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شكز ٔعزفبٌ 
 

اٌ اشكز انُبس هلل "عًالً بقٕل انزسٕل عهٍّ انصالة ٔانسالو 

َخقذو بآٌبث انشكز ٔاسًى عببراث " عزٔجم اشكزْى نهُبس

 .انعزفبٌ ٔاايخُبٌ هلل عزٔجم أاً 

*  انفبضم انًشزف عهى ْذا انعًم نذكخٕر  كًب َخقذو ببنشكز ل

. فً يبكخبُبِ فً ْذا انبحثانغبنٍت انذي ٔضع ثقخّ  *يحًذ رحًًَٕ

جًٍع ااسبحذة ٔااشخبص سٕاء يٍ قزٌب أ    كًب َخقذو ببنشكز ل

عًَٕب ٔنٕ بًعهٕيت ٔاحذة،سبًْج فً اخزاج أنئك انذٌٍ د,بعٍذ

. ْذا انبحث انى انُٕر

*.ٔهللا ٔنً انخٕفٍق*  



 

 

 

ااْذاء 

 

اهذي ثًزح جهذي انى انهذاٌ ٌُحًُ انقهى احززايب نزذوٌٍ 

انى ايً انغبنٍخ،انزً انقذ عهً سيبو اسًى ...اسًٍهًب

حُبٌ،ودعًزًُ ثذعىارهب عطف وانذعبئى انًعُىٌخ يٍ حت و

وانى اثً انغبنً .ورحفٍشارهب كهًب فززد عشًٌزً وخبرد قىاي

انذي ضحى فً سجٍم َجبحً،ودعًًُ فً يسزىاٌب 

انذراسً،يٍ عهًًُ انعطبء ثذوٌ اَزظبر،يٍ احًم اسًه ثكم 

ارجى يٍ هللا اٌ ًٌذ فً عًزٌهًب نٍزٌب ثًبرا قذ حبٌ ....افزخبر

. قطفهب ثعذ طىل اَزظبر

انى رٌبحٍٍ حٍبرً،َعىًَ وسُذي ويزكبي ثعذ هللا 

ووانذٌب،اونئك انذٌٍ رقبسًذ يعهى دفئ االخىح ورثبط 

. اخىرً واخىارً....انًحجخ

 . األصذقبء واألحجبةوانى كم 
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ٗتتلف الدوؿ يف انتهاجها األسلوب اإلداري الذي حيقق مصاحلها ومصاحل شعوهبا، وادلتناسب         
مع ظروفها السياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية والتارخيية بشكل عاـ، فهناؾ أسلوباف رئيسياف 

صلدمها مطبقُت يف معظم دوؿ العادل األسلوب ادلركزي، واألسلوب البلمركزي، حيث تبٌت التنظيم اإلداري 
يف اجلزائر نظاـ البلمركزية اإلدارية، والذي يقـو على توظيف الوظائف اإلدارية بُت السلطات ادلركزية وبُت 

اجلماعات احمللية شلثلة يف جهازيها التداورل والتنفيذي، حيث تتمتع ىذه األخَتة بالشخصية ادلعنوية 
 .والذمة ادلالية ادلستقلة

 الفقرة األوذل ٖتدد اذليئات البلمركزية يف الدولة وىي 15          فنجد يف الدستور اجلزائري يف ادلادة 
البلدية والوالية، ومساىا باذليئات اإلقليمية للدولة، فتطبيق البلمركزية يفرض استقبللية البلدية إداريا وماليا 

لبلضطبلع هبذه ادلهاـ ويبلـز كل توسيع يف الصبلحيات، زيادة يف ادلوارد ادلالية ادلخصصة للبلدية، 
وبذلك ديكن القوؿ أف ادلوارد ادلالية ىي عنصر أساسي لبلستقبلؿ احمللي ْتيث إذا دل تكن للبلديات 

موارد مالية مستقلة،فإف االستقبلؿ يعترب ناقصا وحيوؿ دوف شلارستها الختصاصاهتا، وىي بذلك تدعم 
 .وترفع قدراهتا على القياـ باختصاصاهتا

 لتتمكن اجلماعات احمللية وخاصة البلدية من القياـ بادلهاـ ادلنوطة هبا، منح ذلا ادلشرع                 
الذي يعترب من أىم اجلوانب - مالية اجلماعات احمللية–شخصية قانونية ومالية مستقلة عن مالية الدولة 

لتجسيد ال مركزية فعلية وحقيقية، وعلى إثر ذلك تعترب ادلالية احمللية مؤشرا فاعبل من خبللو يظهر عمل 
اذليئات احمللية وقدراهتا على التسيَت، ىذا ادلعيار أصبح يدخل ما يسمى بالتسيَت العمومي العقبلين 

 .      والذي يهدؼ إذل البحث عن الفعالية والكفاءة ومن ضمن التسيَت ادلارل احمللي
         وٕتدر اإلشارة إذل أف موضوع دراستنا يرتكز أساسا على البلدية باعتبارىا القاعدة اإلقليمية 

البلمركزية يف الدولة، حيث تلعب دورا ىاما يف خدمة ادلواطن يف سلتلف اجلوانب االقتصادية واالجتماعية 
والثقافية، وللقياـ هبذه ادلهاـ يستوجب ٖتضَت ميزانية وادلصادقة عليها، ويتػػػػػػػم تنفيذىا، وال بد أف تصرؼ 
ىذه األخَتة يف إطار التنمية االجتماعية واالقتصادية للدولة، ولتحقيق األىداؼ وعدـ التبلعب بنفقات 
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وإيرادات الدولة يستلـز ضرورة وجود رقابة تواكب ٚتيع مراحل ادليزانية، من مرحلة اإلعداد باالعتماد مث 
 .التنفيذ والوقاية على سبلمة اخلطة ادلالية للبلدية إنفاقا وإيرادا وفقا دلا قررتو ادليزانية

 :أىمية الدراسة
         تظهر أمهية البحث جليا يف تبياف مدى تنوع موارد البلدية وكيفية معرفة وٖتصل ىذه ادلوارد، 

ومعرفة ميزانية البلدية ومن القائم على إعدادىا وتنفيذىا، وكيفية الرقابة ادلالية عليها، ومدى وجود مالية 
سلتلفة عن مالية الدولة، وتظهر األمهية يف الوقت الراىن بسبب تزايد أمهية فكرة االستقبللية، واليت تبٌت 

 .على أساس ادلالية قبل اجلانب العضوي والوظيفي فمفتاح البلمركزية ىو االستقبللية ادلالية
 :أىداف الدراسة

         هتدؼ ىذه الدراسة إذل البحث عن سلتلف نفقات وإيرادات مالية اجلماعات احمللية، وكذا 
دراسة وٖتليل سلتلف النصوص القانونية ادلتعلقة ٔتالية اجلماعات احمللية فضبل عن البحث ألىم ادلشاكل 

اليت تتخبط فيها معظم الواليات والبلديات اجلزائرية، ومن جهة أخرى البحث عن مدى تكريس وٕتسيد 
 :ذلك يف إطار ادلمارسة العملية، وبناءا على ما سبق نوجز أىداؼ الدراسة يف النقاط التالية

 .تبياف ميزانية مالية البلدية -01
 .توضيح العبلقة اليت تربط البلدية بالسلطة ادلركزية من الناحية ادلالية -02
 .تبياف تبعية ادلالية البلدية من خبلؿ الرقابة واإلعانات احلكومية -03

 :أسباب ا تيار الموضوع
    ما دفعنا إذل اختيار ادلوضوع ىو تلك الرغبة يف البحث حوؿ موضوع مالية اجلماعات احمللية وخاصة 

 :مالية البلدية بُت االستقبللية والتبعية إذل أسباب تتمثل أساسا فيما يلي
 . معرفة ماىية ميزانية اجلماعات احمللية، وكيفية إعدادىا، ومصادر ٘تويلها -01
 .عن السلطة ادلركزية من اجلانب ادلارل-  البلدية–معرفة ما مدى استقبللية اجلماعات احمللية  -02
 -.البلدية-الغموض الذي يكتنف كيفية احلصوؿ على ادلوارد ادلالية للجماعات احمللية -03
 .معرفة مدى خضوع البلدية للرقابة من قبل السلطة الوصية -04
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 :  الدراسات السابقة
       لقد أثار موضوع مالية اجلماعات احمللية بُت االستقبللية والتبعية العديد من الباحثُت، وخاصة 

الشق الذي يتعلق ٔتالية البلدية الكثَت من الباحثُت،وأىم الدراسات اليت مت هبا إثراء ىذا ادلوضوع 
 : ىي

  الرقابة ادلالية على البلدية " رسالة الدكتوراه لصاحبها عبد القادر موفق وادلوسومة بعنواف
دراسة ٖتليلية ونقدية كبَت األثر على دراستنا والدراسات ادلماثلة واليت قدمها لنيل شهادة 

 .الذكتوراه يف جامعة احلاج خلضر بعاصمة األوراس باتنة
  كما كاف لرسالة ادلاسًت لصاحبها زرقاط جبلؿ الدين من جامعة زلمد بوضياؼ بادلسيلة

دور ىاـ يف " ادلالية البلدية بُت االستقبللية والتبعية "  اليت ٖتمل عنواف 2016/2017
 .إثراء دراستنا

 :  إشكالية الدراسة
        إف األمهية الكبَتة للجماعات احمللية، وما تقدمو من خدمات عامة، تًتكز أساسا على ميزانية 

 :مالية دفعتنا لطرح اإلشكالية التالية
 ما مدى استقبللية مالية اجلماعات احمللية؟ -

 :تتضمن تساؤالت فرعية
 ما مظاىر استقبللية مالية اجلماعات احمللية؟ -
 ما مظاىر تبعية مالية اجلماعات احمللية؟ -

 :ال رضيات
 : إف موضوع دراستنا بٍت على فرضيتُت أساسيتُت مها 

 إف مالية اجلماعات احمللية تتميز باستقبللية تامة عن ادلالية العامة للدولة  -
 .إف مالية اجلماعات احمللية جزء ال يتجزأ عن ادلالية العامة، وال ديكن فصلها عن بعضها البعض -
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 :    منهج الدراسة
        نظرا لطبيعة الدراسة ال يكفي استخداـ منهج واحد بعينو، وإمنا ال بد من االعتماد على 

أكثر من منهج لنستطيع اإلقًتاب أكثر من موضوع دراستنا الشكل الذي جيعلنا نلم ٔتعظم جوانبو 
 .وعليو سيتم االعتماد على ادلنهج الوصفي والتحليلي بالنظر لتناسبو وموضوع الدراسة

 :العوائق والصعوبات
       إف طريق أي باحث يف مشواره األكادديي، وإباف إصلازه ْتثا علميا أو مذكرة ٗترج لنيل شهادة 

لسانس أو ماسًت  أو غَتىػػػا، ال خيػػػػػلو من ٚتلة مػػػػػػػػن الصعوبات، واليت دل تثبط من عزديتنا، وكاف على 
 :رأسها
ػ مشولية ادلوضوع الذي ضلن بصدد معاجلتو واتساع مضمونو شلا صعب علينا حصره والتطرؽ إذل كل 01

 .جوانبو، مقارنة بعدد الصفحات احملدد من إدارة قسم العلـو السياسية
ػ مقتضيات البحث اليت ٘تلي علينا تضمينو بادلواد القانونية اليت تكرس استقبللية البلدية وتلك اليت 02

 .تبُت تبعيتها ادلالية، وىو ما أثقل كاىلنا يف ظل تناثرىا بُت قانوف الوالية والبلدية، ومراسيم وأوامر أخرى
للبحث عن زلاضرات لتدعيم فهمنا دلوضوع " اليوتوب" ػ أثناء ولوجنا إذل مواقع البحث العلمية 03

 .مالية اجلماعات احمللية بُت االستقبللية والتبعية وجدنا بأهنا عاجلت ادلوضوع بصفة مقتضبة
 : تقسيي الدراسة

    ولئلجابة على إشكالية استقبللية وتبعية مالية اجلماعات احمللية ارتأينا يف إطار العمل ادلنهجي تقسيم 
ْتثنا إذل فصلُت كل واحد منهما مقسم إذل مبحثُت، حيث خصصنا الفصل األوؿ كمدخل دلوضوع 

،أما الفصل الثاين تناولنا فيو مظاىر استقبللية وتبعية (عموميات حوؿ ميزانية اجلماعات احمللية )البحث
 .مالية اجلماعات احمللية من خبلؿ استعراض صور الرقابة عليها

      ويف األخَت انتهينا إذل نتائج زلددة تتصل باإلشكالية وٖتليل ادلوضوع، أتبعناىا ّتملة من التوصيات 
 .نرجو أف ٕتد ذلا طريقا للتجسيد يف ادلستقبل، ولتطوير عمل اجلماعات احمللية
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إف االعًتاؼ للبلدية باالستقبلؿ اإلداري وادلارل، جيرنا إذل البحث عن مصادر ٘تويلها،          
واالعًتاؼ للجماعات احمللية ٔتكانة ومهاـ واسعة متميزة دوف ٗتصيصها بالوسائل الضرورية الكافية 

لتحقيقها على أرض الواقع، يعٍت ذلك اإلكتفاء بادلفهـو الصوري النظري فقط لبلمركزية اإلقليمية، ذلك 
 .ألنو ال معٌت ذلذه األخَتة دوف وجود استقبللية مالية ومادية تامة

     وأيضا ال قيمة الستقبلؿ أي جهاز إداري من الناحتُت القانونية والنظرية ما دل يقًتف بتوفر على 
 .السيطرة على ادلوارد ادلالية البلزمة دلمارستو

      وتعترب الوسائل ادلالية شلثلة يف مصادر التمويل من خبلؿ وجود جباية زللية قوية أىم تلك الوسائل 
اليت ٖتتاجها البلدية من خبلؿ شلارسة صبلحيتها ومهامها، إذ أهنا كانت ومازالت تعاين البلديات 

اجلزائرية من مشاكل التمويل احمللي وادلادي وىو ما أعاقها لبلوغ اذلدؼ ادلنشود منها وبقيت بذلك نظرية 
دوف تطبيق بسبب العجز ادلارل الكبَت الذي تعانيو أغلب بلديات الوطن ودراسة ىذه ادلفاىيم، ومن ىنا 

 :تظهر أمهية االستقبللية ادلالية، و تعاجل الدراسة يف ىذا الفصل من خبلؿ مبحثُت
 .مفهـو ميزانية اجلماعات احمللية: ادلبحث األوؿ
 -ميزانية البلدية أمنوذجا- كيفية إعداد وتنفيذ ميزانية اجلماعات احمللية: ادلبحث الثاين

م هوم ميزانية الجماعات  المحلية : المبحث ااول 
    هتدؼ ادليزانية احمللية إذل تقدير النفقات الضرورية إلشباع احلاجات ادلتزايدة للسكاف من خبلؿ 
البحث عن اإليرادات البلزمة لتغطية نفقاهتا دلدة سنة، وإلمكانية اإلدلاـ ٔتفهـو ادليزانية احمللية سيتم 

: التطرؽ إذل العناصر التالية
تعريف وأنواع ميزانية الجماعات المحلية : المطلب ااول 

ادلعنوية واالستقبلؿ ادلارل، وعلى  يف التنظيم اإلداري اجلزائري تتمتع اجلماعات احمللية بالشخصية        
السلطات احمللية إعداد وتنفيذ ميزانيتها السنوية اليت ٗتتلف ٘تاما عن ميزانية الدولة، إال أف ىذه 

اجلماعات احمللية جيب أف تأخذ بعُت االعتبار عند إعداد ادليزانية كل التوجهات احلكومية إلدراج بعض 
 .النفقات الضرورية اليت تراىا تتماشى واخلطة التنموية الشاملة للببلد
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      ويف إطار االختصاصات ادلخولة للبلدية تقـو ىذه األخَتة بتسيَت مصاحلها الضرورية وتلبية 
حاجات سكاهنا، وانطبلقا من تشعب العمليات ادلالية اليت تنتج عن تسيَت ىذه ادلصاحل، فإنو ال ديكن 
االعتماد على تسجيل اإليرادات والنفقات يف سجل وبصفة مبسطة، ويف ىذا الشأف تقرر وضع وثيقة 

رمسية تسمح بتحديد عمليات ٖتصيل األمواؿ من سلتلف ادلصادر وإنفاقها حسب برنامج دقيق ومفصل 
ويف مدة زمنية زلددة وىذه الوثيقة تسمى ادليزانية، وتعكس ىذه ادليزانية ٔتا ٖتتويو من إيرادات ونفقات 

برنامج عمل احلكومة يف الفًتة ادلستقبلية على ٚتيع األصعدة السياسية والثقافية واالقتصادية واالجتماعية 
 . (الوالية، البلدية)وما لو اثر على اجلماعات البلمركزية

: تعريف ميزانية الجماعات المحلية: ال رع ااول
:  احمللية ، وديكن تعريفها كما يلياجلماعات  ىناؾ العديد من التعاريف ادلقدمة دليزانية           

 ادليزانية عبارة عن جرد للنفقات و اإليرادات ادلراد :ـ التعريف ال قهي لميزانية الجماعات المحلية01
 1.ةٖتقيقها خبلؿ مدة من طرؼ اذليئات احمللي

       وتعرؼ كذلك بأهنا ادلنهاج احلقيقي لئلدارة احمللية اليت تريد تطبيقو خبلؿ سنة معينة، وىي تعكس 
  2.بذلك اخلطط واالٕتاىات من أجل ٖتقيق احتياجات ورغبات ادلواطنيُت

 من قانوف البلدية ، 176 حسب نص ادلادتُت :ـ التعريف القانوني لميزانية الجماعات المحلية02
 تقديرات اإليرادات والنفقات ، وىي  ؿ من قانوف الوالية ، فإف ادليزانية عبارة عن جدو157ونص ادلادة 

 3.عقد ترخيص وإدارة يسمح بالسَت احلسن للجماعات احمللية

                                                           
بلعسل حناف ، لعماري سعاد ، مالية اجلماعات احمللية بُت النصوص وادلمارسة ، مذكرة لنيل شهادة ادلاسًت يف احلقوؽ ، فرع القانوف العاـ ،   1

 ، ص 2016ٗتصص قانوف اجلماعات احمللية واذليئات اإلقليمية ، كلية احلقوؽ والعلـو السياسية ، جامعة عبد الرٛتاف مَتة ، ّتاية ، اجلزائر، 
24 .

