
  

 *ادساس * جـــــــايعت انعقٍذ أحًذ دساٌت 

كهٍت انعهىو االقخصادٌت وانخجاسٌت وعهىو انخسٍٍش 

 قسى انعهىو انخجاسٌت

 يزكشة حذخم ضًٍ يخطهباث ٍَم شهادة انًاسخش األكادًًٌ

 انعهىو انخجاسٌت: شعبت

 حذقٍق ويشاقبت انخسٍٍش: حخصص
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 دراسة حــــــالة بـــــلدية تامست

 العنوان

 نجُت انًُاقشت

ب- أسخار يحاضش  سرٍســـــــــــاًا   حــــذادي عبذ انغًُ 

أ- أسخار يحاضش  يششرــــــــــاًا   رىدو ايحًذ 

ب- أسخار يساعذ  يُاقشــــــــــاًا   بشوكً عبذ انشحًاٌ 

2018 جــــــىاٌ 13: َىقشج بخاسٌخ  
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رحم اهلل امرًأ اكتسب   ((قال رسول اهلل صلى اهلل عليه سلم 
 )) طيًبا، وأنفق قصًدا، وقدَّم فضًًل ليوم فقره وحاجته
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 .أمي العزيزة حفظها اهلل وأطال في عمرها

 . بارك اهلل لنا في عمرهأبي الغالي

 .  واختي الغاليت إخىتيالى

 2019طلبت تدقيق ومراقبت التسيير دفعت 
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 انًقذيت انعايت



 يقذيــــــــــــت
 

  أ
 

: تمييد 
تعاني جميع دكؿ العالـ مف ظاىرة تزايد االنفاؽ خاصة الدكؿ الربعية كالتي تعتمد في مداخميا عمى  

٪ حيث كجدت ىذه األخيرة نفسيا 96البتركلية كالغاز كالجزائر لغيرىا مف دةؿ العالـ الثالث بنسبة تفكؽ 
خاصة مع اصرارىا عمى بقاء سياسات 2014مجبرة عمى ترشيد االنفاؽ بعد انخفاض اسعار البتركؿ سنة  

 . الدعـ االجتماعي التي تتبعيا اذ كجدت نفسيا مضطرة لعقمنية نفقاتيا تحسبا الم عجر في الميزانية
   :اإلشكالية

ضمف ىذا اإلطار العممي كأماـ العرض السابؽ تبرز مالمح إشكالية البحث كالتي يمكف صياغتيا عمى 
  :النحك التالي

  .كيف يمكن لمرقابة ان تضبط نفقات الجماعات االقميمية

 
 :األسئمة الفرعية

: جكانب المكضكع ارتأينا إلى تجزئة اإلشكالية إلى األسئمة الفرعية التاليةب االلماـكليتسنى لنا 
 ؟ما المقصكد بالرقابة عمى النفقات -1
 ؟مف ىـ االشخاص المكمفيف بيا -2
  ؟ماىي الييئات المكمفة بالرقابة عمى البمدية -3
  :الفرضيات

كقصد تسييؿ اإلجابة عمى اإلشكالية المطركحة كاألسئمة الفرعية، سكؼ نضع بعض الفرضيات التي 
:  تككف منطمؽ الدراسة كالمكضحة كما يمي

 ؛النفقة العامة ىي مبمغ نقدم صادر مف شخص عاـ -1
 ؛يتكلى تنفيذ النفقات العامة مجمكعة مف أعكاف المحاسبة العمكمية -2
 .ىناؾ ىيئات قبمية كآنية كاخرل بعدية تسير عمى ضماف تحقيقيا -3

أىمية البحث 
يكتسب المكضكع أىمية مف خالؿ الدكر الذم تمعبو الجماعات المحمية في الحياة االقتصادية 

ككذا التحديات التي تكاجييا في سبيؿ تحقيؽ األىداؼ المسطرة خاصة عمميات ، كاالجتماعية لممجتمعات
، ألف المشكؿ األساسي لكافة دكؿ بالماؿ العاـالتبذير كاإلسراؼ كمحاربة الغش كاالختالس ككؿ أنكاع الفساد 

العالـ ىك عجز المكازنة العامة كالجزائر كدكلة تعاني كباقي الدكؿ مف مشكمة اإلفراط في اإلنفاؽ العاـ في 
. إلخ... ظؿ محدكدية المكارد المالية كتزايد المطالب اإلجتماعية مف سكف ك عمؿ كصحة كتعميـ 

أىداف البحث  
 تقديـ مفيـك عممي عف ماىية النفقات العامة ؛  

 تفعيؿ أجيزة الرقابة المالية في الجزائر بغية ترشيد اإلنفاؽ العاـ ؛ 



 يقذيــــــــــــت
 

  ب
 

 : دوافع اختيار الموضوع 
 حبنا ليذا النكع مف االبحاث: ذاتية أسباب
 .ألف ىذا المكضكع يندرج ضمف المحاكر األساسية المتناكلة في إطار التخصص: موضوعية أسباب

 حدود الدراسة
سكؼ نعرض في ىذه الدراسة االجيزة الخارجية كالمتمثمة في مجمس المحاسبة كالمراقب المالي، 

كالمحاسب العمكمي، كبذلؾ فأف ىذه الدراسة تستثني الرقابة الكصائية المتمثمة في رقابة  كزارة الداخمية 
نظرا التساع ككبر حجـ مكضكع البحث البد مف كضع حدكد لمدراسة لتفادم التشعب كالكالي كرئيس الدائرة 

: فيو كىذا مف خالؿ جانبيف
  .2018 الى 2014يغطي البحث الفترة الممتدة مف :  الحدود الزمانية
 تـ تطبيؽ الدراسة عمى بمدية تامست التابعة لدائرة فنكغيؿ بكالية أدرار  : الحدود المكانية

 : ة المتبعالمناىج
 أما المنيج الكصفي ، كالتحميميلقد تـ االستناد في معالجتنا ليذا المكضكع عمى المنيج الكصفي

مختمؼ التعاريؼ كالمفاىيـ التي تمس المكضكع استخدمنا طريقة المسح المكتبي كذلؾ فإعتمدنا بإعطاء 
باالعتماد عمى الكتب، المجالت، رسائؿ الماجستير، باإلضافة إلى بعض المكاقع المتكفرة عمى شبكة 

، أما المنيج التحميمي فإعتمدناه مف أجؿ تحميؿ كشرح كتسيير مختمؼ االحصائيات كالجداكؿ اإلنترنت
 . المرتبطة بمكضكع الدراسة

 :البحث صعوبات 
 :لقد كاجيتني في بحثي ىذا بعض المشاكؿ كالصعكبات كالمتمثمة في

 ضيؽ الكقت؛ 
  صعكبة تكييؼ المكضكع عمى طريقة االيمراد . 
  ؛ فيما بينياندرة اإلحصائيات كالتضارب 
  ؛ السر الميني- صعكبة الحصكؿ عمى الكثائؽ تحت حجة

 : تقسيم البحث 
تـ تقسيـ البحث إلى فصميف، األكؿ نظرم، كاألخر تطبيقي، كقبميما المقدمة كالتي تحمؿ مختمؼ اإلبعاد 
األساسية لممكضكع كاإلشكالية المطركحة، كتعقبيـ خاتمة تـ فييا عرض مختمؼ النتائج المتكصؿ إلييا ككذا 

 : جممة مف التكصيات المستنبطة مف النتائج أساسا كلقد جاءت الفصكؿ عمى النحك التالي 

تطرقنا في الفصؿ األكؿ كالمسمى األدبيات النظرية لمرقابة كضبط النفقات العمكمية، إلى مبحثيف تكممنا 
في األكؿ عمى الرقابة كترشيد النفقات كذلؾ بعرض مختمؼ التعاريؼ كالتقسيمات كالعناصر، إما الثاني 

 فخصصناه لدراسات السابقة



 يقذيــــــــــــت
 

  ج
 

، قسمناه الى 2014/2018أما الفصؿ الثاني كالذم يحمؿ اسـ دراسة ميدانية لبمدية تامست خالؿ الفترة 
مبحثيف ، األكؿ يتكمـ عف األساسيات حكؿ البمدية محؿ الدراسة، انطالقان مف تعريفيا الى شرح ىيكميا 

التنظيمي، كما تطرقنا في المبحث الثاني إلى دراسة تطكرات النفقات العمكمية لمبمدية خالؿ الفترة 
 . مف خالؿ تحميؿ كتفسير مبالغ قسـ التسيير كقسـ التجييز2014/2018

  



 

 

 
 
 
 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : األولانفصم 

 األدبٍاث انُظشٌــــــــت 

 نهشقابت وضبط انُفقاث انعًىيٍت



يفاهٍى عايت حىل انشقابت وضبط انُفقاث انعًىيٍت:                                   انفصم االول   
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 :تمييد 

تعتبر النفقات العمكمية عنصران أساسيا في دراسة المالية العامة بحيث تعرؼ ىذه األخير بأنو العمـ الذم 
يعالج النفقات كاإليرادات العمكمية كتعكد أىمية النفقات العمكمية باعتبارىا الكسيمة التي تستخدميا الدكلة في 

 تحقيؽ الدكر في مختمؼ المياديف كاالنشطة 

كنظران لياتو االىمية كجب الحفاظ عمييا مف االختالسات كالتالعبات الغير مسؤكلة كىنا يكمف دكر الرقابة 
 .كتتجمى فعاليتيا في الحفاظ عمى الماؿ العاـ

 : كىك ما سنتناكلو في ىذا الفصؿ مف خالؿ 

  النظرية لمرقابة وضبط النفقات العموميةاألدبيات : األولالمبحث 

 ماىية الرقابة  :االول المطمب
 مفيـك الرقابة : الفرع االكؿ 
:  الرقابة السابقة لمتنفيذ: الفرع الثاني 
 :الرقابة المالزمة كالرقابة الالحقة لمتنفيذ: الفرع الثالث 

 النفقات العمكمية ماىية : المطمب الثاني
 مختمؼ تعاريؼ النفقة العمكمية كتقسيماتيا: الفرع االكؿ 
 مفيـك ترشيد النفقات العمكمية كعكامؿ نحاجيا : الفرع الثاني 
 االعكاف المكمفكف بتنفيذ النفقة العمكمية: الفرع الثالث 

الدراسات السابقة  : المبحث الثاني 

 الدراسات بالمغة العربية  :االول المطمب
 مناقشة الدراسات : المطمب الثاني
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 النظرية لمرقابة وضبط النفقات العمومية األدبيات : األولالمبحث 
ماىية الرقابة  : المطمب االول 

مفيوم الرقابة  : الفرع االول 
تعريف الرقابة : أواًل 

،  تعاريؼ الرقابة حسب تعدد عمماء اإلدارة د     تتعد  
ك ، تنطكم عمى التحقؽ عما كاف كؿ شيء يحدث طبقا لمخطة المكضكعة »  فقد عرفيا ىنرم بأنيا 

التعميمات الصادرة كالمبادئ المحددة كأف غرضيا ىك االشارة الى نقاط الضعؼ كاألخطاء بقصد معالجتيا  
 . 1كمنع تكرار حدكثيا كىي تطبؽ عمى كؿ شيء

 كال تقؼ الرقابة عند كشؼ االنحرافات  بيف نتائج الخطة المالية كالتنفيذ الفعمي ليا ، انما تدخؿ في إطار 
. «2تصحيح االنحرافات بعد تحديد اسبابيا كالجيات المسؤكلية عنيا  كنكعية القرارات الكاجب إتباعيا 

 :تعريف الدكتور محمد رسول العموري 
مجمكعة مف اإلجراءات التي تقـك بيا أجيزة معينة، بغية المحافظة عمى : "فقد عرؼ الرقابة المالية بأنيا

نفاقيا بدقة كفعالية كاقتصادية كفقا لما أقرتو السمطة التشريعية  األمكاؿ العامة، كضماف حسف تحصيميا كا 
. 3"بالمكازنة كالقكانيف المالية األخرل، ككفقا لمخطط المكضكعة لمجيات الخاضعة لمرقابة

كبالتالي فالرقابة عمى األمكاؿ العمكمية تعني التفتيش كالمالحظة كالمتابعة كالتحقيؽ مف االستعماؿ الحسف 
لإلمكانيات البشرية كالمادية كالمالية ككذلؾ الكثائؽ كالحسابات، كاحتراـ القكانيف كالمراسيـ كالتعميمات 

كال تقؼ الرقابة عند ىذا الحد أم العالج بؿ تتعداه . المكضكعة كمقاييس لعمؿ المسيريف كمعاقبة المخالفيف
إلى الكقاية، معنى ذلؾ أف اليدؼ مف الرقابة ليس فقط تسميط العقكبات عمى المخالفات كاألخطاء التي 
 يرتكبيا المكظفكف القائمكف عمى تنفيذ الميزانية، بؿ أيضا تيدؼ إلى تقديـ النصح ليـ لتفادم األخطاء

 4.مستقبالن 
 :تعريف الدكتور محمد کويفايتية 

تمؾ التي تتـ مف قبؿ جية مستقمة، كتستيدؼ ضماف سالمة التصرفات المالية، : "عرؼ الرقابة المالية بأنيا
كالمحاسبية كاإلدارية، كالتأكد مف مشركعية النفقة، كاتفاقيا مع األحكاـ كالقكانيف النافذة، كمقارنة نتائج التنفيذ 

                                                             
 .245 ، ص اإلدارة والتنظيم:  عبد الكريـ أبك مصطفى  1
 57 ص2001 ، مؤسسة الكراؽ ،عماف األردف،سنة أساسيات اإلدارة المالية:  حمزة محمكد الزبيدم 2
، منشكرات الدائرة اإلعالمية 1، الطبعةالرقابة المالية عمى تنفيذ الموازنة في القانون العراقي الزىاكم سيركاف عدناف ميزرا،  3

 74، ص2008في مجمس النكاب، بغداد، العراؽ، 
، المؤتمر العممي حكؿ األداء المتميز الرقابة عمى األموال العمومية كأداة لتحسين التسيير الحكومي صرارمة عبد الكحيد، 4

  .135، ص2005 مارس 9-8، (الجزائر)لممنظمات كالحككمات، جامعة كرقمة 
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بالخطط المكضكعة كقياس مستكل نتائج األعماؿ بما كاف مستيدفا تحقيقو، باالستناد إلى معدالت األداء 
  1."كدراسة أسباب االنحرافات كمعالجتيا

كبالتالي فالرقابة عمى االمكاؿ العمكمية تعني التفتيش كالمالحظات كالمتابعات كالتحقيؽ مف االستعماؿ 
الحسف لإلمكانيات البشرية كالمادية ، ككذلؾ الكثائؽ ك الحسابات كاحتراـ القكانيف كالمراسيـ  كالتعميمات 

المكضكعة كمقياس لعمؿ المسيريف كالعمؿ عمى معاقبة المخالفيف ، فيمكف استخالص مفيـك الرقابة عمى 
األمكاؿ العمكمية  عمى انيا مالحظة  كمتابعة النفقات كااليرادت  التي يقـك بصرفيا كتحصيميا االشخاص 
الذيف خكؿ ليـ القانكف ذلؾ ، كالتحقيؽ مف مدل مطابقتيا لمقكاعد كالمقاييس المكضكعة لتنظيميا كأف يتأكد 

مف أف االلتزاـ أك األمر  بالعرض الخاص بنفقة معينة قد تـ صرفو أك االلتزاـ بو ك عمى ضكء التعاريؼ 
: السابقة يتضح عمى اف الرقابة التى األمكاؿ العمكمية تشمؿ مايمي

ىك التأكد مف صحة سالمة العمميات التي تـ تنفيذىا ، كما يتبع ذلؾ مف المجكء الى  االثباتات :أ  الفحص
.   كاألدلة المختمفة ككسيمة لتأكد مف سالمة القياس الكمي كالنقدم لمعمميات المالية

يقصد بو إمكانية الحكـ عمى الختامية كتغيير سميـ عمى نتيجة العمميات المالية                     : ب  التحقيق
.  كاألرصدة ك المركز في نياية مدة معينة

 2 كىك بمكرة نتائج الفحص ك التحقيؽ بصفة شاممة لتسميميا لمجيات المختصة: ت  التقرير

أىداف الرقابة   : ثانياً 
      األمكاؿ العمكمية يجب اف تككف مرخصة مف طرؼ السمطة التشريعية حيت تقـك الحككمة بتنفيذىا كفؽ 

. 3المسار الذم  خصص مع التسيير الحسف كترشيد االستعماؿ  كيمكف أف نتطرؽ إلى األىداؼ التالية
مضاىاة الخطط المكضكعة فيما يتعمؽ بتحقيؽ نتائج معينة ، بحيث تتضمف ىذه المعادالت في الحكـ  ( 1

. الكيؼ ، الزمف كالتكمفة ككذلؾ اإلجراءات 
  ، ككذلؾ البحث عف مكاقع الخمؿ التي ذالكشؼ عف االنحرافات أك األخطاء التي كقعت أثناء التنفي ( 2

 (التبذير ،  التالعب الغش ، كاالختالسات )تؤدم إلى الخاص بالماؿ العاـ 
العمؿ عمى معالجة ىذه االنحرافات كاتخاذ ىذه االحتياطات الكاجبة لمنع حدكثيا مستقبال ، ككذلؾ  ( 3

. تيدؼ الى تحسيف  سير المصالح العمكمية كذلؾ بمحاربة
البيركقراطية كالتماطؿ االدارم ، ككذلؾ التحقيؽ في الظركؼ التي يتـ فييا استخداـ الكسائؿ البشرية كالمادية 

.  كاالقتصادية لمدكلة اإلدارية األجيزةمف طرؼ 
  

                                                             
 . 74 الزىاكم سيركاف عدناف ميزرا، مرجع سبؽ ذكره، ص 1
 05، ص 1994، مؤسسة شباب الجامعة، االسكندرية، مصر، سنة مبادئ و اسس المرجعة  عبد الفتاح الصحف،  2
 .246عبد الكريـ أبك مصطفى، مرجع سبؽ ذكره، ص  3
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: الرقابة السابقة لمتنفيذ: الفرع الثاني  
    تعتبر الرقابة المالية السابقة مف األشكاؿ المختمفة لمرقابة ، أم أنيا تمارس مف قبؿ الصرؼ الفعمي ، 
كىي تيدؼ أساسا إلى منع ارتكاب المخالفات  المالية ، كلذلؾ يطمؽ عمييا اسـ الرقابة الكاقية أك الكقائية 

كتتكفؿ بيا مصمحة مف مصالح الكزارة المكمفة بالمالية تسمى المراقب المالي بمساعدة مراقبيف مالييف يعنيـ 
 .، باإلضافة الى لجنة الصفقات العمكميةالكزارة المكمؼ بالمالية

