 حصة من % 50 نسبة تدفع أن على املماثلة الرسوم و املباشرة الضرائب قانون  من 222 املادة تنص كما*

ألاخيرة،  هذه إلى الجزائر لوالية تابعة حضرية دوائر تشكل للبلديات التي العائدة املنهي على النشاط الرسم

 تعود % 65 حوالي كبيرة نسبة هناك أن يتضح املنهي، النشاط على الرسم حصيلة توزيع خالل ومن

 .(1) املحلية للجماعات املشترك للصندوق  فتعود 5 %أما الباقي للوالية، 29,50 %حوالي للبلديات، و

 البلديات لصالح املحصلة الضرائب:أ-0

 كلية البلديات بصفة لفائدة الضرائب بعض بتخصيص الجزائري  املشرع قام لقد

 :يلي فيما والرسوم الضرائب هذه وتتمثل التنمية عملية في الرئيسية القاعدة باعتبارها

  يعتبر أنه إال الضرائب، من النوع لهذا الضئيلة املساهمة من بالرغم:العقاريأ الرسم-أ

 في التحكم على عموما إلاداري  التنظيم عجز عن يكشف إذ للبلدية،أالضرورية املالية املوارد أهم من

 .وتطويرها العقارية الحضيرة

 على العقاري  الرسم من ويتكون  الضرائب، قانون  من 261 و 248 املادتين الرسم هذا على نصت وقد

 نسبة يحدد جدول  هناك الرسم هذا ولحساب .املبنية غير امللكيات على العقاري  والرسم املبنية امللكيات

 الكراء قيمة أساس الدخول على حساب يتم مربع، بحيث متر لكل املناطق، وذلك حسب الضريبة

 هذا إعداد يتم كماللضريبة،  الخاضعة الخضراء املساحة مجموع في مضروب املربع باملتر  الجبائية

  .(2)املالك باسم الرسم

 يحدد املماثلة، فإنه والرسوم املباشرة الضرائب قانون  من2 مكرر  263 للمادة وفقا:التطهير رسم - ت

 :(3)كما يلي التطهير رسم مبلغ

 .1330-10-21ليوم  30- 221املرسوم التنفيذي .من قانون الضرائب املباشرة و الرسوم املماثلة222ـ املادة(1)

 1332-11-11ليوم  111-32املرسوم التنفيذي  .املماثلة والرسوم املباشرة الضرائب قانون  من261ــ248ـ املادة(2)

 1311-13-11ليوم  53-11املرسوم التنفيذي  .املماثلة والرسوم املباشرة الضرائب قانون  من 02 مكرر  263 املادةـ (3)
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 . سكني استعمال ذي محل كل على دج 1000 و دج 500 ما بين1-

 .ماشابه أو حرفي أو تجاري  أو منهي استعمال ذي محل كل على دج 10000 و دج 1000 ما بين2-

 .املقطورات و للتخييم مهيأة أرض كل على دج 20000 و دج 5000 مابين3-

ما شابه،  أو حرفي أو تجاري  أو صناعي استعمال ذي محل كل على دج 100000 و دج 10000 مابين4-

 .أعاله املذكورة ألاصناف تفوق  كمية تنتج

 املجلس مداولة على بناءا البلدي املجلس الشعبي رئيس من بقرار بلدية كل في املطبقة الرسوم وتحدد

 .الوصية السلطة رأي استطالع الشعبي، وبعد

البلديات  لفائدة تحصل التي الوحيدة املباشرة غير الضريبة هو الذبح على الرسم :الذبائح على الرسم-ت

 يتم التي الحيوانات لحوم وزن أساس على حسابه البلدية، ويتم مذابح إقليمها في تقع بصفة كلية، والتي

 :كما يلي ويتوزع الواحد للكيلوغرام دج 5 بمعدل ذبحها

 للكيلوغرام دج :3,5 البلدية. 

  للكيلوغرام دج  1,5: الحيوانية الصحة حماية صندوق /املحلية للجماعات املشترك الصندوق. 

 أو سياحية كمحطات البلديات املصنفة مجموع البلديات أو لفائدة يؤسس رسم هو:إلاقامة رسم-ث

 غير ألاشخاص على الرسم هذا مختلطة؛ يطبق سياحية محطات أو سياحية معدنية أو حمامات مناخية

 للبلدية عقاري  رسم دفع عليهم يجب إقامة، إذ يملكون تأشيرة ال وعلى الذين البلدية داخل املقيمين

 على دج 100 تتجاوز  وال دج 60 تفوق  الواحد، وال اليوم وعلى الشخص على الرسم هذا املعنية، ويؤسس

 واملجاهدون  الاجتماعي الضمان تكفل صناديق من املستفيدون  منه يعفى الرسم هذا أن غير العائلة،

 املحالت أصحاب الفنادق أصحاب طريق عن الرسم هذا تحصيل يتم وغيرهم، و الشهداء أرامل

 .(1) .البلدية خزينة أمين إلى مسؤوليتهم تحت ويدفع السواح و املعالجين إليواء املستعملة

 

 

 

 .2009 املالية قانون  ،املتضمن 2008 ديسمبر 30 في املؤرخ21ــ08 رقم القانون  من 19 املادة بموجب املعدلة م،.ر.و.م.ض قانون  من 4 مكرر  282ـ املادة(1)
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 املحلية الجماعات و الدولة لفائدة املحصلة الضرائب :-3

 :يلي فيما أساسا املحلية والجماعات للدولة العائدة الضرائب تتمثل

 العقارية صنف الريوع إلاجمالي الدخل على الضريبة -أ

 02 املادة بموجب واملتممة املعدلة املماثلة والرسوم املباشرة الضرائب قانون  من مكرر  42 املادة بموجب

 يورع فإنه 2008 لسنة التكميلي املالية قانون  واملتضمن 2008 جويلية 24 في املؤرخ02ـ08رقم  ألامر من

 :يلي كما عقارية ريوع صنف إجمالي الدخل على الضريبة حاصل

 .الدولة ميزانية لفائدة%50

 .البلديات لفائدة%50

 سوق  شهده الذي املحسوس الارتفاع نتيجة للبلديات الجبائية بزيادة املوارد يسمح املتساوي  فالتوزيع

  الجزائر في إلايجار

  TFUالوحيدة الجزافية الضريبة -ب

 الجزافي النظام محل تحل وحيدة مباشرة ضريبة وهي ، 2007 املالية قانون  بموجب الضريبة هذه أنشأت

 الدخل على الضريبة وتعوض الدخل، على للضريبة

 التكميلي املالية قانون  من 10للمادة وفقا املنهي، النشاط على والرسم املضافة القيمة على والرسم إلاجمالي

 :(1) يلي كما الوحيدة الجزافية الضريبة تجنا ويوزع ،2008 لسنة

 48.00 %البلدية ميزانية -

 0.50%والحرف التقليدية الصناعة غرف ، 1 %والتجارة الصناعة غرفة -

 40 %  ـ البلديات

  5%.ـ الواليات 

 FCCL 5 %. املشترك الصندوق  -

 121عبدالكريم مسعودي، ميزانية الوالية بين التحضير واملتابعة ، مذكرة تخرج املدرسة الوطنية لالدارة ،صـ (1) 
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 : TVAاملضافة القيمة على الرسم :ج

أ :يلي كما املضافة القيمة على الرسم يوزع ناتج

 الداخل في املحققة لألعمال بالنسبة:  

 85 %الدولة -

 5 %البلدية -

 10% املحلية للجماعات مشترك الصندوق  -

 الصادرات ضمن املحققة لألعمال بالنسبة:  

 85%:الدولة -

 15% املحلية للجماعات املشترك الصندوق  -

 ومع املحلية، الجماعات بحصة مقارنة معتبرة الرسم من الدولة حصة أن لنا يتباين التوزيع هذا خالل من

  .(2)املحلية الجماعات ميزانية في هاما موردا تمثل فهي ذلك

 لامالك على الضرائب -د

 يملكها القيم، التي و الحقوق  و ألامالك جميع على مباشرة، تفرض ضريبة تعتبر ألامالك على الضريبة إن