مذكرة - نفقات والية تلمساف وبلدية ادلنصورة: دراسة حالة-  عباس عبد احلفيظ، تقييم فعالية النفقات العامة يف ميزانية اجلماعات احمللية2
  .35، ص 2012-2011ماجستَت، كلية العلـو االقتصادية والتجارية وعلـو التسيَت، جامعة تلمساف، 

 12/07قانوف رقم . 2011 ماي 03 مؤرخ يف 37 ، يتعلق بالبلدية ، ج ر ج ج، ع2011 جواف 22 مؤرخ يف 11/10لقانوف رقم  ا3
. 2012 فيفري 29 الصادر 02، يتعلق بالوالية ، ج ر ج ج ،ع 2012 فيفري 21مؤرخ يف 
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هنا وثيقة حسابية أ           ومن خبلؿ التعاريف السابقة ديكن تعريف ميزانية اجلماعات احمللية على 
و البلدية عن طريق قياـ ىذه األخَتة بعملية أتقديرية يتم إعدادىا من طرؼ اذليئة احمللية سواءاً الوالية 

.  جرد النفقات واإليرادات ادلراد ٖتقيقها خبلؿ سنة
: أنواع ميزانية الجماعات المحلية:ال رع الثاني

 األشكاؿ ادلختلفة اليت تعتمدىا ىاتو سنتطرؽ إذل باعتبار البلدية ٚتاعة إقليمية قاعدية ،         
: األخَتة يف تقدير ٚتيع النفقات واإليرادات اخلاصة هبا ، فنجد أف ميزانية البلدية تتشكل من

 ميزانية تعدىا البلدية ، وىي الوثيقة األصلية أوؿ ألهنا األوليةمسيت بادليزانية  : الميزانية ااولية -01
جلها  أ تقدر فيها ٚتيع النفقات واإليرادات ادلتعلقة بالدورة اليت وضعت من ،ف تكفي لوحدىاأاليت ديكن 

 : وىي ٖتتوي على وثائق متعددة
.  ذاهتااألصليةادليزانية - (أ

. جدوؿ تلخيصي يسمح بالتحقق من التوازف بُت أقساـ ادليزانية- (ب
. جداوؿ إحصائية ملحقة (ج
 االقتصاديةوٕتدر اإلشارة إذل أف الصفحة األوذل من ادليزانية تعطي ملخصا عاما للوضعية        

 يتم وضع ىذه ادليزانية األولية قبل بدا السنة ادلالية أفوالسياسة ادلالية للجماعات احمللية ، والبد 
 .اجلديدة

 1يتم إعداد ادليزانية األولية قبل بدأ السنة ادلالية" 177     وىذا ما نصت عليو ادلادة 
يتمثل دورىا يف إعادة النظر يف ادليزانية األولية قصد تكميلها و تعديلها :  الميزانية اإلضافية02

بإجراء معادلة النفقات واإليرادات خبلؿ السنة ادلالية تبعا لنتائج تنفيذ ميزانية السنة السابقة ، إذف 
. تعترب ادليزانية اإلضافية تصحيحا وتتميما للميزانية األولية

     وزيادة على ادليزانية اإلضافية يرخص للمجلس الشعيب البلدي أو الوالئي يف حالة الضرورة 
: وبصفة استثنائية التصويت على انفراد على اعتمادات تسمى

                                                           
. 20، ص ادلرجع نفسو 10-11 من القانوف 177 ادلادة 1
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. وىي اعتمادات تفتح قبل التصويت على ادليزانية اإلضافية :اإلعتمادات ادلفتوحة مسبقا 
.  اليت تقرر وتفتح بعد التصويت على ادليزانية اإلضافيةاإلعتماداتوىي : الًتخيصات اخلاصة 

ويتم تعديل النفقات "....1بقوذلا من قانوف البلدية 177         وىذا ما نصت عليو ادلادة 
. واإليرادات خبلؿ السنة ادلالية حسب نتائج السنة ادلالية السابقة عن طريق ميزانية إضافية

 توفر إيرادات اإلعتمادات من قانوف البلدية عند فتح ىذين النوعُت من 178كما اشًتطت ادلادة 
. جديدة دلواجهة ىذه النفقات

يعرؼ احلساب اإلداري بأنو حصيلة العمليات اليت أصلزت بالفعل بعد  : ـ الحساب اإلداري03
انتهاء السنة ادلالية ، وتفعل وثيقة احملاسبة يف أكتوبر من كل سنة اليت تلي السنة ادلالية اليت ىي 

  2.بصدد عرض ما أصلزتو
 كما يعترب ميزانية حقيقية للجماعات للجماعة احمللية من خبلؿ تقدديو لكل ادلصاريف اليت           

ؿ البواقي اليت سجلت على مستوى كل ػػػػػػصرفت واإليرادات اليت حصلت فعبل أثناء السنة ادلالية  وؾ
 .  3 مارس من السنة ادلعنية31قسم ، ويتم التصويت عليو قبل 

        صائص ومبادئ ميزانية البلدية:  المطلب الثاني 
ذل إٗتضع ميزانية البلدية جملموعة من القواعد أو ادلبادئ تتقن صياغتها وتنظم زلتواىا وهتدؼ         

تسهيل معرفة ادلركز ادلارل للبلدية، وتعترب ىذه ادلبادئ ىي نفس ادلبادئ اليت تقـو عليها احملاسبة 
، كما تتميز ٓتصائص عدة ديكن استنباطها من التعاريف اخلاصة ٔتيزانية اجلماعات احمللية العمومية

 .اعتمادا على قانوف الوالية والبلدية 
 

                                                           

.، مرجع سبق ذكره10-11من القانوف ، 177 ادلادة  1  
 زرقاط جبلؿ الدين، ادلالية البلدية بُت االستقبللية والتبعية، مذكرة مكملة لنيل شهادة ادلاسًت ٗتصص قانوف إداري، كلية احلقوؽ والعلـو  2

.     23،ص 2016السياسية، جامعة زلمد بوضياؼ، ادلسيلة، اجلزائر، 
. 27بلعسل حناف ، لعماري سعاد ،مرجػػع سبق ذكره، ص   3
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 صائص الميزانية البلدية  : ال رع ااول
من خبلؿ التعاريف السابقة ديكن القوؿ أف ميزانية البلدية تقـو على عنصرين أساسُت مها            

 :ومن مث ديكن القوؿ أف ميزانية البلدية تتميز بعدة خصائص تتمثل أساسا يف.التقدير واالعتماد
ــ الميزانية عبارة عن وثيقة تقديرية  1

تتكوف ميزانية البلدية من بيانات تقديرية دلقدار اإليرادات ادلتوقع ٖتصيلها من سلتلف مصادر           
 فًتة زمنية زلددة تقدر بسنة مالية، ؿاإليرادات ادلمكنة باإلضافة إذل مقدار النفقات ادلتوقع ٖتملها خبل

 وبذلك تكوف ، ٖتديد ىذا التوقع قبل عرضو على اجلهات ادلعنية لبلعتمادالتنفيذيةحيث تتوذل السلطة 
بنود النفقات واإليرادات وتقديراهتا عبارة عن مشروع لربامج عمل البلدية خبلؿ فًتة زلددة تعكس 

لغ أو ىذه ااخل وبالتارل فإف ىذه ادلب...  والثقافية االقتصادية واالجتماعيةبرارلها يف ٚتيع اجلوانب 
التقديرات ليست ترٚتة ألحداث فعلية وقعت فيما سبق ولكنها تقدير دلا ينتظر إجرائو من أحداث 

. 1تتحقق مستقبلية فيما خيص اإلنفاؽ والتحصيل واليت قد ٖتقق أو ال
 :ــ الميزانية أمر باإلذن 2

 شروط صحتها القانونية وادلتمثلة يف استيفاءويقصد هبده اخلاصية أف ميزانية البلدية ٔتجرد        
 من طرؼ وزارة الداخلية أو ما ديثلها على ادلستوى احمللي واعتمادىامصادقة اجمللس الشعيب البلدي عليها 

 عن نفقات السنة القادمة وإيراداهتا، التنفيذيةوفقا دلا ينص عليو القانوف وادلوافقة على توقعات السلطة 
 األوامر إصدار التنفيذية حيث تصبح عقد يعطي احلق للسلطة البلدية للتنفيذتصبح ميزانية البلدية قابلة 

. لك لضماف السَت احلسن دلصاحل البلدية ادلختلفةذ واإليراداتباإلنفاؽ وٖتصيل 
 :ــ الميزانية عقد إداري 3

 حىت التنفيذية السلطة تتخذىامن اإلجراءات اإلدارية وادلالية رلموعة تتطلب ميزانية البلدية             
 خططها ادلالية ويتوذل األمُت العاـ للبلدية، ٖتت سلطة رئيس اجمللس الشعيب تنفيذتتمكن من خبلذلا 

 والتنظيمية ىي خطة عمل يتم اإلدارية فادليزانية من الناحية ،البلديةميزانية البلدي إعداد مشروع 
                                                           

. 301 ، ص 2001 على خليل وسليماف اللوزي ، ادلالية العامة ، دار وائل للنشر ، عماف االردف ،  1
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 على سلتلف األجهزة التنفيذ القرارات اليت تتطلبها عمليات باٗتاذٔتقتضاىا توزيع ادلسؤوليات ادلتعلقة 
 وٖتت إشراؼ سلطة اجمللس الشعيب البلدي كممثل التنفيذ ٔتا يضمن سبلمة والتنفيذيةاإلدارية 

 1.لشعبؿ
: ــ الميزانية ذات طابع سنوي  4

توضع ادليزانية لسنة واحدة إي أف اإليرادات والنفقات تقدر فقط دلدة سنة وىي السنة ادلدنية،          
.  ٘تتد إذل ما فوؽ السنة ادلدنيةذإال أف عملية التنفي

 .مبادئ ميزانية البلدية :  ال رع الثاني
ٗتضع ميزانية البلدية جملموعة من القواعد أو ادلبادئ تتقن صياغتها وتنظم زلتواىا وهتدؼ               

ذل تسهيل معرفة ادلركز ادلارل للبلدية، وتعترب ىذه ادلبادئ ىي نفس ادلبادئ اليت تقـو عليها احملاسبة إ
 :العمومية وىي كما يلي

: ــ مبدأ سنوية ميزانية البلدية 1
أي مدة ) نفس ادلبدأ الذي حيكم سنوية ادليزانية العامة للدولة وتعٍت احلياة ادلالية للدولة ووه          

 قاعدة السنوية، إف مدة سرياف ادليزانية ىي احًتاـوىي ٘تكن الربدلاف من مراقبة احلكومة يف إطار  (سنة 
 أساسا العتبارات سياسية ومالية فضمن الناحية ادلالية، يتم إختيار مدة سنة اختيارىاسنة كاملة مت 

 حيث تعترب حدا طبيعيا لتكرار العمليات ادلالية احتواءىا 2،لكوهنا أصلح مدة لتقدير النفقات واإليرادات
اـ ىي ادلدة ادلثلى لتحقيق النفقات ػػػػػبر فًتة السنة بشكل عػػػعلى دورة كاملة لفصوؿ السنة وتعت

: ساسيتُت أواإليرادات ، وتشمل السنة ادلالية للبلدية مرحلتُت 
اليت تقدر فيها ٚتيع النفقات  ديسمرب وىي الفًتة 31إذل غاية يناير األوذل تبدأ من أوؿ        

 أما الثانية فهي ادلرحلة اإلضافية اليت ٘تتد فًتة ادليزانية .واإليرادات ادلتعلقة بالدورة اليت وضعت من أجلها 

                                                           
. 274 ، ص 2003 خالد شحادة واٛتد زىَت شامية ، اسس ادلالية العامة ، دار وائل للنشر ، االردف ،  1
. 75 ، ص 2001ج، اجلزائر ، .ـ.  حسُت مصطفى حسُت ، ادلالية العامة ، د 2
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واليت يتمثل دورىا يف إعادة النظر يف ادليزانية األولية قصد تكميلها  مارس من السنة ادلوالية 15إذل غاية 
. 1وتعديلها بإجراء معادلة النفقات واإليرادات خبلؿ السنة ادلالية تبعا لنتائج تنفيذ ميزانية السنة السابقة 

: ــ مبدأ و دة ميزانية 2
يقضي ىذا ادلبدأ بإدراج ٚتيع تقديرات نفقات البلدية وإيراداهتا يف ميزانية واحدة ما يسمح             

مث إظهار من دلعرفة ادلركز ادلارل للبلدية بسهولة عن طريق مقارنة رلموع اإليرادات ٔتجموع النفقات و
 .العجز أو الفائض أو التوازف ادلارل يف ادليزانية

ــ مبدأ توازن الميزانية 3
يقصد هبذا ادلبدأ مساواة نفقات البلدية إليراداهتا ادلسجلة بادليزانية مساواة حسابية، وتأسيسا على        

ؿ على وجود دذلك ال تعترب ادليزانية زلققة ٔتبدأ التوازف إذا زادت النفقات على اإليرادات ألف ذلك ي
 .2عجز يف ادليزانية، وتعٍت حالة عدـ توازف ادليزانية

 .مكونات ميزانية البلدية: ال رع الثالث
              إف ميزانية البلدية ىي عبارة عن جدوؿ تقديرات لئليرادات والنفقات السنوية، وٖتتوي ىذه 

 .قسم التسيَت وقسم التجهيز واالستثمار، وكل قسم ينقسم إذل إيرادات ونفقات: ادليزانية على قسمُت
 .ن قات البلدية: أوال

 .3نفقات التسيَت، ونفقات التجهيز واالستثمار:        إف نفقات البلدية مصنفة إذل نوعُت من النفقات
 :ن قات التسيير - أ

 من قانوف البلدية على قسم التسيَت يف باب النفقات على 198     ٖتتوي ىذه النفقات حسب ادلادة 
 :ما يلي

 أجور وأعباء مستخدمي البلدية -
 التعويضات واألعباء ادلرتبطة بادلهاـ االنتخابية  -

                                                           
. 76 ، ص مرجع سبق ذكره حسُت مصطفى حسُت ،  1
. 111، جامعة باتنة، ص 2007 عبد القادر موفق ، االستقبللية ادلالية  للبلدية يف اجلزائر ،رللة أْتاث اقتصادية وإدارية، العدد الثاين، 2

.143-142، ص2014 دنيدين حيِت، ادلالية العامة، دار اخللدونية ، اجلزائر،  3  
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 ادلسامهات ادلقررة على األمبلؾ ومداخيل البلدية ٔتوجب القانوف  -
 .نفقات صيانة طرؽ البلدية -
 مسامهات البلدية واألقساط ادلًتتبة عليها -
 اإلقتطاع من قسم التسيَت لفائدة التجهييز واالستثمار  -
 فوائد القروض  -
 1أعباء تسيَت لفائدة قيم التجهيز واالستثمار -

 :ٖتتوي ىذه النفقات على:  ن قات التجهيز واالستثمار–ب 
 نفقات التجهيز العمومي. 
 نفقات ادلسامهة برأس ادلاؿ. 
 نفقات إعادة هتيئة منشئات البلدية. 