: المراقب المالي : أواًل 
:  تعريف المراقب المالي (1

 المكمفيف بالرقابة القبمية عمى تنفيذ النفقات العمكمية ، كيتـ تعيينو بقرار كزارم مف األعكافىك عكف مف 
 1.طرؼ الكزير المكمؼ بالمالية مف بيف مكظفي المديرية العامة لمميزانية

 2.المراقب المالي كالمراقب المالي كالمراقب المالي المساعد: كيمكف التمييز بيف 
يعيف مف بيف المكظفيف الذيف يمارسكف ميميـ في المديرية العامة لمميزانية كينتمكف إلى  :  المراقب المالي-أ

: أحد الرتب التالية
. المفتش المركزم لمميزانية  أك المكظؼ الذم لو رتبة معادلة *
المفتش الرئيسي لمميزانية أك المكظؼ الذم ينتمي إلى رتبة معادلة كلو خمس سنكات أقدمية  بيذه الصفة *

. في مصالح الكزارة المكمفة بالمالية  كىك المسؤكؿ عمي سير المصالح المكضكعية تحت رقابتو
يعيف مف بيف المكظفيف الذيف يمارسكف ميميـ في المديرية العامة لمميزانية : المراقب المالي المساعد(ب

 3:كينتمكف إلى أحد الرتب التالية
المكظفكف الذيف ليـ رتبة المفتش الرئيسي أكليـ رتبة معادلة  يثبتكف  خمس سنكات أقدمية في مصالح * 

الكزارة المكمفة بالمالية  كىك مسؤكؿ في حدكد اختصاصات التي يفكضيا إليو المراقب المالي عف األعماؿ 
التي يقـك بيا كالتأشير  التي يسممو كما يكجد مراقبيف مالييف عمى مستكل المركزم كاخريف عمى المستكل 

. المحمي
  عمى مستوى المركزي :

    يعيف مراقب مالي دائرة كزارية حيث يشمؿ اختصاصو أيضا المؤسسات العمكمية الكطنية ذات الطابع 
االدارم التابعة لمكزارة المعنية ، كما يكجد مراقب مالي بالنسبة لممجمس الدستكرم كمجمس المحاسبة 

  .باعتبارىما مؤسستيف مستقمتيف
                                                             

، مذكرة مكممة مف متطمبات نيؿ شيادة  الماستر في الحقكؽ، تخصص الوقاية المالية عمى نفقات البمدية العابد رياض،  1
.  73، ص2004قانكف إدارم، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر،

 المتعمؽ بالرقابة السابقة لمنفقات التي يمتـز 1992 نكفمبر سنة 14 المؤرخ في 92- 414 مف المرسـك التنفيذم 4المادة  -2
 .بيا
 .136 ،ص 2004،دار اليدل ، عيف مميمة ، الجزائر ، طبعة المحاسبة العمومية مسعى محمد ، -  3
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  عمى مستوى المحمي :
 أككمت ميمة المراقبة المستكل المحمي الى مراقب مالي في كؿ كالية يكمؼ  بالرقابة القبمية لاللتزاـ بالنفقات 

.  الخاصة بالمصالح غير الممركزة لمدكلة أك الييئات العمكمية ذات الطابع اإلدارم
حدد الكزارة المكمؼ بالمالية عدد المكاتب بكؿ كالية : تنظيم المراقبة المالية عمى المستوى المحمي  (2

: كيتمثؿ اختصاص كؿ منيا كالتي . 1بمكتبيف لكؿ مراقبة مالية
: يتكفؿ ىذا المكتب بما يمي : اختصاصات مكتب عممية التجييز والصفقات العمومية  (أ

.التكفؿ برخص البرمجة    
.دراسة البرامج الخاصة بالصفقات العمكمية قصد كضع كثيقة  تمخيص   

 استقباؿ كفحص التعيد بالنفقة الخاضعة لممراقبة القبمية
.جرد تقييد التعيدات المرتبطة باعتمادات التجييز العمكمي في دفاتر المحاسبية  

.إعداد البيانات الدكرية لمتعيدات المتعمقة بعممية التجييز العمكميي  
: اختصاصات مكتب  المحاسبة التعيدات والوثائق واإلحصائيات(ب

: كيعمد ليذا المكتب ما يمي 
.مسؾ محاسبة لتعيدات بالنفقة باستثناء عممية التجييز العمكمي   

. متابعة عدد مكظفي مجمكعة الييئات كاإلدارية العمكمية  
. إعداد البيانات الدكرية لإلحصائية المتعمقة بالتعيدات الخاصة بالنفقات كعدد المكظفيف  

.مسؾ كمتابعة النصكص ذات طابع تشريعي كالتنظيمي الخاص بالنفقات العمكمية  
.إدخاؿ االعالـ االلي عمى المصالح  

 المحافظة عمى الكثائؽ الخاصة بالمراقبة المالية ، المحمية كسريتيا، ك يحدد كذلؾ عدد المراقبيف 
. 2المالييف المساعديف لكؿ كالية تكزيع مياميـ مف طرؼ المدير العاـ لمميزانية

: تأشيرة المراقب المالي  (2
   في ذلؾ الختـ الذم يضعو المراقب المالي عمى بطاقة االلتزاـ بعد فحصيا كالتأكد مف تطابؽ النفقة مع 

. التشريع المعمـك بو ، فيي تمثؿ االقرار الصريح بشرعية النفقات محؿ المراقبة 
 3 :المجاالت التي تستوجب تأشيرة المراقب المالي (1
  تخضع القرارات المتضمنة التزاما بالنفقات ك المبينة فيما يمي ، مسبقا عمييا ، لتأشيرة المراقب 

                                                             
 الذم يحدد عدد المراقبيف كالمساعديف كالمكاتب كاختصاصاتيا عمى 1992 أكت 25 مف القرار المؤرخ بتاريخ 3المادة - 1

. المستكل المحمي
، يحدد 1992 نكفمبر 14، المكافؽ لػ 1413 جمادل األكؿ عاـ 19، المؤرخ في 414-92 مف المرسـك التنفيذم 5المادة 

.1413 جمادل األكؿ 20 المؤرخ في 82الرقابة السابقة لمنفقات العمكمية، الجريدة العدد  2 
 92  414 مف المرسـك 6 المادة  3
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المالي 
 ، قرارات التعييف ك التثبيت كالقرارات التي تخص الحياة المينية لممكظفيف كدفع مرتباتيـ 

. باستثناء الترقية في الدرجة 
الجداكؿ االسمية التي تعد عند قفؿ كؿ سنة مالية  .

  الجدكؿ االصمية االكلية التي تعد في بداية السنة ك الجداكؿ األصمية المعدلة التي تطرأ أثناء
السنة المالية 

االلتزامات بنفقات التسيير ك التجييز أك االستثمار . 
 1:كما تخضع كذلؾ لتأشير المراقب المالي

   كؿ التزاـ مدعـ بسند طمب أك الفاتكرة الشكمية عندما ال يتعدل مبمغ المستكل المحدد 
 .إلبراـ الصفقة العمكمية

كؿ مقرر كزارم يتضمف إعانة أك تفكيض باالعتماد أك تكفال باإللحاؽ أك تحكيؿ االعتمادات 
  كؿ التزاـ يتعمؽ بتسديد مصاريؼ التكاليؼ الممحقة ك النفقات التي تصرؼ مف االدارة 

 .المباشرة كالمثبة بفاتكرة نيائية
 2 :شروط تسميم التأشيرة (2

إف التأشيرة المراقب المالي أىمية بالغة لتنفيذ نفقة معينة ، كذلؾ ألنو الكسيمة الكحيدة التي تثبيت شرعية 
 النفقة الممتـز بيا ، كيجب التأكد ك التحقؽ مف 

صفة االمر بالصرؼ . 
النفقة مع القكانيف ك التنظيمات المعمكؿ بيا  
تكفر االعتمادات كالمناصب المالية  
التخصيص القانكف لمنفقة   
مطاقة مبمغ االلتزاـ لمعناصر المبينة في الكثيقة المرفقة  . 
 كجكد التأشيرة أك االراء المسبقة التي  سممتيا السمطة االدارية المؤىمة ليذا الغرض عندما  

 .تككف ميؿ ىذه التأشيرة قد نص عمييا التنظيـ الجارم  المعمكؿ بو
مراعاة الزامية أرفاؽ استمارة االلتزاـ لجميع االكراؽ الثبكتي  
: نتائج رقابة الفحص المالي  (3

تنتيي عممية كالتدقيؽ لمختمؼ عناصر مشركع االلتزاـ بتأشيرة تطير عمى استمارة االلتزاـ اذا استكفيت 
. اما في حالة العكس يككف رد المراقب المالي بالرفض الذم يككف مؤقتا أك نيائيا.الشركط السابقة الذكر 

                                                             
 . مف نفس المرسـك7 المادة  1
 . مف نفس المرسـك 9لمادة - 2
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حالة التي يؤجؿ فييا المراقب المالي تسميـ التأشيرة حتى تصحيح االخطاء اك اؿكىي : لمؤقتاالرفض (أ
  :1كيبمغ الرفض المؤقت في الحاالت المتالية. تستكمؿ البيانات الناقصة في الممؼ 

 اقتراح التزاـ مشكب لمخالفات لمتنظيـ قابمة لمتصحيح  
انعداـ أك نقصاف الكثائؽ الثبكتية المطمكبة .  
نسياف بياف ىاـ في الكثائؽ المطمكبة  .
:  حيث يككف الرفض المراقب منح تأشيرتو نيائيا في الحاالت التالية:الرفض النيائي (ب
 عدـ مطابقة اقتراح االلتزاـ لمقكانيف كالتنظيمات المعمكؿ بيا  
عدـ تكفر االعتمادات كالمناصب المالية  .
 عدـ احتراـ األمر بالصرؼ لممالحظات المدكنة في مذكرات الرفض المؤقت .  
 أغمب أنكاع الرفض يككف سببيا خطأ في التخصيص المكازف أك غيرىا ، كالتغاضي إف : التغاضي (ج 

بيدؼ إلى التنفيذ الفكرم بقرارات تشكىيا المخالفات كليذا أحاطو المشرع بشركط صارمة، كبالمقابؿ تنص 
ال يمكف  حصكؿ التغاضي في حالة :  السالفة الذكر ما يمي 92 – 414 مف المرسـك التنفيذم 19المادة 

: رفض نيائي يعمف عنو  كما يمي 
  صفقة األمر بالصرؼ
 عدـ تكفير االعتمادات أك انعداميا.  
  انعداـ التأشيرات أك اآلراء المسبقة المنصكص عمييا في التنظيـ المعمكؿ بو
 انعداـ الكثائؽ الثبكتية التي تتعمؽ بااللتزاـ.  
أك تجاكز مساعدات   إما تعديميا كالتخصيص غير القانكني لاللتزاـ ، بيدؼ إخفاء إما تجاكز االعتمادات

مالية في الميزانية  
      يرسؿ االلتزامات مرفقا  بقرار التغاضي إلى المراقب المالي قصد كضع التأشيرة مع األخذ بعيف 

االعتبار رقـ التغاضي ك تاريخو ، كيرسؿ ىذا األخير نسخة مف الممؼ إلى الكزير المكمؼ بالميزانية ، كيقـك 
 (مجمس المحاسبة )ىذا األخير بإرساؿ نسخة مف الممؼ إلى المؤسسات المتخصصة في الرقابة

 رقابة لجنة الصفقات العمومية: ثانياً 
تـ تأسيس لجنة أك لجاف لمراقبة الصفقات العمكمية تقـك بالمكافقة عمى الصفقات ك التأشير عمييا قبؿ البدء 

:  في تنفيذىا، كلذلؾ نميز بيف نكعيف مف الرقابة ىما
:  الرقابة الداخمية- أوال

تحدث المصمحة المتعاقدة، في إطار الرقابة الداخمية، لجنة دائمة كاحدة  أك أكثر مكمفة بفتح األظرفة كتحميؿ 
العركض ك البدائؿ ك األسعار االختيارية، عند االقتضاء، تدعى في صمب النص لجنة فتح األظرفة كتقييـ 

                                                             
 . مف نفس المرسـك10-11 المكاد 1
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 ك تتمثؿ 1.العركض، ك تتشكؿ ىذه المجنة مف مكظفيف مؤىميف تابعيف لممصمحة المتعاقدة، يختاركف لكفاءتيـ
مياـ ىذه المجنة فيما يمي 

 2:  حيث تقـك باإلجراءات التالية:فتح األظرفة .1
 تثبت صحة تسجيؿ العركض عمى سجؿ خاص  .
  تعد قائمة المتعيديف حسب ترتيب تاريخ كصكؿ أظرفة عركضيـ مع تكضيح محتكل كمبالغ

.  المقترحات كالتخفيضات المحتممة
 تعد كصفا مفصال لمكثائؽ التي يتككف منيا كؿ عرض  .
  تحرر المحضر أثناء انعقاد الجمسة الذم يكقعو جميع أعضاء المجنة الحاضريف، كالذم يجب أف

. يتضمف التحفظات المحتممة المقدمة مف قبؿ أعضاء المجنة 
 دعكة المتعيديف، عند االقتضاء، كتابيا، إلى استكماؿ عركضيـ التقنية بالكثائؽ الناقصة .

كخطكة ثانية تقـك المجنة بتحميؿ ك تقييـ العركض ليتـ بعد ذلؾ إقصاء العركض : تقييم العروض .2
الغير مطابقة لمكضكع الصفقة ك لمحتكل دفتر الشركط ك تعمؿ عمى تحميؿ العركض الباقية عمى مرحمتيف، 
ك ذلؾ باالعتماد عمى المعايير ك المنيجية المنصكص عمييا في دفتر الشركط، ك تقـك في مرحمة أكلى حيث 

بالترتيب التقني لمعركض مع إقصاء العركض التي لـ تتحصؿ لـ تتحصؿ عمى العالمة الدنيا الالزمة 
 3.المنصكص عمييا في دفتر الشركط

في مرحمة ثانية تتـ دراسة العركض المالية لممتعيديف الذيف تـ تأىيميـ األكلى تقنيا ليتـ انتقاء إما أقؿ عرض 
إذا تعمؽ األمر بالخدمات العادية أك أحسف عرض مف حيث المزايا االقتصادية إذا كاف االختيار قائما أساسا 

.  عمى الجانب التقني لمخدمات
 
 
 

                                                             
المتضمن تنظيم الصفقات العمومية ، 2015 سبتمبر 16 المؤرخ في 247-15 مف المرسـك الرئاسي رقـ 160 المادة  1

 .39، ص2015 سبتمبر 20، الصادر بتاريخ 50، الجريدة الرسمية، العدد وتفويضات المرفق العام
، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية 2010 أكتكبر 07 المؤرخ في 236-10 مف المرسـك الرئاسي رقـ 121 المادة  2

  ،2010 أكتكبر 07، الصادر بتاريخ 58الجريدة الرسمية، العدد
 .236-10 مف المرسـك الرئاسي رقـ 125 المادة  3
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  1 الرقابة الخارجية:ثانيا
تقـك بالرقابة الخارجية لمصفقات العمكمية لجاف تعمؿ عمى تقديـ المساعدة لممصمحة المتعاقدة في مجاؿ 

تحضير الصفقات العمكمية حسب التشريع السارم المفعكؿ، ك ىذه المجاف مكزعة عمى أربعة مستكيات بمدية، 
  :حيث تميز بيف نكعيف مف الرقابة الخارجية ىما. كالئية، كزارية ك كطنية

:  الرقابة عمى دفتر الشروط .1
:  حيث يتـ التأكد مما يمي

   مدل مطابقة دفتر الشركط لمنصكص القانكنية كقانكف الصفقات العمكمية ك التعميمات
 مدم تناسؽ أحكامو ك خاصة التناقضات المحتممة بيف بنكده  .
  مدل الشفافية في اإلجراءات التي يكفرىا، خاصة اآلجاؿ ك العدالة بيف المتنافسيف

ك تختـ ىذه الرقابة إما بالتحفظ عمى دفتر الشركط، ك ىك ما يتطمب إجراء التعديالت الضركرية عميو، ك إما 
قبكلو الذم يترجـ بمنحو تأشيرة دفتر الشركط التي تعتبر شرطا ال بد منو إلتماـ المراحؿ الالحقة  

:  الرقابة عمى الصفقات العمومية .2
إف لجنة الصفقات العمكمية لممصمحة المتعاقدة تختص بالرقابة الخارجية القبمية لمصفقات العمكمية، حيث 

: تتأكد مما يمي
   مدل احتراـ قانكف الصفقات ك مدل التقيد بدفتر الشركط
 مدل أخذ التحفظات المحتممة حيف المصادقة عمى دفتر الشركط بعيف االعتبار  .
 كيفية إتماـ إجراءات اإلعالف، كيفية تحريره ك أماكف نشره، ك اآلجاؿ المرتبطة بو  .
 كيفية إجراء عممية فتح األظرفة ك تقييميا ك مدل شفافيتيا كصحة المحاضر  .
 مدل كضكح بنكد الصفقة ك أماكف الخمؿ ك اقتراح التصحيحات الضركرية  .
 األحكاـ الخاصة بالتحييف ك المراجعة، خاصة إذا تعمؽ األمر بصفقة تمكيف  .
  جاؿ دفعيا ك الضمانات المرتبطة بياءآاألحكاـ الخاصة بالتسبيقات ك. 
 األحكاـ الخاصة بالتنفيذ ك االستالـ ك ضمانات ما بعد االستالـ. 