املوجودة  ألمالكهم وذلك بالنسبة الجبائي بالجزائر مقرهم يوجد الذين ألاشخاص الطبيعيين من كل

 الضريبة وتوزع بالجزائر مقر لهم ليس الذين الطبيعيين لألشخاص بالنسبة وخارجها، وكذلك بالجزائر

 :كما يلي املحلية والجماعات الدولة من كل بين ألامالك على

 60% الدولة -

 20% البلدية -

حسابات  من سابح وهو)الوطني الصندوق  اسم تحت 302 ـ 050 رقم الخاص التخصيص ـ حساب 

  (.الخزينة

 .ألاكبر النسبة لها الدولة وأن تستفيد ال الوالية أن التوزيع هذا من ونالحظ

 

 

 .132عبدالكريم مسعودي، مرجع سابق ، ـ (2) 
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 السيارات قسيمة:ج 

 مالك على عبؤها يقع الجزائر في املرقمة السيارات ،على 1997 املالية قانون  بموجب الضريبة هذه أنشئت

 .للسير وضعها سنة من ابتداء القسيمة تعريفة وتعرف (معنوي  أو طبيعي شخص)السيارات

 العادي التحصيل مدة تمديد سنة، ويمكن كل من 31 إلى جانفي أول  من القسيمة تعريفة وتسدد

 يتعدى ال أجل في الترقيم بطاقة تسليم عند تسديدها الوزير املكلف باملالية، ويتم من بقرار للقسيمة

 :يلي كما القسيمة حاصل السنة، ويوزع خالل املقتناة للسيارات بالنسبة يوما ثينثال

 .80 %املحلية للجماعات املشترك الصندوق -

 .(1)20% الدولة -

 البحريأ الصيد مداخيل على الضرائب:-د

 الصغيرة املهن وأصحاب والصيادين البحارة عاتق على البحري  الصيد مداخيل على الضريبة تفرض

 البحري، وتوزع والصيد

 :التالي النحو على الضريبة وتحدد .البلدية لفائدة 50 %و الدولة، لفائدة 50 %بالتساوي 

 .الصغيرة السفن ملستغلي دج 900 بقيمة ثالثي كل في تحدد -

  .الترفيهي للصيد بالنسبة دج 2000 بقيمة ثالثي كل في ـ تحدد 

 .(2)والصيادين للبحارة بالنسبة دج 2000 بقيمة ثالثي كل في ـ تحدد 

 

 

 

 

 

)1(-Tolbi Alla Eddine, Mémoire de fin d’étude en fiscalité, Ecole nationale des impôt. Koléo.16eme promotion. 2000-2005. 

أ –الجزائر في الجارية الاقتصادية التحوالت ظل في املحلية الجماعات تمويل التسيير، وعلوم الاقتصادية العلوم منتدىـ (2) 
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أ

 :خالصة 

 مصالح لتسيير فعالة أداة تعد املحلية للجماعات يزانيةالتقديرية امل أن إلى توصلنا الفصل لهذا كخالصة

 العملية هذه تتم حيث القانون، حدده الذي إلاطار في تتم وتنفيذها تحضيرها وعملية املحلية، الجماعات

 لضمان مختلفة رقابية هيأت أعين تحت

بها   املنوطة امليادين مختلف في تتوالها التي املتعددة الوظائف لتغطية تحتاج فهي مصداقيتها، و شرعيتها

 املوارد هذه زادت وكلما الاقتصاد، تطوير في املساهمة خالل من دورها نجاح لها تضمنإلى موارد ذاتية  

 السكان حاجيات تلبية من ذلك وأمكنها املحلية الجماعات زادت فعالية امليزانية في استغاللها وحسن

 .ألاكمل الوجه اختصاصاتها على ممارسة إلى يؤدي مما املتزايدة،
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جـانـب الـتـطبيقيالــ  
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 :أتمهيد

حيـث بواسطة التكامل بين الجانبين النظـري و التطبيقـي فـي العمـل امليـداني ، إال ال تكون املعرفة العلمية 

مـــدى يجـــب التطـــرق إلـــى الجانـــب التطبيقـــي لتجســـيد مـــا تـــم دراســـته فـــي الجانـــب النظـــري و كـــذلك معرفـــة 

 . أهميتهاتطبيق القواعد و النظريات املوجودة حول التسيير امليزانية و 

حيـث النظـري و التطبيقـي ،  املنبثقـة عـن الجانـبهتمـام باملعلومـات و لقد حولنا مـن خـالل بحثنـا هـذا الا 

تـــم التركيـــز فـــي العمـــل امليـــداني حـــول جميـــع املهـــام املخولـــة قانونـــا و املســـندة إلـــى املديريـــة العامـــة للماليـــة و 

 الوسائل لبلدية مستغانم  

 .غاية نهايتها  إلىو تنفيذ امليزانية من بدايتها  إعدادمرحلة  ناقشناحيث 
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أملحة عن بلدية مستغانم:أاملبحث لاو  

أتعريف بلدية مستغانم:أأو  املطلب لاأ

أ:أأأأتعريف ببلدية مستغانم -أ1

كلم  351تقع في الشمال الغربي الجزائري تبعد عن الجزائر العاصمة ب هي عبارة عن مرفق عام حيث 

يحدها شماال البحر ألابيض املتوسط و جنوبا بلدية عين بودينار ، خير الدين ، حاش ى مماش وشرقا 

، و على 2كلم  51بلدية بن عبد املالك رمضان ، و غربا بلدية مزغران و هي تتربع على مساحة قدرها

 .نسمة  211111: بــ  2112م ،وتبلغ كثافتها السكانية وفقا إلحصائيات سنة  11211ساحل طوله 

 :إحصائيــــــات -أ0

 (1): تأطير البلدية  

  1115:العدد إلاجمالي للعمال 

  11 التأهيلعدد أعوان 

 . 21: عدد أعوان التأطير 

 .211:  عدد أعوان التحكم 

 .232: عدد عمال التنفيذ 

يمكننـــا تكـــوين هيكـــل بنيــــوي " لبلديـــــة مستغانــــــم" البطاقـــة الفنيــــة الشـــاملة الخاصـــة بعـــد التعـــرض لهـــده 

 .تنظيمي للبلدية 

 

 
1

                                                           

 31/12/2112القائمة الاسمية للعمال الدائمين و املتعاقدين املوقوفة بتاريخ  من -1
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أالهـيكـــــل التــنـظيــمـي للــبـلــديـــة:الثانيطلب امل

أ

أ

أ

 

أ

أ

أ

أ

أ

 ديوان رئيس البلدية

 االمين العام

العامة مديرية التنظيم و االشغالمديرية  مديرية المالية و الوسائل   مديرية البناء و التعمير 

 االمانة العامة

 مصلحة أمالك البلدية

 مصلحة النشاط االقتصادي

 مصلحةالتجهيز و الصفقات

 مصلحة الطريق

 مصلحة الزجاج

 مصلحة المكانيك

 مصلحة الحالة المدنية

مصلحة االدارة و 

 التنظيم

مصلحة الموارد 

 البشرية

 مصلحة الرخص

مصلحة متابعة 

 االشغال

مصلحة االمالك  مصلحة الزفت

 العقارية

 مصلحة المحاسبة و الميزانية

 مكتب االعالم األلي

 مكتب األرشيف

 مكتب الطباعة

 مكتب المنزاعات
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أ.مديرية املالية و الوسائلتقديم :نياملبحث الثا

أ.املالية و الوسائل تعريف مديرية :املطلب الاو  

دورا بــــارزا مــــن خــــالل مختلــــف مصــــالحها فــــي تجســــيد  لبلديــــة مســــتغانم و الوســــائل املاليــــةيريــــة مد تلعــــب

 :كالتالي  الحركة املالية للبلدية حيث من الهيكل التنظيمي بتضح انها تتكون من اربعة مصالح

 امليزانية و املحاسبة  مصلحةـ. 

  الصفقات العمومية مصلحة التجهيز و. 