 إيرادات البلدية   : ثانيا
 .        تصنف إيرادات البلدية إذل صنفُت إيرادات تسيَت وإيرادات التجهيز واالستثمار

تتكوف إيرادات قسم التسيَت :   من قانوف البلدية195وىذا ما نصت عليو ادلادة :  إيرادات التسيير–أ 
 2:من ما يلي
 ناتج ادلوارد اجلبائية ادلرخص بتحصيلها لفائدة البلديات ٔتوجب التشريع والتنظيم ادلعموؿ هبما   -
ادلسامهات وناتج التسيَت ادلمنوح من الدولة والصندوؽ ادلشًتؾ للجماعات احمللية وادلؤسسات  -

 .العمومية
 .رسـو وحقوؽ مقابل اخلدمات مرخص هبما ٔتوجب القانوف و التنظيمات -
 .ناتج ومداخيل أمبلؾ البلدية -

 

                                                           

.،مرجع سبق ذكره10-11 من القانوف 198 ادلادة  1  
.، مرجع سبق ذكره10-11من القانوف ، 195 ادلادة  2  
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 : إيرادات التجهيز–ب 
 :         خيصص لتغطية نفقات قسم التجهيز واالستثمار ما يلي

 1. أدناه198اإلقتطاع من إيرادات التسيَت ادلنصوص عليها يف ادلادة  -
 .ناتج استغبلؿ لبلمتياز ادلرافق العمومية للبلدية -
 .الفائض احملقق عن ادلصاحل العمومية مسَتة يف شكل  مؤسسة ذات طابع صناعي وٕتاري -
 .ناتج ادلسامهات يف رأس ادلاؿ -
 .إعانات الدولة والصندوؽ ادلشًتؾ للجماعات احمللية والوالية -
 .ناتج التمليك -
 .اذلبات والوصايا ادلقبولة -
 كل اإليرادات ادلؤقتة أو الظرفية -
  . ناتج القروض -

 .كي ية إعداد وتن يذ ميزانية البلدية : المبحث الثاني 
تعترب ادلالية احمللية أحد فروع ادلالية العامة ألهنا تعتمد على القواعد ادلنظمة لئليرادات              

وثيقة مالية رمسية تبٌت أرقامها على أساس التنبؤ ْتجم كل من اإليرادات والنفقات " والنفقات وىي 
احمللية البلزمة لتنفيذ سياسات و نشاطات ذات طابع زللي ترمي إذل تقدًن خدمات زللية وفقا ألولويات 

ادلطلب  )مرحلة ٖتضَت ميزانية البلدية: ، وذلذا سيتم دراسة ىذا ادلبحث يف مطلبُتاجملتمع احمللي
 (.مطلب ثاين)،تنفيذ ميزانية البلدية(األوؿ

 .ميزانية البلديةتحضير  مرا ل: المطلب ااول 
٘تر ميزانية البلدية ٔتراحل عديدة متعاقبة زمنيا تغطي فًتة زمنية تتجاوز السنة ادلالية وتأخذ خبلىا        

يرادات والنفقات يف مرحلة اإلعداد إذل اإلأشكاؿ عديدة فتتغَت من رلرد مشروع ميزانية أولية على تقدير 
ف ٘تتع البلدية بالشخصية ادلعنوية واالستقبلؿ اإلداري يوجب إميزانية قابلة للتنفيذ بعد ادلصادقة، و

                                                           

.ادلرجع نفسو ، 10-11 من القانوف 198 ادلادة  1  
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 خاصة ٘تكنها من مؤىلة إطاراتاالعًتاؼ ذلا باالستقبلؿ ادلارل أو الذمة ادلالية ادلستقلة وىذا يعٍت توفَت 
الفرع األوؿ إعداد ادليزانية والفرع الثاين . ثبلثة فروع إذل سنتطرؽأداء اختصاصات ادلوكلة إليها وذلذا 

. التصويت، والفرع الثالث مرحلة ادلصادقةمصادر 
إعداد ميزانية البلدية  مر لة :ال رع ااول 

رؼ عليها وىذا ٔتساعدة أمنائها شيقـو رئيس اجمللس الشعيب البلدي بتحضَت ميزانية ادلؤسسة اليت ي      
لية ولتمكينها من ٖتضَت االعامُت وادلصاحل ادلختصة وفقا لتعليمات وزير الداخلية والوزير ادلكلف بادل
جلماعات احمللية مبلغ اميزانيتها يبلغ مدير الضرائب للوالية كل سنة الواليات والبلديات وصندوؽ 

التحصيبلت ادلنتظرة فيما خيص الضرائب والرسـو اليت تقـو مصاحلها بتحصيلها لفائدة ىذه اجلماعات، 
فة وأساس أخر النتائج ادلعرعلى ويتم ضبط ىذه التقديرات الواجب القياـ هبا يف ميزانية السنة 

. 1للتحصيل
وعندما يتم وضع مشروع ادليزانية يعرض على اللجنة ادلختصة بادلالية التابعة للمجلس الشعيب        

ادلختص لتبدي رأيها فيو قبل أف يعرض على اجمللس الشعيب نفسو دلناقشة والتصويت عليو يف جلسة 
. علنية

يتوذل األمُت العاـ للبلدية، "  من قانوف البلدية اليت تنص على أنو  180وىذا ما جاءت بو ادلادة        
 الشعيب البلدي، إعداد مشروع ادليزانية، يقدـ رئيس اجمللس الشعيب البلدي لس ٖتت سلطة رئيس ادلج

 2.مشروع ادليزانية أماـ اجمللس للمصادقة عليو
 : ىر على إحًتاـ القواعد التالية سويف ىذا اإلطار ينبغي على األمُت العاـ للبلدية أف ي       
تربير التقديرات ادلقًتحة يف ادليزانية ْتيث يتم حساهبا على أساس العناصر القاعدية الضرورية  -

. لتقييم النفقات واإليرادات
. ترتيب تقديرات النفقات بادلادة وادلصلحة مع تصنيفها بُت اإلجبارية والضرورية واالختيارية -

                                                           
 . 164، ص 2013 اجلزائر، ،  يلس شاوش البشَت ، ادلالية العامة، ديواف ادلطبوعات اجلامعية 1

.، مرجع سابق10-11 من القانوف 180 ادلادة  2  
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. أف تكوف تقديرات اإليرادات مبنية على أساس معطيات حقيقية -
 من 8 نفقات اذلياكل ادلمولة من ميزانية الدوؿ على عاتق ميزانية البلدية ادلادة ألخذوضع حد  -

 1.قانوف احملاسبة العمومية
التصويت على ميزانية البلدية  مر لة  : ال رع الثاني

       يصوت اجمللس الشعيب البلدي على ميزانية البلدية ضمن شروط ومواعيد زلددة قانونا حيث 
يصوت اجمللس الشعيب البلدي على ميزانية البلدية وتضبط " من قانوف البلدية على  181نصت ادلادة 

ة  ػػػػػػػػػػػػػػػػ أكتوبر من السن31يصوت على ادليزانية األولية قبل . وفقا لشروط ادلنصوص عليها يف ىذا القانوف
. 2'' يونيو من السنة ادلالية اليت تنفذ فيها15ادلالية اليت تسبق تنفيذىا، يصوت على ادليزانية اإلضافية قبل 

وجيرى التصويت على إعتمادات ادليزانية البلدية بابا بابا ومادة ومادة، وديكن لرئيس اجمللس الشعيب       
البلدي إجراءات ٖتويلية من مادة إذل مادة داخل نفس الباب، غَت أنو ال جيوز ٖتويل إعتمادات مقيدة 

. بتخصصات معينة
وال ديكن ادلصادقة على ادليزانية إذ دل تكن متوازنة و إذا دل تنص على النفقات اإلجبارية ويف حالة      

  : سلالفة تؤخذ اإلجراءات التالية
  يوما اليت تلي استبلمها إذل رئيس اجمللس الشعيب 15يرجعها الوارل مرفقة ٔتبلحظاتو خبلؿ 

. البلدي
  أياـ10ٗتضع ادليزانية للمداولة ثانية للمجلس الشعيب البلدي خبلؿ  .
  إذا صوت على ادليزانية رلددا بدوف توازف أو دل تنص على النفقات اإلجبارية يتم إعذار اجمللس

. من طرؼ الوارل
 ط بضإذا دل يتم التصويت على ادليزانية ضمن الشروط ادلطلوبة خبلؿ أياـ اليت تلي األعذار ت 

 

                                                           

.1990 لسنة 35 ادلتعلق باحملاسبة العموشلية، ج ر ج ج ، رقم 15/08/1990 ادلؤرخ يف 21-90 القانوف  1  
.  ادلتعلق بالبلدية، مشارإليو 10-11 من القانوف 181 ادلادة 2
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. 1تلقائيا من طرؼ الوارل
 المصادقة على الميزانية البلدية مر لة  : ال رع الثالث

 يـو من تاريخ 21إذا كاف ادلبدأ أف تنفذ مداوالت اجمللس الشعيب البلدي ْتكم القانوف بعد       
إيداعها لدى السلطة الوصية، فإف ادلداوالت ادلتعلقة بادليزانيات واحملاسبات ال تنفذ إال بعد ادلصادقة 

. عليها من السلطة الوصية
 من قانوف 56وىكذا ال تكوف ادليزانية احمللية قابلة للتنفيذ إال بعد ادلصادقة وىذا ما جاءت بو ادلادة 

 أدناه تصبح مداوالت اجمللس 60.59.57مع مراعاة أحكاـ ادلواد "أنو  على البلدية حيث نصت 
. 2"يوما من تاريخ إيداعها بالوالية  (21)الشعيب البلدي قابلة للتنفيذ بقوة القانوف بعد واحد وعشرين 

:  تن يذ ميزانية الجماعات المحلية: المطلب الثاني 
يقصد بتنفيذ ادليزانية احمللية دخوذلا حيز التطبيق ، أي االنتقاؿ من رلاؿ التقدير والتوقع إذل رلاؿ    

:  الواقع ادللموس ، وسنتطرؽ إذل ٖتليل تنفيذ ادليزانية كاآليت
. ااعوان المكل ون بتن يذ الميزانية المحلية: ال رع ااول

ب وادلصادقة عليها من قبل السلطة الوصائية تبدأ .ش .بعد التصويت على ميزانية البلدية من طرؼ ـ 
عملية تنفيذ ادليزانية وادلتمثلة يف ٖتصيل اإليرادات وصرؼ النفقات اليت تتم خبلؿ السنة ادلالية، إال أنو 
جيب اإلشارة أف ىذه ادلرحلة تعترب من أدؽ ادلراحل اليت ٘تر هبا ادليزانية وأمهها ، حيث يتدخل أكثر من 

 : طرؼ يف عملية التنفيذ وىم 
 ىو كل شخص مؤىل قانونا لتنفيذ عمليات تتعلق بأمواؿ الدولة ومؤسساهتا :بالصرف  اآلمر:أوالًال 

و اإليرادات، حيث تنطبق صفة اآلمر بالصرؼ على أوٚتاعاهتا العمومية ، سواءا تعلق األمر بالنفقات 
رئيس اجمللس الشعيب البلدي على مستوى البلدية ، والوارل على مستوى الوالية ، و يتفق ىذا التعريف 

                                                           
. 68، ص2014 عبد الوىاب بن بوضياؼ ، معادل لتسيَت شؤوف البلدية، دار اذلدى، عُت مليلة، اجلزائر، 1
.  ، مرجع سبق ذكره 10-11 من القانوف 56 ادلادة  2
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 من القانوف ادلتعلق باحملاسبة العمومية اليت قدمت تعريفا لآلمر بالصرؼ 23عموما مع مقتضيات ادلادة 
 1.ْتسب الوظائف اليت ديارسها

 يعد زلاسبا 2 من القانوف ادلتعلق باحملاسبة العمومية33 حسب ادلادة : المحاسب العمومي:ثانياًال 
ٖتصيل اإليرادات ودفع النفقات ، ضماف : عموميا كل شخص يعُت قانونا للقياـ بالعمليات التالية 

حراسة األمواؿ والسندات و القيم وادلمتلكات والعائدات وادلوارد ، حركة حسابات ادلوجودات ، يعترب 
مُت خزينة الوالية كمحاسب عمومي على أأمُت خزينة البلدية كمحاسب عمومي بالنسبة للبلدية ، و

  3.مستوى الوالية، باعتباره زلاسبا رئيسيا يف ٖتصيل ادلوارد وصرفها
 . مرا ل تن يذ الميزانية المحلية: ال رع الثاني
بعد التصويت من قبل اجمللس الشعيب البلدي على مشروع ادليزانية وادلصادقة عليها من طرؼ            

السلطة الوصية ، األمر الذي جيعل ميزانية البلدية قابلة للتنفيذ بتحصيل اإليرادات ودفع النفقات اليت 
سواءا – البلدية - ٗتضع لقواعد احملاسبة العمومية، حيث صلد أف عملية تنفيذ ميزانية اجلماعات احمللية

. تعلق األمر بتنفيذ النفقات أو بتنفيذ اإليرادات ٘تر ٔترحلتُت 
     مرا ل تن يذ ميزانية البلدية: ال رع الثاني

يستوجب تنفيذ النفقة عن طريق االلتزاـ بالنفقة وتصفيتها واألمر بالصرؼ أو ٖترير : تن يذ الن قات:أوال
. و٘تر عملية ٘ترير النفقات ٔترحلتُت تتمثبلف يف ادلرحلة اإلدارية وادلرحلة احملاسبية. احلوالة وأخَتا الدفع 

 تكوف من اختصاص رئيس اجمللس الشعيب البلدي بصفتو اآلمر بالصرؼ وتتمثل ىذه :المر لة اإلدارية
. التصفية واألمر بالصرؼبادلرحلة يف االلتزاـ 

 من قانوف احملاسبة العمومية 19 يعرؼ االلتزاـ بنص ادلادة ":دور اآلمر بالصرف" ـ مر لة االلتزام 01
 .و زلاسيب أوقد يكوف قانوين " يعد االلتزاـ اإلجراء الذي يتم إثبات نشوء الدين " على انو 

                                                           
 على 1990 لسنة 35 ، يتعلق باحملاسبة العمومية ، ج ر ج ج، ع 1990 أوت 19 مؤرخ يف 21-90 من القانوف رقم 23 تنص ادلادة   1

يعد آمر بالصرؼ يف مفهـو ىذا القانوف كل شخص يؤىل لتنفيذ عمليات ادليزانية ادلتعلقة بإجراءات اإلثبات والتصفية و إصدار سند " ما يلي 
". األمر بالتحصيل من جانب اإليرادات والقياـ بإجراءات اإللتزاـ والتصفية أو ٖترير احلواالت فيما يتعلق  بالنفقات 

. من قانوف احملاسبة العمومية، مرجع نفسو33 ادلادة  2  
. 30بلعسل حناف، لعماري سعاد، مرجع سبق ذكره، ص  3
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ىو عمل إداري يصدر عن رئيس اجمللس الشعيب البلدي أو مفوضو ْتيث جيعل :اإللتزام القانوني-أ
وقد ينشأ عن عمل غَت إداري كأف تدوس ،البلدية مدينة للغَت،كإمضاء صفقة أو عقد أو قرار قضائي

فااللتزاـ بالنفقة يكوف عن احلادث ،سيارة البلدية أحد ادلارة فيًتتب تعويضها للمدوس على البلدية
 .1نفسو
ىو ٗتصيص اعتمادات للعملية النإتة عن االلتزاـ القانوين ، فالبلدية قبل أف :  االلتزام المحاسبي-ب 

ترتبط بأي عقد البد من وجود االعتمادات وأف تكوف سلصصة ذلذا النوع من النفقات، وقبل القياـ 
 :بااللتزاـ البد من احًتاـ شيئُت مها

 نوفمرب من كل سنة كقاعدة لبللتزاـ بنفقات التسيَت، 30 فتاريخ االلتزاـ زلدد بػ :فترة االلتزام 
 ديسمرب، وىذا يف 31غَت انو استثناءا يف حالة الضرورة ادلربرة يلتـز هبذه النفقات إذل غاية 

 : احلاالت اآلتية
حالة  )عندما يتعلق األمر بالتزامات التسوية ادلخصصة لرفع ادلبلغ النهائي لنفقات ادللتـز هبا  -

  .(ارتفاع األسعار اليت تتعلق بالصفقات
 نوفمرب واليت تتطلب اإلستعجاؿ وال ديكن 30 بعد أاستثناءا فيما خيص االحتياجات اليت تنش -

 . لبللتزاـ هباينايراالنتظار إذل الفاتح 
 ديسمرب من اعتمادات السنة 31ف يلتـز هبا إذل غاية أنفقات قسم التجهيز واالستثمار ديكن  -

 .اجلارية
  ال ديكن يف حالة من األحواؿ أف يتجاوز االلتزاـ اإلعتمادات ادلقدرة وادلصادؽ :مبلغ االلتزام 

 .يةعليها، وإذا حدث ذلك يتحمل اآلمر بالصرؼ ادلسؤولية الشخصية وادلاؿ
"  دور اآلمر بالصرف" مر لة التص ية  – 02

 الوثائق احملاسبية وٖتديد ادلبلغ الصحيح للنفقات أساستسمح التصفية بالتحقيق على          
:  تعرب التصفية عن قاعدة أداء اخلدمة أو ما يسمى قاعدة احلق ادلكتسب و٘تر بعملتُت مها،العمومية 

 إف قاعدة اخلدمة ادلنفذة تعد من قواعد  احملاسبة العمومية ، وتتمثل يف أف :معاينة الخدمة المقدمةأـ 
: الدولة ال تسدد مسبقا ولكن فقط إذا نفذت اخلدمة، وىذا يتجسد يف حالتُت

                                                           
 مزييت فاتح، الرقابة على ميزانية البلدية، مذكرة لنيل شهادة ماجستَت يف القانوف العاـ، ٗتصص قانوف اإلدارة العامة، كلية احلقوؽ والعلـو  1

. 47، ص 2013/2014السياسية، قسم احلقوؽ، جامعة العريب بن مهيدي، أـ البواقي، اجلزائر، 
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نفسها بدوف طلب من " رئيس اجمللس الشعيب البلدي"  ٔتبادرة من اإلدارة :الحالة ااولى  -
 .الدائن كمصاريف ادلستخدمُت 

 بطلب من الدائن مدعما بادلستندات الثبوتية البلزمة فيما خيص مصاريف العتاد :الحالة الثانية -
، ويتم التحقق من الوثائق ادلبينة اليت تظهر حقيقة اخلدمة ادلؤدا  وفقا للقوانُت ةواللواـز
 .والتنظيمات السارية ادلفعوؿ ، وٗتتلف الوثائق حسب طبيعة النفقات

 يف العملية الثانية يتم حساب مبلغ دين البلدية بصورة دقيقة ، والتأكد من أنو :التص ية الخالصةب ـ 
 أربعحقيقي واجب األداء، وكذلك التأكد من أنو دل يسدد بدفع سابق أو دل يسقط أجلو ٔترور 

  1.سنوات
إف رئيس اجمللس "وجيب أف يشار إذل دليل التصفية يف الوثيقة الثبوتية حيث تظهر العبارة التالية    

الشعيب البلدي ادلمضي أسفلو يشهد بأف األعماؿ والتمويبلت والنقل قد مت القياـ هبا ، وأف الكميات 
 ."ف األداءات قد حصلت يف اآلجاؿ احملدودةأواألٙتاف صحيحة و

 

 :(دور اآلمر بالصرف)ـ مر لة اامر بالصرف 03
، وىي عملية ْتتة تتمثل يف 2     يعد ٖترير حواالت اإلجراء الذي يأمر ٔتوجبو دفع النفقات العمومية 