                                                             
، مذكرة تخرج المدرسة الكطنية لإلدارة، دراسة حالة المفتشية العامة لممالية-الرقابة عمى النفقات العمومية سناطكر خالد، 1

 .23، ص2006-2005الجزائر، 
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كتتكج عممية الرقابة الممارسة مف طرؼ لجاف الصفقات العمكمية إما بمنح التأشيرة أك رفض منحيا خالؿ 
يكما ابتداء مف تاريخ إيداع الممؼ الكامؿ لدل كتابة المجنة، ك يجكز لممصمحة  (20)أجؿ أقصاه عشريف 

 1.مقرر معمؿ كاعالـ السمطة الكصية بذلؾبالمتعاقدة تجاكز الرفض 

 :الرقابة المالزمة والرقابة الالحقة لمتنفيذ: الفرع الثالث 

        يقصد بالرقابة المالزمة الرقابة التي تتبع كتالـز عممية التنفيذ مف أجؿ ضماف عدـ االنحراؼ عف 
األىداؼ المسطرة، أما الرقابة الالحقة فيي التي تمي عممية التنفيذ، أم أنيا تبدأ بعد انتياء السنة المالية كىي 

تيدؼ إلى التأكد مف صحة العمميات المالية كالكشؼ عف األخطاء كالمخالفات المرتبطة أثناء التنفيذ،مع 
التحديد المسؤكؿ المتسبب فييا،المسؤكؿ عف ىذه الرقابة ىك مجمس المحاسبة ك المفتشية العامة لممالية،بينما 

: كيمكف تقسيـ الرقابة المالزمة كالرقابة الالحقة إلى.الرقابة المالزمة ىي مف اختصاص المحاسب العمكمي
  : (اآلنية  )الرقابة المتزامنة  : أوالً 

ىي الرقابة المستمرة في مختمؼ مراحؿ األداء، حيث تحاكؿ ىذه الرقابة اكتشاؼ أية انحرافات خالؿ تنفيذ 
 كالمسؤكؿ عف 2.التصرفات المالية كاتخاذ اإلجراءات الفكرية لمعالجتيا كتجنب استفحاليا قبؿ إتماـ العمؿ 

 . ىذه الرقابة ىك المحاسب العمكمي
 : العموميالمحاسب

يعتبر المحاسب العمكمي ثاني مراقب لتنفيذ النفقات العمكمية بعد المراقب المالي كميمتو ىي التنفيذ      
كفي ىذه المرحمة يمنح القانكف المحاسب العمكمي سمطة ممارسة .لمرحمة األخيرة لمنفقة المتمثمة في الدفع ؿ

كعميو فإف كؿ النفقة تستكفي التأشيرة المحاسب العمكمي ال يمكف تسديدىا . الرقابة عمى األمر بالصرؼ
كبالتالي فيذه التأشيرة ضركرية إلتماـ المرحمة األخيرة مف مراحؿ التنفيذ الرقابة العمكمية كقبؿ اف يمنح 

: التأشيرة خاصة عميو المراقب ك يتأكد مما يمي 
إذ يجب عمى المحاسب العمكمي التحقيؽ مف أف الممضي عمى :صفة األمر بالصرف أو المفوض لو (1

الحكالة ىك اإلدارم المؤىؿ الذم لو سمطة اإلمضاء 
حيث يجب التحقؽ مف دقة الحسابات المحددة لمبمغ الديف كتطابقيا مع الكثائؽ :قانوني عممية التصفية  (2

. الثبكتية ككذلؾ مف صحة القاعدة المالية المخصصة لالعتمادات 
أم التحقؽ مف أف االعتمادات كافية لتسديد النفقة كتأشيرة المراقب المالي : الرقابة عمى توفر االعتمادات(3

ككذلؾ كجكب التأكد مف أف الديف الكاجب تسديده لـ يسقط ، أم لـ تمر عميو أربع سنكات ابتداء .تبرر ذلؾ 
 3مف أكؿ يـك مف السنة المالية التي أصبح فييا الديف مستحقا

                                                             

.، 15-247 مف المرسـك الرئاسي 178 المادة  1  
 .177، ص2007، دار المسيرة لمنشر كالطباعة كالتكزيع، عماف، االردف، مبادئ المالية العامة محمكد حسيف الكادم،  2
 . المتعمقة بقكانيف المالية84/17 مف القانكف 16المادة -3
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إذ يجب عميو التحقيؽ مف عدـ كجكد معارضة عمى الدفع : التحقق من أن الديون ليست محل معارضة .4
. كما يجب التحقيؽ مف المبمغ المدفكع ىك لصالح الدائف الحقيقي. ك إف كجدت يقـك بالتسكية المالية لمدائف 

:  كتتمثؿ في قبكؿ أك رفض الدفع : نتائج رقابة المحاسب العمومي 
إذ لـ تظير أم مخالفات الشرعية أك ألحكاـ التنظيـ المعمكؿ بو ، يضع المحاسب : قبول القيام بالتسديد(1

. كىك يسمح بتسميـ المبمغ لمدائف المعني– قابؿ لمدفع – العمكمي تأشيرتو 
عند اكتشاؼ خطأ يمس شرعية النفقة العمكمية فيجب عميو تكقيؼ عممية التسديد : رفض القيام بالتسديد (2

كلكف يمكف لألمر بالصرؼ أف . ك ىذا حتى يخمي مسؤكليتو .كيعمـ األمر بالصرؼ محددا أسباب الرفض 
. يطمب منو متابا كتحت مسؤكليتو أف يصرؼ النظر عف ىذا الرفض كتسمى ىذه العممية بالتسخير

: كال يسرم ىذا التسخير إذ كاف الرفض بسبب
  - عدـ تكفر األمكاؿ بالخزينة  .
 - انعداـ إثبات الخدمة. 

 -1طابع النفقة غير اإلبرائي. 

 - انعداـ تأشيرة مراقبة النفقات أك تأشير مراقبة لجنة 

 الصفقات العمكمية إذ كاف منصكصا عميو 

 15كما يجب عمى المحاسبيف الذيف يمتثمكف لعممية التسخير أف يقدمكف تقرير إداريا إلى كزير المالية خالؿ 
كيمكف لكزير المالية أف يطمب عند الحاجة . يكما يذكر فيو تفاصيؿ األسباب الداعية إلى رفض الدفع 

. معمكمات مكممة عف األمر بالصرؼ 
 : الرقابة الالحقة : ثانياً 

بدأت الرقابة المالية في مراحميا األكلى كرقابة الحقة أم أنيا تبدأ بعد التنفيذ بيدؼ الكشؼ عف 
 .األخطاء التي تقع في التنفيذ كاالستفادة مف كؿ ذلؾ في التخطيط لممستقبؿ 

كلكي تتكافر الجدية في عمميات الرقابة الالحقة بما يحقؽ األىداؼ المرجكة منيا، فإنو مف األفضؿ أف 
تمارس ىذه الرقابة بكاسطة جية خارجية مستقمة عف السمطة التنفيذية، كأف تمنح ىذه الجية مف السمطات 

 2. كالضمانات مما يجعؿ القائميف عمييا بمنأل عف كؿ تعسؼ قد تباشره السمطة التنفيذية بالنسبة ليـ
:  مف مزايا ىذه الرقابة 

  تتـ ىذه الرقابة بعد الصرؼ أم بعد إتماـ العممية المالية، فيي تبدأ بعد تحصيؿ اإليرادات كصرؼ
النفقات كبذلؾ تككف قد اتضحت جميع كقائع ىذه العممية كمف ثـ تككف مالحظات ىيئة الرقابة عمى 

 .أساس الكقائع
                                                             

أنو ال يمكف دفع النفقة إلى أحد أفراد أسرتو ميما كاف إال بكاسطة كثيقة صادرة مف المحكمة :  الطابع غير اإلبرائي  1
 .310، ص1992، دار النيضة العربية لمطباعة كالنشر، بيركت، أساسيات المالية العامة عادؿ أحمد حشيش،  2
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  ال تعكؽ العمميات المالية كما تتصؼ بالشمكؿ كالمقدرة عمى كضع مالحظات لإلصالح في ضكء
.  مدی تکرار المالحظات كتأثيرىا عمى أكثر مف جية

:  أما مف عيكبيا 
  تككف غير مجدية في أغمب الحاالت ألنيا تتـ بعد كقكع المخالفة المالية، كقمما يعاد حؽ الخزينة

.  الضائع
  قد تتأثر بالرقابة السابقة كقد يككف ىناؾ تكرار لمعمؿ نفسو خاصة، إذ استندت الرقابتاف لجية كاحدة
فإذا كانت الرقابة السابقة تعمؿ عمى تفادم الخطأ كالكقاية منو كعالجو فإف الرقابة الالحقة تعمؿ عمى . 

اكتشاؼ الخطأ أك المخالفة المالية بعد كقكعيا كمف ثـ تتفادل تكرار المخالفة مستقبال، كما أنيا تؤشر 
 .لممخالفيف لمحاسبتيـ

I. . رقابة مجمس المحاسبة: 
      يعتبر مجمس المحاسبة أغمى جياز لمرقابة المالية ، كيعتبر الجياز الرقابي الكحيد الذم يممؾ 

كما يميز عف غيره مف الييئات الرقابية ىك تمتعو ، صالحيات قضائية باإلضافية إلى صالحيات إدارية 
. باالستقالؿ الضركرية

يعتبر الييئة العميا لمرقابة البعدية لألمكاؿ العمكمية ك الجماعات اإلقميمية كالمرافؽ العامة كيدقؽ : تعريفو(1
في الشركط استعماؿ الييئات لممكارد ك الكسائؿ المالية كيدقؽ في شركط استعماؿ الييئات لممكارد كالكسائؿ  

المالية لألمكاؿ العامة كيقيـ تسييرىا كيتأكد مف مطابقة عممياتيا المالية كالمحاسبية لمقكانيف كالتنظيمات 
. المعمكؿ بيا 

 01/03/1980 بتاريخ 05 – 80فبمكجب القانكف رقـ . 1980يعكد إنشاؤه الفعمي إلى سنة  :نشأتو(2
 . 1976 مف دستكر 190المتعمقة بممارسة كظيفة مف طرؼ مجمس المحاسبة كذلؾ طبقا لمقتض المادة 

دارية ، أما دستكر .كقد تـ كضعو تحت السمطة العميا لرئيس الجميكرية  1989كزكد باختصاصات قضائية كا 
 كالمتعمؽ بتنظيـ 04/12/1990 المؤرخ في 32 – 90 فقد كرس تأسيسو القانكف رقـ 160بمكجب المادة 

لغاء القانكف )كسير مجمس المحاسبة  قد حصر ميامو في مراقبة مالية الدكؿ ة كالجماعات  (05-80كا 
 20 – 95اإلقميمية كالمرافؽ العامة كما جرده ىذه القانكف مف اختصاصاتو القضائية ، كبصدكر األمر 

 كاف رد االعتبار لمجمس المحاسبية  ك أعادة لو الصفة القضائية كمنح صالحيات 17/07/1995:بتاريخ 
. كاسعة أكثر مما كانت عميو 
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 : تشكيل وتنظيم مجمس المحاسبة(3.
: تشكيمة المجمس (ا 

كأعضاء مجمس المحاسبة كما تنص المادة . 1       يتشكؿ مف قضاة يشكمكف سمكا يحتكم عمى ثالث رتب
:  المتعمقة بمجمس المحاسبة ، كىـ كالتالي14/12/1990:  المؤرخ بتاريخ32 – 90 مف القانكف  27

. 2الرئيس، نائب الرئيس، المراقب العاـ، رؤساء أقساـ الرقابة، المحتسبكف، باإلضافة إلى سمؾ المالييف
 يمكف أف يشارؾ في األعماؿ الرقابية مكظفكف مندكبكف لدل المجالس مف مختمؼ اإلدارات كالمؤسسات 

. العمكمية
 : تنظيم مجمس المحاسبة(ب

كىك يتشكؿ كييئة .     يتمتع مجمس المحاسبة باالستقالؿ في التسيير ، حيث يديره رئيس بمساعدة نائب لو 
قضائية مف ثماني غرؼ ذات  اختصاص كطني ، كتسع غرفة ذات اختصاص إقميمية باإلضافة إلى غرفة 
االنضباط الميزاني كالمالي كتنقسـ ىذه الغرفة إلى فركع ، تمارس ىذه الغرفة كالفركع الصالحيات الرقابية 

. لممجمس سكاء القضائية أك اإلدارية منيا
 :اختصاصات المجمس 

: يمكف تمخيص اختصاصات المجمس في
        :االختصاص االستشارية  (أ

 يعد المجمس مستشارا لرئيس الجميكرية، حيث يحيؿ إليو أم مكضكع مالي إلبداء
.  الرأم فيو 

يعد المجمس حكؿ  قكة المقدمة لممجمس الشعبي الكطني  .  
 يقدـ المجمس تقريرا سنكيا إلى رئيس الجميكرية يتضمف نتائج أعمالو كيضـ تقريا عاما كمالحظات عف

سير األصكؿ  
. ككذا القضايا ذات االىتماـ العاـ:المالية في الييئات المعني برقابتيا ،

: االختصاصات اإلدارية (ب
. ىي دكر المجمس في الرقابة المالية ، كيختص بمراقبة مالية الدكلة ككذلؾ أم ىيئة معينة مف طرؼ الدكلة

كتتمثؿ في إقامة العدالة فيما يختص بالجرائـ التي ترتكب لممحقؽ معيـ ،كذلؾ  : االختصاصات القانونية(ج
بعد قيامو بالتحقيقات الالزمة ككفاية جميع الضمانات لممحقؽ معيـ لممجمس في حالة حدكث أضرار بالخزينة 

: أف يعاقب عمى
.   خرؽ االحكاـ التشريعية كالتنظيمية المتعمقة بتنفيذ اإليرادات كالنفقات1
. استعماؿ االعتمادات المالية التي تمنح الدكلة في غير األىداؼ التي منحت مف اجميا صراحة- 2

                                                             
 .148 محمد مسعي، مرجع سبؽ ذكره ، ص1
 المتضمف أحداث سمؾ مف المدققيف المالييف 20/12/2001: المؤرخ في 480 – 01المرسـك التنفيذم رقـ 2-.
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. االلتزاـ بالنفقات دكف تكفر الصفة أك السمطة أك خرؽ القكاعد المطبقة في مجاؿ الرقابة القبمية- 3
. صرؼ نفقة بصفة غير قانكنية - 4
التسيير الخفي لألمكاؿ أك القياـ أك الكسائؿ أك األمالؾ العامة  - 5
عدـ احتراـ األحكاـ القانكنية كالتنظيمية المتعمقة بمسؾ الحسابات ، كسجالت الجرد ، كاالحتفاظ بالكثائؽ - 6

كالمستندات الثبكتية   
 .تقديـ كثائؽ مزيفة أك خطيرة إلى المجمس أك إخفاء مستندات عنيا - 7

II. رقابة المفشية العامة لممالية :
 :تعريفيا (أ

تعرؼ المفشية العامة لممالية عمى أنيا ىيئة مكمفة قانكنا بالرقابة المنصبة أساسا عمى التسيير المالي 
كالمحاسبي لمصالح الدكلة كالجماعات المحمية ككؿ األجيزة الخاضعة لقكاعد الرقابة كأحكاـ المحاسبة 

العمكمية 
، حيث تنص المادة 1980-03-04:  المؤرخ في53 – 80أنشأت ىذه المفشية بالمرسـك : نشأتيا (ب

" األكلى منو عمى أنو تحدث ىيئة لممراقبة تكضع تحت السمطة المباشرة لكزير المالية األكؿ منو عمى أنو 
كقد حددت " تحدث ىيئة لممراقبة تكضع تحت السمطة المباشرة لكزير المالية تسمى المفشية العمة لممالية،

: اختصاصاتو كالتالي
 كما * تختص المتفشية العامة لممالية بمراقبة التسيير المالي لكؿ المرافؽ كالمؤسسات كالجماعات المحمية 

كيحدد كزير المالية كؿ .يمكف ليا أف تختص بمراقبة الكحدات االقتصادية التي لمدكلة نصيب في رأسماليا 
. سنة برنامج عمؿ ليذه المفتشية

  تمارس مياـ المتفشية مف طرؼ مفتيشيف منظميف في شكؿ كحدات متنقمة  تسير  مف طرؼ رؤساء بعثات
أك رؤساء فرؽ كما أف ىؤالء المفتشيف تابعيف إما ليياكؿ المفتشية  المركزية ﴿ العمميات الرقابية كالتقكيـ ﴾ 

أك المصالح الخارجية المتمثميف  في المديريات الجيكية  
تتـ الرقابة المفتشية العامة لممالية في عيف المكاف كبناءا عمي المستندات كما إنيا تككف إما :كيفية الرقابة 

غير انو يتعيف عمي المفتشيف عدـ التدخؿ في تسيير المصالح المخصكصة ، فجائية أك بعد إشعار مسبؽ 
. 1 بالرقابية ، كما عمييـ المحافظة عمي السر الميني

إما فيما يتعمؽ بالمحاسبيف  العمكمييف ، فالمتفشية  ليا  الحؽ في فحص كؿ العمميات التي يقكمكف بتا عدا 
. تمؾ المتعمقة بحساباتيـ المصرح بمراجعتيا ﴿تصنيفيا﴾ نيائيا طبقا إلحكاـ القانكف المعمكؿ بيا 

  

                                                             
  154  محمد عباس محرزم،  مرجع سبؽ ذكره،  ص  1
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ماىية النفقات العمومية  : المطمب الثاني 

لقد أدل تزايد النفقات العامة إلى ضركرة إيجاد حمكؿ تمكف مف االستعماؿ الرشيد كالعقالني لألمكاؿ 
العامة مع تحقيؽ أقصى حجـ ممكف مف الحاجات العامة لممجتمع، كىذا ما أشتير بيف االقتصادييف بترشيد 

.  اإلنفاؽ العاـ
 تعريف النفقة العمومية : الفرع األول 

إف التطرؽ لمفيـك ك تعريفات النفاؽ المحمية يمـز عمينا التطرؽ لدراسة مفيـك النفقات العامة فتعرؼ 
مبمغ مف النقكد يقـك بإنفاقو شخص عاـ قصد تحقيؽ نفع عاـ أك يقصد بالنفقات العامة : النفقات العامة بأنيا 

كؿ األمكاؿ التي تصرفيا الدكلة مف ماليتيا مف  اجؿ إشباع  الحاجيات العامة لممكاطنيف ، كما أف ىذه 
الحاجيات العامة تأخذ أسالكا متعددة حيث يمكف أف تتمثؿ في نفقات مرتبات المكظفيف ، أك دفع أجكر 

 .الخ1...المقاكليف أك منح اإلعانات 
الدكلة ك الجماعات المحمية )كما تعرؼ أنيا تمؾ المبالغ المالية التي تقـك بصرفيا السمطات العمكمية 

 .عامة2بقصد تحقيؽ النفع العاـ، أك أنيا االستخداـ النقدم مف قبؿ ىيئة عامة بيدؼ اتساع حاجة (
النفقة العامة ىي كـ قابؿ لمتقكيـ النقدم يأمر بإنفاقو شخص مف أشخاص القانكف العاـ التساع -

 .الحاجيات لعامة
النفقة العامة ىي مبمغ نقدم يخرج مف الذمة المالية لشخص مف أشخاص القانكف العاـ بيدؼ -  

 3.الحاجيات العامة
مبمغ نقدم يقـك بإنفاقو شخص عاـ بقصد تحقيؽ منفعة عامة  ، كتقـك البمدية : تعرؼ النفقة بأنيا 

بإنفاؽ األمكاؿ العامة مف أجؿ تسيير مصالحيا، كتقديـ الخدمات المجمكع األفراد، كيتـ ضبطيا كفؽ مشركع 
لمميزانية يتكلى رئيس البمدية تحضيره بمساعدة األميف العاـ كرؤساء المصالح المعنية لمبمدية، كىذا ما نصت 

 المتعمؽ بالبمدية، إذ تنص عمى ما 2011 جكاف 22 المؤرخ في 11 / 10 مف قانكف رقـ 180عميو المادة 
 4.يتكلى األميف العاـ لمبمدية ، تحت سمطة رئيس المجمس الشعبي البمدم، إعداد مشركع الميزانية: " يمي 

                                                             
نفقات والية تممسان وبمدية :تقييم فعالية النفقات العامة في ميزانية الجماعات المحمية دراسة حالة عباس عبد الحفيظ، 1

 .45،ص،2012 ، مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة  الماجستير في العمـك االقتصادية ،المنصورة
 .236،ص،1988 ،القاىرة ، مطبعة العمرانية ،اقتصاديات المالية العامة اإلسالمية والوضعيةنعمت عبد المطيؼ مشيكر ، 2
 .48 ، ص، المرجع السالف الذكرعباس عبد الحفيظ ،  3
 25، ص2008، الطبعة األكلى، منشكرات الحمبي الحقكقية، أساسيات المالية العامة سكزم عدلي ناشد، 4
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أم تحقيؽ الصالح العاـ لممجتمع، حيث يستفيد أفراد المجتمع بصكرة عامة مف تمؾ الخدمة التي تقدميا 
الحككمة، كذلؾ ألف األمكاؿ التي تعطي ىذه النفقات العامة تمت جبايتيا مف األفراد، كيعتبر مفيـك الحاجة 
العامة أمرا نسبيا يختمؼ مف مجتمع آلخر حسب التطكر الحظارم كاالجتماعي كالثقافي لكؿ مجتمع، كليذا 
تركت ىذه األمكر لممجالس النيابية التي تمثؿ الشعب لتحديد الحاجات العامة لمشعكب مف أجؿ عدـ إساءة 

1.استعماؿ النفقات العامة كالمحافظة عمى الماؿ العاـ
 

 2تقسيمات النفقة العمومية : ثانيًا 
قسـ التسيير كقسـ التجييز كاالستثمار، كينقسـ كؿ قسـ : قسميف ىما في الجزائر تشمؿ ميزانية البمدية 

 .إلى إيرادات كنفقات تتكازف كجكبا
حيث يقتطع مبمغ مف مداخيؿ قسـ التسيير يخصص لتغطية نفقات التجييز كاالستثمار حسب ما جاء في 

كؿ قسـ يحتكم عمى النفقات كاإليرادات كيككف متكازنا إجباريا مع اقتطاع :  مف قانكف البمدية151المادة 
 .عمى األقؿ مف قسـ التسيير، مخصص لتمكيؿ قسـ التجييز كاالستثمار% 10إجبارم ؿ 

 قسم التسيير: أواًل 
يرادات دائمة تسمح لرئيس المجمس الشعبي البمدم بالتسيير الحسف لجميع  يحتكم عمى تكقعات لنفقات كا 

 :المصالح البمدية، حيث تقسـ نفقات التسيير إلى ثالثة أصناؼ
 مثؿ األجكر: نفقات إجبارية  .
 الياتؼ كأدكات المكتب: النفقات الضركرية لممصالح، مثؿ  .
 اإلعانات: النفقات االختيارية، مثؿ .

