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 ىاا اإل

 

ا يف اخلالاين ، و إىل أرواح إىل روح جاي شهيا   
ىاوا اهلل عليو ، ان صاقوا ما عمعو ، مم  الذين

 ...منظوم األكاليل   فجاؤوا بالنصر 

 .و إخويت و كل األصاقا   إىل والاي  وىاية مين 

 

 

                                                                     
 عب ـــاس



 شكر و تقدير

 
 .هلل الحمد و الشكر أوال و أخيرا

 

مث أتقام خبالص شكري و بالغ تقايري إىل أستاذي 
على  على صربه و  بركة حمما الزين: األستاذ الاكتور

 ما بذلو من جهود لتقومي ىذا البحث كل

كما أتقام بالشكر و التقاير لكافة أعضا  جلنة 
 املناقشة على جتش مهم عنا  القرا ة و التصحيح

و نصح  ، وإىل كل من بذل معي جهاا ووفر يل وقتا
 .ل اهلل أن جيزيهم عين خري اجلزا أأس ،يل قوال 
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 ح-أ المقدمة العامة 

 01 مالية الجماعات المحلية: الفصل األوؿ 

 02 تمهيد الفصل األوؿ

 03 . اسية حوؿ النفقػات العامة المحليةمفاىيم ومبادئ أس: المبحػػػث األوؿ      

 04 مفهـو النفقات العامة المحلية: المطلػػػب األوؿ       

 05 النفقات العامة المحلية كم قابل للتقويم النقدي: الفرع األوؿ                      

 05 صدورىا من قبل الهيئة المحلية: الفرع الثانػي                      

 05     أف تهدؼ إلى إشباع حاجة محلية: الفرع الثالث                      

 06 تقسيمات النفقات العامة المحلية: المطلب الثانػػي         

 07 النفقات العادية والنفقات غير العادية :الفرع األوؿ       

 08 النفقات اإلختيارية واإلجبارية: الفرع الثاني                       

 09 العامة المحليةظاىرة تزايد النفقات : المطلب الثالث       

 09 تطور مهاـ الجماعات المحلية: الفرع األوؿ                      

 11 سياسات التوظيف واألجور في الجماعات المحلية: الفرع الثاني                      



 11 فػاؽ المحلي المظهرياإلن:  الفرع الثالث                      

 12 تزايد نسبة االستثمار المحلي : الفرع الرابع                      

 12 قدـ المرافق األساسية وعدـ كفاءتها     : الفرع الخامس                      

 13 التوسع اإلقليمي و الزيادة السكانية: الفرع السادس                       

 13 ميزانية الجماعات المحلية مبادئ ، خصائص ومفاىيم  : لثانيالمبحث ا

 13 ميزانية الجماعات المحلية ، مفهومها: المطلب األوؿ           

 15 خصائص و مبادئ ميزانية جماعات المحلية:المطلب الثاني          

 17 وثائق ميزانية الجماعات المحلية: المطلب الثالث         

 17 الميزانية األولية: الفرع األوؿ                      

 18 الحساب اإلداري: الفرع الثاني                       

 19 الميزانية اإلضافية:الفرع الثالث                      

 20 تنفيذ ميزانية الجماعات المحلية: المبحث الثالث

 21 يذ ميزانية الجماعة المحليةاألعواف المكلفوف بتنف: المطلب األوؿ        

 21 اآلمروف بالصرؼ : الفرع األوؿ                      

 23 المحاسبوف العموميوف: الفرع الثاني                       

 26 عمليات تنفيذ ميزانية الجماعات المحلية: المطلب الثاني       

 26 قات الجماعات المحليةتنفيذ نف:  الفرع األوؿ                       

 32 تنفيذ إيرادات الجماعات المحلية: الفرع الثاني                       

 34 الفترة المالية لتنفيذ ميزانية الجماعات المحلية: الفرع الثالث                       

 34 الرقابة المالية الممارسة على ميزانية الجماعات المحلية: المبحث الرابع 

 36 الرقابة اإلدارية: المطلب األوؿ         



 36 الرقابة السابقة الممارسة على ميزانية الجماعات المحلية: الفرع األوؿ                     

 37 الهيئات المكلفة بالرقابة السابقة: الفرع الثاني                     

 48 بلحقة الممارسة على ميزانية الجماعات المحليةالرقابة ال: الفرع الثالث                     

 54 .الرقابة القضائية البلحقة الممارسة على ميزانية الجماعات المحلية: المطلب الثاني    

 58 رقابة المجالس الشعبية المحلية و السلطات الوصية على ميزانية الجماعات المحلية :المطلب الثالث    

 62 خبلصة الفصػػل األوؿ

 63 آليات تحقيق فعالية النفقات العامة في ميزانية الجماعات المحلية:الفصل الثاني 

 64 تمهيد الفصل الثاني 

 65 فعالية النفقة العامة:  المبحث األوؿ

 65 ماىية فعالية النفقة العامة: المطلب األوؿ       

 67 عبلقة الفعالية بالكفاءة: المطلب الثاني         

 70 فعالية النفقة العامة مدخل لترشيد اإلنفاؽ العاـ: المطلب الثالث        

 71 المشاكل التي تواجو الجماعات المحلية لتحقيق فعالية النفقات العمومية: المبحث الثاني

 72 نقائص مرتبطة بنوعية الميزانية التي تستخدمها الجماعات المحلية: المطلب األوؿ       

         التي جعلت الجماعات ( ميزانية البنود ) زايا و إيجابيات الموازنة التقليدية م: الفرع األوؿ  
 المحلية تعتمد عليها

72 

 74 التي تأثر على تحقيق فعالية النفقات العامة( ميزانية البنود ) أوجو قصور و عيوب : الفرع الثاني                     

 78 نقائص مرتبطة بمدونة الميزانية: الفرع الثالث                   

 78 نقائص مرتبطة بالمحاسبة العمومية المحلية: المطلب الثاني       

 79 تعريف المحاسبة العمومية:  الفرع األوؿ                   

 81 أىداؼ المحاسبة العمومية : الفرع الثاني                    

 82 الجهات المحلية المستفيدة من بيانات المحاسبة العمومية :الفرع الثالث                   



 84 مفهـو المحاسبة على األساس النقدي: الفرع الرابع                   

                            المشاكل و النقائص التي تؤثر على فعالية النفقات العامة التي تنشأ عن استخداـ                            : الفرع الخامس            
 المحاسبة على األساس النقدي في الجماعات المحلية

85 

 91 محركها موارد بشرية ضعيفة :المطلب الثالث     

 95 عدـ فعالية الرقابة الممارسة على ميزانية  الجماعات المحلية: المطلب الرابع      

 96 نفقات العامةوحش الفساد يضعف فعالية ال: المطلب الخامس     

 97 الفساد المالي: الفرع األوؿ                  

 99 الفساد اإلداري: الفرع الثاني                  

 102 األسباب الرئيسية للفساد باإلدارة المحلية: الفرع الثالث                  

 105 اإلقليم وبالتالي على فعالية النفقات العامة  تأثير الفساد على حقوؽ مواطنين: الفرع الثالث                  

 103 األداء عن والمحاسبة البرامج موازنة: المبحث الثالث 

 104 واألداء البرامج مراحل تطور، وأىداؼ موازنة : المطلب األوؿ     

 106 التفريق بين موازنة البرامج وموازنة األداء: المطلب الثاني    

 106 موازنة األداء: الفرع األوؿ                   

 108 موازنة البرامج:الفرع الثاني                  

 112 موازنة البرامج والمحاسبة على األداء في الجماعات المحلية التحوؿ نحو تطبيق:المبحث الرابع  

 113 تحديد أىداؼ الجماعات المحلية:  األوؿ المطلب     

 114 مستويات األىداؼ: األوؿ الفرع                  

 115 الشروط الواجب توافرىا في صياغة األىداؼ: الفرع الثاني                  

 117 .االنتقاؿ من المحاسبة على األساس النقدي إلى المحاسبة على أساس االستحقاؽ : المطلب الثالث    

 117 ساس االستحقاؽمفهـو المحاسبة على األ:  الفرع األوؿ                  

 122 األداء قياس وسائل تحديد :المطلب الرابع      



 123 قياس األداء: الفرع األوؿ                   

 124 داء الجماعة المحلية أ  قياس أىمية: الفرع الثاني                   

 125  قياس أداء الجماعات المحلية شرات مؤشر فعالية النفقة العامة كأحد مؤ : الفرع الثالث                   

 128 خبلصة الفصل الثاني 

 130 النفقات العامة لوالية تلمساف وبلدية منصورة -دراسة حالة :الفصل الثالث 

 131 تمهيد الفصل الثالث 

 132 دراسة النفقات العامة في إطار ميزانية الجماعات المحلية في الجزائر: المبحث األوؿ

 132 في الجزائرتقسيم النفقػات العامة المحلية : لمطلب األوؿ ا       

 133 نفقات قسم التسيير : الفرع األوؿ                   

 136 و االستثمار نفقات قسم التجهيزنفقات قسم التجهيز: : الفرع الثاني الفرع الثاني                                     

 137 التصنيف المحاسبي لنفقات المحلية في الجزائر :المطلب الثاني       

 139 نفقات البلدية: الفرع األوؿ                    

 145 نفقات الوالية: الفرع الثاني                   

 148 وميزانية بلدية منصورة  ميزانية والية تلمساف في كل من العامة نفقات تطور لمدى إحصائية دراسة :المبحث الثاني 

 148 .نفقات والية  تلمساف تطور لمدى دراسة إحصائية: المطلب األوؿ      

 150 تطور إجمالي النفقات العامة لوالية تلمساف: الفرع األوؿ                   

 152 تطور نفقات التسيير في ميزانية والية تلمساف: الفرع الثاني                  

 155 سافتطور نفقات التجهيز في ميزانية والية تلم: الفرع الثالث                  

 159 عبلقة النفقات العامة باإليرادات العامة:الفرع الرابع                  

 163 لبلدية منصورة نفقات تطور لمدى إحصائية دراسة :المطلب الثاني    

 164 تطور إجمالي النفقات العامة لبلدية منصورة: الفرع األوؿ                   



 165 تطور نفقات قسم التسيير في ميزانية منصورة: ثاني الفرع ال                  

 169 .تطور نفقات التجهيز و االستثمار لبلدية منصورة: الفرع الثالث                  

 174 عبلقة النفقات العامة لبلدية منصورة بإيراداتها العامة:الفرع الرابع                  

 177 .في تقدير النفقات العامة في ميزانية كل من والية تلمساف وبلدية منصورة عدـ الدقة : المطلب الثالث      

 177 عدـ الدقة في تقدير النفقات العامة في ميزانية والية تلمساف: الفرع األوؿ                   

 183 ورة عدـ الدقة في تقدير النفقات العامة في ميزانية بلدية منص :الفرع الثاني                  

 187 التنمية  تخلف و التحكم الفعالية، ضعف التجهيز بقسم المالية الموارد استغبلؿ تقييم :المطلب الرابع     

 188 التأخر في انجاز المشاريع: الفرع األوؿ                   

 190 الفعالية و الفساد الكفاءة، التنظيم، نقص :الثاني الفرع                  

 193 .إدارة مالية الجماعات المحلية في إطار موازنة البرامج و المحاسبة على األداء :  مبحث الثالثال

 193 واألداء البرامج موازنة تطبيق: المطلب األوؿ       

 194 بالجماعات المحلية عناصر النموذج المقترح: المطلب الثاني      

 197 يمهادراسة البرامج وتقي:  المطلب الثالث      

 198 عليها والرقابة األداء مؤشرات وضع: الفرع األوؿ                   

 199 األداء على الرقابة:الفرع الثاني                  

 200 تقدير النفقات : المطلب الرابع   

 201 الرواتب و األجور : الفرع األوؿ                  

 202 نفقات التسيير: يالفرع الثان                  

 202 النفقات االستثمارية : الفرع الثالث                  

 202   (ىيكلة البرامج)طريقة عمل البرامج : المطلب الخامس    

 204 مزايا و مشاكل تطبيق موازنة البرامج و األداء في الجماعات المحلية: المبحث الرابع 



 
 

 

 

 204  المزايا: المطلب األوؿ     

 204 المجاؿ التخطيطي :  األوؿ الفرع                  

 204 المجاؿ التنفيذي: الفرع الثاني                   

 205 المجاؿ الرقابي: الفرع الثالث                   

 205 المجاؿ السلوكي: الفرع الرابع                   

 205 إلجتماعي والسلوكيالمجاؿ ا: الفرع الخامس                  

 205 مشاكل تطبيق موازنة البرامج واألداء في الجماعات المحلية: المطلب الثاني   

 207 خبلصة الفصل الثالث 

 209 الخاتمة العامة

 215 قائمة المراجع

 227 المبلحق 



 
 :قائمة الجداوؿ -

رقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم 
 الجدوؿ

رقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم  عنواف الجدوؿ
 الصفحة

 16  جماعات المحلية خصائص ميزانية ال 01

 47 رقابة لجاف الصفقات المحلية حسب مبلغ الصفقة     02

 115 خصائص الهدؼ الجيد           03

 140  حسابات نفقات قسم التسيير البلدية 04

 142 قسم التجهيز واالستثمار للبلدية  نفقات حسابات 05

 144  مصالح و برامج البلديةتبويب  06

 145 لواليةلتسيير قسم الات حسابات نفق 07

 146 للواليةقسم التجهيز واالستثمار  نفقات حسابات 08

 147 مصالح و برامج الواليةتبويب  09

 150            2009إلى  2004النفقات العامة لوالية تلمساف من إجمالي  تطور 10

 152      2009 إلى 2004ة تلمساف من النفقات العامة لوالي إلجمالي التسيير بالنسبة نفقات نسبة تطور 11

 156 2009 إلى 2004النفقات العامة لوالية تلمساف من  إلجمالي التجهيز بالنسبة نفقات نسبة تطور 12

 158 2009إلى  2005تطور برامج والية تلمساف خبلؿ الفترة الممتدة من  13

 160 2009إلى 2004رصيد موازنة والية تلمساف لسنوات الممتدة من  14

 161 2009إلى 2004نسبة تغطية ناتج الجباية للنفقات العامة لوالية تلمساف لسنوات الممتدة من 15



 164 2010إلى  2005النفقات العامة لبلدية منصورة للفترة الممتدة من إجمالي تطور 16

 166 2010إلى  2005تطور نفقات التسيير لبلدية منصورة خبلؿ  السنوات الممتدة من  17

 170 2010 -2005تطور نفقات التجهيز و االستثمار لبلدية منصورة   18

 173 2010إلى  2005تطور برامج بلدية منصورة خبلؿ الفترة الممتدة من   19

 175   2010إلى  2005رصيد موازنة بلدية منصورة لسنوات الممتدة من 20

 176 . 2010إلى 2005لسنوات الممتدة من نسبة تغطية ناتج جباية بلدية منصورة لنفقاتها العامة 21

 178 2009 إلى 2004مننسب االنحراؼ في تقديرات إجمالي النفقات العامة في ميزانية والية تلمساف  22

 179 2009إلى  2004نسب االنحراؼ في تقديرات نفقات التسيير في ميزانية والية تلمساف من  23

 181 . 2009إلى  2005ر حسب المصالح لوالية تلمساف االنحراؼ في تقدير نفقات التسيينسب  24

 183 2010إلى  2005نسب االنحراؼ في تقديرات إجمالي النفقات العامة في ميزانية بلدية منصورة  25

 185 2010إلى  2005نسب االنحراؼ في تقديرات نفقات التسيير في ميزانية بلدية منصورة من  26

 186 2010إلى  2005 فقات التسيير مقسمة حسب مصالح لبلدية منصورةاإلنحراؼ في تقديرات ننسب  27

 188 2009نسبة انجاز المشاريع لبرامج والية تلمساف لسنة  28

 189 2009نسبة انجاز المشاريع لبرامج بلدية منصورة لعاـ  29

 203 . ىيكل برامج الجماعة المحلية في إطار موازنة البرامج والمحاسبة على األداء 30

 

 

 

 

 



 :قائمة األشكاؿ والمبلحق -2

رقػػػػػػػػػػػػػػػػػم 
 الشكل

رقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم  لػػػػػػواف الشكػػػػػػعن
 الصفحة

 06 خصائص النفقات العامة المحلية 01

 92 نسبة التأطير بين اإلدارات المركزية والبلمركزية 02

 92 تريكبة مستخدمي البلديات عبر الوطن 03

 127 فعالية النفقة العامة تقييم أداء الجماعات المحلية بإستخداـ مؤشر 04

 149 تطور وتوزيع عدد السكاف في والية تلمساف 05

 151 .2009إلى  2004النفقات العامة لوالية تلمساف لسنوات الممتدة من   إجمالي تطور 06

 153 2009إلى  2004النفقات العامة لوالية تلمساف من  إلجمالي التسيير بالنسبة نفقات نسبة تطور 07

 155 . 2007-2006-2005: بة نفقات المستخدمين من إجمالي نفقات التسيير لسنوات نس 08

 156 2009الى  2004من . النفقات العامة لوالية تلمساف إلجمالي التجهيز بالنسبة نفقات نسبة تطور 09

 159 2009 إلى 2005تطور برامج والية تلمساف خبلؿ الفترة الممتدة من  10

 162 2009إلى 2004ج الجباية للنفقات العامة لوالية تلمساف لسنوات الممتدة مننسبة تغطية نات 11
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 املقامة العامة 

 :إشكالية البحث -1

تحتؿ النفقات العامة مكانة كبيرة في ميزانية الجماعات المحمية كونيا أحد المتغيرات اإلقتصادية الميمة 

ىداؼ التي ترمي إلييا ، إذ تعكس سياستيا المنتيجة ،    التي تستخدميا الجماعات المحمية في تحقيؽ األ

و كنتيجة لعدـ كفاية التمويؿ العاـ الذاتي البلـز لتنفيذ األنشطة ، في الوقت الذي تتزايد فيو التزامات 

الجماعات المحمية اتجاه مواطنييا، فعمى الرغـ مف ضخامة اإلنفاؽ العاـ المحمي وما يترتب عميو مف 

ة إال أف اإلفصاح المحاسبي الحالي عقيـ عف إنتاج المعمومات البلزمة لقياس فعالية النفقات أثار اقتصادي

بوحدات الجماعة المحمية ، نتيجة طبيعة البيئة المحاسبية التي يعكسيا قانوني المحاسبة العمومية وموازنة 

المعمومات المحاسبية  الجماعة عمى عناصر النظاـ المحاسبي لمجماعة و التي ال يسمح بدوره في توفير

 .الكافية والمبلئمة لقياس فعالية ىذا اإلنفاؽ 

التي تستخدمو الجماعات ( موازنة البنود) إعداد تقديرات النفقات بفمسفة موازنة التقميدية عممية وتستند 

المحمية إلى آلية تخصيص اإلعتمادات المالية لوحدات قطاعيا لمجرد إنفاقيا في أغراض محددة تعكس 

اإلنجاز وتنفيذ البرامج و األنشطة دوف السماح لؤلجيزة التنفيذية بنقؿ أو تجاوز اإلعتمادات إال  ائؿوس

ثـ الحكـ  أوالبترخيص مف السمطات الوصية فبل نستطيع تقييـ فعالية اإلنفاؽ في ىذه الوحدات دوف قياسو 

                                                                                                                   .عميو ثانيا  

 :إف اإلشكالية الرئيسية التي نود معالجتيا تتمحور حوؿ التساؤؿ الرئيسي التالي

 ليات اليي من شنهاا يحيي  عاالية الهقيات الاامة عي ميااهية الممااات المحمية عي الماار؟ اآلما هي 

 :سية تتفرع عنيا مجموعة مف التساؤالت الفرعية يمكف صياغتيا عمى النحو التاليإف ىذه اإلشكالية الرئي



  ماىية ميزانية الجماعات المحمية ؟ كيؼ يتـ تحضيرىا ؟ ، ما ىي أشكاؿ الرقابة الممارسة عمييا ؟ 

 ما المقصود بفعالية النفقات العامة ؟ 

 حقيؽ فعالية النفقات العمومية ؟ما ىي المشاكؿ و المعوقات التي تواجو الجماعات المحمية لت 

 ما مدى منفعة معمومات النظاـ المحاسبي لمجماعات المحمية في قياس فعالية اإلنفاؽ العاـ ؟ 

  ىؿ التحوؿ نحو تطبيؽ موازنة البرامج والمحاسبة عمى األداء في الجماعات المحمية يساعد في قياس

 فعالية النفقات العامة ؟

 :ع؟ضيات البحث -2

ما تـ طرحو مف تساؤالت حوؿ موضوع البحث و أمبل في تحقيؽ أىداؼ البحػث يمكػف عمى ضوء     

 :تحديد الفرضية التالية

  موااهة الب؟امج والمحاسبة امى  اداا  عىي الممااىات المحميىة يىؤاي إلى  يحييى   أسموب يطبي

 .عاالية الهقيات الاامة 

 : أهااف الا؟اسة -3

اـ أسموب موازنة البرامج والمحاسبة عمى األداء في إعداد مكانية استخدإييدؼ البحث إلى التعرؼ عمى 
ايجابيات تفوؽ تمؾ  موازنة الجماعات المحمية في الجزائر ، لما يتمتع ىذا األسموب مف مميزات و

 :المتحققة مف األسموب السائد اآلف و يمكف تحديد األىداؼ عمى النحو التالي 

 تحقيؽ فعالية اإلنفاؽ لات المحمية والتي تقؼ معرقمة التعرؼ عمى المشاكؿ التي تعاني منيا الجماع. 

  دراسة إمكانية استخداـ أسموب موازنة البرامج واألداء في إعداد الموازنة العامة لدى الجماعات
 .المحمية في الجزائر 



  التعرؼ عمى المتطمبات البلزمة لتطبيؽ أسموب موازنة البرامج واألداء في الجماعات المحمية في
 .ر الجزائ

  التعرؼ عمى الصعوبات و المعوقات التي تواجو تطبيؽ أسموب موازنة البرامج واألداء في إعداد
 .  الموازنة عند الجماعات المحمية في الجزائر 

 :أهمية الا؟اسة    -4

تتبع أىمية الدراسة مف االيجابيات و الفوائد التي يستحقيا تطبيؽ موازنة البرامج والمحاسبة عمى األداء في 

 :جماعات المحمية في الجزائر حيث ستنعكس فاعمية ىذا األسموب فيما يأتي ال

  ييتـ البحث بكيفية إعداد ىيكمة نظـ موازنة الجماعات المحمية في الجزائر كمدخؿ لرفع مف فعالية

 .النفقات العامة 

 محمية يوفر إمكانية تحسيف بيئة العمؿ المحاسبي في مجاؿ تقييـ أداء أنشطة وحدات الجماعات ال

 .وذلؾ باستخداـ مؤشر فعالية النفقات العامة كمؤشر لتقييـ ىذه األنشطة 

  حداثة موضوع البحث كونو يتعرض إلى أسموب جديد في إعداد الموازنة العامة لـ يجرب في الجزائر

في  نو سيقدـ توصيات إلعداد الموازنة العامةإومف الناحية العممية ف ولـ يحظى باالىتماـ الكافي ،

 .بفعالية وكفاءة جماعات المحمية ال

  يعتبر البحث امتدادا لمبحوث السابقة في مجاؿ تقييـ أداء المنظمات الحكومية و تحسيف جودة نظـ

 .عمميا وتعظيـ مخرجاتيا

 

 



 : يحايا إطا؟ الا؟اسة -5

ية قررنا تناولو مف زاو  لؾلذ ، يعد أسموب موازنة البرامج و المحاسبة عمى األداء موضوعا شاسعا

فعالية اإلنفاؽ العاـ ، وحددنا الجماعات المحمية في الجزائر كإطار مكاني لمبحث ، كما ركزنا عمى 

 .النفقات العامة بالنفقات العامة دوف التطرؽ إلى اإليرادات العامة ، كوف دراستنا تيتـ 

 : مب؟؟ات اخييا؟ الموضوع -6

 :الموضوع إل  االايبا؟ات اليالية ياوا ادسباب اليي اعايها الخييا؟ وا؟اسة هذا       

  إذا ما تـ إصبلحيا ،إيماننا العميؽ لما يمكف أف تمعبو الجماعات المحمية  في الجزائر خاصة         

 .يا  حتى تؤدي الدور الجديد الذي يجب أف تمعبو، كما ىو سائر في مختمؼ دوؿ العالـنتو عصر 

   تناولت بعمؽ  اإلشكالية المطروحةقمة  الدراسات  النظرية  و الميدانية  التي. 

  البحث لمعرفة  مميزات و متطمبات  أسموب موازنة البرامج و المحاسبة عمى األداء و تطبيقو في

 .الجزائر كتجربة  ستخوضيا الجزائر إلعادة بعث سياساتيا 

 د محاولة ضبط المعنى الحقيقي  لبعض المصطمحات والمفاىيـ األساسية في موضوعنا و التي تشي    

 . اقتصادية عمى المستوى الوطني، كفعالية اإلنفاؽ العاـ ، ترشيد اإلنفاؽ العاـ  نقاشات

 :المهاج المسيخام عي البحث -7

تبًعا لتعدد الجوانب المتعمقة بإشكالية ىذا البحث، استخدمنا عدة مناىج ، إتبعنا منيجا وصفيا عند 

، كما ..النفقات العامة، ميزانية الجماعات المحمية  استعراضنا  األساس النظري  لتحديد مفيـو فعالية

استخدمنا المنيج التحميمي خبلؿ  تناولنا مشاكؿ التي تعاني منو الجماعات المحمية لتحقيؽ فعالية لنفقات 

العامة وتحميميا وتقييميا في الجزائر ثـ التطرؽ إلى الحموؿ واآلليات التي تحقؽ فعالية اإلنفاؽ العاـ 



نفقات العامة المنيج التطبيقي، حيث عرضنا واقع  اعتمدنافي الجانب العممي الميداني فقد  أما. وغيرىا

 .الدراسة بنوع مف التحميؿ الكمي والنسبي لوالية تممساف و بمدية منصورة التي كانتا محؿ

 : وتماشيًا مع ىذه المناىج، اعتمدنا في ىذه الدراسة عمى بعض األساليب اآلتية

 كاديمي، الذي يعتمد عمى المراجع المختمفة مثؿ الكتب والدوريات والدراسات المقدمة أسموب البحث األ

 .في ىذا الموضوع

 

 القوانيف والتشريعات ذات الصمة بموضوع البحث ، حتى نقؼ عمى اإلطار القانوني لو. 

 

  أسموب المقاببلت الشخصية، وذلؾ مع بعض المسؤوليف الذيف الختصاصيـ عبلقة مباشرة بموضوع

البحث، وذلؾ في الدراسة الميدانية لبلستفادة مف آرائيـ وخبرتيـ أو لعرض آرائنا واقتراحاتنا عمييـ إلبداء 

 .الرأي فييا

 :صاوبات إهماا البحث  -8

 :واجيتنا صعوبات عديدة  نذكر منيا 

 صعوبة جمع المراجع ذات الصمة بالموضوع خاصة الحديثة منيا. 

 يمو بعمؽ عممي و منيجي، ذلؾ أف تحقيؽ ىذا اليدؼ يتطمب صعوبة تناوؿ ىذا الموضوع و تحم

 .مف أي باحث قدرات و ميارات فنية و غيرىا

 

 



  :خطة وهيكل البحث -9

 :  لمعالجة ىذا البحث عمدنا تقسيمو  إلى ثبلث  فصوؿ وىي كالتالي        

 . مالية الجماعات المحمية: األوؿالفصؿ 

 .النفقات العامة في ميزانية الجماعات المحمية آليات تحقيؽ فعالية : الفصؿ الثاني

 . دراسة حالة لنفقات العامة لوالية تممساف و بمدية منصورة: الفصؿ الثالث 

يتناوؿ الفصؿ األوؿ، مدخؿ التعريؼ بنفقات العامة المحمية ، مع استعراض أىـ التقسيمات ليا مع       

رى حاولنا إعطاء تعريؼ لميزانية الجماعات المحمية مع تبياف أىـ المتغيرات التي تتأثر بيا ومف جية أخ

 .استعراض كيفية تحضيرىا وتنفيذىا وأشكاؿ الرقابة المختمفة الممارسة عمييا 

أما في الفصؿ الثاني، فتطرقنا فيو إلى تحديد مفيـو فعالية النفقات العامة و كذلؾ إلى المشاكؿ       

ر لتحقيؽ فعالية النفقات العمومية ، ثـ عالجنا ىذه المشاكؿ التي تواجو الجماعات المحمية في الجزائ

 .بحموؿ و آليات التي قد تؤدي إلى تحقيؽ فعالية النفقات العامة في ميزانية الجماعات المحمية 

و في الفصؿ الثالث  تناولنا فيو تقسيـ النفقات العامة في ميزانية الجماعات المحمية في الجزائر ،       

باستعراض نفقاتيما  إلى دراسة  تطبيقية ميدانية لكؿ مف بمدية منصورة و والية تممساف  ثـ االنتقاؿ

لمسنوات الخمسة األخيرة بنوع مف الدراسة والتحميؿ مع اقتراح نموذج لتطبيؽ موازنة البرامج واألداء في 

 . الجماعات المحمية 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :متهيا الفصل

 والنفقات،نظرا ألنيا تتضمف القواعد المنظمة لئليرادات  العامة،حد فروع المالية أتعتبر المالية المحمية 

مجموعة الظواىر والقواعد المتعمقة باإليرادات والنفقات والتي تخص الييئات  »المحمية ويقصد بالمالية 

عامة و الالدولة  ئلدارةلومف الحقائؽ الثابتة أف المالية المحمية ىي عصب العمؿ الشامؿ ،  (1)". المحمية 

فت المالية المحمية تطورا ممحوظا في لئلدارة المحمية خاصة ، لذلؾ فإنيا تكتسي أىمية بالغة وقد عر  

 . الجزائر و طرأت عمييا مجموعة مف اإلصبلحات ، حيث خصيا المشرع الجزائري بميزانية خاصة بيا 

الػذي مػف خبللػو يظيػر عمػؿ الييئػات المحميػػة ثػر ذلػؾ تعتبػر الماليػة المحميػة معيػارا ومؤشػػرا فػاعبل و أوعمػى 

وقػػدرتيا عمػػػى التسػػػيير ، ىػػػذا المعيػػػار أصػػػبح يػػػدخؿ تحػػػت مػػػا يسػػػمى بالتسػػػيير العمػػػومي العقبلنػػػي  والػػػذي 

لماليػة المحميػة اف فػإييدؼ إلى البحث عف الفعالية والكفاءة ومف ضمنو التسػيير المػالي المحمػي، و لئلشػارة 

 (2).تتأثر بقانوف المالية السنوي 

ولكي نبسط المفاىيـ أكثر سنتطرؽ في دراستنا إلى توضيح المفاىيـ والمبادئ األساسية المتعمقة بالنفقات 

المحمية مف تعاريؼ وتقسيمات مع توضيح العوامؿ المؤثرة فييا ، ونبرز مكانتيا في ميزانية الجماعات 

وليذا ، ، تنفيذىا ، و الرقابة عمييا دىاإعداالمحمية ، مع تبياف مختمؼ الجوانب المكونة لمميزانية ، كيفية 

 :المباحث التالية  إلىالغرض قمنا بتقسيـ ىذا الفصؿ 
                                  

 .119ص  ,2001عماف  ,للنشردار المسيرة  ,المحليةاإلدارة : عبد الرزاؽ الشيخلي  -  (1)
: محمد حاجي ، التمويل المحلي وإشكالية العجز في ميزانية البلدية ، مداخلة مقدمة في إطار الملتقى الدولي  - ( 2) 

.  2004ديسمبر ، -باتنة –تسيير و تمويل الجماعات المحلية في ضوء التحوالت االقتصادية ، جامعة الحاج لخضر 
 .  6ص 

                  
 



  مفاىيـ ومبادئ أساسية حوؿ النفقػات العامة المحمية  :األوؿالمبحث. 

  ميزانية الجماعات المحمية أسس ومفاىيـ:الثانيالمبحث. 

  تنفيذ ميزانية الجماعات المحمية :الثالثالمبحث 

 الرقابة الممارسة عمى ميزانية الجماعات المحمية  :الرابعحث المب. 

 .مقاهيم ومباائ أساسية حول الهقيىات الاامة المحمية : المبحث ادول

توضح النفقات المحمية السياسة العامة لكؿ إقميـ في إشباع حاجات األفراد مف السمع والخدمات، مف 

ر الذي تقـو بو الجماعات المحمية في المجاالت االجتماعية مختمؼ أنواعيا وكمياتيا، ونظرا لمدور الكبي

ا واالقتصادية، نتج عنو نمو وزيادة متسارعة لحجـ نفقاتيا لعوامؿ مختمفة، وسنعالج ىذه العناصر في ىذ

 :المبحث مف خبلؿ ما يمي

 .مفيـو النفقات العامة المحمية   -

 .تقسيمات النفقات العامة المحمية  -

 .العامة المحمية النفقات  ظاىرة تزايد  -

 

 

 

 

 

 



 :مقاوم الهقيات الاامة المحمية: المطمب ادول

 :قبؿ تعريؼ النفقات المحمية يجب أف نقـو بتعريؼ النفقات العامة 

  العمومية تعرؼ النفقات العامة بأنيا تمؾ المبالغ المالية التي تقـو بصرفيا السمطة 

، مبمغ نقدي يقـو بإنفاقو شخص عاـ بقصد تحقيؽ منفعة عامة أو أنيا( الحكومة و الجماعات المحمية ) 

 .(1) كما يمكف تعريفيا بأنو استخداـ مبمغ نقدي مف قبؿ ىيئة عامة بيدؼ إشباع حاجة عامة

  النفقة العامة ىي كـ قابؿ لمتقويـ النقدي يأمر بإنفاقو شخص مف أشخاص القانوف العاـ إلشباع

 (2).العامةالحاجات 

 (. أو جماعي)عاـ بقصد تحقيؽ نفع عاـ  ة تعتبر بمثابة مبمغ نقدي يقـو بإنفاقو شخصالنفقة العام
(3) 

  النفقة العامة ىي مبمغ نقدي يخرج مف الذمة المالية لشخص معنوي عاـ بقصد إشباع حاجة

 .(4)"عامة

أو مجالس التي تقـو بيا الواليات  النفقات ىيا مف جية ومف جية أخرى يمكف تعريؼ النفقات المحمية ذى

 (5).الحكـ المحمي ، كمجالس المحافظات و المدف و القرى و التي ترد في ميزانية ىذه الييئات 

و ىي النفقات  التي تقـو بيا الجماعات المحمية كالواليات و البمديات ، وترد في ميزانية ىذه الييئات   

  (1). مثؿ توزيع الماء والكيرباء و المواصبلت داخؿ اإلقميـ أو المدينة

                                  
 .55ص .2008محمد عباس محرزي ، اقتصاديات المالية العامة ، ديواف المطبوعات الجامعية ،  - (1)
 .378، ص  2000حامد عبد المجيد دراز ، مبادئ المالية العامة ، اإلسكندرية  -(2)
 .63ص  اإلسكندرية، 2006، الجديدة للنشردار الجامعة  العامة،أساسيات المالية .حشيشعادؿ احمد  -(3)
 .11ص 2001، طبعة رالمركزية، الجزائحسين مصطفى حسين، المالية العامة، ديواف المطبوعات الجامعية الساحة  -(4)
 . 71ص .مرجع سبق ذكره حشيش،عادؿ احمد  -(5)



وىذا  المحمية،الجماعة بقصد تمبية احتياجات الييئة  و بالتالي يتضح أف النفقة المحمية تصرؼ في نطاؽ

 :ما يستمـز شموؿ النفقة المحمية عمى ثبلث خصائص أساسية يمكف اعتبارىا عناصر ليا وىي كالتالي

ا بصدد نفقة عامة محمية فبل بد مف إذا كن :الهقيات الاامة المحمية كم قابل لمييويم الهياي:الق؟ع ادول 

سمع وخدمات وذلؾ لتحقيؽ الصالح  ،استخداـ مبمغ نقدي ثمنا لما تحتاجو الجماعة المحمية مف منتجات

 .العاـ مف مشاريع تنموية محمية مختمفة

ال يمكف أف تكتسي النفقة الصفة المحمية إال إذا صدرت : صاو؟ها من قبل الايرة المحمية: الق؟ع الثاهي

 (بالنسبة لمجزائر ) .ليماعف ىيئة محمية وتتمثؿ في الوالية أو البمدية والييئات التابعة 

يجب أف يكوف اليدؼ مف النفقة العامة المحمية ىو  :أن يااف إل   إشباع حامة محمية: الق؟ع الثالث 

دوف استثناء أو إشباع الحاجات العامة المحمية وتحقيؽ مصمحة المواطنيف المقيميف عمى إقميميا جميعا 

تمييز، فإذا كاف الجميع يتساووف في تحمؿ األعباء المحمية كالضرائب فإنيـ يتساووف كذلؾ في االستفادة 

 .مف النفقات العامة المحمية وفقا لمبدأ العدالة والمساواة داخؿ المجتمع

 (2):التاليوىنا يمكف التمييز بيف ثبلث أنواع مف الحاجات نذكرىا عمى 

ٟٚ٘ ؽبعبد ٠غشٞ إشجبػٙب ثّؼشفخ اٌذٌٚخ ٚال ٠ّىٓ إشجبػٙب ثّؼشفخ أفشاد،  :ث عامت بحتتحاجا: أوال

ؽبعخ اٌّغزّغ ٌألِٓ اٌذاخٍٟ ٚاٌؼذاٌخ ٚاألِٓ اٌخبسعٟ، ؽ١ش رؼٛد ِٕبفغ ٘زٖ اٌخذِبد ػٍٝ ع١ّغ : ِضً

 .اٌّٛاؽ١ٕٓ فٟ ِخزٍف األلب١ٌُ

ٚرؼزجش راد ؽج١ؼخ ِؾ١ٍخ ثؾزخ،  ،اٌغٛق ٟٚ٘ ؽبعبد ٠غشٞ إشجبػٙب ثّؼشفخ: حاجاث خاصت بحتت: ثانيا

٠ّىٓ رشن ِغؤ١ٌٚزٙب ٌٍغّبػبد اٌّؾ١ٍخ، ؽ١ش رمزظش ِٕبفؼٙب ػٍٝ اٌّٛاؽ١ٕٓ فٟ إل١ٍُ أٚ ِذ٠ٕخ أٚ لش٠خ 

 .ثؼ١ٕٙب

                                                                                                         
 .79مرجع سبق ذكره، ص  محرزي،محمد عباس  - (1)

القاىرة، دار الفكر العربي )ة مع اإلشارة إلى مصر المالية العامة للحكم المحلي دراسة مقارنىويدي عبد الجليل ،  - (2)
 .122، ص (1990



ٟٚ٘ اٌزٟ رغّغ ث١ٓ اٌظفز١ٓ اٌّؾ١ٍخ ٚاٌٛؽ١ٕخ، ؽ١ش رؼٛد : حاجاث عامت مستحقت أو متداخلت: ثالثا

ٕطمخ أعبع١خ ثزارٙب، وّب رزغبٚص ِٕبفؼٙب ٚآصبس٘ب اٌؾذٚد اٌّؾ١ٍخ اٌجؾزخ ِٕبفؼٙب ػٍٝ اٌّٛاؽ١ٕٓ فٟ ِ

 .وخذِخ اٌزؼ١ٍُ ِضال، ؽ١ش رمَٛ اٌغٍطخ اٌّشوض٠خ ثبٌزخط١ؾ، ٠ٚمغ اٌزٕف١ز ػٍٝ  اٌغّبػبد اٌّؾ١ٍخ

 :ٚ اٌشىً اٌزبٌٟ ٠ج١ٓ خظبئض إٌفمبد اٌؼبِخ اٌّؾ١ٍخ 

 . يةخصائص النفقات العامة المحل:  ( 01) الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 .من إعداد الطالب : المصدر

 :ييسيمات الهقيات الاامة المحمية: المطمب الثاهي  

تتعدد أنواع النفقات العامة المحمية، وذلؾ مف خبلؿ الزاوية التي ينظر منيا إلى ىذه النفقات، فيمكف 

الس المحمية في تقسيميا مف حيث دوريتيا إلى عادية وغير عادية، ويمكف تقسيميا مف حيث سمطة المج

جباريةإتقديرىا إلى نفقات   .ختيارية وا 

 المحلية العامة النفقات خصائص

 الهيئةمن قبل  صدورىا قابل للتقويم النقدي كم
 المحلية

 تهدؼ إلى إشباع حاجة عامة محلية 



يرجع ىذا التقسيـ إلى الحاجة إلى تجديد الموارد : الهقيات الاااية والهقيات غي؟ الاااية :الق؟ع ادول 

بموارد غير عادية لتغطية النفقات العامة، وىناؾ عدة معايير لمتميز بيف النفقة العادية والنفقة غير 

 (1):العادية

 عادية إذا كانت النفقة تتـ بنظاـ ودورية فيي نفقة عادية، أما إذا لـ تتـ بانتظاـ فيي غير. 

  ذا تعدت الفترة المالية إذا كانت النفقة تستوعب بكامميا خبلؿ الفترة المالية في نفقة عادية، وا 

 .فيي نفقة غير عادية

 ذا كانت غير منتجة فيي إذا كانت النفقة منتجة فيي نفقة غير عادية: معيار اإلنتاجية ، وا 
 .نفقة عادية

 تعتبر النفقة عادية إذا لـ تسيـ في تكويف : معيار المساىمة في تكويف رأس الماؿ العيني
رؤوس األمواؿ العينية، و تعتبر نفقة غير عادية إذا أسيمت في تكويف رؤوس األمواؿ 

    .العينية

١ش اٌؼبد٠خ ِٓ خالي أْ إٌفمبد اٌؼبد٠خ رشًّ ٔفمبد ٠ّٚىٓ ِٓ عٙخ أخشٜ رج١بْ ِؼٕٝ إٌفمبد اٌؼبد٠خ ٚغ

اٌزغ١١ش ٚاألدٚاد ٚاٌٍٛاصَ اٌزٟ رزطٍجٙب اٌغّبػبد اٌّؾ١ٍخ، ث١ّٕب رشًّ إٌفمبد غ١ش اٌؼبد٠خ أشغبي اٌزش١١ذ 

اٌغذ٠ذح ٌٍجٕب٠بد، اٌطشق، ِغبسٞ ا١ٌّبٖ، لٕٛاد طشف ا١ٌّبٖ اٌظبٌؾخ ٌٍششة ٚأػّبي اٌز١ٙئخ اٌؼّشا١ٔخ ، 

فٟ ِغبي رمغ١ُ إٌفمبد فٟ اٌؾشص ػٍٝ رغط١خ إٌفمبد اٌؼبد٠خ اٌٛاسدح  ٖ اٌزفشلخ إٌٝ األخز ثٙبٚرف١ذ ٘ز

ثب١ٌّضا١ٔخ اٌّؾ١ٍخ ِٓ ؽظ١ٍخ اٌّٛاسد اٌؼبد٠خ، ث١ّٕب ٠ٍغأ إٌٝ اٌّٛاسد غ١ش اٌؼبد٠خ ٌزغط١خ إٌفمبد غ١ش 

اٌؼبد٠خ 
(2)

.  

                                  
 1988مطبعة العمرانية، : القاىرة. مشهور، اقتصػاديات المػالية العػامة اإلسػبلمية والوضعية نعمت عبد اللطيف - ( (1

 .236،ص 
تسيير و تمويل الجماعات : لدولي النفقات العامة وقواعد ترشيدىا ، الملتقى ا: مرغاد لخضر ، مداخلة بعنواف  - (2)

 .2004ديسمبر  02، 01: ، يومي  -باتنة –المحلية في ضوء التحوالت االقتصادية ، جامعة الحاج لخضر 



ٌٕفمخ وً عٕخ، فمذ رزغ١ش ل١ّزٙب ثبٌض٠بدح أٚ ٚال ٠مظذ ثبٌزىشاس فٟ إٌفمبد اٌؼبد٠خ صجبد ِمذاس ا     

إٌمظبْ، فّشرجبد اٌّٛظف١ٓ رؼزجش ِٓ إٌفمبد اٌؼبد٠خ ٠زُ رىشاس ٚسٚد٘ب فٟ ا١ٌّضا١ٔخ وً عٕخ، ٌٚىٓ رٌه 

ال ٠ؼٕٟ صجبد اٌّمذاس اٌزٞ لذ ٠زغ١ش ص٠بدح أٚ ٔمظبٔب ِٓ عٕخ إٌٝ أخشٜ 
(1)

. 

رٕمغُ إٌفمبد اٌّؾ١ٍخ ِٓ ؽ١ش عٍطخ اٌّغبٌظ اٌّؾ١ٍخ فٟ : تاإلختياريت واإلجباريالنفقاث  :الفرع الثاني 

إٔفبلٙب إٌٝ ٔفمبد إخز١بس٠خ ٚٔفمبد إعجبس٠خ، ٘زٖ األخ١شح رزىْٛ ِٓ وً إٌفمبد اٌزٟ رأخز اٌطبثغ اإلعجبسٞ 

ٚإٌّظٛص ػ١ٍٙب لبٔٛٔب وٕفمبد لغُ اٌزغ١١ش اٌزٟ رشزًّ
(2)

: 

 نفقات أجور الموظفيف ؛ 

 لمنقولة والعقارية لمجماعات المحمية ؛نفقات صيانة األمواؿ ا 

 نفقات صيانة الطرؽ الوالئية والبمدية ؛ 

  نفقات المشاركة في صندوؽ الضماف اإلجتماعي ؛ 

 نفقات تسيير مصالح الجماعات المحمية. 

وىي النفقات التي ال يمكف اإلستغناء عنيا حتى في حالة األزمات لكونيا ضرورية والبد منيا في تسيير 

 .جماعات المحمية، فاألولوية ليا دائما لضماف سير ىياكؿ الدولةشؤوف ال

أما النفقات اإلختيارية فيي النفقات التي لممجالس المحمية السمطة في إدراجيا أو عدـ إدراجيا بالميزانية 

 .المحمية

 :المحميةالاامة ظاه؟ة ياايا الهقيات  :لثالمطمب الثا

ة المحمية بيف الدوؿ المتقدمة والدوؿ النامية والفقيرة، وذلؾ حسب تختمؼ أسباب زيادة النفقات العام     

التطور االقتصادي الذي وصمت إليو كؿ دولة، ومدى قدرتيا عمى تحقيؽ الرفاىية لمسكاف، ومدى تحقيقيا 
                                  

 .31، ص  1981يونس منصور ميبلد ، مبادئ المالية العامة ، طرابلس ، الشركة العامة للورؽ و الطباعة  -(1)
 (2) - M.ALIZAINE.   " Les Finances Publiques Locales : Analyse et Perspectives d’une 

économie en Transition    L’Algérie ", Thème Doctoral, Faculté des Sciences 

économiques et des Gestion, Alger 1999, P191.   



لحاجات األفراد المتزايدة عبر الزمف فقد يكوف ما وصمت إليو بعض الدوؿ، ىو ما ينبغي الوصوؿ إليو 

ىذه الزيادة في النفقات العامة تكوف راجعة لعدة أسباب . وؿ أخرى أكثر حرمانا وأكثر فقرامف طرؼ د

 أىميا

 : ما يمي 

ػٓ اإلخز١بس اإلشزشاوٟ اٌزٞ ( ِز٘ج١ب ) ثؼذ اٌزخٍٟ :تطىر مهام الجماعاث المحليت : الفرع األول 

ٚ اٌزٟ ،  1989ٙب دعزٛس اٌخٍف١خ اٌغ١بع١خ ٚ االلزظبد٠خ اٌزٟ عبء ث، ٚ  1976وبْ ٠ىشعٗ دعزٛس 

ارغبع  أد٠ب إٌٝاٌٍز٠ٓ  90/09لبْٔٛ اٌٛال٠خ ٚ  08-90شىٍذ اٌشو١ضح اإل٠ذ٠ٌٛٛع١خ ٌمبْٔٛ اٌجٍذ٠خ 

ِٓ أعً رؾم١ك اإلطالؽبد ثّب ٠زّبشٝ اٌظالؽ١بد ٚ االخزظبطبد إٌّّٛؽخ ١ٌٍٙئبد اٌّؾ١ٍخ 

 .   ٚاٌغ١بعخ اٌغذ٠ذح ٌٍذٌٚخ

 :الموكمة لمبمدية وىي كما يميأىـ المياـ  البمدية عمىنص قانوف 

  حيث تعد البمدية مخططيا التنموي، و تبادر و تشجع كؿ إجراء مف  :المحميةاليايرة و اليهمية

 .نو تطوير األنشطة االقتصادية أش

  د بوسائؿ التعمير و تبادر و تشجع كؿ يمف حيث التزو  :اليمايااليامي؟ و الاياكل ادساسية و

 .االقتصاديةنشطة مف شأنو تطوير األ إجراء

  تختص البمدية بانجاز مؤسسات التعميـ األساسي و  :الياميم ادساسي و ما قبل الما؟سي

 .صيانتيا ، كما ليا أف تشجع كؿ إجراء مف شأنو ترقية النقؿ المدرسي و التعميـ ما قبؿ المدرسي 

 افية و الرياضية و الثق الصحية،مثؿ إنجاز المراكز، اليياكؿ :ادمااة االميمااية و الممااية

 .القرآنيةصيانة المساجد المدارس 

 توفير شروط الترقية العقارية كالتشجيع عمى إنشػاء التعاونيات العقارية :السكن. 



  تتكفؿ البمدية بحفظ الصحة و المحافظة عمى النظافة العمومية :المحيطحقظ الصحة و الهظاعة و

نظافة األغذية و األماكف العمومية و صيانتيا و حماية  خاصة مياه الشرب و المياه القذرة و النفايات و

 .البيئة

  لمبمدية أف تستثمر في المجبلت االقتصادية طبقا لمتشريع المعموؿ بو :االقيصاايةاالسيثما؟ات. 

( 09-90قانوف الوالية ) و مف جية أخرى تتدخؿ الوالية ، بواسطة الصبلحيات التي خوليا ليا القانوف 

ع أعماؿ التنمية اإلقتصادية و اإلجتماعية و الثقافية وتييئة إقميـ الوالية وحماية البيئة  تشمؿ جمي التي 

 :في المجاالت التالية 

 توسيع و ترقية الفبلحة ، الوقاية مف اآلفات اإلجتماعية ، التشجير وحماية :  القالحة و ال؟ي

 .يير المياه البيئة و الغابات، الصحة الحيوانية ، المياه الصالحة لمشرب وتط

  تييئة طرؽ الوالية : بالقياـ باألعماؿ واألنشطة التالية  وذلؾ :االقيصاايةالاياكل ادساسية

  .ترقية ىياكؿ االستقباؿ األنشطة ، اإلنارة الريفية وفؾ العزلة  وصيانتيا وتصنيفيا،

  الثانوي و  :ميـالتعحيث تتولى الوالية إنجاز وصيانة مؤسسات  :اليكويهيةاليماياات الي؟بوية و

 .المينيالتقني و التكويف 

  حيث تقـو الوالية بعدة أعماؿ في ىذا المجاؿ ، و المتمثمة أساسا  :الهشاط االميمااي و الثياعي

، إنجاز ىياكؿ الصحة العمومية ، القياـ بأعماؿ الوقاية ( وخاصة بالنسبة لمشباب)التشغيؿ : فيما يمي 

، إنشاء المؤسسات ( المعوقيف و المسنيف ) ية المحتاجة إلى رعاية الصحية ، مساعدة الفئات اإلجتماع

 .الثقافية والرياضية وبعث وتنمية التراث الثقافي والسياحي بالوالية

 العقاريةمؤسسات البناء و التعاونيات  و إنشاءإذ تساىـ الوالية بتشجيع  :السكن. 

