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 تشكرات 



كلماته حمدا  عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومدادالحمد هلل 

يقول سبحانه ، كما ينبغي لجلال وجهه العظيم كثيرا مباركا فيه طيبا

 وتعالى:

ُكْم()َوإِْذ َتأَذََّن َربُُّكْم   َلئِن َشكَرُْتْم َلأَِزيَدنَّ

 فالّلهّم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على أن يََسّرت وأعنت

 على إكمال هذا العمل

) ال يشكُر هللاَ من ال  وعملا بحديث الّنبي عليه الّصلاة والّسلام:

  يشكِر الناسَ(

يطيب لي أن أقول شكرا وليس لشكري حدود لمن قبلت الإشراف 

على هذا العمل وتحملت مني العناء ولم تبخل علي بنصائحها 

كانت نورا أهتدي به ومنهاجا  ، إلى منرشاداتها القيمةوإالسديدة 

 .الفاضلة قتدي به الأستاذةأ

 .للأستاذ: زكار عبد الحميدكما أتقدم بجزيل الشكر 

 .معة زيان عاشور بالجلفةبجاساتذتي أثم الشكر موصول إلى 

نجاز وإتمام هذا العمل إإلى كل من ساعدنا من قريب أو بعيد على 

 ولو بكلمة طيبة.

 دهيليس علي

قاسمي عبد 

 الرحمان

 

 االهداء



 

إلى من كلله هللا بالهيبة 

والوقار...إلى أعظم الرجال...إلى 

إلى روح  من أحمل اسمه بكل افتخار

 والدي الطيبة

إلى مالكي في الحياة... إلى قرة 

عيني ومنبع الحب والحنان...إلى 

 بسمة الحياة وسر الوجود... 

  ي الحنونةــــــــــأم

إلى من جمعتهم معي ظلمة 

 رافقوني منذ الصغر من  إلىالرحم...

أخـــــــــــواتي 

 وإخـــــــــــــــوتي

  

 و ابناي  الغالية لى زوجتيإ

 ياوابنت

 

 م مشعل العلمبهجمعني إلى كل من 

... إلى كل من لم تسعهم ورقتي 

 وحملهم قلبي.

كل هؤالء أهدي هذا العمل  إلى  

 المتواضع



 

 دهيليس علي

 

 

  

 االهداء

 

إلى مالكي في الحياة... إلى قرة 

عيني ومنبع الحب والحنان...إلى 

 بسمة الحياة وسر الوجود... 

  الحنونة يــــــــــأم

إلى من كلله هللا بالهيبة 

والوقار...إلى أعظم الرجال...إلى 

  من أحمل اسمه بكل افتخار

 ابيإلى 

إلى من جمعتهم معي ظلمة 

 رافقوني منذ الصغر من  إلىالرحم...

أخـــــــــــواتي 

 وإخـــــــــــــــوتي

  

 يوابنت ي ابنو  الغالية لى زوجتيإ



 

 مشعل العلمم بهجمعني إلى كل من 

... إلى كل من لم تسعهم ورقتي 

 وحملهم قلبي.

كل هؤالء أهدي هذا العمل  إلى  

 المتواضع

 

قاسمي عبد 

 الرحمان
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  :مقدمة
تعتبر الجماعات المحلية جزء ال يتجزأ من الدولة، وهي تابعة لها بالرغم من تبني نظام      

 الالمركزي للنظام القاعدية الجماعة هي الالمركزية كأسلوب من أساليب التنظيم اإلداري، والبلدية
يتوقف على ما تملكه هذه  وهذ ، مواطنيها حاجات فهي تقوم بدور مهم في إشباع في الجزائر،

 المركزية السلطات األخيرة من موارد مالية ذاتية وما تقدمه لها الدولة من مساعدات. لذلك ألزمت
تحصيلها خالل السنة لتغطية النفقات حيث تظهر االيرادات المتوقع  السنوية ميزانيتها بإعداد البلديات

 تنفيذها ثم من و اعتمادها و البرامج إعداد تسهل بطريقة للبيانات تبويب خالل من المتوقع تحملها
 التنمية المحلية بأبعادها المختلفة.  تحقيق أجل من بكيفية واضحة

 لمالية األساسية تالمرتكزا هي نفقات و إيرادات من تشمله ما و ميزانية البلدية ومن هنا فإن
خضوع  نجاحه، هذا األخير الذي تقتضي فعاليته و المالي الجهاز فعالية تتحدد خاللها ومن البلدية

مالية البلدية لرقابة جهات مختلفة داخلية وخارجية للتأكد من حسن إدارة المال العام فيها، خاصة بعد 
التطور الكبير الذي عرفته الوضعية المالية للبلديات في الجزائر بسبب زيادة نفقاتها حتى أصبحت 

تمكن من توفير األموال تشكل عبئا ماليا على ميزانية الدولة. فمعظم البلديات في الجزائر ال ت

  الضرورية لتلبية احتياجاتها بل تعتمد على امكانيات الدولة في تمويل نفقاتها.    
للبلدية بين الموارد الداخلية والخارجية وإمكانية المالية  الميزانية موضوع دراسةفأهمية 

أن هذه األخيرة تعتبر التطوير نابعة من األهمية التي يكتسيها موضوع المالية المحلية عموما ذلك 

القاعدة األساسية التي تبنى عليها المالية العامة، ومن هنا فإنه من واجب الجميع االطالع على 
 مصادرها.

، وكيفية  البلدية من جهةكتسي أهمية كبيرة في معرفة مدى تنوع موارد يفهذا الموضوع 

ى واقع الرقابة المالية على كما أنه يمكننا من الوقوف عل جهة أخرى، تحصيل هذه الموارد من
ميزانية البلدية في الجزائر في ظل العجز المالي المتزايد الذي تعرفه أغلب البلديات والذي أدى بها 

 الى عدم تلبية احتياجات المواطنين من الخدمات األساسية.

 ومدىميزانية البلدية، في  التمويل مواردمعرفة أهم  هوهذه الدراسة من  هدفالوعليه فإن 
، خاصة بعدما ازداد دور ميزانية البلدية كأهم أدوات السياسة فاعليتها في تحقيق تمويل محلي ذاتي

 المالية في تحقيق االهداف االقتصادية واالجتماعية.

المركزية من الناحية  بالسلطة البلديةقة التي تربط الكما تهدف الدراسة إلى توضيح الع
 المالية للبلدية. قالليةاالست ومدى تأثيرها على المالية

وبالنظر الى األهمية التي يكتسيها هذا الموضوع فإنه باإلضافة الى الرغبة الذاتية في  

التعرف أكثر على الموارد المالية المختلفة في ميزانية البلدية  والتحديات التي تواجهها هذه األخيرة 
 اخرى دفعتنا لدراسة الموضوع من اهمها:  أسبابهناك 

بعد صدور قانون  الجزائر عرفتهاحات القانونية التي الصيتماشى مع االالموضوع ا أن هذ

في دفع عجلة التنمية  البلديةضرورة تفعيل دور تؤكد أساسا على أهمية ووالتي  2011البلدية لسنة 

 فلألهداميزانية البلدية   تحقيق دون حالت التي العراقيلكما انه يمكننا من الوقوف عند   .المحلية
 آليات مختلف على التعرفحتى أصبحت تحديا وجب عليها مواجهته، إضافة الى  منها المرجوة

، هذا باإلضافة الى قلة الدراسات المتخصصة في الموضوع وأهميتها البلدية ميزانية على الرقابة

حيث خاصة وأن دراسة موضوع المالية المحلية عموما لم يكن محل اهتمام من كتاب المالية العامة 
أن االهتمام كان منصبا على المالية العامة للدولة ولم يخصص لموضوع مالية الجماعات المحلية اال 

 مجاال محدود جدا.
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التالية  إلشكاليةوللوقوف على  واقع الموارد المالية للبلدية والتحديات التي تواجهها نطرح ا

 ل ميزانيتها؟ وماهي السبل الكفيلةتمويفي  البلدياتالتي تعتمد عليها  المواردمدى كفاية ما  :

 مواجهة الصعوبات التي تعترضها؟ و بتطويرها،
 ئمالالمنهج المناسب والم باعتبارهعلى المنهج الوصفي  اعتمدنا االشكاليةعلى هذه لإلجابة 

على المنهج التحليلي  اعتمدناكما  دقيق،وتحليلها بشكل  للبلديات ظاهرة تمويل المحلي لتشخيص
النصوص  استظهارالموضوع الذي يستوجب  الذي يقوم على تحليل المضمون بالنظر إلى طبيعة

 .القانونية وتحليل مضمونها

قلة المراجع المتخصصة،  التي واجهتنا في دراسة الموضوع هي صعوباتالومن أهم 
ؤلفات تتناول بالدراسة الجماعات أغلب المعموما فخاصة ما تعلق منها بمالية الجماعات المحلية 

الحصول على  في إطار الالمركزية اإلدارية دون التعمق في ميزانيتها، وهذا ما حال دون المحلية

  .المعلومات الكافية التي تثري الموضوع 
  :مام بهذا الموضوع تم تقسيمه إلى فصلينلإللو  

هذا  نا، قسم ارة الشؤون المحليةميزانية البلدية و دورها في ادول االفي الفصل  ناتناول
، وفي المبحث الثاني الى محتوى ميزانية البلديةاالول في المبحث  ناتطرق مبحثين إلى الفصل 

للرقابة على ميزانية   الفصل الثاني نا، وقد خصص مراحل اعداد و تنفيذ ميزانية البلدية ناتناول

إلى  االول في المبحث  ناتطرق مبحثين  هذا الفصل الى  ناوقسمالبلدية و التحديات التي تواجهها 
البلدية على ميزانية الخارجية الرقابة نا المبحث الثاني تناولو الرقابة الداخلية على ميزانية الدولة

إليها من نا فيها بعض النتائج والتوصيات التي تو صل ناخاتمة سجل ناوفي نهاية المطاف وضع

 .علهذا الموضو نادراست الل خ
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 :تمهيد
 األخير لهذا وتبعًا المالي، واالستقاللالمعنوية  بالشخصية تتمتع البلدية باعتبارها جماعة محلية    

 النفقات جميع فيها ترصد بأن خصها بميزانية وهذا المالية، باالستقاللية متعها التشريع أن نجد

 أجل من تحصيلها، يجب وايرادات ضرورية تسديدها، ينبغي نفقات للبلدية دام ما واإليرادات،

 .الضرورية سكانها حاجيات وتلبية اإلدارية، مصالحها تسيير

 المالية، االستقاللية تحقيق بدون المركزية أو إدارية استقاللية عن القول يمكن ال إذ

 اإلجرائية الخطوات لها تمنح لم إذا القيمة، عديم يعتبر معينة للبلدية باختصاصات فاالعتراف

 برنامج وفق المنجزة النفقات وتغطية اإليرادات في تحصيل االختصاصات هذه لمزاولة الالزمة

 البلدية ميزانية :اسم يطلق عليها وثيقة في ومقيدة مقبلة زمنية لمدة مرسومة وقواعد

ميزانية  وتنفيذ مراحل اعدادوعليه نتناول محتوى ميزانية البلدية في المبحث األول و 

 في المبحث الثاني. البلدية
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 محتوى ميزانية البلدية  :األول المبحث
نوع  خالل من المنتهجة وسياستها الجماعة لنشاط العاكسة الصورة البلدية ميزانية تعتبر 

تتخذ  ستقلةم إدارية وحدة كونها إلى باإلضافة .الخاص إقليمها في البلدية به قومت الذي العمل
ظهر في يوهذا ما  .خاصة ميزانية لها يجعل ما هذا محيطها، مع يتالءم بما لوحدها قراراتها

و قسم  الثاني( لمطلب)اميزانية المالية للبلدية )المطلب األول(، و في اقسامها المختلفة قسم التسيير 

 التجهيز )المطلب الثالث(.

 تعريف وأشكال ميزانية للبلدية :األول المطلب
تبقى  أنها إال اإلعداد، أو المفهوم حيث من الدولة ميزانية عن تختلف البلدية ميزانية إن 

لميزانية  بالغًا اهتماًما الدولة أعطت ولهذا المستقبلية، ونظرتها الدولة لتطلعات إعدادها في تراعى
 1عليها. والمصادقة والتصويت، اإلعداد حيث من للبلدية الخاص القانون في إدراجها وتم البلدية،

وعليه سنتناول خصائص و تعريف الميزانية المالية للبلدية في الفرع األول كما سنقف عند أشكالها 

 في الفرع الثاني.

 للبلدية وخصائصها األول:  تعريف ميزانية الفرع
 التي الحافظة عن تعبر والتي األنجلوساكسوني األصل إلى ميزانية كلمة تعريف يعود

 المشتقة األصل على تختلف وهي دولة أو بمؤسسة الخاصة بالموازنة المتعلقة الوثائق على تحتوي

 .2ميزان :العربية اللغة في الكلمة هذه منه
 لمقررةا واإليرادات النفقات تبين مالية وثيقة هي العام في الكلمة هذه مضمونإذ أن 

 الوصفية التشريعات اختلفت وقد .ما هيئة أو شخص طرف من محدودة مدة خالل بينهما والموازنة

 .الميزانية إلى منها كل ونظرة الدولة باختالف الميزانية تعريف في
 اإليرادات تقديرات جدول" :أنها علىقانون البلدية  في البلدية ميزانية تعريف ورد كما 

 وتنفيذ البلدية، بتسيير المصالح تسمح وادارة ترخيصي عقد وهي للبلدية، السنوية والنفقات

 3."واالستثمار للتجهيز برنامجها
ومن  للبلدية، واالستثمار التجهيز برامج تنفيذ أداة هي الميزانية أن على التعريف هذا أكد 

 .لمهامه التنموي الطابع على ثمة

البلدية،  تنفقه ما لمجموع تفصيلي بيان عن عبارة الميزانية أن التعريف من يستخلص كما 
 .مالية مبالغ من عليه تحصل وما

واالستثمار،  التجهيز وقسم التسيير، قسم في والمتمثالن شقين على البلدية ميزانية تحتوي 

 .ونفقات إيرادات إلى ينقسم قسم وكل
 نذكر ما يلي: خصائص أهم استخالص يمكن السابق التعريف من       

ملها خالل حت المتوقع لمقدار النفقات تقديرية بيانات من البلدية ميزانية : تتكونتقديرية عملية 1-

مصادر  مختلف من تحصيلها المتوقع اإليرادات لمقدار باإلضافة ة،نسب محددة زمنية فترة

                                                             
- 2013،الحقوق قسم السياسية، والعلوم الحقوق كلية ورقلة، مرباح قاصدي جامعة ماستر، مذكرة للبلدية، المالي االستقالل ، بري دالل  1

  .21ص2014
  65ص ، 2891 الجزائر، الجامعية، المطبوعات ديوان الرابعة، الطبعة العامة، المالية اقتصاديات الرويلي، صالح  2
-جويلية 03 بتاريخالصادرة  ، 37 العدد الرسمية الجريدة بالبلدية، المتعلق 2011 جوان 22 في المؤرخ 10-11 من القانون 176المادة   3

 .24 ، ص2011
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التي  اإليرادات وكذلك بالتفصيل، المتوقعة النفقات يحدد التقديري العمل هذا الممكنة، اإليرادات

 .1النفقات هذه لتغطية تحصيلها يمكن
صرف  يتم لبلديةا ميزانية على المصادقة بمجرد أنه أي باإلذن أمر : هيترخيص عملية -2

تجاوز  دون وممتلكاتها مصالحها تسيير من البلدية ما يمكن هذا اإليرادات، وتحصيل النفقات

بعد  إال الميزانية  تنفيذ يمكنها ال الحكومة أن ذلك  2الميزانية، جدول في الموجودة التقديرات
 3الرخصة. هذه حدود وفي التشريعية السلطة قبل من ترخيصها

 لمالية،وا اإلدارية اإلجراءات من مجموعة البلدية ميزانية تتطلب  إداري: طابع ذو عمل -3

 رئيس سلطة تتح للبلدية العام األمين ويتولى المالية، خططها لتنفيذ التنفيذية تتخذها السلطة
 .البلدية مشروع إعداد البلدي المجلس الشعبي