 مصلحة امالك البلدية . 

 مصلحة النشاط الاقتصادي 

كمـــا  تطبيقهـــا الســـهر علـــى مصـــلحة مكاتـــب تابعـــة لهـــا تجســـد املهـــام املخولـــة لهـــا و تعمـــل علـــى حيـــث لكـــل 

تنقســم املكاتـــب الــى فـــروع اخــرى لـــم نقــم بـــذكرها لكثرتهـــا وتمحــور مهامهـــا فــي نفـــس الســياق مـــع املكاتـــب و 

 .  (1)املصلحة املنبثقة عنها 

أ.مهام املديرية املالية و الوسائل :املطلب الثاني

 :تتولى هذه املديرية املهام الرئيسية التالية 

 الاضافية و الحساب الاداري لكل سنةاعداد امليزانية التقديرية الاولية و  -1

القيــــــام بجــــــرد جميــــــع املمتلكــــــات العقاريــــــة و املنقولــــــة و تســــــجيلها فــــــي الســــــجل الارتكــــــازي للبلديــــــة  -2

sommier consistance 

 .مسك جميع الدفاتر املحاسبتية و الحوالات وسندات الطلبية  -3

 تحصيل املوارد و متابعة الاجراءات في املواعيد املحددة -1
2 

 

 

 

 

 هر على ابرام جميع الصفقات و الاتفاقية الخاصة باملشاريع التنموية للبلديةالس -5

                                                           
 المصادق عليها من طرف مديرية االدارة المحلية لوالية مستغانم 17/12/7100بتاريخ  01/7100المداولة رقم  -0
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رفع جميع التقارير املالية لرئيس املجلس الشعبي البلدي  -2
(1) 

أئلاملالية و الوسا مديريةالهيكل التنظيمي :املطلب الثالث 

 .ـ املديرية الفرعية للمالية و الوسائل 

 :تتلخص كمايلي  مصالحـ تحتوي على ثالث 

 :امليزانية و املحاسبة  مصلحةـ 1

حيـــــث تكمـــــن مهامـــــه فـــــي ترتيـــــب و تنظـــــيم الرواتـــــب للعمـــــال و تســـــيير امليزانيـــــة الخاصـــــة بالبلديـــــة و اعـــــداد 

 .كشوف و الفواتير و ايضا تجميع مختلف تقديرات امليزانية و متابعة الوضعية املالية 

 :الصفقات العمومية  مصلحةـ 0

التي يقوم بها هذا املكتب انشاء جميع الصفقات الخاصة باملؤسسة ،حيث يقوم املكتب ومن املهام 

بإنشاء دفتر الشروط الخاص بالصفقة املراد عقدها و ارسالها الى وزارة الداخلية من اجل املوافقة 

 عليها ،و يقوم بنشرها في الجريدة الرسمية و من ثم يقوم هذا املكتب باستقبال امللفات و فتحها

ثم يقوم بدراسة امللفات على مستوى املوظفين املكتب ،من اجل اختيار امللف  رئيس املديريةبحضور 

 .املناسب و بعد اختياره تقوم بإرسال اسم الشخص للجريدة الرسمية 

أ:الوسائل العامة و التجهيزات  مصلحةـ 3

بالبلديـة و علـى ممتلكاتهـا وهـو املسـؤول من املهام التي يقوم بها هـذا املكتـب باملحافظـة علـى  كـل مـايتعلق 

 .الخ.........على نظافة البلدية و حضيرة السيارات 

3 

 

 

 

أاعداد و تنفيد امليزانية البلدية :أاملبحث الثالث 

                                                           
 06/12/0001بتاريخ  70/01للمحاسبة رقم القانون العضوي  -0
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أمرحلة جمع املعلومات :املطلب الاو  

هده الاخيرة بصفتها يتعلق هذا الجانب بتقنيات تسير امليزانية املحلية وتثمين املمتلكات التابعة للبلدية 

حماعة محلية قاعدية يجب عليها ان تتكفل بمهام الخدمة العمومية و ان تلبي الحاجة الاساسية 

للمواطنين املقيمين في إقليمها لذلك لها نفقات واجبة الدفع فينبغي عليها ان تزود بموارد مالية من 

 .اجل تغطية نفقاتها 

تعتبر  ميزانية البلدية كشف توقعات خاص بالنفقات و إلايرادات للبلدية و هي أيضا جدول ترخيص    

 . و هذا ما سنلمسه في عملنا التطبيقي هذا (1)و تسير يسمح بالسير الحسن ملصالح البلدية 

أ:مرحلة جمع املعلومات  -1

بلدية يقوم رئيس مديرية املالية            تعد هده املرحلة أهم مرحلة حيث وتحت إشراف ألامين العام لل

و الوسائل و بالتنسيق مع جميع املديريات التابعة للبلدية بجمع و إحصاء جل املعلومات املتعلقة 

بمتطلبات كل مديرية على حدا وإعداد التقارير املالية باالستناد على نفقات و إيرادات آخر حساب 

 النفقات الطارئة املحتمل وقوعها خالل السنة املوالية   عتبارالا مع أخذ تم إعداده    (1-ن)إداري 

 :مستندا على 

 (احتياجات املصالح املختلفة )ـ برامج التمويل للسنة املقبلة 

 .ـ مخطط ألاشغال و الترميمات املزمع القيام بها 

 .ـ مخططات التجهيز باملعدات الخفيفة و لوازم العمل

 (ل القوانين لرفع ألاجور تدخ) ـ تطور ألاسعار و ألاجور 

 (الخ ....التقاعد النقل الانتداب الترقية ) مخططات التوظيف و حركة العمال املرتقب حدوثها . 

 احصاء البرامج التنموية املزمع تجسيدها خالل السنة املالية الخاصة بامليزانية. 

 .كل املعلومات ترفق مع تقرير املفصل  -

 

أالايرادات  -
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و كــــــذلك سنــــــــــــــــــــــدات التحصــــــيل للســــــنة املاليــــــة ( 1-ن)باالســــــتناد الــــــى الحســــــاب الاداري الخــــــر ســــــنة ماليــــــة 

نقـوم بعمليـة التوقعـات لاليـرادات املحتمـل تحصـيلها خـالل السـنة   TITRE DE RECETTES ( ن) الجاريـة 

ايـرادات حقيقيـة يجـب تحصـيلها  غير ان هناك ايـرادات  التـدخل ضـمن التوقعـات و لكنهـا(  1+ن)املالية  

 اجباريا  ونذكر منها

   الاســواق املغطــاة , املحــالت املهنيــة , املجــالت التجاريــة .املســاكن ) الايــرادات الخاصــة بالعقــارات ,

حيــث تعــد قائمــة ,وكــل مــا مــن شــانه إضــفاء وتثمــين ممتلكــات البلديــة ( الــخ .... الاســواق الجواريــة

مؤشــرة (  املحاســب العمـومي)بلديـة و بالتنســيق مـع امــين الخزينـة لجميـع العقـارات و ممتلكــات الل

 .من قبله يتم فيها احصاء املداخيل بصفة عامة و دون استثناء للسنة املوالية 

 الجبائيــة   البطاقــة( FICHE DE CALCUL)  املرســلة مــن قبــل املديريــة العامــة للضــرائب تشــمل

 .جميع املوارد الجبائية للبلدية 

 الية املرسلة من طرف الوالية الحولة بصفة سنوية الى حساب البلدية و هيالاعانات امل 

موجهـة لتغطيـة النفقـات إلاجباريـة     subvention du péréquationاعانـة معادلـة التوزيـع    -

 (تامين العتاد و املنقوالت , نفقات غاز ماء الكهرباء , ألاجور ) 

 نقص القيمة الجبائية   منح -

 باملسنين و ذوي الاحتياجات الخاصة تحمل طابع التخصيصإعانات الخاصة  -

 اعانات صيانة العتاد املدرس ي تحمل طابع التخصيص -

  تحمل طابع التخصيص. اعانات الاطعام املدرس ي  -

 تحمل طابع التخصيصاعانات صيانة املدارس الابتدائية  -

 استعمالها في اغراض اخرى كل اعانة تحمل طابع تخيص يعني اليمكن استغاللها او تحويلها و 