الذي كاف  1990البمدية الذي منحيما قانوف نبلحظ حجـ الصبلحيات الكبيرة والمنوعة لكؿ مف الوالية و 

 .وضخمةلو اثر كبير عمى ظيور نفقات جديد 



في الوقت الذي يتحدد فيو الطمب  :سياسات اليوظيف وادمو؟ عي الممااات المحمية: الق؟ع الثاهي 

عمى عنصر العمؿ في القطاع الخاص وفقا لتكمفة عنصر العمؿ، بالنسبة لقيمة المخرجات، وكذلؾ 

فتو النسبية مقارنة بالمدخبلت األخرى البديمة، بما يضمف تعظيـ األرباح، فإف العديد مف الدراسات تكم

تشير إلى أف الطمب عمى عنصر العمؿ في الحكومة والقطاع العاـ بالدوؿ النامية؛ يبتعد بدرجة كبيرة عف 

ارىا عنصرا مستقبل عف أية فزيادة التوظيؼ في الجماعات المحمية تتـ باعتب .(1)االقتصاد في التكاليؼ

زيادة في الطمب عمى مخرجات الجماعات المحمية ، حيث ينظر إلى ىذه  الزيادة في التوظيؼ بأنيا 

ىدؼ سياسي اجتماعي ، وذلؾ لعجز الجماعات المحمية في خمؽ فرص عمؿ حقيقية الذي نتج عنو 

 .ظاىرة البطالة المقنعة مصحوبة بتزايد النفقات المحمية 

الببلد النامية إلى اإلنفاؽ  المحمي فيويرجع نمو اإلنفاؽ العاـ  : اإلهقىا  المحمي المظا؟ي: لثالثالق؟ع ا

و المظيري حيث تقـو الجماعات المحمية باستيبلؾ موارد مالية معتبرة عمى إقامة مباني فاخرة  المحمي

 .إلخ.....إقامة الحفبلت وأ اليامة،حدائؽ عمومية أو تزييف طرؽ الرئيسية 

 ة لدوريرجع تزايد اإلنفاؽ العاـ لدى الجماعات المحمي  :ياايا هسبة االسيثما؟ المحمي  : الق؟ع ال؟ابع 

) الذي تمعبو كمستثمر محمي  تحقيقا لمتنمية المحمية
 

) ويرجع ذلؾ إلى ما تعانيو مف نقص وتدىور ، 

  .مريف الخواص شديديف في بنيتيا األساسية، ، رغـ التحفيزات الذي تقدميا إلى المستث

                                  
ار الجامعية اإلسكندرية ، الد. محمد عمر حماد أبو دوح ، ترشيد اإلنفػاؽ العاـ وعبلج عجز ميزانية الدولة - ( (1

 .38، ص 2006
(
 

) -  مجموعة العمليات التي يمكن من خبللها تضافر الجهود المحلية الذاتية و الجهود الحكومية " التنمية المحلية
 لتحسين نوعية الحياة االقتصادية  واالجتماعية و الثقافية و الحضارية للمجتمعات المحلية و إدماجها في منظومة التنمية

عبد المطلب عبد الحميد، التمويل  -"القومية بأكملها لكي تشارؾ مشاركة فعالة في التقدـ على المستوى القومي 
 .13، ص 2001المحلي والتنمية المحلية، دار الجامعية، اإلسكندرية ، 



محممة بأعباء كثيرة البمديات وذلؾ كوف أغمبية : قام الم؟اع  ادساسية واام كقا ياا: الق؟ع الخامس 

نتيجة قدـ المرافؽ األساسية ، أو عدـ وجودىا، والتي تحتاج إلى أمواؿ طائمة ودقة في التنفيذ، وىذه 

لذلؾ فيي تحتاج إلى زيادة نفقات اإلنفاؽ العاـ المرافؽ األساسية ىي المياـ األولى لمجماعات المحمية، و 

 .إلقامتيا أو التوسع فييا أو تجديدىا بما يتبلءـ وظروؼ كؿ مجتمع

فبل تزاؿ مثبل العديد مف المدف الجزائرية تعاني مف النقص في المجاري الصحية ومجاري المياه، وكذلؾ  

لصحراوية منيا مما يتطمب مف البمديات ضعؼ المرافؽ األساسية أو انعداميا في بعض المناطؽ خاصة ا

.أو الواليات زيادة اإلنفاؽ العاـ لتغطية ىذا العجز
(1) 

يتميز عنصر السكاف كمعيار لتقسيـ الوحدات  :اليوسع اإلقميمي و الايااة السكاهية: الق؟ع السااس 

تي ىي مؤسسة بإقميـ  المحمية بأىمية بالغة ، فسكاف الوحدة المحمية ىـ الذيف يتولوف إدارة المرافؽ ال

سببا  تعدالزيادة السكانية عمى مستوى اإلقميـ ، ف (2)الوحدة ، وىـ الذيف يستفدوف مف خدمات ىذه المرافؽ

رئيسيا في زيادة النفقات المحمية ، فمثبل زيادة المواليد يعني زيادة المبالغ المخصصة ليـ مف رعاية 

الوالية يؤدي  أوزيادة عد سكاف عمى مستوى البمدية  كمصاريؼ الرعاية الصحية التمقيح ضد األمراض ،

إلى  زيادة النفقات العامة المحمية لتغطية الحاجيات فمثبل عمى مستوى البمدية الزيادة  في عدد 

 .إلخ....المتمدرسيف تعني الزيادة في بناء المدارس 

ر ميزانية الجماعات تعتب:مباائ ، خصارص و مقاهيمميااهية الممااات المحمية : المبحث الثاهي 

 باعتبارىا تظير في جانبييا أوجو اإلنفاؽالمحمية الصورة العاكسة لنشاط الجماعة و سياستيا المنتيجة 

                                  
ربة الجزائرية ، عرض للتج.بومدين حوالف رحيمة ، دور البلديات في رفع المستوي الصحي للسكاف وتحقيق التنمية (1)

 . 2006مارس  27 – 26فندؽ كراوف ببلزا ،  –مؤتمر العمل البلدي األوؿ ، مركز البحرين للمؤتمرات 
، ص 2007، عماف،األردف عبد العزيز صالح بن حبتور، اإلدارة العامة المقارنة ،دار المسيرة للنشر والتوزيع ، – (2)

269. 



مف  15ومف جية أخرى نجد أف الجماعات المحمية في الجزائر طبقا ألحكاـ المادة  ، ىذا مف جية

ف خصيما بميزانية أباالستقبللية المالية وذلؾ بالدستور تتمثؿ في البمدية والوالية و التي متعيما التشريع 

 .ترصد فييا جميع نفقاتيـ و مواردىا

  :مقاوماا المحمية،ميااهية الممااات  :ادولالمطمب 

مف الطبيعي أف نبدأ تعريفنا لمموازنة العامة ثـ نتقؿ إلى تعريؼ ميزانية الجماعات المحمية باعتبار      

ميااهية البماية " بدال مف "  ميااهية الممااات المحمية" ولى وسنتناوؿ لفظ أف ىذه األخيرة  محتواة في األ

 . خبلؿ ىذه الدراسة"  و ميااهية الوالية

ىناؾ عدة تعاريؼ تتعمؽ بالموازنة العامة و تختمؼ مف باحث إلى آخر، و ذلؾ باختبلؼ الزاوية       

 :لتعاريؼ ما يميو مف ىذه ا (1) "التي ينظر إلييا الباحث في ىذا المجاؿ

 

   يراداتيا خبلؿ سنة مدنية    (2).وثيقة تقرر نفقات الدولة وا 

  يراداتيا عف فترة زمنية مقبمة عادة سنة، معتمد مف السمطة التشريعية تقدير تفصيمي لنفقات الدولة وا 

المختصة، يمثؿ تعبيرا ماليا عف األىداؼ االقتصادية واالجتماعية التي يسعى المجتمع إلى 

                  (1).قياتحقي

                                  
لمزيد من ( المفهـو المالي، المفهـو القانوني، المفهـو السياسي)ثبلث مفاىيم  ىناؾ من يقسم مفهـو الموازنة إلى - (1)

 – 2001ط -بيروت منشورات الحلبي -دراسة التشريع المالية اللبناني -المالية العامة-التفصيل أنظر فوزت فرحات 
 .44ص

-(2) Jean Longatte, Paseal Vanhove, Chritophe Viprey, Economie Générale. 3 édition, 
Paris: DUNOD, 2002, p 90. 



  وثيقة تشريعية سنوية، تقرر الموارد والنفقات النيائية لمدولة وترخص بيا، مف أجؿ تسيير المرافؽ

(2).العمومية ونفقات التجييز العمومي والنفقات برأسماؿ
    

 و المبلحظ أف ميزانية الجماعات المحمية لـ تبتعد عف التعريؼ التقميدي حيث جاء

بأنيا ميزانية اإلدارة المحمية و ىي المنياج الحقيقي لئلدارة المحمية التي تريد  :البمايةااهية يا؟يف مي 

 تطبيقو 

خبلؿ سنة معينة، و ىي تعكس بذلؾ الخطط و االتجاىات مف أجؿ تحقيؽ احتياجات و رغبات 

.المواطنيف
(3) 

ماول اليياي؟ات الخاصة بإي؟اااياا  يى"البمدية مف قانوف  149كما ورد تعريؼ ميزانية البمدية في المادة 

 و (4).سي؟ المصالح الاموميةحسن من يمكن و هقياياا السهوية، و يشكل كذلك أمً؟ا باإلذن، و اإلاا؟ة 

بأنيا وثيقة مالية تظير في جانبييا التقديرات الخاصة بمصروفات و مداخيؿ الوالية  يا؟ف ميااهية الوالية

ة ما تنفقو الوالية وما تحصمو مف مبالغ مالية لفترة زمنية عادة ما تكوف بمعنى إنيا بياف تفصيمي لمجموع

 . سنة

                                                                                                         
 الدار الجامعية،. مدخل تحليلي معاصر( مالية عامة) ، مقدمة في اإلقتصاد العاـعثمافسعيد عبد العزيز  - (1)

 .555، ص 2003  ،اإلسكندرية
 .34ص ، 2004ة ،القاىر  دار الفجر للنشر،. جماؿ لعمارة، منهجية الميزانية العامة للدولة في الجزائر - (2)
 .132، ص 2001عبد الرزاؽ الشيخلي، مرجع سابق ،  -(3)
(4)

،  15: الجريدة الرسمية العدد .يتعلق بالبلدية.1990 ريلأف 07المؤرخ في  08-90من قانوف رقم  149المادة  -
 .500، ص  1990



ابا؟ة ان ماول يياي؟ات لإلي؟ااات  هيميااهية الوالية " أف الوالية عمىمف قانوف  135كما عرفت المادة 

لوالية سي؟ مصالح ا بحسن والهقيات السهوية الخاصة بالوالية، كما هي ق؟ا؟ بالي؟خيص واإلاا؟ة يسمح

 .(1)"امماا الخاصة باليمايا واالسيثما؟هويهقيذ ب؟ 

مف قانوف  149مف قانوف الوالية أكدت عمى خبلؼ المادة  135غير انو يجب المبلحظة مف أف المادة 

البمدية عمى دور ميزانية الوالية في تنفيذ برنامج التجييز و االستثمار ، إال أف ىذه التفرقة تبدو في 

 حيث نجد ميزانية البمدية تتضمف ىي األخرى كبل مف النفقات ذات الطابع اإلداري الحقيقة نظرية ب

 ( 2).( نفقات التجييز و االستثمار ) والنفقات ذات الطابع االقتصادي و اإلنمائي ( نفقات التسيير ) 

 :أف( لميزانية البمدية والوالية ) يمكف استنتاج مف التعريفيف السابقيف

الهقيات و اإلي؟ااات الهاارية لمممااة المحمية  وثيية يي؟؟المحمية ابا؟ة ان  ميااهية الممااات" 

بما  المحمية،و أااة عاالة ليسيي؟ مصالح الممااة  سهة،وي؟خص باا لقي؟ة امهية ميبمة اااة ما يكون 

 ". يحي  أهااف السيىاسة االقيصااية و االميمااية و الثياعية لمممااة

وكذلؾ األىداؼ  الجماعة،ة أبعاد مختمفة تتمحور حوؿ الدور التي تمعبو ولميزانية جماعات المحمي

كما أنيا الوثيقة المالية األكثر أىمية في السنة باعتبارىا أداة تستعمؿ لمعرفة الوضعية  ليا،المسطرة 

  .المالية لمجماعة

  : خصارص و مباائ ميااهية ممااات المحمية:المطمب الثاهي  

                                  
(1)

 :العددلجريد الرسمية ا بالوالية،المتعلق  1990ريل سنة أف 07المؤرخ في  09-90من قانوف رقم  135المادة  - 
   515 .ص ،1990 ،15

 (2
 

المبادئ العامة و تطبيقاتها في القانوف الجزائري ، ديواف المطبوعات  –يلس شاوش بشير ، المالية العامة   -(
 .155، ص  2007الجامعية ، وىراف ، الجزائر ، 



مستوفى لمميزانية جماعات المحمية السابؽ نصؿ الستنتاج مجموعة مف مف منطمؽ التعريؼ ال

 :الخصائص

 :نمخصيا في الجدوؿ التالي 

 خصائص ميزانية الجماعات المحلية( : 01)الجدوؿ رقم 

 . من إعداد الطالب: المصدر

الميزانية بصفة صحيحة و قانونية يجب االستناد إلى المبادئ األساسية التي تقـو عمييا ىذه  وإلعداد

 :األخيرة 

يعني ىذا المبدأ استغبلؿ كؿ دورة محاسبة عمى األخرى و المتمثمة في سنة حيث  :مباأ السهوية    -1
ف فترة سنة معقولة لتنبؤ جدد كؿ سنة وذلؾ ألتة المحمية ونفقاتيا تتحدد و تالجماع تدارايإأف 

 الوصف العاـ الخاصية  الرقم

السنوية الخاصة  يعني ميزانية الجماعات المحلية ىي جدوؿ تقدير لئليرادات و النفقات  ىي عملية تقديري 1

بالجماعة ، ىذا العمل التقديري يحدد النفقات المتوقعة بالتفصيل ، و كذلك اإليرادات التي 

 .يمكن تحصيلها لتغطية ىذه النفقات خبلؿ سنة مالية كاملة

ميزانية الجماعات المحلية ىي أمر بإذف أي بأنو بمجرد المصادقة على ميزانية الوالية أو  ىي عملية ترخيص 2

من تسيير مصالحها  البلدية يتم صرؼ النفقات و التحصيل اإليرادات ىذا ما يمكن للجماعة

 .وممتلكاتها دوف تجاوز التقديرات الموجودة في جدوؿ الميزانية 

 .فهي أمر باإلدارة و سير الحسن لمصالح الجماعة ىي عمل ذو طابع  إداري  3

 . لية تعد بشكل دوريىناؾ ميزانية واحدة لكل سنة ما ىي عمل دوري 4



بحصيمة اإليرادات و حاجتيا إلى النفقات و إذا زادت الفترة المحاسبية عف سنة فاف ذلؾ يؤدي إلى 
 (1) .ضعاؼ الرقابة عمى األمواؿ العمومية إ

جؿ أرادات و تظير في بياف واحد ، مف الميزانية تجمع كؿ النفقات و اإلي :مباأ وحاة الميااهية  -2
 .عرفة المركز المالي لمجماعةمسيولة عرض الميزانية و 

الوالية ، ) عمى عكس ميزانية العامة لمدولة ففي ميزانية الجماعات المحمية :اليخصيصمباأ  -3
سيير جؿ نفقات خاصة فعمى سبيؿ المثاؿ ىناؾ اقتطاع مف موارد التأىناؾ إيرادات خاصة مف ( البمدية 

مكفوفيف، عجزة ، ) أو اإليرادات المقيدة بتخصيصيا معينة (2).لتغطية نفقات قسـ التجييز و االستثمار 
 (...دارس مبناء 

مف قانوف البمدي يتـ إعداد  151مف القانوف ألوالئي و المادة  136حسب المادة  :اليواانمباأ  -4

تقديرات اإليرادات وال يمكف لممجالس المحمية  الميزانية المحمية متوازنة أف تساوي تقديرات النفقات مع

 .الشعبية المصادقة عمى ميزانية غير ميزانية متوازنة

مف قانوف المحاسبة  55حسب المادة  :الاموميمباأ القصل بين ادم؟ بالص؟ف و المحاسب  -5

بالصرؼ و لذا يعد األمر  ،(3)"تتنافى وظيفة األمر بالصرؼ مع وظيفة المحاسب العمومي" العمومية 

وىذا ىو الشائع في العبلقة بيف الوالي وأميف .التسييروالمحاسب العمومي حساب  اإلداري،الحساب 

 . و أميف خزينة البمدية الشعبي البمديرئيس المجمس  أخرى،ومف جية  جية،الخزينة الوالية مف 

مية مف وثيقتيف تتكوف ميزانية الجماعات المح:المحميةوثار  ميااهية الممااات : المطمب الثالث

 بعد اإلضاعيةالميااهية حيث أنيا تتـ في بداية السنة وتأتي الثانية  الميااهية ادوليةاألولى ىي 

 .الذي يأتي بعد انتياء السنة المالية الحساب اإلاا؟يالشروع في تنفيذ الثانية باإلضافة إلى 
                                  

 .223، ص 1998 ،عماف، دار البيارؽ،  غػازي عػناية، المالية العامة والتشريع الضريبي - (1)
 . 515ص  سابق ،، من قانوف الوالية ، مرجع 136المادة - (2)
المتعلق  بالمحاسبة العمومية  ، الجريدة الرسمية  1990أوت  15المؤرخ في  21-90من قانوف  55المادة - (3)

 .1136، ص  1990،  35: العدد 



ا الوثيقة األولى التي يتـ إعدادىا خبلؿ أطمقت عمييا ىذه التسمية ألني :ادوليةالميااهية : الق؟ع ادول

فيي عبارة عف كشؼ و بياف تفصيمي لكافة العمميات المالية المقررة ليا  المحمية،السنة المالية لمجماعات 

" مف قانوف البمدية  150و يتـ إعدادىا قبؿ بدء السنة المالية السابقة كما جاء في المادة  ، السنةخبلؿ 

النفقات ) ويتـ عرضيا عؿ شكؿ تقديرات  ،  (1) " ة قبؿ بدء السنة المالية السابقةتوضع الميزانية األولي

التي تعتـز الجماعات المحمية عمى تنفيذىا خبلؿ السنة المالية ( التي تصرؼ و اإليرادات التي ستحصؿ 

طرؼ  أكتوبر مف السنة السابقة لتنفيذىا حتى يتـ التصويت عمييا مف 31ويتـ تحضيرىا إجباريا قبؿ 

 .مف قانوف الوالية  143مف قانوف البمدية  و المادة  152المجالس الشعبية  كما نصت عمييا المادة 

الميزانية األولية ، الميزانية ) ىو عبارة عف حوصمة لمميزانيتيف السابقتيف :الحساب اإلاا؟ي : الق؟ع الثاهي 

يشبو قانوف ضبط الميزانية بالنسبة لموازنة الدولة فيو يعتبر الميزانية الحقيقية لمجماعة المحمية ( اإلضافية 

، يقدـ لنا كؿ المصاريؼ التي صرفت و اإليرادات التي حصمت فعبل أثناء السنة المالية ،  وكؿ البواقي 

التي سجمت عمى مستوى كؿ مف قسـ التسيير و قسـ التجييز و االستثمار ، و يبيف لنا الوضعية المالية 

 .لمجماعة المحمية 

نو يساعد عمى دراسة تقدـ إنجاز المشاريع التي تقـو بإنجازىا الوالية أو البمدية ، ويمعب فإإلضافة با

حيث يبيف لنا ثبلث نقاط أساسية نعتمد عمييا . الحساب اإلداري دورا كبيرا عند إعداد الميزانية اإلضافية

   :ىي

 (سواء الفائض أو العجز.) ضافيةبواقي االنجاز والتحصيؿ لفرع التسيير ويرحؿ إلى الميزانية اإل 

 يستخرج لنا الرصيد اإلجمالي لفرع التجييز و االستثمار. 

 يستخرج لنا الفائض أو العجز إف وجد. 
                                  

 .500من قانوف البلدية، مرجع سابق، ص  150المادة  - (1)



الذي يعده كؿ مف الوالي و رئيس  البمدية،الحساب اإلداري المحاسبة العمومية لموالية أو  مسؾكما ي

مارس مف السنة  31قبؿ  يتـ إعدادهو  بالصرؼ، المجمس الشعبي البمدي عمى التوالي كونيما آمراف

تسيؿ عمميات الرقابة المختمفة عمى الميزانية  و يعبر عف وثيقة إجبارية. المعينة بالنسبة لمسنة الماضية

وثائؽ تنبؤية في حيف أف  ، ما ىي إال(األولية، الميزانية اإلضافية  الميزانية) خاصة و أف الوثائؽ األخرى

 . الجماعة المحمية يعبر عف النتيجة الحقيقية المنجزة مف طرؼالحساب اإلداري 

سواء بالنقصاف أو الزيادة  األولية،ىي وثيقة مالية تأتي لتعديؿ الميزانية  :اإلضاعيةالميااهية :الق؟ع الثالث

 . (1) واإليرادات خبلؿ السنة المالية تبعا لنتائج السنة المالية السابقة فتسمح بتعديؿ النفقات

بواقي الحساب اإلداري  والتغييرات في  يزانية اإلضافية ىي الميزانية األولية مضافا إلييا ترحيؿالم

ة لمسنة المعنية ، وبالتالي تعتبر الميزانية اإلضافية ترحيمي   اإليرادات والنفقات التي يراىا المجمس ضرورية

 :ألنيا تتضمف

   منصرمةترحيبلت النفقات واإليرادات المتبقية لمسنة ال كؿ. 

  (بواقي الحساب اإلداري لمسنة الماضية المنتيية )ترحيؿ كؿ األرصدة سواء كانت دائنة أو مدينة 

 ألنو يمكف زيادة أو تخفيض النفقات المسجمة والمصادؽ عمييا في الميزانية األولية تعتبر معدلة 
 .المعينةالمتعمقة بالنسبة لمسنة 

 (2):و لمميزانية اإلضافية ثبلث مياـ ىي 

                                  
 

 .500ص  مرجع سابق ،من قانوف البلدية ، 150المادة  - (1)
 رسالة ماجستير في القانوف ، معهد الحقوؽ والعلـو اإلدارية ،سعاد طيبي ، الرقابة على ميزانية الجماعات المحلية ،  -(2)

 . 11ص  2002الجزائر ،  –إدارة ومالية ،جامعة بن عكنوف : فرع  



  االرتباط بالنسبة لمسنة المالية السابقة التي تترؾ لمسنة المالية الجارية عمميات لـ تتـ بعد أو

 .فائضا مف الموارد آو عجزا في المالية

 ضبط الميزانية األولية لمسنة الجارية. 

 (1).برمجة العتاد 

وبصفة إلزامية عمى ،  (2)السنة المطبقة خبلليا  جواف مف 15يتـ التصويت عمى الميزانية اإلضافية قبؿ 

 .أساس التوازف مف قبؿ المجالس الشعبية

 :المحميةيهقيذ ميااهية الممااات : المبحث الثالث

ف عدـ التقيد بما ورد يجعؿ ىذه األخيرة تفقد تحد الميزانية مف حرية النشاط المالي لمجماعة المحمية ، أل

تحكـ وتنظـ العمميات المالية مف إنفاؽ وجباية ، جميا ، لذا وضعت قواعد عديدة أالغاية التي أنجزت مف 

 .(3) كما وضعت آليات تضمف احتراـ ىذه القواعد

و تتولى الجماعة المحمية بواسطة أعوانيا و تحت إشراؼ وزارة المالية عمميات تنفيذ الميزانية ، بمعنى 

التي تـ وضعيا في الميزانية جباية اإليرادات المحمية التي ينتظر الحصوؿ عمييا وفؽ التقديرات األولية 

                                  
ذات الطابع المنقوؿ بحيث يجب أف يكوف موقع وعليو  في ىذا الدفتر الممتلكات يسجل 32و ىو الملحق رقم  -(1)

األمر بمنقوالت تسجل في دفتر الجرد فانو يجب تسجيل رقم الجرد على الفاتورة  عندما يتعلق. ختم سلطة الوصاية
بعملية المقاربة مرة في السنة  ـسواء أماـ كل مادة أو على ظهر الفاتورة بعد تعيين أداء الخدمة، كما يجب القيا المعنية

إذا نتج عن المقاربة حاالت . الخزينة البلدي، األمين العاـ للبلدية على األقل من خبلؿ لجنة متكونة من المنتخبين وأمين
( . 35 و 34المبلحق ) بعض المنقوالت فاف ىذه األخيرة يجب أف تتبع بمحاضر الضياع و التلف  تلف أو ضياع

تسمح بتحديد المصاريف لكل منها و  السيارات و المركبات فيتم إمساؾ بطاقات متابعة لكل مركبةبالنسبة لحظيرة 
 .تاريخ الحيازة و مبلغ الفاتورة، السير اليومي و الصيانة: التالية الكيلومترات المسجلة باإلضافة إلى المعلومات

 
 .500ص  مرجع سابق، البلدية،من قانوف  152المادة  - (2)
 .191شاوش بشير ، مرجع سابق ، ص  سيل  -(3)



تـ أيضا تقديرىا في ذات الميزانية ، والتي أصبحت قابمة لمصرؼ بعد يوصرؼ النفقات التي , األولية 

فمرحمة تنفيذ الميزانية ىي بداية مرحمة جديدة تدخؿ فييا مرحمة التطبيؽ الممموس، و ،  اعتماد الميزانية 

 .(1)إخراج محتواىا إلى حيز الوجود 

سواء مف حيث  الجماعة،ىذه المرحمة أىـ مراحؿ الميزانية أي أكثرىا أىمية فيي تمس نشاط أفراد  وتعد

أو مساىمتيـ في سد وتحمؿ  المختمفة،استفادتيـ مف النفقات المحمية الموجية إلييـ إلشباع حاجياتيـ 

 .الرسـوأعباء ىذه النفقات مف خبلؿ دفعيـ مختمؼ الضرائب و 

  :المحميةوان المكمقون بيهقيذ ميااهية الممااة ادا :المطمب ادول

يشرؼ عمى عمميات التنفيذ جيازاف منفصبلف ، ومستقبلف عف بعضيما البعض ، ويشترط  وجود فصؿ 
 :عضوي و وظيفي بينيما كما تقـو مسؤوليتيما في حاالت محددة قانونا وىما  

  بالص؟فاآلم؟ون. 

 المحاسبون الاموميون. 

 يعد"المتعمؽ بالمحاسبة العامة   21-90القانوف   مف 23 المادة حسب: ؟ون بالص؟فاآلم: الق؟ع ادول 

عمميات الميزانية المتعمقة بإجراءات اإلثبات يؤىؿ لتنفيذ  شخص كؿ القانوف مفيـو في بالصرؼ آمر

والتصفية و إصدار سند األمر بالتحصيؿ مف جانب اإليرادات و القياـ بإجراءات االلتزاـ و التصفية 

 .(2)واألمر بالصرؼ أو تحرير الحواالت فيما يتعمؽ بالنفقات

                                  
(1)

 .109الرياض ، ص  1988عصفور محمد شاكر ، أصوؿ الموازنة العامة مكتبة الصفحات الذىبية ،   - 
الجريدة الرسمية  العمومية،المتعلق بالمحاسبة  1990غشت  15المؤرخ في  21-90من قانوف  23المادة  - (2)

 .1134ص . 1990، 35 :العدد



 المحمية أوكما يعرؼ اآلمر بالصرؼ بأنو الشخص الذي يعمؿ باسـ الدولة و المجموعات        

المؤسسات العمومية و يقـو بعممية التعاقد و بتصفية ديف الغير أو قيمتو أو بتحصيؿ اإليرادات العامة 

  (1).العموميةوفي ىذا اإلطار فيتحقؽ مف حقوؽ الييئات ويأمر بصرؼ النفقات، 

األولى في الوالية، فيو ممثؿ الدولة   ىو الييئةالوالي  :او؟ الوالي كآم؟ بالص؟ف بالهسبة لموالية  - أ

 نو مف طرؼ رئيس الجميورية، يقـو بتنفيذ ميزانية الوالية ويومندوب الحكومة عمى مستوى الوالية، يتـ تعي

مف قانوف  88حسب المادة  ر فييا، فيو اآلمر بالصرؼ الرئيسي بالنسبة لميزانية الواليةصاحب القراىو 

 ، (2) المتعمؽ بالوالية 90/09

 حيث يقـو بتسيير موارد الوالية واإلذف بإنفاقيا كما لو أف يفوض إمضائو ألحد أعواف المصالح التابعة لو،

نفيذ الميزانية ، و التي تدخؿ في المرحمة اإلدارية ، و الوالي مكمؼ بتحقيؽ العمميات الثبلث الخاصة بت 

إثبات " و مف جية اإليرادات" االلتزاـ بالنفقات ، التصفية و األمر بدفعيا "وىي مف حيث النفقات 

 90/09مف قانوف   147، و يمكف لموالي حسب المادة  (3) "اإليرادات ، التصفية ، و األمر بتحصيميا 

الفصؿ الواحد ، وفي حالة االستعجاؿ نقؿ  ؿاإلعتمادات مف بند إلى بند أخر داخ المتعمؽ بالوالية ، نقؿ

غير أنو ال يجوز إجراء أي نقؿ اإلعتمادات مف  فصؿ إلى فصؿ باالتفاؽ مع المجمس الشعبي ألوالئي 

 وترج ميمة إعداد الحساب اإلداري عند غمؽ السنة المالية ،(4) صيعتمادات المقيدة عمى وجو التخصلئل

 (3) .مارس لموالي 31المعينة في تاريخ 

                                  
 .131، ص 2006، المالية العامة ، ديواف المطبوعات الجامعية ، الجزائر ،  زغدودعلي  - (1)
 .511ص  سابق،مرجع  الوالية،من قانوف  88 المادة -(2)
ميزانية الوالية بين التحضير و المتابعة ، مذكرة تخرج ، المدرسة الوطنية لئلدارة ، الجزائر ، محمد مسعودي ،   -(3)

 .11ص ،  2006
 .515ص  سابق، عالوالية، مرجمن قانوف  144 ،147المادة - (3) . (4)



إف رئيس المجمس : او؟ ؟ريس المممس الشابي البماي كآم؟ بالص؟ف بالهسبة لمبماية  -ب 

(5) الشعبي البمدي مكمؼ بصفتو آمرا بالصرؼ تحت مراقبة المجمس ورقابة اإلدارة العميا بما يمي
 : 

 دارتيا  ؛ الحفاظ عمى أمواؿ البمدية وا 

 ؛ ت البمدية، تحرير اآلمر بالصرؼ الخاص بالنفقات ورقابة المحاسبة البمديةتسيير إيرادا 

 براـ عقود اإليجار  ؛ عقد الصفقات وا 

 ؛ تمثيؿ البمدية أماـ القضاء 

 القياـ بكؿ اإلجراءات المتعمقة بانقطاع التقادـ أو سقوط األجؿ القانوني ؛ 

 منح سندات المداخيؿ و حواالت الدفع ؛ 

  ؛النفقاتنياية كؿ سنة مالية بتحرير حالة متخمفات اإليرادات، ومتخمفات كما أنو يقـو في 

  و يقـو بإعداد الحساب اإلداري لمسنة المالية المنتيية. 

المتعمؽ بالمحاسبة  21-90مف  قانوف  33حسب المادة  :المحاسبون الاموميون : الق؟ع الثاهي 

حكاـ ، كؿ شخص يعيف قانونا لمقياـ بالعمميات يعد محاسبا عموميا في مفيـو ىذه األ 1))." العمومية

 :التالية 

 ؛ تحصيؿ اإليرادات و دفع النفقات 

  ؛حفظياضماف حراسة األمواؿ و السندات أو القيـ أو األشياء أو المواد المكمؼ بيا و 

  ؛المواردو القيـ و الممتمكات و العائدات و  و السنداتتداوؿ األمواؿ 

  الموجوداتحركة حسابات. 

                                  
(5)

دار القصبة للنشر، " ، والتحكم الجيد في التسييرزاالعتبلؿ، العجأمواؿ البلديات الجزائرية، "الشريف رحماني،  - 
 .102ص، 2003الجزائر 

((1
 1134 ص .المحاسبة العمومية  ، مرج سابقمن قانوف  33المادة  - 



شبه  أومحاسبا عاميا  ر اإلشارة أف كؿ شخص يقـو بيذه العمميات دوف أف يكوف معينا قانونا، يعتبرتجد

مف القانوف نفسو ، وىذا األخير يخضع لنفس التزامات ومسئوليات  51وذلؾ حسب المادة محاسبا ، 

ومي طبقا المحاسب العمومي ، كما يخضع لنفس الرقابة ونفس العقوبات المطبقة عمى المحاسب العم

 . 55ألحكاـ المادة 

و يتـ تعييف المحاسبيف العمومييف أو اعتمادىـ مف قبؿ الوزير المكمؼ بالمالية و يخضعوف أساسا 

، كيفيات  1991سبتمبر  07الصادر بتاريخ  311-91لمسؤوليتو  لقد نظـ المرسـو التنفيذي رقـ 

 (1).تعيينيـ واعتمادىـ

رئيسا عمى  رئيسيا بصفتويعتبر محاسبا  :لمواليةب امومي بالهسبة او؟ أمين خايهة الوالية كمحاس - أ

 :التاليةو يقـو بالعمميات  صرفيا،تحصيؿ الموارد و 

  ؛ لوتركيز العمميات المحاسبية التي يجرييا المحاسبوف الثانوييف والتابعوف 

  ؛ المحميتنفيذ اإليرادات و النفقات لميزانية الدولة عمى مستوى 

  المعاشات عمى مستوى واليتو ؛يتكمؼ بتوزيع 

  ؛ يسيرىاتنفيذ ميزانية الوالية و المؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري التي 

                                  
يتعلق بتعيين المحاسبين العموميين و اعتمادىم ،  1991سبتمبر  07المؤرخ  313-91لمرسـو التنفيذي رقم ا  - (1)

يناير  19المؤرخ في  41-03،و متمم بالمرسـو التنفيذي رقم 1645ص  1991،  43: الجريد الرسمية العدد 
صفر  28مؤرخ في  313-91رقم المرسـو التنفيذي و  12ص . 2003،   04: ، الجريدة الرسمية العدد  2003

تعلق بتحديد إجراءات المحاسبة التي يمسكها اآلمروف بالصرؼ و الم،  1991سبتمبر 07الموافق  1412عاـ 
 .1648، ص  1991،  43: الجريدة الرسمية العدد .والمحاسبوف العموميوف و كيفياتها ومحتواىا

 



 و حراستيا ، و يقـو بحركة حسابات أرصدة الخزينة و  اتتداوؿ األمواؿ و القيـ و السند

 . المحافظة عمى األوراؽ الثبوتية الخاصة بالعمميات المالية التي يجرييا

 ميامو البمدي المحاسبيمارس  :  البماي كمحاسب امومي بالهسبة لمبماية لمحاسباو؟ ا -ب 

استخبلص جميع مداخيؿ البمدية و جميع المبالغ التي ترجع  "محاسب عمومي طبقا لمتنظيـ المعموؿ بوك

ية إلييا ، وكذا وفاء النفقات التي يصدر رئيس المجمس الشعبي البمدي األمر بصرفيا و ذلؾ إلى غا

وحده صفة تحصيؿ اإليرادات ودفع النفقات البمدية  لو البمدي ممحاسبفم.اإلعتمادات المصادؽ عمييا

إنو إذف مؤىبل إلدارة وحيازة وحفظ األمواؿ والقيـ  .والموائح التنظيميةالمنصوص عمييا مف طرؼ القوانيف 

 : (3)يمي المالية لمبمدية، بيذه الصورة فإنو ممـز خصوصا بما

  تحت مسؤوليتو بكؿ اإلجراءات الضرورية لتحصيؿ اإليرادات، واليبات والعطايا والموارد القياـ

 األخرى؛

 ؛ القياـ باإلعبلنات والمتابعات الضرورية ضد المدينيف المتأخريف عف التسديد 

 ؛ تنبيو اآلمريف بالصرؼ بانتياء آجاؿ اإليجارات 

 ؛ منع سقوط حقوؽ البمدية بالتقادـ 

 المتيازات أو الرىوف ؛تسجيؿ أو تجديد ا 

إنو يدير بقوة القانوف محاسبة اإليرادات والنفقات ويحرر مرحميا الوضعية المالية لممصالح التي يقـو 

بتسييرىا، كما يحرر في نياية كؿ سنة مالية حالة المتخمفات الواجب تغطيتيا، وحالة المتخمفات الواجب 

الية حاالت الحصص غير المغطاة لممحاصيؿ البمدية دفعيا، ويحرر عند االقتضاء في نياية السنة الم

عفاءات الديوف الفاقدة  .وا 

                                  
 .103، ص"المرجع السابق " الشريف رحماني،  -  (3)



ال يتدخؿ المحاسب العمومي إال بعد المرحمة اإلدارية لتنفيذ الميزانية مف طرؼ اآلمر بالصرؼ بعد تحويؿ 

سندات اإليرادات و حواالت الدفع مف طرؼ ىذا األخير، حيث إنو ال يمارس إال مراقبة شكمية عمى 

مقارنة مع المراقبة الشرعية الداخمية الممارسة مف  ،قانونية األوامر بالصرؼ المتعمقة باإليرادات والنفقات

 .طرؼ الوالي، والمصادؽ عمييا عند االقتضاء مف طرؼ القاضي اإلداري

 :المحميةامميات يهقيذ ميااهية الممااات : المطمب الثاهي 

  :محميةيهقيذ هقيات الممااات ال:  الق؟ع ادول

إف إجازة المجالس الشعبية و السمطات الوصية عمى الجماعات المحمية لمميزانية ىذه األخيرة ال يعني 

التزاـ الجماعات المحمية بإنفاؽ جميع  و كافة مبالغ اإلعتمادات ، و لكنو يعني الترخيص ليا باف تنفؽ 

 .تعداىا بآي حاؿ مف األحواؿ في حدود ىذه المبالغ عمى األوجو المعتمدة مف اجميا ، دوف أف ت

ولذلؾ تستطيع دائما عدـ إنفاؽ ىذه المبالغ كميا أو بعضيا إذ لـ تدع إلى ذلؾ حاجة ، ومف ثمة فاف 

 مجرد

 فتح االعتماد في الموازنة ال يعني تنفيذ النفقة ، ذلؾ إف عممية التنفيذ ترتبط بقواعد و أصوؿ تيدؼ إلى  

 تخصيص و صرؼ النفقات العامة احتراـ القوانيف المعموؿ بيا عند
(1) . 

 :وتجري عمميات صرؼ نفقات الجماعات المحمية عبر مرحمتيف متتاليتيف

 الم؟حمة اإلاا؟ية. 

 الم؟حمة المحاسبية. 

                                  
 .149ص  2004لعمارة جماؿ ،أساسيات الموازنة العامة للدولة ، دائرة الفجر للنشر، الجزائر ،  - (1)
 



 (1):يقـو التمييز بيف المرحمتيف اإلدارية والمحاسبية عمى عدة أسس 

  يضمف وضوح ودقة عمميات اإلنفاؽ  :ام  المسيوى المالي. 

 بالديفيسمح مف تحديد الوقت الذي عنده تصبح الدولة ممتزمة قانونيا  :الياهوهيلمسيوى ام  ا. 

  تسمح مف وضع نوع مف الفصؿ في السمطات داخؿ عمميات اإلنفاؽ و  :اإلاا؟يام  المسيوى

  .مختمفةذلؾ بإسناد تنفيذ ىذه العمميات لسمطة 

شعبي البمدي و الوالي بصفتيما اآلمريف تكوف مف اختصاص رئيس المجمس ال :الم؟حمة اإلاا؟ية -1

اإللتزاـ بالنفقة ، تصفيتيا ، و األمر : تمر وتنفذ ىذه المرحمة خبلؿ ثبلث فترات، وىي بالصرؼ و 

 .بصرفيا

:  ( (l'engagement de la dépense (ايا الهقية  –اال؟يباط بالهقية ) االلياام بالهقية  - 1-1

مف قانوف  19عنو عبء ، حسب المادة أ عة المحمية التزاما ينشو ىو التصرؼ الذي بمقتضاه تنشئ الجما

وقد يكوف ىذا الديف  ، (2)" يعد االلتزاـ اإلجراء الذي يتـ بموجبو إثبات نشوء الديف "المحاسبة العمومية 

 مصدره 

 .التزاـ إرادي أو ال إرادي 

شراء معدات ولواـز : عمييا، مثؿ اإلرادي و المتمثؿ في التصرؼ القانوني الذي ينشأ التزاما  زاـتفاإلل

 .إلخ.....لمجماعة المحمية ، إنشاء طرؽ والئية أو بمدية ، تعييف موظفيف جدد 

                                  
(1)

 .200يلس شاوش بشير ، مرجع سابق ، ص  - 
(2)

 .1133من قانوف المحاسبة العمومية ، مرجع سابق ، ص  19المادة    -



االرتباط بالنفقة نتيجة واقعة معينة يترتب عميو التزاـ  أ عف طريؽأما االلتزاـ ال إرادي الذي قد ينش

 :الجماعة المحمية بإنفاؽ مبمغ ما ، مثاؿ عمى ذلؾ 

االرتباط بالنفقة نتيجة ىذه الواقعة المادية ،  أرة البمدية في إصابة مواطف ففي ىذه الحالة ينشتسبب سيا

 .ويعتبر االرتباط في ىذا الحالة غير إرادي ، بينما يعتبر إراديا في النوع األوؿ 

حسب المادة  : (  ( la liquidation de la dépense،( اليحيي  –يحايا الهقية ) اليصقية  -1-2

تسمح التصفية بالتحقيؽ عمى أساس الوثائؽ الحسابية و تحديد المبمغ " مف قانوف المحاسبة العمومية  20

و يقصد بيذا القرار تحديد المبمغ الذي تمتـز الجماعة المحمية بدفعو  ،(1)" الصحيح لمنفقات العمومية 

تنفيذ موضوعيا ، أي التحقؽ مف أداء   نتيجة النفقة السابقة االلتزاـ بيا ، فبل يمكف صرؼ النفقات إال بعد 

الخدمة الفعمية مف طرؼ الدائف و مطابقة ىذا األداء لشروط االلتزاـ بالنفقات فبل تدفع الجماعة المحمية 

النفقة لممستفيد إال بعد االنجاز الفعمي لمخدمة ، فبل يمكف لمموظؼ العاـ تسممو راتبو الشيري إال في نياية 

 :سمعة لمتاجر إال بعد استبلـ السمعة باستثناء حاالت قميمة جدا و مقررة قانونيا مثؿ الشير ، أو دفع نفقة 

 ؛ التسبيقات المقدمة لممتعامميف المتعاقديف في إطار الصفقات العمومية 

 ؛ مصاريؼ الميمات الممنوحة  لموظفي  اإلدارات العمومية 

 ؛ المعاشات 

  ؛ الماليةاإلعانات 

 ؛ اإلغاثة 

 تت في بعض المجبل  نفقات االشتراكا . 

                                  
 .1133مرجع سابق ، ص من قانوف المحاسبة العمومية ،   21و المادة  20المادة   -(1)



ومف ناحية أخرى و بما أف المبمغ النفقة القابؿ لمدفع ال يمكف في كثير مف الحاالت تحديده بدقة أثناء 

ف التصفية تسمح بضبطو عمى أساس اإلثباتات التي تمت أثناء التحقيؽ في إف( يكوف تقديريا ) االلتزاـ 

الفاتورة ) الخطي لؤلمر بالصرؼ عمى سند إثبات النفقة أداء الخدمة ، وعمميا تتمثؿ التصفية في اإلقرار 

 .(1)شاىدا بذلؾ عمى تماـ أداء الخدمة موضوعة النفقة ، وصحة مبمغ ىذه األخيرة ...( 

 :مففتصفية النفقة كما رأينا تسمح لنا 

  التأكد مف الخدمة الفعمية. 

 تحديد المبمغ الدقيؽ القابؿ لمدفع . 

ىو :( l'ordonnancement de la dépense )،(دم؟ بالاعع ا) ادم؟ بص؟ف الهقية  -1-3

بدفع النفقة التي كانت محؿ التزاـ وتصفية   اأمر عبارة عف قرار إداري بموجبو  يتمقى المحاسب العمومي 

يعد األمر بالصرؼ أو تحرير الحواالت اإلجراء "مف قانوف المحاسبة العمومية  21سابقيف ، حسب المادة 

بالصرؼ بصفتو مسيرا  مرلآلوىنا تظير السمطة التقديرية  (2)" بو دفع النفقات العمومية الذي يأمر بموج

 .قبؿ كؿ شيء 

التي تحتوي عمى كؿ ( Ordonnance ou Mandat –حوالة الدفع )ويتخذ األمر بالدفع شكؿ الحوالة   

(2):المعمومات الميزانية التي تخص النفقة 
  

 ؛  الدورة المالية التي تنطبؽ عمييا 

 ؛  رقـ المادة التي ترتبط بيا 

                                  
.16محمد مسعودي ، مرجع سابق ، ص   - 

(1)  
(2)

 .203يلس شاوش بشير ، مرجع سابق ، ص -  
 



  ؛ الوثائؽ الثبوتية المدعمة لمنفقة 

 ؛  ىوية الدائف 

 موضوع النفقة و تاريخ انجاز الخدمة الفعمية . 

ىي المرحمة األخيرة مف مراحؿ صرؼ النفقة العامة ، تنفذ ىذه المرحمة مف :الم؟حمة المحاسبية  -2

بصفتيما محاسبيف عمومييف بالنسبة لمجماعة المحمية  البمدي و أميف خزينة الوالية محاسبطرؼ ال

 .والتي تمر بمرحمة وحيدة ىي دفع مبمغ النفقة لمدائف الحقيقي لمبمدية أو الوالية 

 يعد الدفع اإلجراء الذي يتـ " مف قانوف المحاسبة العمومية  22حسب المادة :اعع الهقية  - 2-1

 ."بموجبو إبراء الديف العمومي
(1)  

ه العممية بموجبيا يتـ إبراء ديوف الجماعة المحمية ، وىي ذفي  ،

مرحمة محاسبية في تنفيذ النفقات العامة ، غير أف ميمة المحاسب العمومي ال تقتصر عمى تنفيذ 

بالصرؼ بؿ تتعداىا بممارسة نوع مف الرقابة المفروضة في حدود صبلحيتو ، بإضافة  مراآلأوامر 

 .إلى كونو أمينا عمى الصندوؽ

 صدور مف التحقؽ في دوره كأمينا لصندوؽ يتمثؿ :المحاسب الامومي أميها لصهاو   -2-2

 الجماعة المحمية  تبرئ المستمـ الشخص صفة أف أي ممثمو الشرعي أو الحقيقي الدائف لفائدة الحوالة

لموالية  كما تطرقنا إليو سابقا في كؿ مف دور أميف خزينة الوالية كمحاسب عمومي بالنسبة  دينيا مف

 .البمدي كمحاسب عمومي لمبمدية محاسبوال

في حالة توفر كؿ الشروط ومطابقتيا لمقوانيف يجب عمى المحاسب العمومي القياـ بعممية الدفع في    

، و في حالة كاف ىناؾ ( األمر بالصرؼ ) أياـ ابتداء مف يـو استبلـ ممؼ النفقة  10أجؿ أقصاه 

                                  
 .1133من قانوف المحاسبة العمومية ، مرجع سابق ، ص  22المادة   - (1)



مي برد كتابيا عمى األمر بالصرؼ رفضو القانوني لمدفع النفقة رفض نيائيي يقـو المحاسب العمو 

 .يوما منذ يـو تسممو األمر بالصرؼ  20ضمف اجؿ أقصاه 

إف التسخير ىي وسيمة قانونية اختصيا المشرع لآلمر بالصرؼ : يسخي؟ المحاسب الامومي  -2-1-2

 (1) لمحاسبة العموميةمف قانوف ا 47قصد صرؼ نظر المحاسب عف رفضو لمدفع حسب نص المادة 

لمحاسب العمومي القياـ بالدفع ، يمكف لآلمر بالصرؼ أف يطمب منو كتابيا و تحت اإذا رفض "  

، حيث يقـو  (2) " 48مسؤوليتو أف يصرؼ النظر عف ىذا الرفض حسب الشروط المحددة في المادة 

و التنازؿ وصرؼ النظر عف قرار اآلمر بالصرؼ بعد تمقيو لقرار الرفض بالكتابة إلى المحاسب طالبا من

 .رفضو الدفع ، وذلؾ تحت  المسئولية الكاممة لآلمر بالصرؼ

 15ودور المحاسب في ىذه الحالة بعد تمقيو لقرار التسخير ، يتمثؿ في رفع تقرير إلى وزير المالية خبلؿ 

دفع ويرفؽ ذلؾ يوما مف تاريخ إرساؿ قرار التسخير ، حيث يوضح فيو األسباب التي أدت إلى رفض ال

 .بالوثائؽ المحاسبية

فإف عمى كؿ محاسب أف يرفض االمتثاؿ لمتسخير إذا  (3)مف قانوف المحاسبة العمومية  48وحسب المادة 

 :  كاف الرفض معمبل بما يأتي

  ؛عدـ توفر اإلعتمادات المالية ماعدا بالنسبة لمدولة 

  ؛عدـ توفر أمواؿ الخزينة 

  الخدمة؛انعداـ إثبات أداء 

  ؛أإلبرائيطابع النفقة غير 

                                  
 .1136من قانوف المحاسبة العمومية ، مرجع سابق ، ص  48،  47المادتاف   - (2)  (1)



  أو تأشيرة لجنة الصفقات المؤىمة إذا كاف ذلؾ منصوصا  الموظفة،انعداـ تأشيرة مراقبة النفقات

 .بوالتنظيـ المعموؿ  عميو في

 :المحميةيهقيذ إي؟ااات الممااات : الق؟ع الثاهي

عمى األمر بالصرؼ إصدار سندات  إف إيرادات البمدية أو الوالية مختمفة ومتنوعة ، و لتسجيميا بالميزانية

اإليرادات إلى المحاسب العمومي تحمؿ المعمومات المتعمقة بتطبيؽ اإليراد ، مراجعة الديف ، تاريخ 

االستحقاؽ ، مدة السند ، رقـ مادة الميزانية التي يعود إلييا اإليراد ، كما إف عممية اإليرادات تبرز عمى 

اللتزاـ و ىو ينشئ دينا صالحا الجماعات المحمية ، ثـ التحقؽ مف التوالي إلى الظرؼ المنشئ بمسائؿ ا

نشوء الديف ، ثـ تأتي مرحمة التصفية أو تحديد مبمغو ، إعداد سند التحصيؿ المبمغ و أخيرا تغطية ىذا 

.الديف
(1) 

ارية و ىكذا يمكف استنتاج أف تنفيذ إيرادات الجماعات المحمية يمر ىو اآلخر بمرحمتيف ، المرحمة اإلد

 . مرحمة المحاسبية وىي التحصيؿ الالتي تتمثؿ في إثبات حقوؽ الجماعة المحمية و تصفيتيا ، ثـ تأتي 

 :اإلاا؟يةالامميات  .1

نتيا ، ويكوف ذلؾ عمى عاتؽ إدارة البمدية أو مف اتتعمؽ بنشأة الحقوؽ و معي :اإلثبات   -1-1

يعد "مف قانوف المحاسبة العمومية  16ادة قبؿ إدارة الدولة ، وتتـ عف طريؽ إجراء اإلثبات ، حسب  الم

والدائف العمومي ىنا ىي الجماعة " اإلثبات اإلجراء الذي يتـ بموجبو تكريس حؽ الدائف العمومي

 .المحمية 

                                  
 (1)

 .23طيبي ، مرج سابق ، ص سعاد   -
 



وىي تحديد مبمغ الديف المستحؽ لمجماعة المحمية و القابؿ لمتحصيؿ ، وفي  :اليصقية  -1-2

مية ىما عمميتاف متكاممتيف ، وغالبا يتـ إجراؤىما في وقت الواقع إثبات و تصفية إيرادات الجماعة المح

 établissement des ) (1)) تحديد اإليراداتألمر الذي يجعؿ باإلمكاف جمعيما تحت عبارة اواحد 

recettes ، 

المادة  و إذا كاف إجراء إثبات و تصفية اإليرادات مبدئيا وقانونيا مف إختصاص اآلمر بالصرؼ حسب

المحاسبة العمومية السالفة الذكر ، فيذا ال يعني أنيا تتـ بمعرفتيـ و تحت مسؤوليتيـ مف قانوف  23

الذيف ) المباشرة ، فاإليرادات الضريبية مثبل ال يتـ إثباتيا و تصفيتيا مف طرؼ أعواف المصالح الجبائية 

ات المدنيف مثؿ تصريح) ، أو مف طرؼ المدنيف بيا بأنفسيـ ( ىـ في حقيقة األمر آمريف بالصرؼ 

 مريفاآل، كما أف بعض اإليرادات ال تتطمب تدخؿ ..( المقدمة في مجاؿ الرسـ عمى القيمة المضافة 

بالصرؼ أو غيرىـ مف األعواف العمومييف إلثباتيا و تصفيتيا ، مثؿ الغرامات و العقوبات المالية 

 ( .البمدية أو الوالية ) المحكـو بيا لفائدة الجماعة المحمية 

  :المحاسبيةية الامم .2

، فيقـو المحاسب العمومي  (2)ىو اإلجراء الذي بموجبو يتـ إبراء ذمة الديف العمومي:اليحصيل  -2-1

بمراقبة شرعية عممية لتحصيؿ المبمغ المحدد في السند، إال أف ىناؾ بعض اإليرادات التي يمكف 

يعد التحصيؿ  ،دفع نقدا مثؿ اليباتلممحاسب تحصيميا دوف إرساؿ السند ويتعمؽ األمر باإليرادات التي ت

لئليراد الذي يتـ بموجبو إيراد الديوف العمومية و تعد عممية التحصيؿ عممية محاسبية يقـو بيا المحاسب 

البمدي، فبعد وصوؿ سند التحصيؿ إلى مكتبو يتحقؽ مف أف ىذا السند  محاسبالعمومي المتمثؿ في ال

يؿ ثـ يقـو بتسجيؿ ىذا السند ويمتـز بمتابعة السندات و مرخص لو بموجب القانوف و األنظمة لمتحص

                                  
 
-

   (1)
 .14محمد مسعودي ، مرجع سابق ، ص   
 .1133مرجع سابق ، ص ،  من قانوف المحاسبة العمومية 18المادة  - (2)



 محاسبالمداخيؿ و جميع المبالغ التي ترجع إلى البمديات، كما يثبت إرساؿ لآلمر بالصرؼ السند إلى ال

البمدي بتحصيؿ المبمغ، و يجب عمى المحاسب  محاسبالبمدي، و بيذا تقع المسؤولية التامة عمى عاتؽ ال

 .قبة صحة إلغاءات السندات اإليرادات و التسويات عمى الصعيد المادي العمومي كذلؾ مرا

 :القي؟ة المالية ليهقيذ ميااهية الممااات المحمية :الق؟ع الثالث 

مف خبلؿ ما سبؽ رأينا أف مف مبادئ ميزانية الجماعات المحمية مبدأ السنوية و مضموف ىذا المبدأ     

ديسمبر  31لسنة االجتماعية ، أي تبتدئ مف فاتح جانفي إلى غاية انو  يستدعي تنفيذ الميزانية خبلؿ ا

 :مف نفس السنة، مع أجؿ إضافي يمتد إلى السنة الموالية 

  لعمميات التصفية واألمر بصرؼ خاص بنفقات  التالية بالنسبةمارس مف السنة  15إلى غاية

صدار سندات إيرادات تناسب حقوقا وكذلؾ بالنسبة إل االجتماعية،تناسب خدمات تـ تقديميا خبلؿ السنة 

 .مكتسبة

  مارس مف السنة التالية بالنسبة لعمميات دفع الحواالت الصادرة وبالنسبة لتغطية  31إلى غاية

 .سندات المداخيؿ المحررة

 : ال؟قابة المالية المما؟سة ام  ميااهية الممااات المحمية : المبحث ال؟ابع 

ات كبيرة ومتواصمة صاحبتو تعقد النشاطات وتنوعيا مع كبر حجـ إف الرقابة ميداف واسع عرؼ تطور    

الجماعات المحمية و ضخامة الوسائؿ البشرية ، المادية والمالية المستعممة يصعب فييا يوما بعد يوـ 

ضماف حسف تسيير المالية المحمية إذ تكثر العمميات المنجزة و األخطاء واالنحرافات بؿ وصؿ األمر إلى  

والتبلعب أحيانا ، وتكتسب الرقابة عمى ميزانية الجماعات المحمية أىمية خاصة باعتبارىا خط االختبلس 

 . الدفاع األوؿ لحماية أمواؿ الجماعة ، و الموارد العامة ، وضماف االستخداـ األمثؿ ليا



طط والسياسات يقصد بالرقابة مجوعة اإلجراءات البلزمة لمتابعة أعماؿ التنفيذ الخ: مقاوم ال؟قابة المالية

الموضوعة بقصد التعرؼ عف أية انحرافات و معالجتيا في الوقت المناسب إضافة إلى المحافظة عمى 

 . (1)الماؿ العاـ مف عمميات االختبلس أو الضياع أو سوء االستعماؿ 

بأنيا تنطوي عمى التحقؽ عما كاف كؿ شيء يحدث " (: 1925-1841هه؟ي عايول ) و لقد عرفيا 

ة الموضوعة و التعميمات الصادرة و المبادئ المحددة ، واف غرضيا ىو اإلشارة إلى نقاط طبقا لمخط

 (2).الضعؼ و األخطار بقصد معالجتيا و منع تكرار حدوثيا و ىي تطبؽ عمى كؿ شيء

ضماف سبلمة العمميات المالية وكشؼ االنحرافات والتأكد مف : " و يمكف تعريؼ الرقابة المالية عمى أنيا

  ".ة ىذه العمميات المالية لؤلنظمة والقوانيف السارية المفعوؿمطابق

و التحقيؽ مف االستعماؿ الحسف  والمتابعة، المبلحظات،و  التفتيش،و بالتالي فالرقابة المالية تعني 

 المراسيـ والتعميماتالحسابات، واحتراـ القوانيف و و الوثائؽ، كذلؾ و المالية، لئلمكانيات البشرية والمادية و 

 .المخالفيفالموضوعة كمقياس لعمؿ المسيريف و معاقبة 

 :التاليةوتمارس الرقابة عمى تنفيذ ميزانية الجماعات المحمية حسب األشكاؿ الثبلث 

 واليي ييوم باا الايرات الياباة لمسمطة اليهقيذية بالهسبة لمممااة  :اإلاا؟يةال؟قابة : أوال

    .المحمية

 ذي ييوالها مممس المحاسبةو ال :اليضاريةال؟قابة :ثاهيا. 