:  كيشمؿ قسـ التسيير اإليرادات كالنفقات التالية
النفقات اإليرادات 
 محاصيؿ المكارد الجبائية  .
 المساىمات التي تمنحيا الدكلة .
 رسـك كأجكر كحقكؽ الخدمات  .
  محاصيؿ كأمالؾ البمدية
   حصة الصندكؽ المشترؾ لمجماعات
 نكاتج استثنائية كنكاتج االستغالؿ  .

   نفقات األجكر كتكاليؼ مكظفي البمدية
 المساىمات المقررة  .
 نفقات صيانة األمكاؿ المنقكلة كالعقارية  .
 صيانة الطرقات  .
 المحمية. نفقات تسيير المصالح .
 فكائد الديكف  .
 االقتطاع النفقات التجييز كاالستثمار.  

                                                             
 .105، ص2007، دار المسيرة لمنشر كالتكزيع كالطباعة، عماف، 1، الطبعة مبادئ المالية العامة حسيف الكادم محمكد،  1
، دراسة حالة نفقات كالية تممساف كبمدية تقييم فعاليات النفقات العامة في ميزانية الجماعات المحمية عباس عبد الحفيظ،  2

. 40، ص 2011/2012المنصكرة، مذكرة ماجستير، كمية العمـك االقتصادية كالتجارية كعمـك التسيير، جامعة تممساف، 
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 1قسم التجييز واالستثمار: ثانيا
. 2تضع الجماعات المحمية كؿ سنة برنامج لمتجييز العمكمي كعمميات خارجة عف البرنامج كتسديد القركض

االقتطاع مف أجؿ نفقات ) ك ىناؾ عالقة بيف الفرعيف السابؽ ذكرىما ك ىذا مف خالؿ التمكيؿ الذاتي 
عمى األقؿ ،كيكف لمبمدية بذؿ مجيكد ادخارم في إيرادات التسيير لصالح % 10التجييز العمكمي في حدكد 

 ( مف قانكف البمدية161المادة)التجييز ك االستثمار 
حيث أف ىناؾ صمة بيف قسمي ميزانية البمدية يظير مف خالؿ التمكيؿ الذاتي أك ما يسمى باالقتطاع 

 3 :كيشمؿ فرع التجييز كاالستثمار عمى ما يمي مف أجؿ نفقات التجييز العمكمي
النفقات اإليرادات 

 االقتطاعات الحاصمة مف إيرادات التسيير. 
  حصة البمدية مف الصندكؽ المشترؾ

. لمجماعات المحمية
  فائض المصالح العمكمية ذات الطابع

الصناعي كالتجارم  
   إعانات الدكلة في إطار برامج التنمية المحمية
  محاصيؿ القركض كتخصيصات الدكلة

.  كالكالية
 المساىمات كالمساعدات  .
 اليبات كالكصايا.  

   األعباء الخاصة باالستيالؾ العمكمي
 نفقات التجييز العمكمي  .
  نفقات المساىمة برأس ماؿ عمى سبيؿ

 االستثمار

مف ميزانية التسيير حسب كؿ بمدية، أما % 80الى % 60تمثؿ نفقات المستخدميف مف 
بخصكص نفقات التجييز يتـ استيفاؤىا بفضؿ إعانات الصندكؽ المشترؾ لمجماعات المحمية 

إلى اف استيالؾ االعتمادات في ىذا المجاؿ يتراكح بيف   كميزانية الدكلة، كىناؾ تجدر االشارة
 حسب كؿ بمدية % 80الى % 60

                                                             
، دار القصبة لمنشر، الجزائر، أموال البمديات الجزائرية، االعتالل، العجز، التحكم الجيد في التسيير شريؼ رحماف،  1

. 40، ص2003
 ، لإلدارة، مذكرة نياية التربص مف المدرسة الكطنية المحميةاالستقاللية المالية لمجماعات مذككر زينب،  2

. 20، ص 2006_2005مديرية التربصات، سنة 
، سنة 37، المتعمؽ بالبمدية، الجرية الرسمية رقـ 2011 جكيمية 22 المؤرخ في 10/11، مف القانكف رقـ 195-198 المادة  3

2011 .
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 مفيوم ترشيد النفقات العمومية وعوامل نحاجيا : الفرع الثاني 
مفيوم ترشيد النفقات العمومية  : أوال

ترشيد اإلنفاؽ العاـ يعني في ظؿ الندرة النسبية لممكارد المتاحة لممجتمع كارتباط تزايد اإلنفاؽ العاـ 
بعكامؿ يصعب تجنبيا العمؿ عمى تحقيؽ الفعالية في تخصيص المكارد ككفاءة استخداميا بيف الدكلة كالقطاع 

الخاص كااللتزاـ بفعالية تخصيص المكارد داخؿ قطاعات الدكلة، بما يضمف رفاىية المجتمع مف خالؿ 
. 1إشباع ما يفضمكنو مف سمع كخدمات

يعني : " أما المعنى االصطالحي لترشيد اإلنفاؽ العاـ فقد تناكلو العديد مف المفكريف المعاصريف بأنو
االستخداـ األمثؿ كالتكجيو األنسب لمنفقات، نحك أفضؿ البدائؿ اإلنفاقية التي تعظـ الفائدة لإلنساف الذم يقـك 

باإلنفاؽ، كتقمؿ الخسارة كالتضحية بالفرصة البديمة، إف اإلنفاؽ كترشيده ىي مسائؿ ترتبط بمدل إتباع 
األجيزة الحككمية ألساليب الرشد كالعقالنية في تكزيع برامجيا اإلنفاقية عمى نحك يحقؽ أفضؿ االستخدامات 

شباع الحاجات العامة . 2كتحقيؽ أكبر فعالية كا 
أسباب وعوامل نجاح ترشيد اإلنفاق العام :  ثانيا

:  ىناؾ عدة عكامؿ مف شأنيا أف تساىـ في نجاح عممية اإلنفاؽ العاـ كالتي نذكرىا فيما يمي
دقة وحسن تحديد األىداف  (1

يعتقد ىارم أنو مف أىـ المشاكؿ التي تكاجو إعداد الميزانية بشقييا تحصيؿ اإليرادات العامة كصرؼ 
النفقات ىي مشكمة تحديد أىداؼ دقيقة ككاضحة لمبرامج الحككمية، األمر الذم يستدعي مراجعة شاممة 

االختصاصات كحدات الجياز اإلدارم بغيت تجنب أف تككف األىداؼ المحددة غامضة كغير كاضحة، كفي 
ىذا السياؽ يرل أف صعكبة تحديد األىداؼ الرئيسة خاصة الطكيمة األجؿ تنعكس عمى صعكبة تحديد 

األىداؼ الفرعية بالدقة التي تقررىا الكزارات كفركعيا، لتحقيؽ برامجيا التي تتأثر باألىداؼ المسطرة في 
.  3الميزانية

. الترتيب حسب األولويات (2
الخطكة الثانية كالميمة أيضا في العممية الفاصمة لترشيد اإلنفاؽ العاـ ىي تحديد األكلكيات كترتيبيا 

حسب درجة أىميتيا كنفعيتيا في البرنامج الذم تتكلى الحككمة أك أحد أجيزتيا القياـ بو، حفاظا لمماؿ العاـ 

                                                             
، مجمة إقتصاديات الماؿ كاألعماؿ، سكؽ الحوكمة الجبائية ودورىا في ترشيد النفقات الجبائية في الجزائربمعكرة ىجيرة،   1

 .180، ص 2017أىراس، 
أطركحة "، ، ترشيد اإلنفاق العام ودوره في عالج عجز الموازنة العامة لمدولة في اإلقتصاد اإلسالميكردكدم صبرينة  2

دكتكراه، تخصص نقكد كتمكيؿ، قسـ العمـك اإلقتصادية، كمية العمـك اإلقتصادية كالتجارية كعمـك التسيير، جامعة محمد 
 .244، ص2014خيضر، بسكرة، 

 مجمة إدارة الماؿ العاـ التخصيص كاإلستخداـ المنظمة العربية األساليب الحديثة في اإلدارة المالية العامة،خالد الميايني،   3
 .95، ص 2010لمتنمية اإلدارية، مصر، 
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شباعا لحاجيات السكاف المتزايدة بالمقارنة مع محدكدية المكارد  مف اليدر كالتبذير كخدمة لممجتمع كا 
: 1كتقـك عممية تحديد األكلكيات عمى مجمكعة مف المبادئ األساسية ىي. كاإلمكانيات

  مدل أىمية المشكمة التنمكية القائمة كانعكاساتيا السمبية عمى أفراد المجتمع كمختمؼ جكانب الحياة؛  .
  عامؿ الزمف، فالزمف المطمكب لحؿ مشكمة معينة يمعب دكرا كبيرا في تحديد األكلكيات بيف البرامج

كالمشاريع، فكمما كاف الكقت المطمكب إلنجاز برنامج معيف أقصر كاف ذلؾ مبررا مقنعا كمحفزا إلختيار 
ىذا البرنامج؛  

  درجة إىتمتـ المجتمع بالمشكمة القائمة فكمما زاد إىتماـ السكاف بمشكمة أك حاجة ما زاد تفضيميا كمنح
األكلكية لحميا قبؿ غيرىا مف المشاكؿ؛  

  عامؿ درجة الخبرة فكمما كانت الحمكؿ المطركحة لحؿ مشكمة معينة مجربة كمضمكنة النجاح كمما كاف
. ذلؾ دافعا لمنحيا األكلكية في اإلنجاز

القياس الدوري األداء برامج اإلنفاق الحكومي   (3
يقصد بقياس أداء برنامج اإلنفاؽ العاـ تقييـ مدل كفاءة كفعالية الكحدات كاألجيزة الحككمية عند قياميا 
بتنفيذ الخدمات كالبرامج المختمفة المسندة إلييا، كذلؾ أف ىذه الكحدات تخضع لممسائمة عف االستخداـ األمثؿ 

. 2لممكارد العامة كباألخص المالية منيا عند تكفميا بتقديـ خدمات لممكاطنيف
 الحرص عمى عدالة اإلنفاق العام (4

تيدؼ دراسة عدالة اإلنفاؽ العاـ إلى تبياف مدل مالئمتو لحاجات الفئات األكثر فقرا كحاجة في 
المجتمع، مع مراعاة حصة كؿ فئة مف اإلنفاؽ العاـ كمدل انتفاعيا بالخدمة العامة، كتظير الدراسات أف 

الفئات ذات المداخيؿ األعمى غالبا ما تتمقى القسـ األكبر مف الخدمات العامة، كىذا ما يكجب المعرفة الدقيقة 
لمكضعية اإلجتماعية لمسكاف كالتي عمى أساسيا يتـ إعادة تكزيع الدخؿ عمى أساس العدالة كالالحقة، كتجنب 
مظاىر المحسكبية كالجيكية كالمحاباة في التكزيع االجتماعي األمكاؿ العامة، كقد يتعدل التكزيع المالي إلى 
... تمكيف ىذه الفئات المحتاجة مف اإلستفادة مف الخدمات العامة بصكرة مجانية كالتعميـ كالخدمات الصحية

. 3كغيرىا
 
 
 
 

                                                             
 .94، ص 2004، الطبعة الثانية، دار الصفاء لمنشر كالتكزيع، عماف، التخطيط أسس ومبادئ عامةعثماف محمد غنيـ،   1
الرياض، - ، مجمة جامعة الممؾ عبد العزيز االقتصاد كاإلدارة قياس األداء في الوحدات الحكوميةسعيد بف صالح الركيتع،   2

 .65، ص 2002، 2العدد 
.  301، ص 2008، الطبعة األكلى، دار الميسرة لمنشر كالتكزيع، لبناف، أصول الموازنة العامة محمد شاكر عصفكر،  3
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التفاني في الرقابة عمى النفقات العامة  (5
تنطكم عمى التحقؽ فيما إذا كاف كؿ شيئ يحدث طبقا لمخطة "لقد بيف ىنرم فايكؿ الرقابة بأنيا 

المكضكعة كالتعميمات الصادرة كالمحددة في البداية، كأف غرضيا ىك اإلشارة إلى نقاط الضعؼ كاألخطار، 
 1.بقصد معالجتيا كمنع تكرار حدكثيا كىي تطبؽ كؿ شيئ 

كتعتبر الرقابة عمى النفقات العامة كظيفة أساسية ككسيمة رادعة كتقييمية ألداء المكمؼ بيا، بغية التأكد 
مف تحقيؽ النشاط اإلنفاقي لغاياتو كأىدافو حسبما تقرر في البرنامج المخطط، دكف إسراؼ أك تبذير أك 

إخالؿ كدكف تجاكز اإلعتمادات المالية، حفاظا عمى حسف سير األمكاؿ العامة ككصكال إلى أقصى إشباع 
 2.لحاجيات األفراد 
االعوان المكمفون بتنفيذ النفقة العمومية : الفرع الثالث 

يقـك بتنفيذ عمميات الميزانية  كؿ مف االمريف بالصرؼ كالمحاسبيف العمكمييف ، حيث ينفرد كؿ عكف 
:  بمجمكعة مف العمميات اك المياـ المككمة اليو 

: االمرين بالصرف :اواًل 
االمر بالصرؼ ىك كؿ شخص يؤىؿ  سكاء بالتعييف اك باالنتخاب  لتنفيذ : تعريف االمر بالصرف   (1

عمميات االلتزاـ كالتصفية  كاألمر بالصرؼ ، كاعتماد لدم محاسب عمكمي مف اجؿ انجاز عمميات 
 1االيرادات كالنفقات 

يعد امر بالصرؼ في مفيـك ىذا القانكف كؿ  : 21/ 90 مف القانكف 23كما يمكف تعريفو حسب المادة 
 16،17،19،20،21،3شخص يؤىؿ لتنفيذ العمميات المشار الييا في المكاد 

 سالؼ الذكر فإف االمريف بالصرؼ ىـ رئيسيف اك ثانكييف فالرئيسيف 21/ 90 مف القانكف 25كحسب المادة 
: ىـ 
.      المسؤكلكف المكمفيف  بالتسيير المالي لممجمس الدستكرم ،كالمجمس الشعبي الكطني، مجالس المحاسبة  *
الكزراء، الكالة عندما يتصرفكف لحساب الكالية، المسؤكلكف المعنيكف قانكنا عمي المصالح الدكلة المستفيدة * 

. مف ميزانية ممحقة، المسكؤلكف المعينكف  قانكنا عمي المؤسسات العمكمية  ذات الطابع االدارم 
اما بالخصكص االمركف  بالصرؼ الثانكييف ، يباشركف ىذه الميمة بصفتيـ كرؤساء المصالح غير الممركزة  

كينجزكف عمميات  الميزانية في حدكد مجاؿ اختصاصيـ كفي اطار  االقميمي المعينيف فيو، كبتفكيض مف 
. الكزير االمر بالصرؼ الرئيسي

                                                             

 404، ص1998، دار النيضة، بيركت، إدارة األعمالجميؿ أحمد تكفيؽ،  1 
، دار كائؿ لمنشر كالتكزيع، عماف 2007 الطبعة الثالثة، ،"أسس المالية العامة" خالد شحادة الخطيب، أحمد زىير شامية،   2

. 319، ص
  91مرجع سابؽ ، ص: بساعد عمي 1
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: االلتزامات االمرين بالصرف  (2
باإلضافة  الي االلتزامات االمريف بالصرؼ المترتبة عف ممارسة كظائفيـ كمسؤكليف عف ادارة كتسيير 

الييئات المعنييف اك المنتخبيف عاير اسيا ممزمكف كذلؾ قبؿ بداية ممارسة  مياميـ باعتماد في تقديمو مما 
 1يثيث انتخابيـ اك تعيينيـ ككذلؾ  نمكذج تكقيعيـ الي المحاسبيف  العمكمييف  المخصصيف

: مسؤولية االمرين بالصرف   (3
    2قد تككف ىذه المسؤكلية  سياسية اك تأديبية   اك مدنية اك جزئية  اك انضباطية

  (متعمقة بعدـ مراعاة االنضباط الميزاني كالمالي  )
كالمنتجييف  الذيف ليـ صفة االمر  (الكزراء )تشمؿ بالخصكص اعضاء الحككمة  : المسؤكلية السياسيةأ  