تقدر  لنفقاتاإليرادات وا أن أي واحدة، لسنة توضع سنوي، طابع ذات فالميزانية : دوري عمل -4

 .المدنية السنة فوق ما إلى تمتد التنفيذ عملية أن على فقط، سنة لمدة

  

                                                             
 –، مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماستر، جامعة محمد بوضياف  10-11جعيجع دليلة، مصادر ميزانية البلدية و سبل تنويعها في ضل قانون   1

 03ص  2017-2016 –المسيلة 
 والعلوم الحقوق كلية تبسة، التبسي العربي جامعة ماستر، مذكرة ، -تطبيقية دراسة – البلدية ميزانية على الوالي رقابة شنيخر، تقوى  2

 08، ص  2015- 2014 الحقوق، قسم السياسية،
ص  ،2005 الجزائر، . الجامعية، المطبوعات ديوان الثانية، الطبعة العامة، المالية اقتصاديات محرزي، عباس محمد محرزي، عباس محمد  3

384 . 
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 ميزانية البلديةأشكال  الفرع الثاني:
 افية:تشكل ميزانية البلدية من وثيقتين أساسيتين الميزانية األولية و الميزانية اإلض

مالية سنة التعدها البلدية خالل السنة المعنية وهي توضع قبل بدء الالميزانية األولية: ف

 فهي، يريةتقدالتي تسبق سنة تنفيذها وسميت باألولية ألنها  أكتوبر من السنة 31وبالضبط قبل 
ا من أجله ضعتودورة التي الرادات المتعلقة بيالوثيقة األصلية التي تقدر فيها جميع النفقات واإل

 وهي تحمل الوثائق التالية :

 الميزانية األصلية ذاتها -
 .جدول تلخيصي يسمح بالتحقق من التوازن بين أقسام الميزانية -

 جداول احصائية ملحقة. -

الصفحة األولى من الميزانية تعطي ملخصا عاما عن الوضعية المالية وتجدر اإلشارة إلى أن 
 .1للبلدية المالية واالقتصادية والسياسية

هي ميزانية تسمح بتعديل النفقات واإلرادات خالل السنة المالية وهو ما  :االضافيةالميزانية 

 2طريق الميزانية اإلضافيةمن قانون البلدية نتائج السنة المالية السابقة عن  177نصت عليه المادة
من ترحيالت التي يراها المجلس البلدي ضرورية للسنة المعنية أي الميزانية األولية مضاف إليها 

بواقي الحساب اإلداري والتغييرات في اإلرادات والنفقات تعتبر الميزانية اإلضافية ترحيلية ألنها 

 :تتضمن
 .حيالت النفقات المتبقية للسنة المنصرمةتر -

 .رادات المتبقية للسنة المنصرمةيترحيالت اإل -

 .ترحيل كل األرصدة سواء كانت دائنة أو مدينة -
ها صادق عليوالم كما تعتبر الميزانية اإلضافية معدلة ألنه يمكن زيادة أو تخفيض النفقات المسجلة

لسنة المالية التي ن امجوان  30من الميزانية األولية المتعلقة بالسنة المعنية يتم التصويت عليها قبل 

لى صويت عالضرورة وبصفة استثنائية الت حالةتنفذ فيها كما يرخص للمجلس الشعبي البلدي في 
 :انفراد على اعتمادات تسمى

نية مسبقا وهي اعتمادات تفتح قبل التصويت على الميزا المفتوحةاالعتمادات  -

 .اإلضافية
وهي االعتمادات التي تقرر وتفتح بعد التصويت عن الميزانية  الخاصةالترخيصات  -

يسمى فتح االعتمادات المصادق  ... :التي جاء فيها 177/2، وهذا ما نصت عليه المادة 3اإلضافية

إذا جاءت قبل الميزانية  "اعتمادات مفتوحة مسبقا"عليها على انفراد في حالة الضرورة 

 .4اءت بعدهاإذا ج ا"خاص اترخيص"اإلضافية أو 

 بعد انتهاء السنة المالية حيث يكون من اإلداري الحسابيوضع  الحساب اإلداري:
 حسابالضروري وضع حوصلة للعمليات التي أنجزت بالفعل خالل السنة المالية المنقضية فال

صفة بيله اإلداري يشكل اإلطار المفصل لإليرادات والنفقات المنجزة باستخراج كل ما يتم تحص

ميزانية النسبة لبنية لبلدية ويشبه ضبط الميزافعلية وإنفاقه بصفة فعلية فهو يعد الميزانية الحقيقية ل
جلت تي سالدولة ، فيقدم لنا كل المصاريف التي صرفت واإليرادات التي حصلت وكل البواقي ال

 من قسم التجهيز و االستثمار وقسم التسيير.  
                                                             

 120ص – 2013 –الجزائر  الجامعية المطبوعاتديوان  –المالية العامة  -يلس شاوش بشير  1
 مرجع سابق ،10-11من قانون البلدية رقم  177المادة   2
 163ص–مرجع سابق  –يلس شاوش بشير   3
 ، مرجع سابق10-11من قانون البلدية رقم  717/2المادة   4
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 .1مارس من السنة المعنية بالنسبة للسنة الماضية  31بعد  اإلدارييتم إعداد الحساب 

من قانون البلدية يعد رئيس المجلس الشعبي البلدي عند نهاية الفترة  188/1نص المادة  جاء في
 .2المجلس البلدي للمصادقة ىاإلضافية للسنة المالية الحساب اإلداري للبلدية ويعرضه عل

 قسم التسيير في ميزانية البلدية المطلب الثاني:
اقتناء و والمستخدمين، الموظفين أجور مرتبات لدفع المخصصة المالية المبالغ به يقصد

 .تسييرموارد الو نفقات إلى وينقسم االجتماعية، المساعدات وتقديم الديون وتسديد لوازم،

 موارد التسيير في ميزانية البلدية الفرع االول :
 في البلدية لميزانية الداخلية المالية الموارد تتمثل :البلدية ميزانيةالداخلية  التمويل واردمأوال: 

 والمتمثلة لتنموية،ا أهدافها لتحقيق البلدية، عليها التي تتوفر الذاتية، واإلمكانيات الموارد جملة

 . الجبائية المالية والموارد الجبائية، غير المالية الموارد في أساًسا

 الجبائية: غير المالية الموارد01 /

باستغالل  تبطةالمر الخاصة إلمكانياتها البلدية توظيف ناتج في الجبائية غير الموارد تتمثل

 .العقارية وثروتها المالية، مواردها وتسيير أمالكها،

 الذاتي: التمويل -1-2

المشرع  أكد حيث نشاطاتها، خالل من بنفسها نفسها تمويل في البلدية إمكانية على يقوم

 اقتطاع ضرورة على البلدية قانون المتضمن 10-11من القانون  179الجزائري بموجب المادة 
الذاتي  التمويل الستمرارية ضمانة واالستثمار التجهيز نفقات لتغطية التسيير إيرادات من مبلغ

 على أساس االقتطاع نسبة وتقدر لفائدتها، االستثمار من أدنى حد تحقيق من تتمكن حتى 3للبلدية،

 .التسيير إيرادات أهمية
المحلية  للجماعات الذاتية القدرة مدى إلى أساسا يستند المحلية للجماعات الذاتي فالتمويل

جيد  مؤشر هي ثم ومن المحلية، التنمية تمويل في نفسها على االعتماد في البلدية ضمنها ومن

 قدر ممكن أكبر تعبئة خالل من أهدافها وتحقق المحلية، التنمية في المحلية الجماعات نجاح لمدى
 4الذاتية. المالية الموارد من

 الممتلكات: مداخيل-1-3

باعتبارها  بنفسها ألمالكها البلدية واستعمال استغالل عن تنتج التي راداتاالي جملة وهي 
 .ف الغيرطر من أمالكها استعمال نتيجة عليه تتحصل ما أو ماليا، ومستقلة معنوية شخصية ذات

من  ماكناأل استغالل وحقوق اإليجار، حقوق :في المتمثلة اإليرادات أهم نذكر أن يمكن     

تيازات االم منح وعوائد حقوق الزراعية، المحاصيل بيع التوقف، وأماكن واألسواق، المعارض
 العامة(. المساحات استعمال بناء، رخص(

 المالي: االستغالل موارد -1-4

صناعي و ال هي الموارد التي تتحصل عليها البلدية من خالل العمليات ذات الطابع التجاري
 المنتجات بيع عن الناتجة المالية الموارد كل في االستغالل نواتج أساسا في مثلقوم بها. وتتالتي ت

 على ذلك في فتحصل العمومية، مصالحها عبر البلدية تقدمها والتي الخدمات للمواطنين، تأدية أو

 .الخدمات هذه من المستفيدين من األشخاص إتاوات

                                                             
 164مرجع سابق ص –يلس شاوش بشير   1
 ، مرجع سابقالمتعلق بالبلدية 2011يونيو  22المؤرخ في  10-11من قانون البلدية رقم : 188/1المادة   2
 24ص  سابق، مرجع ، 10-11قانون البلدية من  179و  138المادتين   3

440-collectivités locales‚ ENAG‚ Alger‚ 2000‚ p39-GRAB Hachemi‚ les ressource fiscalles‚.  
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المداخيل  بعض على البلدية خاللها من تحصل أن يمكن التي الخدمات هذه جملة ومن

 1نذكر:

 .السعة وقياس الكيل، الوزن، حقوق -

 .التبريد غرف استعمال وحقوق الذبح، بحقوق المرتبطة الثانوية الحقوق -

البلدية  ظيفالتن مكاتب بها تقوم التي الصحية المراقبة والتعقيم، التطهير، تكاليف استرجاع -
 .والمرشات للحمامات

 الجبائية: المالية الموارد /2

ذات  جبائية موارد على البلدية تتوفر البلدية، لميزانية الجبائية غير اإليرادات جانب إلى
لفائدة  جزئيا أو كليا المخصصة والرسوم الضرائب مداخيل من تتكون ميزانيتها في كبيرة أهمية

 2البلدية. ميزانية من  %90 حوالي تمثل بذلك فهي البلدية،

 :المماثلة والرسوم المباشرة الضرائب -2-1

 .المال سراعلى  كالمداخيل النسبي واالستقرار بالثبات، تتميز مواد على تفرض

أهم  فإن لذلك البلدية، ميزانية نفقات تغطية بقصد تكون البلدية إلى بالنسبة فالضريبة

 :يلي ما البلدية لفائدة المحصلة الضرائب
 نبية المستقرةاألج والمؤسسات والمعنويين، الطبيعيين األشخاص بدفعه يقوم(:vfالجزافي ) الدفع -

 .وأتعاب وتعويضات ومرتبات اجور بدفع وتقوم بالجزائر،

 حصيلة موردا هاما ميزانية البلدية تخصص يمثل الجزافي الدفع كان 2005 ديسمبر 31 غاية إلى
 للجماعات للمشترك للصندوق %70%30البلدية بين مختلفة بنسب وتوزع المحلية للجماعات كلية

 3المحلية.

  IFU وحيدالجزافي ال بالرسم واستبدل الرسم هذا إلغاء تم 2006 فيفري 01 من ابتداء أنه إال

 (:IFUالوحيد) الجزافي الدفع -

 فية وحيدةزاج ضريبة تؤسس" :يلي ما على 2007 المالية قانون من مكرر 288 المادة تنص    
 والرسم على اإلجمالي، الدخل على الضريبة وتعوض الدخل، على للضريبة الجزافي النظام محل

 40الدولة، لميزانية  % 50كاالتي:) ناتجه يوزع المهني، على النشاط والرسم المضافة القيمة

 4المحلية(. الجماعات لصالح المشترك للصندوق %05للبلدية، %

على  يفرض ، 1996 المالية قانون بموجب أحدث :(TAPالمهني) النشاط على الرسم -2-2

رقم  ويحسب والتجاري، الصناعي النشاط يمارسون الذين والمعنويين الطبيعيين األشخاص

 5المحققة. النتيجة عن النظر بغض المحقق، األعمال
 .يةالمحل للجماعات المشترك والصندوق والوالية البلدية بين عائداته توزيع يتم      

 الفردي، الذهني العمل على أنشطتهم في يعتمدون الذين األشخاص الرسم هذا يشمل

 .الخ...والمحاسبين والمهندسين كاألطباء والمحامين،
                                                             

 والعلوم الحقوق كلية بالمسيلة، بوضياف محمد جامعة ماستر، مذكرة بالجزائر، المحلية التنمية تحقيق في المالية الموارد دور فيشوش، خليل  1

 42،ص  2015-2014الدولية، والعالقات السياسية العلوم قسم السياسية،
 والعلوم الحقوق كلية المسلة، بوضياف محمد جامعة ماستر، مذكرة الجزائر، في المحلية والتنمية المحلي التمويل بوعقار، الحق عبد  2

 43،ص 2015-2014 الدولية، والعالقات السياسية العلوم قسم السياسية،
 ص الرابع، العدد . بعنابة، مختار باجي جامعة إفريقيا، شمال اقتصاديات مجلة الجزائر، في المحلية اإلدارة نظام تشخيص عولمي، بسمة/ أ  3

270 

 كلية تلمسان، بلقايد بكر أبو جامعة ماجستير، مذكرة ،-عمار بن جياللي البلديات تطبيقية دراسة – البلديات عجز إشكالية بلجياللي، أحمد  4
 91،ص2010-2009اإلقتصادية، العلوم قسم التجارية، والعلوم التسيير وعلوم اإلقتصادية العلوم

 29بتاريخ ، 72 العدد الرسمية الجريدة ، 2012 لسنة المالية قانون يتضمن 2011 ديسمبر 28 في مؤرخ 16 -11القانون رقم من  17المادة   5

 7 ص  ، 2011 ديسمبر
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مستوى  على الموجودة نيةبالم وغير نيةبالم العقارات تمس عينية ضريبة هو: العقاري الرسم -

 1. %100البلدية ميزانية إلى إجماال حصيلته توجه الوطني، التراث

بائية، الج اإليجارية القيمة أساس على يحسب :المبنية غير الملكيات على العقاري الرسم -

 .الزراعية لألراضي والهكتار الزراعية، غير ( لألراضي2مربع )م بالمتر والمحددة

للمساحة.  يةالجبائ اإليجارية القيمة أساس على يحسب :المبنية الملكيات على العقاري الرسم - 
 .(2مربع )م بالمتر والمحددة المدنية الملكيات فيها المتواجدة

 على مصالح تتوفر والتي بالبلديات المتواجدة المبنية الملكيات على سنويا يؤسس  ر:التطهي رسم -

 خالل مصادقة من يتحدد للملك، والمستأجرين المالك، على تفرض المنزلية، القمامات إلزالة
 عدد سكان كان مهما رئيسه من بقرار البلدي، الشعبي المجلس مداوالت على الوصية السلطة

 2المعنية. البلدية

 في منزل واقع كل عن دج 375 بقيمة% 100  بنسبة الخصوص وجه على البلديات منه تستفيد    
 3نسمة. 500000 يساوي أو سكانها عدد يزيد بلدية

 م الجبائيموطنه الذين والمعنويين الطبيعيين األشخاص له يخضع رسم هو :األمالك على الرسم -

 القيمة أساس على يحسب الخارج، في أو الجزائر في متواجدة أموالهم كانت سواء الجزائر، في
 ارية، أوعق عينية حقوق أو مبنيا، عقارا تكون القيم وهذه سنة، كل أول في للضريبة الخاضعة

 .الخ...السياحية والطائرات كالسيارات منقولة أمالك

 4للبلدية. %20 للسكن، الوطني للصندوق %20للدولة،% 60األمالك: قيمة حسب يوزع

 .للبلديات % 100 بنسبة عائداته يخصص :الحفالت على والحقوق اإلسكان رسم -

 المباشرة: غير والرسوم الضرائب :/03

 ....لملكيةا بنقل القيام أو الدخل كاإلنفاق على متوقعة، غير بتصرفات الممول قيام عند تفرض

 :الذبح على الرسم /3-1

 وزن اللحم، حسب مبلغه ويقرر والمواشي األنعام، سلخ أو ذبح بمناسبة للبلدية الرسم هذا يدفع     

 صاألموال الخا لصندوق منه مبلغ يخصص مذابح، على تتوفر التي البلديات لصالح يستحق
 .للبلدية يخصص والباقي