بعـــد جمــــع املعلومــــات و ادراج جميــــع إلاعانــــات كــــايرادات فــــي ميزانيــــة البلديــــة نقــــوم بتقســــيمها علــــى جميــــع 

 الابواب و املواد الخاصة بنفقات قسم التسيير   

 

 

  قسم التجهيز 

مـــن قســـم التســـيير و توجيههـــا الـــى قســـم التجهيـــز لتجســـيدها فـــي شـــكل  % 11القيـــام باقتطـــاع  -

 ريع تنموية ممونة من ميزانية البلديةمشا
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أ:دراسة مشروع امليزانية  1ـ41

بعد اعداد امليزانية يتم دراسـتها رفقـة الامـين العـام للبلديـة و لجنـة الشـؤون املاليـة و الاقتصـادية للبلديـة 

املكونـة مـن منتخبـين حيـث يــتم مناقشـة اقسـام امليزانيـة بـاب ببــاب و مـادة بمـادة و  الاتفـاق علـى املشــاريع 

الاراء لتقلــــــيص النفقــــــات او ادراج وابــــــداء الاقتراحــــــات والتنمويـــــة املزمــــــع تجســــــيدها خــــــالل هــــــده الســـــنة  

 .ايرادات لم تدرج ضمن امليزانية لتفادي حدوث أي عجز  محتمل 

أ:التصويت على امليزانية  0ـ1

 بعد دراسة مشروع امليزانية تقدم الى املجلس الشعبي البلدي للمصادقة عليها مرفوقة بالوثائق التالية

 .دفتر الايرادات و النفقات  -

 دفتر املالحظات -

 دفتر البرامج التنوية -

 قائمة الاسمية للعمال  -

 البطاقة الجبائية  -

 مقررات الاعانات املمنوحة -

 قائمة حضيرة البلدية  -

و بعـد هـذا العمــل املكثـف و املعقـد يقــوم ايضـا أعضـاء مجلــس الشـعبي البلـدي بعمليــة دراسـة و مناقشــة 

إلانشــــغاالت التــــي تمــــس السياســــة  التقــــديرات املاليــــة و لــــه حــــق فــــي اقتــــراح تعــــديالت و طــــرح كــــل أســــئلة و 

 .العامة للبلدية 

بعد مصـادقة اعضـاء املجلـس الشـعبي البلـدي علـى امليزانيـة ترفـق بالوثـائق السـابقة باإلضـافة إلـى مداولـة 

تـــــدرج فيهـــــا املجـــــاميع النهائيـــــة لالعتمـــــادات الخاصـــــة بالنفقـــــات و إلايـــــرادات و ترســـــل الـــــى الجهـــــة الوصـــــية 

 31/11تاريخ للمصادقة عليها و هدا قبل 

أاملصادقة على امليزانية :املطلب الثاني 

والـي الـف نسـمة فاعتمـاد املصـادقة عليهـا يـتم مـن طـرف  211كون بلديـة مسـتغانم تقـدر نسـمتها اكثـر مـن 

 . دائرةالعن طريق رئيس  الوالية حيث ترسل له 
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تســـجيل مالحظـــات و اخطـــاء تعـــاد الـــى يزانيـــة فـــي اجـــل شـــهر واحـــد و فـــي حالـــة اململصـــادقة علـــى حيـــث تـــتم ا

املجلـــس الشـــعبي لتصـــحيح و التعـــديل املالحظـــات املدرجـــة عــــن طريـــق برقيـــة رفـــض مؤقـــت مو ـــ ى عليهــــا 

 . للمصادقة عليها ( الوالي)وبعد التصحيح تعاد الى الوصاية  باسم رئيس املجلس الشعبي البلدي 

حقيقية قابلة للتنفيـد حيـث يـتم ارسـال نسـخ  بعد املصادقة عليها تتحول من مشروع ميزانية الى ميزانية

 .منها الى املراقب املالي و امين الخزينة املختصين اقليميا للمراقبة و التنفيد كل في اختصاصه 

أ0116دراسة ميدانية مليزانية :أاملبحث الثالث 

 :يتنقسم ميزانية البلدية إلى قسمين هما قسم للتسيير و قسم للتجهيز نتطرق إليهما فيم يل

        قسم التسييرأ :أاملطلب لاو أ

 أأأ إلايــــــرادات -1

أيمثل إيرادات قسم التسير(أ:10)أجدو  رقم 

أدج     884.147.317.31أتقديرات امليزانية إلاضافية

أدجأأأأأأأأ66.000.677.81أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأــاصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالترخيصــات الخ

أ       جد 951.069.995.11أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ ـــوع التقديرات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجم

أدج 1.195.441.143.89أأأأأأأأأأأأـــــــازات ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإلانجــــ

 املصلحة الاقتصادية للبلدية: املصدر 

     من خالل عرض هذه النتائج نجد أن نسبة إنجازات إلايرادات مقارنة بتـــقديراتها قد تجاوزت

 .دج  145.171.148.79مبلغ   وتمثل  % 15.28إذ تــقــدر النسبة الـزائدة بــــ  % 115.28

أ

                        

 

 

 

 :انجـــازات إلايـــــرادات حسب طبيعتهـــايمثل :  (10)أالشكل رقم 
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أ

أاملصلحة الاقتصادية للبلدية:أاملصدر

 لإليـــرادات حسب ألابـــواب  يمثل (أ:13)أالجدو  رقم 

أمعلومات من املصلحة الاقتصادية:أاملصدر

أ

أ

أ

 2112يمثل  الايرادات املحصلة خالل سنة  (أ:14)أالجدو  رقمأأ

أ0116الحساب الاداري لسنة :أاملصدر 

 النسبة إلانجازات التحديدات التقديرات التعيين الباب

 %100,45 950,30 532 199 950,30 532 199 050,30 633 198 املصالح املالية 900

 %107,31 524,33 790 81 524,33 790 81 051,80 222 76 أجور و أعباء املستخدمين الدائمين 901

 %167,88 435,20 818 435,20 818 500,00 487 وسائل و مصالح إلادارة العامة 902

 %12200,00 600,00 36 600,00 36 300,00 مجموعة العقارات و املنقوالت 903

ــــرق  904 ـــ  %116,09 830,16 769 12 830,16 769 12 400,00 000 11 الطــ

ــــات 905  %61425,00 850,00 122 850,00 122 200,00 الشبكــ

 %0,00 0,00 0,00 200,00 املصالح إلادارية العمومية 910

 %260,87 000,00 510 000,00 510 500,00 195 املصالح الاجتماعية املدرسية 913

 %248,41 300,00 31 300,00 31 600,00 12 الثقافة الشباب و الرياضة و  914

 %29,16 000,00 040 9 000,00 040 9 996,00 999 30 املساعدة الاجتماعية املباشرة 920

931 
املنتجة ) ألامالك الخاصة بالبلدية

 (للمداخيل

14 734 924,00 16 373 046,00 16 373 046,00 111,12% 

ــــــاية 940  %140,22 197,90 328 545 197,90 328 545 863,00 895 388 ناتج الجبـ

 %100,00 410,00 087 229 410,00 087 229 410,00 087 229 ممنوحات مصلحة ألاموال املشتركة 941

 %115,28 143,89 441 095 1 143,89 441 095 1 995,10 269 950أ:املجمـــــوع
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من خالل الجدول نالحظ ان إلايرادات املحصلة خالل السنة املالية قد فاقت التقديرات وهذا 

 :عنه فائض  يستخدم في السنة املوالية وعليه  فان مشروع امليزانية خالي من إي عجز ماليماسينجم 

 أأأأأالـنـفـقــــــات -1

أ2112قسم التسيير لسنة  ـنـفـقــــــاتيمثل (أ:15)أجدو  رقم  -0

أ0116الحساب الاداري لسنة :أ)املصدر

للنفقــات وهــذا يــدل ان جمــع نالحــظ مــن خــالل الجــدول ان الانجــازات كانــت اقــل مــن التوقعــات بالنســبة 