إبراـ عقد إداري، ويكوف بإصدار حوالة للدفع لصاحل الدائن ْتيث تكوف دعوة ألمُت خزينة البلدية 
. إلجراء الدفع تطبيقا لنتائج عملية التصفية

 مارس من 15 إف مرحلة اإلذف بالصرؼ واليت يف كثَت من األحواؿ مبلزمة للتصفية، ويعترب تاريخ      
 ادلؤرخ 268-97 من ادلرسـو التنفيذي رقم 08وقد نصت ادلادة . جل بالصرؼ أالسنة ادلوالية كآخر 

 احملدد لئلجراءات ادلتعلقة بااللتزاـ بالنفقة وتنفيذىا وضبط صبلحيات اآلمرين 1997 جويلية 21يف 

                                                           
  .07/07/1984 ادلؤرخ يف 28 ادلتعلق بقوانُت ادلالية، ج ر ج ج ،ع 07/07/1984 ادلؤرخ يف 84/17 من قانوف رقم 16 نص ادلادة  1
.  ادلتعلق باحملاسبة العمومية90/21 من قانوف 21 ادلادة  2



 الفصل األول  المبادئ العامة  ول ميزانية الجماعات المحلية

 

38 
 

 على أنو ال يلـز اآلمر بالصرؼ بإجراء التزاـ بالنفقات غَت ادلطابقة للتشريع 1بالصرؼ ومسؤولياهتم
: والتنظيم ادلعموؿ بو  السيما يف احلاالت التالية

 .اإلعتماداتعدـ توفر  -
 . عدـ توفر ادلناصب ادلالية-

 .عدـ وجود باب ٖتسم منو النفقة- 
. (مر لة الدفع دور المحاسب العمومي)المر لة المحاسبية

يقـو بو احملاسب العمومي الذي ديارس يف نفس .2     وىو إجراء يتم بواسطتو إبراء الدين العمومي
الوقت دور أمُت صندوؽ البلدية، ويلعب احملاسب دورا مهما يف مراقبة قانونية النفقة، طبقا ألحكاـ 

 واحملدد اللتزمات احملاسب، والذي جيب عليو التأكد 1990 مارس 15 ادلؤرخ يف 90/21القانوف رقم 
: أساسا شلا يلي

 جيب على احملاسب التأكد من اعتماد اآلمر بالصرؼ ٔتجرد تعيينو :ص ة اآلمر بالصرف -
 .ويوجو منوذجا من توقيعو ألمُت صندوؽ البلدية بصفتو احملاسب البلدي

 على وثائق ادليزانية اليت يف حوزتو، جيب عليو التأكد من أف ادلبلغ باالعتماد: توفر اإلعتمادات -
 .الت ال يتجاوز اإلعتمادات ادلخصصة للميزانيةااإلٚتارل للحو

إف ادلراقبة األكثر أمهية ٗتص إثبات :مطابقة الن قة للقوانين والتنظيمات سارية الم عول -
نو ال جيب عليو يف كامل األحواؿ أف أغَت . اخلدمة ادلقدمة وصحة األرقاـ واألوراؽ الثبوتية

ذف بصرفها ، بل إف احلكم من صبلحيات رئيس اجمللس أو مغزى النفقة اليت أحيكم على سبب 
 . الشعيب البلدي وحده

 : تشمل عملية تنفيذ اإليرادات أربعة مراحل وىي:تن يذ اإليرادات– ب 

                                                           
 احملدد لئلجراءات ادلتعلقة بااللتزاـ بالنفقة وتنفيذىا وضبط 1997 جويلية 21 ادلؤرخ يف 268-97 من ادلرسـو التنفيذي رقم 08ادلادة  1

  .1997صبلحيات اآلمرين بالصرؼ ومسؤولياهتم،ج ر ع لسنة 
  . سبق ذكره ادلتعلق باحملاسبة العمومية، مرجع90/21 من قانوف 22  ادلادة  2
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:  (يقوم بو اآلمر بالصرف) اإلثبات :ثانياًال 
 ادلتعلق باحملاسبة العمومية، 1990 أوت 15 ادلؤرخ يف 90/21 من قانوف 16    نصت عليو ادلادة 

يعد اإلثبات اإلجراء الذي يتم ٔتوجبو تكريس حق الدين العمومي، أو تكريس احلق القانوين مثل ٖتديد 
 1.الوعاء الضرييب 

 (يقوم بها اآلمر بالصرف)ـ التص ية 02
مثل مبلغ الضريبة أو الرسم  )  تسمح تصفية اإليرادات بتحديد ادلبلغ الصحيح للدين الواجب ٖتصيلو

: ، وذلك بإصدار وثائق ٘تهيدية إلصدار امر بالتحصيل، ومن بُت ىذه الوثائق(الغرامة
 .األمر بالدفع مثل حقوؽ االحتفاالت -
 .كشوؼ النواتج مثل الرسم على التظاىرات -
 .جداوؿ للتنفيذ مثل العقارات ادلبنية والغَت مبنية -
 .العقود مثل عقد اإلجيار وزلضر ادلزايدات -

. (يقوم بو اآلمر بالصرف )ـ اامر بالتحصيل03
، ويعد التحصيل اإلجراء الذي يتم ٔتوجبو (رئيس اجمللس الشعيب البلدي) يصدره اآلمر بالصرؼ      

 ادلتعلق باحملاسبة العمومية ، 90/21 من قانوف 18إبراء الدين العمومي ، وىو ما نصت عليو ادلادة 
 2. مارس من السنة ادلوالية لتنفيذ ادليزانية31ويتم التحصيل إذل غاية 

  وىذا األمر حيدد فيو طبيعة اإليراد، أساس احلساب، وسند القيمة ادلستحقة وحيمل رقم         
 .(تسيَت وٕتهيز واستثمار)تسلسلي حسب السنة وحسب األقساـ 

 (ه المحاسب العموميبيقوم ): ـ التحصيل04
، وىناؾ ٖتصيل ودي وىو إشعار ادلدين وإعطائو (أمُت خزينة البلدية)وىو إجراء يقـو بو احملاسب        

أي )مهلة تسديد ما عليو أو ٖتصيل إجباري لعدـ استجابة ادلدين يف الفًتة احملددة يف التحصيل الودي 
( سند تنفيذي)ويصبح األمر ىنا أمر تنفيذي يسمى بالبيانات التنفيذية  (التخلي عن التسديد

                                                           

.ادلرجع نفسو ادلتعلق باحلصاسبة العمومية، 21-90 من القانوف 16 ادلادة  1  
. ادلتعلق باحملاسبة العمومية، مرجع سبق ذكره90/21 من قانوف 18 ادلادة  2   
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أما بالنسبة لكيفية ٖتويل سندات التحصيل إذل احملاسب العمومي، فالسندات التحصيلية يتم       
إعدادىا من طرؼ رئيس اجمللس الشعيب البلدي وتوجو إذل أمُت خزينة البلدية، ويفصل فيها مبلغ كل 

سند والوثائق البيانية ذلا بأربع نسخ ترسل منها ثبلثة نسخ للمحاسب العمومي الذي يتوذل الرقابة، ويعيد 
إرساؿ نسخة لآلمر بالصرؼ ونسخة دلديرية الضرائب قصد اإلثبات، أما النسخة الرابعة حيتفظ هبا على 

 1.مستوى  البلدية
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
  .47مزييت فاتح، الرقابة على ميزانية البلدية، مرجع سبق ذكره، ص   1
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 :   الصة ال صل ااول
         من خبلؿ الدراسة اليت تطرقنا ذلا يف ىذا الفصل توصلنا إذل أف ميزانية البلدية ىي جدوؿ 
تقديرات اإليرادات والنفقات السنوية للبلدية وعملية ٖتضَتىا وتنفيذىا تتم يف اإلطار الذي حدده 

القانوف فهي ٖتتاج لتغطية الوظائف ادلتعددة اليت تتوالىا يف سلتلف ادليادين ادلنوطة هبا إذل موارد ذاتية 
تضمن ذلا صلاح دورىا يف سلتلف من خبلؿ ادلسامهة يف تطوير االقتصاد ، فيبادر رئيس اجمللس الشعيب 

البلدي باقًتاحها وإعدادىا مث يودعها لدى اجمللس للتصويت مث ادلصادقة عليها من طرؼ اجلهات 
 .ادلخولة ذلا قانونا بعد ذلك ٖتاؿ إذل األجهزة ادلكلفة بتنفيذىا على الوجو األكمل 

 
 



 

 

 انفصم انثبًَ

المحلية الجماعات وتبعية مالية  استقاللية مظاىر  
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ؿ احمللي أداة ٖتقيق التنمية احمللية وتسيَت مصاحل اإلدارة احمللية يف ادلقاطعات اإلقليمية يف ييعترب التمو     
اجلزائر، فالتمويل احمللي ديثل كل ادلوارد ادلالية ادلتاحة، واليت ديكن توفَتىا من مصادر سلتلفة لتمويل 

 ي من قانوف البلدية ادلؤرخ فػ146فمثبل أكدت ادلادة رقم .ادلشاريع التنموية على ادلستوى احمللي
، على أف البلدية 07/04/1990 من قانوف الوالية ادلؤرخ يف 132 وادلادة رقم 07/04/1990

، : والوالية مسؤولتاف عن تسيَت وسائلهما ادلالية اخلاصة واليت تتألف من و مداخيل اجلباية والرسـو
.  اإلعانات والقروضومداخيل شلتلكاهتما،

               وعليو فانطبلقا من ادلوارد الداخلية واخلارجية اليت تتوفر عليها اجلماعات احمللية واليت نصت 
مظاىر  )عليها التشريعات اجلزائرية، ديكن التعرؼ على طبيعتها من خبلؿ ما سنتناولو يف ادلبحث األوؿ

   (.مظاىر تبعية مالية اجلماعات احمللية)و ادلبحث الثاين (استقبللية مالية اجلماعات احمللية

 . مظاىر استقبللية مالية اجلماعات احمللية :المبحث ااول 
 و الوسائل احملددة قانونا و اليت ٘تكن اإلجراءاتيعرؼ التمويل احمللي البلدي بأنو رلموع              

.  برامج تنموية إطارىيئات البلدية من تنفيذ سلططاهتا يف 
نو كل ادلوارد ادلتاحة و اليت ديكن توفَتىا من مصادر سلتلفة لتمويل على أكما يعرؼ               

كرب معدالت التنمية و تعزز من استقبللية أالتنمية احمللية على مستوى اجلماعات اإلقليمية بصورة ٖتقق 
. السلطة احمللية عن احلكومة ادلركزية 
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الموارد الجبائية المخصصة كليا والمخصصة جزئيا لجماعات المحلية  :المطلب ااول 
القسم األكرب من مداخيل البلدية و أىم مواردىا حيث يعد برنامج ادلوارد اجلبائية ٘تثل            

سلتلف الضرائب ، إذ فصل بُت قد صنف ادلشرع اجلزائري ،فنجد أف 1992اإلصبلح الضرييب سنة 
. الضرائب العائدة مداخيلها للدولة و تلك اليت ترجع مداخيلها إذل اجلماعات احمللية

. الموارد الجبائية المخصصة كليا للجماعات المحلية: ال رع ااول
      ٖتتل اجلباية مكانة ىامة يف ٘تويل وتلبية سلتلف أعباء اذليئات اإلقليمية كوف أف ىذه األخَتة تعتمد 
أساساً على ادلوارد اجلبائية، وىذا نظراً إلمتيازىا باالستقرار مقارنة بادلوارد األخرى حيث أف القسم األكرب 

 . من عائداهتا من طبيعة جبائية %90لئليرادات تأيت من حصيلة اجلباية ، إذ صلد أكثر من 
     ديكن تقسيم ادلوارد اجلبائية احمللية إذل موارد جبائية سلصصة كلياً للجماعات احمللية وموارد جبائية 

 .سلصصة جزئياً للجماعات احمللية 
 (TAP) الرسي على النشاط المهني   -1

 و حيصل الرسم على النشاط ادلهٍت حيث مت تعديلو ٔتوجب 1996احدث ٔتوجب قانوف ادلالية لسنة 
 على أف توزع عائدات %2.55 من قانوف ادلادة التكميلي حيث ٖتددت نسبة ذلك الرسم بػ 08ادلادة 

 1: ىذا الرسم على كل من الوالية ، البلدية ، الصندوؽ ادلشًتؾ للجماعات احمللية كما يلي 
 %0.75الوالية  -
 % 1.66البلدية  -
 2%0.14الصندوؽ ادلشًتؾ للجماعات احمللية  -

 ادلتعلق بقانوف ادلالية التكميلي 83-67جاء ىذا الرسم ٔتوجب األمر رقم :  الرسي العقاري  -2
 و 1994 من قانوف الضرائب ادلباشرة و الرسـو ادلماثلة لسنة 248 إذل ادلادة 2حيث تنظمو ادلواد 

يطبق ىذا الرسم على ادلمتلكات ادلبنية الواقعة على تراب البلدية منها ادلمتلكات الغَت مبنية ّتميع 

                                                           
. 85/96، ج ر ج ج، رقم 1997 يتضمن قانوف ادلالية لسنة 30/12/1996 ادلؤرخ يف 31/-96 من األمر رقم 8 ادلادة  1
 .35 زرقاط جبلؿ الدين، مرجع سبق ذكره، ص  2



 الفصل الثاني مالية الجماعات المحليةوتبعية مظاىر استقاللية                              

 

45 
 

 أما الرسم على ادلمتلكات الغَت مبنية ّتميع ،أنواعها ، و التخزين و أراضي البنايات و ما يلحق هبا
أنواعها و اليت منها على اخلصوص األراضي الغَت قابلة للتعمَت و الكائنة يف ادلناطق العمرانية و يف 

ادلناجم ، حيدد وعاء الرسم يف حاصل القيمة اجلبائية للمتلكات ادلعرب عنها بادلًت ادلربع اذلكتار 
 1.الواحد حسب احلالة 

 

 : رسي التطهير  -3
ى مصاحل إلزالة القمامة ػػػػدة بالبلديات و اليت تتوفر علػػػػػػػػيؤسس سنويا على ادللكيات ادلبنية ادلتواج   

 يفرض على 2002ادلنزلية ، حيث اصطلح عليو برسم رفع القمامات ادلنزلية وفق قانوف ادلالية لسنة 
ادلبلؾ و ادلستأجرين للملك و يؤسس لفائدة البنايات اليت تعمل هبا مصلحة رفع القمامات ادلنزلية و 
يتحدد ىذا الرسم من خبلؿ مصادقة السلطة الوصية على مداوالت اجمللس الشعيب بقرار من رئيسو 

 2مهما كاف عدد سكاف البلدية ادلعنية 
 لصاحل البلديات ادلصنفة كمناطق سياحية واحلمامات 1996أعيد تأسيسو سنة  : رسي اإلقامة -4

ادلعدنية و البحرية ، يفرض ىذا الرسم على األشخاص ادلقيمُت بالبلدية و ديلكوف فيها إقامة دائمة 
خاضعة للرسم العقاري و يتم حسابو عن كل شخص و لكل يـو ، و يتم ٖتصيلو عن طريق 

أصحاب الفنادؽ و احملبلت ادلستعملة إليواء السواح أو ادلعاجلُت باحلمامات ادلدنية و يدفع ٖتت 
  3.بعنواف مداخيل اجلباية احمللية للبلدية  (خزينة  البلدية حاليا  )مسؤوليتهم إذل قباضة الضرائب 

كاف يطبق على واليات العاصمة وعنابة، ووىراف فقط، مث امتد ٔتوجب قانوف :  رسي السكن-05
 لكل البلديات مقرات الدوائر احلضرية الرئيسية، وناتج ىذا الرسم سلصص بالكامل 2003ادلالية لسنة 

 دج بالنسبة 300:لصيانة احلظائر العقارية لبلديات الواليات، حيث قدرت ىذه ادلبالغ كاآليت

                                                           
. 74 ، ص 2008/2009بن داخية سلمى ، نفقات اجلماعات احمللية  رسالة ماجيسًت ، كلية احلقوؽ جامعة اجلزائر ، سنة   1
، - عنابة– ، جامعة باجي سلتار 04 بسمى عودلي ، تشخيص نظاـ اإلدارة احمللية و ادلالية احمللية ، رللة اقتصاديات مشاؿ افريقيا ، عدد  2

. 271 ص 2004اجلزائر،
 .271 ادلرجع نفسو ، ص  3
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دج للمحبلت ذات الطابع التجاري وغَت التجاري احلريف 1200للعمارات ذات الطابع السكٍت، و 
. 1وغَتىا من النشاطات االخرى

 

. الموارد الجبائية المخصصة جزئيا للجماعات المحلية: ال رع الثاني
 تتمثل ادلوارد اجلبائية ادلخصصة جزئيا للجماعات احمللية يف سلتلف الضرائب والرسـو احمللية            

اليت يقسم عائدىا بُت اجلماعات احمللية وبعض الصناديق مثل الصندوؽ ادلشًتؾ للجماعات احمللية، 
: وتتمثل أساسا يف

يعترب الرسم على القيمة ادلضافة ضريبة غَت مباشرة يتحملها : ـ الرسي على القيمة المضافة01
ادلستهلك ويدفعها ادلنتج ويطبق على عمليات االستَتاد، عمليات البيع واالشغاؿ العقارية واخلدمات غَت 

، حيث يعترب %17 ، ؤتعدؿ مرتفع قدره %07اخلاضعة لرسـو خاصة، وتفرض ٔتعدؿ منخفض قدره 
: من أىم ادلوارد اجلبائية نظرا دلردوديتو العالية، وتوزع نسب ىذا الرسم وفقا للجدوؿ التارل