 5اإلقامة: رسم /3-2

 لبلديات،ا لصالح السنة، لنفس المالية قانون بموجب 1998 سنة الرسم هذا إدخال أعيد لقد
 .الخ...سياحية معدنية حمامات أو سياحية كمحطات المصنفة البلديات مجموعة أو

 تحدد امة،إق تأشيرة يملكون ال الذين وعلى البلدية، في المقيمين غير األشخاص على يطبق

 ة،المفروش للغرف المؤجرين طريق عن يحصل .لإلقامة الواحد واليوم الشخص، على تعرفته
 أو ،يعالجون الذين األشخاص إيواء أجل من المستعملة الحمامات وأصحاب الفنادق، وأصحاب

 .المحطات في المقيمين السواح

  

                                                             
 .87 ص سابق، مرجع بلجياللي،  .أحمد  1
 .271 ص سابق، مرجع عولمي، بسمة /  أ  2

 .90 ص ،ابقس مرجع بلجياللي،  .أحمد  3
البلدية مذكرة ماستر، جامعة محمد خيضر بسكرة، كلية الحقوق و العلوم السياسية، قسم الحقوق، الرقابة على مالية  لونيسي، اللطيف عبد  4

 .31 ص ،2012-2013
 . 185ص سابق، مرجع بشير، شاوش يلس/ د  5
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 : TVA المضافة القيمة على الرسمحصة من  /3-3

والخدمات،  المنتجات على تفرض االستهالك، على ضريبة الرسم، من النوع هذا يعتبر
األسد، والبلدية،  حصة من تستفيد التي الدولة بين حاصلها، وتوزع إنتاجا، األكثر الضريبة وهي

 1المحلية. للجماعات المشترك والصندوق

 :المهنية واأللواح باإلعالنات الخاص الرسم /3-4

وفوائده  أبعادها، وأن المهنية اللوحة طبيعة أو والملصقات، اإلعالن طبيعة حسب يحدد 

 2للبلديات. تعود  100%

 :العقارية الرخص على الخاص الرسم /3-5

الهدم،  األراضي، تقسيم أو للبناء، المخصصة العقارية الرخص من االستفادة على يفرض 

 .100 %كليا للبلديات عائداته تخصص التجزئة، شهادة أو المطابقة،

 :السيارات على الجبائية الدمغة /3-6

نوع  حسب تعريفته تتغير معنوي، أو طبيعي كان سواء سيارة يملك شخص كل لها يخضع 

لصالح  %80  منه ويخصص ،%20 الدولة إلى يعود الدمغة ناتج استعمالها، وسنة السيارة

 3المحلية. للجماعات المشترك الصندوق

 4هي: جديدة رسوم إنشاء تم 2004 لسنة المالية قانون وبموجب

 :محليا الممنوعة أو المستوردة الجديدة األطر على الرسم -

 .البلديات لفائدة  %25 نسبة تعود

  :المحركات ومشحمات الزيوت على الرسم -

 .البلديات لصالح %35 منها تعود

 في ميزانية البلدية: الخارجية التمويل موارد :ثانيا 

كفاية  لعدم ظران الضرورة، عند البلدية إليها تلجأ استثنائية مرحلة الخارجية الموارد تعتبر

 خاصة سائلو الجزائرية، الدولة وضعت ولذلك البلدية، ميزانية نفقات لتغطية الذاتية الموارد

 الوسائل هذهو واالجتماعية االقتصادية، التنمية بهدف البلدية، ومنها المحلية لتمويل الجماعات
 :تتمثل في

 .)حكومية( المالية اإلعانات -

 .القروض -
 .والهبات التبرعات -

 5الحكومية: اإلعانات/1

 تخصيص إعانات إلى تعمد المركزية السلطات فإن للبلدية، الداخلية الموارد كفاية لعدم نظرا     
الفوارق  لةوازا واالجتماعية االقتصادية، التنمية تحقيق إلى ورائها من تهدف للبلدية، مالية

هذه  تتمثلو البلدية، لميزانية هامة مصادر فهي وبذلك النائية، بالمناطق واالهتمام الجهوية،

 :يلي فيما اإلعانات

 : PCD للتنمية البلدية المخططات /1-1

                                                             
 .183 ص ،سابق مرجع بشير، شاوش يلس/ د  1
 .34ص السابق، المرجع لونيسي، اللطيف عبد  2
 .34 ص ،فسهن مرجع لونيسي، اللطيف عبد  3
 .34 ص ،فسهن مرجع لونيسي، اللطيف عبد  4

 فيفري ، 07 العدد . بسكرة، خيضر محمد جامعة اإلنسانية، العلوم مجلة الجزائر، في المحلية للجماعات العامة اإليرادات مرغاد، لخضر/ أ  5

 .08 ص ،2005
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مشاريع ل يخصص العمومية، الخزينة من البلدية لميزانية داعم مالي غالف عن عبارة وهي

للوالية  ترفعهاو تنموية مشاريع واعتماد بإعداد بلدية كل تكلف حيث الملحة، األولوية ذات البلدية
 .الوصية الجهات قبل من عليها المصادقة ليتم

كالمياه  للمواطنين، اليومية الحياة تمس بقطاعات للتنمية البلدية المخططات هذه تتعلق

 على البلدية قانون من 107 المادة ينص هذا وفي 1وغيرها، الصحية، والمراكز والتطهير،
 تنفيذها. على والسهر مخططاتها إعداد البلدية على:أنه

 : PSD للتنمية القطاعية البرامج/1-2

 والمؤسسات الوالية استثمارات كل ضمنها تدخل حيث وطني، طابع ذي برامج هي
 .كذلك هتنفيذ على يسهر الذي الوالي، باسم تسليمها ويتم عليها، وصية تكون العمومية التي

 القطاعات لمجموعة تمنح الوالي، من بطلب للوالية الممنوحة المشاريع مجموعة فهي 

 .)الخ...الفالحة ،التعليم الصحة، التربية،( الوالية، مستوى على المهيكلة تبعا للمديريات الوزارية
البلديات  هذه أقاليم في تنجز المشاريع هاته فإن البلديات، من مجموعة الوالية وباعتبار 

 2للبلدية. المحلية التنمية لتحقيق قويا ماليا دعما بذلك وتعتبر

 :المحلية للجماعات المشترك الصندوق إعانات/1-3

القانونية،  بالشخصية يتمتع إداري طابع ذات عمومية مؤسسة الصندوق هذا يعتبر         

والمخططات  المشاريع لتمويل كإعانات تخصص مالية مبالغ سنويا يقدم المالي، واالستقالل

 3المحلية. بالتنمية الخاصة

 عاناته فيماإ تتجلى وبالتالي والبلديات للواليات التضامن وصندوق الضمان صندوق من يتكون    

 :يلي

 4للتضامن: البلدي الصندوق إعانات -

 وضع تعاني من لتيا للبلديات استثنائية إعانات يمنح كما واالستثمار، التجهيز إعانات بتقديم يتكفل

 عند لكمستهلل إذا اإلعانات هذه وتلغى متوقعة، غير أحداث أو لكوارث تتعرض أو صعب، مالي

 .الثانية الدورة انتهاء

 :للضمان البلدي الصندوق إعانات -

 الضرائب المباشرة، مجال في التقديرية جبايتها كامل على البلدية تحصيل ضمان في دوره يتمثل

 5إلى: الصندوق هذا ويهدف

 التحصيالت بين المحلية الجماعات ميزانية في المسجل الجبائية القيمة نقص تعويض* 

 .والتقديرات

 .سوموالر بالضرائب المتعلقة المالية قانون بموجب تقرر التي التخفيضات مواجهة ضمان* 
موارد  تدعيم ألجل المناسب الوقت في تدخله خالل من الضرائب تحصيل عملية يؤمن* 

 .الجباية من المحلية الجماعات
 :تعويضية إعانات /1-4

                                                             
 االقتصادية العلوم  كلية وهران، جامعة ماجستير، مذكرة المحلية، الجماعات ميزانية تمويل في ودورها المحلية الضرائب لمير، القادر عبد  1

 148،ص2014-2013 ، األعمال وإدارة  لالقتصاد  الدكتورالية المدرسة ، التجارية والعلوم التسيير وعلوم

 17ص  ، ، مرجع سابق10-11قانون البلدية  من 107 المادة   2
 بعدها.وما  194 ص سابق، مرجع بشير، شاوش يلس/ د  3
 195ص ،2009 الجزائر، والتوزيع، للنشر هومة دار المحلية، الجماعات شؤون تسيير في القانونية المصطلحات قاموس عمتور، عمر  4
 194 ص سابق، مرجع بشير، شاوش يلس/ د  5
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إعانة  بتقديم مركزية عامة لسياسة تنفيذا محلية لضرائب إلغائها حالة في الدولة إليها تلجأ

 .الضريبة تلك إلغاء نظير

 :الوالية ميزانية إعانات /1-5
نفقات  من وتقتطع التجهيز سبيل على للبلديات الدولة تمنحها مساعدات عن عبارة هي 

والرياضية  الصحية، والتجهيزات واالجتماعية، اإلدارية وتخص: التجهيزات الوالية تجهيز
 1العمومية. التجهيزات من وغيرها...والثقافية

 القروض: /2

الجزائري  المشرع رخص فلقد البلدية، مالية لتشكيل األساسية الركائز من القروض تعتبر 
قصد  كيالبن القرض إلى اللجوء إمكانيةالبلدية  قانون من 174 المادة بموجب وذلك للبلدية

 .للمداخيل منتجة مشاريع إلنجاز المناسب، التمويل على الحصول

الوطني  الصندوق ويعد العمومية، المصرفية األجهزة من االقتراض إلى البلديات تلجأ 
في  المحلية الجماعات مع القروض عقود بإبرام المكلفة المصارف أهم من CNEP للتوفير

العقود  بإبرام المكلفة المصرفية األجهزة تعددت ، المصرفي التخصص مبدأ إلغاء وبعد الجزائر،

 1985.2عام BDLالمحلية التنمية بنك ضمنها ومن المحلية الجماعات مع

 مداولة في ويتحدد الوصية، السلطة عليه تصادق القرض، على البلدي الشعبي المجلس يصوت    

 .استهالكه وكيفية مدته، القرض، مبلغ المجلس

 اللجوء إليها يدق المقابل وفي القروض إلى اللجوء إمكانية للبلدية أجاز المشرع فإن يكن ومهما    
 اعتبارات. لعدة الشروط من بجملة

 القروض: قيود 2-1

 مشاريع منتجة إلنجاز القرض إلى اللجوء للبلدية يمكن" البلدية قانون من 174 المادة نصت 
 3."للمداخيل

المردود  ذات مشاريع إلنجاز االقتراض إلى اللجوء للبلدية يجوز أنه المادة نص من يفهم 

 :منها ذكرن الشروط من بجملة وقيدها القروض إلى اللجوء للبلدية رخص بذلك فهو العام، والنفع

 .تجهيزال نفقات لتغطية استعمالها يمكن وال التسيير، قسم إيرادات في دائما تسجل أن -

 .األصلية الديون لتسديد تستعمل الن أ -
 .نفقاتها غطيةت على العادية البلدية ميزانية تعجز التي اإلنشائية للمشاريع موجهة تكون أن -

المشروع  كان إذا خاصة الحكومي، الجهاز أو الدولة تخبر أن االقتراض عند للبلدية بد ال -

 4الوطنية. الخطة في وارد غير إنجازه، المراد

 والهبات التبرعات/03

 المواطنين، إما به يتبرع مما تتكون البلدية، ميزانية موارد من موردا والهبات التبرعات تعتبر

 تقوم بها، التي المشاريع تمويل في المساهمة طريق عن مباشر غير أو البلدية، إلى مباشر بتشكل

 لتخليد اسمه المغتربين أحد يقدمها هبة أو وفاته، بعد المواطنين أحد يتركها وصية نتيجة تكون وقد
 :إلى وتنقسم البلدية موارد من التبرعات تعد 5بلده. في

                                                             
 94 ص سابق، مرجع فيشوش، خليل  1
 196 ص سابق، مرجع بشير، شاوش يلس/ د  2
 24ص ،، مرجع سابق10-11قانون البلدية  174المادة   3

 الحقوق كلية .المسيلة، بوضياف محمد جامعة ماستر، مذكرة والتبعية، االستقالل بين الجزائر في المحلية الجماعات تمويل قانة، جميلة  4

 49ص ، 2014السياسية، العلوم قسم السياسية، والعلوم
 196 ص سابق، مرجع مرغاد، لخضر  5
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 .طات المركزيةالسل بموافقة إال قبولها التي ال يمكن التبرعات وهي :بشرط المقيدة التبرعات 3-1

كانت  سواء المركزية السلطات بموافقة إال قبولها يمكن ال التبرعات هذه :األجنبية التبرعات 3-2
 1أجانب. أشخاص أو هيئات تبرعات

 الوصايا:و  الهبات -04

، من قانون البلدية 170 المادة لنص وفقا البلدية ميزانية موارد من والوصايا الهبات تعد          
ويتم  بالداخلية، المكلف للوزير المسبقة للموافقة األجنبية والوصايا الهبات قبول المشرع ولقد خضع

 .2من قانون البلدية 171 المادة بنص الميزانية في وادراجها جردها

 :قسمين إلى والوصايا الهبات تنقسم
خصيص ت تستوجب أو شروط، فيها يشترط أو أعباء، عنها تنشأ ال التي والوصايا الهبات -

 .الموصين أو الواهبين عائالت قبل من لالعتراض دعاة تكون أو عقارات،

 تخصيص تقتضي أو شروط، لها يشترط أو أعباء، عنها تنشأ التي والوصايا الهبات -
 .الموصين أو الواهبين قبل من لالعتراضات مدعاة تكون أوعقارات، 

والخارجية،  الداخلية البلدية ميزانية تمويل مصادر تعدد من الرغم على أنه سبق مما يالحظ      

الجزائر  في المحلي المالي الوضع أن إال طبيعتها، بحسب للبلدية المالية الموارد أصناف واختالف
 3عديدة. ألسباب ذلك ويعود البلديات من العديد عجز أمام تدهورا يشهد

 في ميزانية البلدية التسيير نفقات الفرع الثاني :
نية ميزا هي النفقات المنجزة بواسطة االموال العمومية او هي مجموع االعباء مقررة في

تتضمن وال  ،البلدية و الترخيص بإنجاز النفقات ال يتطلب سوى المصادقة على ميزانية البلدية 

ة في النفقات في عملية صرفها سوى فكرة السماح باإلنجاز ضمن حدود االعتمادات المفتوح
 الميزانية .