بالصرؼ كمنو فالمكمفكف بتنفيذ الميزانية  يككنكف محؿ مسألة مف طرؼ الييئة  التي اقرت  االعتمادات 
المالية  كىكذا ما يؤدم الي عزؿ االمر بالصرؼ بسبب  المخالفات المالية التي ارتكبتيا   

ىي التي يتعرض ليا  االمريف بالصرؼ االخريف عمي خالؼ  المنتتجيف  كاعضاء   : ب  المسؤكلية التأدبية
لكف . الحككمة تجعميـ اماـ مسألة مف قبؿ المسؤكؿ االعمي الذم يمكف اف يسمط عميو عقكبات  مقررة قانكنا 

. نظرا لصعكبة القطبيف ليس لياتييف المسؤكليتيف ام فعالية 
ىذ المسؤكلية اساسيا الخطأ الشخصي الذم يرتكبو االمر بالصرؼ عند تنفيذه  : ج  المسؤكلية المدنية

لمعمميات المالية المككمة اليو كالضرر الذم يمكف اف تمحقو الييئة  المعنية مف تطبيؽ العؽ جراء ذلؾ ، 
فتطبيؽ العقكبات الناتجة عف اقداـ المسؤكلية لالمر بالصرؼ ام اجباره عمي تعكيض ذلؾ الضرر المادم 

. مف مالو الخاص 
مف الصعب اثباث المسؤكلية الجزائية في الكاقع ، كىي ناتجة عف صعكبة تمييز  :المسؤكلية الجزائيةد  

االخطاء  كالمخالفات التي قد ارتكبيا االمر بالصرؼ اثناء تنفيذ الميزانية كالعمميات المالية ، كمنو االمر 
بالصرؼ  الذم يرتكب مخالفة في التسيير المالي يككف ليا كصؼ الجريمة الجزائية  كفؽ لقانكف العقكبات ، 

. كيككف  مبدئيا محؿ مساءلة مف طرؼ الجية القضائية المختصة 
اف تحقيؽ في ىذه المخمفات كالمعاقبة عمييا ىما  : المسؤكلية عف عدـ مراعاة االنضباط الجزائي كالماليق  

مف اختصاص  مجمس المحاسبة كتتمثؿ المسؤكلية عف عدـ مراعاة االنضباط في حذؼ حكـ مف احكاـ 
التشريع اك التنظيـ كاتجاه التزاماتيـ لكسب امتياز مالي  اك عيني غير مبرر لصالحيـ  اكلغيرىـ عمي حسب 

 3الدكلة اك احدل ىيئاتيا العمكمية 
  

                                                             

28 محمد مسعي، مرجع سابؽ ، ص 1  
  28محمد مسعي ، مرجع سابؽ ، ص  2

 المتعمؽ بتحديد االجراءات المتعاقة بالنفقات 1997/ 07/ 21 المؤرخ في286  97 مف المرسـك التنفييذم 06حسب المادة 
  3 العمكمية كتنفيذىا
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المحاسبون العموميين  : ثانيًا 
يعتبر محاسبا عمكميا كؿ شخص يعيف بصفة قانكنية لمقياـ بتحصيؿ :   تعريف المحاسبون العموميين 1

االيرادات كدفع النفقات كضماف حراسة االمكاؿ اك السندات اك القيـ اك االشياء اك المكاد  المكمؼ بيا 
كحفظيا ككذلؾ تداكؿ االمكاؿ كالسندات كالقيـ كالممتمكات كالعائدات كالمكاد ، مع القياـ بمسؾ الحسابات 

 1لحركة المكجكدات
: كيمكف تصنفيـ كذلؾ ام محاسبيف عمكمييف اساسييف اك ثانكييف 

ىـ اكلئؾ المحاسبكف الذيف يتمقكف ميزانيتيـ مباشرة مف طرؼ الكزارة المكمفة  : المحاسبكف الرئيسييف (1
 يمكف معرفة 313 91بالمالية ، كيسألكف مف طرؼ قاضي الحسابات  مجمس المحاسبة كمف  المرسـك 

العكف المحاسب المركزم لمخزينة، اميف الخزينة المركزم، اميف الخزينة : المحاسبيف كالذيف ىـ كآالتي 
.  الرئيسي، امناء الخزينة في الكالية، االعكاف المحاسبكف لمميزانيات الممحقة 

كىـ اكلئؾ الذيف يتكلي تجميع عممياتيـ محاسبكف اساسييف كبالتالي  فيـ يعممكف :  المحاسبكف الثانكييف  (2
 يمكننا تمييز المحاسيبف 313 91تحت  اشراؼ كرقابة محاسبيف رئيسييف كمف خالؿ المرسـك التنفييذم 

قابضك الضرائب، قابضك امالؾ الدكلة،  قابضك الجمارؾ، محافظك الرىف، امنا :   2الثاتكييف كاألتي  
خزائف القطاعات الصحية كالمراكز االستشفائية الجامعية، كما يتصؼ بصفة المحاسبيف الثانكييف لمبريد 
كالمكاصالت السمكية كالالسمكية، قابضك البريد كالمكاصالت السمكية كالالسمكية، رؤساء مراكز البريد 

.  كالمكاصالت السمكية  كالالسمكية 
يخضع المحاسبكف العمكمييف لاللتزامات المقررة  في القانكف االساسي  :  التزامات المحاسبين العموميين 2

لمكظيؼ العمكمي باعتبارىـ مكظفيف عمكمييف باإلضافة  الي جممة مف االلتزامات  الخاصة  بكظيفتيـ 
 :كمحاسبيف عمكمييف 

 3بعد تعييف المحاسب العمكمي اك االعتماد مف قبؿ الكزير المكمؼ بالمالية: التنصيب كتسميـ المياـ * 
 مف 54كأدائو  اليمف القانكني في حالة تعيينو ألكؿ مرة كاكتتاب تأميف عمي مسؤكلية المالية  حسب المادة   

فانكف المحاسبة العمكمية كيترتب عمي ىذا التنصيب الرسمي تحرير محضر تسميـ المياـ الذم يجب تكقيعة 
كيبيف ىذا المحضر التسميـ مف . حضكريا مف قبؿ المحاسب المباشر لميامو كالمحاسب المنتيية ميامو 

طرؼ المحاسب المباشر  لميامو لمنقكد العينية كالقيـ المختمفة كعناصر الجرد لممصمحة المحاسبية مع بياف 
. مكجز لبكاقي التحصيؿ كالدفع كبمكازنة عامة لمعمميات المالية 

  
                                                             

 93مرجع سابؽ ص ، بساعد عمي   1
 الذم يحدد االجراءات التي يمسكيا االمركف بالصرؼ 1991/ 09 / 07 المؤرخ في 313  91 مف المرسـك 31المادة 

  2كالمحاسبكف العمكمييف 
  .21 90 مف القانكف 34المادة   3
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يراقب المحاسب مشركعية التحصيؿ  اك الدفع خالفا لألمر بالصرؼ  :  وظائف المحاسبيين العموميين 3
كيجب عمي المحاسب ، الذم يتصرؼ في اطار المالئمة ام تف المحاسب العمكميي لو مجاؿ الصحة 

العمكمي اف يتحقؽ اف االمر بالصرؼ مرخص لو بمكجب القانكف بتحصيؿ االيرادات التي اصدرت سنداتيا 
كما يجب عميو اف يراقب صحة االلغاء  ، 

اما في مجاؿ قبؿ النفقات  فيجب 1 1لسندات االيرادات كالتسكيات ككذا عناصر الخصـ  التي يتكفر عمييا 
 2عمي المحاسب العمكمي قبؿ قبكلو ألنو نفقة اف يتحقؽ مما يمي 

 شرعية عمميات . مطابقة العممية مع القكانيف كاألنظمة المعمكؿ بيا، صفة االمر بالعرؼ اك المفكض لو
تصفية النفقات، تكفر االعتمادات، اف الديكف لـ تسقط اجاليا اك انيا محؿ معارضة،  الطابع االبرائي لمدفع، 

تأشيرات عمميات المراقبة التي نصت عمييا القكانيف كاألنظمة المعمكؿ بيا 
يعتبر المحاسب العمكمي مسؤكال شخصيا كماليا :  المسؤولية المالية والشخصية لممحاسب العمومي .4

، مما يعني عدـ مسؤكلية عف تسيير سابقيو . عف العمميات المككمة اليو منذ تنصيبو الى غاية انتياء ميامو 
كتحرؾ ،اال بشأف العمميات التي فحصيا دكف اف يبدم ام تحفظ اك اعتراض مف بشأنيا عند تسممو لممياـ 

كتقـك المسؤكلية المالية بمجرد .مسؤكلية المحاسب مف طرؼ الكزير المكمؼ بالمالية اك مجمس المحاسبة 
فعميو تغطية كؿ نقص في االمكاؿ المكجكدة ، كاثبات نقص في االمكاؿ كالقيـ اك تنفيذ العمميات المالية 

. بالصندكؽ مف امكالو الخاصة ابتداء مف تاريخ تنصيبو الى غاية انتياء ميامو 
اف التشديد في مسؤكلية المحاسب الشخصية كالمالية تفرض عميو الحرص عمى فحص دقيؽ لألكامر المكجية 

اذا ما تبيف لو اف تصرفا ما تعمؽ بو عيب مف عيكب المشركعية جاز لو رفض . اليو بالتحصيؿ اك الدكافع 
.  القياـ بالدفع 

كمنو تستبعد ، كيككف الدفع تحت مسؤكليتو ، االمر بالصرؼ لو االستطاعة في تجاكز الرفض كتابيا 
غير انو يجب عمى كؿ محاسب اف يرفض االمتثاؿ لمغير اذا كاف . المسؤكلية الشخصية كالمالية لممحاسب 

 3الرفض بما يمي 
   ،عدـ تكفر االعتمادات المالية ماعدا بالنسبة لمدكلة، عدـ  تكفر امكاؿ الخزينة، انعداـ اثبات اداء الخدمة 

طابع النفقة غير االبرائي، انعداـ تأشيرة مراقبة النفقات اك تأشيرة لجنة الصفقات المؤىمة عندما يشترط القانكف 
  .ذلؾ
  

                                                             
 21/ 90 مف القانكف 35 المادة 1
 21/ 90 مف القانكف 36 المادة 2
 21/ 90 مف القانكف 48 المادة 3
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الدراسات السابقة  : المبحث الثاني 

عرض الدراسات السابقة : المطمب األول

بعنكاف آليات ترشيد اإلنفاؽ  (2013مقاؿ ،المؤتمر الدكلي ،)  :دراسة بمعاطل عياش ،نوي سميحة.1
ىدفت ىذه الدراسة إلى معالجة إشكالية . العاـ مف أجؿ  تحقيؽ التنمية البشرية المستدامة في الجزائر

حكؿ كيؼ يمكف لمجزائر أف تضمف تحقيؽ لألىداؼ المرجكة ضمف مختمؼ برامج التنمية التي جرل 
، السيما تمؾ االعتماد المكجية نحك تحقيؽ 2004-2001كيجرل تنفيذىا في الجزائر خالؿ الفترة 

التنمية البشرية المستدامة ،حيث تـ االعتماد مف طرؼ الباحثتاف عمى دراسة حالة حكؿ كاقع التنمية 
لى غاية آخر سنة تتكفر عنيا اإلحصائية2000البشرية في الجزائر منذ العاـ  .  كا 

 : النتائج 

مف أجؿ تنمية بشرية مستدامة كجب ترشيد االنفاؽ العاـ مف خالؿ تحديد المياـ كمسؤكليات القطاع العاـ، ك 
 .كجكب التقيد باالىداؼ كتكفير آليات الرقابة الداخمية كالخارجية مع برنامج االنفاؽ العاـ

ة المحمية كالرقابة عمييا،كذلؾ انيالميز:بعنكاف  ( مقال ،مجمة منازعات األعمال)دراسة طيبي عبد المالك .2
االبتدائية )مف أجؿ إبراز دكر الجماعات المحمية  في إعداد ميزة كاممة حيث تككف مككنة مف ميزتيف 

، تبدأ الميزة االبتدائية مف شير سبتمبر إلى غاية المصادقة عمييا ،كقد تـ التكاصؿ إلى أف الميزة  (،المكممة
ال تصبح ذات مفعكؿ قانكني إال بعد االعتماد مف طرؼ كزارة الداخمية كالجماعات المحمية بالنسبة لميزانية 
الكالية كميزة البمدية ،كما أف االمر بالصرؼ ىك المسؤكؿ عف العمميات االدارية كالمحاسب العمكمي عف 

العمميات المحاسبية ،حيث كؿ ىذه العمميات المحاسبية كاالدارية تككف تحت رقابة المراقب المالي كالمحاسب 
. المنتجة

ترشيد اإلنفاؽ العاـ كدكره في عالج :بعنكاف  (2013/2014-أطركحة دكتكراء)  :دراسة كردودي صبرينة.3
. عجز المكازنة العامة لمدكلة في االقتصاد االسالمي 

تعالج ىذه الدراسة مكضكع ترشيد االنفاؽ العاـ كدكره في عالج عجز المكازنة العامة في االقتصاد االسالمي 
، حيث تعتبر مشكمة العجز المالي الحككمي ،المسائؿ كالقضايا الجكىرية التي أثارت اىتماـ الباحثيف في 
دكؿ العالـ المختمفة أفراد كمؤسسات ،تـ االعتماد في الدراسة عمى المننيج اإلستقرائي التاريخي كالمنيج 
التحميمي لمعالجة إشكالية الدراسة المتضمنة مدل يمكف أف يساىـ ترشيد االنفاؽ العاـ في عالج عجز 

العامة لمدكلة في االقتصاد االسالمي حيث تـ التكاصؿ إلى المكازنة ذات األساس الصفرم تفي  المكازنة
. بالجزء األكبر مف متطمبات ترشيد االنفاؽ العاـ بما يساىـ في عالج عجز المكازنة العامة لمدكلة
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تقييـ فعاليات النفقات العامة في ميزانية :   بعنوان ( 2012ررسالة ماجستي):  دراسة عباس عبد الحفيظ.4
نفقات كالية تممساف كبمدية منصكرة،    مف خالؿ ىذه الدراسة حاكؿ الباحث : الجماعات المحمية دراسة حالة

التعرؼ عمى أىمية الدكر التي تمعبو النفقات العامة كمكانتيا في ميزانية الجماعات المحمية كتسميط الضكء 
عمى المشاكؿ التي تكاجو الجماعات المحمية الجزائر لتحقيؽ فعالية النفقات العامة حيث تـ تقسيـ تمؾ 

المشاكؿ إلى مشاكؿ ترجع إلى نكعية المكازنة المستخدمة مف طرؼ الجماعات المحمية كمشاكؿ ترجع إلى 
 .النظاـ المحاسبي المستخدـ إلى عدـ تكفر المؤىالت كتفشي ظاىرة الفساد

   كتكصمت الدراسة في مسعاىا إلى أسمكب إعداد مكازنة البرامج كالمحاسبة عمى األداء يمكف مف تحقيؽ 
فعالية النفقات العامة بدرجة تكفر المتطمبات الالزمة لتطبيؽ ىذا األسمكب كتدليؿ الصعكبات التي تعترض 

 .تطبيقيا في الجماعات المحمية في الجزائر

مجمس المحاسبة نظامو كدكره في الرقابة عمى : بعنكاف  (2007 ررسالة ماجستي): دراسة أمجوج نوار.5
الناحية األكلى عضكية كأبرز فييا التطكر الذم : المؤسسات اإلدارية،   تناكؿ الباحث المكضكع مف ناحيتيف 

عرفو اإلطار القانكني ليذا الجياز، أما الناحية الثانية فيي كظيفة كتناكؿ فييا جميع المسائؿ المتعمقة بكظيفة 
 . مجمس المحاسبةاالرقابة  التي يمارسو

  كىدفت دراسة الباحث إلى تكضيح الرؤية بشأف العديد ف المسائؿ كالقضايا التي تثيرىا الطبيعة القانكنية 
لمجمس المحاسبة،ككظيفة بعد اإلصدار قانكف جديد ينظـ مجمس الحاسب، كما ىدفت الدراسة أيضا شكؿ 

أساسي إلى إبراز طبيعة القانكف ،ككظيفة كاكشؼ عف مختمؼ العكائؽ المكجكدة في تنظيـ كتسييره تمؾ 
 الالحقة 

   كتكصؿ الباحث إلى مجمكعة مف النتائج تمثمت أساسا في إف مجمؿ االختصاصات المخكلة لمجمس 
المحاسبة تبدكا في الناحية النظرية كافية بأف يمارس دكرا ىاما في حماية األمكاؿ العمكمية في تحسيف 

 التي يمي إلييا إلى ترسيخيا في سبيؿ ترشيد اإلنفاؽ العمكمي ما ىي إال تصكر ذىني ةتسييرىا ، كالفاعمي
 .تقابميا عمى أرض الكاقع ممارسات تناقضيا ك تفرغيا مف محتكاىا ، كتكما يفسر إذا محدكديتو

    أما تكصيات الباحث فتمثمت في انو ميما تكف طبيعة اإلصالحات التي يمكف تصكرىا لتفعيؿ دكر 
المحاسبة فإنيا تبقى عديمة الفعالية إذ لـ تجد السبيؿ إلى تجسيدىا عمى ارض الكاقع ىذا يتطمب تكفر إرادة 
سياسية حقيقية لتكرس الديمقراطية في التسيير ، كبمكغ المجتمع درجة عالية مف النضج السياسي التي تسمح 

 .لو ببناء دكلة القانكف

الرقابة اإلدارية كالمالية عمى : بعنكاف (1998رسالة دكتكراه منشكرة ) :دراسة حميد سميمان قبيالت .6
األجيزة الحككمية،سعت الى دراسة مكضكع الرقابة المالية عمى اإلدارية كالمالية عمى األجيزة الحككمية في 
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المممكة األردنية بيدؼ إظيار مدل فاعمية الرقابة اإلدارية كالمالية عمى األجيزة الحككمية في األردف 
 :كالتعرؼ عمى األجيزة التي تقـك بعممية الرقابة اإلدارية كالمالية كذالؾ مف خالؿ تقسيميا إلى نكعيف 

 . األجيزة المختصة بالرقابة اإلدارية :النوع األول 

 . األجيزة المختصة بالرقابة اإلدارية:النوع الثاني

   دراسة أسمكب تحميؿ النصكص القانكنية التي تحكـ عممية الرقابة اإلدارية كالمالية عمى األجيزة الحككمية 
في األردف ،كتعرؼ عمى كيفية إنشاء أجيزة الرقابة اإلدارية كالمالية في األردف ، كما تعرؼ عمى 

اختصاصات ىذه األجيزة مسؤكليتيا الرقابية ،كتطرقت الدراسة إلى عدد مف المعمكقات ضعؼ التشريعات 
 .التي تحكـ عمؿ ىذه األجيزة 