حصة الصندوؽ ادلشًتؾ للجماعات احمللية  حصة البلدية حصة الدولة  اذليئة  
 %10           %05     %85 النسبة ادلئوية  

 وىو رسم يفرض على ذبح حيوانات االستهبلؾ، وعلى اللحـو ادلصدرة :ـ الرسي على الذبح02
 دج 03.5 دج للكيلو غراـ الواحد، 05وادلستوردة كذلك، ٖتصلو البلدية يكوف حسابو على أساس 

. نيةادج لصندوؽ ٛتاية الصحة احليو01.5للبلدية، و
 يطلق عليها إسم الضريبة على الذمة ادلالية، وخيضع ذلذه الضريبة :ـ الضريبة على الممتلكات03

 2.األشخاص الطبيعية ادلقيمة يف اجلزائر وغَت ادلقيمة يف اجلزائر واليت ذلا موطن جبائي فيها
 %60دؿ ػػػػػػػػػػة ٔتعػػػػى ميزانية الدوؿػػػػػػ عل%100ات ػػػػػػػػـ توزيع حصيلة ضريبة ادلمتلكػػػػػػػػػ    كما يت        

 ٖتت عنواف الصندوؽ  302-050:، والنسبة الباقية على احلساب اخلاص رقم%20،ميزانية البلدية 
 

                                                           
 شبليب أماؿ، نايت معمر المية، اجلباية كأداة لتمويل اجلماعات احمللية، مذكرة لنيل شهادة ادلاسًت يف احلقوؽ، فرع قانوف اجلماعات احمللية،  1

. 26، ص2012جامعة عبد الرٛتاف، ّتاية، 
. 16شبليب أماؿ،  مرجع سبق ذكره، ص  2
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 1. من موارد البلديات%08لكن حصيلة الضريبة على ادلمتلكات ال تشكل إال نسبة . الوطٍت للسكن
 يتحملها كل شخص طبيعي أو معنوي ديلك سيارة خاضعة للضريبة وتتوزع :ـ قسيمة السيارات04

 2 %80 والصندوؽ ادلشًتؾ للجماعات احمللية بنسبة %20حصيلة القسيمة بُت الدولة بنسبة 
  .الموارد الغير جبائية والموارد الخارجية للجماعات المحلية: المطلب الثاني

تعترب ادلوارد الغَت جبائية وادلوارد اخلارجية للجماعات احمللية مصدراً من مصادر التمويل شلا يساعدىا على 
 .تغطية نفقاهتا وتسيَت أمورىا بشكل جيد واحملافظة على استقرارىا ادلارل

 الموارد الغير جبائية للجماعات المحلية : ال رع ااول  
تتكوف ادلوارد ادلالية غَت اجلبائية للجماعات احمللية أساسا من عائدات أمبلؾ اجلماعات احمللية           

. و اإليرادات ونواتج األمبلؾ
 تتوفر اجلماعات احمللية على رلموع من ادلمتلكات سواءا :ـ مدا ل أمالك الجماعات المحلية01

كانت عقارية أو منقولة، باعتبارىا ذات شخصية معنوية جاز ذلا التصرؼ يف شلتلكاهتا باخلصوص اجيار 
. أخل، وتشكل نسبة ضئيلة من إيرادات التسيَت..العقارات، حقوؽ الطرقات

من قانوف البلدية والوالية على التوارل ، يتعُت 3 136 وادلادة 161 وفقا للمادة  : التمويل الذاتي-02
على كل من الوالية والبلدية ضرورة اقتطاع جزء من إيرادات التسيَت وٖتويلو إذل قسم التجهيز 

واالستثمار، ويهدؼ ىذا اإلجراء إذل ضماف التمويل الذايت لفائدة البلدية والوالية حىت تتمكن من 
 وتقدر %20 إذل %10ٖتقيق حد أدىن من االستثمار لفائدة ذمتها ، ويًتاوح ىذا اإلقتطاع ما بُت 

: نسبة اإلقتطاع على أساس أمهية إيرادات التسيَت، وادلتمثلة فيما يلي
. (بالنسبة للبلديات)ػ الضرائب الغَت مباشرة 

                                                           
 .172ص .أ بسمة عودلي مرجع سبق ذكره 1
. 272بسمة عودلي ،ادلرجع نفسو، ص  2
 . من قانوف البلدية والوالية، مرجع سبق ذكره136 161 ادلادة  3
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 1.(بالنسبة للواليات)ػ الضرائب الغَت مباشرة 
 وىي اإليرادات اليت تنتج عن استغبلؿ أو استعماؿ اجلماعات احمللية :اإليرادات ونواتج اامالك: 03

تتحصل عليو نتيجة استعماؿ  ألمبلكها بنفسها باعتبارىا أشخاص اعتبارية تنتمي للقانوف العاـ، أو ما
 االستغبلؿ يف ادلعرض واألسواؽ ،مبلكها من طرؼ الغَت، كبيع احملاصيل الزراعية أو حقوؽ اإلجيارأ

. وأماكن التوقف
 

: الموارد الخارجية للجماعات المحلية: الثانيال رع 
تأيت عملية االعتماد على ادلوارد اخلارجية كمرحلة ثانية أو استثنائية تلجأ إليها السلطات احمللية         

عند الضرورة إذا كانت ادلوارد الداخلية ال تكفي لتغطية نفقات التجهيز واالستثمار يف ادليزانية احمللية، 
: فادلوارد اخلارجية األساسية وفق التنظيم ادلعموؿ بو يف اجلزائر تتمثل فيما يلي

  و٘تثل مورد آخر لتمويل مشاريع التنمية احمللية، حيث تسدد أشغاؿ التجهيز واإلصلاز :القرو 
ذا اقًتضت البلدية يتم تسديد رأمساؿ الدين بفضل إيراداهتا إوالدراسات من ميزانية التجهيز واالستثمار، و

 :من االستثمار وادلتمثلة يف
مسامهات ادلتعهدين يف نفقات التجهيز العمومية عن طريق رسـو زللية للتجهيز اليت تًتاوح بُت  -

.  من قيمة العقار واألرض ادلعدة للبناء%05 إذل 1%
.  إعانات الدولة عن طريق تقدًن مساعدات هنائية -
. االقتطاعات من ميزانية التسيَت -
.  القروض احملتملة لدى مؤسسات مالية من الدولة عن طريق مساعدات مؤقتة -
عموما يكوف القرض احملصل عليو من قبل البلدية ديثل القرض اإلجياري شلا يساعد البلدية على و     

    2.ٗتصيص ىذه األمواؿ للعمليات اليت ٖتقق إيرادات من أجل تسديد الديوف 

                                                           
،رسالة ماجستَت، كلية العلـو (دراسة تطبيقية دليزانية بلدية أدرار)دلَت عبد القادر،الضرائب احمللية ودورىا يف ٘تويل ميزانية اجلماعات احمللية1

. 96 ص 2014 -2013اإلقتصادية، جامعة وىراف،
. 273مرجع سبق ذكره ص ، دلي وبسمة ع 2
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 وهتدؼ إذل تكملة ادلوارد ادلالية ادلتاحة للهيئات احمللية وتقليص الفوارؽ بينها :اإلعانات الحكومية

لتحقيق التوازف، كما تنقسم اإلعانات احلكومية إذل اإلعانات اليت ٘تنحها الدولة وتلك اليت دينحها 

فالبلديات تستفيد من إيرادات غَت مباشرة عن طريق ادلخططات . الصندوؽ ادلشًتؾ للجماعات احمللية

البلدية للتنمية، حيث ٘تنح ذلا يف ميزانية التجهيز، وقد توقف الصندوؽ ادلشًتؾ للجماعات احمللية عن 

 1. نظرا للعبء الثقيل لتسيَت احلرس البلدي ادلفروض على عاتقو1995تقدًن اإلعانات يف سنة 

جماعات المحلية المظاىر تبعية مالية : المبحث الثاني 
           تعترب الرقابة ادلالية أداة من أدوات السلطة العامة اليت هتدؼ إذل ٛتاية ادلاؿ العاـ بعدة وسائل 

سخرهتا الدولة لصاحل ىيئات وأشخاص القانوف العاـ من اجل ٕتسيد سياستها الرقابية على اإليرادات 
. والنفقات

أخضع ادلشرع اجلزائري مالية اجلماعات احمللية إذل رقابة صارمة مستوحاة من النموذج كما            
الفرنسي وذلك من أجل التأكد من صحة كل العمليات احملاسبية اليت خصصت من أجلها األمواؿ 

تتمثل يف الرقابة السابقة على تنفيذ ادليزانية . احمللية، حيث فرض على البلديات والواليات رقابة واسعة
اليت ديارسها كل من ادلراقب ادلارل، واحملاسب العمومي والرقابة الوصائية وادلتمثلة يف رقابة الوارل ، ورقابة 

رئيس الدائرة، وأخَتا الرقابة البلحقة اليت ٘تارسها رلموعة من األجهزة، وتتمثل يف  رللس احملاسبة و 
 . ادلفتشية العامة

 

 .الرقابة السابقة لمالية الجماعات المحلية: المطلب ااول
        ٘تارس الرقابة الداخلية من قبل اإلدارة يف نفس التنظيم، ويعهد  ىذا النوع من الرقابة إذل موظفُت 

من اإلدارة تلقو تكوينا خاصا عن الرقابة ادلالية، وتعترب الرقابة الداخلية أوؿ خطوة ٗتضع ذلا ميزانية 
البلدية، وذلك عن طريق قياـ اإلدارة برقابة أعماذلا بنفسها، وهتدؼ ىذه الرقابة إذل الكشف عن 

                                                           
  .273ي، ادلرجع نفسو، ص دل بسمة عو 1
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ادلخالفات والتأكد من كل األعماؿ اليت يتم إجراؤىا حسب ما ىو مسموح بو من قبل اإلدارة وٖتفيز 
. مسؤولية القائمُت هبا

 ديكن اإلشارة أف األجهزة ادلكلفة بالرقابة الداخلية على ميزانية اجلماعات احمللية تتمثل يف رقابة    كما   
 .ادلراقب ادلارل ورقابة احملاسب العمومي والسلطة الوصية

رقابة المراقب المالي  : ال رع ااول 
 ادلراقب ادلارل على أنو موظف تابع لوزارة 92/414 من ادلرسـو التنفيذي رقم 09        عرفت ادلادة 

يتواجد على ادلستويُت ادلركزي واحمللي ويعُت ىو ومساعديو ٔتوجب قرار  (ادلديرية العامة للميزانية )ادلالية 
 .1مشروعية ال مبلئمة على النفقات العمومية وزاري، وتعد رقابتو رقابة 

       فهو موظف ينتمي إذل وزارة ادلالية مهمتو التأشَت على مشروع اإللتزاـ الذي حيرره اآلمر بالصرؼ، 
. ولو صبلحية الرفض يف بعض العمليات ادلخالفة يف القانوف

 نوفمرب وادلتعلق بالرقابة السابقة للنفقات ادلعدؿ 14 يف 92/414طبقا ألحكاـ ادلرسـو التنفيذي ؼ 
: " ادة الثانية منوػػػػػػػ حيث تنص ادل،وادلتمم فإف اجلماعات احمللية ٗتضع لرقابة ادلالية السابقة لتنفيذ ادليزانية

ة، ػػػػػػػػا على ميزانيات ادلؤسسات واإلدارات التابعة للدوؿبوتطبق الرقابة السابقة لنفقات اليت يلتـز 
 2."وادليزانيات ادللحقة، وعلى احلسابات العامة للخزينة، وميزانيات الواليات، وميزانيات البلديات

 يعترب ادلراقب ادلارل ادلرشد واحلارس على تنفيذ ادليزانية مع إعبلـ ادلصاحل ادلالية باألخطاء اليت يرتكبها 
اآلمر بالصرؼ، حيث ٗتضع القرارات ادلتضمنة التزاما مسبقا بالنفقات قبل التوقيع عليها لتأشَتة ادلراقب 

 مشاريع القرارات ادلتضمنة التزاما بالنفقات 4143-92 من ادلرسـو 05ادلارل، وقد حصرت ادلادة 
: لتأشَتة ادلراقب ادلارل قبل التوقيع عليها وادلتمثلة يف

                                                           
 .44، ص 2003اجلزائر،:زلمد مسعى ،احملاسبة العمومية ، دار اذلدى، عُت مليلة  1
 ادلتعلق بالرقابة السابقة للنفقات ادللتـز هبا، ج ر ج ج 1992 نوفمرب 14 ادلؤرخ يف 92/414 من ادلرسـو التنفيذي رقم 09  ادلادة  2

 .82عدد
. ، مرجع سابق414-92 من ادلرسـو 05 ادلادة  3
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مشاريع قرارات التعيُت والًتسيم والقرارات اليت ٗتص احلياة ادلهنية ومستوى ومرتبات ادلستخدمُت  -
. باستثناء الًتقية يف الدرجة

.  مشاريع اجلداوؿ اإلمسية اليت تعد عند قفل كل سنة مالية -
 وكذا اجلداوؿ األصلية ادلعدلة اإلعتماداتمشاريع جداوؿ األصلية األولية اليت تعد عند فتح  -

. خبلؿ السنة ادلالية
 ػ مشاريع الصفقات العمومية وادلبلحق

:  من ادلرسـو السالف الذكر07         كما خيضع أيضا لتأشَتة ادلراقب ادلارل حسب ادلادة 
. ندات الطلب والفواتَت الشكلية والكشوؼ أو مشاريع العقودسكل التزاـ مدعم ب -
. كل مشروع مقرر يتضمن سلصصات ميزانياتو وكذا تفويض وتعديل االعتمادات ادلالية -
كل التزاـ يتعلق بتسديد ادلصاريف والتكاليف ادللحقة والنفقات اليت تصرؼ من اإلدارة ادلباشرة  -

  .1وادلثبتة بفواتَت هنائية
           كما يقـو ادلراقب ادلارل إسنادا للمهاـ اليت يقـو هبا، بإرساؿ إذل الوزير ادلكلف بادليزانية 

. حاالت دورية معدة إلعبلـ ادلصاحل ادلختصة لتطور االلتزاـ بالنفقات وتعداد ادلستخدمُت 
         كما يقـو يف هناية كل سنة مالية بإرساؿ إذل الوزير ادلكلف على سبيل العرض وإذل اآلمرين 

ستعرض فيو الشروط اليت قاـ عليها التنفيذ إضافة إذل الصعوبات اليت يتقريرا  بالصرؼ على سبيل اإلعبلـ
ثناء أدائو مهامو إف وجدت يف رلاؿ التنظيم وادلخالفات اليت الحظها يف تسيَت األمبلؾ العمومية أتلقاىا 

 2.وٚتيع االقًتاحات اليت من شأهنا ٖتسن شروط صرؼ ادليزانية
: كي ية الرقابة ونتائجها -

    تتم الرقابة ادلالية للمراقب ادلارل عن طريق فحص بطاقات االلتزاـ بالنفقات العمومية اخلاضعة   
لذلك، وسندات اإلثبات ادلرفقة هبا وادلقدمة إليهم من طرؼ اآلمرين بالصرؼ، وجزاء ىذه التدقيقات 

                                                           
 .مرجع سبق ذكره، 414-92 من ادلرسـو 07ادلادة   1
. 137زلمد مسعي، مرجع سبق ذكره، ص  2
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شَتة ادلراقبة ادلالية وذلك بوضعها على بطاقة اإللتزاـ وعند اقتضاء على الثبوتية إذا كاف أيتلخص يف منح ت
 تنص  واليت1 من ادلرسـو التنفيذي السالف الذكر09مستوفيا للشروط القانونية ادلنصوص عليها يف ادلادة

جيب أف تدرس وتفحص ملفات االلتزاـ اليت يقدمها اآلمر بالصرؼ واخلاضعة للرقابة السابقة يف  ":على
أو رفض تلك التأشَتة إذا كاف االلتزاـ معيبا، وىذا الرفض قد يكوف مؤقتا أو  ،2" أياـ10أجل أقصاه 

، ففي حالة سلالفات قابلة للتصحيح، أو انعداـ 10هنائيا حسب احلالة وفقا للمادة   من نفس ادلرسـو
سندات اإلثبات الضرورية أو عدـ كفايتها، أو إغفاؿ بيانات جوىرية على بطاقة االلتزاـ بعد تلقيو 

. 11اإلشعار بالرفض ادلؤقت من طرؼ ادلراقب ادلارل، وىذا حسب ادلادة 
       أما الرفض النهائي فيكوف زلبل بعدـ مطابقتو اقًتاح االلتزاـ للقوانُت واألنظمة السارية ادلفعوؿ، أو 

عدـ توفر اإلعتمادات أو ادلناصب ادلالية، أو عدـ احًتاـ اآلمر بالصرؼ دلبلحظات ادلراقب ادلارل يف 
. 12اإلشعار بالرفض ادلؤقت، وىذا حسب ادلادة 

      ويتحمل ادلراقبوف ادلاليوف إضافة إذل ادلسؤولية العامة من سَت مصاحلهم مسؤولية خاصة، ليس فقط 
شَتات، وذلك تطبيقا ألحكاـ األمر أعلى التأشَتات اليت دينحوهنا، بل حىت عن الرفض التعسفي دلنح الت

 منو، حيث تعترب سلالفات 88 وادلتعلق ٔتجلس احملاسبة يف ادلادة 17/07/1995 ادلؤرخ يف 95-20
 3.لقواعد اإلنضباط يف رلاؿ تسيَت ادليزانية وادلالية

 .المحاسب البلديرقابة : ال رع الثانـــي
،  يعترب احملاسب البلدي أحد األطراؼ األساسية ادلعنية مباشرة بالتسيَت ادلارل اليومي للبلدية           