حيث ان االعتمادات المفتوحة تكون ذات طابع حصري ال يمكن مبدئيا تجاوز مبلغها 

 .4بها التنظيمية المعمول المحدد في الميزانية و يمكن تعديلها عند الضرورة وذلك وفقا لإلجراءات
 على ما يلي:   ةالبلدي قانون من 198 المادة نص حسب النفقات هذه تحتوي

 .البلدية مستخدمي وأعباء أجور -

 .االنتخابية بالمهام المرتبطة واألعباء التعويضات -
 .القوانين بموجب البلدية ومداخيل األمالك على المقررة المساهمات -

 نفقات صيانة االمالك المنقولة و العقارية. -
 .البلدية طرق صيانة نفقات -

 .عليها المترتبة واألقساط البلدية المساهمات -

 .5االقتطاع من قسم التسيير لفائدة قسم التجهيز و االستثمار -
 .القروض فوائد -

 .المرتبطة باستغالل تجهيزات جديدة  تسييرال أعباء -

 المشاريع وانجاز المادية، بالوسائل المصالح لتجهيز المخصصة المالية المبالغ به يراد     
 مبلغ يتم اقتطاع أنه حيث إجباريًا، ذاتيًا يكون أن يجب واالستثمار التجهيز قسم وتمويل المختلفة،

                                                             
 149 ص سابق، مرجع لمير، القادر عبد  1
 23 ص سابق، مرجع ،10-11القانون البلدية ، 172 و 171 المادتين  2

  502ص سابق، مرجع عولمي، بسمة/ أ  3
 وما بعدها. 73، ص2003دار الهدى ، عين مليلة ، الجزائر ،  2محمد مسعى ،المحاسبة العمومية ، ط  4
 30 ص ،ابقس مرجع، 10-11من قانون البلدية  198مادة ال  5
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 تكون أن واالستثمار، ويجب التجهيز قسم نفقات لتغطية ويخصص التسيير قسم مداخيل من مالي

 1للنفقات. مساوية اإليرادات
 

 :في ميزانية البلدية واالستثمار التجهيز قسم :المطلب الثالث
 :على واالستثمار التجهيز فرع يشتمل

 .التسيير إيرادات من الحاصلة االقتطاعات -
 .المحلية للجماعات المشترك الصندوق من البلدية حصة -

 .والتجاري الصناعي الطابع ذات العمومية المصالح من المحقق الفائض -

 .المحلية التنمية برامج إطار في الدولة إعانات -
 .والوالية الدولة وتخصيصات القروض محاصيل -

 .والمساعدات المساهمات -

 2والوصايا. الهبات -

 واالستثمار التجهيز نفقات 

 :على النفقات هذه تحتوي
 .العمومي باالستهالك الخاصة األعباء -

 .االستثمار سبيل على المال برأس المساهمة نفقات -

 3البلدية. المنشآت تهيئة إعادة نفقات -

  

                                                             
 273ص ،مرجع سابق ،عتمور عمر  1
 30 ص ،ابقس مرجع،  10-11قانون البلدية  ،198 و 195 المادتين  2
 14 ص سابق، مرجع شنيخر، تقوى  3
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 راحل اعداد و تنفيذ ميزانية البلدية: مالثاني المبحث
فيما  وسنتطرق البلدي الشعبي المجلس رئيس طرف من البلدية ميزانية تحضير وضبط  يتم

 زانية البلديةطريقة تنفيذ ميسنتطرق الى  ثم ،)أول مطلب(لبلديةا ميزانية اعداد مراحل إلى يلي
 .)مطلب ثاني(

 لبلديةا ميزانية اعدادمراحل : األول المطلب
تسمى  المشاريع وانجاز وتجهيزها البلدية لتسيير متخصصة مالية أغلفة البلدية رئيس يقترح

 رئيس ويساعد متوازنة الميزانية لتكون البلدية إيرادات أساس على النفقات هذه وتحدد النفقات،

 يحددون من فهم المصالح ورؤساء للبلدية العام األمين الميزانية تحضير في البلدي الشعبي المجلس

 .1الحسابي للمخطط وفقا الميزانية مشروع ةغياصيقومون ب وهم المالية المتطلبات

 الفرع االول : تحضير الميزانية
 رئيس سلطة حتت للبلدية، العام األمين يتولى: "أنعلى  البلدية قانون من 180 المادة نصت       

 ."الميزانية مشروع إعداد البلدي الشعبي المجلس

 2عليه. للمصادقة المجلس أمام الميزانية مشروع البلدي الشعبي المجلس رئيس يقدم

 عدةبمسا البلدي الشعبي المجلس رئيس طرف من تعد الميزانية أن المادة نص من يفهم
 وصوال والتصويت أيالر وابداء للمناقشة البلدي الشعبي للمجلس تقديمها يتم ثم للبلدية العام األمين

 .الوالية أو الدائرة إما الوصية الهيئة قبل من مصادقتها إلى

 البلدية ميزانية على المصادقةو التصويت :الفرع الثاني
 :التصويت على ميزانية البلدية -1

 صوت عليهاي ثم بدراستها ليقوم البلدي الشعبي المجلس على تعرض البلدية ميزانية إعداد بعد

 .التسيير قسم وايرادات لنفقات بالنسبة مادة ومادة بابا بابا

بين  ازنتو أساس وعلى وبالبرنامج مادة مادة يكون واالستثمار التجهيز لقسم بالنسبة أما
 .األبواب مختلف في والنفقات اإليرادات

 .التوازن أساس على إلزامية بصفة الميزانية على البلدي الشعبي المجلس يصوت

 .نفيذهات نسبة تسبق التي السنة من أكتوبر 31 قبل إلزاميًا األولية الميزانية على يصوت
 3فيها. تطبق التي المالية السنة من جوان 15 قبل اإلضافية الميزانية على يصوت

الميزانية  بتقديم الخاص التقرير وكذا البلدي، الشعبي المجلس بمداولة الميزانية هذه ترفق 

 .مادة كل محتوى يحتوي الذي المالحظات ودفتر

 :المصادقة على ميزانية البلدية-2

 .ازنةمتو كانت إذا ما مراجعتها والتحقق بعد الميزانية على بالمصادقة الوالي يقوم

النفقات  على تنص لم إذا أو متوازنة تكن لم إذا الميزانية على المصادقة يمكن ال 
 .4اإلجبارية

الميزانية  توازن بعدم تتعلق ألسباب الميزانية على المصادقة الوصية السلطة رفض تم إذا 

ضعها الذي يخ الرئيس إلى استالمها تلي التي ( يوًما15) خالل المجلس على جديد من تعرض
 .أيام (10) خالل البلدي الشعبي للمجلس ثانية لمداولة

                                                             
 19 ص سابق، مرجع شنيخر، تقوى  1
 24 ص  سابق، مرجع ، 10-11من قانون البلدية  180المادة   2

 27 ص  سابق، مرجع ، 10-11من قانون البلدية  181المادة   3
  28ص  نفسه، مرجع ،10-11من قانون البلدية  183المادة   4
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 183 المادة في عليها المنصوص الشروط ضمن البلدية الميزانية على التصويت يتم لم إذا 

 قبل من تلقائيًا تضبط للرئيس الموجه اإلعذار تاريخ إلى أيام (08) أجل خاللالبلدية  من قانون
 1الوالي.

 تنفيذ ميزانية البلديةالثاني:  المطلب
خطوة  فيها تدخل الميزانية بها تمر التي المراحل أهم من الميزانية تنفيذ مرحلة تعتبر 

 2الوجود. حيز إلى محتواها واخراج الملموس، التطبيق

 ،)األول الفرع(البلدية ميزانية بتنفيذ المكلفون األعوان فرعين، في المطلب هذا دراسة سيتم 

 .)الثاني الفرع(الميزانية تنفيذ ثم عمليات

 البلدية ميزانية بتنفيذ المكلفون األعوان: األول الفرع
 :هما البعض بعضهما عن ومستقالن منفصالن، جهازان الميزانية تنفيذ عملية على يسهر 

 ثانيا(.( العموميون المحاسبون ،)أوال( بالصرف اآلمرون

 بالصرف: اآلمرون :أوال

 المتعلقة الميزانية عمليات لتنفيذ يؤهل شخص كل القانون مفهوم آمر الصرف في يعد 
 بإجراءات والقيام اإليرادات، جانب من بالتحصيل اآلمر سند اإلثبات والتصفية واصدار بإجراءات

 3بالنفقات. يتعلق فيما الحواالت تحرير أو واألمر بالصرف والتصفية، القيام

 مكلف وهو البلدي الشعبي المجلس رئيس هو البلدية لميزانية بالنسبة بالصرف فاآلمر 
 الخاص فبالصر اآلمر وتحرير البلدية إيرادات وتسيير وادارتها البلدية أموال بالحفاظ على

 .القضاء أمام البلدية تمثيل بالنفقات، وكذلك

 .القانوني األجل سقوط أو التقادم بانقطاع المتعلقة اإلجراءات بكل القيام -

 .وحواالت  المداخيل سندات منح -

 .والنفقات اإليرادات متخلفات حالة بتحرير مالية سنة كل يقوم كما -

 4المنتهية. المالية للسنة اإلداري الحساب بإعداد يقوم كما -

 العموميون: المحاسبون :ثانيا  

العمومية أو  باألموال الخاصة الحسابات بمسك قانونا يكلف من كل عموميا محاسبا يعتبر     

أو ميزانيات  خزينتها وحسابات الدولة بميزانية تعلق ما كل عمومية أموال وتعتبر حراستها،
 5اإلداري. الطابع ذات العمومية المؤسسات أو المحلية الجماعات

 البلدية وادارتها، لأموا على بالحفاظ مكلف البلدي المحاسب فإن البلدية ميزانية لتنفيذ فبالنسبة    

 :يلي بما ملزم وهو القضاء أمام للبلدية المالية القيم وحفظ

 داياواله والهبات، اإليرادات، لتحصيل الضرورية اإلجراءات بكل مسؤوليته تحت القيام -
 .والموارد األخرى

 .التسديد عن المتأخرين المدينين صد الضرورية والمتابعات باإلعالنات القيام -

 اإليجار. آجال باالنتهاء بالصرف اآلمرين تنبيه -

 .بالتقادم البلدية حقوق سقوط منع -

                                                             
 28، ص فسهن، مرجع 10-11من قانون البلدية  183المادة   1
  10ص سابق، مرجع ،عيجع دليلةج  2

 15 بتاريخالصادرة  ،35رقم الرسمية الجريدة العمومية، بالمحاسبة تعلقالم 1990 أوت 15 في مؤرخ 21-90من القانون رقم  23المادة   3
 .1134 ص   1990 أوت

 102 ص ، 2003 الجزائر، للنشر، القصبة دار الجزائرية، البلديات أموال رحماني، الشريف/ د  4
 26ص سابق، مرجع ، 21-90من القانون  05المادة   5
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 1الرهون. أو االمتيازات تجديد أو تسجيل -

 البلدية ميزانية تنفيذ عمليات :الثاني الفرع
هذا  في إليه التطرق سيتم ما هذا واإليرادات النفقات تنفيذ تتطلب البلدية ميزانية تنفيذ إن 

 نيا(.ثا( الميزانية إيرادات تنفيذ ثم ،)أوال( البلدية ميزانية نفقات تنفيذ إلى الفرع

 :ميزانية البلديةإيرادات  أوال: تنفيذ

 .المحاسبية والمرحلة اإلدارية المرحلة وهما أساسيتين مرحلتين وفق البلدية إيرادات تنفذ 

 :اإلدارية المرحلة /1

 .صفيةتوال اإلثبات هما بخطوتين المرحلة هذه تمر 
نص  إلى وبالرجوع الدولة، إدارة أو البلدية إدارة قبل من ومعاينتها الحقوق بنشأة يتعلقاإلثبات: -أ

يتم  الذي اإلجراء اإلثبات يعد" :أنه على تنص نجدها العمومية المحاسبة قانون من 16 المادة

 البلدية. هو البلدية الميزانية لتنفيذ بالنسبة العمومي والدائن 2."العمومي الدائن حق تكريس بموجبه
 من هي العملية وهذه للتحصيل والقابل للبلدية المستحق الدين مبلغ تحديد : وهيالتصفية-ب

  .بالصرف اآلمر اختصاص

 في وقت إجراؤهما يتم وغالبا متماثلتان عمليتان هما للبلدية اإليرادات وتصفية اإلثبات أن ونجد
 3اإليرادات. تحديد عبارة تحت يجمعهما ما وهذا واحد

 :المحاسبية المرحلة /2

في  المتمثل العمومي المحاسب بها يقوم محاسبة وهو التحصيل في المرحلة هذه تتمثل 
 حصيل،للت واألنظمة القانون بموجب له مرخص السند هذا أن من يتحقق الذي البلدي المحاسب

بمتابعة  تزمويل السند، في المحدد المبلغ تحصيل لعملية شرعية بمراقبة فيقوم السند هذا ويسجل
 على عاتق التامة ةتقع المسؤولي وهكذا البلديات، إلى ترجع التي المبالغ وجميع والمداخيل، السندات

 .المبلغ بتحصيل البلدي المحاسب

المتعلقة  السندات إلغاءات صحة مراقبة مسؤولية البلدي المحاسب عاتق على يقع كما 
 4والتسويات. باإليرادات

 :الميزانية تنفيذ فترة  /3

 إما أجل من السنة نفس من ديسمبر 31غاية إلى جانفي الفاتح ابتداًء من البلدية ميزانية تنفيذ 
 تعد" :أنه على ةالبلدي القانون من 187 المادة تنص هذا وفي الموالية، السنة إلى يمتد إضافي

 :غاية إلى تنفيذها ويمتد المدنية للسنة البلدية ميزانية

 .النفقات ودفع التصفية عمليات إلى بالنسبة الموالية السنة من مارس 15 -

 5النفقات. ودفع وتحصيلها المداخيل تصفية عمليات إلى بالنسبة مارس 31 -

 البلدية: نيةزاالمي نفقات تنفيذ :ثانيا

، اإلدارية المرحلة وهما أساسيتين مرحلتين عبر البلدية نفقات صرف عمليات تحري

 .المحاسبية والمرحلة

 واألمر تصفيتهاو بالنفقة االلتزام وهي فترات ثالثة عبر المرحلة هذه تتمة: اإلداري المرحلة  /1
 .بصرفها

                                                             
 103 ص  .سابق، مرجع رحماني، الشريف/ د  1
 ابقس مرجع ، 21-90من القانون  16المادة   2
 21ص سابق، مرجع ،عيجع دليلةج  3
 31ص نفسه، مرجع، شنيخر تقوى  4
 25 ص سابق، مرجع ، 10-11قانون البلديةمن  187المادة  5
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 التزاما ينشئ ديةالبل تنشئ بمقتضاه تصرف وهو النفقة بعقد عليه يطلق ما وهوبالنفقة:  االلتزام -أ

 .وتكليف عبء
 يتم بموجبه الذي االلتزام يعد" :أنه على نصت التي العمومية المحاسبة قانون من19 المادة وحسب

 اآلمرين أو أحد البلدية لميزانية تنفيذه في البلدي الشعبي المجلس رئيس يقوم 1."الدين نشوء إثبات

 .المعنية العملية وتكاليف بتسديد الموردة الجهة أمام بالصرف الثانويين بالتعهد
 اآلمر بالصرف يعمل حيث االلتزام، عن الناتج للنفقة الصحيح المبلغ تحديد بها يقصدالتصفية: -ب

 2السوق. تقييمها بسعر تم قد وأنه فيها مبالغ وغير صحيحة المعنية النفقة تكلفة أن من التأكد على

 العمومي المحاسب يتلقى بموجبه إداري قرار عن عبارة هو: )بالدفع األمر( النفقة بصرف األمر
 التقديرية لألمر السلطة بظهر وهنا سابقين، وتصفية التزام محل كانت التي النفقة بدفع أمرا

 3شيء. كل قبل مسيرا بالصرف

 :المحاسبية المرحلة /2

النفقة  صرف مراحل من األخيرة المرحلة وهي التحصيل عملية في المرحلة هذه تتلخص 

طرف  من المرحلة هذه تنفذ العمومية، الخزينة إلى الحقوق بإدخال التحصيل يسمح العامة،

 .للبلدية الحقيقي للدائن النفقة مبلغ دفع هي وحيدة بمرحلة تمر البلدي المحاسب
 يعد"على  تنص التي العمومية المحاسبة قانون من 22المادة نص حسب النفقة مبلغ ودفع 

 4."العمومي الدين إبراء بموجبه يتم الذي اإلجراء الدفع

 ة.البلدي ديون إبراء يتم المحاسبية العملية هذه وبفضل

                                                             
 1133ص سابق، مرجع ،21-90من القانون   19 المادة  1
 61 ص ، سابقمرجع  قانة، جميلة  2
 26 ص سابق، مرجع بري، دالل  3
 .سابق مرجع ،21-90من القانون  22المادة   4
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إن مجموعة اإلجراءات والوسائل داخل الهيئات اإلدارية العمومية كالتحليالت والتقارير 

التي من خاللها التأكد من صحة البيانات المحاسبية ومدى احترام وتطبيق السياسة اإلدارية 
والتي تتم بمثابة رقابة ذاتية إذ أن اإلدارة تراقب يقصد بالرقابة الداخلية ،  المرسومة ، وهو ما

 تكشفه من أخطاء في تصرفاتها. نفسها بنفسها فتقوم بتصحيح ما

والهدف من هذه الرقابة هو المحافظة على المصلحة العامة بأن تؤدي الهيئات اإلدارية 
ين والتشريعات أدوارها والمكلفة بها أن تصرف االعتمادات المخصصة لها وفق ما حددته القوان

تكتسي الرقابة الداخلية أهمية كبيرة بأنها تعطي للموظفين والمسؤولين الثقة بصحة  ل بها،والمعم