  ؟قابة الممالس الشابية المحمية و السمطات الوصية ام  ميااهية الممااات المحمية: ثالثا. 

                                  
 .363، ص  1998المحاسبة الحكومية و إدارة المالية العامة ، طبعة الرابعة ، ،  الحجازي حمد أمحمد  - (1)
 .245، ص   2001دار وائل للنشر ، عماف ، ، ى ، اإلدارة و التنظيمعبد الكريم أبو مصطف  -(2)



إف الرقابة اإلدارية ىي المراقبة التي تمارس مف داخؿ اإلدارة عمى :  ال؟قابة اإلاا؟ية :المطمب ادول

العمومية ، المراقب المالي ، المحاسب العمومي لجاف الصفقات ) نفسيا بواسطة األجيزة التابعة ليا ،

كما تعرؼ أيضا باسـ الرقابة الداخمية و ىي رقابة تيتـ بجانب اإلنفاؽ أكثر  ،..(،المفتشية العامة لممالية

مف جانب تحصيؿ اإليرادات كما رأيينا فيما يخص تنفيذ ميزانية الجماعات المحمية و تعد كؿ مف مراقبة 

ة المحاسب العمومي والمراقب المالي رقابة سابقة قبمية أي قبؿ صرؼ النفقة أما لجاف الصفقات ورقاب

 . رقابة المفتشية العامة لممالية رقابة الحقة كونيا تجري بعد صرؼ وتنفيذ النفقات

 :ال؟قابة السابية المما؟سة ام  ميااهية الممااات المحمية:الق؟ع ادول

فإنيا تتمثؿ في إجراء عمميات ( المانعة  أو) بعض الرقابة الوقائية والتي يطمؽ عمييا ال :ال؟قابة السابية 

المراجعة والرقابة قبؿ الصرؼ، إذ ال يجوز وفقا ليذا األسموب ألي وحدة تنفيذية مف وحدات االقتصاد 

ة العاـ االرتباط بالتزاـ أو القياـ بدفع أي مبمغ قبؿ الحصوؿ عمى موافقة الجية المختصة في الدولة بالرقاب

عمى اإلنفاؽ وتتـ عمميات الرقابة عمى جانب النفقات فقط حيث ال يتصور أف تتـ رقابة سابقة عمى 

 .(1) تحصيؿ اإليرادات العامة

 :(2(تعريفييف ليذا النوع مف الرقابة  نخرج بعنصريفيمكف لنا أف  

  دؼ إلى ضماف تي الدولة،فأجيزة الرقابة القبمية التي أحدثتيا  :الماليةضمان سالمة اليص؟عات

سواء  األمواؿ العموميةكؿ انحراؼ يبدد  والتنظيمات وبالتالي تجنب مع القوانيفتطابؽ ىذه التصرفات 

، فيي إحدى وسائؿ حراسة وحفظ الماؿ العاـ، وىذا  مف ...( جيؿ بالقانوف ) بقصد أو عف غير قصد

 شأنو أف 
                                  

(1)
 .309عادؿ احمد حشيش ، مرجع سابق ، ص  - 

رشيد بوركوة ، الرقابة السابقة للنفقات العمومية ، مذكرة تخرج ، مديرية التدريبات الميدانية ، المدرسة الوطنية   (2)
 .04، ص  2005لئلدارة ، الجزائر ، 



 . يؤدي إلى عقبلنية أكثر في ترشيد اإلنفاؽ العمومي

 أي أنيا تحقؽ أىدافيا قبؿ حدوث األثر المالي ، أي تمنع  وقوع :  ما قبل اإلهقا  ؟قابة

الخطأ،إذف فيي رقابة وقائية تمنع حدوث أي خمؿ، وليس مف مياميا اإلجراءات العقابية، عكس الرقابة 

ضاع البلحقة التي ىي رقابة عبلجية ، حيث يكوف الخمؿ المالي قد حدث ، ودوره يتمثؿ في تسوية األو 

 . ومعاقبة المتسببيف

 :الايرات المكمقة بال؟قابة السابية : الق؟ع الثاهي

 :ام  ميااهية الوالية؟قابة  الم؟اقب المالي  -1

لينضـ  ميمة الرقابة  األولى  (1) 414-92رقـ جاء المرسـو التنفيذي  :الم؟اقب المالي   -1-1

، مف المرسـو تخضع 2ابقا ، فحسب المادة مف مراحؿ تنفيذ النفقة العامة و ىي االلتزاـ بيا كما رأينا س

ليذه الرقابة عممية اإلنفاؽ المتعمقة بميزانيات المؤسسات واإلدارات  التابعة لمدولة ، والميزانيات الممحقة ، 

و عمى الحسابات الخاصة لمخزينة ، و ميزانيات الواليات و المؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري ، 

يزانيتي المجمس الشعبي ألوالئي و المجمس الشعبي البمدي خاضعتيف لؤلحكاـ إال أنو تبقى كؿ مف م

 . التشريعية و التنظيمية المطبقة عمييما

 تنفيذ عمى القبمية بالرقابة المكمفيف األعواف مف عوف ىو المالي المرسـو المراقبمف  4و حسب المادة 

 . يزانيةبالم مؼالمك الوزير طرؼ مفوزاري  بقرار ويعيف العمومية النفقات

                                  
يتعلق  1992نوفمبر سنة  14الموافق  1413جمادي األولى عاـ  19مؤرخ في  414-92لمرسـو تنفيذي رقم ا - (1)

 . 2101ص  1992،  82بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتـز بها ، الجريدة الرسمية العدد 

 
 



المالية ، يمارس الرقابة المسبقة بالمراقب المالي ىو شخص مؤىؿ معيف مف طرؼ الوزير المكمؼ  إذا

 .لمنفقات

إف وظيفة المراقب المالي محددة بموجب المرسـو  :ممال اخيصاص الم؟اقب المالي  -1-2

لتي تتضمف التزامات بنفقات ، حيث يقـو المراقب المالي بتأشير القرارات ،والوثائؽ ا414-92التنفيذي 

،  5والمجاالت التي يحددىا المرسـو السابؽ الذكر جاءت في المواد  ،عمومية مف طرؼ اآلمر بالصرؼ

6 ،7. 

فاف القرارات المتضمنة التزاما بالنفقات والمبينة فيما يمي تخضع مسبقا قبؿ التوقيع عمييا  5فحسب المادة 

 (1):إلى تأشيرة المراقب المالي

الحياة المينية لمموظفيف ودفع مرتباتيـ باستثناء  التي تخص التثبيت والقراراتات التعييف و قرار  (1

 ؛ الدرجةالترقية في 

 ؛ ماليةالجداوؿ االسمية التي تعد عند قفؿ كؿ سنة  (2

الجداوؿ األصمية األولية لتي تعد في بداية كؿ سنة، والجداوؿ األصمية المعدلة التي تطرأ  أثناء  (3

 . يةالسنة المال

 (2):  7و 6وتضيؼ المادتاف 

 :تخضع لتأشيرة المراقب المالي أيضا

 ؛االلتزامات بنفقات التسيير والتجييز أو االستثمار (1

                                  
 .2102ص  ، مرجع سابق ، 414-92المرسـو تنفيذي رقم  - (2)  (1)



كؿ التزاـ مدعـ بسند طمب أو الفاتورة الشكمية عندما ال يتعدى المبمغ المستوى المحدد  (2

 ؛ إلبراـ الصفقات العمومية

باالعتماد أو تكفبل باإللحاؽ أو تحويؿ  كؿ مقرر وزاري يتضمف إعانة أو تفويضا (3

 ؛اعتمادات 

كؿ التزاـ يتعمؽ بتسديد مصاريؼ التكاليؼ الممحقة والنفقات التي تصرؼ مف اإلدارة  (4

 .المباشرة والمثبتة بفاتورات نيائية 

المتعمؽ بالرقابة  414-92رقـ مف المرسـو التنفيذي   23حسب المادة :ماام الم؟اقب المالي -1-3

فقات الممتـز بيا ، فاف المراقب المالي مكمؼ إلى جانب  الصبلحيات والمياـ المخولة إليو السابقة لمن

 :بالمياـ التالية 

  الميزانية؛حسب كؿ باب مف أبواب  المستخدميف ومتابعتويقـو بمسؾ تعداد 

 ؛ يمسؾ سجبلت تدويف التأشيرات و الرفض 

 د أعبلهيمسؾ محاسبة االلتزامات حسب الشروط المحددة في الموا. 

إف محاسبة االلتزامات تيدؼ إلى تحديد مبالغ االلتزامات المنفذة مف اإلعتمادات المسجمة في ميزانية 

، فدور 414-92مف ـ ت  27وذلؾ طبقا لممادة : التسيير أو ترخيصات البرامج ومبالغ األرصدة المتاحة

 :بوصؼ  28محاسبة االلتزامات بالنفقات  في مجاؿ نفقات التسيير حسب المادة 

 ؛ اإلعتمادات  المفتوحة أو المخصصة حسب األبواب والمواد 

 ؛ ارتباط وتحويؿ اإلعتمادات 

 ؛ التفويضات باإلعتمادات  التي تمنح لآلمريف بالصرؼ الثانوييف 



  تمت؛االلتزامات بنفقات التي 

  المتوفرةاألرصدة. 

 :بالتأشير عمى ما يميوعميو فإف المراقب المالي خبلؿ مراقبتو لميزانية التسيير يقـو 

 العزؿ ، الخدمة التسريح،التعييف، التثبيت، اإلحالة عمى االستيداع،  :م؟اقبة ممقات المسيخامين

 إلخ....الوطنية ، االستقالة ، العطؿ المرضية طويمة األمد،

 وتشمؿ كؿ ما يتعمؽ بالراتب الشيري لمموظؼ مف األجر القاعدي ،  :مصا؟يف المسيخامين
 . عبلواتالتعويضات ال

  اقتناء أدوات، تكاليؼ بميمة، :المصالحم؟اقبة هقيات يسيي؟... 

  414-92رقـ المرسـو التنفيذي  مف  23حسب المادة  :الماليةضبط محاسبة المهاصب 
 .          مف المرسـو نفسو 28وضبط محاسبة نفقات التسيير حسب المادة 

 م؟اقبة المااول و اليوارم ادصمية لممسيخامين. 

يكوف  414-92مف ـ ت  29نص المادة  ب، حسا بالنسبة لنفقات التجييز فاف تدخؿ المراقب الماليأم
  :في

  ؛الترخيصات بالبرامج عند االقتضاء إعادة التقييمات المتتالية 

  ؛ص البرامج يخاالتفويضات بتر 

  المتوفرةاألرصدة . 

 :آثا؟ ؟قابة الم؟اقب المالي ام  ميااهية الوالية -1-4

 :رقابة الممارسة مف طرؼ المراقب المالي يمكف أف يترتب عنيا إحدى الحالتيف إف عممية ال



 (1) إما أف تكوف الممفات صحيحة مطابقة لمقوانيف تنتيي  بقبوؿ التأشيرة. 

  إما أف تكوف االلتزامات مشوبة بأخطاء أو مخالفة لمقانوف والتنظيـ المعموؿ بو فتكوف محؿ

 .الرفض

 :  ام  االلياام بالهقيةحالة مهح الينشي؟ة  - 1  

إف تأشيرة المراقب المالي مبدئيا دليؿ عمى صحة االلتزاـ بالنفقة والتي تصبح فيما بعد قابؿ لمتنفيذ أو 

 .التحويؿ إلى المحاسب العمومي لصرفيا 

 414-92مف المرسـو  التنفيذي رقـ   09حسب المادة :ش؟وط  مهح الينشي؟ ام  االلياام بالهقية 

 5عمى أف االلتزامات و القرارات المنصوص عمييا في المواد  لرقابة السابقة لمنفقات الممتـز بيا المتعمؽ با

 :المذكورة آنفا تحصؿ عمى تأشيرة المراقب المالي وذلؾ بعد التحقؽ مف العناصر التالية 7و  6و 

  ؛23في القانوف السيما المادة  ىو محددصفة اآلمر بالصرؼ مثمما 

  ؛ لمقوانيف والتنظيمات المعموؿ بيامطابقتيا التامة 

 ؛  توفر اإلعتمادات أو المناصب المالية 

 ؛  التخصيص القانوني لمنفقة 

  ؛مطابقة مبمغ االلتزاـ لمعناصر المبينة في الوثيقة المرفقة 

                                  
ىي ذلك الختم الذي يصنعو المراقب المالي على بطاقة االلتزاـ بعد فحصها و التأكد من : الماليتأشيرة المراقب  - (1)

تطابق النفقة مع التشريع المعموؿ بو ،و تعتبر ىذه التأشيرة كأداة في يد المراقب المالي يستعملها إلتماـ مهمتو التي 
 .بهايسهر على تنفيذىا و ىي الرقابة القبلية على النفقة الملتـز 

  



  ، وجود التأشيرات أو اآلراء المسبقة التي سممتيا السمطة اإلدارية المؤىمة ليذا الغرض

 .  ه التأشيرة قد نص عمييا التنظيـ الجاري بو العمؿ عندما تكوف مثؿ ىذ

 :حالة ؟عض الينشي؟ ام  االلياام بالهقية   -2

يمكف لممراقب المالي بعد فحص ممؼ االلتزاـ أف يمتنع عف وضع التأشيرة ويرفض االلتزاـ بالنفقة وذلؾ 

 الهااريال؟عض أو ؤقت ال؟عض المعندما ال تتوفر الشروط المذكورة سالفا ويكوف مصير االلتزاـ إما 

 :مف المرسـو السابؽ 10نص المادة  حسب

 : يكون ال؟عض المؤقت عي الحاالت اآليية  11حسب المااة  -2-1

  ؛اقتراح التزاـ مشوب  بمخالفات لمتنظيـ قابمة لمتصحيح 

  ؛نسياف بياف ىاـ في الوثائؽ المرفقة 

 :يامل ال؟عض الهااري بما يمي  12حسب المااة-2-2

  ؛اقتراح االلتزاـ لمقوانيف والتنظيمات المعموؿ بيا عدـ مطابقة 

  ؛عدـ نوفر اإلعتمادات أو المناصب المالية 

  ؛عدـ احتراـ اآلمر بالصرؼ لممبلحظات المدونة في مذكرة الرفض المؤقت 

 11المادتيف  في الحاالت المنصوص عمييا في بالصرؼ، يطمع اآلمر أف انو يجب 13وتنص المادة   
 :و في حالة الرفض النيائي يكوف اآلمر بالصرؼ أماـ حالتيف ، (1)كؿ أسباب الرفض و عمى   12و 

 إما أف يتنازؿ عف االلتزاـ بالنفقة . 
                                  

يقـو المراقب المالي بتأسيس نسختين من مقررات الرفض المؤقت، يحتفظ ىو بنسخة ، ويقـو بإرساؿ   - (1)
النسخة الثانية لآلمر بالصرؼ، وفي حالة الرفض النهائي يؤسس أربع نسخ،النسخة الثالثة يرسلها إلى المديرية 

 .لميزانية بوزارة الماليةالجهوية للميزانية أما  الرابعة فإلى المديرية العامة ل

 



 إما أف يؤكد رأيو ويمجأ إلى وسيمة قانونية وىي عممية التغاضي. 

رسـو ممف ال 14تنص المادة  :أمل يهقيذ ؟قابة الم؟اقب المالي ام  ميااهية الوالية  -1-5

أياـ،  10عمى انو يتـ دراسة وفحص ممفات االلتزاـ المعرضة لمرقابة في اجؿ عشرة  414-92لتنفيذي ا

 .يوما عندما تتطمب الممفات دراسة معمقة 20غير انو يمكف أف تمدد ىذه المدة إلى عشريف 

يمدد ىذا و  ديسمبر، 10مف نفس المرسـو تاريخ غمؽ التزامات نفقات التسيير يـو  16ولقد حددت المادة 

 :التاليةديسمبر مف نفس السنة لمنفقات العمومية  20التاريخ إلى 

  ؛واالستثمارالتجييز 

 ؛  النفقات التي تصرؼ بواسطة اإلدارة المباشرة   

 ؛  القرارات التي تتعمؽ  بتسيير الحياة المينية لمموظفيف  

 ؛ جدوؿ األجور المستخدميف المؤقتيف 

 :   ميااهية الوالية و البماية؟قابة  المحاسب الامومي ام2 - 

أميف خزينة الوالية كما رأينا سابقا ىو المحاسب الرئيسي لميزانية الوالية ، إذ يعتبر الشخص الذي يقـو 

باستعماؿ وثيقة األمر بالصرؼ التي ترسؿ مف قبؿ الوالي أو مفوضو ، كما أف رقابتو تعتبر تكممة لمرقابة 

، ىذا مف جية ، ومف جية أخرى القابض البمدي  (1)المستوى المحمي  التي يمارسيا المراقب المالي عمى

 .ىو      محاسب عموميا لميزانية البمدية والرقابة التي يمارسيا عمييا  

 فالمحاسب العمومي ال يعتبر موظفا يخضع لآلمر بالصرؼ ، بؿ يعتبر السمطة المسؤولية عف صحة و 

                                  
 .59سعاد طيبي ، مرجع سابق ، ص   - (1)



،  (1) (الخزائف الوالئية ، الخزائف البمدية ) ماعة المحمية شرعية تصفية كؿ نفقة تدفع مف خزينة الج

(2) مف قانوف المحاسبة العمومية 36فحسب المادة 
يجب عمى المحاسب العمومي قبؿ قبولو ألية نفقة "  

 : أف يتحقؽ مف ما يمي 

 مطابقة العممية مع القوانيف و األنظمة المعموؿ بيا ؛ 

 صفة األمر بالصرؼ أو المفوض لو ؛  

  ؛شرعية عممية تصفية النفقات 

 ؛ توفر اإلعتمادات 

 ؛  إف الديوف لـ تسقط أجاليا أو أنيا محؿ معارضة 

 ؛ الطابع أإلبرائي لمدفع 

  ؛بياتأشيرات عمميات المراقبة التي نصت عمييا القوانيف و األنظمة المعموؿ 

 الصحة القانونية لممكسب أإلبرائي ؛ 

                                  
يتوالىا األمين ألوالئي للخزينة بصفتو المحاسب الرئيسي للدولة و يقـو بجميع العمليات المالية :   الخزائن الوالئية - (1)

المتواجدوف في دائرة للدولة وتنفيذ من صندوقو سندات التحصيل و أوامر الصرؼ التي يحررىا آمروف بالصرؼ 
القرار المؤرخ -.اختصاصو ، كما تتكوف خزينة الوالية من ثماف مكاتب اثنين منهما يتولياف تسوية ومراقبة خزائن البلديات 

 .  24، ص  2006،  33: ، يحدد تنظيم خزينة الوالية وصبلحيتهما ، الجريدة الرسمية ، العدد 2005سبتمبر  07في 
ضع خزينة البلدية تحت وصاية أمين الخزينة الذي يساعده وكيل مفوض ، الذي يقـو بتنفيذ الحواالت تو :  الخزائن البلدية

الصادرة في إطار ميزانية البلدية ، و ميزانية المؤسسات اإلدارية الملحق تسييرىا المحاسبي بالخزينة البلدية ، كما تتكوف 
تكفل بسندات التحصيل و أوامر اإليرادات : للتحصيل ب أقساـ ، يتولى القسم الخامس و ىو قسم الفرعي ( 06)من 

الرسم العقاري ، الرسم الخاص برفع : المصدرة من اآلمر بالصرؼ المختص ، وتكفل بضرائب التي يقع تحصيلها منها 
ئة و القمامات المنزلية ، الرسـو الخاصة برخص البناء و تقييم األراضي و التهديم و إصدار شهادات المطابقة و التجز 

، يحدد تنظيم خزائن البلديات و خزائن القطاعات الصحية و خزائن  2005 سبتمبر 07، قرار مؤرخ في .......العمراف
 . 28،  27، ص  2006،  33:المراكز اإلستشفائية الجامعية و صبلحيتها ،الجريدة الرسمية العدد 

 .1135 من قانوف المحاسبة العمومية ، مرجع سابق ، ص 36المادة   -(2) 
 



المأمور بدفعيا شرعية و أنيا تطابؽ أشكاؿ الرقابة السالفة الذكر  إذا تبيف لممحاسب العمومي أف النفقة

، أما إذا الحظ عدـ شرعية النفقة "  ميبولة الاعع" فانو يقـو بالدفع بالتأشير عمى األمر أو الحوالة بعبارة  

عار و إال كاف مسؤوال عنيا ، و عميو إش( يعمؽ دفعيا ) أو أي نقص في تبريرىا فانو يمتنع عف دفعيا 

برفضو الدفع معمبل سبب الرفض  حتى يقـو األمر بالصرؼ بتصحيح ( بصفة رسمية) األمر بالصرؼ

 . مبلحظات المحاسب العمومي و يأمر مف جديد بدفعيا

 :؟قابة لمان الصقيات المحمية  -3

ية إف الصفقات العمومية المحمية مف خبلليا تمكف الجماعة المحمية مف تحقيؽ جزء كبير مف برامج التنم

ومف جية أخرى تمثؿ رىاف مالي بالنسبة لميزانية الجماعة المحمية ألىمية النفقات  جية،المحمية مف 

                                                                              .البرنامجالعامة المحمية الخاصة بيذا 

تسمح ببموغ فعالية وفاعمية أكثر في  رقابية خاصة ، بالمشرع الجزائري باف خصيا  بتدابير و ىذا ما أدى

 .تتميز بتوسعيا و بتنوعيا  زيادة عمى أف رقابة الصفقات العموميةتسيير األمواؿ العمومية 

فالرقابة المسبقة عمى الصفقات العامة تعني مطابقة الصفقات  العامة لمتشريع و التنظيـ المعموؿ بو ، 

المجنة : يئة تسمى لجنة الصفقات العمومية إذ تمتد إلى جميع المستويات فيذه الرقابة تمارس مف طرؼ ى

قبؿ : الوطنية ، المجنة الوزارية ، الجنة الوالئية والمجنة البمدية  لمصفقات العمومية ومراحؿ مختمفة سواء 

عمى المجنة وبما أف دراستنا تيتـ بالجماعات المحمية سنركز أكثر . التنفيذ الصفقة ، أثناء وبعد التنفيذ

 .المجنة البمدية لمصفقات العامة , الوالئية لمصفقات 

تختص النظر في الصفقات التي تبرميا البمدية و المؤسسات :  الممهة البماية لمصقيات -3-1
 :العمومية ذات الطابع اإلداري و تتشكؿ المجنة البمدية مف 

  رئيسا؛ عنو،رئيس المجمس الشعبي البمدي أو ممثبل 



 ؛البمديجمس الشعبي ممثميف عف الم 

 ؛ أميف خزينة البمدية 

 ؛ ممثؿ عف المصمحة التقنية المعينة بالخدمة 

تختص ىذه المجنة في مراقبة الصفقات التي تبرميا الوالية و  :الممهة الوالرية لمصقيات  -3-2

مؤسساتيا العمومية ذات الطابع اإلداري و التجاري ذات االختصاص المحمي و مراقبة الصفقات التي 

 .مو البمدية ومؤسساتيا العمومية تحت الوصاية والتي يدخؿ مبمغيا صمف اختصاص ألوالئي تبر 

 :تتكوف لمجنة الوالئية مف 

 ؛ الوالي أو ممثمو ، رئيسا 
  ألوالئي؛ثبلثة ممثميف عف مجمس الشعبي 
 ؛ مدير األشغاؿ العمومية لموالية 

 ؛ ر الري لمواليةيمد 

  العمومي؛مدير السكف والتجييز 

  ؛ التخطيط وتييئة اإلقميـمدير 

 ؛ مدير المصمحة التقنية المعنية بالخدمة لموالية 

 ؛ مدير المنافسة واألسعار بالوالية 

  ؛أميف الخزينة الوالئية 

  المراقب المالي. 

تحديد اختصاص كؿ لجنة يعتمد عمى نوعية الصفقة التي  لمجنتيف فإفكما رأينا مف خبلؿ التعريفيف 
 .الصفقةفة إلى معيار أساسي و ىو العنصر المالي أي مبمغ يقـو بدراستيا باإلضا

  :يوضح ذلؾ التالي والجدوؿ 

 



 مليوف دينار جزائري 1: الوحدة             حسب مبلغ الصفقة  رقابة لجاف الصفقات المحلية:  (02)جدوؿ رقم 

  .المتضمن تنظيم الصفقات العمومية  250-02على المرسـو الرئاسي رقم  دباإلعتما من إعداد الطالب: المصدر

 : : هيارج ال؟قابة وحاواهاهيارج ال؟قابة وحاواها   -3-3

  ف قبوؿ منح التأشيرة معناه أف الصفقة صحيحة وقابمة لمتنفيذ ، ويمكف أف تكوف إ:مهح الينشي؟ة
التأشيرة مرفؽ بتحفظات موفقة أو موقفة ، تدخؿ الصفقة حيز التنفيذ بعدما تعرض عمى المراقب 

 .المالي لكي تمتـز كنفقة 
  جب أف يكوف سببو مخالفة الصفقة لمتشريع أو التنظيـ المعموؿ بو و ي  :؟عض مهح الينشي؟ة

 .    السبب معمبل 

                                  


الجريد الرسمية  المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، 2002يوليو سنة  24المؤرخ في  250-02المرسـو الرئاسي  
، الجريدة . 2003سبتمبر  11المؤرخ في  301-03، والمعدؿ بموجب بالمرسـو الرئاسي رقم  2002،  28:العدد 

 . 2003،  55: الرسمية العدد 
 

 

 المبلغ موضوع الصفقة
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 الّلجنة الوالئية

 الّلجنة البلدية

 الّلجنة الوالئية

الّلجنة         الّلجنة الوالئية

 الوالئية

  



يمكف لموالي أو رئيس المجمس الشعبي البمدي ، كؿ حسب اختصاصو أف يتجاوز الرفض و  :اليماوا  

ذلؾ بقرار معمؿ ، وبيذا يمكف لمصمحة المتعاقد أف تنفذ الصفقة التي رفضت لجنة المراقبة التأشير عمييا 

يوما مف تاريخ الرفض وميما  90يتـ في اجؿ تسعيف  إف مقرر التجاوز يجب أف .بسبب عدـ مشروعيتيا 

يكف مف أمر فبل يمكف التجاوز في حالة رفض التأشيرة ألسباب عدـ مطابقة األحكاـ التشريعية طبقا 

 . مف المرسـو نفسو 151ألحكاـ المادة 

 : ال؟قابة الالحية المما؟سة ام  ميااهية الممااات المحمية: الق؟ع الثالث 

فإنيا تبدأ مف بعد انتياء السنة المالية و استخراج الحساب اإلداري  :حقة عمى تنفيذ الميزانية الرقابة البل

لموالية أو البمدية ، وىذه الرقابة النتصب عمى جانب النفقات فقط كما ىو الحاؿ في الرقابة السابقة ، و 

ـ الجماعة المحمية بتحصيؿ لكنيا تمتد لتشمؿ جانب اإليرادات العامة ، عبلوة عمى ذلؾ التأكد مف قيا

جميع مواردىا و أف كؿ ما تحصؿ قد ورد بالفعؿ إلى خزينة الجماعة المحمية ، و يقـو بيذا النوع مف 

 .المراقبة المفتشية العامة لممالية 

  :المقيشية الاامة لممالية كمااا ؟قابي اارم ام  ميااهية الممااات المحمية  -1

 أفياز رقابيا دائما يمارس رقابة الحقة عمى ميزانية الجماعات المحمية أي تعتبر المفتشية العامة لممالية ج

المؤرخ في فاتح مارس  53-80تدخميا يكوف بعد تنفيذ الميزانية ، ولقد أنشئت بموجب المرسـو رقـ 

 (2)1992فيفري  22المؤرخ في 78-92، ولقد أعيد صبلحياتيا عف طريؽ المرسـو التنفيذي رقـ(1)1980

. 

                                  
(1)

يتضمن إحداث مفتشية عامة للمالية  ، الجريدة الرسمية  1980مارس  01المؤرخ في  80/53المرسـو رقم   -  
 .349ص . 1980، 10: العدد 

، يؤىل المفتشية العامة للمالية للتقويم   1992فيفري  22المؤرخ في  92/79المرسـو التنفيذي رقم   -  (2)
 .414، ص  1992،  15: مية العدد االقتصادي للمؤسسات العمومية االقتصادية ، الجريدة الرس



 : طبي  ياخالت المقيشية الاامة لممالية ام  ميااهية الممااات المحميةممال ي -1-1

تراقب "  (1)1992فبراير  22المؤرخ في   78-92مف المرسوـ  02حسب المادة : مامة ال؟قابة   - أ

المفتشية العامة لممالية التسيير المالي و الحسابي في مصالح الدولة ، و الجماعات العمومية أالمركزية 

 .، والييئات و المؤسسات الخاضعة لقواعد المحاسبة العمومية ( ة و الوالية البمدي) 

 :وتمارس الرقابة أيضا عمى ما يأتي 

 ، المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري 

 ، المستثمرات الفبلحية العمومية 

  لييئات ذات وعمى العمـو كمؿ ا االجتماعية،ىيئات الضماف االجتماعي عمى اختبلؼ أنظمتيا
 العمومية،الصبغة االجتماعية و الثقافية التي تستفيد مساعدات الدولة أو الييئات 

و يمكف أف تطبؽ عمى أي شخص معنوي يحصؿ عمى مساعدة مالية مف الدولة أو جماعة إقميمية أو 

 :ابة و ىيكما أف لممفتشية العامة لممالية نوعا جديدا مف المياـ عمى خبلؼ ميمة الرق ىيئة عمومية ،

 :الماليمامة الييويم االقيصااي و  -1-2

يمكف لممفتشية العامة لممالية القياـ بميمة التقويـ االقتصادي والمالي لممؤسسات العمومية االقتصادية 

التابعة لمجماعة المحمية ، وىذا بطمب مف مجمس إدارتيا حيث يمكف أف تنصب عمى نشاط قطاعي أو 

 نشاط فرعي

 : (2)  بانجاز مياـ تتمثؿ  

                                  
، يحدد اختصاصا المفتشية العامة للمالية   1992فيفري  22المؤرخ في   78-92من المرسـو رقم  02المادة    - (1)

 .411، ص 1992،  15: ، الجريدة الرسمية العدد 
 92/79من المرسـو  01،  وعمبل بالمادة  412، مرجع سابق ، ص  92/78من المرسـو رقم  03المادة   - (2)

يؤىل المفتشية العامة للمالية ، لتقويم االقتصادي للمؤسسات العمومية االقتصادية ، مرجع  1992فبراير  22المؤرخ في 



  تقـو  بالدراسات  و التحاليؿ المالية و االقتصادية لتقدير فعالية التسيير و نجاعتو. 

  تقـو  بدراسات مقارنة ألصناؼ التسيير وداللتو عمى الصعيد الداخمي و الخارجي  تواكب

 تطور الزماف و المكاف ،

 مشتركة،طاعية ىيكمية مقارنة لداالت التسيير في مجموعة قطاعية أو ق تقـو بتحاليؿ 

و يتولى وزير المالية تأميف المراقبة المتعمقة بالمفتشية العامة لممالية و يحدد برنامجا سنويا ، و تراعى  

 في ىذه البرامج طمبات المراقبة التي يعبر عنيا أعضاء الحكومة ، و الييئات و المؤسسات المؤىمة ،

مية من ط؟ف المقيشية الاامة لممالية أشكال ال؟قابة المما؟سة ام  ميااهية الممااات المح -1-3

 :وكيقية يهقيذها 

حيث يكونوف محمفيف ، فقبؿ " المفتشيف " تمارس المراقبة بواسطة مفتشيف عاميف يطمؽ عمييـ كممة 

 :مباشرتيـ لمياميـ يجب عمييـ أداء اليميف التالي 

 لى السر املهين ،اقسن باهلل العظين أى أقىم بأعوال وظيفيت بأهانة وصدق ، واى أحافظ ع" 

 ."وأراعي يف كل األحىال الىاجبات املفروضة علي 

و تتمثؿ ىذه المراقبة في مياـ المراجعة أو  مراقبتيـ،و تبرر  ثبت صفتيـويزودوف ببطاقة وظيفية 
 :(1)التحقيؽ تتناوؿ فيما يمي 

  ي ليا اثر مالي و األحكاـ القانونية أو التنظيمية الت المحاسبي،شروط تطبيؽ التشريع المالي و
 مباشر، 

                                                                                                         
المتضمن القانوف  1988يناير  12المؤرخ في  01-88من القانوف  41، و عمبل كذلك بالمادة  414سابق ، ص 

 .دية التوجيهي للمؤسسات العمومية االقتصا
(1)

 . 412، م؟مع ساب  ، ص  78-92من الم؟سوم ؟قم  09المااة   - 



 ، تسيير المصالح و الييئات المعنية و وضعيتيا المالية 

 ،  صحة المحاسبات و صدقيا و انتظاميا 

 ، مطابقة االنجازات لموثائؽ التقديرية 

   ، شروط استعماؿ اإلعتمادات و وسائؿ المصالح و اليياكؿ و تسييرىا 

 تي تعنييا ىذه التدخبلت سير الرقابة الداخمية في المصالح و الييئات ال. 

تدخبلت المفتشيف غير مطمقة و إنما تخضع لمجاؿ محدد يشمؿ خاصة جانب المشروعية و دقة 

 : (1)الحسابات ، وىي تشمؿ خاصة 

   مراقبة تسيير الصناديؽ و مراجعة األمواؿ و القيـ والسندات و المواد عمى اختبلؼ أنواعيا التي

 المحاسبوف،يحوزىا المسيروف أو 

 ، طمب تقديـ كؿ وثيقة أو ورقة ثبوتية تكوف الزمة لمراجعتيا 

 المعطيات المبنية في  القياـ بأي بحث أو تحقيؽ في عيف المكاف بغية المراقبة األعماؿ أو

 المحاسبة ،

  القياـ بأي تدقيؽ في عيف المكاف لمتأكد مف أف أعماؿ التسيير ذات األثر المالي قد تمت

وكاممة ، واثبات حقيقة الخدمة المنتيية عند االقتضاء ، و بيذه الصؼ محاسبتيا عمى أسس صحيحة 

يمارس المفتشوف حؽ مراجعة جميع العمميات التي قاـ بيا المحاسبوف العموميوف و محاسبو الييئات 

 .التابعيف لمجماعة المحمية

لية لميزانية الجماعات التي تجريو المفتشية العامة لمما تتـ عممية التفتيش و المراقبة: كيقية اليقييش 

 :   المحمية  باالنتقاؿ إلى مقر البمديات أو الواليات المبرمجة لمقياـ بعممية الرقابة  وذلؾ في ثبلث حاالت

                                  
 (1)

 . 412، مرجع سابق ، ص  78-92من المرسـو رقم   10المادة    -



 بناء عمى الوثائؽ و في عيف المكاف ، -1

 .أي دوف إعبلـ الوالية أو البمدية  فجائية،تجرى المراجعات و التحقيقات بصورة  -2

مسبؽ عند المياـ المتعمقة بالدراسات آو الخبرات المحتممة ، مف اجؿ بعد اإلخطار و تبميغ   -3
 . (الوالية ، البمدية ) تحضير نفسييما 

بالمقابؿ يجب عمى مسؤولي الجماعات المحمية و الييئات التابعة ليا  أف يقوموا بالتدخؿ لتوفير ظروؼ 

ؿ و القيـ التي يحوزونيا لممفتشيف و مدىـ وذلؾ بتقديـ األموا ، (1)العمؿ البلزمة ألداء المفتشيف مياميـ 

 بكؿ السجبلت و األوراؽ و اإلثباتات أو الوثائؽ الخاصة بذلؾ ،

 ، اإلجابة عمى المطالب المقدمة في شأف المعومات دوف تأخير 

 ال يمكف لمسؤولي الجماعات المحمية والييئات التابعة ليا أف يتخمصوا مف التزامات المذكورة سابقا .

تراـ الطريؽ السممي و السر الميني أو الطابع السري لموثائؽ المطموب االطبلع عمييا أو بدافع اح

 . العمميات التي تجري عمييا المراقبة 

 :هيارج الم؟اقبة المما؟سة ام  ميااهية الممااات المحمية من ط؟ف المقيشية الاامة لممالية  -1-4

لمحمية تحررالمفتشية تقريرا تسجؿ فيو مبلحظاتيـ و بمجرد انتياء عممية المراقبة عمى ميزانية الجماعات ا 

المعاينات التي قاموا بجمعيا أثناء القياـ بممارسة مياميـ في كؿ مف مقر البمديات أو الواليات حيث 

عمى اقتراح تدابير مف شأنيا أف تحسف تنظيـ المصالح و الييئات موضوع الرقابة و  (2)يحتوي ىذا التقرير

، كما يمكف أف يحتوي عمى أي اقتراح مف طبيعتو أف يحسف األحكاـ التشريعية و تسييرىا و نتائجيا 

باألمر ، الذيف  (3)و يبمغ ىذا التقرير لمسيري المصالح والييئات المعنية . التنظيمية التي تطبؽ عمييا 

                                  
 . 413، مرجع سابق ، ص  78-92المرسـو رقم من  13،  12المادتاف  - (1)
 .413 ، مرجع سابق ، ص 78-92المرسـو رقم من  16المادة   - (2)
 .413 ، مرجع سابق ، ص 78-92المرسـو رقم من  17المادة   -(3)



وزير بدورىـ يقوموف باإلجابة عميو خبلؿ مدة أقصاىا شيريف مع إمكانية تمديد ىذه المدة مف طرؼ ال

 . (1)المكمؼ بالمالية 

رقابة المفتشية العامة لممالية تنحصر فقط عمى تدويف المبلحظات ، أي ليست مؤىمة التخاذ أي قرار 

 .عمى عكس مجمس المحاسبة 

 :ال؟قابة اليضارية الالحية المما؟سة ام  ميااهية الممااات المحمية : المطمب الثاهي

يا لم؟قابة البااية دموال الاولة ، و الممااات اإلقميمية والم؟اع  الام" يعتبر مجمس المحاسبة المؤسسة 

، و بيذه الصفة يدقؽ في شروط استعماؿ الييئات الموارد و الوسائؿ المادية لؤلمواؿ   (2) "الامومية

العامة التي تدخؿ نطاؽ اختصاصو ، و يقيـ تسييرىا و يتأكد مف مطابقة عمميات ىذه الييئات المالية و 

(3).اسبية لمقوانيف و التنظيمات المعموؿ بياالمح
  

 و لممجمس بصفتو الييئة التي يخوؿ ليا القانوف رقابة تنفيذ ميزانية الجماعات المحمية عدة صبلحيات في

 المودعة مف قبؿ حساب التسييرو  اإلداري، الختامية الحسابمجاؿ الرقابة و يساعده في ذلؾ الحسابات  

 .المحميةاسبيف العمومييف التابعيف لمجماعة اآلمريف بالصرؼ و المح 

دارية فإنيا تعمؿ تحت سمطة رئيس الجميورية، يتولى  باعتبار مجمس المحاسبة ىيئة ذات كفاءة قضائية وا 

ما يعرؼ كذلؾ بالرقابة القضائية البلحقة  أو الرقابة البلحقة أو البعدية عمى ميزانية الجماعات المحمية ،

الجماعات المحمية ، وتيدؼ ىذه الرقابة التي يمارسيا مف خبلؿ النتائج التي  الممارسة عمى ميزانية

                                  
 .413 ، مرجع سابق ، ص 78-92المرسـو رقم من  18المادة   - (1)
 .1996من الدستور  170انظر المادة   - (2)
يتعلق بمجلس المحاسبة ، الجريدة الرسمية  1995يوليو سنة  17مؤرخ في  20-95من أمر رقم  02المادة   -(3)

 .3، ص  1995،  39: دالعد



يتوصؿ إلييا إلى تشجيع االستعماؿ الفعاؿ و الصاـر لمموارد و الوسائؿ المادية و األمواؿ العمومية ، 

 . و تطوير شفافية تسيير المالية المحمية  ،  (1)وترقية إجبارية تقديـ الحسابات 

 :ال ال؟قابة المما؟سة من ط؟ف مممس المحاسبة ام  ميااهية الممااات المحميةكيقيات و أشك -1

تتعد أشكاؿ الرقابة مف قبؿ المجمس المحاسبة التي يمارسيا عمى ميزانية الجماعات المحمية و يمكف 

 :يميحصرىا فيما 

أف  يحؽ لمجمس المحاسبة أف يطمب كؿ الوثائؽ التي مف شانيا :ح  االطالع و سمطة اليح؟ي  -1-1

تسيؿ رقابة العمميات المالية و المحاسبية أو البلزمة لتقييـ تسيير المصالح و الييئات الخاضعة 

 (2).لرقابتو

و يجري كؿ التحريات الضرورية مف اجؿ االطبلع عمى المسائؿ المنجزة ، باالتصاؿ مع إدارات 

 المحبلت التي تشمميا  الجماعات المحمية ، كما يتمتع قضاة مجمس المحاسبة  بحؽ الدخوؿ إلى كؿ

أمبلؾ الجماعة ، يمكف  لمجمس المحاسبة أف يطمب مف السمطات السممية ألجيزة الرقابة  الخارجية 

المؤىمة لرقابة الييئات الخاضعة لرقابتو ميما يكف وضعيا القانوني االطبلع عمى كؿ المعمومات أو 

 ه الييئات و تسييرىا ، و تعدىا عف حسابات ىذأالوثائؽ أو التقارير التي تمتمكيا 

فضبل عمى إشراؾ أعواف القطاع العاـ المؤىميف لمساعدتو في أعمالو المادية و تحت مسؤوليتو بعد 

 .موافقة السمطة  السممية التي يتبعونيا 

                                  
(1)

بعد االنتهاء من إعداد الحساب اإلداري و حساب التسيير بالنسبة للبلدية أو الوالية ، ترسل نسخة واحدة من كل   -
 .حساب إلى مجلس المحاسبة التابع لهم

 .09ص  سابق،مرجع  ،20-95من أمر رقم  02المادة  - (2)



يراقب مجمس المحاسبة نوعية تسيير الجماعات المحمية ، فيو يقـو : ؟قابة هواية اليسيي؟  -2 -1

الجماعة المحمية الوسائؿ المادية و أمواؿ العمومية وتسييرىا عمى مستوى بتقويـ شروط استعماؿ 

 الفعالية و النجاعة و االقتصاد بالرجوع إلى المياـ و األىداؼ و الوسائؿ المستعممة ،

كما يقيـ قواعد تنظيـ و عمؿ الييئات الخاضعة لرقابتو و يتأكد مف وجود آليات و إجراءات رقابية داخمية  

  ،(1)يقدـ كؿ التوصيات التي يراىا مبلئمة لتحسيف الفعالية موثوقة و 

   إضافة إلى مراقبة شروط المنح و استعماؿ اإلعانات و المساعدات المالية التي منحتيا الجماعات المحمية 

تيدؼ ىذه الرقابة إلى التأكد مف مدى توفر الشروط المطموبة لمنح ىذه المساعدات و مطابقة استعماليا ) 

 ( لغايات التي منحت مف أجميا مع ا

تيدؼ كذلؾ رقابة مجمس المحاسبة عمى الموارد التي جمعتيا الجماعات المحمية إلى التأكد مف    

مطابقة النفقات التي تـ صرفيا انطبلقا مف موارد التي جمعيا مع األىداؼ التي تتوخاىا الدعوة إلى 

لتقييمية التي يقـو بيا مجمس المحاسبة إعداد تقارير ، يترتب عمى ىذه األشغاؿ ا (2) العمومية التبرعات

تحتوي عمى المعاينات و المبلحظات و التقييمات و ترسؿ ىذه التقارير إلى مسؤولي المصالح والييئات 

التابعة لمجماعة يضبط مجمس المحاسبة تقييمو النيائي و يصدر كؿ توصيات و االقتراحات قصد تحسيف 

المصالح و الييئات المراقبة و يرسميا إلى مسؤولييا و كذلؾ إلى الوزراء فعالية و مرد ودية تسيير 

 .(3)والسمطات اإلدارية المعنية

                                  
 .11ابق ، ص ، مرجع س 20-95من أمر رقم  69المادة   -(1)
 .11، مرجع سابق ، ص  20-95من أمر رقم  71المادة  - (2)
 .12، مرجع سابق ، ص  20-95من أمر رقم  73المادة   -(3)



يراجع مجمس المحاسبة حسابات المحاسبيف العمومييف و  :الاموميينم؟اماة حسابات المحاسبين  -1-3

حة العمميات ففي مجاؿ مراجعة حسابات التسيير يدقؽ مجمس المحاسبة في ص بشأنيا،يصدر أحكاما 

 ، (1)المادية الموصوفة فييا و مدى مطابقتيا مع األحكاـ التشريعية و التنظيمية المطبقة عمييا 

يسير مجمس المحاسبة العامة عمى مراقبة : ؟قابة االهضباط عي ممال يسيي؟ الميااهية و المالية  -1-4

جماعة المحمية ، وذلؾ بمراقبة قواعد االنضباط في مجاؿ تسيير الميزانية و المالية بالنسبة لم احتراـ

األخطاء أو المخالفات التي تكوف خرقا صريحا لؤلحكاـ التشريعية و التنظيمية التي تسري عمى 

استعماؿ أمواؿ الجماعات المحمية أو الوسائؿ المادية ، وتمحؽ ضررا بخزينة الجماعة ، و مف بيف ىذه 

 (2):المخالفات يمكف لممجمس في ىذا اإلطار أف يعاقب  

 ،خرؽ األحكاـ التشريعية آو التنظيمية المتعمقة بتنفيذ اإليرادات والنفقات 

  استعماؿ اإلعتمادات آو المساعدات المالية التي تمنحيا الجماعات المحمية بضماف مف األىداؼ غير

 األىداؼ التي منحت مف اجميا بصراحة ،

  اعد المطبقة في مجاؿ الرقابة القبمية االلتزاـ بالنفقات دوف توفر الصفة أو السمطة أو خرقيا لمقو..، 

 :هيارج ال؟قابة المما؟سة من ط؟ف مممس  المحاسبة ام  ميااهية الممااات المحمية  -1-5

يعاقب مجمس المحاسبة كؿ مسؤوؿ أو عوف ممثؿ الجماعة المحمية التي كانت خاضعة لرقابتو و قاـ 

زاماتو لكسب امتياز مالي أو عيني غير بخرؽ حكـ مف األحكاـ التشريعية أو تنظيمية أو تجاىؿ الت

مبرر لصالحو أو لغيره عمى حساب الجماعة المحمية بغرامات مالية أو غيرىا مف األحكاـ ، وفي 

 . المقابؿ تكوف أحكاـ و قرارات مجمس المحاسبة قابمة لمطعف 

                                  
(1)

 .12، مرجع سابق ، ص  20-95من أمر رقم  75المادة  - 
 .14، مرجع سابق ، ص  20-95من أمر رقم  88انظر المادة   - (2)



 : ممااات المحمية؟قابة الممالس الشابية المحمية و السمطات الوصية ام  ميااهية ال :المطمب الثالث 

 إف اإلدارة المحمية تقـو عمى أساس االعتراؼ بوجود مصالح إقميمية يترؾ اإلشراؼ عمييا مف طرؼ 

أشخاص يتـ اختيارىـ عف طريؽ االنتخاب مف طرؼ الشعب ، بحيث يقوموف بحماية مصالح الجماعات 

 اختيار مف يمثميـ ،اإلقميمية نيابة عنيـ ،أي تقـو بالتعبير عف إرادة الشعب الذي يقـو ب

و بالتالي فالبلمركزية التي تتمثؿ في المجالس المحمية المنتخبة و المتمثمة في البمدية أو الوالية ، و التي  

تعتبر تجسيدا لمديمقراطية تسمح لممواطنيف في تسيير شؤونيـ العمومية بأنفسيـ ، كـ أنيا تعتبر نمطا مف 

نتخبة يعترؼ ليا بالشخصية االعتبارية مف اجؿ إصدار و تنفيذ أنماط  اإلدارة  فالمجالس المحمية الم

القرارات  التي تتخذىا في مختمؼ الجوانب مف أجؿ تحقيؽ المصمحة العامة و بالتالي إشباع حاجات 

 .المواطنيف و محاولة تحقيؽ اإلكتفاء الذاتي المحمي وتحقيؽ التنمية المحمية 

جالس الشعبية أو السمطة الوصية يكوف في حدود القانوف في كما أف ممارسة الرقابة سواء مف طرؼ الم

كونيا رقابة شرعية ، إذ تقـو باإلطبلع الدائـ و المستمر عمى مختمؼ األعماؿ و التصرفات المتخذة عمى 

 (1).المستوييف أي المستوى البمدي وعمى المستوى ألوالئي 

مف التعديؿ الدستوري لسنة  159ة تنص الماد وفي ىذا الصدد:المحمية ؟قابة الممالس الشابية -1

و يعد  الشعبي،المجالس المنتخبة تضطمع بوظيفة الرقابة في مدلوليا ) و التي تنص عمى أف  1996

 (.المجمس الشعبي البمدي و المجمس ألوالئي قاعدة ىذه المجالس المنتخبة 

المتعمؽ  09-90وف وفقا لمقان:  ؟قابة المممس الشابي ألوالري المما؟سة ام  ميااهية الوالية -1-1

بالوالية يحؽ لممجمس الشعبي ألوالئي مراقبة التنفيذ الجاري لمميزانية الوالية مف قبؿ الوالي في إطار 

القانوف و التنظيـ ، ومطالبتو كونو آمرا بالصرؼ بتقديـ تقارير دورية أو ظرفية عف تنفيذ الميزانية ، كما 

                                  
  .61بق ، ص سعاد طيبي ، مرجع سا  - (1)



د مصادقة المجمس الشعبي ألوالئي عمييا بعد تفحصيا بابا باب رأينا سابقا ال يمكف تنفيذ الميزانية إال بع

 .، وفصبل فصبل 

أما الرقابة البلحقة الممارسة مف المجمس تتمثؿ في مناقشة الحسابات اإلدارية المقدمة لو مف قبؿ الوالي 

بقتيا عند نياية السنة المالية و التحقؽ ما إذا كانت النتائج المعروضة في الحساب اإلداري ، ومطا

 . لمترخيصات الميزانية 

مف خبلؿ قانوف البمدية نجد اف  (1):؟قابة المممس الشابي البماي المما؟سة ام  ميااهية البماية  -1-2

ىناؾ العديد مف الضمانات التي تكرس مداولة الرقابة الشعبية ، و مف بينيا جمسات المجالس الشعبية 

ي ا معنوي اف يطمع عمى المداوالت و محاضرىا التي البمدية التي تمتاز بالعمنية و أف لكؿ شخص طبيع

يتناوليا المجمس الشعبي البمدي كما يمتـز باف يعمؽ ىذه المحاضر في األماكف المخصصة ليا ألجؿ 

 .(2)إعبلـ المواطنيف و تسييؿ اطبلعيـ عمييا 

 (3) :؟قابة السمطة الوصية  ام  ميااهية الممااات المحمية   -2

ىو الذي يمارس مف طرؼ موظفيف مختصيف نظرا لؤلىمية البالغة التي تمعبيا  ىذا النوع مف الرقابة

و باعتبار أف الوصاية اإلدارية ، ىي مجموع السمطات المحددة الميزانية ، الرقابة أثناء تنفيذ و تطبيؽ 

التي يقررىا القانوف لسمطة عميا عمى أشخاص أعضاء الييئات البلمركزية و أعماليـ قصد حماية 

 .محة العامة المص

                                  
 الماجستير ، رسالةالرقابة المالية على النفقات العامة بين الشريعة اإلسبلمية والتشريع الجزائري ،  بن داود براىيم - (1)

 .125، ص  2003الدولة والمؤسسات العمومية ، كلية الحقوؽ ، جامعة الجزائر ، :فرع  في القانوف
 
 . 490مرجع سابق  من قانوف البلدية ، 22،  21المادة  - (2)
 . 68 سعاد طيبي ، مرجع سابق ، ص  - (3)



وبالتالي مصداقية السمطة الوصية  القانوف،ال تمارس إال في الحاالت و األوضاع المنصوص عمييا في  

فبعض القرارات األشخاص اإلدارية ال  .المركزيةتجرى ضمف إدارة مركزية بيف سمطات الوصاية و سمطة 

أف الطابع التنفيذي متوقؼ عمى إذف  الإ الوصية،يمكف تطبيقيا إال بعد التصديؽ عمييا مف قبؿ السمطة 

 شرعية،وتتدخؿ السمطة الوصية بإلغاء األعماؿ إذا ما اتضح أنيا غير  المختص،موافقة الجياز األعمى 

فيي مف اختصاصات الحكومة المركزية تمارسيا  .الدولةكما أف المراقبة ىي صبلحية مف صبلحيات 

ممارسة الرقابة عمى ىيأة البلمركزية األخرى كما ىو  مركزيةلمييأة البلكما يجوز  البلمركزية،عمى الييأة 

 .الحاؿ بالنسبة لمبمديات و الواليات التي تمارس الرقابة عمى المرافؽ اإلدارية العامة التابعة ليا 

فالسمطات اإلدارية الوصائية تستخدـ امتيازات و سمطات الرقابة الوصائية مف أجؿ الحفاظ عمى    

 .وصائية أىداؼ الرقابة ال

و ىكذا تقدـ السمطات اإلدارية المركزية الوصية تقريرا مرفقا باالعتمادات المالية لمييئات و الوحدات     
اإلدارية البلمركزية إذا عجزت ىذه األخيرة عف تغطية نفقاتيا الضرورية إلشباع الحاجات العامة 

ات آلتي تقـو بيا الييئات اإلدارية المحمية ، إضافة إلى حؽ اإلطبلع الدائـ عمى األعماؿ و التصرف
البلمركزية الخاضعة ليا ، وبالتالي تكوف ممزمة برفع محاضر الجمسات و المداوالت إلى السمطات 
اإلدارية المركزية الوصية مف أجؿ اإلطبلع عمييا و بالتالي مراقبة مدى صحتيا و عدـ مخالفتيا 

 . لمقتضيات القوانيف و التنظيمات المعموؿ بيا 

و تمعب السمطة الوصية دورا ىاما في الرقابة عمى ميزانية الجماعات المحمية نظرا ألىمية التي تتميز     

بيا ىذه األخيرة في المحافظة عمى ميزانية متوازنة مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ االقتصادية و االجتماعية 

إلى موظفي اإلدارة مف أجؿ التأكد  ىذه الرقابة التي أسندت .المحميةلكافة المواطنيف عبر إقميـ الجماعات 

 .مف تنفيذ البرامج المعتمدة و عدـ خروج الييئات التنفيذية عف أىداؼ الرقابة الوصائية 

 :و األشخاص الموكمة ليـ ممارسة ىذه الرقابة عمى ميزانية الجماعات المحمية ىـ        



 .ود اإلقميمية لموالية التابعة لو لقد أسندت لموالي ميمة الرقابة عمى الميزانية في حد :الوالي  -2-1

يعتبر رئيس الدائرة الشخص الثاني الذي يتمتع بسمطات عدـ التركيز اإلداري في : ؟ريس الاار؟ة  -2-2

 .اإلدارة المحمية ، إذ يأتي بعد الوالي مباشرة و ىو ممثؿ الدولة ، وظيفتو ذات طابع سياسي 

وىو مكمؼ  العامة،مة و حسف سير المرافؽ ويسير بمساعدة الوالي عمى تنفيذ القوانيف و األنظ

 .نسمة 50.000بالرقابة عمى ميزانية البمدية في حالة ما إذا كاف عدد السكاف ال يتجاوز 

 :تكمف فيما يمي  :أهااف ال؟قابة المما؟سة من ط؟ف السمطة الوصية   -2-3
  خاص البلمركزية و تتمثؿ في ضماف حسف سير اإلدارة و المرافؽ العامة التابعة لؤلش :إاا؟يةأهااف

 .اإلنتاجيةزيادة قدرتيا 

  تكمف في صيانة وحدة الدولة و ضماف وحدة االتجاه اإلداري العاـ في كافة أنحائيا  :سياسيةأهااف
 .الدولةو حماية مصمحة 

واحتراـ الشرعية و االلتزاـ بو  الشرعية،كما أنيا تعمؿ عمى جعؿ األشخاص الخاضعيف ليا يحترموف 
 . تصرفات ىؤالء األشخاص في ظؿ القواعد القانونية و ضمف حدودىا البد أف تجري 

 

 

 

 

 

 

 

 



 : خالصة الفصل

مف خبلؿ تطرقنا في الفصؿ األوؿ فيما يخص مالية الجماعات المحمية، توصمنا كخبلصة إلى أىـ 

 :النتائج التالية

 ياـ بوظائؼ عمى النفقات العامة المحمية ىي أداة ميمة في يد الجماعات المحمية تستخدميا لمق

 .المنتيجة أحسف حاؿ و تحقيؽ أىدافيا بما يتماشى مع سياستيا العامة

 

  ظاىرة ازدياد النفقات العامة المحمية تعتبر إحدى السمات المميزة لممالية المحمية و تعتبر ىذه

 .الظاىرة خطيرة بالنسبة لمجماعات محدودة الموارد العاجزة لتغطية ىذه الزيادة

 

    وعممية تحضيرىا  المحمية،أداة فعالة لتسيير مصالح الجماعة انية الجماعات المحمية تعتبر ميز

وتنفيذىا تتـ في إطار الذي حدده القانوف وتتـ ىذه العمميات تحت أعيف ىيئات رقابية مختمفة لضماف 

 . شرعيتيا ومصداقيتيا

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :متهيا الفصل
، ومف جية أخرى ضخامة مياـ " الندرة في الموارد " مشكؿ  تعاني جؿ  الجماعات المحمية مف 

الجماعات  و إلتزاماتيا أماـ  سكاف أقاليميا في سبيؿ تمبية و سد حاجياتيـ نتج عنو ازدياد اإلنفاؽ العاـ 

، ويعتقد البعض مف االقتصادييف أف المشكمة االقتصادية (ظاىرة زيادة النفقات العامة المحمية) المحمي   

تواجو المجتمع عامة ليست مشكمة الندرة في حد ذاتيا بؿ مشكمة التحديد الدقيؽ لؤلىداؼ و  التي

األولويات القومية المراد تحقيقيا مف خبلؿ االستغبلؿ األمثؿ لمموارد ، وتحقيؽ التوازف بيف الحاجات 

قات العامة ، فتحقيؽ ، لذلؾ أصبح مف الضروري األخذ بمفيـو فعالية النف(1)اإلنسانية والموارد المتاحة 

فعالية النفقات العامة في ميزانية الجماعات المحمية وسيمة لمجماعات المحمية لمخروج مف كؿ القصور و 

التشوىات التي تعاني ميزانيتيا منيا ، ولوصوؿ إلى ىذا المراد يجب تحديد كؿ المشاكؿ التي أدت 

، حيث أف صرؼ ( إصبلحيا ) العامة ومعالجتيا بالجماعات المحمية إلى ابتعاد عف تحقيؽ فعالية النفقة 

النفقات العامة لـ يعد انجازا في حد ذاتو و إنما االنجاز الحقيقي ىو مدى تحقيؽ األىداؼ المحددة مف 

 :المباحث التالية  إلى النفقات ، و لقد قسمنا ىذا الفصؿعممية صرؼ ىذه 

 فؼب١ٌخ إٌفمخ اٌؼبِخ : اٌّجؾش األٚي. 