وذلك وفق ادلهاـ احملددة لو يف سلتلف القوانُت ادلتعلقة بالتسيَت ادلارل للبلديات وعلى رأسها قانوف 
. احملاسبة العمومية وقانوف البلدية، فاحملاسب العمومي يتوذل الرقابة ادلالية على كل العمليات ادلالية

                                                           
 .، مرجع سابق414-92 من ادلرسـو 07ادلادة   1
 .414-92 من ادلرسـو 14 تعدؿ و٘تم ادلادة 09   ادلادة  2
  ادلتعلق ٔتجلس احملاسبة 26/08/2010 ادلؤرخ يف 02-10ادلعدؿ وادلتمم بالرقم 17/07/1995 ادلؤرخ 20-95 من القانوف 88ادلادة  3 

.  2010 لسنة 50ج رج ج، رقم 
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 من قانوف 36 صبلحياتو تتمثل فيما يلي حسب نص ادلادة : صال يات المحاسب البلدي: أوال
 1: فيما يلي21-90احملاسبة العمومية 

. ػ يراعى احملاسب العمومي مدى مطابقة عملية األمر بالدفع للقوانُت والتنظيمات اجلاري العمل هبا01
ػ التأكد من صفة اآلمر بالصرؼ أو ادلفوض لو، لذا كاف من البلـز أف يرسل كل آمر بالصرؼ قرار 02

تعينو وعينة من إمضائو للمحاسب العمومي حىت يتسٌت لو مطابقتها مع اإلمضاء ادلوجود على اآلمر 
 ادلبُت لكيفية 06/01/1991بالدفع، وىذا ما جاء يف القرار الصادر عن وزير االقتصاد ادلؤرخ يف 

  2اعتماد اآلمرين بالصرؼ لدى احملاسبُت العموميُت
ػ كما يراقب احملاسب العمومي شرعية عمليات تصفية النفقات واليت ىي من ادلراحل اإلدارية اليت 03

خيتص هبا اآلمر بالصرؼ، ومن خبلذلا يتم التأكد من أداء اخلدمة أي أف اإلدارة ال تقـو بالدفع، إال 
. بعدما يتم إصلاز العمل ادلتفق عليو مع الدائن القائم باألعماؿ

ػ كما يعمل احملاسب العمومي على مراقبة توفر اإلعتمادات، أي أف العملية قد ٘تت وفق الًتخيصات 04
. ادلمنوحة يف إطار ادليزانية

. ػ كما يراقب كوف أجاؿ الديوف احملددة دل تسقط05
. ػ أال تكوف الديوف زلل معارضة وامتنع احملاسب العمومي عن الدفع إال بعد حل النزاعات ادلعروضة06
أي يربئ اآلمر بالدفع اذليئة اإلدارية من الدين القائم عليها ضلو الدائن :ػ الطابع اإلبرائي للدفع07

. ادلستحق دلبلغ النفقة
ػ كما يراقب تأشَتات عملية ادلراقبة ادلنصوص عليها يف القوانُت واألنظمة ادلعموؿ هبا كتأشَتة ادلراقب 08

. ادلارل، وتأشَتة جلنة الصفقات
ويقصد من ىذا اآلمر بالدفع والذي سيربئ ذمة اإلدارة بتعلق : ػ الصحة القانونية للكتب اإلبرائي09

حق باسم الدائن احلقيقي، لذا وجب التأكد من العناصر السابقة حىت يتبُت للمحاسب العمومي قبل 

                                                           
 . ، مرجع سبق ذكره21-90 من قانوف احملاسبة العمومية 36 ادلادة 1

. 38،ص2002رضا الشبلرل، تنفيذ النفقات العامة، رسالة ماجستَت ،كلية احلقوؽ، جامعة اجلزائر بن عكنوف ،  2
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 بالدفع ادلوجو إليو يكتسي الطابع الشرعي، وأف ادلستحق األمركد من أف أمباشرة إجراءات الدفع أف يت
  1مسجل يف الفصل والبند الذي بشأنو ٕتري عملية الدفع

- البلدية– الرقابة الوصائية للجماعات المحلية : المطلب الثانـــي
       إف اإلدارة احمللية كإحدى الصور البلمركزية اإلدارية ال ديكن أف دينح ذلا اإلستقبلؿ ادلطلق، حيث 
أف ادلشرع من الناحية القانونية والسياسية اعًتؼ لوحدات اإلدارة احمللية بالشخصية ادلعنوية وبعد شلارسة 

ىكذا تعترب الرقابة على اذليئات . امتيازات السلطة العامة ومع ذلك أخضعها لصور سلتلفة من الرقابة
احمللية سبلحا قويا تلوح بو سلطات الدولة دلواجهة اذليئات البلمركزية بنية احملافظة على وحدة الدولة 

وىنا سوؼ نتطرؽ إذل صور تطبيق الرقابة .وكياهنا القانوين والسياسي من التفكك واالنفصاؿ والتجزئة
الوصائية من الوارل على البلدية كوهنا ٘تثل القاعدة اإلقليمية للجماعات احمللية، وكذا رقابة  رئيس الدائرة 

. على البلدية 
 : رقابة الوالي على البلدية: ال رع ااول

        إف الرقابة على األعماؿ تعد من  أىم أنواع الرقابة اليت تباشرىا السلطة الوصائية رجوعا إذل ادلواد 
، صلد أف ادلشرع وضع تقسيما لتنفيذ ادلداوالت إذ تنفذ ضمنيا 102ػ11 من قانوف البلدية 59 إذل 56

: أو ٖتتاج إذل مصادقة صرحية وأخرى باطلة بطبلنا مطلقا او بطبلنا نسبيا كما يلي
.  ويكوف ضمنيا أو صرحيا: التصديق:أوال
 بصفتها مستقلة فالبلدية تتمتع ْتق ادلبادرة يف اٗتاذ ما يلـز من قرارات تتعلق : التصديق الضمني-01

بالشأف احمللي، إال أف مداوالت اجمللس ليست قابلة للتنفيذ إال بعد عرضها على جهة الوصاية على أف 
.  يوما من إيداعها لديها21تصبح كذلك بقوة القانوف بعد 
، ٔتا معناه أنو باستكماؿ ادلدة 10ػ11 من القانوف البلدي اجلديد 56      ىذا ما صرحت بو ادلادة 

 يوما يف القانوف السابق ودل يتم اإلعًتاض عليها فهي 15الزمنية السابقة، واليت مت ٘تديدىا بعد ما كانت 

                                                           
  . 39، صادلرجع نفسو رضا الشبلرل،   1
.  ، مرجع سبق ذكره10ػ11 من قانوف البلدية 59 إذل 56ادلواد  2
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قابلة للتنفيذ إذا مارأى اجمللس صبلحية ذلك، ألف التصديق يف األخَت ىو إذف بالتنفيذ  وليس إجبار 
على التنفيذ ، بالرغم من ىذا تبقى قيدا على الوصاية حىت تنتبو ألعماؿ البلديات اليت ىي مكلفة هبا، 

بالتارل فادلصادقة الضمنية ىي ٔتثابة ووإال عوقبت بتملص ىذه األعماؿ من رقابتها بعد ىذه ادلدة طبعا، 
اجلزء الذي يسلط على اذليئة ادلكلفة بالوصاية يف احلالتُت القصدية أو الغَت قصدية، أي حُت تعمدىا 

. السلبية، وٕتازى بو أيضا نظَت إمهاذلا يف حالة السكوت الغَت قصدي
ال تنفذ :"  ادلتعلق بالبلدية كاآليت11/10 من القانوف 57قد حددت ادلادة ؼ: التصديق الصريح-02

 :إال بعد ادلصادقة عليها من الوارل ادلداوالت ادلتضمنة مايلي
 احلسابات  -
 .قبوؿ اذلبات والوصايا األجنبية -
 .اتفاقيات التوأمة -
 .التنازؿ عن األمبلؾ العقارية بالبلدية -

وقد أقر ادلشرع بأف ىذا التصديق الصريح يتحوؿ إذل تصديق ضمٍت أي التخفيف من شدة           
 يوما من تاريخ إيداعو بالوالية وبالتارل موافقة ضمنية للوارل لتكوف بعدىا ادلداولة 30التصريح إذا ٕتاوز 

 1.قابلة للتنفبذ
 يقصد بو اإلجراءات اليت يتم ٔتقتضاىا جلهة الوصاية اإلدارية أف تزيل قرارا :"البطالن": اإللغاء- ثانياًال 

 وينقسم إذل بطبلف مطلق، ،صادرا عن جهة ال مركزية ألنو خيالف قاعدة قانونية أو ديس ادلصلحة العامة
 .وبطبلف نسيب 

 من قانوف البلدية، يبطل بقوة القانوف مداوالت اجمللس 59 نصت ادلادة :البطالن المطلق 
الشعيب البلدي يف اجملاالت ادلتخذة خرقا للدستور وغَت ادلطابقة للقوانُت والتنظيمات، اليت ٘تس برموز 

 .الدولة وشعاراهتا، غَت احملررة باللغة العربية

                                                           
 .، مرجع سبق ذكره ادلتعلق بالبلدية10ػ11 من القانوف 58 ادلادة  1
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 تكوف بعض مداوالت اجمللس الشعيب 10ػ11 من القانوف 60 ٔتوجب ادلادة :البطالن النسبي 
البلدي زلبل لئلبطاؿ إذا ما شاب موضوعها ما يرمي إذل اإلضلراؼ عن ادلصلحة العامة واالنقياد وراء 

ادلصلحة الشخصية لبعض األعضاء أو كلهم ٔتا فيهم الرئيس، بأمسائهم الشخصية أو أزواجهم أو 
صوذلم، أو فروعهم كل ذلك تنزيها للمجلس وإبعاده عن الشبهة وحفاظا على مكانتو ومصداقية أعمالو أ

 1.وأي هتاوف يف ىذا الشأف من الوصاية جيعل من صورة اجمللس هتتز لدى الناخبُت
 يعترب احللوؿ أشد أنواع الرقابة ألنو يسمح للسلطة الوصية بإدارة الشاف احمللي بطريقة : الحلول- ثالثا

مباشرة ٔتا معناه ٖتل زللها للقياـ هبذا العمل لذلك أخضع ادلشرع الوصاية جلعلو من الشروط والقيود 
: الصارمة أحاطو هبا حىت ال تصبح مربر للعبث واستغبلؿ ضعف ىذه اجلماعات ومن بُت ىذه الشروط

 .توافر نص أو أساس قانوين للحلوؿ -
أف تتقاعس اجلماعات احمللية أو ٘تتنع عن القياـ ٔتا كلفت بو قانونا مع إلزامها بالتحرؾ ٔتوجب نص  -

 .صريح مع ذلك تركن إذل السلبية
إعذار السلطة الوصية للجماعات احمللية وتنبيهها حوؿ ضرورة القياـ بالعمل ومنحها أجبل لذلك  -

 .وإف دل تستجب فمعناه أهنا قد رضيت باحللوؿ، وال ٘تانع يف ادلساس باستغبلذلا
  كما يضبط الوارل ميزانية البلدية تلقائيا إذا ما صوت اجمللس على ميزانية مضطربة للمرة الثانية        

 ادلتعلق 10ػ11 من القانوف 183بعد إبداء مبلحظاتو عليها وإعطائو مهلة لًتجيح وتصويب وفق ادلادة 
وتتحمل البلدية مسؤولية القرارات اليت صدرت على الوارل، ويعد احللوؿ إجبار للبلدية للقياـ 2.بالبلدية

 .بالتزاماهتا وفقا للقوانُت
 
 
 

                                                           
 ٛتدي خدجية،بلحاج ىجَتة،التنظيم اإلداري يف اجلزائر،مذكرة ماسًت،كلية احلقوؽ والعلـو السياسية، قسم العلـو السياسية،جامعة مصطفى   1

 .147 ص 2017-2016اسطمبورل معسكر،
 . ادلتعلق بالبلدية، مرجع سبق ذكره10ػ11 من القانوف 183ادلادة   2 
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.  رقابة رئيس الدائرة على البلدية: ال رع الثانــــي
 1عماؿ البلدياتأ     يقـو رئيس الدائرة وٖتت السلطة الرئاسية للوارل ٔتمارسة الرقابة الوصائية على 

 50.000وخاصة ادلصادقة على بعض مداوالت اجملالس الشعبية البلدية واليت ال يتعدى عدد سكاهنا 
. نسمة 

 . 2عماؿ التنسيق فيما بُت البلديات التابعة لوأ   كما يقـو رئيس الدائرة باعتباره شلثبل للوارل ب       
، وبناءا على ذلك يكوف رئيس البلدية على اتصاؿ دائم برئيس الدائرة ، فيعرض االستشارةويقدـ ذلا 

عماؿ ومقًتحات اجمللس وسلتلف األوضاع العامة ، مقًتحا احللوؿ ادلناسبة ذلا، أعليو مشاكل البلدية و
خذ من رئيس الدائرة وجهة نظر مباشرة أو ينقل االستشارة إذل الوارل الذي يقدـ بدوره أوبعدىا ي

توجيهاتو العامة باعتباره شلثبل للدولة وللوالية معا ، ويطلب من رؤساء الدوائر تبليغها أو السهر على 
 3.متابعتها وتنفيذىا يف البلديات

 يتضح من ذلك أف رئيس الدائرة ديارس الوصاية على البلدية حسب الشروط اليت حيددىا القانوف 
 215-94 من ادلرسـو التنفيذي رقم 10ويستند يف ذلك إذل الصبلحيات ادلخولة لو ٔتقتضى ادلادة 

 وتتمثل صبلحيات رئيس  ادلتعلق بضبط أجهزة اإلدارة العامة يف الوالية ،02/07/1994ادلؤرخ يف 
:  الدائرة بالنظر لعبلقتو مع الوالية والبلديات التابعة ذلا يف

 تنفيذ قرارات رللس الشعيب الوالئي ورللس الوالية ، وتنفيذ سلططات التنمية اخلاصة بالبلدية -01
  215-94 من ادلرسـو التنفيذي رقم 09وىذا ما نصت عليو ادلادة 

اطبلع الوارل على احلالة العامة للبلديات اليت ينشطها بكل التفاصيل والقضايا اليت ٕتري يف  -02
 .4قليم دائرتوإدائرهتا والبلديات الواقعة يف 

                                                           
 إذل يومنا ىذا، دراسة نظرية ٖتليلية، رسالة ماجستَت يف القانوف العاـ، كلية 1967 مقطف خَتة،تطبيق نظاـ البلمركزية يف اجلزائر من   1

 .75 ص 2002-2001احلقوؽ والعلـو اإلدارية،بن عكنوف جامعة اجلزائر،
 .186 ص 2012 بوضياؼ عمار، التنظيم اإلداري يف اجلزائر بُت النظرية والتطبيق، جسور للنشر والتوزيع، اجلزائر،  2
مدى ٕتسيد اإلنتخاب الستقبللية اجلماعات احمللية يف اجلزائر، مقاؿ منشور باجمللة األكادديية للبحث القانوين الصادرة عن كلية : بزازة وىيبة  3

 . 217،ص 2011 ، 1احلقوؽ، جامعة عبد الرٛتاف مَتة ّتاية، العدد
.   ، ادلرجع السابق215-94 من ادلرسـو التنفيذي رقم 13،14 انظر ادلادة  4
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 .1يعطي رأيا استشاريا يف تعيُت مسؤورل اذلياكل التقنية التابعة إلدارة الدولة يف الدائرة -03
 يقـو بالتنسيق فيما بُت البلديات التابعة إلقليم دائرتو من جهة وبُت الوالية من جهة أخرى  -04

، والسهر على حسن سَت ادلصاحل 2ويهتم بتنسيق وتنشيط عمليات ٖتضَت ادلخططات البلدية للتنمية
  .التابعة للبلدية باإلضافة إذل تسيَت ادلصاحل وادلكاتب على مستوى مقر الدائرة

-90 من القانوف رقم 42 أعبله أهنا ال تتوافق مع أحكاـ ادلادة 10          وما يبلحظ على ادلادة 
 من ادلرسـو تشكل 10 ألهنا تضمنت تعديل يف القائمة، وىذا ما دفع بالبعض للقوؿ أف نص ادلادة 08

إعتداء صارخ على مبدأ تدرج القواعد القانونية، فكما ىو معلـو القانوف ال يعدؿ إال بقانوف شلاثل أو 
، أو 1990 من قانوف البلدية لسنة 42 و41   إال أنو بالرجوع إذل نص ادلادتُت 3.بقاعدة أعلى منو

شارت بصريح العبارة أف أ صلدىا أهنا 2011 من قانوف البلدية اجلديد لسنة 57 و56ادلادتُت رقم 
ف الوارل أاجلهة ادلختصة بادلصادقة على ادلداوالت تتمثل يف وارل الوالية، ودل يرد يف قانوف البلدية ما يشَت 

. ديارس ىذه السلطة عن طريق رئيس الدائرة، وىنا يسجل وجود فراغ قانوين يف ىذا اجملاؿ
ف رؤساء الدوائر يستمدوف سلطتهم يف ادلصادقة على بعض أ      وبناءا على ذلك ديكن القوؿ 

 ادلشار إليو سابقا، ومن التفويض 215-94: مداوالت اجملالس الشعبية البلدية من ادلرسـو التنفيذي رقم
ف الوارل ديارس اختصاصات متعددة باعتباره شلثبل للدولة أو أادلمنوح ذلم من الوالة، ألنو من ادلعلـو 

كجهة تنفيذية، وذلذا فإف ثقل األعباء ادلنوطة بو تفرض ٗتصيص أعواف لو يكلفوف ٖتت إشرافو وسلطتو 
. بالقياـ ببعض األعماؿ اإلدارية، ومن ىؤالء رؤساء الدوائر