دج  222.122.211.23املعلومـــات لـــم تكـــن بالشـــكل املطلـــوب الن تنفيـــذ امليزانيـــة  افـــرز عـــن قـــرق يقـــدر ب 

فهـــــو يعبـــــر مـــــن جهـــــة اخـــــرى علـــــى ســـــوء ( تشـــــكيل فـــــائض مـــــالي ) وهـــــذا رغـــــم انـــــه ايجـــــابي بالنســـــبة للبلديـــــة 

أ.التسيير

أحسب ألابـــــوابلنفقــــات قسم التسيير  مفصل جدول :أ(16)الجدو  رقم 

 % (-،)+الفارق  إلانجازات التقديرات التعيين

 %100,00 0,00 119,00 493 200 119,00 493 200 الاقتطاع لنفقات التجهيز

 %71,66 093,09 956 128- 683,13 060 326 776,22 016 455 أجور املستخدمين الدائمين

 %21,42 642,07 810 30- 000,00 400 8 642,07 210 39 ألاموال الخاصة

 %69,30 736,46 564 22- 263,54 935 50 000,00 500 73 مصاريف إلانارة العمومية

ـــات   %75,76 809,07 130 44- 648,74 918 137 457,81 049 182 مختلفةنفــقــ

 %76,17 280,69 462 226- 714,41 807 723 995,10 269 950أالنفقــــاتمجموع 

أدج   884.147.317.31أتقديرات امليزانية إلاضافية     

أدج      66.000.677.81أالترخيصــات الخــاصة

أجد   951.069.995.11أمجمـــوع التـقــــديرات

أدج  737.870.671.17أالتــحـــديــــدات

أدج  703.817.714.41أإلانجـــــــازات

أدج                  14.164.955.66أالباقــــي لإلنجــاز

 النسبة الباقي لإلنجاز إلانجازات التحديدات التقديرات التعيين الباب

 %98,28 0,00 132,00 523 200 132,00 523 200 132,00 023 204 املصالح املالية 900
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دج  ما يعادل نسبة  023.110.011.11من خالل دراستــنـــا لهذا الجـــدول نجد أن البلـــدية قد أنفقت مبلغ   

دج يمثل ألاموال الخاصة  11.121.355.22مقارنة بالتقديرات، و باقي إلانجاز و املقدر بمبلغ  % 76,17

 30و املسجلة ضمن امللحق رقم   2112إلى ذلك فواتير وصلت من بعد غلق السنة املالية  املتبقية أضف

 :املرفق للحساب إلاداري، كاآلتي

أيمثل املبالغ التي تم غلق فيها السنة املالية(:أأ17)الجدو  رقم 

أدج 309.596.17أأجور تشغيل الشباب .1

أجـــــــور و أعبـــــــاء املســـــــتخدمين  901

 الدائمين

455 016 776,22 326 060 683,13 326 060 683,13 0,00 71,66% 

وســــــــــــــــــــائل و مصــــــــــــــــــــالح إلادارة  902

 العامة

14 066 750,37 11 431 171,17 10 042 050,70 1.113.121.10 71,39% 

مجموعــــــــــــــة العقــــــــــــــارات       و  903

 املنقوالت

54 745 612,38 42 121 161,11 40 568 410,90 1.132.150.31 74,10% 

 %65,47 070,90 481 1 857,24 448 63 921,14 929 64 878,14 913 96 الطـــــــــرق  904

 %80,49 0,00 870,68 590 24 870,68 590 24 100,00 550 30 الشبكــــــات 905

 %71,75 870,57 408 629,51 446 4 500,08 855 4 439,42 197 6 املصالح إلادارية العمومية 910

 %4,01 0,00 015,20 10 015,20 10 000,00 250 ألامن و الحماية املدنية 911

 %81,36 0,00 600,00 813 600,00 813 000,00 000 1 املساهمة في أعباء التعليم 912

 %85,09 111,61 288 804,97 365 2 916,58 653 2 300,00 780 2 املصالح الاجتماعية املدرسية 913

الشـــــــــــــــــباب و الرياضـــــــــــــــــة      و  914

 الثقافة

27 739 961,40 26 630 995,48 26 630 995,48 0,00 96,00% 

املســــــــــــــــــــــــــــاعدة الاجتماعيـــــــــــــــــــــــــــــة  920

 املباشرة

49 604 813,00 26 670 485,24 18 129 461,04 8 541 024,20 36,55% 

النظافـــــة العموميـــــة           و  921

 الاجتماعية

1 100 000,00 963 738,10 963 738,10 0,00 87,61% 

)  ألامــــــالك الخاصـــــــة بالبلديـــــــة 931

 (املنتجة للمداخيل

1 185 057,45 117 290,74 117 290,74 0,00 9,90% 

 %100,00 0,00 174,72 096 5 174,72 096 5 174,72 096 5 ناتج الجبـــــــاية 940

 %76,17 14.164.955.66 714,41 807 723 671,17 870 737 995,10 269 950أ:املجمـــــوع
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أدج 1.418.811.11أ(%أ111املعوقين )مساعدة العجزة و ذوي لامراض املزمنة  .0

أدج 3.580.311.11أالحماية الاجتماعية للمكفوفين .3

أدج 3.509.951.11أمساعدة لاشخاص املسنين .4

أدج 8.851.646.17أمجموع لاموا  الخاصة

أ(0116الحساب إلاداري :أأ)أ:أاملصدر

أحوصــــلة  قســــم التسييــــر(:أأ18)الجدو  رقم 

أ(0116الحساب إلاداري :أأ)أاملصدر

من خالل دراستنا لقسم التسيير نالحظ انه خناك فرق بين الايرادات و النفقات و مدام أن الفـائض أجـابي 

 هدا يعني أن التسير في وضعية جيدة

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

 % (-،)+الفارق  إلانجازات التقديرات التعيين

 %115,28 148,79 171 145 143,89 441 095 1 995,10 269 950 إلايرادات

 %76,17 280,69 462 226- 714,41 807 723 995,10 269 950 النفقــــات

  429,48 633 371 الفائــــض
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أأ2112الانجازات املقدمة لسنة (أ:أ13)الشكل رقم  

أ
أ(0116الحساب إلاداري :أأ)أاملصدر

بعد تفحصنا لقسم التسيير وخاصة نسبة إلانجاز لكل من إلايرادات و النفقات يتضح لنا 

        دج 301.233.123.11، تمثل فائضا قدره  2112 جليا أن النتيجة املحققة عند غلق السنة املالية

 2110و سيـرحل إلــى امليــزانية إلاضــافية لسنة 

أيشمل قسم التجهيز العمومي إلايرادات و النفقات :قســـم التجهيــــز   العمومـــــي  املطلب الثاني

أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ:إلايـــــــرادات  -1

أالعمومـــــي   التجهيــــز يمثل إلايرادات لقسم (:19)الجدو  رقم 

أدج 580.554.118.71أتقديرات امليزانية إلاضافية

أدج 080.303.865.74أالــــزيـــادة

أدج 864.877.984.45أمجمـــوع التقديرات

أدج 787.459.854.91أالتحديـــــــــــدات

أدج 786.515.854.91أإلانجـــــــــــــازات

أدج944.111.11أالبــــاقي لإلنجــــاز
 2112امليزانية إلاضافية لسنة املالية : املصدر 

الخاصـة باستـرجـــاع القـــرض  2113و 2112غير املـــدفوعة لسنتي يتمـــثل بــاقي إنجـــاز إلايرادات فــي ألاقســاط 

 .املمنــوح ملؤسسة النــقل الحضــري للبلديـــة

أالنفـــقـــــات  -3

 :التجهيــــز   العمومـــــيلقسم  النفـــقـــــاتيمثل (:11)الجدو  رقم 

0,00   

200 000 000,00   

400 000 000,00   

600 000 000,00   

800 000 000,00   

1 000 000 000,00   

1 200 000 000,00   

 النفقــــات  اإليرادات 

 اإلنجازات
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أ577.834.118.71أتقديرات امليزانية إلاضافية