   مف أىـ ىذه المعكقات ضعؼ التشريعات التي تحكـ عمؿ ىذه األجيزة كقصكرىا عف مكاكبة المفاىيـ 
الحديثة ، تمتع ادرات ىذه األجيزة كمكظفييا بالحصانة الكافية ألداء كاجباتيـ عمى أكمؿ كجو ، إضافة إلى 
نقص الككادر الكظيفية المؤىمة لمعمؿ في مجاؿ الرقابة اإلدارية كالمالية في ىذه األجيزة كضعؼ التجاكب 

 .كالتعاكف مف قبؿ مختمؼ الكزارات كالدكائر الحككمية الخاضعة لرقابة ىذه في المممكة األردنية 

 :ــ توصمت الدراسة إلى عدد من التوصيات منيا 

ػػ ضركرة تعديؿ التشريعات التي تحكـ عمؿ ىذه األجيزة الرقابية بحيث ترفع مف أدائيا كتطكير  ( أ
 .عمميا الرقابي نحك األفضؿ 

 ػػ التنسيؽ أجيزة الرقابة االدراة كالمالية بحيث يزاؿ التداخؿ بيف ىذه األجيزة في االختصاصات  ( ب
 .كاالزدكاج في العمؿ 

 اىتماـ اكبر مف قبؿ السمطات العميا بما يعزز دكرىا ة ػػ ضركرة ايالء أجيزة الرقابة اإلدارية كالمالي ( ت
 .كيفعؿ عمميا في مجاؿ الرقابة اإلدارية كالمالية 
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 :مناقشة الدراسات السابقة: المطاب الثاني 

مكاؿ العمكمية المرصكدة ضمف مختمؼ األركزت الدراسة األكلى عمى إبراز سبؿ االستغالؿ األمثؿ لمكارد 
 كذلؾ لتحقيؽ التنية البشرية 2014-2001برامج التنمية التي يجرم تنفيذىا في الجزائر خالؿ فترة 

المستدامة ،كما أف الدراسة الثانية عمى كيفية إعداد ميزانية الجماعات المحمية ككيؼ يتـ الرقابة عمييا ،حيث 
بينما تناكلت الدراسة الثالثة مدل .اعتبرت أف المراقب المالي كالمجالس المنتجة ىي المسؤكلة عف الرقابة

أف  إمكانية مساىمة ترشيد االنفاؽ العاـ في عالج المكازنة العامة لمدكلة في االقتصاد اإلسالمي ، باعتبار
 .ترشيد االنفاؽ العاـ لو دكر كبير في عالج عجز المكازنة العامة لمدكلة

كما يميز الدراسة عف الدراسات المذككرة أعاله ، بالتطرؽ إلى دكر الرقابة في ترشيد االنفاؽ المحمي خاصية 
البمدية ، باعتبار أف اإلنفاؽ المحمي لو أىمية كبيرة لتحسيف المعيشة لممكاطنيف ، حيث أف الرقابة البد منيا 

. لمحاربة االختالسات كضياع الماؿ العاـ



 

 

 : انثاًَانفصم 

 دساست حانت بهذٌت حايسج 

  2018 انى2014خالل انفخشة انًًخذة يٍ 
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 اساسيات حول بمدية تامست : مبحث األول ال
 تعريف ونشأة البمدية:  المطمب األول 

 المؤرخ في 09-84 في إطار التقسيـ األخير بمكجب القانكف 1985نشأت بمدية تامست سنة 
 01/12/1984 المؤرخ في 365-84 المتعمؽ بالتنظيـ اإلقميمي لمبالد  ك المرسـك رقـ 04/02/1984

 . المتعمؽ بتككيف البمديات ك مشتمالتيا ك حدكدىا اإلقميمية
  تتربع 06 كمـ عف مقر الكالية أدرار جنكبا عمى الطريؽ الكطني رقـ 55تقع بمدية تامست عمى بعد 

 مكزعيف 2008 نسمة حسب إحصائيات سنة 8135 كبتعداد سكانيا بمغ 2 كمـ6356: عمى مساحة تقدر ب
، تيطاؼ ، غرميانك ، أغيؿ ، تماسخت ، إيكيس ، تمالت ، عنطر  (مقر البمدية)ىـ  األحمر. قصر11عمى 

 ،الجديد ،بكيحيا العميا، بكيحيا 
 بمـــــــــــــــــــــــــــدية تـــــــــــــــــــــــــامست

 2 كمـ6356 المساحة االجمالية 
 2008س .  نسمة إ8135 عدد السكاف
  قصران 11 عدد القصكر

  
 :حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدودىا 

 بمدية تمقطف : من الشـــــــــــرق بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمدية فنكغيؿ : من الشمال
 بػػػػػػػػػػمدية تبمبالة   : من الغـــــــــــــرب بػػػػػػػػػػػمدية زاكية كنتو : من الجنوب

 16/12/1984حيث تداكؿ عمى تسييرىا منذ تنصيب أكؿ مجمس شعبي بمدم بتاريخ 
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 الييكل التنظيمي لبمدية تامست : المطمب الثاني 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  معلومات مقدمة من طرف االمٌن العام للبلدٌة:المصدر 

 مصلحة التنظٌم والشؤون العامة

دلٌمً ع الرحمان متصرف إقلٌمً رئٌسً 

  رئٌسً

مصلحة المالٌة والنشاط 

 االقتصادي 

عثمانً احمد متصرف 

 إقلٌمً

 مكتب المالٌة

 ملحق االدارة االقلٌمٌة

 باعزٌز فضٌل
 عباسً ع الرحمان 

 رمضان باناصر

 تقنً اعالم الً

 مكتب الصفقات 

 بوفارس محمد

 ملحق االدارة االقلٌمٌة 

 األمٌن العام للبلدٌة  
 بن الصالح احمد متصرف إقلٌمً

مكتب أمانة المجلس وتسٌٌر 
 المستخدمٌن 

:بن حسٌن مبارك   

  متصرف اقلٌمً

 االمٌن العام

 مكتب الحالة المدنٌة

 عثمانً بوجمعة ضا بط

ضزقالوي العربً مفو  

 ملحق االدارة االقلٌمٌة

 

 

 مكتب البٌومترٌة

 برٌكة مولود ملحق االدارة االقلٌمٌة

 حموصالح عبد العزٌز عون رئٌسً لالدارة االقلٌمٌة

 

 

 مكتب حركة السٌارات

 دلٌمً محمد مفوض

 ملحق االدارة االقلٌمٌة

 

 

 شباك الحالة المدنٌة

 بوعزة ع القادر

 بوتدارة زهرة

 عون االدارة االقلٌمٌة

 بن ع الكرٌم فاطمة

  عون حفظ البٌانات

 معرف نجاة

 عون مكتب 

 

 مكتب االرشٌف

 عاللً عالل

  المشرف على الشبكة
 تقنً سام فً االعالم االلً

 كنتاوي علً 
 

 مكتب االنتخابات

 زقلوي عبد هللا

 كاتب اإلدارة االقلٌمٌة

 مكتب النشاط االجتماعً 

 زقالوي ع السالم

 تقنً سام اعالم الً

 
 مكتب البناء

 عثمانً عبد الرحمان

 معاون تقنً فً التسٌٌر
 

 مكتب العمران

 مهندس دولة
 حفوضً رمضان

 

 المخزن 

اقبلً محمد عامل 

  1مهنً ص 

 بوالل محمد حارس

 

 

 امانة رئٌس المجلس

 قاعة االنتظار

 نائب رئٌس المجلس الشعبً البلدي
 اقبلً محمد بن عبد الكرٌم

 
 نائب رئٌس المجلس الشعبً البلدي

 دلٌمً عبد الخالق

 رئٌس

  االقتصاد والمالٌة

 بــــــــالل دراوي

 رئٌس المجلس الشعبً البلدي لبــلدٌة تامست 

 صدٌق بن محمد بــــــــــــــــــــوالل
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 : شرح الييكل التنظيمي لبمدية تامست 

مشغكلة مف طرؼ متصرؼ رئيسي  01 اف التنظيـ االدارم لبمدية تامست مككف مف االمانو العامة 
مصمحة التنظيـ كالشؤكف  العامة كالنشاط االجتماعي كالثقافي مشغكلة مف طرؼ  02كرؤساء المصالح 

متصرؼ بمدم كمصمحة الشؤكف المالية كالنشاط االقتصادم فيي مشغكلة مف طرؼ متصرؼ بمدم اما 
 القرار المتعمقة بشغؿ ىذه المناصب  بإعدادغير مشغكليف كلقد قمنا  04رؤكساء مكاتبي منيا  05المكاتب 

 التحقيؽ االدارم قبؿ اتماـ اجراءات إلجراءمف المكظفيف الذيف تتكافر فييـ الشركط كىي عمى مستكل الكالية 
 .التعييف

    مكتب تسيير الموارد البشريو

يشرؼ عميو مكظؼ برتبة متصرؼ اقميمي 

كيشرؼ عمييا االميف العاـ برتبة متصرؼ اقميمي  بحيث تضـ أمانة المجمس : االمانة العامة 
كتسيير المستخدميف المكمؼ بمسؾ ممفات الضماف االجتماعي مسؾ سجالت المداكالت كالقرارات كالمقررات 

. كالعطؿ السنكية كاالستثنائية  

  مصمحة الشؤون المالية والنشاط االقتصادي

يشرؼ عمييا مكظؼ برتبة متصرؼ اقميمي منكط لو اعداد الميزانيو ككذا مسؾ جميع الممفات المالية 
 اعكاف اخريف احداىما برتبة تقني 03كالصفقات العمكمية ككدا جرد المنقكالت كالعتاد كما يساعده في ذالؾ 

 لإلدارة برتبة عكف رئيسي كاآلخراف المعمكمات المتعمقة بمصمحة المياه بإدخاؿفي االعالـ االلي مكمؼ 
 يمسؾ كاألخراالقميمية مكمؼ احداىما بميمة ككيؿ الحسابات كما ىك مكمؼ بممؼ ركاتب المكظفيف 

 المالي كتحضير جميع الممفات المتعمقة بذالؾ كىي في بالمراقبالسجالت ككذا ممئ الحكاالت كاالتصاؿ 
حاجة الى تدعيـ بمكظفيف اخريف  

  مصمحة التنظيم والشؤون العامة والنشاط االجتماعي والثقافي 

ىذه المصمحة مسندة لمكظؼ برتبة متصرؼ اقميمي منكط لو تسيير ىذه المصمحو بجميع مكاتبيا 
ف  ماضافة الى انو ماسؾ الممؼ المدرسي كممؼ االدماج الميني ك التمو

 يؤطر مكتب الحالة المدنية المكظفيف برتبتو ممحؽ اقميمي اضافة  عامؿ ميني بمستكل :الحالة المدنية 
السنة الثالثة ثانكم ، كىك في حاجة الى مكظفيف مؤىميف  لتدعيـ شباؾ الحالة المدنية  كالشؤكف االجتماعية  

 . مكمؼ بالممؼ مكظؼ برتبة كاتب ادارم:االنتخابات 
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 بإجراءاتمكمؼ بالممؼ مكظؼ برتبة ممحؽ اقميمي اضافة الى ذالؾ فيذا المكظؼ مكمؼ  : الخدمة الوطنية
بيع السيارات كممؼ الحج 

مكمؼ بالممؼ مكظؼ رتبة ممحؽ اقميمي اضافة الى ذالؾ فيك مكمؼ بمسؾ ممؼ  :-النشاط االجتماعي
 عامميف مينييف  20 يقـك عمى تسييره:  االدماج الميني كالجمعيات تسيير المخزف البمدم

مطعـ مدرسي يقـك عمى تنظيـ  11ك مدارس ابتدائية 10تكجد عمى تراب البمدية  : المدارس االبتدائية
 عامؿ ميني كحراس كىي في حاجة الى التدعيـ بطباخيف كحراس 14شؤكنيا 

شاحنات  03 الى باإلضافةعاطمة  02 حافالت منيا 07يشمؿ المراب  البمدم  عمى  :  الحظيرة البمدية
 لتفريغ كأخرل لنقؿ القمامات ككاحدة لمكرشة البمدية كشاحنة صيريج لممياه الصالحة لمشرب 02منيا 

كىي في حاجة الى .  سائقيف كعماؿ مينييف 05 الى سيارات ادارية يؤطره باإلضافةالمطمكرات كجرار 
سائقيف كميكانيكي ككيربائي السيارات  

شبكة المياه الصالحة لمشرب لقصكر ) الشبكات المختمفة ة صيافبإعماؿتقـك ىذه الكرشة  : ورشة البمدية
نظافة المحيط كالترميمات اليكمية لجميع اليياكؿ التابعة (....البمدية ،االنارة العمكمية كشبكة المياه المستعممة 

كىي في حاجة لمتدعيـ بعماؿ مختصيف في النظافة العمكمية . عماؿ مينييف كحراس 10 لمبمدية يؤطرىا 
 .كالتطيير 

 خزانات  مياه صالحة لمشرب مكزعة عبر قصكر البمدية يقـك 06تكجد عمى مستكل تراب البمدية : الخزانات 
 عامؿ ميني كحراس عمى مدار االسبكع كاياـ العطؿ كىي في حاجة الى حراس 17عمى تسييرىا كحراستيا  ك

 .   كاألعياد العطؿ ألياـ
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 ميزانية البمدية والرقابة عمييا: المبحث الثاني 

 ميزانية البمدية: المطمب األول 

الميزانية ىي جدكؿ تقديرم لمنفقات كاإليرادات كفي ىذا المبحث سنتعرؼ عمى الميزانية مف حيث مككنات 
كمحتكل الميزانية كما سنتطرؽ إلى طريقة إعداد ىذه الميزانية كتنفيذىا كىذا كمو مف اجؿ تحقيؽ احتياجات 

  1المكاطنيف، تتميز ميزانية البمدية بثالثة أنكاع ككؿ ىذه األنكاع تخضع لنفس المبادئ

كاىـ شيئ في اعداد الميزانية في جانب النفقات مراعاة األكلكيات كالتي تسمى النفقات اإلجبارية كالمتمثمة في 
  .(....اجكر العماؿ، التأمينات، المساىمة في صندكؽ الضماف لمضرائب المباشرة،  )

  الميزانية األولية: الفرع األول 

 ىي الكثيقة األكلى التي يتـ إعدادىا خالؿ السنة المالية كىي تعبر عف كشؼ كبياف تفصيمي لكافة العمميات 
 مف طرؼ رئيس المجمس 70%المالية المعرة خالؿ السنة كيتـ اعددىا بناء عمى ميزانية السنة سابقة بنسبة 

عمى التصكيت المصادقة عمييا عف طريؽ الشعبي البمدم بالتنسيؽ مع لجنة االقتصاد كالمالية كيتـ 
 . تنفيذ الميزانيةأثناء عجز أكمادة، حتى ال يطير خمؿ باالعتمادات بابا باب كمادة 

 أكتكبر مف السنة التي تسبؽ سنة 31تكضع الميزانية األكلية قبؿ بدء السنة كيصكت عمييا لزكما قبؿ 
تطبيقيا كيتـ التعديؿ سكاء في النفقات أك اإليرادات عف طريؽ ميزانية إضافية ككجب التصكيت عنيا قبؿ 

  يكنيك مف السنة التي تطبؽ فييا15
  الميزانية اإلضافية: الفرع الثاني 

ىي كثيقة مالية تأتي لتعديؿ الميزانية األكلية سكاء بالزيادة أك بالنقصاف فيي تسمح بتعديؿ النفقات كاإليرادات 
 2خالؿ السنة المالية تبعا لنتائج السنة المالية السابقة

:  لحساب اإلداريا: الفرع الثالث 
فيك يعتبر الميزانية الحقيقية  (الميزانية األكلية، الميزانية اإلضافية)ىك عبارة عف حكصمة لمميزانيتيف السابقتيف 

لمجماعة المحمية، يشبو قانكف ضبط الميزانية بالنسبة لممكازنة العامة لمدكلة، يقدـ لنا كؿ المصاريؼ التي 
صرفت كاإليرادات التي حصمت فعال أثناء السنة المالية ،ككؿ البكاقي التي سجمت عمى المستكل كؿ مف قسـ 
التسيير كقسـ التجييز ك االستثمار ،كيبيف لنا الكضعية المالية لمجماعات المحمية، باإلضافة إلى أنو يساعد 

                                                             
 10:00 عمى الساعة 20/04/2019بكالؿ صديؽ، رئيس المجالس الشعبي البمدم تامست، يـك السيد صية مع شخمقابمة  1

. اصباح

. 500،مف قانكف البمدية، مرجع سبؽ ذكره،ص 150المادة  2
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عمى دراسة تقديـ إنجاز المشاريع التي تقـك بيا الكالية أك البمدية ، كيمعب الحساب اإلدارم دكرا كبيرا عند 
: إعداد الميزانية اإلضافية ،حيث لنا ثالث نقاط أساسية تعتمد عمييا

 بكاقي االنجاز كالتحصيؿ لفرع التسيير ، كيرحؿ إلى الميزانية اإلضافية سكاء الفائض أك العجز، -
 يستخرج لنا الرصيد اإلجمالي لفرع التجييز كاستثمار، -
 .يستخرج لنا الفائض أك العجز إف كجد -

ؿ عمميات الرقابة المختمفة عمى الميزانية، كما يعبر عمى النتيجة قسكيمكف القكؿ اف الحساب اإلدارم م
الحقيقة المنجزة 

 الرقابة عمى ميزانية تامست : المطمب الثاني 
  :تنفيذ النفقات

 ،األحكاؿ حاؿ مف بأم مف اجميا ، دكف أف تتعداىا المكجكدةفي حدكد المبالغ . الترخيص ليا باف تنفؽبمعنى
،  مايعني عدـ ضركرة نفؽ ىذه المبالغ كميا اف لـ تدعي الضركرة

 ، كمحاسبيةإداريةعبر مرحمتيف يمر صرؼ النفقات 
 بالصرؼ كتمر ىذه األمر مف اختصاص رئيس المجمس الشعبي البمدم كالكالي بصفتو :اإلداريةالمرحمة 
  بصرفياكاألمرااللتزاـ بالنفقة، تصفيتيا، : ثالث فترات ىيبالمرحمة 

 مف مراحؿ صرؼ النفقة العامة، تنفذ ىذه المرحمة مف طرؼ األخيرة ىي المرحمة :المرحمة المحاسبية
 كالتي تمر بمرحمة كحيدة ىي دفع مبمغ النفقة لمدائف الحقيقي معمـك محاسب المحاسب البمدم بصفتو

 .لمبمدية
 اإليرادات تنفيذ 

 .ىي مجمؿ مداخيؿ البمدية كتنقسـ الى إيرادات مالية كأخرل خارجية
 كىي امكانية البمدية عمى تمكيؿ نفسيا بنفسيا مف خالؿ نشاطاتيا المختمفة كالمكارد الذاتية :االيرادات المالية 