  مشاكؿ التي تواجو الجماعات المحمية لتحقيؽ فعالية النفقات العمومية ال: المبحث الثاني. 

 موازنة البرامج والمحاسبة عمى األداء : لثالمبحث الثا. 

 موازنة البرامج والمحاسبة عمى األداء في الجماعات المحمية التحوؿ نحو تطبيؽ :المبحث الرابع. 
 
 

 

                                  
العاـ  اإلنفاؽدراسة تقييمية لسياسة " بن عزة محمد ، ترشيد سياسة اإلنفاؽ العاـ بانتهاج منهج االنضباط باألىداؼ  – (1)

: دكتوراه تخصص مدرسة ال إطار، رسالة ماجستير في العلـو االقتصادية في  2009/ 1990في الجزائر خبلؿ الفترة 
 . 51، ص  2010تسيير مالية عامة ، 



 :عاالية الهقية الاامة: لمبحث ادولا 

 وعبلقةفي المطمب األوؿ خبلؿ ىذا المبحث سوؼ نتطرؽ إلى تحديد مفيـو فعالية النفقات العامة مف 

 .الفعالية بالكفاءة في المطمب الثاني و أخيرا في المطمب الثالث فعالية النفقة كمدخؿ لترشيد اإلنفاؽ العاـ

 :العامتماهيت فعاليت النفقت : المطلب األول

ٔٗ أ ػٍٝ، ثشىً ػبَ (  Efficacité, Effectiveness) ١١ش إٌٝ ِظطٍؼ اٌفؼب١ٌخ ٠ٕظش اٌجبؽضْٛ فٟ ػٍُ اٌزغ

ٚ ٘زا ِٓ ِٕطٍك أْ اٌفؼب١ٌخ ٟ٘ ِؼ١بس ٠ؼىظ دسعخ رؾم١ك  ٕظّخأداح ِٓ أدٚاد ِشالجخ اٌزغ١١ش فٟ اٌّ

إٌٝ أٗ رٛعذ إعٙبِبد وض١شح ِخزٍفخ ؽبٌٚذ رؾذ٠ذ ِب١٘خ ٘زا اٌّظطٍؼ ، ٚعٕزٕبٚي األ٘ذاف اٌّغطشح 

 :ؾ١ًٍ ٘زا اٌّظطٍؼ ِٓ خالي اٌزؼبس٠ف اٌزب١ٌخ ر

اٌمذسح " ٠ٕظش ٘زا اٌىبرت إٌٝ اٌفؼب١ٌخ ػٍٝ أٔٙب :  Vincent plauchet ) )  رؼش٠ف اٌفؼب١ٌخ ؽغت -1

"ػٍٝ رؾم١ك إٌشبؽ اٌّشرمت ٚ اٌٛطٛي إٌٝ إٌزبئظ اٌّشرمجخ 
(1)

. 
إٌٝ أٞ ِذٜ لذ " خ ػٍٝ أٔٙب إٌٝ اٌفؼب١ٌ٘زا اٌىبرت  ٠ٕظش:  Jresiat )  ) رؼش٠ف اٌفؼب١ٌخ ؽغت -2

" رُ أداء األػّبي ثشىً طؾ١ؼ 
(2)

. 
ِّب عجك أْ اٌفؼب١ٌخ رؼٕٟ ػًّ األش١بء اٌظؾ١ؾخ، وّب ٠ّىٓ سثؾ اٌفؼب١ٌخ ثّخشعبد إٌّظّخ إرا ٔغزٕزظ   

 ، ؽ١ش ٠ّىٓ اٌزؼج١ش ػٕٙب ثٕغجخ ل١ّخ اٌّخشعبد اٌفؼ١ٍخ إٌٝ اٌّخشعبد اٌّزٛلؼخ أٚ اٌّخططخ ٚ ػ١ٍٗ 

فئْ
(3)

 : 

 ( =    نسبة ( ليةالفعا
قيمة املخرجات الفعلية
 .قيمة املخرجات املتوقعة

                                  
   - (1) Vincent plauchet, mesure et amélioration des performances industrielles, 

tome 2 UPMF, France, 2006, p6. 
(2)

 -Jresiat, J. E., " Productivity Measurement : Trial& Error in the st. Petersburg, -
17,.Bublic Productivity Review, No. 44, Winter 1987, pp. 72-74 

  .71منظومات األعماؿ ، دار وائل للنشر ، عماف ، األردف الطبعة األولى ، ص وآخروف،  جودة محفوظ (3)



٠ٕظش ٘زا اٌىبرت إٌٝ : ( ِؾّذ ػجذ اٌفزبػ اٌؼشّبٚٞ )ؽغت   ٙبرؼش٠ف  أِب   فؼب١ٌخ إٌفمخ اٌؼبِخ ٠ّىٓ 

األػّبي داخً لذسح اٌٛؽذح اإلداس٠خ فٟ رؾم١ك أ٘ذافٙب فٟ إؽبس ِغّٛػخ "  أٔٙبفؼب١ٌخ إٌفمخ اٌؼبِخ ػٍٝ 

 .(1) "ٔشبؽ ؽىِٟٛ ِؼ١ٓ 

:ّ٘ب ؽش٠مز١ٓ ثبعزخذاَ ػبدح اٌفؼب١ٌخ رمبطٚ
(2) 

 صُ ِٚٓ اٌّزٛلؼخ، ٚإٌزبئظ اٌّؾممخ إٌزبئظ ػٕظشٞ ػٍٝ اٌم١بط فٟ رؼزّذ  :األولى الطريقت : 

 =    (نسبة  ( الفعالية
  

  
. 

 :حيث

. المحققةالنتائج   : RM  

  RP : النتائج المتوقعة   .

 .األىداؼ تحقيؽ درجة عمى بالحكـ تسمح وىي

 اٌّزٛلؼخ ٚاإلِىبٔبد اٌّغزخذِخ اإلِىبٔبد ػبٍِٟ اٌم١بط فٟ اٌطش٠مخ ٘زٖ رزجٕٝ : الثانيت الطريقت 

 :ِٚٓ صُ اٌّزٛلؼخ، إٌزبئظ ٌزؾم١ك

=  (نسبة ) الفعالية 
  

  
 

 :حيث

                                  
محمد عبد الفتاح العشماوي ، نموذج مقترح لتحسين بيئة القياس المحاسبي إلنتاجية و فعالية النفقة بالقطاع  - (1)

ادوار المحاسبين و مراقبي " الحكومي باستخداـ مدخل إعادة ىندسة العمليات، بحوث و أوراؽ عمل ، ملتقى 
 .154، ص  2007مصر مايو " الحسابات في تعظيم قيمة المؤسسات المنعقدة في القاىرة 

 عن تصدر ة محكمة ،سنوية ،األداء ، مجلة الباحث ، دورية أكاديمي لمفهـو النظرية األسس الداوي ، تحليل الشيخ- (2)
التسيير ،  وعلـو والتجارية االقتصادية بالعلـو المتعلقة األبحاث بنشر المجلة تهتم ورقلة ، الجزائر ، مرباح قاصدي جامعة
  .  200، ص  2010-2009،  07العدد 



.  المستخدمة اإلمكانات: Mm  

.اٌّزٛلؼخ كٌزؾم١ إٌزبئظ    Mp: اإلِىبٔبد اٌّزٛلؼخ 

 

 :االقة القاالية بالكقا ة : المطمب الثاهي

 :مفيـو الكفاءة  

 ثبٌؼًّ اٌم١بَ ػٍٝ اٌمذسح :" ٟ٘ اٌىفبءح (Vincent plauchet) :رؼش٠ف اٌىفبءح ؽغت  -1

 " رىٍفخ األلً إٌشبؽ ٘ٛ اٌىفء ٚإٌشبؽ اإلِىب١ٔبد، ِٓ ثم١ًٍ اٌّطٍٛة
(1)

 اٌزؼش٠ف ٘زا ِٓ ٔغزٕزظ .
 .ألً ِذخالد اعزؼّبي أٞ ،اٌزىب١ٌف رذ١ٔخ ثششؽ ِطٍٛة ٘ٛ ِب ثزؾم١ك رشرجؾ اٌىفبءح أْ

  العبلقة في تتمثؿ " الكفاءة:  ( Malo J-L et Mathe J-C ) :تعريؼ الكفاءة حسب -2

 معينة مف كمية أساس عمى المخرجات تعظيـ خبلؿ مف المحققة والنتائج المتاحة الموارد بيف االقتصادية

 ،(2) "مف المخرجات معيف حجـ إلى لموصوؿ المدخبلت مف المستخدمة الكمية تخفيض أو ، تالمدخبل

 .المتاحة والمالية والبشرية المادية الموارد توظيؼ في اإلسراؼ غياب الكفاءة مف يفيـ وبالتالي

اٌمذسح ػٍٝ رؾم١ك إٌزبئظ : اٌىفبءح ٟ٘ :  ( أؽّذ عؼ١ذ ِؾّذ)رؼش٠ف اٌىفبءح ؽغت  -3

".ثألً لذس ِّىٓ ِٓ اٌّغٙٛد أٚ إٌفمخ إٌّشٛدح 
(3) 

إرا ٔغزٕظ ِّب عجك ِٓ رؼبس٠ف أْ اٌىفبءح رؼٕٟ  ػًّ األش١بء ثؼًّ طؾ١ؼ ، وّب أْ عٛ٘ش اٌىفبءح ٠زّضً 

فٟ رؼظ١ُ إٌبرظ ،ٚرذ١ّٔخ اٌزىب١ٌف ثّؼٕٝ أخش ٠ّىٓ رّض١ً  اٌىفبءح ثّؼبدٌخ ٠ؾزٛٞ اؽذ ؽشف١ٙب ػٍٝ ثٍٛؽ 

                                  
(1)  -Vincent plauchet, Op-cit, 2006, p7. 

--(2) MALO J-L. et MATHE J-C., L’essentiel du contrôle de gestion, Edition 
d’Organisation, 2ème édition, Paris, 2000, p. 106. 

 نوفمبر، - أكتوبر 5 العدد التجاريين، مجلة التجاريين، نقابة والفعالية، والكفاية الكفاءة أحمد، سعيد محمد -(3)
1989. 

 



دح ٚ ِؼ١ٕخ ث١ّٕب ٠ؾزٛٞ اٌطشف األخش ػٍٝ ثٍٛؽ اٌؾذ اٌّمش ِٓ إٌبرظ ثألً ألظٝ ٔبرظ ثزىب١ٌف ِؾذٚ

.رىٍفخ
(1) 

:رمبط اٌىفبءح ػبدح وّب ٠ٍٟ : ل١بط اٌىفبءح 
(2) 

=  (نسبة ) الكفاءة 
  

  
  =

املخرجات
 املاخالت

 : حيث 

RM: (األ٘ذاف اٌّؾممخ)إٌزبئظ اٌّؾممخ. 

Mr:  (.ٌّغزؼٍّخاٌٛعبئً ا)اٌّٛاسد اٌّغزخذِخ 

 .ىذه النسبة تقيس لنا الكفاءة المتحصؿ عمييا

 

 :يمي لما وفقا (نسبة ) الكفاءة  تقاس أف يمكف كما

=  (نسبة ) الكفاءة 
  

  
 

 : حيث
RP :إٌزبئظ اٌّزٕجأ ثٙب ٟ٘. 
MP :اٌّٛاسد اٌّزٕجأ اعزخذاِٙب ٌزؾم١ك إٌزبئظ اٌّزٕجأ ثٙب. 

 

 أنو نقوؿ وعميو األخيرة، ىذه تأخذه الذي المعنى إبراز خبلؿ مف يتـ لفعاليةوا الكفاءة بيف الفرؽ إظيار إف

 األىداؼ تحقيؽ في المتاحة الموارد استغبلؿ، أي  النتائج زاوية مف الفعالية مصطمح إلى ينظر ما عادة
                                  

 . 221الداوي ، مرجع سابق ، ص  الشيخ -(1)
  - (2) B. Dervaux, A . Coulaud, dictionnaires du management et de contrôle de 

gestion, 2eme édition, dunod, Paris, 1999,p78 . 

 



 ىذه إلى الوصوؿ في اتبعت التي بالوسيمة الكفاءة ترتبط بينما ، النتائج ببموغ تختص يالت المحددة،

 تأخذ قد بؿ إيجابية، بالضرورة ليست والفعالية الكفاءة بيف الموجودة عبلقةال إلى ىنا ونشير ، النتائج

 .(1) متعاكسيف اتجاىيف

 بالكفاءة تتسـ أنيا بالضرورة يعني ال األىداؼ تحقيؽ في بالفعالية تتميز التي وحدة الحكوميةال أف بمعنى 

مثاال عمى ذلؾ في إطار برنامج نظافة الشوارع قد نجد ىناؾ  ، صحيح والعكس مواردىا، استخداـ في

 .الكثير مف أطناف النفايات التي تجمع يوميا و ال كف ال تزاؿ الشوارع غير نظيفة 

طناف مف النفايات فيدؼ دائرة جمع النفايات ىو نظافة الشوارع بالدرجة األولى وليس زيادة عدد األ 

ئرة تقاس بمدى تحقيؽ اليدؼ وىو نظافة الشوارع ، فإذا زادت الكفاءة المنقولة، وىكذا فاف فعالية الدا

جؿ النظافة ، أوظيرت الشوارع اقؿ نظافة تكوف ىذه الدائرة قد ربحت معركة الكفاءة و خسرت الحرب مف 

قت واحد ، حيث إف أحسف ظروؼ اإلدارة الناجحة و ىتماـ بتحسيف الكفاءة و الفعالية في لذا يجب اإل

 (2).أف يسير مؤشرات الفعالية و مؤشرات الكفاءة في اتجاىات متوازية و متناميةتتمثؿ في 

                                  
 :التالي  اإللكتروني متاح على الرابطواألداء ،  والفاعلية والفعالية الكفاءة بين بورقبة ، التمييز شوقي  - (1)
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أثبيت الا؟اسىات أيضًا أّن القاىالية يمكن الهظ؟ إلياا باايبا؟ها ميغّي؟ًا ياباىًا ييحّاا بقال ااا من 'و 

"ااف المحىّااةالميغّي؟ات المسييمة، و إحاى هذه الميغّي؟ات هي كقا ة اسيخاام الموا؟ا ليحيي  ادهى
(1) 

 (2)." القاىالية أوسع من الكقىا ة، بل إّهاا ييضّمن الكقىا ة " وعميو نستطيع القوؿ أف

 :عاالية الهقية الاامة ماخل لي؟شيا اإلهقا  الاام : المطمب الثالث 

 :ِفَٙٛ رشش١ذ اإلٔفبق اٌؼبَ  -1

اٌىفبءح ) فٟ رخظ١ض اٌّٛاسد ٚ ( ؼب١ٌخ اٌف)  َ٘ٛ اإلٌزضا:"رشش١ذ اإلٔفبق اٌؼبَ ( : ِؾّذ أثٛ دٚػ ) ؽغت 

.فٟ اعزخذاِٙب ثّب ٠ؼظُ سفب١٘خ اٌّغزّغ ( 
(3) 

٘ٛ أْ رؾمك إٌفمبد  :"رشش١ذ اإلٔفبق اٌؼبَ ( :  ميالد يىنسمنصىر  )ٚ ِفَٙٛ رشش١ذ اإلٔفبق اٌؼبَ ؽغت 

اعزؼّبٌٙب أٚ  إعبءح اٌؼبِخ األ٘ذاف اٌّؾذدح ٌٍذٌٚخ، ٚرٌه ثبعزخذاِٙب ػٍٝ أؽغٓ ٚعٗ ِّىٓ ٚاٌؾ١ٌٍٛخ دْٚ

 "رجز٠ش٘ب فٟ غ١ش أغشاع إٌّفؼخ اٌؼبِخ
(4)

فؼب١ٌخ ٚ وفبءح اإلٔفبق ٌٍٛطٛي إٌٝ رشش١ذ  ك، ٚثزٌه رزؾم 

 .اإلٔفبق اٌؼبَ

مف خبلؿ التعريفيف ومف خبلؿ ما سبؽ نستنج أننا عندما تتحقؽ فعالية النفقة العامة بالقطاع الحكومي  

  .فنحف بصدد ترشيد ىذه النفقة 

                                  
(1)

ـو في العل أثر البيئة على أداء المؤسسات العمومية االقتصادية ، حالة الجزائر، أطروحة  دكتوراه"علي عبد اهلل،   - 
 .08، ص2001، كلية العلـو اإلقتصادية و علـو التسيير، جامعة الجزائر، االقتصادية

 
(2)-   Kalika. Michel, « Structures d’entreprises : Réalités, déterminants, 

performances », Editions economica, Paris, 1995, p328. 
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(4)
 .1994منصور ميبلد يونس ، مبادئ المالية العامة ، منشورات الجامعة المفتوحة ، طبعة أولى ، الجماىيرية الليبية  - 

 .52ص  
 



ألىداؼ ا تحقيؽ قدرة النفقة العامة مدى ىيالنفقة العامة  فعالية  أف نقوؿ أف بلصة لمقوؿ يمكفخ

 التي الوحدة الحكومية وصؼ ويمكف ، امسبق تحديدىا يتـ لمعايير طبقا المسطرة لموحدة الحكومية،

 حققت أو المطموب، بالشكؿ تحققيا إذا لـ فعالية أقؿ فعالة ، وبأنيا بأنيا وحدة أىدافيا تحقيؽ تستطيع

 .أبدا تحقيقيا لـ تستطع إذا ، بالمرة فعالة غيرة بأنيا توصؼ بينما فقط، منيا جزءا

 .الاموميةمشاكل اليي يوامه الممااات المحمية ليحيي  عاالية الهقيات ال :الثاهيالمبحث 

ادات لمصالح تسيير ميزانية الجماعات المحمية يعتمد عمى منطمؽ الوسائؿ ، إذ يتـ تخصيص اإلعتم
المختمفة التابعة ليا حسب الوسائؿ المتاحة ، دوف التركيز عمى تحقيؽ فعالية النفقات العامة و بالتالي 

ونخص بذلؾ نفقات التسيير ألف نفقات االستثمار والتجييز حاليا في , تحقيؽ األىداؼ المحددة مسبقا 
ع إلى التقييـ أو ما يعرؼ بمقاييس الجزائر تسير عمى أساس برامج  ليا أىداؼ ال كف دوف أف تخض

 .العيوب أو النقائص التي تواجيو وتحقيؽ فعالية النفقات العامة بياف تحاوؿ فيما يمي األداء ، و سن

 .هيارص م؟يبطة بهواية الميااهية اليي يسيخاماا الممااات المحمية: المطمب ادول

لمحمية في الجزائر ىي ميزانية البنود وىذا النوع مف المعروؼ أف  نوعية الميزانية التي تطبقيا الجماعات ا

 استخداميا ومازاؿ  الواليات المتحدة األمريكيةبـ  1921في عاـ الذي بدأ تطبيقو الموازنات أنواع أقدـ مف

 والرقابة وتنفيذىا وعرضيا إعدادىا في وبساطة يسر مف بو تتصؼ لما وىو أكثر شيوعا اآلف، حتى جاريا

 .(1)عمييا

 وحدة لكؿ تخصص التي المبالغ تصنيؼ يجري حيث لمنفقات، النوعي التبويب عمى البنود وازنةم وتبنى

 الرواتب تقديرات مثؿ اإلنفاؽ، بنود أو اإلنفاؽ مواد تسمى التي النفقة مف الغرض حسب وذلؾ اقتصادية،

 مف اقتصادية وحدة كؿ احتياجات تقدير خبلؿ مف النفقات تقدر كما ، الجارية النفقات وتقديرات واألجور

                                  
 المطبعية للخدمات مؤسسة النبأ الطبعة الثانية عامةال المالية واإلدارة الحكومية المحاسبة. أحمد، محمد حجازي  -(1)

 . 97ص  ،  1995 عماف األردف ، الورؽ، وتجارة
 



 وطبقا النفقات أنواع حسب الموازنة بتبويب االلتزاـ مع ، القادمة السنة عف والخدمات والميمات الموظفيف

 التنظيمي لمييكؿ
(1) . 

اليي مامت الممااات المحمية ( ميااهية البهوا ) الموااهة الييمياية  و إيمابياتماايا : الق؟ع ادول 

 :يايما امياا 

 :اا الموااهةساولة إاا .أ 

 عند إعداد تقديرات الموازنة العامة حسب قواعد الموازنة العامة لمسنة المالية المقبمة، تؤخذ إيرادات و 
وقد تخفض بنسبة مئوية )النفقات لمسنة المالية الماضية، وتضاؼ إلييا، عادة نسبة مؤوية معينة

دائؿ، وال تقديرات لمعوائد التي ستتحقؽ مف ،وال يطمب إجراء دراسات تحميمية لمنفقات، وال تقديـ ب(معينة
 .(2)أوجو اإلنفاؽ 

 
 :؟ف ادموال الاامةص م ساولة إحكام ال؟قابة ا .ب 

تعكس مبلمح ميزانية اإلعتمادات والبنود مبررات نشأتيا مف ناحية ، و التوقيت الذي نشأت فيو مف ناحية 

عف مالية الحاكـ ، األمر الذي جعؿ  أخرى ، فقد نشأت ىذه الميزانية كنتيجة انفصاؿ مالية الدولة

مثمت "الرقابة " دورا في الرقابة عمى مالية الدولة ، ومف ثـ فاف  –ممثبل في السمطة التشريعية –لممجتمع 

اليدؼ الرئيس ليذه الميزانية حيث تمثمت في الرقابة المحاسبية التي تكتفي مف إلتزاـ السمطة التنفيذية 

يواان " دوف تجاوز المبالغ المعتمدة حفاظا عمى  "إشباع الحامات الاامة "  باإلنفاؽ في األوجو المحددة

ف إجراءات الصرؼ سميمة وفقا "الميااهية ، مع التحقؽ مف عدـ وجود إسراؼ في استخداـ الموارد وا 

 (3).والموائح لمقوانيف

                                  
 .65، ص  2002،  عماف والتوزيع، للنشر صفاء دار الطبعة األولى، الحكومية ، المحاسبة ، محمد ىبللي - (1)
 210، ص  2008و التوزيع ، عماف ، األردف ،  محمد شاكر عصفور ، أصوؿ الموازنة العامة ، دار المسيرة للنشر  -(2)
. 
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 .ساولة إم؟ا  الا؟اسات والميا؟هات بين إي؟ااات وهقيات السهة السابية .ج 

التقميدية ببساطتيا و وضوحيا تسيؿ عممية إجراء الدراسة و المقارنة بيف إيرادات العامة، والنفقات الموازنة 

العامة خبلؿ عدد مف السنوات السابقة وذلؾ راجع لوجود أبواب، فصوؿ، بنود، مواد، ثابتة ومحددة 

 .ومقسمة في وثيقة الموازنة العامة

 :ااهيةايااة االيقا  بين المشي؟كين عي إاااا المي .ا 

ال يوجد إشكاؿ كبير بيف السمطة التشريعية المتمثمة في المجالس الشعبية والسمطة التنفيذية عند إعداد 

 وخصوصا الحؿ ، سيمة مما يجعؿ الخبلفاتميزانية الجماعات المحمية ، ( إقرار ) ومناقشة ومصادقة 

 .وبرامج  سياسات ًعمى اخبلف وليس بعض اإلعتمادات ، نقصاف أو زيادة ىو المشكمة لب كاف إذا

 :ساولة يحايا المسؤولية ان اإلهقا  . ه    

يعتبر اآلمر بالصرؼ حسب موازنة التقميدية في أي إدارة أو جية حكومية مسؤوال عف جميع النفقات 

العامة المعتمدة إلدارتو أو مصمحتو ، والموضوعة تحت تصرفو أي ال تصرؼ إال بأمره أو موافقتو ، إذا 

يكوف أماـ المساءلة و ( اآلمر بالصرؼ ) نحراؼ أو إساءة استخداـ لمماؿ الحكومي فانو حدث أي ا

 صالحة بياناتيا وأف المسؤولية، محاسبة مفيـو استخداـ في تساعد البنود موازنةو  ، المتابعة القضائية 

 .(1) ؿوالتحصي اإلنفاؽ اتجاه معرفة تسييؿ لغرض متتالية سنوات لعدة ويمكف تجميعيا لممقارنة

اليي ينث؟ ام  يحيي  عاالية الهقيات ( ميااهية البهوا ) قصو؟ و ايوب  أومه: الق؟ع الثاهي 

ال يخموا مف عيوب تأثر بشكؿ أو رغـ االيجابيات التي ذكرناىا سابقا إال أف ىذا النوع مف الميزانية :الاامة

 :بأخر عمى تحقيؽ فعالية النفقة العامة والتي نبينيا كأتي 

ال توضح ميزانية البنود األىداؼ التي :اا ام  يوضيح ادهااف اليي ي؟صا لاا اإلايماااتال يسا - أ

ترصد ليا اإلعتمادات ألنيا تركز عمى مقدار الزيادة أو النقص في اإلعتمادات المخصصة لمجماعة 

                                  
 .102أحمد ، مرجع سابق ، ص  محمد حجازي - (1)



ؽ ، فبل المحمية  دوف توضيح العبلقة بيف ىذه اإلعتمادات واألنشطة والنتائج المتوقعة مف ىذا اإلنفا

ومف ثـ يمكف القوؿ إف .  (1)د االقتصادية ، واعتبارات الكفاءة لئلنفاؽ ئىتماـ باألىداؼ والعوااليكوف ا

أىداؼ اإلنفاؽ العاـ في ظؿ ميزانية اإلعتمادات تكوف مبيمة وغير محددة ، ومف ثـ فاف عممية 

سوؼ يتـ إنفاقو دوف أف  تخصيص الموارد تتـ وفقا ألسس غير موضوعية ، فيذه الميزانية توضح ما

 ، (2)توضح نتائج ىذا اإلنفاؽ

فمثبل ىناؾ أمواؿ مرصودة في بنود ميزانية الجماعات المحمية  لشراء معدات أو سيارات ، وعند التنفيذ ،  

فإنيا تبيف أف السيارات و المعدات ، قد تـ فعبل شراؤىا مف طرؼ الجماعة المحمية ، دوف توضيح 

 .مف اجميا  األىداؼ التي اشتريت

 :  وموا االهح؟اعات واام الاقة عي يياي؟ات الهقيات  - ب

فمف  ، التقديرات وضع في عممية أسس عمى االعتماد دوف جزافي بشكؿ النفقات تقدير يتـ حيث 

المستحيؿ تحقيؽ أىداؼ المرجوة وراء تخصيص اإلعتمادات دوف التقدير الصحيح لتحقيؽ ىذه األىداؼ 

 :دير النفقات تؤثر في فعالية النفقات العامة في صورتيف فيذه االنحرافات في تق

 عدـ تحقيؽ األىداؼ نتيجة عدـ قدرة النفقات تغطية تكاليؼ ىذه األىداؼ :  اإليماه ادول

 .وبالتالي عدـ تحقؽ فعالية النفقات العامة 

  داؼ و تحقيؽ األىداؼ نتيجة قدرة النفقات العامة تغطية تكاليؼ ىذه األى :اإليماه الثاهي

بالتالي تحقؽ فعالية النفقات العامة ال كف برغـ مف تحقيؽ األىداؼ يبقى ىناؾ مبالغ إضافية تبقى ىناؾ 

عتمادات تدفع بالوحدات التنفيذية إلى إنفاقيا قبؿ نياية السنة المالية ضمانا لحصوؿ عمى اكبر اعتماد إ

 . ر و انتشار الفساد المالي عتمادات جديدة في السنة المقبمة ما ينتج عنو صور التبذيإ أو

                                  
 .5طارؽ نوبر ، نحو تطبيق موازنة األداء لتحقيق اإلدارة الرشيدة في الدوؿ العربية ، ص   - ( 1)
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 األداء تقييـ أف وذلؾ ، الوفورات تحقيؽ مف بدال اإلنفاؽ عمى المسئوليف يشجع الموازنات مف النوع يذاف

                                                                  .اإلنفاؽ حجـ عمى التركيز إلى يميؿ

اإلعتمادات في ظؿ ىذه الميزانية عمى أساس أف المنصرؼ في  وفى نفس الصياغة يتـ تقدير       

السنة أو متوسط عدد مف السنوات السابقة ىو الحد األدنى لئلنفاؽ في العاـ التالي مع مراعاة الزيادة 

تحسبا لمزيادة في األجور والزيادة في أسعار في المواد والسمع و تتـ عممية التقدير في كثير مف األحياف 

ارات غير موضوعية كالضغوط السياسية و القدرة عمى المساومة ، وغيرىا مف األمور التي إلى اعتب

 (1).يعكسيا التبايف الشديد بيف تقديرات الميزانية و األرقاـ الفعمية التي تتضمنيا الحسابات الختامية

إلطار إف تحديد ا: مباأ سهوية الميااهية يحا من عاالية الهقيات الامومية عي الماى الطويل - ت

الزمني بسنة واحدة ، يبعد الجماعات المحمية باىتماـ باالستثمارات طويمة المدى ، و عدـ تحميؿ 

المؤشرات المستقبمية لئلنفاؽ يؤثر بشكؿ كبير عمى فعالية النفقات العمومية في المدى البعيد نتيجة 

الموازنة بأىداؼ الجماعة ضعؼ الترابط بيف تبويب الموازنة وخطط التنمية و بالتالي يتعذر ربط ىذه 

 .المحمية في المدى الطويؿ

ىذه الطريقة  دوف االىتماـ بجانب المخرجات والعبلقة بينيما  :ميااهية ي؟كا ام  الماخالت عيط  - ج

إجراء دراسات تحميمية ال تساعد متخذي القرار عمى الحصوؿ عمى المعمومات الضرورية التي تمكنيـ مف 

تحديد أولويات اإلنفاؽ باألعماؿ، وتبيف التكاليؼ والعوائد لكؿ بديؿ، ومف ثـ  ، تتضمف طرؽ البديمة لمقياـ

بل يمكف التعرؼ عمى كفاءة استخداـ الموارد فوبذلؾ كبر فعالية أ، أي النفقات التي تكوف ليا أكثر و 

 .االقتصادية

نفيذية إال قدرا إف ىذا النوع مف الموازنة ال يضمف لموحدات الت :اها اليهقيذ الم؟وهة قمةممواها و  - ح
قميبل مف المرونة ، إذ ال يجوز لموحدات التنفيذية أف تتجاوز اإلعتمادات مف جية ومف جية أخرى أف 

                                  
 ( 1) .121محمد عمر أبو دوح ، مرجع سابق ، ص -



تنقؿ مف بند إلى أخر في نفس الباب إلى بالرجوع إلى المجالس الشعبية و موافقة ىذه األخيرة ، ألف ىذه 
از أو المخرجات وال يخفى ما ليذه القيود مف اإلعتمادات مرصودة لبنود محددة فقط ، تعكس وسائؿ اإلنج

عتماداتيا في الوقت الذي يتوفر لدى الجيات التنفيذية إأثار عمى تأخير تنفيذ األعماؿ التي تنتيي 
 فوائض

و ىذا يؤثر  . (1)في أبواب أو بنود أخرى تعمد عمى إنفاقيا ببل جدوى خشية تخفيضيا في العاـ التالي 
   .  النفقات العامة و تحقيؽ األىداؼ المخطط ليا و أفضؿ النتائجبشكؿ ممحوظ عمى فعالية 

 الجاري، اإلنفاؽ وأنماط مستويات عمى بناءاً  إعدادىا يتـ حيث :الاممي اليخطيط لمقاوم إهمالاا - خ

 تحديد في الفشؿ إلى يؤدي الذي األمر ال، أـ مناسبة كانت سواء السابقة النشاطات تكرار إلى يؤدي وىذا

 ومف ثـ عدـ تحقيؽ فعالية النفقات العامة ، وموازنة التقميدية ال تيتـ  بأنواع التخطيط الحديث ، األىداؼ

 ( .المتوسط أو بعيد المدى ) 

ال يسااا ام  إاخال ب؟امج أساسية ماياة عي الموااهة يكون ذات عاالية أام  من الب؟امج  - ا

  :اليايمة

نة التقميدية ،ىي لمبرامج والمشاريع تحت التنفيذ ، لذا حيث أف األولوية في توزيع اإلعتمادات في المواز 

فاف نصيب البرامج والمشاريع الجديدة مف اإلعتمادات، يكوف عادة،ما يزيد عف حاجة البرامج والمشاريع 

، وبيذا ، فاف الموازنة التقميدية ، ال تساعد في إدخاؿ برامج و مشاريع جديدة ، ( تحت التنفيذ ) القديمة   

، مع العمـ أف ىذه البرامج ذات فعالية ونتائج أعمى مف البرامج  (2)لى مبالغ كبيرة مف األمواؿ تحتاج إ

القديمة ، وبذلؾ تفوت الفرصة عمى الجماعات المحمية لتحسيف فعالية نفقاتيا العمومية التي ستحققيا لما 

 . وف إعادة توجيييا أو النظر فيياد( القديمة ) تتبنى البرامج الجديدة ، بينما تبقى تضخ األمواؿ لممشاريع 

                                  
(1)

 .122محمد عمر أبو دوح ، مرجع سابق ، ص  - 
 .213محمد شاكر عصفور ، مرجع سابق ، ص   -(2)



مف خبلؿ ما سبؽ نبلحظ أف ميزانية البنود فييا مجموعة مف العيوب و تعاني مف أوجو قصور تجعميا 
) غير قادرة عمى الوفاء بمتطمبات فعالية النفقات العمومية ىذا النوع مف النظاـ مرتكز عمى الميزانية 

أىداؼ ، حيث يكتفي المسيروف المحميوف بتنفيذ ميزانيات بدال مف نظاـ يفضؿ الميزانية ك( كوسائؿ 
التسيير مف النوع المالي بمنطؽ التسيير المسمى بالتسيير المطمؽ و القائـ عمى أساس العبلقات مف النوع 

 .    (1)" المقرريف و التابعيف المنفذيف " النازؿ بيف 

 

 :هيارص م؟يبطة بماوهة الميااهية : الق؟ع الثالث 

إف التقنيف الحالي لميزانية الجماعات المحمية في مجالي : ال يوع؟ المامومات المطموبة هةماو  -1

التسيير و التجييز ال يبدو مطابقا لمحاجات الضرورية الستعماؿ المعموماتية ، لذلؾ يكوف مف المستحسف 

وظيفية بما يسمح إعادة النظر في المدونة تبعا لمقتضيات تناسؽ التصنيفات اإلدارية االقتصادية و ال

، ىذه المعمومات تكوف محؿ دراسة تستخدـ في قياس و تحميؿ فعالية (2)باستعماؿ سيؿ لممعموماتية 

 .النفقات العامة ، ومف ثـ وجود البدائؿ 

 مدونة نفقات التسيير مقسمة إلى مصالح  :اام يماشي ماوهة هقيات اليسيي؟ مع هقيات اليمايا -2

برامج البمدية ) أما مدونة التجييز فيي مقسمة إلى برامج ..( صالح اإلداريةالمصالح الغير مباشرة، الم) 

جعؿ ىناؾ نفقات مسجمة في ميزانية التسيير كاف مف المفروض ...( أو الوالية، برامج لحساب الغير

 .تسجيميا في قسـ التجييز

                                  
 .164، مرجع سابق ، ص  الشريف رحماني - (1)
في إطار مدرسة الدكتورة  العلـو االقتصاديةفي  مفتاح فاطمة ، تحديث النظاـ الميزاني في الجزائر ، رسالة ماجستير -(2)

 .77، ص  2011- الجزائر –تلمساف كلية العلـو االقتصادية ، جامعة تسيير المالية العامة ،   :تخصص 



وىذا ما زانية التجييز ىذا مف جية و مف جية أخرى ىناؾ نفقات في ميزانية التسيير نفسيا تتكرر في مي

 .يؤثر عمى تحديد األىداؼ فيناؾ تكرار في ىذا األخير

 :هيارص م؟يبطة بالمحاسبة الامومية المحمية: المطمب الثاهي 

تمؼ في تقييـ وتحميؿ مخ لجماعة المحميةالتقنيات التي تستعمميا ا تعتبر المحاسبة العمومية إحدى

سياستيا في تقديـ الخدمات ودرجة تدخميا مف خبلؿ  ىا ور والتعرؼ عمى مدى د ممتمكاتيا وأنشطتيا 

تقـو المحاسبة بالدور التنظيمي الذي تضطمع بو في خدمة اإلدارة المالية لمجماعة ، و  لمالية المتبعةا

 .المحمية ، وىو دور تحممو المحاسبة بأساليبيا و مفاىيميا األولية في اإلدارة المالية 

 (1):بة الاموميةيا؟يف المحاس : الق؟ع ادول

 التدخؿ في النشاط االقتصاديب تغير الدور الحديث لمدولة المحاسبة العمومية مع ؼتعار ي تتماشى

وتوسيع نطاقيا وتشمؿ المحاسبة العمومية عمى تعاريؼ تخص كؿ فترة مف فترات تغير فمسفة الدولة في 

 : قيا وتتمثؿ ىذه التعاريؼ فيما يميكيفية ممارسة السياسة العامة التدخمية واألىداؼ التي تسعى تحقي

 ىي مجموعة المبادئ واألسس التي تيدؼ إلى المساعدة المحاسبة العمومية :الياا؟يف الييمياية

في فرض الرقابة المالية والقانونية عمى موارد الحكومة المالية ونفقاتيا، وىي النوع الذي ال ييدؼ إلى 

نما تسعى لخدمة المواطنيف والمجت مع، وتتضمف تقديـ التقارير الدورية عف صرؼ وتحصيؿ الربح وا 

الموارد الحكومية التنفيذية والتشريعية، وبذلؾ فيي تخدـ أغراض التخطيط والمتابعة والرقابة عمى أمواؿ 

 (2).الدولة

                                  
في العلـو  رسالة ماجستير، " حالة الجزائر" يوسف السعيدي أحمد ، آفاؽ إصبلح نظاـ المحاسبة العمومية   -(1)

 . 03،  ص 2009الجزائر ، جامعة  لـو االقتصادية والتسيير ، اإلقتصادية ، كلية الع
2)

 
 .7، ص1998، دار وائل للنشر، عماف، 1عملي ط –محمد الهور، أساسيات في المحاسبة الحكومية،  نظري  - (



والتقاليد واإلجراءات المرتبطة بالمحاسبة عف المحميات والمحافظات  ىي المبادئو مف جية أخرى 

كومية الوطنية، وأنيا تتصؼ بالتسجيؿ في السجبلت والقوائـ المالية لحسابات الموازنة العامة والوحدات الح

  )1).لمدولة ومراعاة القيود القانونية واإلدارية المفروضة عمى اإلنفاؽ، وتسجيؿ االلتزامات

لحكومية ثـ تحصيؿ وصرؼ الموارد اكومية بأنيا كافة عمميات إثبات و كما انو يمكف تعريؼ المحاسبة الح

 .المختمفةتقديـ التقارير الدورية عف تمؾ العمميات ونتائجيا لمجيات 

 المحاسبة العمومية ىي المجاؿ المحاسبي المتخصص بعممية تقدير وقياس : اليا؟يف الحايث

وتسجيؿ وتبويب العمميات المالية، في وحدات الجياز الحكومي، ثـ إنتاج المعمومات التي تفيد في اتخاذ 

رات، وتوصيميا إلى الجيات ذو العبلقة، وفؽ التشريعات الرسمية والمبادئ و القواعد الخاصة بذلؾ القرا
(2(. 

التي تبيف وتحكـ كيفية تنفيذ  األحكاـالقواعد و  في الجزائر عمى أنيا كؿ العمومية المحاسبةوتعرؼ   

ري والمجمس الشعبي الوطني ومراقبة الموزانات والحسابات والعمميات الخاصة بالدولة والمجمس الدستو 

ومجمس المحاسبة، الموزانات الممحقة، الجماعات اإلقميمية، المؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري، 

 (3).مسؾ الحسابات ةكما تبيف أيضا التزامات اآلمريف بالصرؼ والمحاسبيف العمومييف ومسؤولياتيـ، وكيفي

                                  
(1)

 ، ص1988محمد الفيومي محمد، أصوؿ المحاسبة الحكومية والمحاسبة القومية، دار النهضة العربية، بيروت، -  
12. 
(2)

، دار المسيرة للنشر والتوزيع، عماف، 1إسماعيل حسين احمرو، المحاسبة الحكومية من التقليد إلى الحداثة، ط -  
 .35، ص2003

 
(3)

، ص  2001محمد صغير، دروس في المالية العمومية والمحاسبة العمومية، دار المحمدية، الجزائر العاصمة،  -  
118. 



الطرؽ واإلجراءات والتعميمات المحاسبية المناسبة،  مجموعة مف" بأنو  فيعرؼ النظاـ المحاسبي أما

تستخدـ مجموعة مف المستندات والسجبلت المحاسبية بيدؼ حماية موجودات الحكومة، وتقديـ البيانات 

 .(1) "المالية الدقيقة ضمف تقارير وقوائـ مالية تعكس نتائج النشاط الحكومي

 ى المحاسبة العمومية إل تقسيـ األىداؼ التي تسعىيمكف : أهااف المحاسبة الامومية: الق؟ع الثاهي 

  (2): تمبيتيا إلى ما يمي

تساعد المعمومات مف أجؿ االلتزاـ بتقديـ تفسيرات وتبريرات : يوعي؟ المامومات الالامة لممسا لة -1

جياز تنفيذي أو قضائي لو الحؽ ك خرىعف أعماؿ الوحدة الحكومية إلى السمطة التشريعية أو أي جية أ

 .المبرر في طمب ذلؾ، بما يتفؽ مع اإلطار التشريعي لذلؾأو 

وتيدؼ إلى الرقابة عمى الموارد االقتصادية المتاحة : يوعي؟ المامومات الالامة دغ؟اض ال؟قابة -2

لموحدة الحكومية والمحافظة عمييا، وذلؾ باستخداـ أدوات المحاسبة العمومية المختمفة التي تمكنيا مف 

ت المخولة بيذه الوظيفة، والتي يقصد بيا التأكد مف االلتزاـ بالبرامج والخطط ذلؾ، وعف طريؽ الجيا

 .المحددة والسياسات

توفير المعمومات التي يمكف االعتماد عمييا في اتخاذ : يوعي؟ المامومات الالامة اليخاذ الي؟ا؟ات -3

رنة بيف نتائج العاـ القرارات ورسـ السياسات عف طريؽ توفير تقارير دورية أو خاصة، تفيد في المقا

وتقييـ البرامج األنشطة،والمفاضمة بيف البدائؿ، تقدير حجـ الموارد البلزمة . الحالي واألعواـ السابقة

لتحقيؽ أىداؼ الوحدة، تحميؿ عبلقة المدخبلت بالمخرجات في العمميات التي تقدميا الوحدة الحكومية 

يده، تقديـ المقترحات البلزمة بخصوص التوسعات اقتراح أساليب مف شأنيا زيادة فاعمية األداء وترش

 .المستقبمية واالستفادة الكفؤة والرشيدة مف الموارد

                                  
 .197، ص  ـ1995المحاسبة الحكومية واإلدارة المالية العامة ،األردف،الطبعة الثانية،حجازي، محمد احمد،   -(1)
 .37إسماعيل حسين احمرو، مرجع سابق ، ص.-(2)



يوفر نظاـ المحاسبة العمومية المعمومات المعدة :يوعي؟ المامومات الالامة إلاااا الحسابات الوطهية -4

قومية، وتزداد أىمية ىذا اليدؼ والمجيزة طبقا لممفاىيـ و التعاريؼ والتبويبات المستخدمة في الحسابات ال

 (1).مع ازدياد االتجاه إلى توطيد العبلقة إلى درجة الدمج بيف نظامي المحاسبة العمومية والوطنية

وذلؾ ألف النشاط الحكومي يؤثر :يوعي؟ المامومات الالامة دغ؟اض اإلاالم ان الهشاط الحكومي -5

ألفراد أو المؤسسات المختمفة، لذلؾ فاف عمى النشاط االقتصادي بصفة عامة، سواء عمى مستوى ا

الحكومة واألفراد والمؤسسات بحاجة لمعرفة العمميات واألنشطة الحكومية لممساعدة في اتخاذ القرارات 

ف وسيمة اإلعبلـ في ىذا ا  المبنية عمى ذلؾ النشاط، األمر الذي ينعكس عمى الرفاىية العامة بشكؿ عاـ، و 

 (2).بشكؿ أساسيالمجاؿ ىي المحاسبة العمومية 

إف الجيات المستفيدة بشكؿ  :المسيقياة من بياهات المحاسبة الامومية  المحمية الماات: الق؟ع الثالث 

 (3): رئيسي مف بيانات المحاسبة العمومية ىي 

تقدـ البيانات المحاسبة لممجالس الشعبية المحمية صمف التقارير  :الممالس الشابية المحمية  -1

 :الفترة المالية ، وتمكف ىذه المعمومات مجالس الشعبية المحمية مف التي تطمبيا خبلؿ 

 الرقابة عمى السمطة التنفيذية المحمية، ومدى تقيدىا بميزانية الجماعات المحمية. 

 المساءلة عمى أية انحرافات بيف المنفذ و بيف التقديرات الموجودة في الميزانية. 

 تقييـ أداء السمطة التنفيذية. 

                                  
(1 )

 .51، ص1999قاسم إبراىيم الحسيني، المحاسبة الحكومية والميزانية العامة للدولة، مؤسسة الوراؽ، عماف،   - 
 .07ع سابق ، ص يوسف السعيدي أحمد ، مرج - (2)
" خالد ألمهيني ، بتصرؼ ، األساليب الحديثة في اإلدارة المالية ، ورقة عمل مقدمة في الملتقى العربي الرابع   -(3)

و المنعقد " كيفية توازف الهياكل المالية في القطاع الحكومي " و رشة عمل " األساليب الحديثة في اإلدارة المالية العامة 
،  2010، بحوث و أوراؽ عمل ، المنظمة العربية للتنمية اإلدارية أعماؿ المؤتمرات ،  2008يوليو في بيروت ، لبناف 

 .15ص 



( كؿ مف الوالية و البمدية وأجيزتيما ) تعتمد السمطة التنفيذية المتمثمة في  :هقيذيةالسمطة الي -2

عمى التقارير و القوائـ المالية التي تعد بنياية كؿ فترة مالية، باإلضافة إلى التقارير الدورية و البيانات 

 :سبية السمطة التنفيذية مفالمحاسبية التي تطمبيا و بالكيفية و الوقت التي تريد، وتمكف البيانات المحا

 تحديد األنشطة و الخدمات العامة لكؿ فترة مالية. 

  رقابة و متابعة أداء الوحدات اإلدارية و اتخاذ القرارات المناسبة لتقويمو. 

  تقييـ اإلدارات العميا لمجماعات المحمية ألداء الدوائر التابعة ليا. 

  إعداد خطة الميزانية العامة لمجماعة المحمية. 