 العمليات والنشاطات المنفذة على مختلف المستويات وعن مختلف األماكن .
 مثلتت مستقلة، قضائية أو إدارية لهيئات أسندت فقد البلدية ميزانية على الخارجية الرقابة أما

 بقواعد اإلخالل حالة في قضائية قرارات إصدار صالحية له الذي مجلس المحاسبة رقابة في

 الرقابة هذه أن إلى وخلصنا القانون عليها نص التي القواعد المحاسبية أو ومالءمتها النفقة شرعية
 رقابة أما، البلديات طال الذي الفساد المالي ظاهرة من تحد لم أنها إال ردعية رقابة أنها رغم

 أو مفاجئة بصفة على تدخالت بناء بها تقوم التي التفتيشات خالل من تتضح للمالية العامة المفتشية

 بعيدة الرقابة مازالت هذه أن ،إال األخيرة هذه تعده الذي السنوي للبرنامج وفقا مسبق إشعار بعد
نظرا  هذا يومنا إلى االستقالل منذ للتفتيش تخضع لم بلديات توجد حيث منها المرجوة النتائج عن

وعليه سنتناول الرقابة الداخلية   القطاعات جميع في األخيرة هذه لرقابة تخضع التي األعمال لحجم

على ميزانية البلدية في )المبحث األول( و الرقابة الخارجية على ميزانية البلدية في )المبحث 
 آفاق تطورها في )المبحث الثالث(.التي تواجه ميزانية البلدية و الثاني( و التحديات 
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 المبحث األول: الرقابة الداخلية على ميزانية البلدية
ال ألمول الحذر لغاليمكن للرقابة الداخلية أن تساهم بشكل فعال في ضمان الحفاظ واالست

عمليات سن للوالموارد العمومية المحددة بالطريقة التي تؤدي إلى تحقيق األهداف والتسيير الح
 همها :أنجاحها  يمكن أن تتحقق على الوجد الكامل دون أن يتوفر لها مقومات نستنتج أنه ال

 نسؤوليكفاءة نظم الرقابة الداخلية التي تتمثل في سرعة الكشف عن مخالفات وتحفيز الم

التكوين ودريب توفير الخبرات اإلدارية والمالية عن طريق التالقائمين بها وتحديد المسؤوليات و
 لعموميةيتعلق بتسيير المالية ا قواعد دقيقة وصارمة للتسيير المالي خاصة ما، و ستمرالم

المطلب في ) ت العمومية التي تبرمها البلدية. ومن هنا نستعرض لرقابة المراقب الماليوالصفقا

لوصية و اسلطة األول( و المحاسب العمومي على ميزانية البلدية في ) المطلب الثاني( و رقابة ال
 المجلس الشعبي البلدي على ميزانية البلدية في )المطلب الثالث(.

 المطلب األول: رقابة المراقب المالي على ميزانية البلدية
 سنتناولوبلدية على النفقات العمومية لل أهم أعوان الرقابة السابقة المالي من يعد المراقب

 رع ثاني(ها )ف)فرع أول( ومجال الرقابة التي يمارس هذه الرقابة من خالل تعريف المراقب المالي

 بع(.رع راوكيفية الرقابة والنتائج المترتبة عنها )فرع ثالث( ومسؤولية المراقب المالي )ف

 الفرع األول: تعريف المراقب المالي
يعين المراقب المالي من طرف وزير المالية من بين موظفي المديرية العامة للميزانية ويتم 

 :1اره من بين الموظفين ذوي الرتب التاليةاختي

 .الميزانية بإدارة الفعلية الخدمة من سنوات 5 لهم الذين للميزانية المحللين المفتشين رؤساء -
 .الميزانية دارةبإ الفعلية الخدمة من سنوات 5 لهم الذين للميزانية المركزيين المحللين المفتشين -

 ..الميزانية دارةبإ الفعلية الخدمة من سنوات 7 لهم الذين للميزانية الرئيسيين المحللين المفتشين -

 بإدارة لفعليةا الخدمة من سنوات 61 عشر يثبتون الذين والمتصرفين للميزانية المحللين المفتشون -

 .الميزانية
  

                                                             
الصادرة في  64دة الرسمية رقم المتعلق بمصالح المراقبة المالية، الجري 2011نوفمبر  21المؤرخ في  381/  11من مرسوم رقم  11المادة   1

 2011نوفمبر 27
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 من بالمالية المكلف الوزير من بقرار المساعد المالي المراقب يعينالمساعدين:  المراقبين تعيين

   :1بين

 .الرتبة في خبرة سنوات  3ثالث يثبتون الذين المحللين المفتشين رؤساء -

 .الميزانية إدارةب الفعلية الخدمة من سنوات 3يثبتون الذين للميزانية المركزين المحللين المفتشين -

 الميزانية إدارةب الفعلية الخدمة من سنوات 5 يثبتون الذين للميزانية الرئيسين المحللين المفتشين -

 بإدارة ةالفعلي الخدمة من سنوات 0 يثبتون الذين والمتصرفين للميزانية المحللين المفتشين -

 .الميزانية

 الفرع الثاني: مهام المراقب المالي
 نفقاتتتمثل مهام المراقب المالي في الحرص على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلق بال

 بما يلي:العمومية ويكلف بهذه الصفة على الخصوص 

 تنظيم مصلحة المراقبة المالية وإدارتها وتنشيطها. -

 القيام بجميع أعمال الرقابة التي يكلفه بها وزير المالية. -

ر عب دوالتنسيق مع األمر بالصرف ومصالح الميزانية في أعمال التحضير والمناقشة ويل -
 المستشار المالي لألمر بالصرف.

 بالنفقات وكل االلتزامات بالنفقة العمومية.مراقبة بطاقة االلتزام الخاصة  -

 ضمان مسك المحاسب  ووضعية االعتمادات ومنح التأشير بالموافقة أو الرفض. -

 تميل وزير المالية أمام لجنة الصفقات. -

 ة.تمثيل وزير المالية أمام مجلس اإلدارة أو المجلس التوجيهي للهيئات العمومي -

 2المالية يتضمن الوضعية العامة لالعتمادات والنفقاتتحضير تقرير سنوي يقدم لوزير  -

الرفض  ل حتىإضافة إلى مسؤولية المراقبين الماليين يتحملون مسؤولية خاصة ليس التأشير فقط ب
 المتعلق بالمحاسبة. 95-20التعسفي أو غير المؤسس وذلك طبقا ألحكام األمر 

  

                                                             
 .سابق، المرجع 11/381من المرسوم رقم  14المادة   1
سناطور خالد ، الرقابة على النفقات العمومية، دار المفتشية العامة للمالية ، مذكرة ماستر، اقتصاد ومالية ، سطيف السنة الجامعية   2

 264، ص  2006/2005
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ي ، الرفض غير المؤسس للتأشير حيث تعتبر مخالفة قواعد االنضباط الميزاني والمال

والعراقيل الصريحة من طرف هيئات الرقابة القبلية والتأشيرات الممنوحة خارج الشروط القانونية 
 .1يعاقب مرتكبوها بغرامة مالية

 بة المراقب المالي ونتائج رقابتهالفرع الثالث: نطاق رقا
بيق التط اإلرادات من مجال تنصب رقابة المراقب المالي على النفقات فقط ويستبعد جميع

 هذه الرقابة خالفا لرقابة المحاسب العمومي.

 أوال: نطاق رقابة المراقب المالي

تختص المراقب المالي في مجال القبلية أثناء تنفيذ الميزانية من خالل القرارات الخاضعة 

لمتعلق بالرقابة من المرسوم التنفيذي ا 9أيام طبقا للمادة  10لتأشيرته، وتنفيذ في أجل اقصاه 

 .2يوما عندما تتطلب الملفات دراسة معمقة 20السابقة للنفقات التي يلتزم بها ، وتمدد إلى 

 أشيرة المراقب المالي وتتمثل في:رات االلتزام بالنفقة الخاضعة لتاقر .1

 .(القرارات المتعلقة بالحياة المهنية للموظفين)التعيين، التثبيت ........... -

المتعلقة بتسديد مصاريف التكاليف الملحقة والنفقات التي تصرفها بموجب فواتير القرارات  -
 .3نهائية

ية في بدا ي تعدالجداول اإلسمية التي تعد عند قفل كل السنة المالية واألصلية األولية والت -

 السنة والجداول األصلية المعدلة والتي تطرح أثناء قفل السنة.
 تسيير والتجهيز والنفقات برأس المال.القرارات المتضمنة للنفقات ال -

-414من المرسوم التنفيذي  9حسب نص المادة عة لرقابة المراقب المالي: ضالعناصر الخا .2

تخضع لرقابة المراقب المالي وهي صفة  المتعلق بالنفقات الملتزم بها، فالعناصر التي 92
 الصفة بالنسبة لألمر بالصرف

 ضاء أو تكليف من طرف اآلمر بالصرف.التأكد فيما كان هناك تفويض باإلم -

 مطابقة العملية للقوانين والتنظيمات الجاري العمل بها. -
 وجود اعتمادات كافية لتغطية االلتزامات. -

 التخصيص القانوني للنفقة. -

 تطابق الوثائق الخاصة بااللتزام مع مبلغ االلتزام. -
لة ة المؤهالسلطة اإلداري الترخيصات المسبقة التي سلمتها وجود التأشيرات و التأكد من -

 .قانونيا لهذا الغرض أذ نص القانون إلزاميتها)لجان الصفقات(
من هنا نجد أن المراقب المالي يسعى للتأكد من العناصر األساسية السابقة الذكر فإذا  -

توافرت أشار بالموافقة على السجل أو الوثيقة المثبتة لاللتزام بالنفقة أو يقوم برفض 

 .4يوم 20عدام العناصر السابقة مع تعديل الرفض في مدة ال تفوق التأشيرة الن

 ثانيا: نتائج رقابة المراقب المالي:

لي الما إذا كانت النفقات صحيحة من حيث مطابقتها مع التشريع فإن المراقب التأشيرة: .1

الل خ يصادق على ذلك بوضع التأشيرة على الوثائق الخاصة بها وهي ضرورية لتنفيذها
 ة المحاسبية.المرحل

                                                             
 14محمد مسعي، مرجع سابق، ص   1
المتعلق بالرقابة المسبقة على النفقات التي يلتزم  1992نوفمبر  14المؤرخ في  414-92من المرسوم التنفيذي  14تعدل وتمم المادة  9المادة   2

 .1992لسنة  92بها، الجريدة الرسمية العدد 
 141، مرجع سابق ، صمحمد مسعي  3
 131ص ، 2010الرقابة المالية على النفقات العامة، دار الكتاب الحديث، القاهرة،  بن داود ،براهيم   4
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ي هي ة التيمكن للمراقب المالي أن يرفض التأشيرة على االلتزامات غير القانوني الرفض: .2

 غير مطابقة لإلجراءات بصفة مؤقتة ونهائية.
: في حالة مخالفة قابلة للتصحيح أو عدم كفاية سندات اإلثبات أو نقص الرفض المؤقت. 1.2

الرفض يكون مؤقتا ويمكا لآلمر بالصرف تدارك النقائص بيانات جوهرية على بطاقة االلتزام فإن 

 .1المسجلة في االلتزام بعد إشعاره ويمكن له تصحيح األخطاء ليحصل على التأشيرة

 شروعيةويعتبر الوسيلة األساسية في يد المراقب المالي لضمان م الرفض النهائي:. 2.2

 لرفضاواخذ المالحظات وتحفظات  االلتزام الذي يوقعه اآلمر بالصرف وضمان تصحيح األخطاء

 المؤقت بعين االعتبار ويكون في الحاالت التالية:
 .عدم مطابقة االلتزام بالنفقة مع القوانين والتنظيمات المعمول بها -

 .عدم توفر االعتمادات المالية أو المناصب المالية -

 .2تعدم احترام اآلمر بالصرف للمالحظات المقدمة له خالل الرفض المؤق -

  

                                                             
،  2014 – 2013 –لتفاصيل أكثر راجع: مزيتي فاتح، الرقابة على ميزانية البلدية، مذكرة ماجيستر، جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي   1

 95 - 91ص 
 21سناتور خالد، مرجع سابق ، ص  2
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 المالي: : تقييم رقابة المراقبثالثا

ا وإلى نواعهبالنفقة تهدف إلى الحيلولة دون تجاوزات مالية بكل أ تإن الرقابة لاللتزاما
ة ن الرقابذا فإمدى مطابقة العمليات الواردة على النفقات مع قوانين التنظيمات المعمول بها، له

 المالية تعتبر رقابة وقائية تمكن من اكتشاف األخطاء قبل وقوعها لتصحيحها.

وء أو س ت انتباه اآلمر بالصرف في حالة خطأ كحسنكما أنها تعمل هاته الرقابة على لف
 النية.

والمالحظ أن رقابة المراقب المالي تقتصر في الغالب على الجانب الشكلي للنفقة دون أن تتعداه 

إلى الرقابة المالئمة كذلك حق التقاضي الممنوح لآلمر بالصرف من بين الحدود التي تحد من 
 .1مراقب الماليفعالية الرقابة التي يقوم بها ال

 المطلب الثاني: رقابة المحاسب العمومي على ميزانية البلدية
 القتهسنتناول في هذا المطلب تعريف المحاسب العمومي و صالحياته )الفرع االول( ثم ع

 باآلمر بالصرف )الفرع الثاني( وتقييم رقابته )الفرع الثالث(.

 وصالحياتهعريف بالمحاسب العمومي الفرع األول: الت
 :تعريف المحاسب العمومي

محاسبة المتعلق بال 1990/08/15المؤرخ في  90-21من القانون رقم  33طبقا ألحكام المادة

ي اليها ف لمشاراالعمومية ّ، يعد محاسبا عموميا كل شخص يعين قانونيا للقيام، فضال عن العمليات 
 بالعمليات التالية: 22و18المادتين 

 ودفع النفقات.تحصيل اإلرادات  -

 ضمان حراسة األموال أو سندات أو القيم او األشياء المكلف بها وحفظها. -
 تداول األموال والسندات والقيم والممتلكات والعائدات والموارد. -

 .2حركة حساب الموجودات -

ؤوليته  لى مسويتم تعيينه من طرف وزير المالية يتعين على المحاسب العمومي أن يكتب تأميننا ع
 .مباشرة وظيفتهقبل 

 المحاسب العمومي في ما يلي: صالحياتوتتمثل 

 .متابعة الحسابات*
ت إليراداسبة لالمحافظة على الوثائق المبررة للنفقات واإليرادات والوثائق المحاسبية، بالن*

وده مجه يتكفل بجميع السندات الخاصة بالتحصيل فهو غير مطالب بالتحصيل الحقيقي ولكن يبذل

ه أن علي في ذلك، والتأكد من صحة القرارات الملغية لبعض اإليرادات وبالنسبة للنفقات فيجب
 90-21انون من الق 36تحقق من صحت األنفاق وذلك عمال بالنقاط الثمانية التي جاءت بها الماد ي

 .المتعلق بالمحاسبة العمومية 1990/08/15المؤرخ في 

 مطابقة العملية مع القوانين واألنظمة المعمول بها. -
 صفة اآلمر بالصرف أو مفوض له. -

 شرعية عملية تصفية النفقات. -

 عتمادات.توفر اال -
 أن الديون لم تسقط أجالها أنها محل معارضة. -

 الطابع اإلجرائي للدفع. -

                                                             
 132بن داود ، مرجع سابق ، صبراهيم   1
 03ص 2013الشيخ عبد الصديق ، رقابة األجهزة والهيئات المالية على الصفقات العمومية، مذكرة ماجيستر، جامعة البليدة ،   2



 البلدية ميزانية جهتوا التي التحديات و البلدية ميزانية على الرقابة                 الفصل الثاني

36 
 

 لمالي اقب اتأشيرة عملية المراقبة التي نصت عليها القوانين األنظمة خاصة تأشيرة المر -

ويمارس مهام المحاسب  جرائي أي التحقق من صالحية الدفع،الصحة القانونية لمكسب اإل -
 .1ةبالنسبة للبلدية أمين خزينة البلدية وهو محاسب رئيسي بالنسبة للبلديالعمومي 

ل حيث يتولى تحصيل اإليرادات ودفع النفقات وتصفيتها ، باإلضافة هو مكلف بتحصي

 مداخيل البلدية وكل المبالغ العائدة لها وصرف النفقات المأمور بصرفها. 