 .لمبمدية، كتسمى ايضان بالمداخيؿ الغير الجبائية
 بحيت تمتمؾ بمدية تامست شاحنة لصرؼ الصحي، باالضافة الى عائدات نقؿ المياه الصالح لمشرب 

دج عائدات االفراح كالمناسبات ، ككذا 800.000.00:  بػ 2018لممكاطنيف كالمقاكليف حيث قدرة في سنة 
باإلضافة الى إيجار المحالت التجارية كالتي تـ تحصؿ منذ سنة . دفتر الشركط في حاالت الصفقات 

2004.1 
، صندكؽ مثؿ المخطط البمدم لمتنمية كالمتمثمة في اعانات الدكلة بمختمؼ أنكاعيا: االيرادات الجبائية 

   التضامف كالضماف لمجماعات المحمية

 

                                                             
 .11:00 على الساعة 17/03/2019 مقابلة شخصٌة مع السٌد  األمٌن العام لبلدٌة تامست، بن الصالح محمد، بتارٌخ  1
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 دراسة احصائية لمدى تطور نفقات بمدية تامست: المبحث الثالث 

 عرض مبالغ قسم التسيير وقسم التجييز واالستثمار: المطمب األول 

 
 2018-2014ٌوضح تطور نفقات بلدٌة تامست خالل الفترة  : 01جدول رقم 

 %  نسبة تطور النفقات العامة النفقات السنوات

1 2014 177 831 078,99 - 

2 2015 153 822 782,86 13,50061883- 

3 2016 153 996 405,74 0,112872019 

4 2017 129 709 010,19 15,77140417- 

5 2018 126 490 316,85 2,48147244- 
  ( 2009 إلى 2004 من ) الفترة الممتدةفً لسنوات ا للبلدٌة المٌزانٌة االضافٌةعتماد على المن إعداد الطالب با :المصدر

 

 ( 2018 إلى 2014مف  ) تطكر إجمالي النفقات العامة لمبمدية  لسنكات الممتدة  :02الشكل البياني رقم 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مف استنتاجات الطالب باالعتماد عمى الجدكؿ السابؽ: المصدر  
 

مما اثر عمى ميزانية  (التقشؼ  )بعد سقكط كتدىكر أسعار البتركؿ شيدت الدكلة الجزائرية ترشيد في نفقاتيا 
الجماعات المحمية، باإلضافة الى الرقابة المتشددة كالمطبقة عمييا، حيث شيدت انخفاض متتالي خالؿ 

   .01سنكات الدراسةكبنسب متفاكتو كما يظيرىا الجدكؿ رقـ 

 
 
 

177,831,078.99   

153,822,782.86   
153,996,405.74   

129,709,010.19   

126,490,316.85   

2014

2015 2016

2017 2018

1 2 3 4 5
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 مف استنتاجات الطالب باالعتماد عمى الجدكؿ السابؽ: المصدر 
 

  2018 الى 2014تطكر نفقات قسـ التسيير خالؿ الفترة الممتدة مف  :03الشكل البياني  رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 مف استنتاجات الطالب باالعتماد عمى الجدكؿ السابؽ: المصدر

 

 2018 الى 2014نسبة تطكر نفقات قسـ التسيير خالؿ الفترة الممتدة مف  : 02جدكؿ رقـ 

  َسبت َفقاث انخسٍٍش% َفقاث انخسٍٍش انسُىاث

2014 119 128 442,37 - 

2015 121 538 577,59 02.02 

2016 90 454 177,42 25.60-  

2017 78 007 801,94 14-  

2018 97 238 083,78 25-  
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 2018 الى 2014تطكر نفقات قسـ التجييز كاالستثمار خالؿ الفترة الممتدة مف  :04الشكل البياني  رقم 

  

 2018 الى 2014نسبة تطكر نفقات قسـ التجييز كاالستثمار خالؿ الفترة الممتدة مف  : 03جدكؿ رقـ 

انخجهٍز واالسخثًاسَفقاث  انسُىاث  % انخجهٍز واالسخثًاس َسبت َفقاث   

2014 69 066 961,81 - 

2015 43 861 066,98 36.5-  

2016 68 306 298,20 55.7 

2017 57 386 492,08 16-  

2018 35 256 894,58 38.6-  

 مف استنتاجات الطالب باالعتماد عمى الجدكؿ السابؽ: المصدر
 

 

 

  

 مف استنتاجات الطالب باالعتماد عمى الجدكؿ السابؽ: المصدر
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 2018 إلى 2014تطور نفقات قسم التسيير وقسم التجييز واالستثمار في بمدية تامست خالل الفترة الممتدة من : المطمب الثاني 

 2018 إلى 2014تطور نفقات قسم التسيير في بمدية تامست خالل الفترة الممتدة من : الفرع االول 

  
 

 2018 الى 2014 تطكر نفقات التسيير لبمدية تامست في الفترة الممتدة مف : 04جدول رقم 
 حساب

2014 2015 2016 2017 2018 

 انًبانغ
انُسبت 

% 
 انًبانغ

انُسبت 

% 
 انًبانغ

انُسبت 

% 
 انًبانغ %انُسبت  انًبانغ

انُسبت 

% 

60     18 559 500,00      15,58        14 100 000,00      11,60          4 902 232,00        5,42        12 263 482,20       15,72      17 422 902,94      17,92    

61     43 925 635,00      36,87        49 605 000,00      40,81        46 202 063,00      51,08        45 105 852,00       57,82      45 355 682,77      46,64    

62 0,00 0 0,00 0 0,00 0 91000,00      0,12           120 000,00        0,12    

63     23 750 000,00      19,94        23 707 685,52      19,51        22 710 538,95      25,11          7 624 593,10         9,77      17 184 963,44      17,67    

64       2 606 620,05        2,19               17 836,51        0,01               16 226,06        0,02               78 703,88         0,10             69 703,88        0,07    

65       2 244 348,33        1,88          3 796 489,45        3,12          1 544 158,99        1,71          1 596 936,89         2,05        1 694 214,79        1,74    

66     10 485 500,00        8,80        10 005 000,00        8,23          6 577 566,47        7,27          5 016 593,00         6,43        7 886 593,00        8,11    

67 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 

68            16 179,14        0,01                 9 100,26        0,01                 8 278,60        0,01    25359,12      0,03             25 359,12        0,03    

69       2 928 819,79        2,46             419 997,92        0,35             419 997,92        0,46             519 997,92         0,67           519 997,92        0,53    

83     10 364 325,19        8,70        11 576 861,71        9,53          4 764 069,88        5,27          5 685 283,83         7,29        6 004 661,51        6,18    

82       4 247 514,87        3,57          8 300 606,22        6,83          3 309 045,55        3,66             925 961,31         1,19           954 004,41        0,98    

 100    083,78 238 97      100          801,94 007 78        100         177,42 454 90     100    577,59 538 121      100         442,37 128 119   مجموع

2018 الى 2014 الطالب باالعتماد على الميزاويت االضافيت لبلديت تامست في الفترة الممتدة مه  :من اعداد  
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 : التعميق عمى قسم التسيير لبمدية تامست 

 : نستنتج مايمي 04مف خالؿ الجدكؿ رقـ 

 سمع ولوازم  : 60حساب 

كىي مجمؿ ما تـ استيالكو مف طرؼ بمدية تامست مف لكاـز كسمع كمكاد حيث يظير الجدكؿ تبايف في القيـ 
، 2018تمييا سنة   بقيمة 2014في سنة   500,00 559 18عبر سنكات الدراسة بحيث سجمت اعمى قيمة 

    232,00 902 4        بقيمة 2016كاصغر قيمة سجمت في سنة 

 

 

  

2014 2015 2016 2017 2018 

18 559 500,00 14 100 000,00 4 902 232,00 12 263 482,00 17 422 902,94 

 
 2018-2014 الفترة خاللسمع ولوازم  يوضح : 05شكل رقم 

 

  

 مف استنتاجات الطالب باالعتماد عمى الجدكؿ السابؽ: المصدر
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 مصاريف المستخدمين  : 61حساب 

كىي مجمكع مبالغ األجكر كاإلعانات كالعالكات حيث الحظنا استقرار نسبي كلقد ارجع رئيس المجمس 
 باإلضافة إلى 2012 الى غاية 2007الشعبي البمدم لبمدية تامست ذلؾ بعدـ فتح تكظيؼ في البمدية منذك 

 . ( 9، التقاعد 2، الكفاة 1االستقالة  ) عامؿ 12إنياء عمؿ 
 

 

 

 

 

 

  

2014 2015 2016 2017 2018 

    43 925 635,00        49 605 000,00        46 202 063,00        45 105 852,00        45 355 682,77    

 
 2018-2014تغيرات مصاريؼ المستخدميف خالؿ الفترة يوضح :  06شكل رقم 

 

 

 

 مف استنتاجات الطالب باالعتماد عمى الجدكؿ السابؽ: المصدر
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 ضرائب ورسوم  : 62حساب 

 الى 2014كىي مختمؼ الضرائب كالرسـك التي عمى عاتؽ البمدية حيث لـ تدرج في الميزانية سنة منذك 
 . عمى التكالي120000.00 ك 91000.00 بقيمة 2018 ك 2017، كسجمت في ميزانية 2016

 

 

  

  

2014 2015 2016 2017 2018 

0,00 0,00 0,00 91000,00          120 000,00    

 
 2018-2014خالؿ الفترة ضرائب كرسـك  يكضح: 07شكل رقم 

 

  

 مف استنتاجات الطالب باالعتماد عمى الجدكؿ السابؽ: المصدر
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 مصاريف عمى االمالك العقارية : 63حساب 

كتخص مبنى البمدية كالمساجد كالمدارس، حيث نالحظ استقرار في القيمتو خالؿ سنكات الدراسة مع انخفاض 
 بسبب انخفاض المبالغ المخصصة لصيانة كتصميحات في المؤسسة ككذا مصاريؼ 2017ممحكظ سنة 

 .الغاز كالكيرباء كالماء

  

2014 2015 2016 2017 2018 

23 750 000,00 23 707 685,52 22 710 538,95 7 624 593,10 44 .963 184 17 

 
 2018-2014 خالؿ الفترة مصاريؼ عمى األمالؾ العقارية يكضح : 08شكل رقم 

 

  

 مف استنتاجات الطالب باالعتماد عمى الجدكؿ السابؽ: المصدر
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 مساىمات وحصص  : 64حساب 

كىي نفقات الزامية عمى البمدية اظيارىا حيث الحظنا تدبدب في القيـ بسبب مصاريؼ تسيير القابض ك 
 .المساىمة في صندكؽ الضماف لمضرائب المباشرة 

 نفقات قسـ التسيير تحت %2.19 دج بنسبة 2 606 620.05 اعمى قيمة بػ 2014حيث سجمت ميزانية 
 دج ك 78 703.88 لتعاكد االرتفاع بقيمة 2016 ك سنة 2015اسـ مساىمات اخرل مف ثـ انخفضت سنة 

 عمى التكالي بسبب مصاريؼ تسيير القابض ك المساىمة في 2018 ك 2017 دج سنة 69 703.88
 .صندكؽ الضماف لمضرائب المباشرة 

  

2014 2015 2016 2017 2018 

      2 606 620,05    836.51 17            16 226,06       78 703,88               69 703,88    

 
 2018-2014خالؿ الفترة   مساىمات كحصص : 09شكل رقم 

 

  

 مف استنتاجات الطالب باالعتماد عمى الجدكؿ السابؽ: المصدر
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منح واعانات : 65حساب

ىي مجمكعة االعانات كالمساعدات التي تقدميا البمدية الى الجيات المحتاجة بحيث الحظنا ثبات نسبي في 
 دج خاص بالمنح كالجكائز  400.000.00اتج عف ظيكر مبمغ  ف2015  المبالغ مع ارتفاع سنة 

  

2014 2015 2016 2017 2018 

      2 244 348,33          3 796 489,45          1 544 158,99          1 596 936,89          1 694 214,79    

 
 2018-2014 خالؿ الفترة منح كاعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػانات : 10شكل رقم 

 

   

 مف استنتاجات الطالب باالعتماد عمى الجدكؿ السابؽ: المصدر
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مصاريف التسيير العام :66حساب 

كىي مختمؼ نفقات التسيير مثؿ مصاريؼ النقؿ، كالبريد كالمكاصالت كقد شيد تناقص بداية مف ميزانية  
 كذلؾ لغياب مصاريؼ األعياد كالحفالت باإلضافة الى مصاريؼ العقكد كالمنازعات في ميزانية 2016

 كسنة %8.80 دج بنسبة 10 485 500.00:  اعمى قيمة بػػ 2014 حيث سجمت 2016،2017،2018،
 6.43% دج بنسبة  5 016 593.00:  اصغر قيمة بقيمة بػ 2017

  

2014 2015 2016 2017 2018 

10 485 500,00 10 005 000,00 6 577 566,47 5 016 593,00 7 886 593,00 

 
 2018-2014مصاريؼ التسيير العاـ خالؿ الفترة    : 11شكل رقم 

 

   

 مف استنتاجات الطالب باالعتماد عمى الجدكؿ السابؽ: المصدر
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مصاريف مالية :67حساب 

، باإلضافة الى ية خاصة مف فكائد القركض المتبقيةتكىي مجمكع الفكائد التي عمى البمدية دفعيا كالمتػأ
  .تكاليؼ الخدمات ذات المحاسبة المتميزة غير المستقمة

. 2014/2018حيث لـ تخصص ليا بمدية تامست  مبمغ مالي معيف خالؿ سنكات الدراسية 

  

2014 2015 2016 2017 2018 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 2018-2014 خالؿ الفترة ماليةمصاريؼ    : 12شكل رقم 

 
 
 

 
 

 مف استنتاجات الطالب باالعتماد عمى الجدكؿ السابؽ: المصدر
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مساىمة في صندوق الضمان لمضرائب المباشرة  :68 حساب

مع  2014/2015/2016كىي مصاريؼ إجبارية عمى البمدية إظيارىا حيث شيدت تذبذب خالؿ السنكات 
 مف مجمكع نفقات قسـ  التسيير  %0.03 بنسبة 2017/2018كثبات سنة ارتفاع 

  

2014 2015 2016 2017 2018 

16 179,14 9 100,26 8 278,60 25359,12 25 359,12 

 
 2018-2014مساىمة في صندكؽ الضماف لمضرائب المباشرة خالؿ الفترة : 13شكل رقم 

 

    

 مف استنتاجات الطالب باالعتماد عمى الجدكؿ السابؽ: المصدر
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أعباء استثنائية  :69حساب 

كىي نفقات ذات طابع إستثنائي كالتي التدخؿ في المكاد االخرل لمميزانية، كنذكر منيا تسديد المبالغ الغير 
 .مستحقة، ككؿ النفقات التي لـ تظير في الحساب االدارم 

 كأعمى نسبة خالؿ سنكات الدراسة كنسبة  %4.76 بنسبة 2.928.919.79 بػ 2014كقدرت سنة 
 419.997.92 ب2015 سنة 0.35%

  

2014 2015 2016 2017 2018 

2 928 819,79 419 997,92 419 997,92 519 997,92 519 997,92 

 
 2018-2014أعباء استثنائية خالؿ الفترة  : 14شكل رقم 

 

     

 مف استنتاجات الطالب باالعتماد عمى الجدكؿ السابؽ: المصدر
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االقتطاع لنفقات التجييز واالستثمار  : 83حساب 

نظرا ألىميتيا في تحسيف تقتطع مف قسـ التسيير  كحد ادني %10كىي نفقات اجبارية حددىا القانكف ب
 . التنمية

 

  

2014 2015 2016 2017 2018 

10 364 325,19 11 576 861,71 4 764 069,88 5 685 283,83 6 004 661,51 

 
 2018-2014االقتطاع لنفقات التجييز كاالستثمار خالؿ الفترة   : 15شكل رقم 

 

       

 مف استنتاجات الطالب باالعتماد عمى الجدكؿ السابؽ: المصدر
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: اعباء السنوات المالية السابقة :82حساب 

ىي مجمكع االلتزامات التي عمى البمدية  قبؿ بداية السنة المعنية ام باقي االنجازات المسجمة في بالحساب 
 (6.83%)دج كأعمى نسبة 8.300.606.22 :  بػػ2015 االدارم كقدرت سنة 

 

  

  

2014 2015 2016 2017 2018 

10 364 325,19 11 576 861,71 4 764 069,88 5 685 283,83 6 004 661,51 

 
 2018-2014 خالؿ الفترة تعباء السنكات المالية السابقة  : 16شكل رقم 

 

       

 مف استنتاجات الطالب باالعتماد عمى الجدكؿ السابؽ: المصدر
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 2018 إلى 2014تطور نفقات قسم التسيير في بمدية تامست خالل الفترة الممتدة من : الفرع الثاني 

  

 

  

 

 2018 الى 2014 لبمدية تامست في الفترة الممتدة مف قسـ التجييز كاالستثمار تطكر نفقات : 05جدول رقم 

 حساب
2014 2015 2016 2017 2018 

 %انُسبت  انًبانغ %انُسبت  انًبانغ %انُسبت  انًبانغ %انُسبت  انًبانغ %انُسبت  انًبانغ

214 20731234,88 30,02 16 718 642,19 38,12 18 314 624,85 26,81 18 324 496,72 31,93 17 737 468,58 50,31 

230 45549530,82 65,95 24 984 138,85 56,96 47 916 885,56 70,15 33 495 052,30 58,37 16 092 991,44 45,64 

231 2786196,11 4,03 2 158 285,94 4,92 2074787,79 3,04 5 566 943,06 9,70 1 426 434,56 4,05 

 100 894,58 256 35 100 492,08 386 57 100 298,20 306 68 100 066,98 861 43 100 961,81 066 69 مجموع

 2018 الى 2014 الطالب باالعتماد على الميزاويت االضافيت لبلديت تامست في الفترة الممتدة مه  :من اعداد



 دساست حانت بهذٌــــــــــــــت حايسج:                                                        انفصم انثاًَ

 

54 
 

 : التعميق عمى قسم التجييز واالستثمار لبمدية تامست 

 : نستنتج مايمي 05مف خالؿ الجدكؿ رقـ 

 اقتناء المنقوالت والعتاد الكبير: 214حساب رقم 

كىي مجمكع النفقات التي تصرفيا البمدية عمى أمالكيا العقارية كالمنقكلة حيت بمغت اقصى قيمتيا سنة 
بسبب المبالغ  نفقات قسـ التجييز مجموع من %30.02 دج ام بنسبة 20731234,88 بقيمة 2014

 642,19 718 16:   بػػػػ2015 دج كاقؿ قيمة  سنة 14 388 050.00: المخصصة لمبرامج الجديدة بػػ
  دج 4 400 000.00 بسبب انخفاض المبالغ الخاص بالبرامج الجديدة كالتي قدرت بػػ 38.12%ام بنسبة 