تمكف البيانات و المعمومات المحاسبية الجيات الرقابية المختمفة كما رأينا ذلؾ :الماات ال؟قابية -3

 .مف أداء مياميا( الرقابة الداخمية، رقابة مجالس الشعبية، والرقابة الخارجية )     سابقا

ات تقـو الجماعات المحمية بجمب المستثمريف الخواص وذلؾ بتقديـ البيان: المسيثم؟ون   -4

 .المحاسبية، إلى جانب معمومات و بيانات أخرى ليـ بتشجيعيـ التخاذ قراره االستثماري في المنطقة

مف المفروض في إطار الشفافية أف تنشر الجماعات المحمية البيانات :مواطهون الممااة المحمية -5

 .المحاسبية لممواطف و بذلؾ يقـو ىذا األخير بمراقبة السمطة التنفيذية

تساعد تحميبلت الباحثيف و الدارسيف، لمبيانات المحاسبية العمومية، ذوي : والاا؟سونالباحثون  -6

لمرفع  بجدية أخذتإذا ما  األبحاثوتيدؼ ىذه الدراسات و  العبلقة، في اتخاذ قراراتيـ االقتصادية،

  .الجماعات المحمية وتطوير أداء

يفية تنظيـ حسابات الجماعة المحمية لمسنة إف ك : الهياي مقاوم المحاسبة ام  ادساس :الق؟ع ال؟ابع 

المالية في ميزانيتيا العامة، تتركز عمى إتباع أسس محاسبية في كيفية معالجتيا لعممياتيا المالية ويعتبر 

 .األساس النقدي احد ىذه األسس التي تتبعيا الجماعة المحمية في الجزائر



شغيؿ البيانات المحاسبية وقياس نتائج النشاط في ت استخدمتالتي  األسسمف أقدـ  األساسيعتبر ىذا 

ثبات  ،األمواؿفي السجبلت المحاسبية عند قبض  اإليراداتإثبات  األساسيعني ىذا ،  الحكومي وا 

أي التقييد يكوف بعد القبض الفعمي لئليرادات  ،األمواؿ النفقات في السجبلت المحاسبية عند دفع 

سواء كانت تتعمؽ  الفترة المحاسبية التي تخص كبل منيما،بغض النظر عف  والصرؼ الفعمي لمنفقات،

  .البلحقة بالفترة السابقة أو الحالية أو

 :طبقا ليذا المبدأ فإنو

وكذا  الخاصة بيذه الفترة والمقبوضة مبالغيا فعبل، اإليراداتتقيد في السجبلت المحاسبية لفترة مالية تمؾ  

 الفترةكما تقيد في  السابقة والمقبوضة فعبل في الفترة الحالية، المبالغ التي أستحقت خبلؿ الفترة المالية

  .بالنسبة لصرؼ النفقات األمرونفس  الحالية التسبيقات الخاصة بإيرادات السنوات البلحقة،

 :اليي مامت الممااات المحمية اايمااه الهياي ادساس المحاسبة ام  ماايا

 ؛يعتمد عمى نظاـ محاسبي بسيط وغير معقد  البساطة و الوضوح والسيولة في التطبيؽ حيث 

  تعتبر أسيؿ لمحفاظ عمى موارد الجماعة المحمية و تخدـ وظيفة اإلشراؼ عمى المحاسبة بشكؿ

جيد عف طريؽ تقديـ المعمومات التي يمكف أف تساعد في تقييـ ما إذا كانت الموارد المستخدمة وفقا 

 لمميزانية الجماعة المحددة قانونا؛

  إعداد الحسابات الختامية في وقت مبكر مما يضفي أىمية عمى  تقديـ الحساب الختامي إمكانية

 ؛لجيات الرقابية 

  يمكف استخداـ و االعتماد عمى النتائج التي تتحقؽ مف تطبيقو في مجاؿ إعداد الميزانية القادمة و

 في مجاؿ تنفيذ الميزانية و الرقابة عمييا؛

  ؛ نتيجة لعدـ وجود تعقيد في تسجيؿ الحساباتسيولة الرقابة عمى حركة النقود 

   ؛ال يتطمب ميارة كبيرة مف القائميف عمى تنفيذه 



  ؛و النفقات التي تدفع خبلؿ السنة المالية ( اإليرادات ) يوفر المعمومات البلزمة مف المداخيؿ 

  ؛سرعة استخراج النتائج و عدـ تطمبو تسويات محاسبية في أخر المدة 

 قة التقدير الشخصيعف طري هابتعاد . 

المشاكل و الهيارص اليي يؤث؟ ام  عاالية الهقيات الاامة اليي يهشن ان اسيخاام : الق؟ع الخامس 

 :المحاسبة ام  ادساس الهياي عي الممااات المحمية 

 ال حظنا أف المحاسبة عمى أساس النقدي تمتاز بالبساطة و سيولة الفيـ ، ال كف السؤاؿ المطروح ىو 

 !!!ييام هذا ادساس من مامومات مقياة   ، يسيخام  عي قياس عاالية الهقيات الاامة ماذا 

  :أو طرح السؤاؿ بصيغة أخرى  

 . لمممااة المحمية   الاام اإلهقا  عاالية  قياس عي الحالي المحاسبي الهظام مامومات مهقاة ماى ما

و المحاسبة وتسيير المالية العامة  قد أدى  إف استخداـ المحاسبة عمى األساس النقدي ألغراض الميزانية

إلى تشوىات خطيرة و انحرافات في الموازنات و نظاـ المحاسبة المحمية و أدى إلى ضياع معمومات 

عف استخداـ المحاسبة عمى ميمة التي تمبي احتياجات المستخدميف ، فيناؾ عدة عيوب ميمة ناتجة 

 :ىي كتالي  األساس النقدي

 :مة من ط؟ف الممااة المحميةامخامات الميالحيييية لت ان اليكمقة اإلممالية ال يوما ماموما -1

في اإلببلغ عف تمؾ التكاليؼ ، التي انطوت نو أف يؤدي فقط أنظاـ المحاسبة عمى األساس النقدي مف ش

ؿ عمى التدفؽ النقدي خبلؿ ىذه الفترة ، ومع ذلؾ ، فاف المدفوعات النقدية ال تعكس تكمفة التشغيؿ خبل

السنة ، وذلؾ الف ىذه المدفوعات قد تشمؿ أيضا التدفقات النقدية الناتجة عف فترات مالية سابقة، و ىذا 

( نفقات التسيير ) يعني انو ال فرؽ بيف النفقات و المصروفات ، و ال يوجد أي فرؽ بيف النفقات الجارية 

الرأسمالية تعمؿ بنفس الطريقة التي تعامؿ  ، النفقات( نفقات التجييز واالستثمار) ، والنفقات الرأسمالية 



بيا نفقات الموظفيف مع عدـ االعتراؼ بأنيا مثمرة لسنوات ، ونتيجة لذلؾ ليس ىناؾ حافز الستخداـ 

 .(1)األصوؿ الرأسمالية بكفاءة 

أيضا نتيجة لعدـ االستفادة مف األصوؿ الثابتة وعدـ االعتراؼ لمديوف طويمة األجؿ ، و تكمفة إنتاج  

الخدمات التي تقدميا الجماعة المحمية ، التكمفة اإلجمالية لمبرامج واألنشطة التي تتـ في فترة زمنية محددة 

، ىي أيضا غير معروفة ، و بالتالي فاف مف الصعب الحصوؿ عمى المعمومات الصحيحة حوؿ التكمفة 

ة لتقييـ األداء و السيطرة و اإلجمالية لمخدمات والسمع المنتجة خبلؿ السنة ، و ىذه التكاليؼ ىي ميم

 . العقود العامة ، وسياسة تحديد األسعار و قياس كفاءة وفعالية الجماعة المحمية

ىو يفتقر إلى توفير المعمومات اليامة عف إيرادات الفترة ، النفقات ، :ال يوع؟ مياييس اداا   -2

تكمفة الخدمات المنتجة ، نتيجة لذلؾ ،  االلتزامات طويمة األجؿ ، والمبالغ المستحقة  الدفع ، و مجموعة

فيي ال توفر موثوقة عف مقاييس أداء الجماعات المحمية و تأثيرىا عمى االقتصاد ، أيضا ال توجد 

معمومات متاحة حوؿ التكمفة اإلجمالية لمخدمات و السمع اإليرادات و النفقات مقارنة مع األرقاـ المدرجة 

 . لوحيد لؤلداء الذي يمكف أف تسفر ىو مقارنة الفعميةفي الميزانية ، ذلؾ ىو المقياس ا

وفقا لطبيعة نظاـ المحاسبة القائـ عمى األساس النقدي ، فاف بنود مثؿ  :ليست عاالة من حيث اليكمقة-3

األصوؿ الثابتة و الدائنيف ، وااللتزامات ، والمدينيف والرواتب ال يمكف دمجيا في نظميا واحد ، بحيث 

ـ المتحصبلت النقدية و المدفوعات النقدية ، مف ناحية أخرى مف اجؿ الحصوؿ عمى يشمؿ ىذا النظا

                                  
(1)

غادة شهير الشمراني ، متطلبات إصبلح و تطوير الموازنة العامة ، ورشة عمل ، جامعة ملك سعود ، المملكة العربية   -
  :متاح على .28، ص  2010السعودية ، 
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معمومات حوؿ بنود مثؿ الدائنيف والمدنيف ، وااللتزامات ، وما إلى ذلؾ ينبغي أف يكوف ىناؾ غيرىا مف 

حسابات منفصمة المستخدمة ،ىذه الحسابات عادة ما تسمى الحسابات العادية أو ممفات المحاسبة 

 .إلضافية ا

و تستخدـ ىذه الحسابات في تقديـ تقرير عف األصوؿ و االلتزامات المالية التي لـ يتـ تضمينيا في نظاـ 

المحاسبة  النقدية ، وذلؾ ألف المحاسبة النقدية ال يمكف أف يشمؿ جميع عناصر األصوؿ و الخصـو ، 

ـ منفصمة ، والمشاكؿ المتعمقة بالتفاوت و وبالتالي فإنيا ليست فعالة مف حيث التكمفة نتيجة الستخداـ نظا

 .االزدواجية

صعوبة إجراء المقارنات بيف الجماعات المحمية المختمفة مف ناحية ، و  :ال يخام أغ؟اض الميا؟هة -4

 تداخؿ إلىإجراء المقارنة بيف بيانات الجماعة المحمية نفسيا عبر الفترات الزمنية المختمفة ، ويرجع ذلؾ 

 حرماف أو أخرى مالية سنوات في تمت بنفقات مالية سنة كؿ وتحميؿ ببعضة المالي السنوات أنشطة

ضافتيا مواردىا بعض مف السنوات بعض  يترؾ ما وىذا ، الفعمي التحصيؿ فييا يتـ التي السنة لموارد وا 

عداد التخطيط عممية في البيانات ىذه عمى االعتماد درجة في أثره  يتـ فقد ية،المستقبم لمفترات الموازنات وا 

 .التالية السنة في الصرؼ يتـ ولكف معينة سنة في الحجـ كبير مشروع مف كبير جزء نجازإ

 والالزمة الضرورٌة البٌانات توفٌره عدم:لمممااة المحمية  ييايم صو؟ة غي؟ حيييية لمم؟كا المالي -5

 اإلٌرادات اعة المحلٌة فًالجم حقوق ٌظهر ال لكونه عادل وسلٌم، بشكل للجماعة المالً المركز لتصوٌر

 الحساب فً واضح خلل إحداث ذلك على وٌترتب،   (1)  النفقات المستحقة فً الغٌر حقوق أو المستحقة

 .للجماعة المحلٌة  المالً والمركز الختامً

 

                                  
(1)

الرابعة، المكتبة الوطنية ، عماف ، األردف ،  الطبعة العامة، المالية واإلدارة الحكومية ،المحاسبة محمد حجازي، -  
 .43، ص 1998



 نهاٌة عند وخاصة المشارٌع تنفٌذ استكمال فً المرونة األساس هذا استخدام ٌوفر ال:غياب الم؟وهة -6

 زمنٌة طوٌلة، فترة إلى تحتاج قد التً العامة الموازنة بإقرار األنفاق عملٌة الرتباط وذلك مالٌة،السنة ال

 .وكٌفا كما الحكومً النشاط تأثر ٌعنً الذي األمر
(1) 

 لم النفقات التً حٌث المحاسبً القٌاس إجراء عند وذلك:إخالله لمباأ اسييالل السهوات المالية  -7

 السنة المالٌة تحمٌل ٌتم وبالتالً الجماعة المحلٌة خزٌنة إلى وتعاد تلغى المالٌة السنة خالل إنفاقها ٌتم

سابقة   سنوات تخص أو الحالٌة المالٌة السنة تخص كانت سواء المدفوعة النفقات بكافة
، وبالتالي  (2)

 .صعوبة قياس فعالية النفقات لكؿ سنة لصعوبة تتبعيا

 

المتاحة قد ال تكوف دقيقة جزء ( النفقات المقدرة ) رصدة اإلعتمادات أ:ايمااات اإلهقا  إاإلع؟اط  عي  -8

مف األرصدة بحيث تحدد و ىناؾ حاجة لدفع ثمف السمع و الخدمات المقدمة أو أمرت لكف لـ يسدد ثمنيا 

و بالتالي ، ىناؾ احتماؿ قوي ألكثار مف المبالغ المخصصة لئلنفاؽ عندما يتـ استخداـ المحاسبة عمى 

 .النقدي  األساس

المحاسبة عمى األساس النقدي غير محصنة ضد التبلعب في الحسابات :يقسح الممال لميالاب  -9

فيي معرضة لئلنتياكات في حجـ اإليرادات والنفقات عف طريؽ التباطؤ أو اإلسراع في عمميات 

، و التي تؤدي  التحصيؿ أو السداد، وتعتبر ىذه النقطة مف المشاكؿ الخطيرة التي يتميز بيا ىذا األساس

إلى اإلنحراؼ عف غاية تحقيؽ فعالية اإلنفاؽ العاـ بؿ أكثر مف ذلؾ نكوف أماـ ظاىرة الفساد المالي و 

 . ما ينتج عنو مف أثار وخيمة 

و نظاـ المحاسبة عمى األساس النقدي في الجماعات المحمية يظير العجز الحقيقي عمى مستوى كؿ مف  

حجمو الفعمي ، كما يمكف المسؤوليف سيولة إظيار النتائج اإليجابية و التحكـ الوالية آو البمدية بأقؿ مف 

                                  
 .44محمد ، مرجع سابق ،  حجازي،   -(1)
 .46ىبللي محمد ، مرجع سابق ، ص  - (2)



قناع المواطنيف أف سياسة الجماعة المحمية تسير بشكؿ  بالنتائج السمبية بعدـ إظيارىا بشكميا الحقيقي ، وا 

 .الصحيح

(1):لممحاسبة الامومية المحمية  ويمكهها إضاعة الاهاص؟ السمبية اليالية
  

يبقى النظاـ المحاسبي أداة لمتابعة الترخيص :ة الامومية بين الشكمية و الشقاعية المحاسب -1

ألميزاني وليس كأداة تسيير ميزاني وتقييـ نشاط المسيريف إف المحاسبة العمومية المحمية ال تستطيع دوف 

يص القضاء عمى ذاتيا أف تستمر في إىماؿ ضرورة التسيير الشفاؼ الحديث وحسب اليدؼ إف التشخ

إف دراستو دراسة نقدية عمى (. بإلحاح ) المحاسبة العمومية المحمية الحالية ،  يفرض نفسو   العاـ لنظاـ

 .ضوء المتطمبات الحديثة يكشؼ عف عدة نقائص تظير بقوة في المحاسبة المحمية

 " :اليهظيم المومه  "محاسبة بي؟وق؟اطية أكث؟ مهاا يسيي؟ية مؤسسة ام  الهظام المسم   -2

 تصور المحاسبة العمومية المحمية يبقى مطبوعا بأسبقية ما ىو ميزاني الذي يبعد التصور اإلداري إف 

لمميزانيات العمومية ، التي تعطي ، وحدىا ، ليذا التصور كؿ قيمتو المضافة ، ذلؾ انو ( ألتسييري ) 

بة العمومية المحمية أصبح أكثر فأكثر واضحا اليـو أف الشرعية و الشفافية ليستا متعارضيف فالمحاس

ليست محايدة ، ذلؾ أنيا تفرز نظاما ذات نزوع بيروقراطي قوي ، منفر غير جذاب ، وال كنو مقبوؿ بحكـ 

االستسبلـ أو السيولة أو الضرورة مف طرؼ المحاسبيف و المنتخبيف و اإلدارات فالنظاـ المحاسبي 

 . يستجيب لحاجات المراقبة و اإلعبلـ التي يقتضييا التشريع

 :هظام حسابي يسااا ام  االهح؟اعات الميااهية و يضحي بنهااف الهيارج  -3

، كما رأينا سابقا ، ىي أالف محؿ لبلنحرافات البيروقراطية  الروح إف المحاسبة العمومية الحالية ، وبحكـ

يبقى ، خصوصا منيا االنحرافات الميزانية ، مف وجية النظر ىذه ، فاف المسير يفضؿ اإلتقاف الشكمي و 

مبلحقا بالخوؼ مف الفروؽ التي يفضؿ اإلتقاف الشكمي و يبقى مبلحقا بالخوؼ مف الفروؽ التي تظير 

                                  
 .162رجع سابق ، ص الشريف رحماني ،م – ( 1)



بيف تقديرات اإليرادات و النفقات وانجازاتيا ، انو يضحي إذف بأىداؼ النتائج ، بالمردودية وبنوعية الخدمة 

ا المدرسة القديمة والتي ال تيتـ بإجراء العمومية ، ىنا إذف تكمف يغض االنحرافات القانونية التي أقامتي

 .ألتسييري 

قياس  يستطيع  ال وأن إال النقدي، األساس بيا يتمتع التي المزايا مف الرغـ عمى أنو سبؽ مما ويظير

قياس إجمالي التكاليؼ الحقيقية الخاصة بكؿ   وال يمكنوالحقيقية الخاصة بكؿ فترة مالية،  األعماؿنتيجة 

يمكنو قياس إجمالي التكاليؼ لكؿ نشاط مف أنشطة الجماعة  لجماعات المحمية، كما الوحدة مف وحدات ا

، وبالتالي فيو غير قادر عمى توفير المعمومات البلزمة لقياس و تقييـ األداء الجماعات المحمية  بداللة 

 .في المستقبؿ األداءمؤشر فعالية النفقة ، واتخاذ القرارات المناسبة لتحسيف 

  :مح؟كاا موا؟ا بش؟ية ضايقة  :الثالث المطمب  

فييا ويرجع السبب  البشرية العاممةتتميز اإلدارة المحمية بمشكمة عويصة وىي ضعؼ موارد 

 : ىولذلؾ  األوؿ

فكريا ومنذ البداية بقدرة المسؤوليف  ارتبطإذا كاف تطبيؽ البلمركزية قد  (1):ضاف مسيوى الينطي؟

، فقد بيف الواقع أف التدابير التي تحيط بعممية إختيار وتعييف ممثمي اختصاصاتيـالمحمييف عمى ممارسة 

وموظفي الجماعات المحمية أصبحت ال تتجاوب إطبلقا مع الواقع، فباإلضافة إلى غياب إنتقاء صفات 

التأىيؿ والتدبير في فئة كبيرة مف الممثميف المحمييف، إلى حد أف بعضيـ وحتى وقت ليس بالبعيد إشتيروا 

 .يـ حتى لمقراءة والكتابةبجيم

                                  
سيدي علي مبلؿ،  جيبللي بن عمار: دراسة تطبيقية لبلديات إشكالية عجز ميزانية البلديات "بجيبللي أحمد ،  - (1)

كلية العلـو تسيير المالية العامة ،   :في إطار مدرسة الدكتورة تخصص  في العلـو االقتصادية رسالة ماجستير"  قرطوفة
 .105، ص  2011- الجزائر –ف تلمسااالقتصادية ، جامعة 



فإف الشروط التي تحيط بعممية تعييف األعواف اإلدارييف وجمب اإلطارات المؤىمة ال زالت محفوفة بكثير  

مف الغموض، خاصة إذا عممنا بأف اإلطارات تميؿ في غالبيا إلى العمؿ عمى مستوى اإلدارات المركزية، 

وتنبذ اإللتحاؽ بالجماعات المحمية، وذلؾ بسب إنسداد أبواب ( ةالوالية والدائر )أو عدـ الممركزة عمى األقؿ 

، أي  الترقية وغياب المحفزات التشجيعية وىذا ما أدى إلى حرماف الجماعات المحمية مف التأىيؿ البلـز

ضعؼ في مستوى التأطير الناجـ عف إفتقار البمديات لممستخدميف ذوي الكفاءات المينية والعممية 

  .عيةوالشيادات الجام

ولعؿ األرقاـ الموالية تعبر أحسف تعبير عمى التفاوت الكبير في نسبة التأطير بيف اإلدارات المركزية 
 :(1)والبلمركزية

 
 .نسبة التأطير بين اإلدارات المركزية والبلمركزية : ( 02)الشكل رقم 

 
 .باالعتماد على نسب السابقة من إعداد الطالب : المصدر

 

 

 

                                  
(1)  - A-RAHMANI ,  "Essai D’analyse des Finances D’évolution De La Gestion des 

Personnels De La Fonction Publique ". Revue IDARA, Volume 7, N° 2, Alger 1997, p18.  

المستوى 
.الوطنً

12%

اإلدارات 
المركزٌة

17%

الوالٌات 
11.85%

البلدٌات
2.06%

 ؛%12نسبة التأطير : على المستوى الوطني 

  ؛%17نسبة التأطير : على مستوى اإلدارات المركزية 

 ؛11,85% نسبة التأطير : على مستوى الواليات 

 2,06نسبة التأطير : على مستوى البلديات. % 



 :بمدية فتركيبة مستخدمي البمديات عبر الوطف فيي موضح في الشكؿ التالي أما اإلدارة ال
 .مستخدمي البلديات عبر الوطن  تركيبة:  (03)الشكل رقم 

 

 2009تعدادات الوظيفة العمومية لسنة  -الموقع الرسمي للمديرية العامة للوظيف العمومي : المصدر 
 http://www.dgfp.gov.dz/ar/stat.asp#d                                         :متاح على الرابط االلكتروني 

 . PM  21.08: ساعة. 30/04/2011: تاريخ اإلطبلع

د وبالرغـ مف أف ىذه النسب شيدت في السنوات األخيرة تطورا ممحوظا، إال أنيا لـ تبمغ بعد الحدو   

 .المرجوة

 :فيما يخص تركيبة مستخدمي البمديات نجد أنيا تتكوف مف ثبلثة أصناؼ ىي كالتالي

 . وىـ األعواف الذيف يمارسوف نشاطات جزئية ال تتطمب أية كفاءة :أاوان اليهقيذ* 

ف كتاب إدارييف وممحقي)وىـ الموظفيف المؤىميف الحامميف لدرجة المعاونيف اإلدارييف  :أاوان اليحكم* 

 ؛(إدارييف، تقنييف ساميف

وىـ جممة الموظفيف الحامميف لشيادات جامعية عالية أو ما يعادليا مف شيادات الكفاءة،  :اإلطا؟ات* 

 .الذيف ليـ القدرة عمى التطور وفيـ النصوص وتفسيرىا

اب نشير إلى أف أغمب بمديات الوطف تعاني مف نقص فادح في اإلطارات، وىذا يعود لجممة مف األسب  
 :نذكر منيا

  عوف ؛ 15.493:التأطير 

  ؛ عوف 13.747: التحكيم 

  عوف 171.873: التنفيذ. 

http://www.dgfp.gov.dz/ar/stat.asp#d
http://www.dgfp.gov.dz/ar/stat.asp#d


  عدـ رغبة حاممي الشيادات الجامعية العمؿ في اإلدارة المحمية ، وخاصة في البمدية مقارنة مع
الوالية وتفضيؿ التوظيؼ في القطاعات األخرى لعدة أسباب منيا ضعؼ رواتب التي تقدميا اإلدارة 

 .المحمية  ، والسمعة المتدنية لمبمدية 

  إعتماد طريقة الترقية الداخمية أكثر مف التوظيؼ الخارجي مما عدـ إحتراـ إجراءات التوظيؼ و
 يجعؿ مناصب كثيرة تشغؿ مف قبؿ موظفيف ليـ معارؼ عممية في حيف يفتقدوف لممعارؼ العممية؛

  ضعؼ الموارد المالية المتاحة لدى الجماعات المحمية، ما يجعميا تفتقر إلى المحفزات المالية
 ؛ الكفيمة بإستقطاب الكفاءات العممية وأصحاب الشيادات العالية( إلخ...رواتب جيدة، منح، إعانات،)

  إفتقار معظـ البمديات إلى جداوؿ تقديرية خاصة بتسيير الموارد البشرية وغياب سياسة واضحة
لمتوظيؼ، إذ نجد أغمب اإلطارات الجديدة موظفة في إطار تشغيؿ الشباب أو الشبكة اإلجتماعية ، أو 

تشغيؿ، أو عقود اإلدماج الميني، ما يعني كبح فعالية األداء لدى ىؤالء اإلطارات ألنيـ عقود ما قبؿ ال
يفتقدوف إلى المسؤولية، وينقصيـ اإلحساس بأنيـ قطعة أساسية في تسيير البمدية، األمر الذي يمكف أف 

 .ينعكس بالسمب عمى أدائيـ لوظائفيـ

 ف  وجدت فيي تقتصر عمى عدد قميؿ مف  عدـ برمجة دورات تكوينية لمموظفيف بإستمرار، وا 

المستخدميف، ويتجمى ذلؾ مف خبلؿ إلقاء نظرة عمى الدراسات التي قاـ بيا المركز الوطني لمدراسات 

 :(1)والتحاليؿ مف أجؿ التخطيط عمى مستوى البمديات وىو ما نبينو في النسب األتية 

 :مف جممة المسؤوليف المحمييف نجد

 دورات تكوينية؛منيـ لـ يتابعوا  82%* 

مف المسؤوليف مف كاف ليـ الحظ في متابعة دورات تكوينية في التسيير المالي، الحالة  18%*     

 .المدنية ،الموارد البشرية،األرشيؼ و العمراف

                                  
-

(1)
  CENEAP :" Evaluation des Besoins en Formation des Collectivités Locales " 

Rapport D’étape N°2 Alger Novembre 1999, p27. 



 :نجد (أعواف التحكـ وأعواف التنفيذ)بالنسبة لمموظفيف اآلخريف 

 منيـ لـ يستفيدوا مف دورات تكوينية ؛ 90%* 

منيـ فقط مف إستفادوا مف دورات تكوينية في مجاالت التقنيات اإلدارية كاإلعبلـ اآللي  10%* 

 . إلخ...العمراف، المالية، المنازعات، األرشيؼ، الحالة المدنية

تخضع في غالب  في الجماعات المحميةالمبلحظ في األخير أف عمميات التعييف والتوظيؼ والتكويف   

شى والصالح العاـ، إضافة إلى وجود إرتفاع في عدد المستخدميف عمى مستوى األحياف إلعتبارات ال تتما

البمديات دوف أي إعتبار لمكفاءة ومستوى المستخدميف، األمر الذي يؤدي إلى إستيبلؾ مستخدمي 

 .(1)مف اإليرادات العادية %70البمديات لكتمة أجرية مرتفعة حتى تجاوزت ىذه الكتمة نسبة 

) الندرة في الموظفيف المؤىميف ذوي المعرفة المتقدمة في مجاالت المختمفة لئلدارة كمو يؤدي إلى وىذا 

مما ينعكس بالسمب عمى فعالية أجيزة التنفيذية لمجماعة المحمية ما يؤدي ...(  مالية ، محاسبة ، قانوف ،

، ومف ألداءا وديةمردإلى وجود إنحرافات في تنفيذ القرارات ، و عدـ احتراـ القوانيف مما يؤدي إلى ضعؼ 

 .ثـ ضعؼ فعالية النفقات العامة 

 :المما؟سة ام  ميااهية  الممااات المحميةاام عاالية ال؟قابة : المطمب ال؟ابع 

الدور  أف إالرقابية الجيزة األ كؿ الممارسات الرقابية عمى ميزانية الجماعات المحمية مف مختمؼ رغـ

فتقارير  وتبقى ضعيفة وغير كافية لمتجاوزات التي تحدث  ب ،الذي تؤديو يبقى بعيدا عف المستوى المطمو 

أو كفاءة حيث تعتبر ىذه األخيرة مف أىـ  عناصر الرقابة المالية ىذه الييئات ال تسجؿ أي فعالية 

 .الحديثة التي ىدفيا تحقيؽ رقابة فعالة عمى استخداـ الماؿ العاـ 

                                  
رىانػػات )تسػػيير المػػوارد البشػػرية، التصػػنيف النمػػوذجي للجماعػػات المحليػػة، التحػػوالت المحليػػة " أحمػػد رحمػػاني،  - (1)

 .146، ص1999، الجزائر (C.E.N.E.A.P)، مجلة المركز الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة، ( "ونقاش



 تكاليؼ البرامج التي تقـو بيا الجماعة المحمية وتقييـ حيث تستخدـ ىذه الرقابة وسائؿ و إجراءات لتحديد 

فأشكاؿ الرقابة الممارسة عمى الجماعات المحمية تبقى تقميدية  بغض النظر ، أدائيا في استخداـ مواردىا 

 .عمى الرقابة الخارجية  التي يمارسيا مجمس المحاسبة 

  1995/07/17الصادر في  95/16 األمرمف  16المادة  أففمثبل و عمى الرغـ مف ال كف دوف فعالية  

تشير إلى أف مجمس المحاسبة يعد تقريرا حوؿ التحقيقات و أعماؿ  الرقابة التي يقـو بيا وترسؿ نسخة 

منو إلى رئيس الجميورية واف النص ينشر جزئيا أو كميا في الجريدة الرسمية واف نسخة منو تسمـ إلى 

 .ذلؾ تماماالييئة التشريعية إال أف الواقع يخالؼ 

فنظاـ المحاسبة و الرقابة المبلزمة ليذا النظاـ ضعيفة جدا ، فيو يساعد في وظيفة الرقابة عمى الميزانية 

و مضموف ىذه الرقابة ىو أف النفقات الفعمية تتماشى مع المبالغ المدرجة في الميزانية ، كما ال يمكف 

و فعالية النفقة الف الرقابة التي يوفرىا تعد مراقبة  النظاـ الحالي لمميزانية مف ممارسة الرقابة عف األداء

دوف نطرح إشكالية  هل ص؟عت الهقية عي ممالاا و مبمغاا المحاا  : حسابات وتطرح السؤاؿ التالي 

.ىذه النفقة و مدى مبلئمتيا لتحقيؽ اليدؼ منيا و إمكانية وجود نفقة تحدد اليدؼ بطريقة أفضؿ 
(1) 

 :الاامةاا يضاف عاالية الهقيات وحش القس :الخامسالمطمب 

حامت الشبيات في اآلونة األخيرة حوؿ تفشي ظاىرة الفساد في الجماعات المحمية حيث أصبحت ورما  

 .استعصى استئصالو مف جسـ ىذه األخيرة رغـ كؿ أوجو الرقابة الممارسة عمييا

ة ظاىرة عالمية شديدة االنتشار والمالي بصورة خاص اإلداري والفسادبصفة عامة  الفسادتعتبر ظاىرة و  

تتداخؿ فييا عوامؿ مختمفة يصعب التمييز بينيا، وتختمؼ درجة  بعادًا واسعةأتأخذ  جذور عميقةذات 

إذ حظيت ظاىرة الفساد في اآلونة األخيرة باىتماـ الباحثيف في مختمؼ . آخر شموليتيا مف مجتمع إلى

                                  
 .79مفتاح فطيمة ، مرجع سابق، ص   (1) 



 واالجتماع، كذلؾ تـ تعريفو وفقًا لبعض المنظماتكاالقتصاد والقانوف وعمـ السياسة  االختصاصات

 . العالمية حتى أضحت ظاىرة ال يكاد يخمو مجتمع أو نظاـ سياسي منيا

اتجاهات مختلفة  لٌس هناك تعرٌف محدد للفساد بالمعنى الذي ٌستخدم فٌه هذا المصطلح الٌوم، لكن هناك

 .الخاصالعامة للكسب  الوظٌفة تتفق فً كون الفساد هو إساءة استعمال السلطة العامة أو

 : ونبلحظ نوعيف مف الفساد مف حيث الحجـ المنتشر في اليـر الوظيفي لئلدارة المحمية

وىو الفساد الذي يمارس مف فرد واحد دوف :  (فساد الدرجات الوظيفية الدنيا : ) الفساد الصغير  - أ

ستبلـ رشاوى مف اآلخريف ، و تنسيؽ مع اآلخريف لذا نراه ينتشر بيف صغار الموظفيف عف طريؽ ا

 .لؤلسؼ ىذه منتشرة في البمديات بشكؿ كبير

والذي يقـو بو كبار المسؤوليف :  (فساد الدرجات الوظيفية العميا مف الموظفيف : ) الفساد الكبير  - ب

والموظفيف لتحقيؽ مصالح مادية أو اجتماعية كبيرة وىو أىـ وأشمؿ وأخطر لتكميفو ميزانية الجماعة 

 .ة مبالغ ضخمة المحمي

التي تنظـ  ويتمثؿ بمجمؿ االنحرافات المالية ومخالفة القواعد واألحكاـ المالية :القساا المالي: الق؟ع ادول

بأجيزة الرقابة المالية  سير العمؿ اإلداري والمالي في الدولة ومؤسساتيا ومخالفة التعميمات الخاصة

حسابات وأمواؿ الحكومة والييئات والمؤسسات  ومراقبةكالجياز المركزي لمرقابة المالية المختص بفحص 

الرشاوى واالختبلس والتيرب الضريبي : الفساد المالي في العامة والشركات، ويمكف مبلحظة مظاىر

 . والمحسوبية في التعيينات الوظيفية وتخصيص األراضي والمحاباة

تي تدفعو إلرتكاب مثؿ ىذه األفعاؿ والتي والشؾ إف المكاسب المادية والمعنوية التي يجنييا المفسد ىي ال
 : قد تأخذ احد أو أكثر مف مظاىره التالية 

  وتعني حصوؿ الشخص عمى منفعة تكوف مالية في الغالب لتمرير أو تنفيذ أعماؿ :ال؟شوة
 .المينة  أصوؿخبلؼ التشريع أو 



  ( أو الاوارل الميهقذة ادحااب أو المهاط  وادقاليم)أي إمرار ما تريده التنظيمات :المحسوبية
 . مف خبلؿ نفوذىـ دوف استحقاقيـ ليا أصبًل 

 أي تفضيؿ جية عمى أخرى بغير وجو حؽ كما في منح المقاوالت والعطاءات أو عقود : المحاباة
 . االستئجار واالستثمار 

 لصالح مف اليستحؽ التعييف ( وظيقي أو يهظيم سياسي)أي تدخؿ شخص ذا مركز : الوساطة
 . الخ ... العقد أو إشغاؿ المنصب أو  أو إحالة

 لغرض الحصوؿ عمى الماؿ مف األشخاص مستغبًل موقعو الوظيفي بتبريرات  :االبيااا والياوي؟
 .قانونية أو إدارية أو إخفاء التعميمات النافذة عمى األشخاص المعنييف 

 مف غير وجو حؽ  استغبلؿ الموقع الوظيفي لمتصرؼ بأمواؿ الدولة بشكؿ سري:هاب المال الاام
. 

  وخاصة الميمة شيادة : هماا الماامالتإاليباطؤ عي (s12   12، خ  )واز السفر، البطاقة ج
 ..... .الرمادية لمسيارات ،

التنظيمية وتمؾ  ويتعمؽ بمظاىر الفساد واالنحرافات اإلدارية والوظيفية أو :القساا اإلاا؟ي:الق؟ع الثاهي 

منظومة التشريعات والقوانيف  العاـ إثناء تأديتو لمياـ وظيفتو في المخالفات التي تصدر عف الموظؼ

وسد الفراغ لتطوير التشريعات والقوانيف التي  والضوابط ومنظومة القيـ الفردية التي ال ترقى لئلصبلح

الضغط عمى صناع القرار والمشرعيف لمراجعتيا وتحديثيا  تغتنـ الفرصة لبلستفادة مف الثغرات بدؿ

 : الفساد اإلداري في وىنا تتمثؿ مظاىر .باستمرار

الوقت في قراءة الصحؼ واستقباؿ  عدـ احتراـ أوقات ومواعيد العمؿ في الحضور واالنصراؼ أو تمضية

فشاء أسرار الوظيفة  الزوار، واالمتناع عف أداء العمؿ أو التراخي والتكاسؿ وعدـ تحمؿ المسؤولية وا 

 .الجماعي والخروج عف العمؿ



انتشار احدىا سببًا مساعدًا عمى  ف مظاىر الفساد اإلداري متعددة ومتداخمة وغالبًا ما يكوفوالواقع إ

 .انتشار بعض المظاىر األخرى

مف األسباب الرئيسية عمى فساد و إفساد اإلدارة : ادسباب ال؟ريسية لمقساا باإلاا؟ة المحمية: الق؟ع الثالث

 :المحمية نذكر أىميا وىو 

 ال شؾ أف العدؿ ىو أساس الممؾ ،  (1):ة اإلميمااية عي يوايع ادمو؟ غياب قوااا الااال

والحاكـ خميفة اهلل في أرضو ، و ىو مطالب بتحقيؽ العدالة بيف أفراد الشعب الواحد كي ال يتسرب اليأس 

إلى نفوسيـ و يدفعيـ الكبت واإلحساس بالظمـ وعدـ العدؿ إلى االنفجار ، فعادة ما تبدأ فسادة الشعوب 

ـ ، كؿ مف الدوؿ العربية تونس  2011بالسمبية ثـ تنتيي بالثورة عمى النظاـ ، كما حدث في مطمع عاـ 

 ..، مصر ، اليمف ، ليبيا ، سوريا

 فحينيما يكوف ىناؾ تفاوت صارخ في توزيع الثروة القومية بيف أفراد المجتمع الواحد ، وال توجد في نفس 

 مف قبؿ النظاـ الحاكـ و كبار المسؤوليف ،ىنا ينشا الفساد واالنحراؼ الوقت مساع لمتقميؿ مف ىذا التفاوت 

 :لذي يتخذ اتجاىيف أساسيف 

 ىو أف يكوف الفساد أحد الوسائؿ  التي يمجأ إلييا األفراد لمحصوؿ عمى الحقوؽ  : اإليماه ادول

ا مف خبلؿ سياستو لمحصوؿ عمى الحقوؽ التي عجز النظاـ السياسي عف تحقيقي التي يمجأ إلييا األفراد

 .لخاصة بتوزيع الدخوؿ و الثروة القومية

                                  
 . 40، ص  2008اإلسكندرية ، مصر ،  -الفساد في اإلدارة المحلية ، مكتبة بستاف المعرفة  العسكري،علي أنور  - (1)



 وىو مرتبط باإلتجاه  األوؿ حيث إف فقداف اإلحساس بالمساواة و غياب العدالة  : اإليماه الثاهي

االجتماعية يؤدياف إلى الشعور باإلحباط و ضعؼ قيـ ومشاعر االنتماء لموطف ، وىنا تظير مشاعر 

الخاصة عمى المصمحة العامة ومف ثـ يصبح اإلطار العاـ مناسبا لئلنحراؼ و األنانية وتغميب المصمحة 

 .الفساد بكؿ أنواعو

فتفاوت في توزيع األجور في الدولة كأحد أىـ األسباب التي تنقص قواعد العدالة اإلجتماعية في المجتمع 

يقوؿ العمماء فإف األىـ مف الواحد ، وتدفع إلى المزيد مف الفساد ، فإذا كاف الفقر ىو أبو الجريمة كما 

الفقر ىو التفاوت اإلجتماعي داخؿ البمد الواحد ، فانعداـ العدالة في التوزيع يخمؽ شعورا عدائيا لدى ذوي 

الدخوؿ المحدودة في مواجية مف يحصموف عمى دخوؿ عالية بشكؿ غير مبرر األمر الذي يقود في 

 .النياية إلى إرتفاع معدالت الجريمة

ىـ مف أصحاب المراتب ( الجماعات المحمية ) في الجزائر إف أجور عماؿ اإلدارة المحمية  ومف المعروؼ

 .األخيرة في سمـ الرواتب

 :وذلك كما يمي عاالية الهقيات الاامةهيارج سمبية ام   المالي و اإلاا؟ي لمقساا

 أىداؼ الجماعةعمى تحقيؽ  العاـ اإلنفاؽ نتائج خطيرة يقؼ في مقدمتيا انحراؼ يؤدي الفساد إلى 

 المحمية 

  يؤدي الفساد إلى تقميؿ مف فرص االستثمار داخؿ الجماعة المحمية ومف ثـ ضياع المشاريع التي تعود

نما يعيؽ التنمية ف بفعالية عمى أفراد الجماعة ، الفساد عمى ىذه النحو، ال يعيؽ االستثمار فحسب، وا 

جماعة أو األجنبي، عندما يريد التوجو نحو  ميمحال( النظيؼ)المستثمر ف، . أيضًا، يرفع مف كمفتيا

 ، قبؿ اتخاذ قرارهفي تمؾ الجماعة ما لبلستثمار فإنو يسأؿ أواًل عف الفساد والروتيف والبيروقراطية  محمية

. 



( مفاتيح)المستثمر الذي ييمو الربح السريع والعالي، ويعمؿ مف خبلؿ األساليب الممتوية، فيسأؿ عف  اأم

اؿ األعماؿ المحمييف مف أصحاب النفوذ والحظوة الذيف يستطيعوف تحرير الصفقات وعف رج. الفساد

 .بسيولة ويسر

إضافية سيئة، ألنيا ضريبة ( ضريبة)وفي الحقيقة فإف الفساد يفرض عمى رجاؿ األعماؿ والمستثمريف 

كمفة البحث عف فيناؾ . عشوائية، تحكمية، وذات كمفة عالية جدًا عمى التنمية االقتصادية واالجتماعية

ىؤالء الذيف ستتـ رشوتيـ، كما أف ىناؾ كمفة المفاوضات إضافة إلى االلتزامات التفاوضية الناجمة عف 

فيناؾ عبلقة طردية بيف مستوى الرشوة والوقت الذي . يضاؼ عمى كؿ ذلؾ تكمفة الوقت و. الرشوة

والمشروع ( العارضة)الشركة  يمضيو المستثمر مع الموظفيف الحكومييف عمى حساب الكفاءة في إدارة

، بيف أصحاب الشركات التي اعتادت تقديـ 1996ففي مسح عاـ جرى في أوكرانيا عاـ . الحكومي

الرشوة، وجد أف تمؾ الشركات تستنفذ ثمث الوقت مع الموظفيف إلقناعيـ بالصفقة، وفي مصر قدر الفساد 

                                                       .مف وقت العمؿ% 30و  20يف اإلداري في قطاع االتصاالت والمواصبلت بأنو يستنفذ ما ب

والفساد عمى ىذا النحو، يزيد عائدات البحث عف الريع مقارنة بالعمؿ المنتج، فيو يشوه الحافز نحو 

مما . تجأف صرؼ الوقت لممارسة الفساد، أكثر ريعية مف العمؿ المن( الفاسد والمفسد)العمؿ، إذ يرى 

يغرييـ باالتجاه نحو األعماؿ التي تدر ريعًا سريعًا، مما يؤثر في النياية سمبًا عمى معدؿ النمو 

.االقتصادي
(1 ) 

 

                                  
1)

 
االقتصاد السياسي الفساد ػ اإلصبلح ػ التنمية ، دراسة من منشورات اتحاد الكتاب العرب ، منير الحمش ،  - (

 . 27،ص  2006سوريا ، –دمشق 
 
 



 :ويمكهها إضاعة الاهاص؟ السمبية اليالية

نبلحظ ذلؾ خاصة في : تحمؿ نفقات جديدة لتغطية العجز ويزيد  الجماعةػ يقمؿ الفساد مف إيرادات  1

 .وزيادة نسبة اليدر والسرعة والضياع في المشروعات العامة. رب الضريبيحالتي التي

ومف جودة البضائع والسمع، ونبلحظ ذلؾ، : وكفاءتيا لمجماعة ػ يقمؿ الفساد مف نوعية المرافؽ العامة 2

حيث غالبًا ما يخفي ذلؾ حاالت  ،كفاءةخاصة في معرض إرساء المناقصات عمى المورديف األقؿ 

 .الفسادمتعددة مف 

إذا ما : ياومؤسسات جماعات المحميةالوالتعييف في  قيةومما ال شؾ فيو أف إجراءات التوظيؼ والتر . 3

قامت عمى أساس مف المحسوبية أو الرشوة، فإنيا ستؤدي إلى تخفيض نوعية اإلدارة وكثرة القرارات 

 .الخاطئة ما يؤدي بدوره إلى انخفاض مستوى األداء وتشويو سوؽ العمؿ

 :ي اإلقميم و باليالي ام  عاالية الهقيات الاامةينثي؟ القساا ام  حيو  مواطه: ق؟ع الثالث ال

يؤثر الفساد سمبا عمى النظاـ السياسي ويضعؼ بنيتو الديمقراطية، ويؤدي إلى ضياع حقوؽ المواطنيف 

ؽ المساواة خاصة حقيـ في الحصوؿ عمى الخدمات العامة والحريات والحقوؽ السياسية وفي مقدمتيا ح

 .اإلعبلـ وتكافؤ الفرص وحرية الوصوؿ إلى المعمومات وحرية 

  التظاىر بالوالء لجية "يؤدي الفساد إلى تعميـ المواطنيف عدـ الصدؽ في االنتماء السياسي أي

ودوف قناعة تامة بالبرنامج " سياسية ما أو حزب معيف مف اجؿ الحصوؿ عمى مصالح أو منافع خاصة

 .اعي واالقتصادي الذي ينادي بو ىذا الحزبالسياسي واالجتم

  ويعزز المؤسسات التقميدية مثؿ لمجماعة المحمية يؤدي الفساد إلى إضعاؼ المؤسسات العامة

حديثة ونظاـ ديمقراطي يتساوى فيو الجميع في  جماعة محمية القبيمة والعشيرة، وىو ما يحوؿ دوف إقامة

 .داخؿ الجماعة الحقوؽ والواجبات



 ساد مف إقباؿ المواطنيف عمى المشاركة السياسية نتيجة عدـ اقتناعيـ بنزاىة المسؤوليفيقمؿ الف 

 .زتياوأجي جماعة، وعدـ الثقة بالمؤسسات الالجماعة

ٌزؾم١ك  رٗفّٛاؽٓ اٌغّبػخ اٌّؾ١ٍخ ٠ٍؼت دٚسا وج١شا ِّٚٙب فٟ رؾغ١ٓ فؼب١ٌخ إٌفمبد اٌؼبِخ ثّغبػذ

ٌٕظبفخ أؽ١بء اٌجٍذ٠خ فٕٙب رؼبْٚ  حملت تحسيسيتبمَٛ اٌجٍذ٠خ أ٘ذاف اٌغّبػخ ٚ ِضبال ػٍٝ رٌه ؽ١ٓ ر

فّٛاؽْٕٛ ٕ٘ب ٠مِْٛٛ ثؼ١ٍّخ  ٚصمزُٙ فٟ ثٍذ٠زُٙ  ِٛاؽ١ٕٓ اٌجٍذ٠خ ساعغ ٌغّؼخ ِغئٌٟٛ اٌجٍذ٠خ ٚ ٔضا٘زُٙ

رٕظ١ف أؽ١بئُٙ ، ٚاٌؾشص ػٍٝ رطج١ك وً أشىبي إٌظبفخ ثشِٟ اٌمّبِخ فٟ أِبوٕٙب اٌّخظظخ فُٙ 

ٚثطش٠مخ غ١ش ِجبششح ٠غبػذْٚ ػٍٝ رخف١غ  ْ ػ١ٍّخ اٌزٕظ١ف اٌزٟ رمَٛ ثٙب اٌجٍذ٠خ ٠غبػذْٚ ٠ٚغٍٙٛ

رىٍفخ اٌزٕظ١ف اٌزٟ رزؾٍّٙب ١ِضا١ٔخ اٌجٍذ٠خ ِغ رؾم١ك اٌفؼب١ٌخ ٟٚ٘ رٕظ١ف أؽ١بء اٌجٍذ٠خ ، ٠ٚؾذس اٌؼىظ 

ف١ؼًّ ( ثبٌفغبد  ِؼشٚفخ) فٟ ؽبٌخ ػذَ رؼبْٚ ِٛاؽٕٟ اٌجٍذ٠خ ٔز١غخ ػذَ صمزُٙ ف١ٙب ثغجت عّؼزٙب اٌغ١ئخ 

رخشط ( أِٛاي اٌجٍذ٠خ ) ِٛاؽ١ٕٓ اٌجٍذ٠خ ثّؾبٌٚخ رؾ١ًّ ثٍذ٠زُٙ اوجش اٌزىب١ٌف ِؼزمذ٠ٓ أْ ٘زٖ األِٛاي 

 .ٚرغزٍٙه فٟ ا١ٌّذاْ ثذي أْ رز٘ت ٌغ١ٛة ِغؤٌٟٚ اٌجٍذ٠خ

                                          :      Programs and performance budget اداا  ان والمحاسبة الب؟امج موااهة :الثالثالمبحث 

في ىذا المبحث سوؼ نتطرؽ لتبياف مفيـو موازنة البرامج و المحاسبة عمى األداء ومراحؿ تطور ىذا 

النوع مف الموازنة مع التفريؽ بيف موازنة البرامج وموازنة األداء،ىذه العناصر التالية نعالجيا في المطالبيف 

 .التالييف

 : واداا  الب؟امج موااهة ، وأهاافم؟احل يطو؟: ولاد  مطمبال 

 " لجنة"   بمعرفة األمريكية المتحدة الواليات في تمت التي الدراسات إلى ترجع التي البرامج موازنة فكرة

Taft العامة الموازنة تبويب أىمية إلى المجنة ىذه تقرير أشار حيث ، 1912 عاـ في ذلؾ افكو "   تافت 

 ، 1934 سنة في إال جدياً  تنفذ ولـ الوقت، ذلؾ في قبوالً  تجد لـ الفكرة ىذه أف إال ، شاطالن ليدؼ وفقاً 

 و البرامج أساس عمى تنسي نير حوض مشروع موازنة بإعداد األمريكية الزراعة وزارة بدأت عندما وذلؾ



 التي  (Hoover) "هوع؟ لمهة"  توصيات نتيجة 1949 سنة في أيضاً  الفكرة ىذه تعمقت وقد األداء،

 (1) الحكومة تنفذىا التي واألنشطة البرامج أساس عمى المتحدة الواليات موازنة تبويب إلى دعت

 واألداء البرامج موازنة بتطبيؽ قامت التي الدوؿ أوائؿ مف الفمبيف انتك  النامية الدوؿ مستوى وعمى

 .1955   عاـ مف اعتباراً 

 ) إدارة) واألداء البرامج موازنة إلى(  رقابة ( دبنو  موازنة فم العامة الموازنة أىداؼ في التحوؿ نقطة فإ

 الحكومية اإلدارة مجاؿ في الحديثة العممية اإلدارة أساليب إدخاؿ بضرورة ينادي مف ظير حيف بدأت

 .الحكومة قبؿ مف المعتمدة الخطة وفؽ و وفعالية بكفاءة واجبات مف إلييا يعيد ما بتنفيذ قياميا مف دكلمتأ

 (2):  اآلتي في تكمف التحوؿ ىذا أسباب ـأى أف

 .الحكومي المجاؿ في الحديثة المالية اإلدارة أساليب إدخاؿ -1

 ديواف) العميا الرقابة أجيزة مثؿ الموازنة جياز عف منفصمة المالية لمرقابة وأجيزة أنظمة ظيور -2
 .المصرفية الرقابة وأنظمة (المحاسبة

 . بيا رتقاءواال الخدمة بنوعية االىتماـ  -3

 باألسس واالستعانة الحكومي المجاؿ في الداخمية الرقابة تحقؽ التي المحاسبية النظـ تطبيؽ - 4 
 .المالية الرقابة تحقيؽ في المحاسبية والقواعد

جراءات أنظمة تطوير -5  .األىداؼ ىذه تحقيؽ في الدولة موازنة استخداـ دوف والمخازف المشتريات وا 

 مممواة هي " : يمي ماك واألداء البرامج موازنة المتحدة الواليات في االقتصادية نميةالت لجنة عرفت وقد

 ضمن ييع اليي ادهااف يهقيذ ام  ياكالي؟  من الب؟امج ما؟ا  يمكن بواسطياا اليي ادساليب

                                  
(1)  - Jess burkhead , gouvernement budgeting, ( N.Y: john wiley , sons 1966 , pb.134-

143  
 .169، ص  1995محمد احمد حجازي ، مرجع سابق ،   -(2)



 والمواا، الامل سااات لمبالغ،ا،  الوقت حسب ادهااف هذه يهقيذ وميا؟هة اقيية، بصو؟ة مسؤوليايام

 الموااهة ط؟  خالل من امياا الحصول له يمكن ال بمامومات يسيخامه من ياوا الهظام هذا أن

 .(1)" الي؟ا؟ات اليخاذ أعضل قاااة ويايئ أساسية هيارج ام  الحصول عي يسااا إذ الييمياية،

وحدات األداء  وعمى ذلؾ يمكف فانو يتـ موازنة البرامج و األداء عمى أساس تبويب الموازنة وفقا لمبرامج و

 .أو المسؤولية عمى اعتبار انو التبويب الرئيسي عمى أف تستخدـ تبويبات فرعية أخرى كالتبويب الفرعي 

 :إل يااف موااهة الب؟امج واداا  

 عف طريؽ البرامج المخططة لتحقيؽ ىذه  جماعة المحميةربط تقديرات اإلنفاؽ بأىداؼ ال

 .األىداؼ

 ات اإلدارية المختمفة المسئولة عمى مراكز اإلنفاؽ المختمفة وطبقًا ربط اإلنفاؽ الفعمي بالمستوي

 .لمصبلحيات المقررة

  زيادة الدقة في تقديرات الميزانية عف طريؽ تفصيؿ عناصر اإلنفاؽ  وتقديرات اإلحتياجات لكؿ

 .برنامج بداًل مف تقدير إجمالي  لمبنود مما يجعميا أقؿ أو أكثر مف اإلحتياجات الحقيقية

 وحسف استخداـ الموارد " اإلنفاؽ العاـ"ية الشعور لدى المستويات اإلدارية المختمفة بمسؤولية تنم

 .المخصصة وتأكيد أىمية متابعة اإلنفاؽ وتقييـ اإلنجاز

  توفير مقاييس أداء تساعد في الحكـ عمى فعالية وكفاءة األداء مما يتطمب توفير معمومات

مثبًل )ى المردود اإلقتصادي لئلنفاؽ عمى الخدمات ككؿ ضرورية لحساب ىذه المقاييس لمحكـ عم

 .(الخ...,بمدياتالتكمفة الخدمة في , معدؿ تكمفة المتدرب أو الموظؼ في المراحؿ المختمفة

 :اليق؟ي  بين موااهة الب؟امج وموااهة اداا :  هيالثا مطمبال
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امج واألداء ىي عبارة عف اصطبلحات أف موازنة البرامج ، وموازنة األداء وموازنة البر الكتاب  يرى بعض

مختمفة لحقيقة واحدة ، بينما يفرؽ البعض بيف موازنة البرامج وموازنة األداء مف زاوية المستوى التنظيمي 

فالبرنامج يمثؿ مستوى تنظيمي أعمى مف مستوى األداء ، ومف ناحية عامؿ الزمف تنظر موازنة البرامج 

  1.ة األداء الماضي حيث تسجؿ ما تـ فعبل إلى المستقبؿ ، بينما تناوؿ موازن

ابتداءا البد مف المبلحظة أف موازنة األداء ال تتطمب تحوال جذريا في أساليب  :موااهة اداا  :الق؟ع ادول

الموازنة التقميدية المعموؿ بيا، وال كنيا عبارة عف إعادة تأكيد لممبادئ المقبولة منذ وقت طويؿ، والتي 

لموازنة عمى أساس تحميؿ دقيؽ لمبرنامج ، والموازنة التقميدية تتماشياف معا و كبل تقتضي بأف تبنى ا

بالواليات المتحدة األمريكية ، حيث  1912ظيرت فكرة موازنة األداء في عاـ المدخميف يدعـ األخر 

كة بحر " عمى ضرورة االستفادة مف بعض توصيات و أفكار ما يسمى ( االقتصاد و الكفاية ) أكدت لجنة 

 ".اإلدارة العممية في القطاع الخاص 

ىي ذلؾ التبويب في الموازنة الذي يركز عمى األشياء التي تقـو بيا الحكومة ، وليس عمى موازنة األداء 

 تشترييا ، وبيذا فإف موازنة األداء تنقؿ التركيز مف وسائؿ القياـ بيا ، إلى العمؿ المنجز  األشياء التي

ىي تمؾ الموازنة التي " وازنة في الواليات المتحدة األمريكية بأف موازنة األداء وقد ذكر مكتب الم."نفسو

وكؿ ما أنجز مف األعماؿ  اإلنجازات،والبيانات و المعمومات اإلحصائية التي تقيس  األىداؼ،تبيف 

 (2)." المدرجة في كؿ برنامج

معيف عمى شكؿ مخرجات تطبؽ عندما تكوف النتائج المطموب تحقيقيا مف نشاط معيف أو مشروع 

مفصمة ومحددة بشكؿ مسبؽ، بحيث يمكف تقدير األمواؿ المطموب تخصيصيا لذلؾ النشاط أو المشروع 

 .في التكمفة المعيارية لكؿ وحدة مف المخرجات( كمية السمع والخدمات)بضرب حجـ المخرجات 
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صفات والكميات بتفاصيؿ تحدد الموا فإنيامبنى  إنشاءونضرب مثبل عمى ذلؾ، عندما تريد الحكومة 

الخ، ثـ ..، ابتداءا مف الحفريات والحديد واالسمنت والببلط والدىاف دقيقة لكؿ بند مف بنود ىذا المشروع

نحدد تكمفة كؿ وحدة مف ىذه البنود، ثـ نضرب الكميات في التكاليؼ ونجمعيا لنصؿ إلجمالي تكمفة ىذا 

ازنة األداء، ألف كميات وتكاليؼ ومخرجات المشروع بمو ( التقديرات)المشروع، وتسمى ىذه الموازنة 

 .واضحة ومحددة مسبقا بشكؿ دقيؽ

لمجيد المطموب أداؤه، ولممخرجات المطموب  ، في موازنة األداء تضع السمطة العميا تفاصيؿ كاممة لمعمؿ

لتي حددت ، بحيث تكوف ىذه ضمف مسؤوليات الجية العميا اإتباعياتنفيذىا، ثـ يطمب مف الجية المنفذة 

 .المدخبلت والعمميات والمخرجات

والطرؽ والسدود والمواـز  اإلنشاءاتينطبؽ ىذا البياف عمى كثير مف المشاريع أو البرامج الحكومية مثؿ 

 .المختمفة وغيرىا

ي ذالخمسينات ، ففي الوقت ال في بداية عقد البرامجظيرت موازنة  (1) :موااهة الب؟امج:الق؟ع الثاهي

تعبير موازنة األداء ، كانت لجنة أخرى مكمفة بدراسة إدارة مدينة   (Hoover)" جنة ىوفرل" استخدمت 

بيدؼ تطوير الموازنة التقميدية ،وقد أشارت في أوؿ تقرير " موازنة البرامج "نيويورؾ قد استخدمت تعبير 

قياس أداء ما تـ  ليا بأف موازنة البرامج تضع األىداؼ وتحدد مسؤوليات التنفيذ التي يتـ عمى أساسيا

إنجازه مف قبؿ الوحدات اإلدارية ، وتعتبر  بتالي أساسا راسخا لدارسة كفاءة و قياس الخدمة التي أديت ، 

مما يجعؿ الموازنة أساسا لموازنة السنة التالية ، ويمكف لكؿ مف المسؤوليف و الرأي العاـ الحكـ عمى 

 .في مجموعيا ما تقـو بو الحكومة سبلمة تخصيص األمواؿ لمبرامج المنافية التي تشكؿ

 :يمي  ويتميز المدخؿ السابؽ لمموازنة عمى األساس بما
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 بياف األعماؿ التي أنجزت في السنة الماضية وتكاليفيا. 