أ080.303.865.74أالــــزيـــادة

أ861.157.984.45أالتحديـــــــــــدات

أ778.891.034.46أإلانجـــــــــــــازات

أ091.777.984.44أالبــــاقي لإلنجــــاز

أ488.110.051.10أمجمـــوع التقديرات
 2112امليزانية ألاولية لسنة املالية : املصدر     

 نسبة إنجــاز النفقــات (:11)الجدو  رقم 

 (أ0116الحساب الاداري :أ)أاملصدر

و باقــــي انجــــاز قـــدر    % 33.80من خالل هذه املعطيــات نــالحظ أن نسبة إنجــاز النفقــات قــد تجــــاوزت  

دج، إذ يمثل  منها جملة من البرامج  التي شـــرع في تنفيذهــا مؤخــرا بمبلغ  111.112.251.12بمبلـــغ  

 :و هي مــوضحــة كـــاآلتـــي  %20.11دج و التي تقدر بنسبة  323.123.133.13

 

أ

أ

أ

أالباقي لإلنجاز املبلغأتسمية البرنـــامجأالقـــــيدأالرقم

 15.111.111.11 دراسة و انجاز ملحقة إدارية بحي العقيد لطفي 3511-211 11/2111

 22.313.113.11 اقتناء العتاد املتحرك 3511-212 11/2111

 111.011.111.11 ترميم و إعادة تأهيل املدارس الابتدائية 3531-211 13/2111

 25.532.111.15 بلدية و قاعات للمطالعةانجاز ثـــالث مكتبات  3533-211 13/2110

 13.113.133.25 ب -أ –دراسة و انجاز سوق مغطاة بعين الصفراء مجزأ  3511-211 10/2111

 51.111.111.11 د  -ج –دراسة و انجاز سوق مغطاة بعين الصفراء مجزأ  3511-211 11/2111

 11.111.111.11 تنفيــذ مخــــطط املرور للمدينة 3521-211 11/2110

 11.521.152.23 تهيئة نهــــج العقيـــد لطفي 3521-215 13/2110

أ309.169.193.83 أاملجمـــــوع 

أاملبلغ النهـــائيأالزيــــادةأاملبلغ لاوليأتسمية البرنـــامجأالرقم

 3.130.111.11 1.511.111.11 0.330.111.11 إنجاز محالت تجارية بحي جبلي  21/2112
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 البرامـــج املمـــولة فــي  إطــــار املخطــــط البلــــدي للتنميــــة يمثل(:10)الجدو  رقم 
أ(أ0116الحساب الاداري :أ)أاملصدر

ـــط البلــــدي للتنميــــة  ـــار املخطـ أ.أأدج 111.333.111.12التي قــدرت انجـــازاتهـــا بمبلــــغ   PCD أإضــافة البرامـــج املمـــولة فــي  إطـ

دج مــصدره إيـــرادات عقاريـــة خاصة بالتنـــازل عن قطــعـة أرض لصالـح  3.031.321.22مع العلم أنه قــد تـــم تسويــة مبلغ  

و  31/11/2112املصادق عليها بتاريخ  21/11/2112املؤرخة في  13مدرسة الصيد البــحري، وفقـا للمداولة رقم 

 :ج التجهيـــز التاليـــةقـد تم تقسيم هــذا املبلغ على برام

 تــم غلقهـا عند نهـايــــة السنـــة املاليــــــة   يمثل البرامج التي:أ(:13)الجدو  رقم  

أ(أ0116الحساب الاداري )أ

 

 

ـــة إلــى أن هنــاك  ـــة  بمبــلـــغ  ( 11)إضــــافـ ـــوالها املتبقـــيــ ـــة  و قـــــدرت أمــ ـــة املاليـــــ ـــة السنــ ـــم غلقهـــا عنــد نهـايـــ برامـــج تـ

 :دج، وفقــا  للجدول املبيـــن أدنـــــاه 3.113.221.15

 

أ                                                             صــــلة  قســــم التجهيــز العمومــــــيحو

 0.211.113.10 1.511.111.11 2.111.113.10 مصاريف الدراسات و البحـــوث 10/2110

التهيئة الخارجيـة و الـربط بالكهربـاء بحـي  إلاداري  21/2111

 (و ملحقة إدارية   مكتبةحضانة، )صالمندر

 5.111.111.11 5.111.111.11 ــــــ

التهيئــة الخارجيــة للمركــز الثقــافي لحــي  21/2111

 مسكن 211

 1.031.321.22 1.031.321.22 ـــــــ

 23.132.101.13أ9.791.301.00 11.115.113.20أاملجمـــــوع 

أاملبلغ املتبقيأتسمية البرنـــامجأالقـــــيدأالرقم

 20.325.22 تهيئة مقر البلدية و ملحقاتها 3511-215 12/2112

 1.313.322.31 اقتناء قطع الغيار و تصليح العتاد املتحرك 3511-215 15/2111

 25.321.00 الامتيازرفع القمامات املنزلية عن طريق  3521-211 11/2113

 031.122.31 التهيئة الخارجية للمركز الثقافي و امللحقة إلادارية بخروبة 3521-215 12/2111

 313.121.21 تهيئة ساحــــات اللعب 3521-211 11/2113

ـــال 3521-211 12/2113  13.222.11 انجـــاز طــــريق مزدوج  أديبـ

 5.211.10 مسكن 211املحاذي للمحالت التجارية بحي تهيئة الطريق  3521-215 11/2113

 1.311.132.23 انجـــاز سكن وظيفي لألمين العام للبلدية 3521-211 23/2111

أ3.849.601.45 أاملجمـــــوع 
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 :و بنــاءا على كل مــا تقدم نتحصل على  مــــوازنـة قســــم التجهيــز العمــومي  و الاستثمار الاقتصادي

 يحوصــــلة  قســــم التجهيــز العمومــــــيمثل   (:14)الجدو  رقم 

أدج 786.515.854.91أإلايـــــــــرادات

أدج 091.777.984.44أالـــنـفــقــــــات

أدج 495.737.871.47أفائض قسم التجهيز
أ(أ0116دفتر املالحظات لقسم التجهيز :أ)أاملصدر 

 من خالل قرائتنا لقسم التسير العمومي تبين أن هناك فائض على مستوى هدا القسم

أو التسير قســــم التجهيــز العمومــــــيلالحوصــــلة  العـــامـــــــة  :املطلب الثالث 

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ
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 و التسير قســــم التجهيــز العمومــــــيلالحوصــــلة  العـــامـــــــة   يمثل (:15)الجدو  رقم 

أ(أ0116الصفحة لاولى من الحساب الاداري :أ)أاملصدر

يتضح ان البلدية حققت فائضا في ميزانيتها  2112من خالل املوازنة للحساب الاداري 

 يستغل في تحقيق مشاريع تنموية أخرى   2110دج يرحل الى امليزانية الاضافية  512.100.215.21قدر

 

 

 

 

 

 

 

 الباقي لإلنجاز إلانجازات التحديدات البيان

 إلايرادات النفقات إلايرادات النفقات إلايرادات النفقات

   0,00   955,66 064 14   143,89 441 095 1   714,41 807 723   143,89 441 095 1   670,07 872 737 قسم التسيير

قســـــــــم التجهيـــــــــز 

 العمومي

778 890 234,46   787 459 854,91   290 777 984,44   786 515 854,91   488 112 250,02   944 000,00   

   000,00 944   205,68 177 502   998,80 956 881 1   698,85 585 014 1   998,80 900 882 1   904,53 762 516 1 املجموع

 ـــــــــ ـــــــــ   119,00 493 200   119,00 493 200   119,00 493 200   119,00 493 200 83الحساب 

 ـــــــــ ــــــــــ   0,00   0,00   0,00   0,00 731املادة 

املجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع 

 الحقيقي

1 316 269 785,53   1 682 407 879,80   814 092 579,85   1 681 463 879,80   502 177 205,68   944 000,00   