 بالمهام التالية:أمين خزينة البلدية كمحاسب عمومي بالنسبة للبلدية  يقوم

 .خرىد األات والعطايا والمواربالقيام بكل اإلجراءات الضرورية لتحصيل اإليرادات واله -

 تنبيه اآلمرين بالصرف بانتهاء أجال اإليجارات. -
 .2يازات أو الرهونتتقادم تسجيل أو تحديد االممنع سقوط حقوق البلدية ب -

قوم ح التي يلمصالويدير بقوة القانون محاسبة اإليرادات والنفقات ويحدد مرحليا الوضعية المالية ل

 بتسييرها ويحدد في نهاية السنة مالية المخلفات الواجب تغطيتها ودفعها.

 ة المحاسب العمومي باآلمر بالصرفالفرع الثاني: عالق
سبة بالن تمر بمرحلتين إدارية ومحاسبيةإيرادات ونفقات و تشتمل الميزانية على جانبين

لدي ي البللنفقات تكون المرحلة اإلدارية تحت إشراف اآلمر بالصرف وهو  رئيس المجالس اشعب

لنفقة ادفع  أما المرحلة المحاسبية والتي تعد من طرف المحاسب البلدي وامين الخزينة من خالل

دية قوق البللها ححلتين مرة إدارية تبث من خالللدائن الحقيقي وبالنسبة لجانب اإليرادات فتمر بمر
 ومرحلة التحصيل كمرحلة محاسبية.

وعليه فإن طبيعة العالقة بين اآلمر بالصرف والمحاسب العمومي تقوم على أساس تمايز 

كل من دورهما ويحكمها مبدأ الفصل بين الوظيفتين اآلمر بالصرف والمحاسب العمومي وعلى 
 .3بين اآلمر بالصرف والمحاسب العموميأساسه تحدد المسؤوليات 

 تقييم رقابة المحاسب العمومي: ثالفرع الثال
تتميز المحاسبة العمومية بأنها محاسبة من النوع الشكلي فهي ليست إال أداة لمراقبة 

مشروعية العمليات الحسابية ومدا مطابقتها للقوانين والتنظيمات وال تمتد إلى مالئمتها التي ليست 
اصاتها وهذا يعتبر عائقا أمامها في المحاسبة العمومية بحكم الطابع البيروقراطي الذي من اختص

أصبحت تتميز به سابقا محال لالنحرافات وال سيما منها الميزاني فالمحاسب بات يفصل االتفاق 

الشكلي على حساب مردودية ونوعية الخدمة للمسيرين المحاسبين وتدفعهم إلى التقيد الحر في 
 .4حسين مستواهمعوض ت

ة زانيالمطلب الثالث: رقابة السلطة الوصية والمجلس الشعبي البلدي على مي

 البلدية
 لمجلسانتطرق في رقابة السلطة الوصية على ميزانية البلدية )الفرع االول( و رقابة 

 الشعبي البلدي على ميزانية البلدية ) الفرع الثاني(.

 على ميزانية البلدية رقابة الوصاية الفرع األول:

                                                             
 المتعلقة بالبلدية 10-11تم تغيير تسمية القابض البلدي إلى أمين الخزينة بموجب القانون   1
 103ص  مرجع سابق،الشريف رحماني ، أموال البلديات الجزائرية ،   2
 103مرجع سابق، ص  الشريف رحماني،  3
 07، ص مرجع سابق الشيخ عبد الصديق،  4



 البلدية ميزانية جهتوا التي التحديات و البلدية ميزانية على الرقابة                 الفصل الثاني

37 
 

ال نفيذها وفي ت تتمثل رقابة الوالي في المصادقة على ميزانية البلدية قبل الشروع رقابة الوالي:

 183 لمادةيمكن المصادقة عليها إال إذا كانت متوازنة وتتضمن النفقات اإلجبارية، حسب نص ا
 المتعلق بالبلدية.  11-10من القانون :

ى النفقات المصادقة على الميزانية إذ لم تكن متوازنة أو لم تنص علال يمكن ":  183المادة 

  "اإلجبارية لها

لبلدي  عبي اللوالي أن يضبط تلقائيا في حالة عدم التصويت عليها من المجلس الش كما يمكن

 علق بالبلدية.المت 11-10من القانون  183بعد اعتذارا مسبقا هذا ما أشارت إليه المادة األخيرة 

الة ة في حأجاز القانون للوالي تعيين متصرف ومساعدين توكل لهم تسيير شؤون البلديكما 
 11-10من قانون 48حل المجلس الشعبي البلدي وتجريده بناء علة المرسوم الرئاسي المادة 

 المتعلق بالبلدية.

 كما يتمتع الوالي بسلطة الحلول المنصوص عليها في المواد:

  لموكلة قرارات االعندما يمتنع رئيس المجلس الشعبي البلدي عن اتخاذ  ": 101المادة

مباشرة  لعملاله بمقتضى القوانين والتنظيمات ، يمكن الوالي بعد إعذاره أن يقوم تلقائيا بهذا 

 "عذاربعد انقضاء اآلجال المحددة بموجب اإل

  ون التصويتفي حالة حدوث اختالل بالمجلس الشعبي البلدي يحول د ":102المادة 

 186ة لماداعلى الميزانية فإن الوالي يضمن المصادقة عليها وتنفيذها وفق الشروط المحددة في 

 ."من هذا القانون

يها من د المصادقة علمن قانون البلدية ال تنفذ المداوالت التالية إال بع 57كما أنه وطبقا للمادة 

 طرف الوالي وتتمثل في:
 الميزانيات والحسابات. -

 الهبات والوصاية األجنبية. قبول -

 اتفاقيات التوأمة. -
 التنازل على األمالك العقارية للبلدية. -

 رقابة المجلس الشعبي البلدي على ميزانية البلدية: الفرع الثاني
 تتمثل رقابة المجلس الشعبي البلدي على مالية البلدية من خالل ما يلي:

 ة إجراءمكانيإمادة بمادة وبابا بباب مع  التصويت على ميزانية البلدية األولية واإلضافية -
 ادة.تحويالت من مادة إلى أخرى ومن باب إلى باب في نفس القسم هذا ما جاء في الم

وكذلك إعداد الميزانية  قبل البدء في عملية تنفيذها ية التصويت على الميزانية األوليصالح -

 .1اإلضافية وطرحها للتصويت

يس المجلس الشعبي البلدي باعتباره أمرا بالصرف بالحساب اإلداري للمجلس ئيقدم ر -

 188الشعبي البلدي لتقويم التسيير المالي البلدي قبل الميزانية اإلضافية كما نصت المادة 

عند نهاية الفترة اإلضافية  جلس الشعبي البلديلمرئيس ايعد  "على أن : من قانون البلدية

 ب اإلداري للبلدية ويعرضه على المجلس الشعبي البلدي للمصادقةللسنة المالية، الحسا
2" 

الرقابة عن طريق اللجان الدائمة والمؤقتة التابعة للمجلس الشعبي البلدي حيث توكل لها  -
 33مهمة التحقيق والتدقيق في مسألة ذات المجال المالي واالقتصادي هذا ما ثبت في المادة 

                                                             
 122ص  2010عين مليلة الجزائر  -دار الهدى -بوعمران عادل، البلدية في التشريع الجزائري  1
 المتعلق بالبلدية2011يونيو22المؤرخ في  10-11من القانون  188المادة  2
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يمكن للمجلس الشعبي البلدي أن يشكل من بين اعضائه لجان  "من قانون البلدية عل أنه :

 .موضوع محدد يدخل في مجال اختصاصه كما هو مبين ف هذا القانون دراسةلخاصة 

تشكل اللجنة الخاصة بناء على اقتراح من رئيس المجلس الشعبي البلدي مداولة المجلس 

 1" المصادق عليه بأغلبية أعضائه.

  

                                                             
الجزائر  –عين مليلة –دار الهدى –( 2011يونيو22المؤرخ في 10-11شرح قانون البلدية )القانون رقم  –عالء الدين عيسى  1 

 109ص2010
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 الرقابة الخارجية على ميزانية البلديةالمبحث الثاني: 
 قابيةر أجهزة قبل من التنظيم خارج من تمارس التي الرقابة تلك هي الخارجية الرقابة

 حواالت مراقبة خالل من مقرر هو لما وفقا تم قد قاإلنفا أن من التحقق إلى وتهدف متخصصة،
 هو لما ظيمللتن وفقا حصلت الموارد أن من تتحقق كما المالية العمليات ومراجعة بالصرف اآلمر

 وادثح ووقوع العمومية األموال ضياع تفادي يمكن بحيث استخدام أفضل استخدمت وأنها مقرر

 .اإلفالس
 هما ئتينهي إلى البلدية ميزانية على الرقابة في النوع هذا أسند سبق ما تحقيق أجل من

عوبات التي صالبلدية تواجهها من عراقيل و . اال ان ميزانية العامة والمفتشية المحاسبة مجلس

 افرزت العديد من ميزانية البلدية.
 لبلديةا ميزانية على المحاسبة مجلس رقابة: وهي مطالب ثالث المبحث هذا في وسنتناول

لثاني( التحديات ا)المطلب  البلدية ميزانية على للمالية العامة المفتشية رقابة )المطلب االول( و 

 .و آفاق تطويرها )المطلب الثالث( البلدية ميزانية التي تواجه 

 لس المحاسبة على ميزانية البلديةالمطلب األول: رقابة مج
 وبغض المالية للرقابة أعلى جهاز المعاصرة الدول لمعظم المؤسساتي البناء ضمن يوجد

 عن الجهاز هذا يميز ما فإن آخر، إلى بلد من وصالحياته وتنظيمه تسميته اختالف عن النظر
 فعالة بعدية برقابة للقيام الواسعة والصالحيات بالسلطات وتزويده باالستقاللية، تمتعه هو غيره

.وسنتناول في هذا المطلب االساس القانوني لرقابة مجلس المحاسبة 1العمومية األموال تسيير على

مجلس المحاسبة على )الفرع االول( و صالحيات مجلس المحاسبة )الفرع الثاني( ثم تقييم رقابة 
 ميزانية البلدية )الفرع الثالث(.

 س القانوني لرقابة مجلس المحاسبةالفرع األول: االسا
 1976من الدستور   190أستحدث بموجب المادة  يعتبر مجلس المحاسبة مؤسسة دستورية

بة منه )يؤسس مجلس المحاسبة يكلف بالرقا 160وفي نص المادة  1989وبعدها جاء دستور 

 عدية ألموال الدولة والجماعات اإلقليمية والمرافق العمومية ......الب
 01ليأتي بعده أمر عن مجلس المحاسبة ليحذف الصفة القضائية وذلك في نص المادة 

 المتعلقة بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة.
منه على   03وقد تم إعادة الوصف القضائي لمجلس المحاسبة بصدور األمر حيث نصت المادة 

)مجلس المحاسبة مؤسسة تتمتع باختصاص إداري وقضائي في ممارسة المهام الموكلة إليها وهو 

2يتمتع باستغالل الضروري ضمانا لموضوعية والحياد وفعالية في أعماله (
. 

 لس المحاسبة: صالحيات مجالفرع الثاني
بة ي مراقفوتتمثل الصالحيات اإلدارية  وقضائية ةإداري صالحيتينيتمتع مجلس المحاسبة ب

ما كلعمومية دية احسن استعمال الهيئات الخاضعة لرقابته للموارد ، األموال ، القيم والوسائل الما

 يقيم نوعية تسييرها من حيث الفعالية و األداء.

فإنها تمارس في مجال تقديم حسابات المحاسبين العموميين في أما صالحياته القضائية 
 1مراجعتها ومراقبة االنضباط وتترتب عن هذه المراقبة جزاءات قضائية تتمثل في الغرامات

                                                             
، مجلة مخبر المغرب 2008جانفي  10-09زهير شطاح، رقابة التسيير على الجماعات المحلية، ملتقى حول تسيير الجماعات المحلية أيام   1

 118-117الكبير االقتصاد و المجتمع، جامعة قسنطينة ص 
،  2010أوت  26المؤرخ في  02-10المعدل و المتمم بموجب االمر بمجلس المحاسبة المتعلق  1995جويلية  17المؤرخ في  20-95االمر   2

 .2010لسنة  50الجريدة الرسمية عدد



 البلدية ميزانية جهتوا التي التحديات و البلدية ميزانية على الرقابة                 الفصل الثاني

40 
 

 هناك اربع كيفيات للمراقبة التي يمارسها مجلس المحاسبة وهي :

 على ما يلي:سلطة الحق االطالع و: أوال
ية على لرقابال الوثائق والمستندات والدفاتر التي تؤدي لتسهيل مهامه يحق له االطالع على ك -

عة تحت لموضوالعمليات المالية والمحاسبية وكذا تقييم مدى سالمة التسيير للهيئات والمصالح ا

 رقابته
 والمؤسسات القطاع العام. تسلطة التحري لالطالع على أعمال اإلدارا -

 الت اإلدارات الخاضعة له.له حق المعاينة والدخول لكل مح -

 له سلطة االستماع ألي عون في الهيئات واإلدارات العمومية. -
له الحق باالستعانة بخبراء ومختصين ألجل دعم مهامه ومساعدته في أشغاله إن اقتضى األمر  -

ذلك، ومن أجل ضمان الطابع السري المرتبط بوثائق أو معلومات تمس بالدفاع أو االقتصاد 

 .2يستوجب على المجلس أتخاذ كل االحتياطات الالزمةالوطني 

  

                                                                                                                                                                                                          
 311يليس شاوش بشير، مرجع سابق، ص  1
 130مرجع سابق  ص مزيتي فاتح،   2
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 ثانيا: رقابة نوعية التسيير

مجلس المحاسبة يعمل أيضا على مراقبة الهيئات والمصالح العمومية الخاضعة لرقابته 
ويعمل على تقييم استعمالها للموارد والوسائل المادية واألموال العمومية وتسييرها في إطار 

والفعالية والنجاعة استنادا ألهداف والمهام الموكلة لها ، كما يتأكد أيضا من مدى توفر االقتصاد 

الشروط المطلوبة لمنحة استعمال اإلعانات والمساعدات التي تمنحها الدولة ، وبعد انتهاء مجلس 
م بها المحاسبة لمهامه الرقابية يقوم بوضع تقارير تقييمية تضمن كل المالحظات والعمليات التي قا

ليتم إرسالها إلى مسؤولي المصالح والهيئات المعنية أو إلى سلطتهم الوصية ، حتى تتمكن هذه 

الهيئات أو المصالح من الفرد وتقديم مالحظاتها في اآلجال التي يكون مجلس المحاسبة قد حددها 
 .1سابقا

 في مجال تسير الميزانية والماليةثالثا: رقابة االنضباط 

ة يزانية أو خطأ خرقا صريحا لقواعد المتعلقة باالنضباط في مجال المإذا سجلت مخالف
و عون سير اوالمالية ألحقت ضررا بالخزينة العمومية للدولة ، فهنا مجلس المحاسبة يحمل اي م

 تابع للمؤسسة أو المرفق او الهيئات العمومية .

ء و الخطااالحاالت نجد تعتبر مخالفة قواعد االنضباط في مجال تسيير المالية الكثير من 
و  اليراداتت و االمخالفات التي تمثل خرقا لقوانين و تنظيمات المعمول بها في مجال تنفيذ النفقا

الة حك في حالة التوجيه االموال الممنوحة في اطار المساعدات غير الوجهة المسطرة لها وكذل

نونية و ير قاغو خصم لنفقة بصفة االلتزام بالنفقات دون توفر االعتمادات او تجاوز الترخيصات ا
 الرفض غير المؤسس للتأشيرات .......الخ.