 توضيح الجية المسؤولية عف أداء العمؿ المقرر ، ومنحيا الصبلحيات الضرورية لتنفيذ. 

 فاؽ و التمويؿتقديـ صورة واضحة عف البدائؿ المتعمقة باإلن. 

نماتطبؽ عندما تكوف النتائج المتوقعة غير محددة وغير مفصمة،  تكوف عمى شكؿ أىداؼ واجبة  وا 

 .األىداؼتمؾ  إلىالمناسب لموصوؿ  اإلجراء إتباعصبلحية  المنفذةالتحقيؽ، وحينيا يترؾ لمجية 

سمطات العميا، كما كاف الحاؿ تكوف خاضعة لرقابة ال وبذلؾ فكمية السمع والخدمات المنتجة ونوعيتيا ال

أية طريقة توصميا لميدؼ بكفاءة  إتباعمسؤولية  المنفذةفي موازنة األداء، وبذلؾ تقع عمى الجية 

 .وفاعمية، وبذلؾ تتميز بالبلمركزية وحرية اتخاذ القرار أثناء التنفيذ لموصوؿ لميدؼ

ا مع الجية التنفيذية عمى أساس تحقيؽ يتـ تقدير المخصصات وفقا لموازنة البرامج باتفاؽ الجية العمي

 .برامج أو مشاريع أو أنشطة مخططة مسبقا ومتفؽ عمييا كأىداؼ

معيد متخصص لتدريب وتأىيؿ ) بإنشاءونضرب مثبل ليذا النوع مف المشاريع ىو قرار الحكومة 

المكمفة بتنفيذه ، فنظرا لعدـ وجود تحديد مسبؽ لمتطمبات ىذا المشروع، فانو يترؾ لمجية (الدبموماسييف

يمـز مجاالت التنمية والبحث والتطوير أو الحروب أو األوبئة أو المستجدات التي لـ  أمر تحديد كؿ ما

أمر تقدير التكاليؼ وكمية تحقيؽ اليدؼ بيد  إبقاءتكف متوقعة، فعندما يتحدد اليدؼ المطموب تحقيقو مع 

موازنتيف  أنيماعمى  إلييماينظر  أوموازنة واحدة ،  قد ينظر لمبرنامج و األداء عمى أنيما .الجية المنفذة

مراحؿ تطور  باعتبارىما مرحمتيف منفصمتيف مف" موازنة األداء " ، و "موازنة البرامج "  منفصمتيف

 .الموازنة

وتعرؼ موازنة األداء بأنيا موازنة أصغر وحدة إدارية بينما تعرؼ موازنة البرامج بأنيا الموازنة التي تتكوف 

موازنات أداء الوحدات الصغيرة والتي تكوف فيما بينيا البرامج ،باإلضافة إلى ذلؾ يفرؽ البعض بيف مف 



البرامج و األداء عمى أساس أف موازنة البرامج تعتبر أداة تخطيطية بينما تعتبر موازنة األداء تعتبر أداة 

ا لمرقابة و الرقابة االيجابية رقابية وترتبط منيما باألخرى عمى أساس إف التخطيط يعتبر عنصرا الزم

 .تتطمب بالضرورة تخطيطا مسبقا

 (1) :و يمكف التمييز بيف الموازنة البرامج و موازنة األداء في األمور الثبلثة التالية

اإلدارية حيث ترتبط موازنة البرامج عادة بمستوى إداري أعمى مف المستوى  تاالرتباط بالمستويا -1
نات األداء التي ترتبط عادة بالمستويات التنفيذية ، أي أف البرامج يحتوي عمى اإلداري الذي ترتبط بو مواز 

 .عدد مف وحدات األداء
االرتباط بعنصر الزمف حيث ترتبط موازنة البرامج بالتخطيط لممستقبؿ ينما ترتبط موازنة األداء  -2

 .بقياس و تقييـ ما يتـ مف إنجازات
اد موازنة البرامج يسبؽ إعداد موازنة األداء باعتبار وأخيرا مف حيث أولوية اإلعداد حيث أف إعد -3

                                                  .أف موازنة البرامج ىي اإلطار الذي يتـ قياس األداء وفقا لو

 نةلج تقرير إلى استناداً  ذلؾ و األداء، وموازنة البرامج موازنة بيف التفرقة عدـ يروف الكتاب معظـ أف ماك

 موازنة بيف تمييز ودوف الموازنة ىذه استخداـ فيو أوصت والتي 1949 عاـ في الصادر األمريكية "وفرى"

 :يمي ما التقرير في ورد فقد األداء، وموازنة البرامج

 وادهشطة الماام ام  قارمة موااهة بإيباع اية،كالم؟  لمحكومة الموااهة مضمون لك بيحايث هوصي "

 استخدمت المجنة أف ماك, PERFORMANCE BUDGET  أداء موازنة نسمييا ما وىي ": والمش؟واات

 في ورد ماك ، متماثبلف أنيما عمى  PROGRAMS  "والبرامج PERFORMANCE  األداء" مصطمح

 : أعبله إليو المشار التقرير مف التالية الفقرة

 من باال والمش؟واات شطةاده و الخامات أساس ام  وثييةك ياا أن يمب واداا  الب؟امج موااهة"

                                  
إلمارات العربية المتحدة ، يناير دولة ا –الشارقة "  إدارة الماؿ العاـ  " أشرؼ صالح، ورقة عمل مقدمة في ملتقى  - (1)
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 ."ش؟اؤها سييم اليي ادشيا  ام  اايمااها

 مسيوى أهه ام  الب؟هامج " يعرؼ و واألداء، البرنامج مف ؿك مف المقصود إليضاح محاوالت بذلت وقد

 .مخيمقة ب؟امج ااة عي يشي؟ك قا أاا  وحاات من ااااً  ييضمن إذ ،اليهظيم حيث من اداا  من أام 

 حكومية، إاا؟ية وحاة أو لواا؟ة اليابع المكيب أو ليسمكا اقل مسيوى ام  اداا  حااتو  يكون بيهما

 ". اداا  ان مباش؟ة مسؤولية مسروال المكيب أو الشابة أو اليسم هذا يكون حيث

 البرامج فموازنة  ،TIME DIMENSION   الزمني البعد حيث مف األداء عف أيضا البرنامج ويتميز

 الحكومة فتزم التي واالجتماعية االقتصادية بالسياسات التنبؤ عمى تقوـ ألنيا بؿ،المستق طابع تصور

 وضعيا سبؽ التي األداء معدالت حيث مف الماضي أساس عمى األداء تجييز ينبغي بينما إتباعيا،

تباعيا  .نتائجيا واختبار سابقة فترات في وا 

 حكومية إدارية وحدة أصغر موازنة ىي األداء موازنة بأف القوؿ يمكف ذلؾ عمى وبناء

 الصغيرة اإلدارية الوحدات ىذه أداء موازنات مف ، البرامج موازنة تتكوف بينما ،(الشعبة،المكتب،القسـ)

 .والتي تكوف فيما بينيا البرامج ، و بمعنى أخر، فإف مستوى موازنة األداء أقؿ مف مستوى موازنة البرامج

 ما إذا وىي واحدة حالة في وذلؾ البرامج موازنة مستوى نفس يف األداء موازنة تكوف أف يحدث قد ولكف

(1واحداً  نشاطاً  أو مشروعاً  البرنامج مكونات انتك
 .

) 

 

 

 

 

                                  
1)

 .
 .171، ص  1995محمد أحمد حجازي، مرجع سابق ،  -  (



 :موااهة الب؟امج والمحاسبة ام  اداا  عي الممااات المحمية  اليحول هحو يطبي :المبحث ال؟ابع

 تخفيض إطبلقا يعنى ال البنود موازنة مف بدال األداء عف المحاسبة و البرامج موازنة إلى االتجاه إف

 مف الجديد األسموب ىذا إلى االنتقاؿ أف مع األخذ باالعتبار ، اإلنفاؽ ىذا فعالية مف دكالتأ ولكف اإلنفاؽ

 .متأنية دراسات إلى ويحتاج سيبل أمرا ليس الموازنة إعداد

 المعايير تحديد ثـالعامة  ؼ صر  مف األىداؼ تحديد عمى الجديد الموازنة إعداد أسموب يعتمد وقد

 .صرؼ النفقة مف اليدؼ تحقيؽ مف دكوالتأ األداء بتقييـ الخاصة

تنطمؽ مف مفيـو آخر لتقدير النفقات و ذلؾ عندما يرتبط ذلؾ التقدير باليدؼ مف  موازنة البرامج واألداءف
 . يتطمبيا تحقيؽ ىذا اليدؼ فيي تحاوؿ أف تحدد ىدؼ الجماعة المحمية أوال ثـ تقدر التكمفة التي. النشاط

وعمى ىذا فإف موازنة البرامج و األداء تسعى إلى تقدير تكمفة و مردود أداء الجماعة المحمية بدال مف 
 .صرؼ نفقات البنود واستيبلؾ اإلعتمادات الموجودة في الميزانية دوف أف يكوف ىناؾ مقاييس أداء

ووحااياا المخيمقة  الممااة المحمية مي؟؟ ام  أمااة مممواة ادهااف الهي " فموازنة البرامج واألداء
 يحييياا خالل عي؟ة امهية ميبمة باا يقصيماا يباا  لمب؟امج و ادهشطة و الماوا الالامة لاذا اليحيي ، 

  (1)".قياس الكقا ة  و مع يحايا اليكمقة الميا؟ة ليهقيذ كل ب؟هامج أو هشاط ، ويحايا ماايي؟ اإلهماا

                 مزايا مف تحققو لما العامة المالية لئلدارة نوعية نقمة واألداء البرامج موازنة تطبيؽ عممية فتعتبر

 توفير واألداء البرامج موازنة لتطبيؽ عمى الجماعات المحمية يجب ولكف (تحقيؽ فعالية النفقة العامة ) 

 :التالية المقومات

   والوحدات مصالحيا  مف مجموعة عمى يياوتقسم الجماعات المحمية أىداؼ تحديد: أوال 

 في األىداؼ ىذه وتقسيـ منيا، جزء أو ثركأ أو األىداؼ ىذه أحد تنفيذ في تشارؾ التي األخرى اإلدارية

                                  
األساليب الحديثة في اإلدارة المالية " ورقة عمل مقدمة في الملتقى العربي الرابع بتصرؼ ، خالد ألمهيني ،   - (1)

 .65ص . 2008لبناف ، يوليو  –، والمنعقد في  بيروت "العامة



 تحديد و لتنفيذىا البلزمة األنشطة وتحديد البرامج مف مجموعة إلى لمجماعة المحمية مصمحة تابعة كؿ

 أجميا مف التي الرئيسة االختصاصات نطاؽ في تكوف األجؿ طويمةلاو  صيرةالجماعة المحمية الق أىداؼ

 .األمواؿ طمب تـي

  استخداـ ليشمؿ العامة المالية اإلدارة أدوات أحدك المحاسبي النظاـ تعديؿإصبلح و : ثاهيا 

 .مما يساعد دراسة وتحديد تكاليؼ كؿ نشاط و برنامجليتماشى مع الموازنة  ، التكاليؼ محاسبة

  النسبالمؤشرات ،  مثؿ القياس ىذا أدوات بتحديد وذلؾ األداء، قياس وسائؿ تحديد :ثالثا 

مف  وحدة كؿ في وتقسيماتو برنامج لكؿ بالنسبة واألداء التنفيذ معدالت لقياس األداء ومعدالت المئوية

 . مصالح الجماعة المحمية

 : التالية كؿ مف ىذه العناصر سوؼ نتطرؽ لو بأكثر تفصيؿ في المطالب الثبلثة 

 : الممااات المحمية أهااف يحايا:  ولالمطمب اد 

أىداؼ الجماعة المحمية بصفة عامة ىي النتيجة النيائية المطموبة تحقيقيا أو الوصوؿ إلييا  في خبلؿ 

عنصرا ىاما في عممية التخطيط كما تعتبر عنصرا ىاما في الرقابة وتقييـ األىداؼ  رتعتب، و  مدة معينة

ساعد وضع األىداؼ عمى توجيو جيود الجماعة المحمية وتخصيص مواردىا بيف مختمؼ أوجو األداء، وي

النشاط ومصالحيا و التنسيؽ بينيما فأىداؼ بمثابة المنار الذي يحدد االتجاه العاـ لممجيودات الجماعة 

 .المحمية 

ميف لبذؿ أقصى جيود و تحديد األىداؼ بدقة و وضوح يساعد عمى إيجاد الدافع لدى المسؤوليف و العام

ممكف ، وتقميؿ حدة الصراعات واالختبلفات ، وتنمية الشعور بالوالء و االنتماء لمجماعة المحمية  ، 

  .وخاصة إذا اشترؾ سكاف اإلقميـ في عممية تحديد  و وضع األىداؼ المطموبة تحقيقيا في إقميميـ



 (1):ادهااف  مسيويات: الق؟ع ادول 

 و تعرؼ األىداؼ اإلستراتيجية أحيانا باألىداؼ العامة أو الرسمية و تمثؿ  :ادهااف اإلسي؟اييمية

ىذه األىداؼ النتائج النيائية التي ترغب اإلدارة العميا لمجماعة المحمية في تحقيقيا ، فيي تصاغ بشكؿ 

لمحمية عاـ و شامؿ حوؿ النتائج الكمية المطموبة تحقيقيا وتضعيا اإلدارة العميا عمى مستوى الجماعة ا

 .محددة النياية  ككؿ ، وىي أىداؼ طويمة األجؿ و غير

فاليدؼ المحدد لممدى الطويؿ يتـ تحقيقو في فترة تفوؽ السنة المالية ، فعالية النفقة تتحقؽ في المستقبؿ  

 .ونممس ذلؾ في المشاريع التنمية طويمة األجؿ

  مف اإلدارة العميا لمجماعة  وىي األىداؼ التي يشارؾ في صياغتيا كؿ :ادهااف اليكييكية

المحمية و اإلدارة الوسطى ، فتصاغ عمى مستوى اإلدارة والمصالح ، وىي أىداؼ متوسطة األجؿ وليا 

نيايات محددة، وتكوف أكثر تحديدا مف األىداؼ اإلستراتيجية و تشتؽ منيا و تمثؿ الوسائؿ التي مف 

 :تيكية ما يمي خبلليا تحقيؽ األىداؼ االستراتيجة و مف أىداؼ التك

  إصدار شيادة الميبلد ( 12خ ،S 12 .) 

  خبلؿ السنتيف  % 25زيادة عدد المستفيديف مف سكف االجتماعي لمبمدية بنسبة

 .القادمتيف

 مع  تشارؾ في صياغتيا اإلدارة الوسطى لمجماعة المحمية ىي األىداؼ التي:يشغيميةف الاهااد
تصاغ عمى مستوى األقساـ والمصالح واألفراد ، وتكوف أكثر و ( التي تشرؼ عمييا ) اإلدارة اإلشرافية 

وىي أىداؼ قصيرة األجؿ ، وتمثؿ وسائؿ  تفصيبل و تحديدا مف األىداؼ التكتيكية وتشتؽ منيا ،
 .    وأساليب تحقيؽ األىداؼ التكتيكية 

                                  
التخطيط االستراتيجي و تحسين جودة " حاتم قبيل ، المدير العربي و اإلدارة  اإلستراتيجية ، ورقة عمل في ملتقى  - (1)

 .46، ص 2008أوت –المملكة المغربية –، و المنعقد في طنجة ( ادوار القيادات اإلدارية ) األداء المؤسسي 
 



 :ومف أمثمة األىداؼ التشغيمية ما يمي 

  لمبمدية حوؿ تحسيف جودة الخدمات ( دنية قسـ الحالة الم) تنفيذ برنامج لتدريب عماؿ
 .المقدمة لممواطنيف خبلؿ ستة أشير

 :الش؟وط الوامب يواع؟ها عي صياغة ادهااف: الق؟ع الثاهي
لكي تتسـ األىداؼ بالفعالية في تحقيؽ النتائج المرجوة منيا، فإف ىناؾ مجموعة مف الخصائص أو 

 :اغتيا وصوال إلى تكويف ما يسمىالمواصفات الواجب مراعاتيا عند تحديدىا أو صي

 :الذي تتحقؽ في الشروط الممخصة في الجدوؿ التالي:  Un Bon Objectif ) : ) اليدؼ الجيد 

 .خصائص الهدؼ الجيد: (03)الجدوؿ رقم 

 .112مفتاح فاطمة ، مرجع سابق ، ص  : مصدرال

  :   كيف يضع الممااة المحمية أهااعاا  -1

 (1):ىناؾ خطوات رئيسية يجب إتباعيا إذا ما أردنا تحقيؽ النتائج المرجوة مف األىداؼ و ىي

                                  
 .49حاتم قبيل ، مرجع سابق ، ص  -(1)

 (واضح ) دقيق ومحدد 

 

، كما يجب أف تكوف ( تنفيذ البرنامج ) يجب تحديد الهدؼ من إحداث التغيير 
 (.المكاف و الزماف و الجهة )   المستهدفة محددةالمجموعة 

 .األداءيقاس باستخداـ مؤشر  أفيمكن  قابل للقياس

 .يمكن بلوغ الهدؼ في الوقت المحدد و بالوسائل المتاحة قابل للتحقيق

 مبلئم وموافق للموضوع

 

 .يستجيب للحاجات المحددة

 .الوقت المناسب لتحقيق النتيجة مناسب في أوانو



 تحديد المياـ المطموبة القياـ بيا؛ -1
 تحديد كيؼ سيتـ قياس األداء؛ -2
 لواجب قياسو ؛تحديد مستوى الناتج أو المعيار ا -3

 ؛تحديد الوقت أو المدى الزمني لتحقيؽ اليدؼ  -4
 ؛تحديد أولويات األىداؼ  -5

ويعد تحديد اليدؼ أو مجموعة األىداؼ المطموبة تحقيقيا خطوة أساسية في صياغة رسالة الجماعة 

 :المحمية وذلؾ لؤلسباب اآلتية

جماعة المحمية وتحديد قواعد تمثؿ األىداؼ بمستوياتيا المختمفة نقطة البدء في رسـ سياسة ال .1

عداد البرنامج و المشروعات و وضع الموازنات بما يتماشى مع األىداؼ  جراءات العمؿ ، وا   .وا 

يسيؿ وجود األىداؼ مف ميمة متابعة العمؿ و تقيـ نتائجو، فإذا ما أحسف صياغة األىداؼ  .2

اس وتقييـ مستوى وجود اإلنجاز وتحديد مجاالتيا ومستوياتيا، فإنيا تستخدـ معايير أو مؤشرات في قي

 .المحقؽ في المراحؿ المختمفة

تستخدـ األىداؼ كمرشد في اتخاذ القرارات ، فعمى ضوء األىداؼ تتخذ القرارات التي تضمف أف  .3

السياسات الداخمية ومعدالت األداء ، والنفقات، واألدوار الوظيفية ، واإلجراءات المتبعة في أداء  تكوف

 .النواتج المرغوب في تحقيقياالعمؿ متوافقة مع 

توضح األىداؼ الناتج أو العوائد المتوقعة مف البرامج والمشاريع التي تقـو بيا الجماعات  .4

 . المحمية، وترسـ ليـ االتجاه الواجب السير فيو

تخدـ األىداؼ كمصدر لمتحفيز و االلتزاـ ، فاألىداؼ  توضح الرؤى والتوقعات وأسس التقييـ  .5

 .و الوحدات مما يساعد في حفزىـ و توحيد جيودىـ نحو النتائج المتوقعة منيـ لجميع األفراد 

 

 



 :إل  المحاسبة ام  ادساس االسيحيا   الهياي هييالل من المحاسبة ام  ادساسإل ا: لثالمطمب الثا

 يبأسال باستخداـ وذلؾ الموازنة تبويب مع يتفؽ بما لمجماعة المحمية والمحاسبي المالي النظاـ تطوير

 بحصر يعني الذي االستحقاؽ، أساسك المتقدمة المحاسبي القياس أسس عمى المستندة المتطورة المحاسبة

 أمواؿ استخداـ وترشيد األداء تقييـ مف شأنو المساعدة في والمشاريع واألنشطة لمبرامج المختمفة التكاليؼ

  . جماعةال

 :Accrual Basisاالسيحيا   مقاوم المحاسبة ام  ادساس : ادولالق؟ع 

يعرؼ أساس االستحقاؽ بأنو، أساس محاسبي يتـ االعتراؼ بموجبو بالمعامبلت و األحداث األخرى عند 

، ولذلؾ تسجؿ المعامبلت و األحداث في (وليس فقط عند استبلـ أو دفع النقد أو المعادلة ) وقوعيا 

 .نية الخاصة بياالسجبلت المحاسبية و يعترؼ بيا في القوائـ المالية لمفترات الزم

يعتمد أساس االستحقاؽ عمى تحميؿ الحساب الختامي لمسنة المالية بالنفقات و اإليرادات التي تحققت 

اإليرادات قبضت أـ  فعبل خبلؿ تمؾ السنة بغض النظر عما إذا كانت ىذه النفقات قد دفعت أو لـ تدفع و

االستحقاؽ تمكف مف معرفة االلتزامات والموارد  وبالتالي فإف البيانات المالية المعدة عمى أساس، لـ تقبض

المالية التي سيتـ قبضيا في المستقبؿ لذلؾ فإف البيانات المالية التي تعتمد أساس االستحقاؽ تعتبر أكثر 

حساب قياس ) و بصيغة أخرى يعرؼ بأنو ذلؾ األساس الذي يعتمد عمى تحميؿ الحساب الختامي فائدة

لمصروفات و اإليرادات التي تحققت فعبل خبلؿ تمؾ السنة بغض النظر عما إذا أي سنة مالية با( النتيجة 

 (1).كانت ىذه النفقات قد دفعت أـ لـ تدفع بعد، و اإليرادات قبضت فعبل أـ لـ تقبض

ويعني ىذا األساس إثبات العمميات المالية لحظة حدوثيا ،وبناءا عميو يتـ تحميؿ السنة المالية بكافة 

دتيا بكافة اإليرادات المتحققة خبلليا ، بغض النظر عف موعد الدفع الفعمي أو القبض النفقات و إفا

                                  
 .22لد ألمهيني ، مرجع سابق ، ص خا - (1)



الفعمي سواء تـ ذلؾ في السنة المالية التي حدثت بيا أو في سنة مالية سابقة أو الحقة ، األمر الذي 

أعماؿ النشاط  يرسخ فكرة استقبلؿ الذمة المالية لمسنة المالية التي يتـ فييا تسجيؿ وتمخيص وعرض نتائج

 (1).وبياف المركز لمحكومة بصورة عادلة وسميمة

و قد القى استخداـ ىذا األساس قبوال كبيرا في قطاع األعماؿ اليادؼ لمربح كما اتجيت دوؿ العالـ إلى 

تطوير نظميا المالية باستخدامو باعتباره منيجا محاسبيا متكامبل يتسـ بالدقة و يقدـ كافة البيانات األزمة 

 . ظيار نتائج تنفيذ األنشطة الحكومة خبلؿ فترة الموازنةإل

 (2):وقد برزت أسباب عديدة وراء فكرة استخداـ أساس االستحقاؽ في المحاسبة الحكومية وفيما يمي أىميا 

الثورة اإلدارية في الجياز الحكومي التي أدت إلى ظيور قيادات إدارية مؤىمة ومدربة،تطالب  -1

عمى أساس قياس سميمة وكاممة ، وضرورة استخداما  ألساليب الكمية الشاممة  بضرورة توفير البيانات

 .التي تمـز  لمعالجة بيانات ونتائج ىذا األساس 

الثورة التكنولوجية المتمثمة في إستخداـ الحاسوب الذي أصبح أصات ضرورية لئلدارة في معالجة  -2

 .فائقة البيانات المالية و استخراج النتائج بدقة كبيرة و سرعة 

االتجاىات الجديدة لطمبات السمطة التشريعية التي بدأت باالىتماـ بحصر تكاليؼ األنشطة و  -3

المشاريع و الخدمات األخرى لمحكومة ، ولذلؾ بقصد التعرؼ عمى مدى كفاءة اإلدارة الحكومية في إدارة 

 .الماؿ العاـ ومدى تقيدىا بالقوانيف و األنظمة 

بيانات و المعمومات الكاممة عف تكاليؼ الخدمات و األنشطة المختمفة ضرورة استخدامو لتوفير ال -4

التي تقـو بيا الحكومة ، األمر الذي يمكف متخذي القرارات مف دراسة ىذه البيانات وتحميميا، ومقارنة 

التكاليؼ الحقيقة بيف سنة و أخرى ، لتحديد اتجاه ىذه التكاليؼ و معرفة المتوقع منيا عمى أسس سميمة 
                                  

 .53، ص  1995محمد أحمد حجازي، مرجع سابق ،  - (1)
 .54، ص  1995محمد أحمد حجازي، مرجع سابق ،   - (2)



ييدا الستخداـ ذلؾ في عمميات التخطيط وتوزيع الموارد المحدودة عمى األنشطة المختمفة حسب تم

 .أولوياتيا

توفير البيانات البلزمة لتحقيؽ الرقابة الشاممة و الفعالة عمى أنشطة الكومة المختمفة و بياف مدى  -5

 .تحقيقيا ألىدافيا بأحسف الوسائؿ و أقؿ التكاليؼ 

(1):التالي   R .Anthonyكف اإلشارة إلى قوؿ  روبرت أنتوني و في ىذا المجاؿ يم 
  

إال إذا يوع؟ت له ...ال يمكن دحا الييام بال؟قابة أو ييييم الكقا ة أو اداا  أو اليياس اإلاا؟ة بادهااف "

البياهات الموثوقة باا ان الهقيات، إن مثل هذه البياهات يمكن الحصول امياا عيط من هظام محاسبي 

 " خام أساس االسيحيا يسي

مف دليؿ محاسبة الحكومية الصادرة عف المؤتمر اإلقميمي لييئة األمـ  ( 103) وقد ورد في الفقرة  رقـ 

 : ما يمي  1969المتحدة الذي عقد في بيروت سنة 

هظ؟ا لهمو و ياييا الامميات الحكومية ، عيا أصبح أساس االسيحيا  يسيخام عي باض الاول ،وهذه " 

ط؟يية شاممة وهاعاة ،خاصة عي الاول اليي يطب  موااهة الب؟امج و اداا  ، إذ ييام هذا أعضل 

  ".ادساس الصو؟ة الكاممة لألهشطة المالية ، وهو ما يمب االاي؟اف به كااف م؟غوب عبه 

 يتسـ بالعديد مف المزايا التي توفرسستحقاؽ اال عمى األساسفي الجماعة المحمية إف تطبيؽ المحاسبة 

 : نذكر أىميا اإلنفاؽ فعالية قياس في تستخدـالمعمومات البلزمة التي 

                                  
(1 )

   - Robert N. Anthony, " Accrual Accounting may be Coming " The Federal 
Accountant, ( June , 1975) , p.8. 



يعطي البيانات المالية الدقيقة و الضرورية إلظيار الحساب اإلداري لمجماعة المحمية بصورة  -1

واقعية وسميمة ، نتيجة معالجة لكؿ مف النفقات و اإليرادات وذلؾ بتحميؿ السنة المالية نصيبيا العادؿ 

 . يمامف كؿ من

حيث في تاريخ معيف  لمجماعة المحمية مركز المالياليوفر بيانات أكثر عدالة إلظيار يعطي و  -2

الجماعة المحمية و مطموباتيا ، بما في تتضمف كافة موجودات  يتضمف المركز المالي بيانات حقيقية

 .ذلؾ حقوؽ الجماعة وحقوؽ الغير 

 .الجماعة المحمية  تسجيؿ جميع الخطوات الخاصة بكؿ عممية تقـو بيا -3

 .قياس التكمفة الحقيقية لكؿ نشاط مف أنشطة وحدة الجماعة المحمية  -4

  .نو أكثر مبلئمة لتطبيؽ المبادئ المحاسبية المقبولة وخصوصًا مبدأ مقابمة المصروفات باإليراداتا  

بيف الفترات  يوفر رقابة أكثر شمولية وليس عمى حركة النقدية فقط، وىذا يتيح إجراء مقارنات سميمة

  .المالية، استنادًا إلى استقبلؿ كؿ فترة عف غيرىا

 سوؼ ليا، قياس أداة االستحقاؽ أساس مف تتخذ التي التكاليؼ محاسبة عمى المبنية العامة والموازنة

 :يمي ما إلى إضافة اإلدارية العممية مختمؼ وفي المجاالت جميع في ىاماً  دوراً  تمعب

 .األىداؼ تحديد .1

 .المحددة األىداؼ لتحقيؽ بيا التقيد المسئوليف عمى يجب التي المختمفة األداء اييرمع تحديد .2

 .الصحيح األداء تشجيع .3

 .األداء تقييـ .4

 مراحؿ مختمؼ في داءاآل و البرامج موازنة عدادإ في ميماً  دوراً  االستحقاؽ أساس يمعبومف جية أخرى 

 :التالية الفقرات في " الحكومية المحاسبة اليل"  إليو ذىب ما دورتيا،وىذا



 وعاراة، شموالً  ادساليب ث؟كأ أهه والواقع الاول، من ااا عي حالياً  يسيخام االسيحيا  أساس إن"  

 ان الكامل باإلعصاح ادساس هذا ييوم حيث واداا  الب؟امج موااهة الحكومة يبهت ما إذا السيما

 "ه عي م؟غوباً  هاعاً  يايب؟ أن يمب عإهه واميه المالية ادهشطة

 العامة المالية اإلدارة أداء بمستوى واالرتفاع القرارات التخاذ وضرورية، ممحة األمور، تمؾ إلى الحاجة فإ

 النتائج بيف المقارنات إجراء مف اإلدارة ىذه لتمكيف مسبقًا، المحدد مواعيدىا وفي الدقيقة التقارير لتقديـ

 .الموضوعة الخطط وبيف الفعمية

 عرضيا يتـ واألنشطة والبرامج األىداؼ عف وسريعة دقيقة بيانات تتطمب واألداء جالبرام موازنة إف

 البيانات ىذه إلى الحاجة مدى وتتوقؼ األمواؿ، واستخداـ التنفيذ عمى الرقابة أعماؿ تسيؿ بصورة

 الحكومة في المالي النظاـ تطور مدى : منيا عوامؿ عدة عمى حالة ؿك في اإلضافية المحاسبية

 المالية التطبيقات في الحاسوب استخداـ إمكانية مدى العامة، المالية اإلدارة وسائؿ مف وسيمةك اموواستخد

 .ومؤىبلتيـ وخبراتيـ والمحاسبية المالية الشؤوف في العامميف وقدرة والمحاسبية،

 قبؿ ذي مف ثركأ تكوف أف بالضرورة يعني ال واألداء البرامج بموازنة لؤلخذ اإلدارية التكاليؼ إف

 مادياً  المناسبة الظروؼ وتييئة تدريجية بصورة التحوؿ تـ ما فإذا المطموبة، اإلضافية لمبيانات نتيجة

 . أقؿ وبتكاليؼ بؿ إضافية تكاليؼ دوف إيجابية نتائج عمى الحصوؿ الممكف فمف وبشرياً 

 :اداا  قياس وسارل يحايا :المطمب ال؟ابع

 األداء إدارة خبلؿ مف الطرؽ بشتى والمتبلحقة، السريعة طوراتالت مواكبة إلى الحديثة الحكومات تسعى

 صوره، أفضؿ في الخدمات وتقديـ التطوير، تحقيؽ إلى سعياً  الخاص القطاع إدارة منيج بنفس لحكوميا 



 المجتمع حاجات وتزايد األىداؼ، تعدد : في أىميا يتمثؿ والتي ، التحديات مف الكثير لمواجية وذلؾ 
 األمواؿ رؤوس جذب في الدوؿ تسابؽ إلى أدت والتي.االقتصادية والتحوالت الموارد ةوندر  وتنوعيا،

 ).1) لذلؾ المناسبة البيئة خمؽ خبلؿ مف واالستثمارات

فيناؾ تحوؿ جوىري في  إدارة الحكومية   لمدوؿ المتقدمة التي أصبحت تعمؿ بفمسفة نمط إدارة البرامج و 

تي يجب قياسيا وتقييميا والتأكد مف حسف تنفيذىا مقارنة بالنتائج األنشطة الذي يركز عمى النتائج ال

المتوقعة والمستيدفة وفي المقابؿ ال زالت معظـ الدوؿ النامية تتمسؾ بنمط إدارة الموارد المادية،المالية و 

البشرية الذي يركز عمى مجرد رصد تدفؽ مدخبلت العمؿ الحكومي عمى إدارات و أقساـ اليياكؿ 

ة المعموؿ بيا بالوحدات الحكومية أكثر مف تدفقيا عمى برامجيا و أنشطتيا بما يساعد عمى قياس التنظيمي

و تقييـ جودة الخدمات المترتبة عمييا بداللة مقاييس و مؤشرات أداء موضوعية و حقيقية و معمنة 

 لؤلطراؼ الداخمية والخارجية 

 . (2)المختمفة 

 :  performance Measurement  قياس اداا : الق؟ع ادول

الرقابية وحدىا ال تمكف مف تقييـ  أداء النفقات العامة و كشؼ االنحرافات في غياب مقاييس المعايير 

األداء الفعمية ، فالخطوة التالية و الطبيعية ىي قياس فعالية النفقة العامة وكما رأينا سابقا ىناؾ معايير 

                                  
(1

   (SERVQUAL) فكواؿ باستخداـ نموذج السيري بن عبود ، قياس األداء الحكومي علي أحمد ثان).-
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مطموب كذلؾ اختيار طريقة لمقياس النتائج التي تنجـ عف رقابية مبلزمة لصرؼ النفقة العامة فإنو مف ال

 . صرؼ النفقات 

وغيرىا ، وبدوف مقياس واضح وسيؿ  كفعالية النفقة األمور،لمحكـ عمى  ميمة أداةىو  األداءمقياس ف

االستخداـ ومبسط ومتفؽ عميو ، ستتحوؿ األمور إلى التدخؿ الشخصي االنطباعي في الحكـ عمى 

ا، فمقياس األداء ىو القيمة الحقيقية لمؤشرات األداء ، وتتكوف نظـ قياس األداء مف األمور وتقييمي

مؤشرات ومعايير األداء عمى التخطيط و المبلحظة والرقابة عمى الموارد بيدؼ تحقيؽ حاجات المواطنيف 

قابة عمى وانجاز أىداؼ الجماعة المحمية ، ونظاـ قياس األداء ضروري لبلكتشاؼ األخطاء ، وتحقيؽ الر 

التي تقـو بيا الجماعة المحمية إلحداث التحسينات فييا وتحقيؽ أىدافيا عمى اختبلؼ  تمختمؼ العماليا

 . مستوياتيا 

 أو أعماليا نتائج تقيس أف لجماعة المحمية ا عمى :الممااة المحمية أاا  قياس أهمية: الق؟ع الثاهي 

 يتـ التي المعمومات أف إذ ، مكافأة أو عائد ىالنتائج عم ىذه خبلؿ مف تحصؿ لـ لو حتى  إدارتيا

ؿ عمييا الحصوؿ ولياـ تـو سوف  ) ث يشير رواد اإلدارة حي األحسف وبالتالي زيادة فعاليتيا  إلى ئياأدا تحوِّ

 :إلى أنو (  1896 -1894و لورد كيمفف 

را اهه ولكن حين حين يسيطيع قياس ما ييحاث اهه وياب؟ اهه باد؟قام ، عماه  ذلك اّهك يا؟ف شي" 

ما؟عيك سيكون ضريمة وغي؟ م؟ضية ، وعي يمك الحالة  ياما ان قياسه و اليابي؟ اهه باد؟قام ، عإن

 . "عيط، لكّهك قمما سيييام عي أعكا؟ك ويصل إل  م؟حمة الامم  ما؟عة قا يكون ادم؟ بااية

ويشير (   what Gets Measured Gets Done)  (ما يمكن قياسه يمكن اممه) :ومف جية أخرى 

، " والية ماساشوتس " طاء في الصناعة فيخأف معدؿ األ إلى"  " John Pratt " جوف بيرت " 

Massachusetts ""  وعندما تـ  األخرى معدؿ بيف الواليات أعمىويمثؿ ذلؾ   %23كاف قد بمغ ،



ىذه النسبة لكؿ فرع  يحدث أي تحسف ، ولمف عندما تـ تحديد قياس ىذا المعدؿ عمى المستوى الوالية لـ

،وذلؾ  األخطاءنسبة مف  أكثر أوصاحب أقؿ  إماأصبح لكؿ مدير يعرؼ بأنو سيشار إليو ،وبوصفو 

تطبيؽ القياس عمى  أعيدأشير  6وبعد (  % 12 إلى % 23)مف  الخطأشيرا انخفضت نسبة  12خبلؿ 

 :لتالي مما يعني ا % 8 إلى األخطاءوحدة إشرافية داخؿ كؿ فرع انخفضت النسبة 

 .مباشر مسئوؿ ؿك أساس عمى أو تنظيمية وحدة ؿك أساس عمى األداء قياس أىمية -1

 .الفشؿ مف النجاح تحديد الصعب مف معو يصبح النتائج قياس عدـ إف -2

 .الفشؿ نكافئ حتما فإننا النجاح مكافأة نستطيع ال عندما -3

 . منو نستفيد أو نتعمـ أف تستطيع لف فإننا النجاح نرى ال عندما -4

.معالجتو نستطيع لف فإننا الخطأ أو الفشؿ تحديد نستطيع ال عندما -5
(1) 

 : قياس أاا  الممااات المحمية مؤش؟ عاالية الهقية الاامة كنحا مؤش؟ات : الق؟ع الثالث 

  المىؤشى؟ مقاىوم(Indicator):  عبارة عف معطية كمي ة تقيس فعػالية و كفػاءة جػزء "مؤشر األداء ىو

 (2)."عميولنظػاـ بالنسبة إلى معيار، خطة، أو ىدؼ محد د و متفؽ أو كؿ  مسار ا

و ىو مقياس كمي أو نوعي ألداء برنامج ُيستخدـ إلثبات التغيير ويورد تفاصيؿ مدى العمؿ عمى تحقيؽ 

نتائج البرنامج أو تحقيقيا فعبًل ، ولكي تكوف المؤشرات مفيدة لمراقبة وتقييـ نتائج البرنامج، مف الميـ 

 .د مؤشرات تكوف مباشرة وموضوعية وعممية ومبلئمة، وتحديثيا بانتظاـتحدي

   مؤشر فعاليت النفقت العامت: 

                                  
 .02علي أحمد ثاني بن عبود ، مرجع سابق ، ص  - (1)

 (2) Berrah Lamia, « L’indicateur de performance, Concepts & applications », 
Cepadues Editions, Toulouse, 2002. , p47 

. 



فعالية النفقة العامة تقاس بمؤشر يسمى مؤشر فعالية النفقة العامة  الذي يعتبر مف أىـ المؤشرات 

ناتج واألداء المتحصؿ المستخدمة في قياس أداء الوحدات الحكومية ، و تعني ىذه المؤشرات بمقارنة ال

عميو بالنسبة إلى اليدؼ المرسـو  وتقاس فعالية النفقة العامة  بنسبة االنجاز الفعمي إلى االنجاز المخطط 

( =  نسبة)  الفعالية            :ليذا البرامج و يعبر عنو  بالعبلقة التالية 
اإلجناز الفعلي
 اإلجناز املخطط

مميوف دينار لمكيمومتر الواحد  أي  01كيمومتر بسعر 200ة ببرنامج انجاز تقـو الوالي: ومثاال عمى ذلؾ 

 . مميوف دينار  200تكمفة الكمية لممشروع  
 200 إهماا إذا كاف اليدؼ %50كيمومتر مف الطرؽ المرصوفة يمثؿ فعالية مقدارىا  100 عإهماا

مميوف دينار  50شروع ما يساوي مف المبمغ الكمي لمم % 50و استيبلؾ كذلؾ كيمومتر خبلؿ مدة معينة 

. 

=  (نسبة ) النفقة العامة  مؤشر فعالية 
    كيلومرت
=       كيلومرت

     مليون دينار
   %=      مليون دينار 

كيمومتر أي تحقيؽ  100مميوف دينار قد حققت اليدؼ و ىو إنجاز  50فنفقة العامة المتمثمة في مبمغ 

 .بالنسبة لممشروع ككؿ ، %50فعالية 

فيعبر ىذا المؤشر عف درجة فمؤشر فعالية النفقة العامة ىنا أداة لمتقييـ ، و الحكـ عمى أداء الوالية 

 .تحقيؽ األىداؼ التي تسعى الوالية إلى الوصوؿ إلييا خاصة مف منظور النواتج النيائية 

 :لمحكـ عمى أنشطة الجماعات المحمية ةادأكف إستخداـ مؤشر فعالية النفقة العامة يبي  والشكؿ التالي 

 

 

 



 .  الجماعات المحلية بإستخداـ مؤشر فعالية النفقة العامة أداءتقييم : ( 04)الشكل رقم 

 
 من إعداد الطالب :المصدر

 

لنتائج المتوقعة ، وىو فمؤشر فعالية النفقة يتعمؽ بدرجة بموغ النتائج ، أي الفرؽ بيف النتائج المحققة و ا

أي ما تـ ) بالوقت نفسو يرتبط بتحقيؽ األىداؼ ، وعميو يمكف القوؿ انو كمما كانت النتائج المحققة 

، كمما كانت الجية  (1)( أي األىداؼ المسطرة ) اقرب مف النتائج المتوقعة ( تحقيقو مف أىداؼ 

 .الحكومية أكثر فعالية ، والعكس بالعكس و العكس صحيح 

 

 

 

 

 

 

                                  
 .220الداوي ، مرجع سابق ، ص  الشيخ-(1)

 جماعات المحليةالتقييم أداء 

 
= 

نشاطات الجماعة  المدخبلت
 المحلية

 المخرجات

 أىداؼ الجماعة المحلية

 

 ةػػػػػػػػػػػػاليػػػػػػػػػالفعتحقيق 

  +     تكلفة وجودة االنجاز 

 مستوى األداء خبلؿ فترة زمنية معينة   

  

 

 

 



 

 :خبلصة الفصؿ 
مف خبلؿ ىذا الفصؿ سمطنا الضوء عمى موضوع فعالية النفقات العامة وما ىي اآلليات التي يجب عمى 

الجماعات المحمية توفيرىا لتحقيؽ ىذه األخيرة مع تبياف وتحديد أىـ المعوقات وأوجو القصور التي تعاني 

اؼ في تحقيؽ أىداؼ اإلنفاؽ عف أىدافو المرجوة منيا ميزانية الجماعات المحمية التي أدت إلى االنحر 

 :واستخمصنا أىـ النتائج التالية 

  والتي تستخدمو الجماعات المحمية يمثؿ جوىر النظاـ ( ميزانية التقميدية ) منيج البنود ،

والتي  فاستخداـ المحاسبة عمى األساس النقدي في الجماعات المحميةالمحاسبي لمجماعة المحمية ، 

ىدافو عمى مجرد إعداد سجؿ تاريخي يعكس حركة االعتمادات المالية التي يجب أف تنفقيا تتوقؼ أ

الجماعة وفقا لقيمتيا المخصصة ألنواع وبنود و أبواب موازنة الجماعة ال يوفر معمومات تستخدـ في 

يضحي بنتائج قياس فعالية النفقات العامة فنظاـ المحاسبة الحالي يساعد عمى االنحرافات في الميزانية  و 

 .األىداؼ 

 

  ضعؼ  الرقابة الممارسة عمى الجماعات المحمية الحالية و افتقارىا إلى مقاييس األداء وبالتالي

إىماليا لتحقيؽ فعالية النفقات العامة ، حيث تقتصر عمى إجراء التقييـ التشريعي لمدى التزاـ الوحدات 

صرؼ النفقات ) لئلنفاؽ عمى وسائؿ انجاز محددة  اإلدارية لمجماعات المحمية بحدود األمواؿ القابمة 

دوف اإلىتماـ بتقييـ أنشطة الجماعات  (دوف تجاوز االعتماد المخصص ليذه النفقات في الميزانية 

دوف االىتماـ مف تحقيؽ األىداؼ المراد تحقيقيا مف عممية ) المحمية ودوف عناية بتقييـ االنجاز الفعمي 

د أف الجماعات المحمية  تتميز بضعؼ موارد البشرية وتأثيرىا السمبية التي مف جية أخرى نج(. اإلنفاؽ 

 .تنتج عف ذلؾ  



 

  ظيور الفساد المالي واإلداري وتفشيو داخؿ الجماعات المحمية نتيجة العيوب و الثغرات الموجودة

السمبي عمى فعالية في الموازنة المعموؿ بيا وضعؼ الرقابة وافتقارىا مقاييس األداء و المسائمة وتأثيرىا 

 .  النفقات العامة

 

 توفير المتطمبات البلزمة  ب لئلنتقاؿ مف موازنة البنود إلى موازنة البرامج والمحاسبة عمى األداء يج

 :لتطبيؽ ىذا النوع مف الموازنة أىميا 

 والوحدات اإلدارية مف مصالحيا  مجموعة عمى وتقسمييا تحديد أىداؼ الجماعات المحمية: أوال  

 في كؿ ىذه األىداؼ وتقسيـ منيا، جزء أو أكثر أو األىداؼ ىذه أحد تنفيذ في تشارؾ التي األخرى

و تحديد أىداؼ  البلزمة لتنفيذىا األنشطة وتحديد البرامج مف مجموعة إلى لمجماعة المحمية مصمحة تابعة

يتـ طمب  أجميا مف التي الرئيسة االختصاصات نطاؽ في تكوف األجؿ والطويمة الجماعة المحمية القصيرة

 .األمواؿ

 

محاسبة  استخداـ ليشمؿ العامة المالية اإلدارة أدوات كأحد المحاسبي النظاـ إصبلح و تعديؿ: ثاهيا 

 .مما يساعد دراسة وتحديد تكاليؼ كؿ نشاط و برنامجليتماشى مع الموازنة  ،التكاليؼ 

 

 المئوية المؤشرات ، النسب مثؿ القياس ىذا أدوات بتحديد وذلؾ األداء، قياس وسائؿ تحديد :ثالثا 

وحدة مف مصالح  في كؿ وتقسيماتو برنامج لكؿ بالنسبة واألداء التنفيذ معدالت لقياس ومعدالت األداء

 .في ىذه النقطة مؤشر فعالية النفقة العامة  إلى اإلشارةالجماعة المحمية مع 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 :متهيا الفصل 
السابقيف والذي تطرقنا فييما إلى تبياف وتحديد مفيـو النفقات العامة المحمية والعوامؿ مف خبلؿ الفصميف 

المؤثرة فييا ومكانتيا ضمف ميزانية الجماعات المحمية ، قد توصمنا إلى أف ىناؾ عبلقة  تربط بيف فعالية 

مف إسقاطيا عمى أرضية   النفقات العامة ونوعية الموازنة و لكي تكوف ىذه الدراسة قريبة مف الواقع ال بد

وذلؾ مف خبلؿ التطرؽ إلى دراسة حالة ارتأينا أف تكوف الدراسة حوؿ النفقات العامة لوالية تممساف و 

النفقات العامة لبمدية منصورة واختيارنا لدراسة نفقات والية وبمدية ليس مف أجؿ المقارنة بينيما بؿ ألننا 

نعمـ أف الجماعات المحمية في الجزائر تتكوف مف ىذيف  بصدد دراسة حوؿ الجماعات المحمية ، ونحف

 : التالية مباحثال ، ولقد تـ تقسيـ ىذا الفصؿ إلى( الوالية والبمدية)األخيريف 

 .دراسة النفقات العامة في إطار ميزانية الجماعات المحمية في الجزائر : لمبحث األوؿا

 .وميزانية بمدية منصورة والية تممساف ميزانية مف كؿ في العامة لنفقات إحصائية دراسة :المبحث الثاني

 .في الجماعات المحمية  و المحاسبة عمى األداء البرامج موازنةنحو تطبيؽ : المبحث الثالث

  .مزايا و مشاكؿ تطبيؽ موازنة البرامج و األداء في الجماعات المحمية : المبحث الرابع 

 

 

 

 

 



 :ي إطا؟ ميااهية الممااات المحمية عي الماار؟ ا؟اسة الهقيات الاامة ع: لمبحث ادولا

النفقات العامة المحمية في الجزائر يعطي تصورا عف طبيعة دور الجماعات المحمية في قياـ إف دراسة 

تقسيـ النفقػات بوظائؼ المختمفة في إطار ميزانيتيا ومف خبلؿ ىذا المبحث سنحاوؿ إلقاء الضوء عمى 

 . ي المطمب األوؿ ثـ معرفة تصنيفيا المحاسبي في المطمب الثانيف في الجزائرالعامة المحمية 

 : عي الماار؟ييسيم الهقيىات الاامة المحمية :  المطمب ادول 

في عممية اإلنفاؽ بغية إشباع الحاجات العامة المحمية ، كما رأينا سابقا ىذه  لمجماعات المحمية دور بارز

، و يبلحظ االعتماد عمى معيار اليدؼ في تقسيـ النفقات نوعااألخيرة وبمرور الزمف أصبحت تزداد كما و 

    (1):ىما  حيث تشمؿ الميزانية المحمية عمى قسميفإلى نفقات التسيير ونفقات التجييز واالستثمار، 

  قسـ التسيير. 

  قسـ التجييز واالستثمار ، والذي يحتوي بدوره عمى قسميف فرعييف: 

  القسـ الفرعي لمتجييز. 

 لفرعي لبلستثمارالقسـ ا. 