      إال أنو كاف من األجدر بادلشرع اجلزائري ومنعا للغموض أف يعَت للدائرة أمهية وخيصص ذلا بعض 
قًتابا من البلديات اكثرىا أاألحكاـ يف قانوف الوالية باعتبارىا من الناحية العملية أىم جهات الوصاية و

                                                           
. مرجع نفسو ، 215-94 من ادلرسـو التنفيذي رقم 13،14 انظر ادلادة  1
 .نفسو ادلرجع 215 -94 من ادلرسـو التنفيذي رقم 10و9 انظر ادلادة  2
 لقانوين البلدية والوالية والوالية، رللة 1999أي استقبللية للجماعات احمللية اجلزائرية يف ظل مشروعي جواف ، بن طيفور نصر الدين  3

. 17،ص 2001، 22،العدد 11إدارة،اجمللد 
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ومتابعة ألعماذلا، ضف إذل ذلك أف رئيس الدائرة دلا ديارس ادلصادقة على مداوالت اجملالس الشعبية 
. البلدية ٔتوجب القانوف أفضل من أف يستند يف شلارستها للتنظيم

  (البلدية)الرقابة الال قة على ميزانية الجماعات المحلية :المطلب الثالث 
          تعٍت الرقابة ادلالية البلحقة تلك اليت تتم بعد التنفيذ أو بعد اصلاز العمل كلو أو كل مرحلة من 

مراحلو و اكتماؿ نتائجو ، ْتيث أهنا ال تشمل جانب النفقات فقط كما ىو احلاؿ بالنسبة للرقابة 
.  العامة للتأكد من تطبيق السلطة التنفيذية للقوانُت اإليراداتالسابقة ػ ولكنها ٘تتد لتشمل جانب 

        حيث أف الرقابة البلحقة تأخذ أشكاؿ متعددة فقد تقتصر على ادلراجعة احلسابية ، و 
ادلستخدمة ٚتيع عمليات ادلالية لكشف ادلخالفات ادلالية اليت ارتكبت و قد ٘تتد لتشمل ْتث مدى 

البعدية إذل  كفاءة الوحدة اإلدارية يف استخداـ األمواؿ العامة ، و قد أسند ادلشرع مهمة الرقابة ادلالية
. ىيئات سلتصة تتمثل يف ادلفتشية العامة للمالية و رللس احملاسبة 

رقابة الم تشية العامة للمالية  : ال رع ااول 
              تعترب ادلفتشية العامة للمالية ىيئة رقابية خاضعة للسلطة ادلباشرة للوزير ادلكلف بادلالية ، و 

 1980تصنف رقابتها على العمليات ادلالية يف البلديات ضمن الرقابة البلحقة ، و قد أنشأت سنة 
 والذي حدد تنظيمها و سَتىا على النحو 1980 مارس 01 ادلؤرخ يف 58- 80ٔتوجب ادلرسـو رقم 

: التارل 
ٗتتص ادلفتشية العامة للمالية مراقبة التسيَت ادلارل لكل ادلرافق و ادلؤسسات و اجلماعات العامة و      

احمللية ، كما ديكن ذلا أف ٗتتص دلراقبة التعاونيات و كل الوحدات االقتصادية اليت للدولة نصيب يف رأس 
ماذلا ، إذل أنو مت تعديل العديد من ادلواد من ذلك ادلرسـو الحقا دلواكبة التغَتات السياسية و االقتصادية 

 ادلتضمن تنظيم 32-92 ادلرسـو التنفيذي رقم 1992 جانفي 20حيث صدر يف ، اليت عاشتها الببلد
 ، كما صدر أيضا و بنفس التاريخ السابق ذكره مرسـو تنفيذي 1اذلياكل ادلركزية للمفتشية العامة للمالية

                                                           
، 06، ادلتضمن تنظيم اذلياكل ادلركزية للمفتشية العامة للمالية،ج ر ج ج، ع 1992 جانفي 20 ادلؤرخ يف 32-92 ادلرسـو التنفيذي رقم  1

. 180 جانفي ، ص26ادلؤرخ يف 
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 ، و بعد شهر من ذلك أي 1 حيدد تنظيم وصبلحيات ادلصاحل اخلارجية للمفتشية33- 92آخر رقم 
 53-80 يلغي أحكاـ ادلرسـو األوؿ رقم 78-92 صدر مرسـو آخر رقم 1992 فرباير 22بتاريخ 
 ، باستثناء مادتو األوذل ادلتعلقة بإنشاء ادلفتشية ووضعها ٖتت السلطة 2دلفتشية العامة للماليةؿادلنشأ 

دلفتشية مهاـ ادلراجعة و التدقيق و التحقيق بواسطة مفتشُت للمالية ؿرس ؾادلباشرة لوزير ادلالية ، كما 
ذلياكل ادلركزية ؿيشتغلوف يف شكل وحدات متنقلة تسَت من قبل رؤساء ، و يتبع ىؤالء ادلفتشُت 

. و دلصاحلها اخلارجية ادلتمثلة يف ادلديريات اجلهوية أمفتشية ،لل
صال يات الم تشية العامة للمالية  :     أوال 
خوؿ ادلشرع اجلزائري ادلفتشية العامة للمالية صبلحيات عديدة يف رلاؿ الرقابة ادلالية ، و من ٙتة          

فإف الصبلحيات الرقابية للمفتشية العامة قد تتضمن مراقبة التسيَت ادلارل و احملاسيب و بالتقوًن 
   3.االقتصادي و ادلارل دلختلف ادلؤسسات االقتصادية 

 :و ترتكز ىذه الرقابة على العناصر التالية :  الرقابة على التسيير المالي و المحاسبي  -01
 .شروط تطبيق التشريع ادلارل و احملاسيب و األحكاـ التشريعية و التنظيمية سيكوف ذلا أثر مارل مباشر 

 .التسيَت ادلارل يف ادلصاحل و اذليئات ادلالية اليت ٕتري عليها الرقابة  -
 .صحة احملاسبة و انتظامها و سبلمتها -
 شروط استعماؿ و تسيَت اعتمادات و الوسائل ادلوضوعة ٖتت تصرؼ ادلصاحل و اذليئات  -
 .سَت الرقابة الداخلية لتلك ادلصاحل و اذليئات -
 

                                                           
 احملدد لتنظيم ادلصاحل  اخلارجية للمفتشية العامة للمالية ويضبط 1992 جانفي 20 ، ادلؤرخ  يف 33- 92مرسـو تنفيذي آخر رقم  1

. 182، ص 1992 جانفي 26، ادلؤرخة يف 06اختصاصاهتا، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، عدد
 لسنة 15، حيدد اختصاصات ادلفتشية العامة للمالية، ج ر ج ج، العدد  1992 فيفري 22  ادلؤرخ يف 78-92مرسـو تنفيذي رقم  2

1992 .
، رسالة دكتوراه، كلية العلـو االقتصادية، جامعة احلاج (دراسة ٖتليلية ونقدية)  عبد القادر موفق ،الرقابة على ادلالية البلدية يف اجلزائر 3

. 160 ، ص2008،2009خلضر،باتنة، اجلزائر،
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-08 من ادلرسـو التنفيذي رقم 04وىذا ما نصت عليو ادلادة : التقويي االقتصادي و المالي  -02
272.1 

القياـ بالدراسات و التحاليل ادلالية و االقتصادية من أجل تقدير فاعلية و فعالية إدارة و تسيَت ادلوارد  -
ادلالية و الوسائل العمومية األخرى ، إجراء دراسات مقارنة و تطويرية جملموعات قطاعات او ما بُت 

 .القطاعات 
تقييم تطبيق أحكاـ التشريعية و كذا تلك ادلتعلقة بالتنظيم اذليكلي و ذلك من ناحية تناسقها و  -

 .تكييفها مع األىداؼ احملددة
ٖتديد مستوى االصلازات مقارنة مع األىداؼ احملددة، و التعرؼ على نقائص التسيَت و عوائقو ،  -

   2.و ٖتليل أسباب ذلك 
 : نتائج رقابة الم تشية العامة للمالية  -03

بعد االنتهاء من عملهم الرقايب ، حيرر ادلفتشوف تقريرا يتضمن مبلحظاهتم حوؿ فعالية و كفاية        
تسيَت البلدية و يبلغ رئيس البلدية بصفتو مسَتا ذلا و جيب عليو أف جييب عليو يف اجل أقصاه شهرين 
عن ادلبلحظات الواردة يف التقرير و ىو ما يعرؼ باإلجراء ادلضاد ، حيث خيوؿ لو استعراض توصيات 
اعتمادا على الوقائع الواردة يف التقرير أو تقيد ادلبلحظات اليت يراىا غَت حقيقية و ذلك بتقدًن الوثائق 

اإلثباتية و يرسل رد رئيس البلدية إذل رئيس البعثة التفتيشية  أو رئيس الفرقة التفتيشية اليت نفذت ادلهمة 
الرقابية و على أساسو يعد ىذا األخَت بالتنسيق مع باقي ادلفتشُت ادلشاركُت يف ادلهمة الرقابية للتقرير 
النهائي و يرفعو إذل السلطة السلمية للمفتشية العامة للمالية اليت بدورىا تبلغو لوزارة ادلالية أو الوزارة 

. الوصية على البلدية أي وزارة الداخلية 

                                                           
، ادلؤرخة يف 50، حيدد صبلحيات ادلفتشية العامة للمالية، ج ر ج ج، ع 2008 سيتمرب06، ادلؤرخ يف 08/272 ادلرسـو التنفيذي رقم  1

. 13، ص 2008 سبتمرب 07
 احملدد لصبلحيات ادلفتشية العامة للمالية ، اجلريدة الرمسية ، عدد 06/09/2008 ادلؤرخ يف 272-08 من ادلرسـو التنفيذي 04 ادلادة  2

.  2008 لسنة 50
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و يتضمن التقرير أيضا مقًتحاهتم ادلتعلقة بالتدابَت الواجب أخذىا من أجل ٖتسُت سَت و تنظيم         
مصاحل البلدية اليت كانت زلل رقابة أو موضوع تقوًن اقتصادي و مارل ، كما ديكن أف يتضمن التقرير 
من ناحية أخرى أي اقًتاح من شأنو تقليص أو إلغاء النقائص اليت بعد األحكاـ التشريعية و التنظيمية 

. ادلطبقة على البلديات 
و من جهة أخرى تعد ادلفتشية العامة للمالية تقريرا سنويا يتضمن حصيلة نشاطاهتا خبلؿ الفًتة      

ادلنصرمة و يرفع إذل وزير ادلالية ، كما يتضمن التقرير ملخصا دلبلحظات ادلفتشية العامة و اقًتاحاهتا ذات 
 1ذل التكييف أو التعديل تشريع أو التنظيم ادلطبقُت يف رلاؿ تدخلها إالطابع العاـ و اليت هتدؼ 

رقابة مجلس المحاسبة  : ال رع الثاني 
لرقابة البعدية ألمواؿ الدولة و اجلماعات اإلقليمية و ادلرافق ؿيعترب رللس احملاسبة ادلؤسسة العليا           

العمومية تعمل ٖتت سلطة رئيس اجلمهورية ، هبذه الصفة يدقق يف شروط استعماؿ ىيئات ادلوارد و 
الوسائل ادلادية لؤلمواؿ العامة اليت تدخل نطاؽ اختصاصو يَتىا و يتأكد من مطابقة عمليات ىذه 

. اذليئات ادلالية و احملاسبية للقوانُت و التنظيمات ادلعموؿ هبا 
صال يات مجلس المحاسبة : أوال 

جمللس  احملاسبة نوعُت من الصبلحيات إدارية و قضائية 
 : و تتمثل صبلحيات رللس احملاسبة فيما يلي : الصال يات القضائية  -01

 : و ىنا ديكن جمللس احملاسبة االطبلع على ما يلي :  ق االطالع و سلطة التحري  - أ
حيق لو االطبلع على كل الوثائق و ادلستندات و الدفاتر اليت  تؤدي إذل تسهيل مهامو الرقابية على  -

 العمليات ادلالية و احملاسبية و كذا تقييم مدى سبلمة التسيَت و اذليئت و ادلصاحل ٖتت رقابتو 
 لو سلطة التحري بغية االطبلع على أعماؿ اإلدارة و مؤسسات القطاع العاـ  -
لقضاة رللس احملاسبة حق الدخوؿ و ادلعاينة لكل زلبلت اإلدارات و ادلؤسسات اخلاضعة لرقابة  -

 .اجمللس 
                                                           

 .163 عبد القادر موفق، مرجع سبق ذكره، ص 1
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 .كما لو سلطة االستماع ألي عوف يف اذليئات اإلدارية و اإلدارات العمومية  -
لو سلطة االطبلع على النصوص ادلرسلة إليو ذات الطابع التنظيمي الصادرة من إدارة الدولة و اليت  -

 1تتعلق بالتنظيم احملاسيب و ادلارل و اإلجرائي يف تسيَت األمواؿ العمومية 
و حيق لو االستعانة ٓترباء و سلتصُت ألجل عمل مهامو و مساعدتو يف أشغالو اف اقتضى ذلك و  -

من أجل ضماف الطابع السري ادلرتبط بالوثائق او معلومات ٘تس بدفاع او االقتصاد الوطنيُت 
 .يستوجب على اجمللس اٗتاذ كل االحتياطات البلزمة

 على 56-96 من ادلرسـو التنفيذي 02تنص ادلادة  :  مراجعة  سابات المحاسبين العموميين-ب
جيب على اآلمرين بالصرؼ الرئيسيُت و الثانويُت و على احملاسبُت العموميُت التابعُت دلصاحل : " أنو 

الدولة و اجلماعات اإلقليمية و سلتلف ادلؤسسات العمومية و اذليئات العمومية اخلاضعة لقواعد احملاسبة 
العمومية أف يودعوا حساباهتم اإلدارية و حسابات التسيَت لدى كتابة ضبط رللس احملاسبة يف أجل 

 2" يـو من السنة ادلوالية للميزانية 30أقصاه 
مرين بالصرؼ و احملاسبُت العموميُت ملزمُت بأداء حساباهتم لدى كتابة آلومن ىذا نرى أف ا          

ضبط رللس احملاسبة ، و تتم مراجعة احلسابات عن طريق مقرر معُت من طرؼ رئيس الغرفة ادلختصة 
حيث يقـو ادلقرر ٔتعاينة احلسابات و الوثائق الثبوتية ادلتعلقة بتنفيذ و تدقيق فيها و انطبلقا من عمل 

:  ادلقرر جمللس احملاسبة اٗتاذ إحدى النوعُت من القرارات 
 يف حالة اكتشاؼ رللس احملاسبة للمخالفات ادلرتكبة من طرؼ احملاسبُت  : القرار المؤقت

العموميُت يقـو اجمللس يف بداية األمر باٗتاذ قرارا مؤقتا يوجو للمحاسب العمومي ادلعٍت قصد 
جل شهرين من أية ادلتعلقة بالقضية و ذلك يف رإتاحة الفرصة ذلذا األخَت لتقدًن التربيرات الضرو

تاريخ تبليغ القرار ادلؤقت و الذي ديكن تأجيلو بطلب معلل من طرؼ ادلعٍت حسب ما جاء يف 
  20-95 من االمر 78/02ادلادة 

                                                           
 .159، ص 2010 بن داود ابراىيم ، الرقابة ادلالية على النفقات العامة ،دار الكتاب احلديث، القاىرة، 1
 حيدد األحكاـ ادلتعلقة بتقدًن احلسابات إذل رللس احملاسبة ، اجلريدة 1996 جانفي 22 ادلؤرخ يف 56-96 من ادلرسـو التنفيذي 02 ادلادة  2

. 06الرمسية عدد 
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  بعد انقضاء االجل احملدد من طرؼ اجمللس ادلتعلق بتربيرات احملاسب العمومي : القرار النهائي
للوضعية ،يقـو رللس احملاسبة بإصدار حكما هنائيا عن طريق مداولة بعد االطبلع على اقًتتا 
ادلقرر ادلراجع وٚتيع تفسَتات واالثباتات ادلقدمة من طرؼ احملاسب ادلارل ادلعٍت ، وٕتري قرار 

رللس احملاسبة ىنا ىو إبراز مدى مسؤولية احملاسبة العمومي الشخصية أو ادلالية ، وديكن احملاس 
ادلكلف بادلالية الدفع بالقوة القاىرة أو بنية عدـ ارتكابو ألي سلالفة كما ٔتكنو أف يدؼ ٔتسؤولية 

 1االعواف ٖتت سلطة الرقابة
 يسهر رللس احملاسبة على مراقبة قواعد :رقابة االنضباط في مجال تسير الميزانية والمالية -ج

االنضباط وادلخالفات اليت تكوف فرقا صرحيا لؤلحكاـ التشريعية والتنظيمية اليت تسري على استعماؿ 
 الوسائل ادلادية وتلحق ضررا ٓتزينة اجلماعة ومن بُت ىذه ادلخالفات ديكن أو، 2 اجلماعات احملليةأمواؿ

:   يعاقب أفللمجلس يف ىذا اإلطار 
 خرؽ األحكاـ التشريعية أو التنظيمية ادلتعلقة بتنفيذ اإليرادات والنفقات  -
 اليت زلت األىداؼ ادلساعدات ادلالية اليت ٘تنحها اجلماعات احمللية بضماف من أوادات ـاستعماؿ اإلعت -

  من اجلها
 خرقها للقواعد ادلطبقة يف رلاؿ الرقابة القبلية ، وىذا ما أوااللتزاـ بالنفقات دوف توفر الصفة أو السلطة  -

 .3 20 -95 من األمر 88نصت عليو ادلادة 
 . وتتمثل أساسا يف رقابة نوعية التسيَت:ـــــ الصال يات اإلدارية02