  233 501 ـــــــــ ـــــــــ  371 867 ـــــــــ   094,27 138 366 الفائض

املجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع 

 املتساويأ

1 682 407 879,80   1 682 407 879,80   1 681 463 879,80   1 681 463 879,80   502 177 205,68   502 177 

205,68   
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 ـــالصــــــــةخ

 بعــدة تمــر هـاظهور  حتــى إعـدادها بــدء مــن امليزانيـة ان نالحــظ التطبيقـي الجانــب فــي إليـه تطرقنــا مـا خــالل مـن

 والاعتمــاد، التصــديق و الانجــاز مرحلــة تــأتي ثــم شــروعنا بعــد حتــى التحفيــز و الاعــداد مرحلــة : هــي و مراحــل

 ألامــــر طــــرف مــــن يحضــــر امليزانيــــة مشــــروع ان ، الســــلطة طــــرف مــــن عليهــــا املوافقــــة و مناقشــــتها تــــتم ان بعــــد

 قـــد ألاخـــرى  واملصـــالح امليزانيـــة ملصـــلحة النقديـــة املســـاعدة مـــع الوزاريـــة للتعليمـــات فقـــا و بالبلديـــة بالصـــرف

 كافيـة غيـر بهـا الـواردة إلاعتمـادات بعض املالية السنة خالل الاولية للميزانية التغطية اثناء للمؤسسة يتبين

 ملواجهتهـــا تقتضـــ ي و امليزانيـــة إعـــداد عنـــد متوقعـــة تكـــن لـــم ظروفـــا نجـــد او لهـــا املخصصـــة النفقـــات ملواجهـــة

 مـــنح علـــى للموافقـــة الوصـــية للســـلطة مبـــررة وثيقـــة بإرســـال القـــروض لطلـــب املؤسســـة فتلجـــأ جديـــدا انفاقـــا

 .العجز هذا مواجهة اجل من إضافية ميزانية
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 الخاتمة

ال تزال جل بلديات الوطن تعتمد في تسير ميزانيتها على إلاعانات املمنوحة من طرف الدولة وال تبذل 

 .ادني جهد في خلق موارد من شانها املساهمة في دفع العجلة التنموية للبلدية و التخلص من التبعية 

يفية تقدير املصادر من خالل درستنا النظرية و انطالقا من فرضية الدراسة التي تتمحور حول ك  -

الداخلية و الخرجية منها و هذا من أجل اعداد امليزانية التقديرية و لقد أجبنا عن هذه الاشكالية نظريا 

 و لتدعيم الدراسة النظرية قمنا بدراسة ميدانية على مستوى بلدية مستغانم 

على تقديرات مظبوطة  و لكن ملمسناه خالل هذه الدراسة هو العكس تماما حيث ان البلدية ال تتوفر 

 ملصادرها تساعدنا على اعداد ميزانية تقديرية محكمة 

و هذا من خالل الدراسة امليدانية حيث تمثل نسبة الاعتماد على : أما بالنسبة للنتائج املتوصل اليها  -

رحات و العطاء الدراستنا النجاعة املرجوة و الخروج بنتيجة اقترحنا بعض الاقت %51الاعانات أكثر من 

 من أجل خروج البلدية من هذه التبعية 

 : الاقترحات املتوصل اليها 

الجباية  املحلية هي  أحد العوامل الواجب ترقيتها من أجل تزويد الجماعات املحلية بالوسائل    -

م فرص مشاركة املجتمع في تسيير شؤونه، من خالل  ِّ
املالية التي تسمح لها بتحقيق أهدافها، فهي تدع 

ستفيد البلدية من ت. تحميل الجماعة املحلية املسؤولية في تعبئة املوارد املالية الجبائية املحلية

مع الحكومة املركزية والوالية وصندوق الضمان  امجموعة من الضرائب والرسوم منها ما تتشارك فيه

فقط و منها ما هو مخصص لها كليا، لذا من أجل تحسين املردود املالي للجباية املحلية، وجب إعطاء 

التابعة لها، ثم تنفيذ إلاجراءات حرية أوسع للجماعات املحلية في تحديد وتحصيل ومتابعة الضرائب 

الالزمة لذلك، وتحمل مسؤولية التحصيل املحلي و وضع أنظمة الرقابة املحلية إلى غاية تغطية نفقاتها 

 .داخل إقليمها

على البلدية إحصاء و تحديد ألامالك العقارية و املنقولة وتتصرف فيها طبقا للشروط املحددة في  --  

حيث   إن الجرد السليم و الكامل ملمتلكات البلدية تسمح لرئيس . عمول بهاالقوانين والتنظيمات امل

املجلس الشعبي البلدي أن يقوم بجميع إلاجراءات  للمحافظة عليها و املداخيل التي يسيرهاو تعطي 

  . حرية اوسع في اعداد امليزانية التقديرية للبلدية
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ة باالمالك العقارية و خاصة املنتجة في العديد من املالحظ أنه تم إهمال هده املداخيل املتعلق     

البلديات إضافة إلى أنه بإمكان البلدية أن تطلب مساهمة أصحاب املحالت والتجار بنسبة تصل إلى 

 .فيما يخص صيانة وتصليح ألارصفة والواجهات% 51

، (…ملياه و الهاتفسونلغاز، شركات ا) بالنسبة لألشغال املنجزة على الطرقات فان الهيئات املعنية 

و خالفا لذلك فان البلدية تقوم بالترميم مع إصدار سند اقتطاع باملبالغ . ملزمون على إعادة ترميمها

  .املطابقة لذلك

    -يتم بخمس طرق : تثمين املمتلكات -  

أ-أ الاستغال  املباشر لخدمات البلدي    

. املسالخ و املذابح ومصالح تسيير الجنائز  من بين الخدمات التي بإمكان البلدية أن تضمنها مباشرة

وتضم هته املصلحة آلامر بالصرف واملتمثل في رئيس البلدية و املحاسب العمومي و املتمثل في أمين 

 .خزينة البلدية، كما يمكن استغالله عن طريق وكالة بسيطة

 املعنويةاستغال  مبني على استقاللية امليزانية وليس على الشخصية -ب      

يمكن إجراء ذلك من خالل تقنية امليزانية الخاصة وامللحقة بميزانية البلدية، حيث يتم املوافقة عليها 

 .لإليرادات 021للنفقات ،  201من خالل مداولة تتخذ فيها إلايرادات والنفقات في الجانبين 

  املالي ن خال  مؤسسات البلدية تتمتع بالشخصية املعنوية والاستقال م-ج       

يمكن للبلدية القيام بإنشاء مؤسسات مستقلة تقوم باالستغالل بشرط إظهار ألارباح أو الخسائر في 

 . ميزانية البلدية

 لتناز  لفائدة الغيرا-د  :    

يمكن ذلك من خالل عقد يتم إعداده وفق دفتر شروط يخضع للمداولة من خالله يتحمل طرف آخر 

 …مثل املسالخ ، شبكة مياه الشرب ، تسيير املالعبمخاطر تسيير الخدمة بمقابل 

  لتأجير-ه :     

عوويكون ذلك من خالل املزايدة و الاتفاق على تسديد إتاوات شهرية ملدة محدودة وفق دفتر شروط ك  

 :ستغال  من خال  مؤسسات البلديةالاأ-و     
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البلدية بدفع املستحقات لها عقد بموجبه تقوم مؤسسة ما بضمان خدمة عمومية و باملقابل تلتزم 

 .عكس التنازل لفائدة الغير أين املستفيد هو املكلف بالدفع لصالح املؤسسة املستغلة

  :ليمكن القول بأن التثمين يكون من خال

، و 111/1333حسب التعليمة رقم )التطبيق الصارم ملبدأ املزايدات عند التنازل عن املمتلكات 

 (113/1330التعليمة رقم 

 عندما يتعلق ألامر بالتنازل لفائدة الغير والتأجير الت
ً
التعليمة )عاقد وفق دفاتر شروط محددة مسبقا

 ياعتماد الرخص في شكل اتفاق عند كل استعمال مؤقت للدومين البلدي العموم( 112/1331رقم 