فكؿ إنفاؽ يكوف بيدؼ الحصوؿ عمى السمع و الخدمات الضرورية لسير مصالح الجماعة المحمية يعتبر 

كنفقة تسيير ، في حيف كؿ إنفاؽ تقـو بو الجماعة المحمية  بيدؼ زيادة القدرات اإلنتاجية و المردودية 

 . بل يعد نفقة تجييز واستثمارداخؿ االقتصاد ، بصفة مباشرة أو غير مباشرة كشؽ الطرؽ مث

                                  
(1 )

 .515من قانوف الوالية ،مرجع سابق ، ص  136و المادة . 500بلدية ، مرجع سابق ، ص من قانوف ال 151المادة   -
 



 ،لمجماعة المحمية المصالح التابعة خاصة بتسييرالنفقات وىي ال :هقيات قسم اليسيي؟ : الق؟ع ادول 
فيذه األخيرة مكمفة بإدارة المرافؽ التابعة ليا مع ضماف توفير الخدمات و إشباع الحاجيات المختمفة 

مرار، ىذا ما نتج عنو نفقات ضخمة متزايدة باستمرار سنة بعد لمسكاف المقيميف عمى إقميميا بانتظاـ واست
 :سنة ، وتشمؿ ما يمي 

  توظؼ الجماعات المحمية ثبلث أنواع مف المستخدميف تتكمؼ   (1):هقيات أمو؟ المسيخامين

 :بدفع أجورىـ وىـ 

،  وىـ الموظفوف الدائموف المرسموف : و الواليةأالمسيخامون والمايهون من ط؟ف البماية  
والموظفوف المتعاقدوف ، والموظفوف المؤقتوف ، ويتقاضى ىؤالء جميع رواتبيـ مف الجماعة المحمية التي 

 .عينتيـ ، وتضاؼ إلى ىذه الرواتب المنح العائمية وبعض التعويضات 

مبدئيا تعتبر الميمة االنتخابية في المجالس الشعبية مجانية ، غير :  المسيخامون المهيخبون 
بة لرئيس المجمس الشعبي ألوالئي و رئيس المجمس الشعبي البمدي ونوابو و المندوبوف الخاصوف أنو بالنس

يتقاضوف تعويضا مقابؿ ممارسة مياميـ ، وتقتضي القاعدة المعموؿ بيا أف كؿ عضو في المجمس 
لتي الشعبي البمدي أو ألوالئي الذي يمارس ميامو بصفة دائمة يتقاضى مرتبا شيريا حسب الكيفيات ا

، أما المنتخبوف اآلخروف فيتقاضوف عبلوة شيرية ال  (2)1991ديسمبر  3يحددىا المرسـو  الصادر في 
 . دج ، وتعتبر ىذه النفقات إلزامية تتحمميا ميزانية البمدية أو الوالية المعنية 3.000تتعدى مبمغ 

موظفيف التابعيف يمارس بعض ال :مسيخامو الاولة الموضواين يحت يص؟ف البماية أو الوالية  

لمدولة نشاطيـ كمي ا أو جزئيا لصالح البمدية أو الوالية و ليذا الغرض تقـو ىذه األخيرة بتعويض ىؤالء أو 
                                  

  
 .163يلس شاوش بشير ، مرجع سابق ، ص -(1)
يحدد شروط انتداب المنتخبين المحليين و العبلوة  1991ديسمبر  3المؤرخ في  463-91المرسـو التنفيذي رقم  – (2)

يناير  24المؤرخ في  34 -98، والمعدؿ بالمرسـو التنفيذي رقم  1998،  04العدد الممنوحة إياىم ، الجريدة الرسمية 
المؤرخ في  86-5، لقد حل ىذا المرسـو محل المرسـو رقم  11، ص  1998،  04، الجريدة الرسمية ، العدد  1998

لشعبي الوالئي و البلدي يتعلق بشروط دفع الرواتب و النظاـ االجتماعي المطبق على أعضاء المجلس ا 1985أبريل  30
الرئيس، نواب الرئيس ) تتراوح ىذه العبلوات بالنسبة لمنتخبي المجالس البلدية ، 1985،  19:، الجريد الرسمية ، العدد 

دج وبالنسبة لمنتخبي المجالس الوالئية تتراوح ىذه العبلوات بين  25.000دج و 10.000بين ( و المنتدبوف 
 . ا حسب مركز المنتخب و عدد المنتخبين الذين يتكوف منهم المجلسدج وىذ 30.000دج و  16.000



تشارؾ في نفقات أجورىـ ومثاؿ عمى ذلؾ مستخدمو مصالح األشغاؿ العامة التابعة لمدولة الذيف يساىموف 

 .في إنجاز دراسات و تنفيذ أشغاؿ بمدية أو والئية 

 (1) :هقيات اليسيي؟ ادخ؟ى 

  تفرض القوانيف عمى البمدية والوالية باعتبارىا صاحبة عمؿ ، مساىمات  :المساهمات المخيمقة

مختمفة تتمثؿ عمى الخصوص في المشاركة االجتماعية المدفوعة لصندوؽ الضماف االجتماعي ، كما 

تدفعيا البمدية أو الوالية لمستخدمييا إال  كانت تشمؿ ضريبة الدفع الجزافي المفروضة عمى الرواتب التي

 . 2007أف ىذه األخيرة  ألغيت بموجب قانوف المالية لسنة 

  وىي تتكوف عمى سبيؿ المثاؿ مف  :هقيات اإلاا؟ة الاامة: 

  ؛( الخ ....أوراؽ ، سجبلت ، كيرباء ، ىاتؼ ) نفقات المكتب 

 نفقات االشتراؾ في الجرائد الرسمية و المجبلت ؛  

 قات تسيير القابضة البمدية بالنسبة لميزانية البمدية نف.  

   المتوسطات ب تتكمؼ تتحمؿ البمدية تكاليؼ تسيير المدارس االبتدائية ،أما الوالية :الهقيات الما؟سية

 :و الثانويات ، وتتعمؽ ىذه النفقات ب 

 الكيرباء و الماء الصالح لمشرب ؛ 

 صيانة المباني ؛ 

 ية حراسة المؤسسات المدرس. 

                                  
  

 .165يلس شاوش بشير ، مرجع سابق ، ص  -(1)



   يمـز التشريع الجاري بو العمؿ لمجماعات المحمية المساىمة  :هقيات المشا؟كة عي باض الصهااي

في تمويؿ بعض الصناديؽ ،  كصندوؽ الضماف ، والصندوؽ ألوالئي لمبادرات الشبيبة و الممارسات 

 .الرياضية 

  وؽ الضماف خاص تتوفر كؿ مف البمديات والواليات عمى صند :المشا؟كة عي صهاو  الضمان

بيا ييدؼ إلى تشجيع العمؿ التضامني لدى البمديات و الواليات فيما بينيا عف طريؽ ضماف تحصيؿ 

 .الجماعات المحمية عمى كامؿ جبايتيا التقديرية في مجاؿ الضريبة المباشرة

الوالية  جميا أجبر التشريع كؿ مف البمدية وأضماف مف أداء المياـ التي أنشئ مف الو لتمكيف صندوؽ 

عمى المساىمة في تمويؿ الصندوؽ الخاص بيا بنسبة معينة مف حاصؿ الضرائب المباشرة المنتظر 

مف  % 2تحصيميا ، وتحدد نسبة االقتطاع سنويا عف طريؽ التنظيـ ، وىي نسبة ال تزيد عادة عف 

 .حاصؿ الجباية المباشرة 

  أوجب قانوف المالية : سات ال؟ياضية المساهمة عي الصهاو  ألوالري لمباا؟ة الشبيبة و المما؟

مف  %7مساىمة الجماعات المحمية في تمويؿ ىذا الصندوؽ حسب الحصص التالية  2001لسنة

مف     3%مف اإليرادات الجبائية لمبمدية ، وتخضع حصة قدرىا %4اإليرادات الجبائية  لموالية و 

نيتيا لمبادرات الشبيبة و الممارسات اإليرادات الجباية  لمبمدية إلى تخصيص خاص مباشرة في ميزا

 .الرياضية

   سيارات ، شاحنات ) تحتوي نفقات التسيير عمى نفقات صيانة األمواؿ المنقولة  :هقيات الصياهة

صيانة المباني عمى الخصوص و التي يجب تمييزىا عف األشغاؿ الكبرى التي ) و العقارية ....( ، آالت 

 ( .تدخؿ ضمف نفقات التجييز



 تقرر كذلؾ في الميزانية المحمية إعانات مالية تدفعيا البمدية أو الوالية في  :اهات المالية اإلا

 ( .الجمعيات الخيرية ) شكؿ مساعدات لصالح األشخاص الطبيعية و المعنوية 

ىناؾ نفقات حسب طبيعتيا و نفقات حسب وظيفتيا ،  :و االسيثما؟ هقيات قسم اليماياهقيات قسم اليمايا: : الق؟ع الثاهي الق؟ع الثاهي 

حسب طبيعتيا ىي تمؾ التي تؤدي إلى زيادة أمبلؾ الجماعات المحمية مباشرة أو تمؾ المتعمقة  فالنفقات

أما بالنسبة لمنفقات  ،باإلعانات الممنوحة إلى الجمعيات و الييئات وكذا تسديد قروض الجماعات المحمية 

كالبرامج التي حسب وظيفتيا فيي تمؾ الخاصة ببرامج التجييز التي تصبح ممؾ لمجماعات المحمية 

 . تنجزىا لحساب الغير كالجمعيات والمؤسسات العمومية

 :تشمؿ نفقات التجييز عمى وجو الخصوص عمى ما يمي  :هقيات اليمايا  - 1

  لحسف تأدية خدماتيا تقـو الجماعات المحمية بشراء عقارات أو شراء أراضي : اكتساب العقارات

ولمحصوؿ عمى ىذه العقارات تمجأ البمدية أو الوالية إما إلى  إلقامة مبنى بمدي مثبل أو لتييئة مقبرة ،

 .أو إلى وسائؿ القانوف العاـ أو نزع الممكية لممنفعة العامة( الشراء ) وسائؿ القانوف الخاص أي التعاقد 

  الخ...و يقصد بو العتاد الخاص بالنقؿ أو الحماية ضد الحريؽ : اكتساب العتاد. 

  لبنايات التي تجري عمى أراضي عارية أو شؽ الطرقات الجديدةوىي ا: األشغاؿ الجديدة. 

  وىي اإلصبلحات اليامة التي تجري عمى العقارات قصد تجديدىا أو تمديد : اإلصبلحات الكبيرة

 .فترة إستخداميا 

وىي النفقات ذات الطابع المالي التي تسمح مف أنشاء الوحدات     :هقيات االسيثما؟   -2

 : مية أو تطوير نشاط المؤسسات المحمية القائمة، وتتضمف ىذه النفقات عمى الخصوصاالقتصادية المح

 اإلعانات الممنوحة مف إيراداتيا الخاصة ؛ 



 استرجاع القروض ؛ 

 مساىمة البمدية أو الوالية في رأس ماؿ مؤسسة خاصة ؛ 

 ، منح إعانات التوازف لممصالح العامة التي تعاني ميزانيتيا مف عجز 

 : محليت في الجزائرالتصنيف المحاسبي لنفقاث ال :ثاهي لمطمب الا

 إدارةالمواطنيف التي تمحورىا  انشغاالتىتمامات و اكؿ  لجماعة المحمية والية أو بمدية اتترجـ ميزانية 

 . إلشباع حاجات سكاف اإلقميـ شكؿ مشاريع وبرامج تيدؼ الجماعة فت

المخطط المحاسبي الوطني و الذي يظير مف خبلؿ  و المستميـ مف 1970لسنة  ألوالئيوجاء المخطط  

يرادو المحدد لمدونة نفقات ،  (1)1970 أكتوبر 22المؤرخ في  154-70المرسـو رقـ  الوالية و كذا  تاوا 

حاليا نوعاف مف المحاسبة عمى مستوى أما عمى مستوى البمديات فيوجد . w1  ،w2التعميمة الوزارية 

 :(2) عة المحميةالبمديات، وذلؾ حسب حجـ الجما

  والتي  1967جويمية  31المؤرخ في  144-67محاسبة حسب النوع كما يحددىا المرسـو رقـ

 .يجري تطبيقيا عمى البمديات الصغيرة

  مارس  17المؤرخ في  71-84محاسبة حسب النوع وحسب المصمحة التي نظميا المرسـو رقـ

لدوائر والواليات، أي باإلجماؿ المدف والتي يجري تطبيقيا عمى مستوى البمديات مراكز ا 1984

 . والتجمعات التي تسمح بتمييز النفقات حسب المصمحة

                                  
(1)

، الجريدة  وإيراداتهايتضمن تحديد قائمة مصاريف الواليات  1970 أكتوبر 22المؤرخ في  154-70مرسـو رقم    -
 .1388، ص 1970،  94: الرسمية العدد 

(2)
 .31ماني، مرجع السابق  صالشريف رح -



فاإلطار المحاسبي لجماعة المحمية يعتمد عمى تبويب نفقات الوالية أو البمدية حسب طبيعتيا وحسب 

تبست مف المصمحة أو البرامج في نفس الوقت ، أما مدونة الحسابات فإنيا تتشكؿ مف سبع فئات ، اق

 (1):المخطط المحاسبي الوطني وذلؾ بعد تعديميا بما يتبلءـ مع خصوصيات المحاسبة العمومية 

والتي يسجؿ عمى مستواىا وسائؿ تمويؿ الوالية أو البمدية لتجييزاتيا إضافة  :ادموال الخاصة :  1القرة 

 .إلى الحركات المالية و االستثمار االقتصادي 

فإنيا تسجؿ عمى مستواىا عمميات اقتناء أو التنازؿ عف ممتمكات الوالية أو البمدية  :االسيثما؟:  2القرة 

 .الثابتة أو المنقولة ، وكذلؾ عمميات إنشاء وصيانة ىذه الممتمكات

فيسجؿ خبلليما األعباء و الموارد المتعمقة بتسيير  :ادابا  والموا؟ا بطبياياما  7و  6القريان في حيف 

البمدية لسنة مالية وعميو فإنو ال يمكف تسجيؿ أي عممية خاصة بالتجييز أو االستثمار مصالح الوالية أو 

 . أو األعباء و الموارد السنوات السابقة

 :تحوي ثبلث حسابات : الهيارج :  8القرة كما أف 

 . السنوات المالية السابقة أعباء ناتج و:  82حساب  

 ( .االقتطاع مف إيرادات قسـ التسيير )  .ماراالقتطاع لنفقات التجييز واالستث:  83حساب 

 ( .نتيجة السنة المالية )  اإلجماليالفائض :  85حساب  

 "فائض التجييز واالستثمار "  06وتحوي الحساب الوحيد : الصق؟ الخاصة باإلحصاريات :  0القرة  و

 . و تسجؿ خبللو نتائج ىذا القسـ في الميزانية  

                                  
 .23مسعودي محمد ، مرجع سابق ، ص  (1)



ف كانت جزئية ، وت : يحميمية : 9القرة  أما ضـ مجموعات المصالح وبرامج العمميات والعمميات خارج وا 

البرامج ، وقد تـ إنشاؤىا لمعرفة كمفة و درجة تقدـ االنجاز لمختمؼ برامج التجييز واالستثمار مف جية ، 

وعرض إيرادات و نفقات حسب مجموعات المصالح مف جية أخرى كما أف ىذه الفئة تتفرع إلى 

، ومف مبادئ المخطط المحاسبة لموالية أو البمدية الفصؿ التاـ بيف قسمي  أبواب بتفرعاتيامجموعات و 

الميزانية باإلضافة إلى ترقيـ و وضع عناويف المصالح و الحسابات وىذا ما يظير في نفقات في 

 .الميزانية

و قسـ التجييز و  قسـ التسيير ،قسميف  إلىميزانية البمدية تنقسـ  :هقيات البماية :  ادولالق؟ع 

  :نفقات كؿ قسـ االستثمار وباالعتماد عمى ىذا التصنيؼ سنستعرض الشكؿ المحاسبي ل

مف المصالح تدرج ضمف خمس مجموعات  أنواعيشمؿ قسـ التسيير خمسة   : قسم اليسيي؟  -1-1

 :ىي كالتالي  أبواب إلىمقسمة 

 المصالح الغي؟ مباش؟ة ؛ 

 المصالح اإلاا؟ية ؛ 

 اية ؛المصالح االميما 

 المصالح االقيصااية ؛ 

  مصالح المباية. 

 :كما ىو موضح في الشكؿ التالي عمى الحسابات التالية و تترتب المصاريؼ داخؿ مصالح قسـ التسيير 

 

 

 



  .حسابات نفقات قسم التسيير البلدية:  (04) الجدوؿ رقم 

  

 

 

 

 

 

 

 

 .بلديةمن إعداد الطالب باالعتماد على وثائق ميزانية ال: المصدر 

 (1):وسنقـو بتوضيح بعض الحسابات 

يجب أف يحتوي ىذا الحساب كؿ المواد، األدوات والمواد المستيمكة مف : هقيات ويموين 60الحساب 

 (.نشاط إجتماعي)طرؼ مختمؼ المصالح أو الممنوحة في شكؿ مساعدات 

لنقؿ والصيانة في ىذا الباب توجد محددة خصوصا نفقات ا :أشغال وخامات خا؟مية 61الحساب 

والنفقات المخصصة إلقتناء ( إلخ...طرؽ، مباني مدرسية وبمدية، مساجد، مقابر)والتصميح لدى المؤسسة 

 .األدوات واآلالت الصغيرة والكيرباء والماء والغاز وتأميف األمواؿ العقارية والمنقولة

                                  
 . 84شريف رحماني ، مرجع سابق ، ص ال  (1)

 قسم التسيير  الحسابات

60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
83 

 سلع ولواـز
 أشغاؿ و خدمات خارجية

 مصاريف التسيير العاـ 
 مصاريف المستخدمين 

 مساىمات و حصص و اداءات للغير
 منح و إعانات
 يير العاـمصاريف التس
 مصاريف مالية

 .تزويد حسابات االمتبلؾ و المؤونات 
 أعباء استثنائية

 اإلقتطاع لنفقات التجهيز واإلستثمار
 



ألداء البمدية مف تعويضات  يغطي ىذا الحساب  نفقات السير العاـ: يكاليف اليسيي؟ الاام 62الحساب 
 .إلخ...وظيفة أعضاء الجياز التنفيذي البمدي، وشراء الكتب ومصاريؼ الميمات والحاالت الطارئة

متعاقديػف مثبتيف، )إف تكاليؼ الموظفيف ميما كاف مركزىـ القانوني : مصا؟يف الموظقين 63الحساب 
 .تقيد في ىذا الحساب( مؤقتيف

 .قيد في ىذا الحساب الضرائب والرسـو المستحقة األداء مف طرؼ البمديةت: ض؟ارب و؟سوم 64الحساب 

تقيد في ىذا الحساب فوائد القروض التي تؤدييا البمدية لمبنوؾ وتكاليؼ : يكاليف مالية 65الحساب 
 .الخدمات ذات المحاسبة المتميزة غير المستقمة

ات أو عبلوات ومساعدات ألشخاص تستطيع البمديات أف تقدـ إعان: المهح واإلااهات 66الحساب 

طبيعييف أو معنوييف، خصوصا اإلعانات المقدمة لمؤسسات المنفعة العامة والجمعيات الرياضية البمدية 

والجمعيات الشبابية، باإلضافة إلى نفقات التشجيع المقدمة لمزراعة وتربية المواشي، والصناعات الحرفية 

 .وكذلؾ المساعدات المقدمة لممحتاجيف

إف النفقات التي تظير في ىذا الحساب تتعمؽ : مساهمات، أهصبة، وأاا ات لقاراة الغي؟ 67حساب ال
 .خصوصا بالمساىمات في التكاليؼ ما بيف البمديات ومع الغير

 تخصيصات لحسابات اإلستيبلؾ والتمويف: 68الحساب 

بع اإلستثنائي التي ال تدخؿ يتمقى ىذا الحساب نفقات التسيير ذات الطا:  هقيات إسيثهارية 69الحساب 

في المواد األخرى لمميزانية خصوصا منيا تسديد المبالغ غير المستحقة، اإلعانات اإلستثنائية المدفوعة، 

 الرواتب المستدركة خبلؿ السنة المالية المنصرمة، وكؿ النفقات السابقة التي ال تظير في الحساب 

 (1)".أرصدة واجبة اإلنجاز"اإلداري بالفقرة 

                                  
 .95بلجيبللي احمد ، مرجع سابق ، ص - (1)



لمقتطعة مف موارد قسـ التسيير لصالح اأي القيمة   :اإلقيطاع لهقيات اليمايا واإلسيثما؟ 83الحساب 

 .كحد أدنى   %10واالستثمار والتي تـ تحديدىا بنسبة  قسـ التجييز

 البمدية تصنؼ البرامج الموجودة ضمف ميزانية التجييزو : قسم اليمايا و االسيثما؟ -1-2

 و،  أبواب إلىمصنفة وىي   عمميات خارج البرنامج ،  برامج لحساب الغير،  ةلبمديبرامج ا  :إلى ثبلث

عمى الحسابات  ترتيب المصاريؼ داخؿ البرامج والعمميات خارجة عف البرامج بقسـ التجييز واالستثمار،

 :الموضحة في الجدوؿ التالي  التالية

 .بلديةقسم التجهيز واالستثمار لل نفقات حسابات:  (05)الجدوؿ رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .من إعداد الطالب باالعتماد على وثائق ميزانية البلدية: المصدر 

 التجهيز واالستثمارقسم  الحسابات

 العجز أو الفائض المرحل 060
 تزويدات 10
 .إعانات مسدودة من طرؼ البلدية 13
  مساىمات الغير في أشغاؿ التجهيز 14
 اقتراضات 16
 مداخيل القطاع االقتصادي 17

 كوارث 23
 أمبلؾ عقارية ومنقولة 24
 سلفيات البلدية ألكثر من سنة 25
 سندات وقيم 26
 تزويدات للوحدات االقتصادية البلدية 27
 .أشغاؿ جديدة وتصليحات كبرى 28

 



 1الاما : 06الحساب ؟قم 

ستثمار)العجز المؤجؿ  :060المااة   ؛(تجييز وا 

 رصيد اإلعانات غير المدفوعة الباقي؛ :105المااة 

 ؛(U.E.C)اإلعانات الممنوحة لموحدات اإلقتصادية البمدية : 130المااة 

 ؛(U.E.C)التكفؿ بعجز الوحدات اإلقتصادية البمدية  :131المااة 

 تخصيصات غير قابمة لتسديد الماؿ المتداوؿ في الوحدات اإلقتصادية البمدية؛ :132المااة 

 تكاليؼ الدراسات والبحوث؛: 133المااة 

 تسديد اإلقتراضات المبرمة مف طرؼ البمدية؛ :160المااة 

 رات؛حيازة العقا :240المااة 

 حيازة األدوات واآلالت الكبرى واألثاث؛ :241المااة 

 القرض المقدـ مف طرؼ البمدية؛ :251المااة 

 حيازة السندات والقيـ المالية؛ :260المااة 

 دفع اإلقتراضات المتحصؿ عمييا مف طرؼ البمدية؛ :270المااة 

 تخصيصات قابمة لمتسديد لمماؿ المتداوؿ؛ :271المااة 

 .دفع إعانات متحصؿ عمييا مف طرؼ البمدية لموحدات اإلقتصادية البمدية :272المااة 

 :ويتفرع ىذا الحساب إلى المواد التالية: ادشغال الماياة واليصميحات الكب؟ى 28الحساب 

 األشغاؿ الجديدة؛ :280المااة 

 التصميحات الكبرى؛: 281المااة 

 أشغاؿ إعادة البناء؛: 285المااة 

  .اؿ لحساب الغيرأشغ :287المااة 
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 :و برامج البمدية التسيير و الجدوؿ التالي يبيف مصالح 

 . مصالح و برامج البلديةتبويب : ( 06): الجدوؿ رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . بلديةوثائق ميزانية ال على من إعداد الطالب باعتماد: لمصدر ا

 قسم التجهيز واالستثمار قسم التسيير

 بلديةبرامج ال 95 األبواب باشرةالمصالح غير الم 90 األبواب

900 
901 
902 
903 
904 
905 
906 
 

 المصالح المالية
 أجور وأعباء المستخدمين الدائمين

 وسائل مصالح اإلدارة العامة
  مجموعة العقارات والمنقوالت

 طرؽ ال
 شبكاتال

 أشغاؿ باالستغبلؿ المباشرة
   

950 
951 
952 
953 
954 
955 
956 
957 
958 

 تجهيزات اإلداريةالبنايات وال
 طرؽ ال

 الشبكات المختلفة 
 التجهيزات المدرسية، الرياضية والثقافية 

 التجهيزات الصحية واالجتماعية
 التوزيع، النقل والواصبلت

 التعمير واإلسكاف
 التجهيز الصناعي والحرفي والسياحي

 مصالح الصناعية و التجاريةال
 برامج لحساب الغير 96  مصالح إدارية 91 
910 
911 
912 
913 
914 

 المصالح اإلدارية العمومية
 األمن والحماية المدنية

 المساىمة في أعباء التعليم
 المصالح االجتماعية المدرسية

 الشباب والرياضة والثقافة

960 
961 
969 

 البلدية برامج المؤسسات العمومية
 البلدية برامج للوحدات االقتصادية

 برامج ألطراؼ األخرى

 العمليات الخارجة عن البرامج 97  االجتماعية المصالح 92 
920 
921 
922 

 المساعدة االجتماعية المباشرة
 النظافة العمومية واالجتماعية

 المصالح والمؤسسات االجتماعية

970 
971 
979 

 الخارجة عن البرامج المنقولةو العمليات العقارية 
 الدائنية حركة المديونية و

 مجعمليات أخرى خارجة عن البرا
 المصالح االقتصادية 93 
930 
931 

 المشاركة في التنمية االقتصادية
المنتجة )البلدية األمبلؾ الخاصة ب

 (للمداخيل 
 المصالح الجبائية 94 
940 
941 

 ناتج الجباية
 مصلحة األمواؿ المشتركةممنوحات 

 



 . بلديةوثائق ميزانية ال على من إعداد الطالب باعتماد: لمصدر ا

منقسمة لقسـ التسيير وقسـ أخر لمتجييز كذلؾ  ىي  الوالية ميزانية :هقيات الوالية : لق؟ع الثاهي ا
 .واالستثمار 

مف المبلحظة أف تبويب مصالح  التسيير الخمس السالفة الذكر في ميزانية البمدية ىو  :قسم اليسيي؟  
بسيط في ترتيب الحسابات عمى مستوى نفس التبويب الموجود في ميزانية الوالية إال أف ىناؾ اختبلؼ 

 :قسـ التسيير الذي نوضحو في الجدوؿ التالي 

 .لواليةلالتسيير  قسم حسابات نفقات:  (07)الجدوؿ رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .من إعداد الطالب باعتماد وثائق ميزانية الوالية : المصدر 

 قسم التسيير الحسابات

60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 

 اـزسلع ولو 
 مصاريف المستخدمين

 ضرائب و رسـو
 أشغاؿ وخدمات خارجية

 مساىمات و حصص و اداءات للغير
 منح و إعانات

 مصاريف التسيير العاـ
 مصاريف مالية

 .تزويد حسابات االمتبلؾ و المؤونات 
 أعباء استثنائية

 



السياسة  إطاري تشكؿ تتجسد ميزانية التجييز أساسا في فكرة البرامج  الت :قسم اليمايا  -1

والتحصيؿ المرتبطة بمجموعة , والبرنامج ما ىو إال مجموع عمميات اإلنفاؽ , االقتصادية وثقافية لموالية

ترتيب المصاريؼ داخؿ البرامج والعمميات خارجة عف البرامج بقسـ التجييز  ، و مف التجييزات

 : اليالموضحة في الجدوؿ الت عمى الحسابات التالية واالستثمار،

 .للوالية قسم التجهيز واالستثمار  نفقات حسابات:  (08)الجدوؿ رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .من إعداد الطالب باعتماد وثائق ميزانية الوالية : المصدر 

 :تصنؼ البرامج الموجودة ضمف ميزانية التجييز لموالية إلى ثبلثو 
  ؛ ب؟امج الوالية 

 ؛  ب؟امج لحساب الغي؟  

 امجامميات خا؟ج الب؟ه  . 

 التجهيز واالستثمارقسم  الحسابات

 العجز أو الفائض المرحل 060
 تزويدات 10
 .إعانات مسدودة من طرؼ الوالية 13
  مساىمات الغير في أشغاؿ التجهيز 14
 اقتراضػػػػػػػػػػات 16
17 
21 
23 

 مداخيل القطاع االقتصادي
 أمبلؾ عقارية ومنقولة

 .أشغاؿ جديدة وتصليحات كبرى
 كوارث 24
 سلفيات الوالية ألكثر من سنة 25
 سندات وقيم 26
 قتصادية الواليةتزويدات للوحدات اال 27

  
 

 



 :يمخص مختمؼ مصالح التسيير وبرامج الوالية الجدوؿ التالي  و، أبواب  إلىمصنفة وىي  

 

 . مصالح و برامج الواليةتبويب : ( 09)الجدوؿ رقم 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قسم التجهيز واالستثمار قسم التسيير

 برامج الوالية 95 األبواب المصالح غير المباشرة 90 األبواب
900 
901 
902 
903 
904 
905 
906 

 

 المصالح المالية
 أجور وأعباء المستخدمين الدائمين

 وسائل مصالح اإلدارة العامة
 مجموعة العقارات والمنقوالت

 واليةطرؽ ال
 شبكات الوالية

 أشغاؿ التجهيز منجزة باالستغبلؿ المباشرة
   

950 
951 
952 
953 
954 
955 
956 
957 
958 

 البنايات والتجهيزات اإلدارية
 طرؽ الوالية

 الشبكات المختلفة 
 التجهيزات المدرسية، الرياضية والثقافية 

 التجهيزات الصحية واالجتماعية
 التوزيع، النقل والواصبلت

 مير واإلسكافالتع
 التجهيز الصناعي والحرفي والسياحي

 التنمية الفبلحية والصيد البحري

 برامج لحساب الغير 96  مصالح إدارية 91 

910 
911 
912 
913 
914 

 المصالح اإلدارية العمومية
 األمن والحماية المدنية

 المساىمة في أعباء التعليم
 المصالح االجتماعية المدرسية

 والثقافة الشباب والرياضة

960 
961 
962 
969 

 برامج المؤسسات العمومية
 برامج للوحدات االقتصادية

 برامج للبلديات ووحداتها االقتصادية
 برامج األطراؼ األخرى

 العمليات الخارجة عن البرامج 97  المصالح االجتماعية 92 

920 
921 
922 

 المساعدة االجتماعية المباشرة
 ةالنظافة العمومية واالجتماعي

 المصالح والمؤسسات االجتماعية

970 
971 
979 

 العمليات العقارية المنقولة
 الدائنية حركة المديونية و

 عمليات أخرى خارجة عن البرامج

 المصالح االقتصادية 93 

930 
931 

 المشاركة في التنمية االقتصادية
 األمبلؾ الخاصة بالوالية

 المصالح الجبائية 94 

940 
941 

 لجبايةناتج ا
 ممنوحات صندوؽ التضامن للواليات

 



 .وثائق ميزانية الوالية  على من إعداد الطالب باعتماد: لمصدر ا

 :وميااهية بماية مهصو؟ة والية يممسان ميااهية كل من عي الاامة لهقيات إحصارية ا؟اسة :المبحث الثاهي

 : تطرؽ إلىوعمى مستوى كؿ مف والية تممساف وبمدية منصورة ال مف خبلؿ ىذا المبحثسنحاوؿ 

 تحميؿ تطور النفقات العامة . 

  اإلنحرافات في تقدير النفقات العامة. 

  تقييـ استغبلؿ موارد المالية لقسـ التجييز . 

 .والية  يممسان هقيات يطو؟ا؟اسة إحصارية لماى  :ول المطمب اد 

  نتطرؽ في ىذا المطمب إلى تطور إجمالي النفقات العامة لوالية تممساف ثـ تطور كؿ مف نفقات التسيير
 . و التجييز و في األخير عبلقة النفقات العامة بإيرادات العامة لموالية 

  ى الغرب الجزائػري في اإلقميـ الغربي ، يحدىػا مف تقع والية تممساف بأقص :ييايم والية يممسان

الشمػاؿ البحر األبيض المتوسط و والية عيف تموشنت ، و مف الجنوب والية النعامة ، و مف الشرؽ والية 

  .2كمـ 9,061تتربع عمى مساحة تقدر بحوالي و  (المغرب األقصى ) سيدي بمعباس و مف الغرب وجدة 

 أما فيما يخص التوزيع السكاني لموالية سنوضحو في  :والية يممسان  يطو؟ ويوايع ااا السكان عي

 :الشكؿ البياني التالي الذي يبيف توزيع وتطور سكاف والية تممساف عبر بمدياتيا المختمفة 

 

 

 

 



 

 تطور وتوزيع عدد السكاف في والية تلمساف(: 05) الشكل البياني رقم 

 

 225ص   01ى الملحق رقم من إعداد الطالب باالعتماد عل: المصدر 
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          نسبة تمركز السكاف كانت في كؿ مف بمدية تممساف و مغنية  أفنبلحظ مف ىذا التمثيؿ البياني 

، ولو نظرنا إلى عدد سكاف والية تممساف نجده في تطور حيث  األخرىوالمنصورة مقارنة مع البمديات 

أي معدؿ  نسمة 949135: 2008عدما كاف سنة نسمة ب  980690:  2010وصؿ عدد السكاف سنة 

 . وىي نسبة معقولة   3,32%زيادة مقدر ب 

 :النفقاث العامت لىاليت تلمسان  إجمالي تطىر :الفرع األول 

 عمى منيا عدة لعوامؿ ألخرى سنة مف الزيادة عف تتوقؼ ال والتي كبيرة نفقات تتطمب واليةال ـامي إف

، حيث سنتطرؽ واالستثمار التجييز أو التسيير مستوى عمى سواء لعاـا المرفؽ تكمفة ارتفاع الخصوص

 :  يبيف تطور نفقات العامة لوالية تممساف لتطور ىذيف أخيريف كؿ واحد منيما عمى حدا ، والجدوؿ التالي

 (.يدينار جزائر  1الوحدة )  2009إلى  2004تطور إجمالي النفقات العامة لوالية تلمساف من: ( 10) الجدوؿ رقم

 

 .( 2009إلى  2004) لوالية تلمساف لسنوات الفترة الممتدة من على الحساب اإلداريإعداد الطالب باإلعتماد  من:المصدر 

 

 

 

 %نسبة تطور النفقات العامة  ةػػػػػػػات العامػػػفقػػػػالن السنوات
2004 1707702262,12  -

2005 2413395689,70 41,32 
2006 2384618560,06 1,20- 

2007 2184466497,58 -9,16 

2008 3528367267,70 61,52 

2009 5837244823,22 65,43 



 (.2009إلى  2004) تطور إجمالي النفقات العامة لوالية تلمساف لسنوات الممتدة من  : (06) الشكل البياني رقم  

 
 . من استنتاجات الطالب باالعتماد على الجدوؿ السابق:المصدر 

 اى يطو؟ الهقيات الاامة لوالية يممسان اليامي  ام  م: 

    1707,70مف  ( 2009-2004) تزايد اإلنفاؽ العاـ الكمي لموالية خبلؿ الفترة  البيانييظير الشكؿ 

 وىذه الزيادة في اإلنفاؽ العاـ تعكس مدى  2009مميوف دج سنة  5837,24إلى  2004 مميوف دج سنة

 .جاه سكانيا إلتزاـ الوالية تممساف بمسؤولياتيا ات

مقارنة مع إنفاؽ الوالية (  2009 – 2008) و تظير زيادة نفقات والية تممساف في السنتيف األخيرتيف  
 ( . 2007 – 2004) خبلؿ الفترة 

و نبلحظ أف نسبة تطور نفقات الوالية  تختمؼ مف سنة إلى أخرى  فأحيانا ترتفع ىذه النسبة وتارة أخرى  
 .ؼ االقتصادية السائدة و السياسات التي تنتيجيا الوالية تنخفض ، وذلؾ بحسب الظرو 

 %41,32ىي 2005نبلحظ أف نسبة زيادة النفقات العامة سنة   : ( 2005 -2004: ) المرحمة األولى 
 .مميوف دج  705,69ىذا يعني زيادة في حجـ النفقات ب  2004بالمقارنة مع سنة  
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انخفضت بمقدار  2006نسبة تطور النفقات العامة سنة   نبلحظ أف  : ( 2007-2005) المرحمة الثانية
مميوف دج  28,77وذلؾ يعني انخفاض في حجـ النفقات العامة بمبمغ   2005مقارنة مع سنة  1.20%

 .مميوف دج  200,15أي بمبمغ  % 9,16بمعدؿ  2007وتعاود االنخفاض مجدا  في سنة 

مقارنة  2008تطور النفقات العامة سنة نبلحظ أف نسبة  ( : 2008-2007) المرحمة الثالثة 
تقريبا ضعؼ ما  2008أي أف والية تممساف أنفقت في  % 62ازدادت بمقدار ما يقارب  2007:بسنة

 .2007أنفقتو في 

ارتفعت بنسبة  2009نسبة تطور النفقات العامة لوالية تممساف سنة  ( : 2009-2008) المرحمة الرابعة 
 2308,87أي زيادة في حجـ النفقات العامة بمقدار  2008ة بسنة مقارن % 65,43مؤوية تقدر ب 

 .مميوف دج 

 :واليت تلمسان  في ميزانيتتطىر نفقاث التسيير  :الفرع الثاني 

 :تطىر نفقاث التسيير  -1

 . 2009الى  2004من النفقات العامة لوالية تلمساف  إلجمالي التسيير بالنسبة نفقات نسبة تطور: (11)الجدوؿ رقم 

 (دينار جزائري  1الوحدة  )

 %النفقات إلجمالي التسيير بالنسبة نفقات نسبة التسيير نفقات السنوات
2004 1385408022,93 81,12 
2005 1921476559,15 79,61 
2006 1768826158,15 74,17 
2007 1905797549,73 87,24 
2008 3204002487,16 90,80 
2009 4538776498,81 77,75 

 .2009 -2004 إعداد الطالب باإلعتماد على الحساب اإلداري لوالية تلمساف لسنوات الفترة الممتدة من من:المصدر 

 

 

 

 



 .النفقات العامة لوالية تلمساف  إلجمالي التسيير بالنسبة نفقات نسبة تطور : (07)الشكل البياني رقم  

 

 .من استنتاجات الطالب باالعتماد على الجدوؿ السابق:المصدر 

 :يحميل يطو؟ هقيات اليسيي؟  -2

عند تفحصنا نفقات التسيير لوالية تممساف خبلؿ فترة الدراسة نبلحظ أنيا تتزايد مف سنة إلى أخرى ، 
ونسبة نفقات التسيير شأنيا شأف إجمالي نفقات العامة ،فيذه الزيادة تختمؼ مف سنة إلى أخرى فأحيانا 

 .تكوف متزايدة وأحيانا تكوف منخفضة  

االرتفاع المتتالي ليذا النوع مف النفقات يعود لسيطرة الوالية مف خبلؿ تحمميا لممياـ األساسية  وىي   أما 
 .المحمية  اإلدارةتسيير 

نبلحظ أف نفقات التسيير أصبحت  أقؿ مستوى في ارتفاع بالنسبة لمسنة  2006-2005فخبلؿ فترة 

 % 79,61إلى  2004ات العامة سنة مف إجمالي النفق % 81,12إذ انخفضت مف ( 2004)السابقة 

 1768,82أي ب  % 74,17مميوف دج ، ثـ تواصؿ االنخفاض إلى  1921,47 :أي ب 2005سنة 

 .مميوف دج 
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نبلحظ أف نفقات التسيير ارتفعت إلى الحد األقصى مف إجمالي النفقات  2008-2006أما خبلؿ الفترة 

حيث ىي األخرى سجمت  2007 مميوف دج بخبلؼ سنة 3204أي ب  2008سنة  % 90,80ب 

مميوف دج مقارنة مع السنة  1905,79مف إجمالي النفقات العامة أي ب  % 87,24ب  ارتفاعنسبة 

 .السابقة 

 % 77,75إلى العامة  النفقات إلجمالي بالنسبة التسيير نفقات نسبةانخفضت  2009أما خبلؿ سنة 

 . 2008مقارنة مع سنة 

 2004مميوف دج سنة  1385,40ر كقيمة مطمقة  نجدىا قد ارتفعت مف إذا نظرنا إلى نفقات التسيي و

خمس ( 05)مميوف دج ، أي ارتفعت نفقات التسيير إلى ضعؼ ما كانت عميو قبؿ  4538,77إلى 

 .سنوات 

ال تزاؿ نفقات تسيير والية تممساف في نمو وارتفاع أكثر مف نظيرتيا نفقات التجييز واالستثمار نتيجة و  
 .ات المستخدميف التي تمثؿ أىـ بند في نفقات التسيير ارتفاع نفق

فيي تعني مصاريؼ الموظفيف ميما كانت حالتيـ " المستخدميف " فنفقات أجور وتكاليؼ موظفي والية  
 .  أو متعاقديف أو إضافييف أو عماؿ باألياـ ( الدائميف) القانونية سواء كانوا مرسميف 

مف إجمالي نفقات التسيير لتنخفض في السنة  % 41نسبة  2005سنة نفقات المستخدميف  بمغت  ولقد
مف إجمالي نفقات التسيير و أشكاؿ  % 40نسبة  2007و تسجؿ سنة ( 2006)  % 39التالية إلى 

 :البيانية التالية تبيف ذلؾ 

 

 

 

 



 .2007-2006-2005: نسبة نفقات المستخدمين من إجمالي نفقات التسيير لسنوات  (:08)رقم الشكل البياني 

                

 

 

 

 

 (. 2007-2006-2005)  لوالية تلمساف لسنوات إعداد الطالب باإلعتماد على الحساب اإلداري من: المصدر

 :واليت تلمسان  في ميزانيت جهيزتطىر نفقاث الت: الفرع الثالث 

 :يطو؟ هقيات اليمايا  -1

استثمارية ألنيا تولد دخبل  تانفق ىي التجييز تاقنفف أىمية خاصة بالنسبة لمواليةتشكؿ نفقات التجييز 

لذلؾ فالوالية مف خبلؿ ميزانيتيا لمتجييز تسعى لمحصوؿ عمى موارد  ،المتوسط  أوعمى المدى الطويؿ 

ونقوؿ بأف نفقو التجييز نفقة إنتاجية إذا تولد .مالية تكوف قيمتيا االجتماعية أكبر مف النفقة اإلجمالية 

أما النفقات غير اإلنتاجية فميا أبعاد اجتماعية ( …قطاع الزراعة  ، قطاع التربية )عنيا إنتاج مادي 

لكف ىذا ال ينفي أنيا تحتؿ مكانة ىامة في السياسة العامة ( …قطاع الصحة، قطاع التربية )ثقافية 

59%

41%

2005
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39%
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نفقات التسٌٌر مصارٌف المستخدمٌن
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40%

2007
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اف التنمية وضم،  اإلقتصاد فيي تعتبر أداة فعالة لتوجيو ،ونقوؿ بأف نفقة التجييز نفقة حيوية  ،لمدولة 

 .، والجدوؿ التالي يبيف تطور نفقات التجييز لوالية تممساف  مف خبلؿ البرامج التنموية

 . 2009إلى  2004من النفقات العامة لوالية تلمساف  إلجمالي بالنسبة جهيزالت نفقات نسبة تطور: (12)الجدوؿ رقم 

 (دينار جزائري  1الوحدة )                                                                                                                   

 %النفقات إلجمالي التجهيز بالنسبة نفقات نسبة نفقات التجهيز السنوات

2004 322294239,19 18,87 
2005 491924130,55 20,38 
2006 615792402,45 25,82 
2007 278668947,85 12,75 
2008 324364780,54 9,19 
2009 1298468328,41 22,24 

  . 2009إلى  2004 لوالية تلمساف لسنوات من إعداد الطالب باإلعتماد على الحساب اإلداريمن :المصدر 

 .2009- 2004من النفقات العامة لوالية تلمساف إلجمالي التجهيز بالنسبة نفقات نسبة تطور:(09) الشكل البياني رقم

 
 .استنتاجات الطالب باالعتماد على الجدوؿ السابقمن :المصدر 

0

1E+09

2E+09

3E+09

4E+09

5E+09

6E+09

7E+09

2004 2005 2006 2007 2008 2009

ة 
ام

لع
 ا
ت

قا
نف

 ال
لغ

مب

السنوات 

نفقات التجهٌز 

إجمالً النفقات العامة 



 :؟ هقيات اليمايا يحميل يطوّ  -2

 .قؿ مف نسبة التسيير أنبلحظ أف نسبتيا  2009-2004عند دراستنا لنفقات التجييز خبلؿ فترة 

 :التالية  فتراتويمكف تقسيـ تطور نفقات التجييز وفؽ ال

 فقات التجييز بدأت في االرتفاع مف سنة إلى أخرىخبلؿ ىذه الفترة نبلحظ  أف ن 2006-2004الفترة 

مف إجمالي النفقات  % 18,87مميوف دج ، أي بنسبة   322,29إلى مبمغ   2004حيث بمغت سنة 

مف إجمالي النفقات  % 20,38أي بنسبة   2005مميوف دج  سنة  491,92العامة ثـ انتقمت إلى مبمغ 

مف إجمالي  %25,82مميوف دج أي بنسبة  615,79مغ إلى مب 2006العامة ، وتعاود االرتفاع سنة 

 .النفقات العامة

مف إجمالي  %9,19نبلحظ أف نفقات التجييز سجمت أدني انخفاض ب   2008-2006أما خبلؿ الفترة 

مقارنة ( 2007)مميوف دج ، وقد كانت انخفضت في السنة السابقة  324,36النفقات العامة أي بمبمغ 

 .مميوف دج   278,66مف إجمالي النفقات العامة ، أي بمبمغ  % 12,75لتسجؿ نسبة  2006بسنة 

مف إجمالي النفقات  %22,24نبلحظ أف نفقات التجييز ارتفعت لتسجؿ نسبة  2009أما خبلؿ سنة 

 .مميوف دج  1298,46العامة أي بمبمغ 

 :لب؟امج والية يممسان  المالية الموا؟ا يوايع لكيقية يحميمية ا؟اسة -3

الصحة ، الري ، األمف : و أبرز القطاعات و النشاطات التي يحتاجيا المواطف ىي كما يمي  إف مف أىـ

،التعمير والسكف ، النقؿ والمواصبلت شؽ الطرؽ ، المراكز الثقافية و التربية والرياضية و كذا اإلدارية 

معتبرة عمى شكؿ برامج ،  فيرصد ليا  مبالغ 90/09وذلؾ في إطار مياـ الوالية التي يمم ييا قانوف الوالية 

:و الجدوؿ التالي يبيف تكاليؼ مشاريع كؿ قطاع  فبرنامج ما ىو إال مجموع عمميات اإلنفاؽ



 . 2009 إلى 2005خبلؿ الفترة الممتدة من  والية تلمسافتطور برامج :  (13) الجدوؿ رقم

. ( 2010 إىل 2005)   لسنوات الممتدة من لوالية تلمسافعلى الحساب اإلداري  عتمادمن إعداد الطالب باإل: المصدر       

 عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف المشاريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتكالي مشاريع حسب كل قطاع
2005 2006 2007 2008 2009 

 251721708,98 99668342,85 90665328,30 143612398,75 48659885,94 اإلداريةت و التجهيزات البنايا

 00 00 15677430,00 8604880,25 266498,51 الوالية طرؽ

 00 00 00 00 00 الشبكات المختلفة

 14668918,89 2150380,70 4907206,65 8730137,58 13167189,54 التجهيزات المدرسية و الرياضية و الثقافية

 3881803,68 2288500,00 2128557,04 16877889,54 00 التجهيزات الصحية واالجتماعية

 00 00 00 00 00 المواصبلت -النقل  –توزيع 

 71523462,66 34907626,96 35933849,80 7401472,44 70196643,16 اإلسكافالتعمير و 

 00 00 00 00 00 و السياحي التجهيز الصناعي و الحرفي

 00 00 00 00 00 التنمية الفبلحية والصيد البحري

 341795894,21 139014850,51 153312371,79 251835778,56 132290217,15 مجموع النفقات 



 

 . 2009 إلى 2005خبلؿ الفترة الممتدة من  والية تلمسافتطور برامج :  (10) رقم شكل البيانيال

 

 .من استنتاجات الطالب باالعتماد على الجدوؿ السابق:المصدر   

بياني نبلحظ أف برنامج البنايات والتجييزات اإلدارية تشكؿ أعمى مف خبلؿ مبلحظتنا األولية لمشكؿ ال

أكبر قيمة ليا بنسبة  2009قيمة مف حيث حجـ المبمغ بالنسبة لبرامج والية تممساف حيث بمغت سنة 

مف إجمالي نفقات برامج الوالية ثـ يحتؿ برامج التعمير و اإلسكاف المرتبة الثانية في نفس  74%حوالي 

مف إجمالي نفقات برامج الوالية ثـ تأتي برامج التجييزات المدرسية  % 21ة تقدر ب السنة  بنسب

والرياضية والثقافية وبعدىا التجييزات الصحية و االجتماعية بمبالغ متقاربة نوعا ما وفي األخير برامج 

     .    الطرؽ الوالئية حيث لـ يخصص ليما أي مبمغ في السنتيف األخيرتيف مف فترة الدراسة 

 :االقة الهقيات الاامة باإلي؟ااات الاامة :الق؟ع ال؟ابع 

ترتبط وضعية الموازنة العمومية بحجـ النفقات واإليرادات العامة ، ويمكف توضيح ىذه العبلقة بالعناصر 

 .تطور رصيد الموازنة ، وعبلقة ناتج الجباية بالنفقات العامة : التالية 

0

50000000

100000000

150000000

200000000

250000000

300000000

البناٌات و التجهٌزات 
اإلدارٌة

طرق الوالٌة التجهٌزات المدرسٌة و 
الرٌاضٌة و الثقافٌة

التجهٌزات الصحٌة 
واالجتماعٌة

التعمٌر و اإلسكان

ات
نفق

غ ال
مبال

برامج الوالية

2005

2006

2007

2008

2009



                                                                        :يطو؟ ؟صيا الموااهة  -1

يجب أف تكوف ىذه الميزانية متوازنة أي تساوي نفقات (  الميزانية األولية ) عند تحضير الوالية لميزانيتيا

العامة مع اإليرادات العامة ، حتى يتـ التصويت عمييا مف طرؼ المجمس الشعبي ألوالئي ، ال كف مع 

ة السنة المالية لموالية ، تختمؼ وضعية  رصيد الموازنة ، فقد يختؿ التوازف بيف النفقات العامة و نياي

، أو (العجز ) اإليرادات العامة ، إما نتيجة عدـ قدرة الوالية عمى جمع إيرادات كافية لتغطية نفقاتيا 

 ( .مف النفقات كبر أاإليرادات . )العكس أي أف رصيد الموازنة العامة  في حالة  فائض 

 :   و يمكف إظيار رصيد موازنة والية تممساف مف خبلؿ الجدوؿ التالي 

  (دينار جزائري1: الوحدة ) . 2009إلى 2004رصيد موازنة والية تلمساف لسنوات الممتدة من:  (14)الجدوؿ رقم 

 رصيد الموازنة اإليرادات العامة النفقات العامة السنوات

2004 1707702262,12 2888803721,66 1181101459,54 ) + ( 

2005 2413395689,70 3745699627,57 1332303937,87 ) + ( 

2006 2384618560,06 3556176699,74 1171558139,68 ) + ( 

2007 2184466497,58 3445088861,50 1260622363,92 ) + ( 

2008 3528367267,70 6398568282,73 2870201015,03 ) + ( 

2009 5837244823,22 8836488630,96 2999243807,74  ) + ( 

 .( 2009إلى  2004) لوالية تلمساف لسنوات من إعداد الطالب باإلعتماد على الحساب اإلداري من :المصدر

قد شيدت  2009-2004ة رصيد الموازنة لوالية تممساف لفترة الدراسة قراء يمكف أعبلهمف خبلؿ الجدوؿ 

 .فائض خبلؿ كؿ السنوات  وضعية واحدة وىي وجود

 



 :ا؟اسة الاالقة بين الهقيات الاامة و هايج المباية  -2

تتحمؿ الوالية أعباء كثيرة وثقيمة لذلؾ يجب عمييا أف تحصؿ عمى موارد لتغطية النفقات المتزايدة ، 

و ىذه ( رالتسيي) و إيرادات ( التجييز و االستثمار) وموارد الوالية يمكف تصنيفيا مبدئيا إلى إيرادات 

األخيرة  ليا أىمية كبيرة إذا ما قرناىا بإيرادات التجييز ، حيث أنيا تساىـ في تغطية نفقات التسيير  ، 

وجزء مف نفقات التجييز و ذلؾ عف طريؽ االقتطاعات ، وتستفيد الوالية مف جممة مف موارد التسيير 

 .إلضافة إلى موارد أخرىالمتمثمة في الضرائب المباشرة ، والضرائب الغير مباشرة ،  با

التي ىي مجموع الضرائب المباشرة ( ناتج الجباية ) وسنركز في ما يمي عمى اإليرادات الجبائية 

والضرائب الغير المباشرة التي تعود لفائدة الوالية و توضيح نسبة تغطية ىذه اإليرادات لنفقات العامة 

 : لموالية ، ويمكف توضيح ذلؾ مف خبلؿ الجدوؿ الموالي 

  . 2009إلى 2004نسبة تغطية ناتج الجباية للنفقات العامة لوالية تلمساف لسنوات الممتدة من: (15)الجدوؿ رقم 

  (دينار جزائري1: الوحدة )

 %نسبة التغطية  ناتج الجباية النفقات العامة السنوات

2004 1707702262,12 348155386,17 20,38 

2005 2413395689,70 490589047,68 20,32 

2006 2384618560,06 381753529,83 16,00 

2007 2184466497,58 438687444,62 20,08 

2008 3528367267,70 550721897,74 15,60 

2009 5837244823,22 846341863,76 14,49 

  .( 2009إلى  2004) لوالية تلمساف لسنوات من على الحساب اإلداري باالعتمادإعداد الطالب  من:المصدر



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2009إلى 2004نسبة تغطية ناتج الجباية للنفقات العامة لوالية تلمساف لسنوات الممتدة من:  (11) الشكل البياني رقم

           

 

 

          

 

 . من استنتاجات الطالب باعتماد على الجدوؿ السابق: المصدر  
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والخاص بنسبة تغطية ناتج الجباية لمنفقات  و الشكؿ البياني مف خبلؿ النتائج الموضحة في الجدوؿ

العامة لوالية تممساف نبلحظ أف نسبة تغطية ناتج الجباية لمنفقات العامة عبر مختمؼ سنوات الدراسة ال 

 . ة إذا ما قورنت بحجـ النفقات العامة لمواليةكحد أقصى و تعتبر ىذه النسبة نسبة ضئيم % 20تتجاوز 

 :يطو؟ هقيات بماية مهصو؟ة إحصارية لماى ا؟اسة : المطمب الثاهي 

بالنسبة  نفس المنيجية المتبعة في تحميمنا السابؽ تبعحتى نقـو بدراسة تحميمية لنفقات بمدية منصورة سن
 .والية تممساف لنفقات 

  ( 53)ة المنصورة إحدى و أىـ بمديات والية تممساف و البالغ عددىا تعتبر بمدي: ييايم بماية مهصو؟ة