من هنا للمجلس الحق في ان يعاقب عن هذه االخطاء و المخالفات بغرامات في صدورها 

في حق مرتكبيها ال تتعدى المرتب السنوي االجمالي الذي يتقاضاه العون المعني عند ارتكابه 
 .2الخطأ المعاقب عنه

 ن بالصرف و المحاسبيين العموميين: مراقبة حسابات األمريرابعا

)يجب على االمرين بالصرف الرئيسيين و  56/96عن المرسوم التنفيذي  2تنص المادة 
الثانويين و على المحاسبين العموميين التابعين لمصالح الدولة و الجماعات االقليمية و مختلف 

المؤسسات و الهيئات العمومية الخاضعة لقواعد المحاسبة العمومية أن يودعوا حساباتهم االدارية 

يوليو من السنة الموالية  30و حسابات التسيير لدى كتابة ضبط مجلس المحاسبة في اجل اقصاه 
 .3للميزانية المقفلة(

دى تهم لبأداء حساباو من هنا نرى ان االمرين بالصرف و المحاسبيين العموميين ملزمين 

 ها معمجلس المحاسبة عن تلك الحسابات و التدقيق في صحة العمليات المادية و مدى تطابق
 النصوص و التنظيمات .

 على ميزانية البلدية المحاسبة الفرع الثالث: تقييم رقابة المجلس
 هي هامن خالل التطرق الختصاصات مجلس المحاسبة يتبين لنا ان الرقابة التي يقوم ب

قابة رعلى  رقابة تقييميه اهميتها و فعاليتها ال تبرز اال على المدى البعيد و هي ال تقتصر
 المشروعية فقط بل تتعداها الى رقابة المالئمة .

 االيجابيات أوال: 
                                                             

 160بن داود مرجع سابق  ص براهيم   1
 161بن داود مرجع سابق ص براهيم   2
ى مجلس محاسبة ، الجريدة االحكام المتعلقة بتقديم الحسابات الانتقاليات  يحدد 1996/01/22المؤرخ في : 56/96المرسوم التنفيذي رقم :  3

 . 1996لسنة  06الرسمية عدد 
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 تشجيع االستعمال الناجع و الفعال ألموال العامة و كيفية اتفاقها. -

تفعيل مية ولوالشفافية في تسير االموال العمواجبارية تقديم الحسابات وتطوير النزاهة  -
 ة .مرتكبدور  البارز ، يوقع العقوبات التي يراها مناسبة جراء المخالفات و االخطاء ال

 ثانيا: السلبيات

ذير اد و تبة الفسللواقع فان هذه المؤسسة العليا ال تلعب الدور المنوط بها فمحارب اذا رجعنا
 ر حولورة فارغة فالمؤسسة غير قادرة على انتاج اي تقرياالموال العمومية فهي تعطي ص

 فضائح المالية التي شملت اغلب القطاعات و المجالس المحلية .

و هذا يبين تخوف من التقارير كما يتميز  1995فمجلس المحاسبة لم ينشر اي تقرير منذ سنة  
تطوير و التقدم الحاصل  مجلس المحاسبة بانعزاله و انطوائه على نفسه فهو بعيد كل البعد عن

1في مجال الرقابة و معايير الدولية التي تعمل على محاربة الغش و التبذير و الفساد
. 

  

                                                             
 153بن داود مرجع سابق ص ابراهيم   1
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 ةالمطلب الثاني: رقابة المتفشية العامة للمالية على ميزانية البلدي
 1980/03/01المؤرخ في  35/80أنشئت المفتشية العامة للمالية بموجب المرسوم التنفيذي 

لمالي و سيير اهاته االخيرة بالرقابة على الت المتضمن احداث مفتشية العامة للمالية حيث تضطلع
حدد الذي ي 272/08من المرسوم التنفيذي  3و2المحاسبي و استعمال الموارد طبقا للمواد 

ول في تنااذ ن لجهازاصالحيات المفتشية العامة للمالية و تعتبر البلدية احد الهيئات المعنية لرقابة 

لية من امة للماية العتنظيم المفتش)الفرع االول( و  تنظيم هياكل المفتشية العامة  للماليةهذا المطلب 

 .حيث المهام )الفرع الثاني(

 الفرع االول : تنظيم هياكل المفتشية العامة  للمالية
 تتكون من هياكل موزعة على مستوى المراكز الجهوية وفقا لما يلي : 

 1ةالهياكل المركزية للمفتشية العامة للماليأوال: 

ربع اددهم عيديرها مراقبون العامون للمالية و   هياكل الرقابة و التدقيق و التقييم : -1

ص ية ، يختلمالمراقبين لهم مهام الرقابة و التدقيق و التقييم تحت سلطة رئيس المفتشية العامة ل
كما  273/08من المرسوم  1/06اعات المحلية طبقا لنص المادة ماحدهم بمهمة الرقابة على الج

 274/08قم ريخضع تنظيم المصالح الخارجية للمفتشية العامة للمالية ألحكام المرسوم التنفيذي 

يات مفتش 10 ح فيشيات الجهوية للمفتشية العامة للمالية و تتمثل هذه المصالتالذي يحدد تنظيم المف
جهوية و ة الت مكلفين بالتفتيش يتولون عملية المراقبة الموكلة للمفتشيجهوية و تتكون من وحدا

 يدرها مفتش جهوي .

مدير  20هم :يديرها مدير و بعثات مكلفون بالتفتيش مديرو البعثات عدد الوحدات العملية -2
لى ون عيعملون تحت اشراف المراقبين للمالية لتنسيق مع الهياكل الجهوية للمفتشية و يصهر

 ة منشغال المهمات و تنظيمها وتقديم االقتراحات  المتعلقة بمناطق تدخل كل وحدتحضير ا

 الوحدات العملية و توزيع االعمال بينهما .
ات الرقابة يمارسون تحت ادارة مديري البعثات الموكلة لهم عملي 30المكلفون التقنيون عددهم 

 حيث يسهرون على توزيع المهام و متابعتها

 ي:هتتمثل في ثالث مديريات فرعية و  قنين واإلدارة والتسيير:هياكل دراسة والت -3
 مديرية البرامج والتحليل والتراخيص. -

 مديرية المناهج والتقنين واإلعالم اآللي. -

 مديرية الوسائل . -

 مهامالالفرع الثاني: تنظيم المفتشية العامة للمالية من حيث 
 أوال: المهام الكالسيكية للمفتشية العامة للمالية

اث المتعلق بإحد 1980/03/01المؤرخ في  80-53هي المهام والصالحيات المحددة بمرسوم 

لعمومية ايئات المفتشية العامة للمالية وهي منحصرة أساسا في الرقابة المالية والمحاسبة على ه
 ومهمة الدراسة والخبرات.

مالية، عامة للية الصلية للمفتش: تعتبر مهمة مراقبة التسيير هي المهمة األمهمة الرقابة والتدقيق 1-

 لمالية. بات اتهدف لتأكد مدى احترام المعايير والمقاييس القانونية لضمان مشروعية ودقة الحسا

                                                             
المتعلق بتنظيم الهياكل المركزية للمفتشية العامة للمالية الجريدة  2009/09/06 المؤرخ في  273/08من المرسوم التنفيذي  04المادة   1

 الرسمية.
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ختلف مرات عن يمكن للمفتشية العامة للمالية بإنجاز تحقيقات وخب مهمة التحقيقات والخبرات: 2-

قنين خبراء وتعانة بوالتقنية ، حيث يمكن االست لية ، الميزانية المحاسبةالقتصادية والمااالمجاالت 
 ومؤهلين تابعين لباقي اإلدارات العمومية.

دية لية البللى ماتخضع المهمة الرقابية التي تمارسها المفتشية العامة للمالية في مجال الرقابة ع

 بقواعد وإجراءات مضبوطة يجب العمل بها تتمثل في: 
تتم حسب برنامج سنوي تعده مديرية شية العامة للمالية: وسائل التدخل المتاحة للمفت. 1.2

البرامج والتخليص مع الهياكل المركزية حسب األهداف المحددة وتبعا لطلبات أعضاء الحكومة أو 

 .1الهيئات ويعرض علة وزير المالية خالل شهرين األولين من السنة
طات ن السلمالبرنامج السنوي ويطلب كما يمكن للمفتشية العامة للمالية القيام بعمليات خارج 

 المراقبةودقيق والجهات المذكورة وتتم تحضير المهم التفتيشية قبل التنقل إلى مقر البلدية بالت

 للوثائق والمعلومات الخاصة بالوضعية المالية.
 إشعار دية بعدالبل وبعد االنتهاء من العملية التحضيرية تنتقل البعثة أو الفرقة التفتيشية إلى

 مسبق أو بصفة فجائية حسب نوع الرقابة المراد تطبيقها.

رنامج تحديد ببيقوم رئيس البعثة أو الفرقة مسبقا  ات العملية على مستوى الميدان:اءاإلجر. 2.2
 عمل المالية الذي يأخذ الطابع اإلداري يتضمن ما يلي:

 المفتشين.ضبط النقاط التي تتناولها عملية الرقابة والتفتيش وتوزيعها على  -

 تحديد اآلجال لتنفيذ مهمة التفتيش في غالب األحيان ال تتجاوز شهرين. -
 على األعضاء البعثة أو الفرقة التفتيشية أخذ المعلومات المتعلقة بالبلدية. -

رقة أو الف قبل الشروع في عملية التفتيش يمكن ألعضاء البعثة تنفيذ المهمة التفتيشية:. 3.2

 ة منها:ة للبلديحاسبية البلدية المكلف بتنفيذ الميزانية اطالعهم على الوثائق الماالتصال بأمين خزين
 الوضعية المالية للبلدية  -

 حسابات التسيير للبلدية للسنة المالية المعنية بالتفتيش -

 كل الوثائق التي يرونها ضرورية في عملية التفتيش -
 وعلى مسؤولي البلدية القيام بما يلي:

 بة لمطلواوال والقيم التي بحوزتهم واطالعهم على كل الوثائق او التبريرات تقديم األم -

 اإلجابة على المعلومة المقدمة -
 إبقاء المحادثين في المناصب طيلة مدة التفتيش -

ة ت بحجال يمكن لمسؤولي البلدية واألعوان الموضوعين تحت سلطتها أن يتملصوا من الواجبا

 لمهني.احترام الطريق السلمي أو السر ا
 وتقوم عملية المراقبة والتدقيق على المجاالت التالية:

 : تسيير المستخدمين من خالل -أ

ر فحص تطور التعداد المستخدمين حسب الدرجات المتحصل عليها كل موظف أثناء المسا -
 المهني:

 فحص وضعية الوثائق التنظيمية . -

 فحص هرم أعمار المستخدمين. -
 اليومي.تقييم مراقبة الحضور 

 : لمالي والمحاسبيا التسيير -ب
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 مراقبة الميزانية األولية واإلضافية والحساب اإلداري. -

 مراقبة السجل الخاص بحواالت الدفع. -
 فحص الحواالت المسددة. -

 تسيير العتاد. -

 إبرام الصفقات. -
 فحص سجل الجرد. -

 األثار المترتبة على عملية المراقبة والتدقيق:. 4.2

في نهاية تقرير سنوي يتضمن حصيلة النشاط يسلم لوزير المالية تعد المفتشية العامة للمالية 
خالل الثالثي األول من السنة المالية التي أعد بخصوصها وتقرير أخر إلى السلطات المؤهلة يتعلق 

لتقرير باالستجابة التي لقيتها المعاينات والتوصيات حول التسيير المالي والمحاسبي ويتضمن ا

 .1أيضا كل اقتراح بتحسين األحكام التشريعية والتنظيمية
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 فاق تطورهاآالثالث : التحديات التي تواجه ميزانية البلدية و المبحث
عراقيل يد من الالعد بالرغم من تعدد وتنوع الموارد المالية للبلدية إال أن ميزانية البلدية تواجهها

 مها فيميزانيات البلدية ، ولعل ذلك يعود إلى عدم تحكوالصعوبات التي افرزت العديد من 
بة طيع مواك تستالمواردها المالية من جهة ، وكذا اعتمادها على وسائل في التمويل التقليدية التي 

الية ب المالتطورات االقتصادية ، واالجتماعية من جهة أخرى. ونتناول في هذا المطلب االسبا

 الثاني(. المطلبتبطة بالتسيير و التنظيم )االول( واالسباب المر المطلب)

 ةاألول: األسباب المالي المطلب
 ومن بين هذه االسباب ما يلي:

 عدم تطابق الموارد مع األعباءأوال: 

لقد تعددت األسباب التي أدت إلى تفاقم ظاهرة عجز أغلب البلديات ، غير أن التحاليل 
 .1الوسائل مع المهام الموكلة اليها أظهرت أن األسباب األساسية تكمن في عدم تطابق

يعتبر العجز المالي أحد المشاكل التي تعاني منها البلديات والذي يعود إلى عدة أسباب نذكر 

 .2تفقاناألسباب المسجلة على قسم التسيير من جانب المنها 
 الزيادة السريعة في نفقات األجور وتكاليف مستخدمي البلدية -

 ر العام، مصاريف على األمالك العقارية والمنقولة.الزيادة في مصاريف التسيي -

 فتح مناصب مالية ال تراعى فيها القدرة المالية للبلدية. -
 ةعدم المواكبة والتكيف مع التغيرات الجديدة بسرعة تعظم مكاسب لفائدة البلدي -

 :3األسباب المسجلة من جانب اإليرادات .1

 موقع البلدية. -
هة، جالموارد المائية نظرا للتهرب الجبائي من  عدم قدرت أجهزة الجباية في تحصيل -

ت ونقص الكفاءة من جهة أخرى ، إلى جانب وجود ثغرات في التشريع الضريبي، أصبح

 تفوق فعالية الضريبة كأداة فعالية لتمويل الميزانية.
 عدم الدقة في وضع تقدير اإليرادات. -

 األسباب في جانب التسيير واالستثمار: .2
ثير من ي الكت ما يقومون باالستثمار، والذي يحقق من خالله إيرادات قد تغطنجد كل من البلديا

 جديدة. تالتكاليف، وإنشاء استثمارا

 4ثانيا: محدودية موارد ميزانية البلدية

مر لية ، األالما أن من بين أهم المشاكل التي تعاني منها ميزانية البلدية هي عدم كفاية موارها
 اع ضعفلألعمال المنوطة بها، إلشباع حاجيات المواطنين ويمكن إرجالذي يحول دون أداءها 

 وعدم كفاية الموارد المالية إلى عدة عوامل نذكر من ضمنها:

 :إشكالية التنظيم الجبائي .1

                                                             
 نصرالدين بن شعيب والشريف مصطفى ، الجماعات اإلقليمية ومفارقات التنمية المحلية في الجزائر، مجلة البحث، جامعة تلمسان، العدد  1

 164،ص 2012العاشر ،
ن محمد حاجي ، التمويل المحلي وإشكالية العجز في ميزانية البلدية ، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير ، جامعة بسكرة ، مداخلة ضم  2

 11، ص  2011فعاليات الملتقى الدولي للجمعات المحلية بسكرة أفريل 
 11المرجع نفسه ص  3
قالل و التبعية، مذكرة ماستر، جامعة العربي تبسي تبسة ،كلية الحقوق و العلوم السياسية ، قسم جالل الدين زرقاط، المالية البلدية بين االست  4

 92ص 2015/2016الحقوق، 
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سبة ندد بحجم ئي تحترتكز مالية البلديات بشكل أساسي على المداخيل الجبائية فإشكالية النظام الجبا

 ميزانية البلدية.هذه الموارد إلى 

 حدود النظام الجبائي: .2

همية من غ األأن هيمنت المصادر الجبائي على مجموع الموارد المالية للبلديات ، يشكل عنصر بال

عف ببه ضسحيث هيكلة النظام المالي يجعل من الصعب على البلدية تفادي ايي خلل مالي، يكون 
 في التحصيل الجبائي.

 :1ةقلة مردودية الجباية المحلي .3

ليها ه تعيب عير أنعلى الرغم من أن الموارد الجباية تعد أهم أنواع مصادر تمويل ميزانية البلدية غ
 ما يلي:

إضافة إلى  ،عدم مراقبتها ،وعدم قابليتها للزيادة في حالة وجود احتياجات جديدة، وملحة  -

 ثقل التشريع الضريبي وتعقيده ، وعدم مالئمته.
ة نسبة اقتطاعات ضريبية مقدمة للبلدية ضئيلة مقارن ضآلة  مردوديتها ، حيث أن -

 باالقتطاعات الضريبية الموجهة إلى ميزانية الدولة والوالية.