  يمكن الاستعانة بمصالح الضرائب أو أمالك الدولة)  (   إلايجار تحيين أسعار

    لى املزايدة و الوكالة القانونية من أجل تحصيل حقوق و رسوم التوقف في ألاسواق و املسالخالعودة إ

 1332أوت  2ليوم  1323و مختلف ألاماكن و ذلك بتطبيق التعليمة رقم 

إلى كل مؤسسة أو هيئة لم تعيد ترميم الطرقات بعد أشغال قامت بها، أو اعتماد  اعتذاراتإرسال 

 .سندات اقتطاع إذا ما قامت البلدية بإعادة الترميم

 .اعتماد تعريفات عادلة و على أساس تكلفة الخدمات املقدمة لصالح الغير مثل النقل املدرس ي

      : ةتحسين موارد البلدية وترقية ألانشط اخيلاستخدام أمثل ورشيد ملمتلكات البلدية املنتجة للمد

          .إن تحسين املوارد املالية للبلدية يتطلب تحسين إلايرادات الجبائية و إيرادات املمتلكات املتنوعة 

 و لهذا يتطلب من رئيس البلدية مساعدة مصالح الضرائب في تحصيل الحقوق و الرسوم املختلفة

بلدي في إجراء عمليات إلاحصاء واملتابعة املرتبطة باألوعية الجبائية ذات مساهمة أعوان الحرس ال

 .الوجهة املحلية

من خالل دراسة املناخ الاستثماري البلدي ،يتطلب من رئيس البلدية خلق مناخ مالئم لجلب 

 يةالاستثمارات املنتجة ملداخيل إضافية تسمح برفع إلايرادات و التنمية الاقتصادية و الاجتما
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راجــــــــــــــــعالـــــــمــــــــ  
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أعـــــــــــــــــــــــــــــــــاملراجقــــائمة املصـــادر و 

 الــــــــــكـــــــــــتب : 

   املحلية، الجماعات ميزانية تمويل في ودورها املحلية الجباية محمد، برباح   -1

 ، ( للنشر، القاهرة، الفجر دار )الجزائر في للدولة العامة امليزانية منهجية جمال، لعمارة -0

املطبوعات  ديوان)الجزائري  القانون  وتطبيقاتها في العامة بشير،املالية شاوش -3

 .(2007الجامعية،وهران،الجزائر،

 املحلية، الجماعات ميزانية في العامة نفقات فعالية الحفيظ،تقييم عبد عباس -4

 دار)التسيير في الجيد الجزائرية، الاعتالل، العجز، والتحكم البلديات اني، أموالرحم الشريف -5

 ،(2003للنشر، الجزائر، القصبة

 .ديوان املطبوعات الجامعية الجزائر, صالح الرويلي اقتصاديات املالية العامة  -6

  املحلية،  الجماعات ميزانية على طيبي، الرقابة سعاد -7

  املـــــذكرات: 

 العلوم في املاستر شهادة لنيل مقدمة مذكرة)الجزائر في املحلية الجماعات عتيقة،إدارة جديدي -1

 . خيضر،بسكرة محمد محلية،جامعة إدارة و عامة سياسة السياسية،تخصص

 الوطنية تخرج،املدرسة مذكرة)واملتابعة التحضير بين الوالية مسعودي،ميزانية محمد -2

  ،(لإلدارة،الجزائر

 نيل متطلبات ضمن مقدمة مذكرة)املحلية للجماعات املالية املوارد مسعودي،تفعيل الكريم عبد -3

 بلقايد، بكر أبي جامعة -العامة املالية تسيير فرع-الاقتصادية العلوم في املاجستير شهادة

 ،(2113ـ2012تلمسان،سنة

)1(-Tolbi Alla Eddine, Mémoire de fin d’étude en fiscalité, Ecole nationale des impôt         1-      

Koléo.16eme promotion. 2000-2005              
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 القوانين: 

 للتقويم للمالية العامة املفتشية ،يؤهل 1992 فيفري  22 في املؤرخ 92/03رقم التنفيذي املرسوم -1

 . 1332،15 الاقتصادية،الجريدة الرسمية،العدد العمومية للمؤسسات الاقتصادي

 .من قانون املحاسبة العمومية  13املادة   - 21/10/1330ليوم  30- 221املرسوم التنفذي  -2

 نوفمبر 14 ل املوافق 1413 عام ألاول  جمادى 19 في املؤرخ 92/111 رقم التنفيذي املرسوم -3

  .، 1332، 12الرسمية، العدد يلتزم بها، الجريدة التي للنفقات السابقة بالرقابة يتعلق 1992

 للمالية،الجريدة العامة مفتشية إحداث ،يتضمن 1980 مارس 01 في املؤرخ 80/53رقم املرسوم -1

  ، 1311،11 الرسمية،العدد

 :البلدية و الجماعات املحلية خاصة مختلف القوانين املتعلقة بتسيير امليزانية و ممتلكات -5

 .يتعلق بالبلدية 1331أبريل  0املوافق  1111رمضان  12مؤرخ في  11-31قانون رقم          

            يتعلق باملحاسبة  1331غشت سنة  15املوافق  1111محرم عام  21مؤرخ في  21-31قانون رقم          

 .العمومية

ألاوامر،املراسيم،القرارات و التعليمات و املناشير التي تتطرق إلى ميزانية البلدية و املمتلكات   -2

 .العامة

أحكام "  -"تنفيذ عمليات امليزانية و العمليات املالية" عبد الحميد قاص حول : مداخالت السيد -0

 ".و قواعد املحاسبة العمومية

  املحلية تالجماعا وتمويل تسيير الدولي، حول  امللتقى -1
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 :أص ــــلخــــمــــ

  هامصالح لتسيير فعالة أداة تعد و التي  املحلية للجماعات لتقديرية  ميزانيةالل من خالل دراستنا 

 مختلفة رقابية هيأت أعين تحت  تتم حيث القانون، حدده الذي إلاطار في تتم وتنفيذها تحضيرها وعملية

 امليادين مختلف في تتوالها التي املتعددة الوظائف لتغطية تحتاج فهي مصداقيتها، و شرعيتها لضمان

 زادت وكلما الاقتصاد، تطوير في املساهمة خالل من دورها نجاح لها تضمنبها إلى موارد ذاتية    املنوطة

 حاجيات تلبية من ذلك وأمكنها املحلية الجماعات زادت فعالية امليزانية في استغاللها وحسن املوارد هذه

كما أن امليزانية العامة تعتمد  ألاكمل اختصاصاتها على الوجه ممارسة إلى يؤدي مما املتزايدة، السكان

على عدة وثاق مهمة كا امليزانية ألاولية و امليزانية الاضافية و كذلك الحساب الاداري هذا ما ماتكلمنا 

 عليه في الجانب النظري 

 أما بالنسبة الى الدراسة امليدانية حولنا اسقاط ماهو نظري على ماهو تطبيقي و هذا من خالل 

  و مراحل بعدة تمر هاظهور  حتى إعدادها بدء من امليزانية ان نالحظ التطبيقي الجانب في إليه تطرقنا  

 تتم ان بعد الاعتماد، و التصديق و الانجاز مرحلة تأتي ثم شروعنا بعد حتى التحفيز و إلاعداد مرحلة

 بالبلدية بالصرف ألامر طرف من يحضر امليزانية مشروع ان ، السلطة طرف من عليها املوافقة و مناقشتها

 للمؤسسة يتبين قد ألاخرى  املصالح و امليزانية ملصلحة النقدية املساعدة مع الوزارية للتعليمات فقا و

 ملواجهة كافية غير بها الواردة إلاعتمادات بعض املالية السنة خالل ألاولية للميزانية التغطية إثناء

 إنفاقا ملواجهتها تقتض ي و امليزانية إعداد عند متوقعة تكن لم ظروفا نجد او لها املخصصة النفقات

 ميزانية منح على للموافقة الوصية للسلطة مبررة وثيقة بإرسال القروض لطلب املؤسسة فتلجأ جديدا

 .العجز هذا مواجهة اجل من إضافية

 

 