      فيسمى ىذا النوع برقابة األداء، أي أف رللس احملاسبة يعمل أيضا على مراقبة اذليئات وادلصاحل 
العمومية اخلاضعة لرقابتو ويعمل على تقييم استعماذلا للموارد والوسائل ادلادية واألمواؿ العمومية وتسيَتىا 
يف إطار االقتصاد والفعالية والنجاعة استنادا لؤلىداؼ وادلهاـ ادلوكلة ذلا ، كما يقيم فعالية النظاـ الرقايب 

                                                           
 .161، 160 بن داود ابراىيم ، ادلرجع السابق ، ص  1
 152 ، ص مرجع سبق ذكرهزلمد مسعي ،   2
.  ادلتعلق ٔتجلس احملاسبة ، ادلرجع السابق 20-95 من االمر 88 ادلادة  3
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ذلذه اذليئات ، كما يقـو اجمللس بالتأكد من مدى توفر الشروط ادلطلوبة دلنح واستعماؿ اإلعانات 
 .وادلساعدات اليت ٘تنحها الدولة أو إحدى اذليئات أو ادلصاحل العمومية التابعة ذلا 

     وبعد إهناء اجمللس من مهامو الرقابية واختتاـ أعمالو يقـو بوضع تقارير تقييمية تضم كل ادلبلحظات 
والعمليات اليت قاـ هبا ليتم إرساذلا إذل مسؤورل ادلصاحل واذليئات ادلهنية أو غلى سلطاهتم الوصية أو 

السامية  حىت تتمكن ىذه اذليئات أو ادلصاحل العمومية من الرد وتقدًن مبلحظاهتا يف اآلجاؿ اليت يكوف 
 . رللس احملاسبة قد حددىا سابقا
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 : الصة ال صل 
من قبل السلطات الوصية بأف تكوف ذلا ٚتاعة ميزانية  (البلدية )       لقد أجيزت اجلماعات احمللية

خاصة هبا تتحدد فيها نفقاهتا وإيرادهتا ورخصت ذلا باإلنفاؽ يف حدود ما وضعت من أجلو وبذلك 
كرست ىذه السلطات رقابة مالية على ميزانية البلدية لكثرة العمليات ادلنجزة واألخطاء واإلضلرافات بل 

وصل األمر إذل اإلختبلس والتبلعب أحيانا وتكتسب الرقابة دورا ىاما باعتباره خط الدفاع األوؿ حلماية 
 .األمواؿ العامة وضماف اإلستخداـ األمثل ذلا



 

 

 خبحًت 
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  اتــــــــــــــــــــــــمة
         ما نلخص إليو يف األخَت أف االستقبللية  ادلالية للبلدية تعترب أىم الركائز األساسية اليت من 

شأهنا ادلسامهة بشكل كبَت يف ٕتسيد نظاـ البلمركزية، إال أف واقع ادلالية البلدية يف اجلزائر بُت أف 
استقبلذلا زلدود جدا وأف ٚتلة ادلوارد العامة للبلدية بالرغم من تنوعها وتعددىا تبقى غَت كافية لتلبية 

 .حاجيات ادلواطنُت 
 :وتوصلت الدراسة إذل ٚتلة من النتائج وىي

 االستقبلؿ ادلارل للبلدية يرمي إذل ٖتقيق الدديقراطية والبلمركزية يف تسَت شؤوهنا- 
 .االستقبللية احلقيقية تتحقق بامتبلؾ البلدية دلوارد مالية دائمة وحرية التصرؼ فيها-
البلدية عند إعداد ادليزانية تأخذ بعُت االعتبار كل التوجيهات احلكومية إلدراج بعض النفقات الضرورية -

 .اليت تراىا تتماشى مع اخلطة التنموية الشاملة للبلد
تعكس ميزانية البلدية  دلا ٖتويو من إيرادات ونفقات برامج عمل حكومي يف فًتة مستقبلية على ٚتيع -

 .األصعدة السياسية والثقافية واالجتماعية واالقتصادية
 .رغم تنوع وتعدد موارد البلدية تبقى غَت كافية لتلبية حاجة السكاف-
العجز ادلتكرر يف ادليزانيات يشكل ضغط كبَت على السلطة ادلركزية اليت تتدخل لضماف توفَت اخلدمات -

 .الضرورية للمواطنُت
 .التدخل يف تسيَت ماليات البلديات لو سلبيات كبَتة تغل يد البلدية-

 .مركزية ٖتديد وٖتصيل نفقات البلدية يؤدي بالنتيجة إذل إلغاء استقبلليتها ادلالية- 
 . نظاـ اإلعانات ادلركزية للبلدية جيعل منها غَت منتجة- 
 .خضوع تسيَت البلدية للوصاية بالنظر لتحكمها يف مواردىا- 
تنوع تقسيمات الرقابة يف اجلزائر من حيث الرقابة السابقة بتدخل من ادلراقب ادلارل تكوف وقائية،ورقابة -

 .بعدية الحقة ٘تارسها ادلفتشية العامة للمالية ورللس احملاسبة وىذه الرقابة دورىا عبلجي
 .ضعف يف تكوين منتخيب البلدية يؤثر يف التسيَت ادلارل والنتائج ادلرجوة منو- 
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 :التوصيات
 :من خبلؿ النتائج ادلتوصل إليها، ديكن اقًتاح مايلي من توصيات

 .االستقبللية ادلالية الفعلية دافعا قويا لتطوير صلاعة مالية اجلماعات احمللية- 
 .ضرورة توافر إطارات ذات كفاءة يف تسَت مالية البلدية-
إصبلح النظاـ  اجلبائي احمللي وتوسيع  صبلحيات البلدية يف ٖتديد النسب الضريبية و٘تكينها من -

 .إحداث رسـو على مستواىا
ضرورة نشر الوعي حىت يتمكن األفراد من انتخاب شلثليهم على مستوى البلدية من ذوي الكفاءات - 

 .وذوي التحصيل العلمي
 .إعادة النظر يف سلطة الوارل إتاه البلدية شلا يسهم يف ٕتسيد استقبلليتها- 
إعادة النظر يف القوانُت ادلتعلقة بالرقابة على مالية البلدية حفاظا على استقبلليتها من جهة، وٛتاية - 

 . ادلاؿ العاـ من  جهة أخرى



 

 

قبئًت انًصبدر 

 ٔانًزاجع
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  قائمة المصادر والمراجــــــــــــع  
 :النصوص القانونية  :أوال
 :الدساتيرػػػػػػػػ 01
  .1996 ديسمرب 8 ادلؤرخة يف 76دستور اجلهورية اجلزائرية الدديقراطية الشعبية، اجلريدة الرمسية رقم - 

 :ـــــــ القوانين 02
اجلريدة الرمسية للجمهورية  ، يتعلق بالبلدية ، 2011 جواف 22 مؤرخ يف 11/10قانوف رقم ػػػػ اؿ

 .37اجلزائرية ، العدد 
اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، يتعلق بالوالية ، 2012 فيفري 21 مؤرخ يف 12/07قانوف رقم ػػػػػػػػ  

. 2012 فيفري 29 الصادر 02 ،العدد 
اجلريدة الرمسية للجمهورية  ادلتعلق باحملاسبة العموشلية، 15/08/1990 ادلؤرخ يف 21-90القانوف   -

 .1990 لسنة 35 ، رقم اجلزائرية
اجلريدة الرمسية للجمهورية  ادلتعلق بقوانُت ادلالية، 07/07/1984 ادلؤرخ يف 84/17قانوف رقم - 

 .07/07/1984 ادلؤرخ يف 28 اجلزائرية ،العدد
 ادلؤرخ يف 02-10ادلعدؿ وادلتمم بالرقم 17/07/1995 ادلؤرخ 20-95القانوف - 

 لسنة 50 ، رقم اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ،  ادلتعلق ٔتجلس احملاسبة26/08/2010
2010. 

 :ااوامــــرػػػػ 03
اجلريدة الرمسية ، 1997 يتضمن قانوف ادلالية لسنة 30/12/1996 ادلؤرخ يف 96/31األمر رقم  -

 .1996 لسنة 85 ، رقم للجمهورية اجلزائرية
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 :المراسيي التن يذية- 04
 احملدد لئلجراءات ادلتعلقة بااللتزاـ 1997 جويلية 21 ادلؤرخ يف 268-97ادلرسـو التنفيذي رقم - 

، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية بالنفقة وتنفيذىا وضبط صبلحيات اآلمرين بالصرؼ ومسؤولياهتم
 .1997 لسنة 48،العدد 

نفقات ادللتـز ؿ ادلتعلق بالرقابة السابقة ؿ1992 نوفمرب 14 ادلؤرخ يف 92/414ادلرسـو التنفيذي رقم - 
 .82عدد، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائريةهبا، 
 ادلتضمن تنظيم اذلياكل ادلركزية ،1992 جانفي 20 ادلؤرخ يف 32-92 ادلرسـو التنفيذي رقم - 

 . جانفي26، ادلؤرخ يف 06،ج ر ج ج، ع للمفتشية العامة للمالية
 اخلارجية  احملدد لتنظيم ادلصاحل 1992 جانفي 20، ادلؤرخ  يف  33- 92مرسـو تنفيذي آخر رقم - 

، ادلؤرخة يف 06 العامة للمالية ويضبط اختصاصاهتا، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، عددللمفتشية
 .1992 جانفي 26
، حيدد اختصاصات ادلفتشية العامة 1992 فيفري 22 ادلؤرخ يف  78-92 رقم تنفيذيمرسـو - 

 .1992 لسنة 15للمالية، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، العدد  
 :الكتب- 05

 .2010دار الكتاب احلديث، القاىرة،،، الرقابة ادلالية على النفقات العامة بن داود ابراىيم  -
جسور للنشر  الطبعة األوذل، التنظيم اإلداري يف اجلزائر بُت النظرية والتطبيق،،بوضياؼ عمار -

  .2012اجلزائر،، والتوزيع

 . 2001 ، راجلزائديواف ادلطبوعات اجلامعية،  ، ةحسُت مصطفى حسُت ، ادلالية العاـ -
  2003سس ادلالية العامة ، دار وائل للنشر ، االردف ، أخالد شحادة واٛتد زىَت شامية ،  -
 .2014دنيدين حيِت، ادلالية العامة، الطبعة الثانية، دار اخللدونية ، اجلزائر،  -
 .2014معادل لتسيَت شؤوف البلدية، دار اذلدى، عُت مليلة، اجلزائر،عبد الوىاب بن بوضياؼ،  -
 . 2001على خليل وسليماف اللوزي ، ادلالية العامة ، دار وائل للنشر ، عماف االردف ،  -
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 .2003 ،اجلزائر، الطبعة الثانية:زلمد مسعى ،احملاسبة العمومية، ، دار اذلدى، عُت مليلة -
 .2013ادلالية العامة، ديواف ادلطبوعات اجلامعية اجلزائر، لس شاوش البشَت ، ي -

 :المجـــــــالت والمقاالت- 06
 مدى ٕتسيد اإلنتخاب الستقبللية اجلماعات احمللية يف اجلزائر، مقاؿ منشور باجمللة ،بزازة وىيبة -

 ّتاية، ،جامعة عبد الرٛتاف مَتة األوؿ،األكادديية للبحث القانوين الصادرة عن كلية احلقوؽ، العدد
 ،2011. 

فريقيا ، عدد إبسمى عودلي ، تشخيص نظاـ اإلدارة احمللية و ادلالية احمللية ، رللة اقتصاديات مشاؿ  -
 .2004، اجلزائر،- عنابة-جامعة باجي سلتار  ، 04

 1999أي استقبللية للجماعات احمللية اجلزائرية يف ظل مشروعي جواف :بن طيفور نصر الدين -
 . 2001، 22،العدد 11لقانوين البلدية والوالية والوالية، رللة إدارة،اجمللد 

رللة أْتاث اقتصادية وإدارية، العدد الثاين يف اجلزائر ،للبلدية  االستقبللية ادلالية فق ، وعبد القادر ـ -
 .2007،جامعة باتنة، اجلزائر،

 :الرسائــــــــــــــــل والمذكرات الجامعية- 07
بلعسل حناف ، لعماري سعاد ، مالية اجلماعات احمللية بُت النصوص وادلمارسة ، مذكرة لنيل شهادة  -

ادلاسًت يف احلقوؽ ، فرع القانوف العاـ ، ٗتصص قانوف اجلماعات احمللية واذليئات اإلقليمية ، كلية 
 .24 ، ص 2016احلقوؽ والعلـو السياسية ، جامعة عبد الرٛتاف مَتة ، ّتاية ، اجلزائر، 

بن داخية سلمى ، نفقات اجلماعات احمللية  رسالة ماجيسًت ، كلية احلقوؽ جامعة اجلزائر ، سنة  -
2008/2009.  

،بلحاج ىجَتة،التنظيم اإلداري يف اجلزائر،مذكرة ماسًت،كلية احلقوؽ والعلـو ٛتدي خدجية -
 .2017-2016السياسية، قسم العلـو السياسية،جامعة مصطفى اسطمبورل معسكر،

 ، جامعة اجلزائر بن عكنوفكلية احلقوؽ،ماجستَت  رسالة رضا الشبلرل، تنفيذ النفقات العامة، -
،2002. 
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 ادلالية البلدية بُت االستقبللية والتبعية، مذكرة مكملة لنيل شهادة ادلاسًت زرقاط جبلؿ الدين، -
ٗتصص قانوف إداري، كلية احلقوؽ والعلـو السياسية، جامعة زلمد بوضياؼ، ادلسيلة، اجلزائر، 

2016. 
شبليب أماؿ، نايت معمر المية، اجلباية كأداة لتمويل اجلماعات احمللية، مذكرة لنيل شهادة ادلاسًت  -

 .2012يف احلقوؽ، فرع قانوف اجلماعات احمللية، جامعة عبد الرٛتاف، ّتاية، 
نفقات : دراسة حالة- عباس عبد احلفيظ، تقييم فعالية النفقات العامة يف ميزانية اجلماعات احمللية -

مذكرة ماجستَت، كلية العلـو االقتصادية والتجارية وعلـو التسيَت، - والية تلمساف وبلدية ادلنصورة
 .35، ص 2012-2011جامعة تلمساف، 

، رسالة دكتوراه، كلية (دراسة ٖتليلية ونقدية)عبد القادر موفق ،الرقابة على ادلالية البلدية يف اجلزائر -
 . 2008،2009العلـو االقتصادية، جامعة احلاج خلضر،باتنة، اجلزائر،

  بلديةدراسة تطبيقية دليزانية)دلَت عبد القادر،الضرائب احمللية ودورىا يف ٘تويل ميزانية اجلماعات احمللية -
  .2014 -2013،رسالة ماجستَت، كلية العلـو اإلقتصادية، جامعة وىراف،(أدرار

مزييت فاتح، الرقابة على ميزانية البلدية، مذكرة لنيل شهادة ماجستَت يف القانوف العاـ، ٗتصص قانوف  -
اإلدارة العامة، كلية احلقوؽ والعلـو السياسية، قسم احلقوؽ، جامعة العريب بن مهيدي، أـ البواقي، 

 .2013/2014اجلزائر، 
ذل يومنا ىذا، دراسة نظرية ٖتليلية، إ 1967تطبيق نظاـ البلمركزية يف اجلزائر من ،مقطف خَتة -
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 :الملخص
  ٔتا أف اجلماعات احمللية تتمتع بالشخصية ادلعنوية والذمة ادلالية ادلستقلة، وعليها التزاـ يتمثل يف تأمُت متطلبات 

اخلدمات الضرورية للمواطنُت وتقريبهم من اإلدارة لتلبية متطلباهتم وإشباع حاجياهتم ، فبل بد أف يكوف جانبها ادلارل 
كايف وقادر على تأمُت ادلتطلبات، واجلزائر على غرار بقية الدوؿ تبنت ىذا النظاـ ويتبُت ذلك من خبلؿ نظاـ 

البلدية، ماضلة ذلما استقبلؿ إداري واستقبلؿ مارل مرتبط بشكل أساسي ٔتواردىا ادلالية واخلارجية اليت ٖتتاجها لتغطية 
 .الوظائف ادلتعددة ادلنوطة هبا من أجل النهوض باجملاؿ االجتماعي واالقتصادي والثقايف

        ونظرا لؤلمهية اليت حيتلها اجلانب ادلارل يف ٕتسيد البلمركزية، فقد أردنا ٗتصيص موضوع الدراسة لبياف مدى 
استطاع ىذا البعد  أف يؤثر يف رسم أو ٖتديد ادلعادل احلقيقية دلفهـو االستقبللية احمللية، وٖتديد النقاط األساسية اليت 

تتبع فيها ادلالية احمللية للسلطات ادلركزية وكيفية ٕتسيده عمليا من خبلؿ مصادر ٘تويل ادليزانية احمللية وآلية إعدادىا 
. وتفعيلها

 .الرقابة ادلالية-اإليرادات- النفقات-ادليزانية–البلدية : الكلمات ادلفتاحية 
Summary : 
          Since the local communities have the moral personality and the 
independent financial authority, and they have the obligation to provide 
the necessary services to the citizens and bring them closer to the 
administration to meet their requirements and satisfy their needs, its 
financial side must be sufficient and able to secure the requirements. 
Algeria, like other countries, adopted this system Through the state and 
municipal systems, granting them administrative independence and 
financial independence linked mainly to the financial and external 
resources they need to cover the multiple functions assigned to them to 
promote the social, economic and cultural 
       Given the importance that the financial side plays in the 
decentralization process, we wanted to dedicate the study to illustrate the 
extent to which this dimension can affect the drawing or delineation of 
the real features of the concept of local autonomy, Local and mechanism 
of preparation and activation. 

Keywords: Municipality - Budget - Expenditure - Revenue - Financial 
Control. 