 . شيدت ثبات نسبي 2017-2017-2016اما سنة 

 2018-2014 خالؿ الفترة اقتناء المنقكالت كالعتاد الكبير يكضح   : 17شكل رقم 
2014 2015 2016 2017 2018 

20731234,88 16 718 642,19 18 314 624,85 18 324 496,72 17 737 468,58 

 

 
 
 

مف استنتاجات الطالب باالعتماد عمى الجدكؿ السابؽ: المصدر  
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االشغال الجديدة: 230حساب رقم   

، اإلنارة العمكمية،  الصرؼ الصحي كىي البنايات التي تجرم عمى أراضي عادية أك شؽ الطرقات الجديدة
 .كشبكة المياه الصالحة لمشرب

 نفقات قسـ مجموع  من% 66  دج كبنسبة 530,82 549 45 بمبالغ معتبرة قدرة بػػ 2014حيث تميزت 
 مف اجمالي نفقات %70 أم بنسبة 885,56 916 47:  كالتي قدرت بػػ2016التجييز  باالضافة الى سنة 

 16 كالتي شيدت اصغر قيمة في سنكات الدراسة بمبمغ 2018قسـ التجييز كاالستثمار عمى غرار سنة 
 984 24 كالتي قدرت فييا االشغاؿ الجديدة بػ 2015 اما سنة % 45.64 دج أم بنسبة 991,44 092

 .  دج  كالتي كانت تخصص مبالغ مشاريع قيد االنجاز لعدـ تسجيؿ اشغاؿ جديد في الميزانية138,85

 2018-2014 الجديدة خالؿ الفترة اإلشغاؿ يكضح : 18شكل رقم 
2014 2015 2016 2017 2018 

45 549 530,82 24 984 138,85 47 916 885,56 33 495 052,30 16 092 991,44 
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اإلصالحات الكبرى : 231حساب رقم   

الطرؽ، االنارة  )كىي اإلصالحات اليامة التي تجرم عمى العقارات قصد تجديدىا أك تمديد فترة إستخداميا
 .(العمكمية، الصيامة، الصرؼ الصحي كشبكة المياه الصالحة لمشرب

 مف مجمكع نفقات قسـ 9% دج أم بنسبة 943,06 566 5 اعمى نسبة بمبمغ 2017حيث شيدة سنة 
 دج كالتي 4 484 143.06التجييز كيعكد السبب الى مجمكع تكاليؼ المشاريع التي ىي قيد االنجاز بتكمفة 

 . دج مايعادؿ ضعؼ المبمغ2 074 787.79 بػػ 2016سجمت في ميزانية 

  من%4.05دج كأقل مبلغ خالل سنوات الدراسة أي بنسبة 434,56 426 1 : بــ2018سجلت سنة كما 
 . نفقات قسـ التجييزمجموع

 2018-2014اإلصالحات الكبرل خالؿ الفترة يكضح   : 19شكل رقم 
2014 2015 2016 2017 2018 

2 786 196,11 2 158 285,94 2 074 787,79 5 566 943,06 1 426 434,56 
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 : مف خالؿ دراستنا التحميمية لبمدية تامست نستنتج مايمي

 تصنيؼ النفقات في ميزانية الجماعات المحمية الى نفقات تسيير كنفقات تجييز كاستثمار. 
  صندكؽ االمكاؿ  )عدـ كجكد مكارد مالية لمبمدية مما يجعميا تعتمد عمى المساعدات المالية

 .(....المشتركة، مخطط البمدية لمتنمية 
  تكظيؼ النفقات العاـ ال  يتسـ براشدة كبيرة ككنو يعتمد عمى تشريع قانكني لـ يعد يساير التطكر

 .المعاش
 غياب مؤشرات تقييـ االداء. 
  اقتصار النظاـ المحاسبي عمى تدكيف حركة رؤكس االمكاؿ. 
  تراجع االنفاؽ يخالؼ العادة كىذا يدؿ عمى غياب التخطيط كالبرمجة الناجمة عف ضعؼ المكارد

 .البشرية لمبمدية
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إف ظاىرة تزايد النفقات العامة أصبحت ظاىرة مؤرقة لمشعكب كاألمـ ؛تشغؿ اىتماـ الخبراء 
كاالقتصادييف، عمى حد سكاء ، ك تعتبر النفقة العامة المحرؾ األساسي لممتغيرات االقتصادية كالسياسية 

كاإلجتماعية ألم دكلة مف الدكؿ نظرا لمدكر الذم تؤديو كالمتمثؿ في تأميف الحاجات العامة ألفراد المجتمع 
إلخ كعمى قدر ىذه األىمية احتاجت النفقات العامة إلى ... مف صحة كتعميـ ككيرباء ك غاز كسكف كعمؿ 

رقابة خاصة مف حيث التقدير كالترخيص كالتنفيذ ك تزداد أىمية الرقابة بازدياد أىمية الجياز الذم يؤدم ىذه 
الكظيفة كمدل صرامتو لذا فإف كؿ الدكؿ ركزت اىتماماتيا حكؿ ىذه األجيزة كالييئات القكانيف كالتنظيمات 
كاألدكات التي تضمف ليا حماية الماؿ العاـ مف أساليب كأشكاؿ النيب، التبذير كاالختالس كاليدؼ مف ذلؾ 

.  ىك عقمنو كترشيد اإلنفاؽ العاـ
كمف خالؿ دراستنا ليذا المكضكع اتضح لنا أف إزديادة اإلنفاؽ العاـ لو أسباب حقيقية ك أخرل ظاىرية 

ك أف لمرقابة المالية أنكاع منيا ما يسبؽ تنفيذ العمميات المالية ك منيا ما يأتي بعد التنفيذ كما أف لترشيد 
كالجزائر كغيرىا مف الدكؿ عانت مف ظاىرة . النفقات معني يتمثؿ في حصر االحتياجات ك ترتيب األكلكيات

تزايد النفقات العامة منذ استقالليا إلى يكمنا ىذا ، كعممت ىي األخرل إلى تأسيس العديد مف األجيزة 
كالييئات الرقابية ك سف جممة مف القكانيف كالتنظيمات غير أف عدـ استقاللية القضاء كغياب الشفافية عند 

. تنفيذ الميزانية كانعداـ الفعالية، حاؿ بمكغ الرشادة في التسيير المالي لمصالح لمدكلة
نتائج البحث : أوال

:  مف خالؿ دراستنا تكصمنا إلى مجمكعة مف النتائج
  النفقة العامة ىي مبمغا نقديا يخرج مف خزانة الدكلة بقصد إشباع حاجة عامة أك أنيا مبمغ نقدم يقـك

بإنفاقو شخص عاـ بقصد تحقيؽ منفعة عامة؛  
  اإليرادات العامة ىي مجمكعة مف الدخكؿ التي تحصؿ عمييا الدكلة مف المصادر المختمفة مف أجؿ
  تغطية نفقاتيا العامة كتحقيؽ التكازف االقتصادم كاالجتماعي؛ .
  تقـك عممية التنفيذ الخاصة بالميزانية العامة لمدكلة عمى مبدأ أساسي أال كىك مبدأ الفصؿ بيف األمريف

بالصرؼ كالمحاسبيف العمكمييف؛  
  رقابة عمي األمكاؿ العمكمية تعني التفتيش ك المالحظة كالمتابعة كالتحقيؽ عف استخدامات الماؿ العاـ

كمعاقبة المخالفيف، لمقكانيف كالتنظيمات ذات الصمة ؛  
   ترشيد اإلنفاؽ العاـ يعني االستخداـ األمثؿ كالتكجيو األنسب لمنفقات، نحك أفضؿ البدائؿ اإلنفاقية؛
  حكاـ الرقابة عمييا، كالكصكؿ بالتبذير كاإلسراؼ إلى الحد ترشيد اإلنفاؽ يتضمف ضبط النفقات، كا 

الرقابة األدنی 
  غياب مبدأ الشفافية في تسيير األمكاؿ العمكمية كاستقالؿ القضاء أدل إلى استفحاؿ ظاىرة تبذير كتبديد

الماؿ العاـ؛  
   تكفر النصكص القانكنية كالتنظيمات كالييئات التي تطبقيا لـ يكفي لكضع حد إلستنزاؼ الماؿ العاـ؛
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  القائميف عمى عممية الرقابة عبر مختمؼ الييئات ك األجيزة تفتقر ألدنى اإلمكانيات المادية كالبشرية
 لمقياـ بمياميا بشكؿ مكضكعي ك مستقؿ؛

  كحتى تبقى البمدية ىيئة عمكمية اقميمية كجب عمييا تغيير الطريقة التي تتبعيا بخصكص تسيير
كاستغالؿ مكاردىا يجب إعادة النظر فييا كي تتكيؼ مع المستجدات كالتحكالت التي تشيدىا الدكلة 

 : ككمف اجؿ مكاجيت مختمؼ التحديات 
التحدم الذم يفرضو اقتصاد السكؽ كما يفرزه في شتى مياديف الحياة، كحرية األسعار المنافسة، التفتح  -

 االقتصادم كالذم يككف مف غير اليسر عمى البمديات مكاجيتيا إال بحكـ سيطرتيا كبكؿ صرامة عمى كامؿ
.  مكاردىا كالرفع مف مردكديتيا بأقصى قدر ممكف

 التحدم المفركض مف طرؼ مطالب المكاطف الذم اتسعت دائرة مطالبو كحاجياتو، األمر الذم يحتـ عمى  -
.  أف تبقي باستمرار لالستماع النشغاالتو كالعمؿ عمى تمبية أقصى قدر منيا ضمف ظركؼ الئقة كمقبكلة البمدية

 ك التحدم الذم يفرضو مبدأ ال مركزية التسيير فاالستجابة ليذا المبدأ يستدعي مف البمدية أف تككف ليا القدرة -
الكاممة كالدائمة عمى مكاجية المستجدات االقتصادية كاالجتماعية التي تبرز في شتى مجاالت تدخميا كذلؾ 

باالعتماد عمى مكاردىا المحمية دكف المجكء إلى طمب المساعدة الخارجية التي مف جرائيا يتقمص مجاؿ حريتيا 
. ىا كتضعؼ امكانية استقالليا الماليفكيتيدد مبدأ المركزية تسييرىا لشؤك

 التحدم المفركض مف طرؼ مطالب المكاطف الذم اتسعت دائرة مطالبو كحاجياتو، مف اجؿ مكاجية 
أف تبقي باستمرار لالستماع النشغاالتو كالعمؿ عمى تمبية أقصى قدر منيا  األمر الذم يحتـ عمى البمدية
. ضمف ظركؼ الئقة كمقبكلة

التوصيات  : ثانياً 
كبناءا عمى كمما تقدـ يمكف تقديـ مجمكعة مف االقتراحات اليادفة إلى تحسيف الخدمات المقدمة مف 

: طرؼ الييئات الرقابة
  تكظيؼ اإلطارات ك الكفاءات المتخصصة في المحاسبة كالمراجعة؛
   ضركرة تنظيـ دكرات تدريبية لممكظفيف خاصة بكيفية التجاكب مع البرامج الحديثة؛
   التشجيع عمى االستخداـ األمثؿ لإلعتمادات المالية ؛
  ضركرة تفعيؿ الرقابة الدكرية كالفجائية عمى الييئات كالمرافؽ اإلدارية كالمؤسسات العمكمية التجارية

كالصناعية؛  
  تنظيـ ممتقيات كندكات مشتركة بيف أعكاف الرقابة كأعكاف التنفيذ لمميزانية العامة لمدكلة لتبادؿ النصائح

. كالخبرات
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آفاق الدراسة :  رابعا
 نظرا لألىمية التي يكتسبيا ىذا المكضكع تفتح آفاؽ لبحكث كدراسات أخرل أكثر تفصيال كتعمقا في 

:  المستقبؿ ، يمكنيا إثراء مختمؼ جكانبو الجديرة بالبحث كذلؾ مف خالؿ التطرؽ ألحد ىذه النقاط التالية
  تفعيؿ أجيزة الرقابة لحماية الماؿ العاـ؛ .
  االىتماـ بالعنصر البشرم ككنو أساس الثركة كىذا أمر مطمكب في كافة المياديف كالقطاعات، باإلضافة

التككيف المستمر لإلدارييف في البمدية خاصة القائميف عمى المصالح المالية التي تحتاج إلى خبرة  إلى
.  المالية كميارات في مجاؿ

  العمؿ عمى ترشيد إنفاؽ أمكاؿ البمديات في مشاريع تنمكية ترقى إلى مستكل تطمعات المكاطنيف كتساعد
دفع عجمة التنمية المحمية كمف جية أخرل التسيير الجيد ألمالؾ البمدية كالتخصيص األمثؿ  عمى

. لممكارد
  ضركرة إصالح النظاـ الجبائي انطالقا مف حتمية اشتراؾ البمديات في الجباية المحمية كىذا مف خالؿ

إعطائيا الصالحيات في المشاركة في تحديد كعائيا الضريبي بحكـ أنيا المستفيد األكؿ مف ىذه 
الضرائب، ككذا االبتعاد عف التكزيع التمييزم كما ذكرنا سابقا كالعمؿ عمى تبسيط إجراءات النظاـ 

.  التعقيد ما مف شأنو أف يحارب الغش كالتيرب الضريبي الضريبي الحالي الذم يتميز بنكع مف
  تخفيؼ العبء عمى النفقات الكبيرة التي تثقؿ كاىؿ البمديات عف طريؽ التكفؿ ببعض مصاريؼ التسيير

...  صيانة المساجد كالمدارس  خاصة
  إقامة تعاكف كتنسيؽ بيف البمديات المتجاكرة لتحقيؽ التعاكف الجكارم مما يتناسب مع التنمية اإلقميمية

. كالكطنية كالجيكية
  ،اعتماد التقنيات الجديدة لإلعالـ كاالتصاؿ التي تسمح لمبمديات بربح الكقت كاقتصاد في النفقات

.  فتح قنكات االتصاؿ كالمشاركة بيف المكاطنيف كممثمييـ في المجالس باإلضافة إلى
 تفعيؿ دكر األجيزة الرقابية، خاصة عمى أمكاؿ البمديات  .
  تأىيؿ البمديات االستقطاب االستثمارات المحمية كاألجنبية حتى يتـ تدعيـ مكاردىا المالية، مما يسمح ليا
  باالستفادة مف خبرات كتجارب القطاع الخاص في مجاؿ التسيير المالي كما يسمح بدخكليا في مجاؿ

.  يضمف عكائد مالية جيدة االستثمار مما
كفي األخير نتمنى أف نككف قد المسنا جانبا مف الصحة في معالجة ىذا المكضكع الذم يكتسي قدرا 
كبيرا مف األىمية في أجندة الحككمات ككنو يساعد المسؤكليف المحمييف في معرفة السبؿ المثمى لتسيير 

  .كاستغالؿ المكارد التي بحكزتيا بصكرة عقالنية رشيدة
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،  2006_2005لإلدارة ، مديرية التربصات، سنة 
كردكدم صبرينة، ترشيد اإلنفاؽ العاـ كدكره في عالج عجز المكازنة العامة لمدكلة في اإلقتصاد  .6

أطركحة دكتكراه، تخصص نقكد كتمكيؿ، قسـ العمـك اإلقتصادية، كمية العمـك اإلقتصادية "اإلسالمي، 
 2014كالتجارية كعمـك التسيير، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 

III.  الندوات والممتقيات والمؤتمرات: 
صرارمة عبد الكحيد، الرقابة عمى األمكاؿ العمكمية كأداة لتحسيف التسيير الحككمي، المؤتمر العممي  .1

 ، 2005 مارس 9-8، (الجزائر)حكؿ األداء المتميز لممنظمات كالحككمات، جامعة كرقمة 
IV.  المجالت 

بمعكرة ىجيرة، الحككمة الجبائية كدكرىا في ترشيد النفقات الجبائية في الجزائر، مجمة  .1
 ، 2017إقتصاديات الماؿ كاألعماؿ، سكؽ أىراس، 

خالد الميايني، األساليب الحديثة في اإلدارة المالية العامة، مجمة إدارة الماؿ العاـ  .2
 ، 2010التخصيص كاإلستخداـ المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية، مصر، 

سعيد بف صالح الركيتع، قياس األداء في الكحدات الحككمية، مجمة جامعة الممؾ عبد  .3
 ، 2002، 2الرياض، العدد - العزيز االقتصاد كاإلدارة 

V. النصوص القانونية : 
 المتعمؽ بالرقابة السابقة 1992 نكفمبر سنة 14 المؤرخ في 92- 414 مف المرسـك التنفيذم 4المادة  .1

 .لمنفقات التي يمتـز بيا
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 الذم يحدد عدد المراقبيف كالمساعديف كالمكاتب 1992 أكت 25 مف القرار المؤرخ بتاريخ 3المادة  .2
 .كاختصاصاتيا عمى المستكل المحمي

 14، المكافؽ لػ 1413 جمادل األكؿ عاـ 19، المؤرخ في 414-92 مف المرسـك التنفيذم 5المادة  .3
 جمادل األكؿ 20 المؤرخ في 82، يحدد الرقابة السابقة لمنفقات العمكمية، الجريدة العدد 1992نكفمبر 
1413. 

، المتضمف تنظيـ 2015 سبتمبر 16 المؤرخ في 247-15 مف المرسـك الرئاسي رقـ 160المادة  .4
 سبتمبر 20، الصادر بتاريخ 50الصفقات العمكمية كتفكيضات المرفؽ العاـ، الجريدة الرسمية، العدد 

2015 ، 
 المتضمف تنظيـ 2010 أكتكبر 07 المؤرخ في 236-10 مف المرسـك الرئاسي رقـ 121المادة  .5

. ،2010 أكتكبر 07، الصادر بتاريخ 58الصفقات العمكمية، الجريدة الرسمية، العدد
.  المتعمقة بقكانيف المالية84/17 مف القانكف 16المادة  .6
 المتضمف أحداث سمؾ مف المدققيف 20/12/2001: المؤرخ في 480 – 01المرسـك التنفيذم رقـ  .7

المالييف 
، المتعمؽ بالبمدية، الجرية 2011 جكيمية 22 المؤرخ في 10/11، مف القانكف رقـ 195-198المادة  .8

. 2011، سنة 37الرسمية رقـ 
 المتعمؽ بتحديد االجراءات 1997/ 07/ 21 المؤرخ في286  97 مف المرسـك التنفييذم 06المادة  .9

  المتعمقة بالنفقات العمكمية كتنفيذىا
 الذم يحدد االجراءات التي 1991/ 09 / 07 المؤرخ في 313  91 مف المرسـك 31المادة  .10

يمسكيا االمركف بالصرؼ  
VI.   المقابالت: 

  2022-2017السيد صديؽ بف محمد بكالؿ، رئيس المجمس الشعبي البمدم تامست  .1
السيد بف الصالح محمد، االميف العاـ لبمدية تامست .2
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