ا حواذهسيطرت الجهة المركزية على الجباية المحلية سواء كان خلفا ، أو تحصيال، است -
 يبقى على أهم أنواع الضرائب، كضريبة على الدخل ، الضريبة على الشركات في حين ال

 الت التي عقاراللبلدية إال مجاالت وقطاعات إقليمية مثل الرسوم ، النظافة ، السكنات ، وال

 تشكل دخال كبيرا.
عدم قدرة اجهزة الجباية على تحصيل الموارد الجبائية نظرا للتهرب الجبائي الحاصل ،  -

يبة كأداة إلى جانب وجود ثغرات في التشريع الضريبي ، التي أصبحت تعوق فعالية الضر

 .2فعالة في تمويل الميزانية

 سباب المرتبطة بالتسيير والتنظيمالثاني: األ المطلب
ي فتمثل أن العجز المالي مهما كانت أسبابه، فإننا ال تتغاضى عن العجز التسييري الم

لبلديات اأثر  الموارد البشرية فهناك بعض البلديات لها نسبة كبيرة من المداخيل الضريبية ، من

تي تعود ة واللكن مواطنوها يعيشون في مشاكل، وعليه فهذه االختالالت تقع على مسؤولية البلديو

 أصال لألسباب التالية:

 والتأهيل للموارد البشرية تدني مستوى التأطيراوال: 
من قانون البلدية  65و 64نجد أن رئيس المجلس الشعبي البلدي هو منتخب وفقا للمواد 

بنصها: يعلن رئيس المجلس الشعبي البلدي متصدر القائمة التي تحصلت على أغلبية اصوات 

 .3الناخبين

م لى أهعنجد أن القانون نص على شروط ترشحه وشرط التسوية اتجاه الخدمة الوطنية ولم ينص 
 شرط أال وهي الكفاءة ويضاف إلى ذلك أيضا:

 عضاء المجالس الشعبية البلدية.تدني المستوى التعليمي أل -

عدم اهتمام المجالس المنتخبة باحتياجات المواطنين ن وشكاويهم ، ومدى توافقها، أو  -
 .4تعارضها مع الخطط المقررة

                                                             
 92جالل الدين زرقاط، مرجع سابق ص  1
 93جالل الدين زرقاط، مرجع سابق ص  2
 13مرجع سابق ، ص  10-11من قانون البلدية  64المادة   3
 78خليل فيشوش، مرجع سابق، ص  4
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 لسكناتابأهمية المجالس الشعبية البلدية التي تقتصر على توزيع  ضعف وعي المواطنين  -

 والمحالت ، واستخراج وثائق الحالة المدنية.
الصراعات الشخصية ، وغلبة المصلحة الخاصة غيابات بسبب هيمنة وسيطرة رؤساء  -

 المجالس على أغلبية القرارات وتفردهم في العمل.

عدم تحمل مسؤولية في بعض االختصاصات كالصحة ، اإلسكان ذلك يعود إلى ضعف  -
 .1الوازع المهني وانتشاره بصورة رهيبة

 2لعملية للبلديةثانيا: تكريس التبعية القانونية وا
ذه لكن ههذه الوضعية ما على البلدية سوى اللجوء إلى اإلعانات التي تمدها الدولة، و

 ا يلي:الل مخاإلعانات ال تعتبر مجانية بحيث الدولة ال تمول إال إذا تحكمت بمعنى تدخلها من 

 ندوق ،الصأن اإلعانات التي تقدمها الدولة بالضبط إعانات  تخصيص اإلعانات الممنوحة: 1-

 تخصص لتغطية نفقات التجهيز واالستثمار فهي بذلك إعانات تخصيصية.
ية ، ية المحلتتولى السلطة المركزية قيادة عملية التنم لقرار البلدي:االتوجه المركزي في  2-

 .الالزمة لها وحتى عملية ترقية البلدية عمرانيا ةوتفرض جميع الخيارات االقتصادي

تجبر البلديات على أخذ التأشيرة بخصوص  الرقابة المركزية للنشاط التنموي البلدي: 3-
المشاريع التقنية بالتزام رئيس البلدية وبإرسال تقارير دورية عن استهالك نسب االعتمادات المالية 

 .3ونسب اإلنجاز

 19844ثالثا: التقسيم اإلداري لسنة 
 بلدية 704ت من عدد هام من البلديات فارتفع عدد البلديا بإضافة 1984جاء التقسيم اإلداري لسنة 

لبيات نذكر بلدية جديدة إن التقسيم الجديد أفرز العديد من الس 837بلدي اي إضافة  1541إلى 

 منها:
 ازدياد في عدد البلديات القروية عديمة الدخل. -

ت زانيامضاعفة ميظهور الكثير من البلديات الجديدة تحتاج إلى توظيف جديدي وبالتالي  -

 التسيير.
خصصة انعكس سلبا علة المساعدات الم 1986االنخفاض الحاد للبترول الذي شهدته سنة  -

 من طرف الدولة لصالح البلديات التي تعاني ضعف التمويل.

  

                                                             
 78ص  خليل فيشوش، المرجع السابق،  1
 78ص  ،نفسهخليل فيشوش، المرجع   2
 66عبدالحق بوعقار ، مرجع سابق ، ص   3
 275بسمة عولمي، مرجع سابق، ص  4
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 1رابعا: غموض القوانين والتشريعات المرتبطة بالعالقة بين المركزية والهيئات المحلية البلدية

ه تتسم في مركزيبات اإلدارة الرشيدة ، والفعالة تتطلب وتحتم تطبيق نظام الحكم الالذلك أن متطل
 العالقة بين المركزية واألطراف باستقاللية النسبية ال التبعية والخضوع.

ة استقالليمتع بالواقع أنه رغم تمتع المجالس الشعبية البلدية باختصاصات مستقلة إال أنها ال تت

 ونها.حقيقية في إدارة شؤ
ة البلدية يتضح لنا مدى اتساع اختصاصات المجالس الشعبي 11-10وبالرجوع إلى قانون البلدية 

ت مقيدة تصاصاومدى تدخلها في كل األنشطة االقتصادية واالجتماعية والثقافية، إال أن هذه االخ

 إلى حد كبير بتدخل سلطة الرقابة.
من  وضع اإليرادات في يد السلطة المركزيةيعتبر  تمركز الجباية في يد السلطة المركزية: -

تتجلى تبعية  "ال ميزانية إال بقانون"أهم االسباب المؤدية إلى عجز البلديات ، وتبعا للقاعدة 

تلك إيرادات على مستوى تأسيس الضريبة أو كل الدستور الجزائري هذا االختصاص للسلطة 
يس الضريبة ، وبالتالي يعد تأسيس التشريعية ، ومنه يتضح ان البلدية ال يد لها في تأس

الضريب وتحديد وعائها حكرا على السلطة التشريعية والتنظيمية مما يؤكد تبعية الضرائب 

 .2ةللسلطة المركزية والتي تجرد البلديات من المبادرة المالي المحلية

                                                             
 92جميلة قانة، مرجع سابق، ص  1
 276بسمة عولمي، مرجع سابق، ص   2
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 الخاتمة

 حقب جدير أنه هذه المذكرة في لنا من خالل دراستنا لموضوع ميزانية البلدية اتضح
دارة الشؤون و اعداد ميزانية البلدية و دورها في ا معرفة من مكننا وقد واالهتمام. بالدراسة

 هذه لصتخ و الرقابة على ميزانية البلدية و التحديات التي تواجهها، على والوقوفالمحلية 

 .والتوصيات من النتائج جملة إلى الدراسة
 التطرقب وذلك البلدية ميزانية مفهوم بدراسة البحث هذا من األول الفصل في قمنا حيث

 .ليهاع ثم المصادقة إعداد من تحضيرها ومراحل وخصائصها البلدية المشرع لميزانية لتعريف

 أن نجد يثح بالميزانية الخاصة المدونة تطبيق في تباين وخلصنا في الفصل االول الى انه هناك
 حين في 17-84 المرسوم عليه نص التي المدونة الجديدة تطبق والدوائر الواليات مقرات بلديات

 المدونة في جيةاالزدوا هذه  144-67المرسوم  حددها التي القديمة المدونة تطبق البلديات باقي أن

و .الصعوبة في غاية للبلديات أمر المالي الوضع لتحليل المالية للبيانات الدقيق االستغالل جعلت
 من دهااعتما ثم البلدية رئيس طرف من إعدادها مراحل:  بثالث الميزانية تحضير عملية تمر

 ، أولية يةميزان كانت سواء الوالي طرف من عليها المصادقة وأخيرا البلدي المجلس الشعبي طرف

 والصندوق والحكومة الدولة تقدمها التي اإلعانات كما انها تعتبر.االداري الحساب أو إضافية
 نفقاتها غطيةت في البلدية عليها التي تعتمد المالية الموارد أهم من المحلية للجماعات المشترك

 أمينو البلدية رئيس شخص في والمتمثل بالصرف اآلمر و يكلف .الجبائية بالموارد مقارنة

 :هما تينمرحل وفق يتم النفقة ويتم صرف .بتنفيذ الميزانية العمومي المحاسب بصفته الصندوق
 " بالدفع واألمر ية،بالنفقة التصف االلتزام " وتشمل بالصرف اآلمر بها يقوم والتي اإلدارية المرحلة

 ."الدفع" وتشمل العمومي المحاسب بها يقوم والتي المحاسبية والمرحلة

التحديات التي  ودراسة الرقابة على ميزانية البلدية  فيه تناولنا فقد الثاني، الفصل في أما
 رقابة من لك في تتمثل والتي ميزانية البلدية على الداخلية الرقابة إلى تطرقنا تواجهها، كما

 الرقابةو .الشعبي البلدي المجلس ورقابة الوصية والسلطة العمومي والمحاسب المالي المراقب

لمحاسبة في االخير ا ومجلس العامة للمالية المفتشية رقابة في تتمثل  البلدية ميزانية على الخارجية
 لى ان الرقابةإ الفصل هذا في وصلنات وقد تطرقنا الى التحديات التي تواجهها ميزانية البلدية. 

 هي البلدية ميزانية على يذتنف على السابقة و الرقابة .النفقة تنفيذ بعد أو أثناء أو قبل إما تكون المالية

  2013 أفريل من ابتداء التنفيذ دخلت حيز حديثة رقابة وهي المالي المراقب اختصاص من
 اآلمر وظيفة ىتتناف بفعالية. و  النفقات على الرقابة . كما تتم374-09التنفيذي  المرسوم بموجب

 على لرقابةا إما بسلطة الوالي في ممثلة الوصية السلطة العمومي. اذ تتمتع المحاسب مع بالصرف

 يمارسها تيال الحلول بسلطة وإما على الميزانية، الصريحة المصادقة خالل من البلدية ميزانية
 الةح في أو الشعبي البلدية المجلس طرف من الميزانية على التصويت عدم حالة في الوالي

 من المعد يالرقاب برنامجها تنفيذ حول للمالية العامة المفتشية دور و يتمركز .العجز امتصاص

 بعد أو مفاجئةال عنصر على اعتمادا البلدية ميزانية له والتي تخضع بالمالية المكلف الوزير طرف
 أموال على البعدية للرقابة العليا الهيئة المحاسبة مجلس كما يعتبر .البلدية مقر في لها مسبق إشعار

 .عليها للرقابة في ممارسته غرامات أو قضائية أحكاما يصدر أن وله البلدية

 الموكلة باءاألع مع الموارد تالئم عدم هي البلدية نيةزامي تواجه التيومن أهم الصعوبات 
 ارهاافتق كذاو الجبائية، منها خاصة للبلدية المالية الموارد استقرار وعدم القانون، بموجب لها

 .موظفيها لدى اإلدارية للكفاءات
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 المركزية، ةالسلط لمساعدة الحتمية حاجتها إلى وقلتها المالية الوسائل هذه ضعف أدى ولقد

 للنفقات لماليةا التنمية وعدم نية،زاالمي في العجز لتغطية المالية اإلعانات بمختلف بمدها وذلك
 جعلها ما وهذا ،الجبائية داتهاراإي ونقص والنكبات، الطبيعية بالكوارث المتعلقة وتلك اإلجبارية،

 .وتقديرها مواردها تحصيل في استقالليتها من يحد مما مطلقة، شبه تبعية في

 يمكن ال لديةللب المالية الموارد وتطوير تنويع تواجه التي والعوائق الصعوبات جملة إن       
 اآلفاق كل وتبني اإلصالحات، مختلف تطبيق على بالحرص وذلك مواجهتها من بد ال بل تجاوزها

 .للبلدية ذاتية مالية موارد خلق شأنها من التي والتطلعات

 وفي األخير نذكر بعض التوصيات

 .الوطن بلديات جميع لها تخضع بحيث بالميزانية الخاصة المدونة توحيد -
 لمداخيلا تفادي أجل من الحقيقة من قريبة والنفقات المداخيل توقعات تكون أن على السهر -

 .الوهمية
 التي وموالرس الضرائب نسبة في النظر وإعادة البلدية لميزانية ذاتية موارد على البحث -
 .جزئيا للبلدية ترجع
 الحياتالص تتداخل ال حتى العمومي والمحاسب بالصرف اآلمر بين العالقة في النظر إعادة -

 من هي التي النفقة شرعية وبين بالصرف اآلمر اختصاص من هي النفقة التي مالءمة بين
 .العمومي المحاسب اختصاص

 طرف من السابقة للرقابة يخضع ال بحيث النفقات، صرف في بالصرف لآلمر حرية منح -
 التي نفقاتال مبالع سقف تحديد أو االستعجال بحالة يتسم الذي بالدفع في األمر المالي المراقب
 .للبلدية االدارية االمور لتعطيل تفاديا رئيس البلدية عن والصادرة لرقابته تخضع
 نرى فإننا ولذا الرقابة في ازدواجا تمثل المالي المراقب وكذا العمومي المحاسب رقابة إن -

 .التنفيذ أثناء الرقابة على تشرف هيئة واحدة إلى تحويلها يمكن أنه
 .العمومية بالمحاسبة المتعلقة والقوانين القواعد احترام -
 لفسادا ظاهرة في المتسببين على العقوبات أقصى وتسليط اشكاله بجميع التبذير محاربة -
 .للبلديات المالي
 يسهرون الذين والموظفين البلدية لرؤساء الداخلية وزارة طرف من التكوين على االعتماد -
 .تحضيرها تقنيات في التحكم قصد الميزانية وتنفيذها تحضير على

 



 قائمة المصادر و المراجع

55 
 

 :العربية باللغة المراجع

 الكتــــب : أوال 
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ر دا المحلية، الجماعات شؤون تسيير في القانونية المصطلحات قاموس ،عمر عمتور .2
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 والعلوم سييرالت وعلوم اإلقتصادية العلوم كلية تلمسان، بلقايد بكر أبو جامعة تير،سماج مذكرة
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 ماستر، رةمذك ،ئرزابالج المحلية التنمية تحقيق في المالية الموارد دور ،خالد فيشوش .10

 والعالقات ةالسياسي العلوم قسم السياسية، والعلوم الحقوق كلية بالمسيلة، بوضياف محمد جامعة
 .2014/2015 الدولية،

 ستر،ما مذكرة ،ئرزاالج في المحلية والتنمية المحلي التمويل ، الحق عبدبوعقار  .11

 العالقاتو السياسية العلوم قسم السياسية، والعلوم الحقوق كلية المسلة، بوضياف محمد جامعة

 .2014/2015 الدولية،

 خيضر محمد جامعة ماستر، مذكرة ،البلدية مالية على الرقابة ،عبد اللطيف لونيسي .12
 2012/2013 الحقوق، قسم السياسية، والعلوم الحقوق كلية  بسكرة،

 قلة،ور مرباح قاصدي جامعة ماستر، مذكرة للبلدية، المالي االستقالل ، بري دالل .13

 .21ص2014- 2013،الحقوق قسم السياسية، والعلوم الحقوق كلية

 المقاالت :ثالثا

 شمال اقتصاديات مجلة ئر،زاالج في المحلية اإلدارة نظام تشخيص ،ي بسمةعولم .1
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 تمع،المج و االقتصاد الكبير المغرب مخبر مجلة ،2008 جانفي 10-09 أيام المحلية
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2010 
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