كونيا تزخر برمز منطقة الوالية و ىي صومعة مسجد المنصورة ، و  تاريخيا الثقيؿ إلىوذلؾ راجع 

بالطبيعة الجميمة التي تمتاز بيا ، و يعتبر حي إمامة الذي يعتبر القمب النابض لمبمدية ، وسط مدينة 

مف  األخيرةرى الذي بدأ يخطؼ األنوار مف المدينة القديمة ، كما استفادت البمدية في السنوات تممساف الكب

كمجمس القضائي الجديد ، ومديرية الصيد البحري ، مديرية الحماية المدنية ، ثبلث  بنيويةعدة مشاريع 

عممية التوسع جارية ، القطب الجامعي الجديد ، و مازالت  إلى باإلضافةمراكز تكويف ، ثبلث ثانويات ، 

 .ىذا كمو يجعؿ مف بمدية منصورة البديؿ الطبيعي عف وسط مدينة تممساف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :تطىر إجمالي النفقاث العامت لبلديت منصىرة  :األول الفرع 

  (دينار جزائري 01الوحدة )  2010إلى  2005تطور إجمالي النفقات العامة لبلدية منصورة من: (16) الجدوؿ رقم

 .2010 إلى 2005ة منصورة للسنوات الممتدة من لبلدي اإلداريالطالب باالعتماد على الحساب  إعدادمن : المصدر 

 2010إلى  2005تطور إجمالي النفقات العامة لبلدية منصورة للفترة الممتدة من:  (12) الشكل البياني رقم

 
 .من استنتاجات الطالب باالعتماد على الجدوؿ السابق:المصدر 

  ؿ مبلحظتنا لمشكؿ البياني نبلحظ مف خبل:اليامي  ام  ماى يطو؟ الهقيات الاامة لبماية مهصو؟ة

التطور اليائؿ و المعتبر لمنفقات بمدية منصورة ، خاصة في السنوات الثبلثة األخيرة مف فترة الدراسة  

ونسبة التطور تختمؼ مف سنة إلى أخرى  نتيجة تزايد حجـ مياميا  اتجاه سكاف المنصورة حيث بمغ عدد 

نسمة أي بنسبة  49150 : 2008كف عددىـ في سنة  نسمة بعدما 53542:  2010السكاف في سنة 
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 %نسبة تطور النفقات العامة  النفقات العامة السنوات
2005 280545324,05  -
2006 244927740,82 -12,69 
2007 564192585,83 130,35 
2008 649683771,30 15,15 
2009 800531074,76 23,21 
2010 1186420856,8 48,20 



       2010مف جية أخرى بمغت النفقات العامة لمبمدية  أقصى مبمغ ليا عاـ  %09زيادة بمغت حوالي 

، أي بنسبة زيادة  مميوف دج 280,54قبؿ خمس سنوات  تبعدما كان دجمميوف  1186,42: ب 

 . ة  نوعا ماو ىي نسبة ضخمة في فترة زمنية قصير  % 322,89

 : مهصو؟ة بماية يطو؟ هقيات قسم اليسيي؟ عي ميااهية: الق؟ع الثاهي

 تتطمب نفقات ضخمة ياتعتبر نفقات التسيير المرآة العاكسة لواقع استغبلؿ الموارد المالية لمبمدية فميام

 صوصالخ عمى تشمؿ وىي اتيممتمكا وصيانة مصالحيا بتسيير يال تسمح والتيتتزايد سنة بعد سنة 

 وكما الخ...مالية، مصاريؼ الغير لفائدة وأدءات ،مساىمات العاـ التسيير مصاريؼ ، المستخدميف نفقات

 قسـ نفقات أف إذا ضرورية وأخرى إجبارية نفقات إلى التسيير نفقات تصنيؼ يمكف فإنو ذكرنا وأف سمؼ

 المادة نصت حيث إظيارىا ىعم  مجبرة البمدية أف حيث قانوني سند ليا نفقات ىي اإلجبارية التسيير

 . البمدية قانوف مف  154

:و الشكؿ التالي يوضح لنا تطور مختمؼ نفقات التسيير لبمدية منصورة 



 2010إلى 2005دة من تطور نفقات التسيير لبلدية منصورة خبلؿ  السنوات الممت( : 17)جدوؿ رقم 

. ( 2010 إلى 2005)  من إعداد الطالب باالعتماد على الحساب اإلداري لبلدية منصورة لسنوات الممتدة من : المصدر 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
    % القيػػػػػػمػػػػة    % القيػػػػػػمػػػػة    % القيػػػػػػمػػػػة    % القيػػػػػػمػػػػة    % القيػػػػػػمػػػػة    % القيػػػػػػمػػػػة 

60 11055205,21 7.85 17515275,44 8.57 14546893,38 6.42 10269762,77 3.95 15719476,73 4.48 29553793,98 4.52 

61 17296376,84 12.29 23336605,73 11.42 26759117,40 11.81 35919932,47 13.81 37008757,87 10.54 72466598,57 11.08 

62 3878275,72 2.75 4201227,42 2.05 3812900,93 1.68 4677328,36 1.79 4756967,82 1.35 9256164,89 1.41 

63 39453772,39 28.04 48349226,9 23.68 57110239,93 25.22 72633985,07 27.94 77425610,19 22.06 126887007,53 19.41 

64 351496 0.24 64500 0.003 24000 0.0005 14000 0.0005 196750 0.0005 400000,00 0.0006 

65 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
66 8135759,68 5.78 9108915,16 4.64 15844189,33 6.99 22062450,19 8.48 24283529,54 6.92 34412170,05 5.26 

67 5086146,9 3.61 8856448,25 4.33 10314790,22 4.55 18880839,85 7.26 21156986,19 6.02 31558168,47 4.82 
69 3723646,97 2.64 489942,83 0.23 1047944,33 0.46 2036036,92 0.78 9702485,24 2.75 69763400,00 10.67 

82 4510227,22 3.20 5624100,01 2.75 8678012,22 3.83 9675743,51 3.72 17633200,35 5.02 30210870,06 4.62 
83 47183822,73 33.54 86626440,12 42.42 88294667,73 38.99 83775532,65 32.22 142995289,91 40.75 248935642,70 38.09 

 100 653443816,25 100 350879053,64 100 259945611,7 100 226432755,0 100 204172731,86 100 140674729,6 اجملموع



  مهصو؟ة ببماية اليسيي؟ قسم هقيات يطو؟ ماى ام  اليامي : 
  2005مف  الممتدة ةالفتر  خبلؿ منصورة لبمدية التسيير نفقات وضعية لنا يظير ( 17) رقـ  الجدوؿ إف 

 :نجد حيث 2010إلى 

 المكاتب لواـز مثؿ المختمفة الموارد مف البمدية ما استيمكتو مجموع وىي : ولواام سمع 60 حساب   

 مجموع في المطمقة والنسبة القيمة حيث مف مستمر تزايد في أنيا  حيث المواد مف وغيرىا واأللبسة

 في مساىمة بنسبة دج 29553793,98 ب 2010 سنة في سجمت ليا قيمة أعمى عمى أف النفقات

 %.  4.52:ب تقدر التسيير نفقات مجموع

 نقؿ ومعدات وعتاد أماكف مف البمدية استأجرتو ما مجموع وتشمؿ: خا؟مية وخامات أشغال 61حساب 

 ولكف ، أخرى إلى سنة مف تزايد في نياأ حيث الصغيرة والتصميحات الصيانة أعماؿ مختمؼ وكذلؾ

 في مساىمة بنسبة دج 72466598,57 ب 2010سنة  ليا قيمة أعمى سجمتنيا أ كما صغيرة بنسب

 % 11.08ب  تقدر التسيير قسـ نفقات مجموع

مصاريؼ البريد  مصاريؼ النقؿ ، مثؿ التسيير نفقات مختمؼ وىي : الاام اليسيي؟ مصا؟يف 62حساب 

دج  9256164,89 :ب 2010 سنة الي نسبة أعمى وسجمت ، مستمرا تزايد تشيد وىي والمواصبلت

 % 11.08ب  تقدر التسيير قسـ نفقات مجموع في مساىمة بنسبة

 تزايد في المستخدميف مصاريؼ أف الجدوؿ خبلؿ مف نبلحظ : المسيخامين مصا؟يف 63حساب 

 األجور مختمؼ مف مستخدمييا عمى البمدية أنفقتو ما مجموع المستخدميف ىي فمصاريؼ مستمر،

 إلى المستخدميف مصاريؼ في الممحوظ االرتفاع المستخدـ ويرجع طبيعة كانت ميما العبلواتو  واإلعانات

 دج حيث 126887007,53: ب  2010سنة ت قدر  والذي البمدية في لممستخدميف المتزايد التوظيؼ

 .مف إجمالي نفقات التسيير  % 19.41  نسبة أخذت

 الدفع مثؿ دفعيا البمدية عمى التي والرسوـ ائبالضر  مختمؼ وىي : وال؟سوم الض؟ارب هقيات 64 حساب

 دج 351496 : ب 2005 سنة قيمتيا بمغت حيث لعماليا بدفعيا تقوـ التي مجموع األجور عمى الجزافي



مما أدى إلى انخفاضيا في 2006 المالية  قانوف مع ائياني  ألغيت قد الجزافي الدفع ضريبة فإف ولئلشارة

:  ب 2010ج ، ولقد سجمت ىذه النفقات أعمى قيمة ليا سنة د 64500ىذه السنة حيث بمغت 

 .قميمة مقارنة مع إجمالي نفقات التسيير دج  وىي قيمة  400000

 بمدية ليا تخصص لـ المالية المصاريؼ أف الجدوؿ خبلؿ مف نبلحظ كما : مالية مصا؟يف 65حساب 

 البمدية عمى التي الفوائد مجموع اليةالم بالمصاريؼ معيف لسنوات الدراسة ، ونقصد مالي مبمغ منصورة

 المتبقية القروض فوائد مف خاصة والمتأتية دفعيا

ااهات مهح  66 حساب  قدرت مساىمة بنسبة دج   8135759,68   :ب 2005 سنة قدرت وقد : وا 

سنة  المساىمة نسبة وصمت حيث مستمر تزايد في وىي التسيير نفقات مجموع في  % 5.78 :ب

 إلى وتصؿ  2010سنة  لتزداد دج 22062450,19قدره  بمبمغ  %8.48 إلى 2008

 إلى بتقديميا البمدية تقـو التي المساعدات مجموع ىي واإلعانات فالمنح بنسبة دج  34412170,05

 . المحتاجة الجيات

دج  5086146,9 :ب 2005 سنة قدرت : الغي؟ لقاراة و أاا اتوحصص  مساهمات  67 حساب

 سنة وفي 4.33 % قدرىا بنسبة دج  8856448,25  :ب 2006 سنة وفي 3.61 % قدرىا بنسبة

مواصمة ارتفاعيا  التسيير نفقات مجموع في  %4.55 قدرىا بنسبة دج 10314790,22 ب 2007

 المالية المبالغ وكؿ ىذه   % 4.82بنسبة    دج  31558168,47: مبمغ  2010حيث سجمت سنة 

وغير  المباشرة لمضرائب الضماف صندوؽ في المساىمة مثؿ ارىاإظي البمدية عمى إجبارية نفقات تعتبر

 . المباشرة

 حيث  2006سنة  ثـ دج 3723646,97 :ب 2005 سنة وقدرت : إسيثهارية أابا   69 حساب

لتقفز  %1دج  بنسب متناقصة مف إجمالي نفقات التسيير حيث لـ تبمغ حتى  489942,83أصبحت 

 .مف مجموع نفقات التسيير  % 10.67دج بنسبة  69763400لتسجؿ قيمة  2010في سنة 



 اإللتزامات مجموع ىي السابقة المالي السنوات فأعباء : سابية مالية سهوات هايج وأابا  82 حساب

   سنة وقدرت ,اإلداري الحساب في والمسجؿ اإلنجاز باقي أي المعنية السنة بداية قبؿ البمدية عمى التي

 .الدراسة  سنوات في ليا سبةن كأعمى 30210870,06 ب 2010 

 10%قانونا حددت إجبارية نفقة يعد فاالقتطاع: واإلسيثما؟ اليمايا قسم لقاراة اإلقيطاع 83 حساب

 2005  سنة قدرت وقد التنمية وجو تحسيف في كبير دور مف لماليا معتبرة جد مبالغيا وتعتبر أدنى كحد

 38.99إلى لتصؿ 2007 سنة تزايدت وقد % 33.54 قدرىا مساىمة بنسبة دج 47183822,73 :ب 

 مجموع مف% 32.22 إلى لتصؿ انخفضت 2008 سنة وفي دج 88294667,73 قدره مالي بمبمغ%

 248935642,70قيمة  2010لترتفع في السنتيف األخيرتيف مف الدراسة لتسجؿ في سنة  التسيير نفقات

 .دج 

 :ة مهصو؟ة يطو؟ هقيات اليمايا و االسيثما؟ لبماي : الق؟ع الثالث

:ترصد بمدية منصورة مبالغ ىامة بالنسبة لقسـ التجييز واالستثمار وىذا ما يظير في الجدوؿ التالي 



 .2010 -2005لبلدية منصورة  تطور نفقات التجهيز و االستثمار :  (18)الجدوؿ رقم 

 

 

. ( 2010إلى  2005)  من إعداد الطالب باالعتماد على الحساب اإلداري لبلدية منصورة لسنوات الممتدة من : المصدر 

 2010 2009 2008 2007 2006 2005 الحسابات

 % القيمت % القيمت % القيمت % القيمت % القيمت % القيمت

060 9137048,64 6.53 9341737,09 22.92 3771171,59 1.11 3771171,59 0.96 3771171,59 0.83 3771171,59 0.7 
13 00 00 00 00 1141859,40 0.33 5623425,48 1.44 9680440,35 2.15 8982080,16 1.86 
24 17825744,06 12.74 6279248,22 15.40 73688976,47 21.81 68273720,06 17.51 75595504,63 16.81 74163316,97 13.91 

28 112907801,6 80.72 25134073,65 61.67 259157823,3 76.72 312069842,3 80.07 360604904,55 80.19 446060471,83 83.69 

 100 532977040,55 100 449652021,12 100 389738159,5 100 337759830,7 100 40755085,96 100 139870594,3 المجموع



 : و االستثمار التالية  نبلحظ تطور مختمؼ الحسابات قسـ التجييز( 18) ؿ الجدوؿ رقـ بلخ فم

 الحالية بالميزانية المعنية قبؿ لمسنة اإليرادات و النفقات بيف فارؽال ىو و : الم؟حل الاما 060 سابح

 ب العجز قيمة قدرت 2005  سنة في نجد حيث ، السنة انتياء بعد بالحساب اإلداري يظير الذي و

 2006ثـ ترتفع سنة  ، التجييز نفقات مجموع في  % 6.53 قدرىا مساىمة بنسبةدج   9137048,64

محققة أعمى قيمة مقارنة مع سنوات الدراسة ،  % 22.92 دج بنسبة   9341737,09  فتسجؿ 

 ثابتة بقيت القيمة ىذه أف ونبلحظ ،دج  3771171,59 : لتسجؿ  قيمة   2007لتنخفض في السنة

 .السنوات الثبلثة التالية  خبلؿ

 و العقارية أمبلكيا عمى البمدية تصرفيا التي النفقات مجموع ىي : مهيولة و ايا؟ية أمالك 24 حساب

 قدرىا قيمة  2005سنة سجمت قد ،و القسـ نفقات بباقي مقارنة معتبرة ليا قيمة أف نجد حيث المنقولة

 سنة ارتفعت و   12.74 %قدرىا التجييز نفقات في مجموع مساىمة دج بنسبة 17825744,06

 .نفقات التجييز  إجماليمف   %  13.91بنسبة  دج  74163316,97 إلى لتصؿ 2010

 و البمدية إقميـ عمى المقامة المشاريع مجموع ىي و : كب؟ى يصميحات و ماياة أشغال  28 سابح

 البمدية ممتمكات بعض ،صيانة العمومية اإلنارة توسعة ، الطرؽ تجديد ، بالتييئة العمرانية خاصة المتعمقة

 قدرىا بقيمة 80.07 % :ب  2008 سنة ليا نسبة أعمى نسجؿ لمشرب حيث الصالحة المياه قنوات ،شؽ

بنسبة   دج 446060471,83 ب البند ىذا سجمت نفقات 2010 سنة في و دج 312069842,3

 .مف مجموع نفقات التجييز  % 83.69

 بماية مهصو؟ة  لب؟امج المالية الموا؟ا يوايع لكيقية يحميمية ا؟اسة: 

ز البرامج و المشاريع التنموية انو عمى البمدية عدة التزامات أىميا انجا 90/08قانوف البمدية لسنة  نصي

و مف  المحمية إذ يتـ تمويؿ انجازاتيا في حدود موارده المحمية و في ايطار ما  تميمو النصوص القانونية 

 :أىـ المياـ الموكمة لمبمدية وىي 



 ؛ اليايرة واليهمية المحمية 

 ؛ اليامي؟ والاياكل الياااية 

 ؛ الياميم ادساسي  

 ؛ لمماايةادمااة اإلميمااية وا 

 ؛ السكن 

 ؛ البيرة، الهظاعة والصحة 

 اإلسيثما؟ات اإلقيصااية  . 

باإلضافة إلى ذلؾ فإف البمدية تقـو بتمبية حاجيات تقميدية أخرى لممواطنيف مف صرؼ لممياه، رفع القمامة 

 .المنزلية، وضع شبكات النقؿ المدرسي، وغيرىا مف الحاجيات

 التجييز قسـ في مواد و كأبواب البمدية ميزانيات مختمؼ عمى تسجؿ القطاعات ىذه أف المبلحظ و

:اآلتي الجدوؿ يظير ماك كبيرة مبالغ ليا ترصد و 



 

 . 2010 إلى 2005  الفترة الممتدة منخبلؿ منصورة تطور برامج بلدية :  (19) الجدوؿ رقم

.( 2010 إلى 2005)  من إعداد الطالب باالعتماد على الحساب اإلداري لبلدية منصورة لسنوات الممتدة من : المصدر 

 عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف المشاريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتكالي مشاريع حسب كل قطاع
2005 2006 2007 2008 2009 2010 

 57026741,08 24565673,46 28029402.04 17554660.34 16252102.30 6614064,24 داريةالبنايات و التجهيزات اإل

 333675476,46 287917463,47 268328130.72 227012676.31 106173113.57 80050417,12 الطرؽ

 45268938,12 29943949,80 37082965.89 42223517.75 34859528.94 33683601,07 الشبكات المختلفة

 51487916,11 58542944,32 33491028.15 31460180.41 4632040.00 6233858,84 التجهيزات المدرسية و الرياضية و الثقافية

 4888215,44 11160102,40 12376642.21 12000000.00 500000.00 500000,00 االجتماعيةو الصحية  التجهيزات

 999581 519581,00 647625.00 2641996.53 2610275.45 2368064,05 اإلسكافالتعمير و 

 و التجهيز الصناعي و الحرفي
 السياحي

44940,00 187770.79 44940.00 4044940.00 10397279,35 15602720,65 

 19933586,97 16933586,97 00 00 00 5300507,25 المصالح الصناعية و التجارية

 523994960,39 439971580,77 384000734.01 332937971.31 165214835.05 134795452.57 مجموع ال



. 2010 إلى 2005خبلؿ الفترة الممتدة من  منصورة تطور برامج بلدية : (  13) ياني رقمالشكل الب

 

 .من استنتاجات الطالب باالعتماد على الجدوؿ السابق:المصدر 

مف خبلؿ مبلحظة األولية لشكؿ البياني نبلحظ أف الطرؽ البمدية تحتؿ مرتبة األسد في حجـ مبالغ برامج 

مف إجمالي برامج البمدية وىذا راجع  %63.67بنسبة  2010قيمة ليا في سنة  البمدية ، إذ سجمت أكبر

 .   لدور الذي تمعبو ىذه األخيرة و التكمفة المرتفعة ليا 

 :االقة الهقيات الاامة لبماية مهصو؟ة بإي؟اااياا الاامة :الق؟ع ال؟ابع   

 :يطو؟ ؟صيا موااهة بماية مهصو؟ة  -1

 : 2010إلى  2005رصيد موازنة بمدية منصورة لمفترة الممتدة مف  يبيف لنا وضعيةالجدوؿ التالي 
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 (دينار جزائري  01الوحدة )  . 2010 إلى 2005لسنوات الممتدة من بلدية منصورةرصيد موازنة :  (20)الجدوؿ رقم 

 رصيد الموازنة اإليرادات العامة النفقات العامة السنوات

2005 280545324,05 313467931,35 32922607,30 ) + ( 

2006 244927740,82 393027310,24 148099569,42 ) + ( 

2007 564192585,83 598909457,47 34716871,64 ) + ( 

2008 649683771,30 739306650,30 89622879,00 ) + ( 

2009 800531074,76 1024054900,01 223523825,25 ) + ( 

2010 1186420856,8 1439620094,70 253199237,9 ) + ( 

  2010 - 2005 لسنوات الفترة الممتدة من لبلدية منصورة إعداد الطالب باإلعتماد على الحساب اإلداري من :المصدر

 موازنتيا في وضعية مف خبلؿ الجدوؿ أعبله نبلحظ أف بمدية منصورة في السنوات الخمس األخيرة في 

  اداتيا قادرة عمى تحمؿ جميع نفقاتيا مع الزيادة   تحقؽ دائما فائضا ، أي بصيغة أخرى أف إير  جيدة حيث

 :هسبة يغطية هايج المباية لمهقيات الاامة  -2

بالنسبة لمبمدية و ي تحمؿ األعباء فعب الضرائب بمختمؼ أنواعيا مباشرة أو غير مباشرة دورا كبيرا مت

 : الجدوؿ التالي يبيف نسبة تغطية ناتج جباية بمدية منصورة لنفقاتيا العامة

 

 

 



                                                                                                                           . 2010إلى 2005العامة لسنوات  من هالنفقات بلدية منصورة نسبة تغطية ناتج جباية: (21)الجدوؿ رقم 
  (دينار جزائري1: الوحدة )

 %نسبة التغطية  ناتج الجباية فقات العامةالن السنوات

2005 280545324,05 98998388,16 35,28 

2006 244927740,82 490589047,68 20,32 

2007 564192585,83 143516312,63 25,43 

2008 649683771,30 203830038,93 31,37 

2009 800531074,76 342144502,38 42,73 

2010 1186420856,8 331656923,89 27,95 

إلى  2005) لسنوات الفترة الممتدة من لبلدية منصورة على الحساب اإلداري باالعتمادإعداد الطالب  من:المصدر

2010 ). 

نبلحظ أف نسبة تغطية ناتج الجباية لمنفقات العامة لمبمدية  أعبلهجدوؿ ال لمعطيات مف خبلؿ قراءتنا
  %20,32)ة  فكانت ىذه النسبة تتراوح مابيف منصورة كانت متفاوتة عبر مختمؼ سنوات الدراس

وتعتبر اكبر قيمة تتحقؽ عبر سنوات  2009حيث تحققت ىذه النسبة األخيرة عاـ ( % 42,73و 
 .الدراسة

 

 

 

 

 



 : كل من والية يممسان وبماية مهصو؟ة عي ميااهية  اام الاقة عي يياي؟ الهقيات الاامة:المطمب الثالث 

قات العامة يتـ تقديرىا دوف دراسة كافية ودوف اإلستناد إلى أسس موضوعية تراعي إف الكثير مف بنود النف

فييا األرقاـ الفعمية لمسنوات السابقة وتغير األسعار وكؿ الظروؼ المحيطة بالجماعة المحمية ، ومف ثـ 

و المحقؽ أفقدت تفتقر أرقاـ النفقات إلى عنصري الثقة و الجدية ، إف الفوارؽ إذا كانت بعيدة بيف المتوقع 

النفقات العامة فعاليتيا وبالتالي فقداف  ميزانية الجماعات المحمية مصداقيتيا ، كأداة معبرة عف خطتيا 

نما ىي أشبو بالتصورات و ال  المالية  فأرقاـ النفقات العامة الواردة في الميزانية ليست قريبة مف الواقع وا 

صطمح لو خمفية وأسس موضوعية يحتسب عمى أساسيا ألف ىذا الم 'تقديرات '  يمكف اعتبارىا حتى

بحيث  أرقاـ النفقات التي  يتـ تقديرىا ال تبتعد كثيرا عف الواقع إال في الظروؼ الطارئة و الخارجة عف 

 .الكوارث : إدارة الجماعة المحمية مثؿ 

والية تممساف و بمدية مف خبلؿ مقارنة أرقاـ النفقات في الميزانية األولية و الحساب اإلداري لكؿ مف و  

وسوف ييضح ذلك من خالل  ،عي يياي؟ أ؟قام الهقيات الاامة عنصر الدقة  إلىمنصورة نبلحظ االفتقار 

 : ما يمييسميط الضو  ام  يمك المالحظات عي 

 :والية يممسانعي ميااهية اام الاقة عي يياي؟ الهقيات الاامة : الق؟ع ادول 

عف النفقات الفعمية غالبا في الحدود المعقولة إال أف الواقع في  ات العامةنحراؼ في تقدير النفقيكوف اإل 

ويوضح البياهات وادشكال الوا؟اة عيما يمي أن اام الاقة عي  تقدير نفقات والية تممساف عكس ذلؾ ،

 . اليياي؟ات قا اميا ليشمل كاعة الهقيات الاامة بنهواااا

 :لوالية يممساناهح؟اف عي يياي؟ إممالي الهقيات الاامة  -1

 : 2009-2004مف  الجدوؿ التالي يبيف االنحراؼ في تقدير النفقات العامة لوالية تممساف لسنوات

 



إلى  2004نسب االنحراؼ في تقديرات إجمالي النفقات العامة في ميزانية والية تلمساف للسنوات ( 22)الجدوؿ رقم 
 (دينار جزائري  01الوحدة )                                                                                                              .2009

السنوا
 ت

 اإلنحراؼ النفقات الفعلية النفقات المتوقعة
 % قيمة

2004 1467296178,18 1707702262,12 240406083,94 16,38% 

2005 1859490490,02 2413395689,70 553905199,68 29,78% 

2006 1770295234,05 2384610360,06 614315126,01 34,70% 

2007 1992895911,17 2184466497,58 191570586,41 9,61% 

2008 1539026838,09 3528367267,70 1989340429,61 129,25% 

2009 2578863050,85 5837244823,22 3258381772,37 126,34% 

 :د على من إعداد الطالب باعتما: المصدر 

  2009 لىإ  2004الميزانية األولية لوالية تلمساف لسنوات : النفقات المتوقعة. 

  2009 إلى 2004الحساب اإلداري  لوالية تلمساف لسنوات : النفقات الفعلية. 

.2009إلى 2004نسب االنحراؼ في تقديرات إجمالي النفقات العامة في ميزانية والية تلمساف :  (14)الشكل البياني رقم 

 
 .من استنتاجات الطالب باالعتماد على الجدوؿ السابق:المصدر 
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إلى  2004مف قراءة الشكؿ البياني يتضح أف نسبة االنحراؼ في تقدير النفقات العامة وصمت في عاـ  
 2006عف المقدر لو وفي عاـ   2005في عاـ %29,78أعمى مف المقدر لو و أيضا   16,38%

فبمغت  2007بالزيادة عف تقديرات األولية لنفقات العامة أما في سنة  % 34,70بمغت نسبة االنحراؼ  

وىي نسبة معقولة مقارنة مع باقي السنوات لترتفع نسبة االنحراؼ في السنتيف  %9,61نسبة االنحراؼ 

أي بصيغة   %126,34،  %129,25ليسجؿ اكبر قيمة وىي عمى التوالي  2009و  2008األخيرتيف 
 .ما قدر لو في ىاتيف السنتيف  يعفأخرى تـ إنفاؽ ض

 :إهح؟اف اليياي؟ات عي  هقيات  اليسيي؟ لوالية يممسان -1

في تقدير النفقات العامة في ميزانية والية تممساف يكمف في نفقات التسيير  أىمية األكثر االنحرافاتربما 
 :تالي يبيف ذلؾ  و الذي يعكس بشكؿ واضح مدى ابتعاد أسموب التقدير عف الموضوعية ، و الجدوؿ ال

                                                          .                                                                                                                              2009إلى  2004في ميزانية والية تلمساف من  نفقات التسييرنسب االنحراؼ في تقديرات  (23)الجدوؿ رقم 
 (دينار جزائري  01الوحدة ) 

 اإلنحراؼ النفقات الفعلية النفقات المتوقعة السنوات
 % قيمة

2004 1215901965,16 1385408022,93 169506057,77 %13,94 

2005 1668504660,79 1921476559,15 252971898,36 15,16 % 

2006 1645566573,67 1768826158,15 123259584,48 % 7,49 

2007 1872472469,93 1905797549,73 33325079,8 1,77% 

2008 1481771865,68 3204002487,16 1722230621,48 116,22 % 

2009 2401409201,10 4538776498,81 2137367297,71 89% 

 :من إعداد الطالب باعتماد على : المصدر 

  2009 لىإ  2004الميزانية األولية لوالية تلمساف لسنوات : ييرللتسالنفقات المتوقعة. 

 2009 إلى 2004الحساب اإلداري  لوالية تلمساف لسنوات :  للتسيير النفقات الفعلية. 



 % 116,22و  %1,77) أعبله يتضح أف االنحراؼ في نفقات التسيير قد تتراوح بيف مف الجدوؿ 

 .ابتعاد التقديرات عف الدقة والموضوعية وىو ما يظير ( بالزيادة عف التقديري 

بالزيادة عف  %  116,22قد بمغ أقصى مداه بوصولو إلى  2008ىذا ويبلحظ أف االنحراؼ في عاـ 

يعتبر انحرافا   2007التقديري مما يؤكد عدـ الدقة في تقدير أرقاـ الميزانية ، غير أف االنحراؼ في عاـ 

 . %1,77معقوال بنسبة 

 :قديراث نفقاث التسيير مقسمت حسب مصالح التسيير لىاليت تلمسان اإلنحراف في ت -2

اٌغذٚي اٌزبٌٟ ٠ج١ٓ ِخزٍف ِظبٌؼ اٌزغ١١ش اٌزٟ ؽممذ ٔفمبرٙب أؾشافب ٍِؾٛظب ػٓ اٌّمذس ٌٗ 

  :ثب١ٌّضا١ٔخ ٚ ٔغت ٘زا اإلٔؾشاف 

 

 

 

 

 

 

 

 من لوالية تلمساف مقسمة حسب المصالح نحراؼ في تقدير نفقات التسييرإلانسب : (24)الجدوؿ رقم 

. 2009إلى  2005



 2005 2006 2007 

 اإلنحراؼ النفقات اإلنحراؼ النفقات اإلنحراؼ النفقات

 % قيمة النفقات الفعلية النفقات المتوقعة % قيمة النفقات الفعلية النفقات المتوقعة % قيمة النفقات الفعلية النفقات المتوقعة
90 407914872 634435897,51 226521025 

 
55,53 366190265 473597628 268245632 73,25   454735432 4976963084 42960875 9,44 

91 1236919211 1253091621,06 16172409 1,30 1241234131 1256321260 15087128 1,21 1370133149 1358177562 11955587 0.87 

92 16366000 27083407,34 10717407 65,84 296000000 3118822 292881178 98,94 37000000 41393520 4393520,8 11,87 
93 720000 276055,92 443944,08 61,65 1320000 495868,24 824131,76 62.43 2020000 507832 1512168 74.85 
94 6584577,32 6584577,32 00 00 7222176,63 7222176,63 00 00 8022324,99 8022324,99 00 00 

 

 2008 2009  

 اإلنحراؼ النفقات اإلنحراؼ النفقات

 % قيمة النفقات الفعلية النفقات المتوقعة % قيمة النفقات الفعلية النفقات المتوقعة
90 362596391,27 1521177853,07 1158581461,8 319,52 597609911,6 2690482512,12 2092872600,52 350,20  

91 1071133149,42 1620138916,83 549005767,41 51,25 1748792331,7 1755596794,7 6804463 0,38  

92 38000000,00 45556355,97 7556355,97 19,88 33000000 44181033,58 11181033,58 33,88  

93 2020000.00 8029167,22 6009167,22 297,48 10390000 36899196,64 2650916.64 2551,41  

94 9100194,07 9100194,07 00 00 11616957,98 11616957,98 00 00 
 
 



مصمحة  بإسيثها ) يتضح أف االنحرافات في تقدير نفقات مصالح التسيير (  24) رقـ مف الجدوؿ
التي كانت نفقاتيا مقدرة بشكؿ صحيح  حيث تقدير نفقات ىذه المصمحة يتـ بشكؿ دقيؽ و ( 94 المباية

المساىمة في صندوؽ الضماف ) المتمثمة في موضوعي مستندة إلى أسس عممية  فنفقات ىذه المصمحة 
لضرائب المباشرة الذي حددت القوانيف والتشريعات لكؿ مف الوالية  و البمدية   حصتيما  التي تساىـ كؿ 

ف القوانيف وقفت كحائط  في وجو منيما بيا ، و بينتيا فبل يحدث أي انحراؼ في تقدير ىذه النفقات أل
 (  .رس مف اإلدارة المحمية أو المنتخبيف التقدير الشخصي لمنفقات المما

 91، المصالح اإلدارية  90المصالح الغير المباشرة ) أما جانب المصالح التسيير األخرى  والتي تشمؿ 
فقد كانت االنحرافات متفاوتة ومتغيرة مف (  93، المصالح اإلقتصادية  92، المصالح اإلجتماعية 

 :نة إلى أخرى و سوؼ نحمؿ فيما يمي  كؿ مصمحة لوحدىا  مصمحة إلى أخرى  ومتغيرة كذلؾ مف س

المصالح المالية ، أجور وأعباء المستخدميف ) و التي تضـ :  المصالح الغي؟ المباش؟ة( 90) -1
الدائميف ، وسائؿ و مصالح اإلدارة العامة  ، مجموعة العقارات و المنقوالت الغير المنتجة لممداخيؿ ، 

عاـ  % 350,20إلى  2007عاـ  %9,44نسبة اإلنحراؼ لمتقديرات ما بيف فقد بمغت (  طرؽ الوالية 
،  %55,53 : 2008،  2006،  2005بينما بمغ االنحراؼ في السنوات  بالزيادة عف المقدر 2009
  . عمى الترتيب  319,52%، %  73,25

حماية المدنية ، المصالح اإلدارية العمومية ، األمف و ال)  التي تضـ و :المصالح اإلاا؟ية ( 91) -2
فقد بمغت نسبة  (الشباب الرياضة والثقافة ، المساىمة في أعباء التعميـ ، المصالح االجتماعية والمدرسية 

بالزيادة عف المقدر، و  2008عاـ  % 51,25إلى  2009عاـ  %0,38االنحراؼ لتقديرات مابيف 
عمى التالي  2006،  2005ات ، بينما سجؿ االنحراؼ في السنو  2007أقؿ مف المقدر عاـ  % 0,87
 .و ىي نسبتيف معقولتيف  % 1,21،  % 1,30نسب

المساعدة االجتماعية المباشرة ،النظافة العمومية و ) والتي تضـ :  المصالح اإلميمااية( 92) -3
سنة   %11,87فبمغت نسبة اإلنحراؼ لتقديرات مابيف  ( اإلجتماعية ،المصالح والمؤسسات اإلجتماعية 

 98,94بالزيادة عف المقدر ومف جية أخرى بمغ االنحراؼ بنسبة  2005سنة  % 65,84 إلى  2007
 . 2006اقؿ مف المقدر عاـ  %



حيث تراوح ( األمبلؾ الخاصة بالوالية المنتجة لممداخيؿ )والتي تضـ  :المصالح اإلقيصااية ( 93) -4
إلى مستوى قياسي  حيث بمغ 2009عاـ  % 2551,41 إلى  2008عاـ  % 297,48اإلنحراؼ ما بيف 

إلى  2005سنة  % 61,65ىذه السنة بالزيادة عف المقدر و بمغ نسبة االنحراؼ بأقؿ مف المقدر مابيف 
 . %62.43ب   2006تتوسطيما سنة  2007عاـ  % 74.85

 :  بماية مهصو؟ة عي ميااهيةالهقيات الاامة  اام الاقة عي يياي؟ :الق؟ع الثاهي

 :الاامة لبماية مهصو؟ة   االهح؟اف عي إممالي الهقيات -1

                                                       2010 - 2005من بلدية منصورةنسب االنحراؼ في تقديرات إجمالي النفقات العامة في ميزانية  :(25)الجدوؿ رقم 
 (دينار جزائري 01الوحدة )

 اإلنحراؼ النفقات الفعلية  النفقات المتوقعة السنوات
 % قيمة

2005 112310228,47 280545324,05 168235095,58 149,79% 
2006 159738493,93 244927740,82 85189246,89 53,33% 
2007 173986282,17 564192585,83 390206303,66 224,27% 
2008 207613823,87 649683771,30 442069947,43 212,92% 
2009 308429817,73 800531074,76 492101257,03 159,55% 
2010 487109950,49 1186420856,8 699310906,31 143,56% 

 :من إعداد الطالب باعتماد على : المصدر 

  2010 لىإ  2005لسنوات  لبلدية منصورةالميزانية األولية : النفقات المتوقعة. 

  2010 إلى 2005لسنوات  لبلدية منصورةالحساب اإلداري  : النفقات الفعلية. 

 

 



إلى  2005 بلدية منصورةنسب االنحراؼ في تقديرات إجمالي النفقات العامة في ميزانية :  (15)الشكل البياني رقم 
2010 . 

 

 . من استنتاجات الطالب باالعتماد على الجدوؿ السابق:المصدر 

رنة مع التقديرات    مف خبلؿ الشكؿ البياني  المبيف أعبله ، تتضح لنا زيادة حجـ النفقات البمدية المنجزة مقا

 %53,33، بحيث تـ تسجيؿ انحرافات كبيرة تتراوح مابيف ( الميزانية األولية  –تحديدات ) 

حيث بمغ أقصى حد لو  بزيادة في  2007تـ تسجيميا سنة (  النسبة ) حيث ىذه األخيرة  %224,27و

بير نتج عنو زيادة مميوف دج فيذا اإلنحراؼ جد ك 390,20 173,98مبمغ النفقات عف المقدر ب 

 .ضخمة 

ثـ يواصؿ االنخفاض  %212,92بدأ في االنخفاض ليحقؽ نسبة (  2008) غير انو في السنة الموالية 

 . %143,56كانت نسبتو  2010في عاـ و  ، % 159,55عند نسبة  2009في سنة 
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 :لبماية مهصو؟ة   إهح؟اف اليياي؟ات عي  هقيات  اليسيي؟ -2

                                                                                                                                  2010إلى 2005للسنوات من  بلدية منصورةفي ميزانية  نفقات التسييرنحراؼ في تقديرات نسب اال( 26)الجدوؿ رقم 
 (دينار جزائري  01الوحدة ) 

 اإلنحراؼ النفقات الفعلية وقعةالنفقات المت السنوات
 % قيمة

2005 99691291,52 140674729,66 40983438,14 %41,11 

2006 140253458,79 204172731,86 63919273,07 %45,57 

2007 159282631,44 226432755,07 67150123,63 % 42,15 

2008 190838291,22 259945611,79 69107320,57 36,21% 

2009 249529139,95 350879053,64 101349913,69 40,61 % 

2010 394660064,89 653443816,25 258783751,36 %65,57 

 :من إعداد الطالب باعتماد على : المصدر 

 2010 لىإ  2005لسنوات  بلدية منصورةالميزانية األولية  : النفقات المتوقعة . 

 2010  إلى 2005لسنوات  بلدية منصورةالحساب اإلداري  :   النفقات الفعلية. 

، يتضح لنا مدى زيادة حجـ النفقات بمدية منصورة الفعمية مقارنة مع مف معطيات الجدوؿ المبيف أعبله 
 394,66: ب  2010بحيث تـ تقدير مبمغ النفقات سنة (  التحديدات ، الميزانية األولية ) التقديرات 

مميوف دج ما نتج عنو  653,44 : ير ليصؿ إلى مميوف دج في حيف المبمغ الخاص باالنجاز تجاوز بكث
 .و ىي اعمي نسبة سجمت عبر مختمؼ السنوات  65,57% بنسبةانحراؼ 

وىي نسبة ضخمة كاف مف المفروض  % 46و نسب االنحراؼ في السنوات األخرى متقاربة ال تتجاوز  
 .في الحاالت العادية  %10أال تتعدى 

 : ميسمة حسب مصالح اليسيي؟ لبماية مهصو؟ة اإلهح؟اف عي يياي؟ات هقيات اليسيي؟ -3

:الجدوؿ التالي يبيف االنحراؼ في تقدير النفقات التسيير لبمدية منصورة مقسمة حسب المصالح 



 27رقـ  :  اإلهح؟اف عي يياي؟ات هقيات اليسيي؟ ميسمة حسب مصالح اليسيي؟ لبماية مهصو؟ة

 

 2005 2006 2007 
 اإلنحراؼ النفقات اإلنحراؼ النفقات اإلنحراؼ النفقات

 % قيمة النفقات الفعلية النفقات المتوقعة % قيمة النفقات الفعلية النفقات المتوقعة % قيمة النفقات الفعلية النفقات المتوقعة
90 851848222 118647929 733200292 86.07 120330070,16 170786808,73 50456738,57 41.93 123900458,5 186278342,5

8 

62377884 50.34 

 
91 11042199,49 1186253,08 9855946,41 89.25 11870865,48 13935806,19 2064940,71 17.39 

 

14596863,21 18737998,95 4141135,74 28.37 

92 1774029,80 8474206,78 6700176,98 377.68 5988399,46 14438313,25 8449913,79 141 15280155,55 15911259,44 631103,89 4.13 
93 00 00 00 00 00 2997630 00 00 2997630 2997630 00 00 

94 1690240,17 1690240,17 00 00 2014123,69 2014123,69 00 00 2507524,10 2507524,10 00 00 

             
 2008 2009 2010 

 اإلنحراؼ النفقات اإلنحراؼ النفقات اإلنحراؼ النفقات
 % قيمة النفقات الفعلية النفقات المتوقعة % قيمة النفقات الفعلية النفقات المتوقعة % قيمة النفقات الفعلية النفقات المتوقعة

90 153780840 204794497 51013656  33.17 196827092,90 282695262,28 85868169,38 43.62 311235775,8 536551799,3 225316023,5 72.39 
91 19782939,64 22975241,21 3192301.57 16.13 23121105,94 34400752,03 11279646,09 48.78 36208098,63 62246708,39 26038609,76 71.91 

92 11231856,12 19061270,59 7829414,47 69.70 13288167,63 20103236,22 6815068,59 51.28 

 

28928919,11 32471923,05 3543003,94 12.24 

93 2997630 10069577,82 7071947,8 235.91 

 

12340036,80 9696630,48 2643406,32 21.42 12340036,80 15572246,96 3232210,16 26.19 

94 3045025,09 3045025,09 00 00 3983172,63 3983172,63 00 00 6601138,48 6601138,48 00 00 



الخاص ( 24)ا نفس المبلحظات تتكرر والتي قمنا بمعاينتيا في جدوؿ رقـ مف خبلؿ الجدوؿ أعبله تقريب 
، حيث كانت نفقات المتوقعة متطابقة  نحراؼ في تقدير نفقات التسيير حسب المصالح لوالية تممسافاإلب

، (90مصالح الجباية ) مبمديةلالمساىمة في صندوؽ الضماف لضرائب المباشرة مع النفقات الفعمية لنفقات 
نما كانت انحرافات متفاوتة ومختمفة في باقي مصالح التسيير األخرى عبر مختمؼ سنوات الدراسة  مما بي

 .بعيدة عف التقدير الموضوعي يدؿ أف تقدير النفقات  

 :اليهمية  يخمف و اليحكم القاالية، ضاف ،اليمايا بيسم المالية الموا؟ا اسيغالل ييييم :؟ابعالمطمب ال

كبيرة لقسـ التجييز  أولويةحظنا بأف كؿ مف والية تممساف و بمدية منصورة تعطي مف خبلؿ ما سبؽ ال
، و في المقابؿ وعمى أرض الواقع و التأمؿ التي ترصد ليذا القسـ  واالستثمار و ىذا بدليؿ المبالغ المالية 

 ما ،إذ ديناراتال مبلييف مف األوراؽ عمى ىو مما شيئا حظنبل ال فنكاد  الواقع عمى مجسد ىو فيماجيدا 
 الميداف أرض عمى اتيمشاىد دوف التجييز ميزانية في المشاريع مف ممكف عدد أكبر تسجيؿ مف الفائدة

 ، الثانوية األعماؿ مف ذلؾ بواش ما و دىف العمارات إعادة الشوارع ألرصفة يئةتي عف عبارة ىو ما إال
لي ، تعتبر عاجزة إذا كانت عاجزة عف تجسيد فالجماعة المحمية والية أو بمدية كانت ، التي ليا فائض ما

ألنو ما الفائدة مف تحقيؽ التوازف الدائـ أو الفوائض عمى المستوى المحاسبي و بمغة أي تنمية محمية 
عف تمبية أدنى احتياجات المواطنيف نظرا لعجز و تدىور واقع التنمية  حقا عاجزة نها األرقاـ في حيف أ

الخ ..، الصناعة ، السكف ، الصحة ، و الشغؿ الفبلحة نمية المحمية بما فييا؟؟؟ فالمياـ الكبرى لمت بها
األمواؿ الموجية لقسـ التجييز و  تخصيص فمف حيث تجد عمى مستوى البمدية الميداف المبلئـ لتطبيقيا،

معتبرة و رغـ أف إدراج  التجييز تسجيؿ العديد مف المشاريع التنموية و رغـ أف النسب المخصصة لقسـ
ىذه  إلنجاز المشاريع التنموية ال بأس بو إال أنو ىناؾ عدة مشاكؿ و عوائؽ تحد مف السير األحسف

 . المشاريع
ا بأف مليا إمكانيات مالية تسمح لي كؿ مف والية تممساف وبمدية منصورة  ففي الواقع حتى و إف كانت

العديد مف المشاكؿ التي تكوف  افيواجي انيممتنمية إال أف الواقع يعكس ذلؾ إذ أل راقي وسط تجعؿ منيا
ا كاممة و مف جممتيا التأخر في إنجاز المشاريع و نقص مميامي بأداء اما حيث ال تسمح ليمعقبة أمامي

 : امالتنظيـ و الفعالية في إنجاز المياـ الممقاة عمى عاتقي
 
 



يؿ تحسيف التنمية ترتبط إف مف أىـ العوائؽ التي تقؼ في سب:الينخ؟ عي اهماا المشا؟يع : الق؟ع ادول 
ارتباطا وثيقا بإمكانيات االنجاز التقنية و كذا سوء التخطيط حتى في وجود موارد مالية معتبرة وىذا ما 

 وضعية إلى بالنظر و إذ ياب التنمية يدفعنا بالقوؿ أف وجود الموارد المالية ال يعكس إطبلقا مستوى
 تأخر حالة في فيي عمى حسب إمكانياتو و ىذه المشاريع او بمدية كؿ  المسجمة بوالية تممساف المشاريع

  : ذلؾ عف كمثاؿ 2009 سنة نأخذ في ما يميو ،  دائـ

 . 2009نسبة انجاز المشاريع لبرامج والية تممساف لعاـ  يبيف لناالجدوؿ التالي  :والية يممسان  -1

 دينار جزائري  01الوحدة                       .2009نسبة انجاز المشاريع لبرامج والية تلمساف لسنة :  (28) الجدوؿ رقم

 

 

 

 

 

 

 

 :المصدر من إعداد الطالب باالعتماد على 

 2009ميزانية اإلضافية لوالية تلمساف لسنة :  اإلعتمادات المفتوحة . 

  2009الحساب اإلداري لوالية تلمساف لسنة : اإلنجازات . 

،و " البنايات ، التجييزات اإلدارية"كؿ قطاع   تشير بيانات الجدوؿ أعبله المتعمقة بمشاريع   
 ،إلى نسب اإلنجاز التجييزات المدرسية و الرياضية و الثقافية و التجييزات الصحية واالجتماعية

قد ترد إلى عدـ تجاوب  التي%   83,39و  % 52,91و % 69,87: التالية عمى الترتيب 

 2009 قطاع مشاريع حسب كل

 %نسبة اإلنجاز الباقي إلنجاز اإلنجازات اإلعتمادات المفتوحة
  %69,87 108523938,98 251721708,98 360245647,96 اإلداريةالبنايات و التجهيزات 

 / / / / الوالية طرؽ
 / / / / الشبكات المختلفة

 %52,91  13051263,66 14668918,89 27720182,55 التجهيزات المدرسية و الرياضية و الثقافية

 %83,39 773149,74 3881803,68 4654953,42 التجهيزات الصحية واالجتماعية
 / / / / المواصبلت -النقل  –توزيع 

 %103,35 ( 2320496,58) 71523462,66 69202966,08 اإلسكافالتعمير و 

 / / / / و السياحي التجهيز الصناعي و الحرفي

 / / / / والصيد البحري التنمية الفبلحية

 %74,01 120027855,8 341795894,21 461823750,01 جمػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعػػػػػػػالم

 



خارج ، باإلضافة إلى الصعوبات الناتجة عف ع تنفيذ المشاريفي   واليةوتحكـ وتسيير اإلدارة ال
 .الجماعة المحمية 

،  كنتيجة لزيادة تحكـ  حسنة فاقت التقديرات إنجاز ةنسب  التعمير و اإلسكافوأظير مشروع قطاع  
 . نفيذفي الت واليةإدارة ال

 :2009اـ نسبة انجاز المشاريع لبرامج بمدية منصورة لع يبيف لناالجدوؿ التالي :بماية مهصو؟ة  -2

 (.دينار جزائري  01الوحدة )            2009نسبة انجاز المشاريع لبرامج بلدية منصورة لعاـ :(29)الجدوؿ رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 . 2009لبلدية منصورة لسنة  اإلداريمن إعداد الطالب باالعتماد على حساب : المصدر 

 مف أنو إذ ، كثيرا نتأسؼ اإلنجاز بةنس ىعم وتركيز المبلحظة أعبله الجدوؿ في مبيف ىو ما خبلؿ مف

صؿ إال حد تخصيص و  التجييز قسـ في الحجـ ذابي (الباقي إلنجاز) فوائضال نرى أف المنطقي غير

المصالح و  التعمير و اإلسكاف ) مبالغ لمشاريع لـ تنفذ و لـ يصرؼ منيا دينار واحد مثؿ قطاعي 

 في التنموية البرامج و المشاريع إنجاز في التحكـ سوء إلى راجع كمو ذاى،  (  الصناعية و التجارية

 2009 مشاريع حسب كل قطاع
 %نسبة اإلنجاز الباقي إلنجاز اإلنجازات اإلعتمادات المفتوحة

 %9,34 22271009,27 2294664,19 24565673,46 اإلداريةالبنايات و التجهيزات 
 %50,70 141942235,74 145975227,73 287917463,47 طرؽال

 %30,96 16530154,9 13404794,90 29934949,80 الشبكات المختلفة

 %52,91 40415271,53 18127672,79 58542944,32 التجهيزات المدرسية و الرياضية و الثقافية

 %56,27 4880215,44 6279886,96 11160102,40 التجهيزات الصحية واالجتماعية

 / / / / المواصبلت -النقل  –توزيع 
 %00 519581,00 00 519581,00 اإلسكافالتعمير و 

 %3.82 10000000 397279,35 10397279,35 و السياحي التجهيز الصناعي و الحرفي

 %00 16933586,97 0.00 16933586,97 المصالح الصناعية و التجارية

 %42,38 253492054,85 186479525,92 439971580,77 ػػػػػػػػػوعجمػػػػػػػػػػػػػػػػالم

 



 وضع في البعيد المدى عمى تخطيط وال دراسات ىناؾ توجد ال إذ التسيير و التقدير سوء كذا و الميداف

 .المشاريع

 ،الطرؽ  )بالنسبة لمقطاعات  %60نسبة االنجاز لـ تتعدى نسبة  أف جميا لنا يوضح أعبله فالجدوؿ

أما  (التجييزات المدرسية و الرياضية و الثقافية ، التجييزات الصحية واالجتماعية  ، الشبكات المختمفة

لـ  التجييز الصناعي و الحرفي و السياحي و البنايات و التجييزات اإلدارية ،فيما يخص كؿ مف قطاع 

 . % 10نسبة االنجاز فييما  عدىتت

 إنجاز في التأخر التنمية عوائؽ أىـ مف:سااالقاالية و الق الكقا ة، ، اليهظيم هيص : الثاهي الق؟ع

 القطاعات جميع ليشمؿ ذلؾ تعدى بؿ نشاطيا مف معيف ميداف عمى يقتصر يعد لـ الذي المشاريع

 يعيؽ و جماعة المحميةال حركة يشؿ التأخر ىذا ومثؿ ، اإلجتماعية و اإلقتصادية فييا بما الحساسة

 . المحمية التنمية تتطمبو الذي العادي سيرىا

 :في تنفيذ المشاريع  ىي التأخر ىذا لوجود أدت التي األسباب مف و

  وخاصة عمى ( اإلطارات ذات الكفاءة ) غياب التخطيط والبرمجة الناجـ عف ضعؼ الموارد البشرية

 .مستوى البمدية

 يؤدي  فترة زمنية لسنة المالية وىي سنة واحدة ال تسمح بتنفيذ كؿ المشاريع في نفس السنة لكثرتيا مما

 .إلى تأجيميا و ترحيؿ الفوائض إلى السنوات التالية دوف استيبلكيا و استغبلؿ مردوديتيا 

  لتقييـ المشاريع ( المؤشرات ) غياب مقاييس األداء. 

  اىتماـ كؿ مف الوالية والبمدية بالمشاريع الذي يكوف تمويميا مف طرؼ الدولة مثؿ 



وذلؾ ألجؿ استيبلؾ كامؿ المبالغ المالية المندرجة  )) لمبمديةبالنسبة  P.C.Dالمخططات البمدية لمتنمية 

 .، حتى ال يتـ أخذىا مف طرؼ الدولة مع نياية السنة المعنية  P.C.Dضمف  

 المشاريع إلنجاز األولوية إعطاء أو الوالية البمدية طرؼ مف الممولة المشاريع تأخر أسباب مف فإف ليذا

 دوف مف البواقي و ائضو الف وجود و المبرمجة المشاريع إنجاز يف تأخرو   الدولة طرؼ مف الممولة

 فرص ييدر و التنمية وتيرة مف يثقؿ أخرى إلى سنة مف مرحمة و مجمدة انيأ أو مجاليا في استغبلؿ

 . التنموية المشاريع مف المزيد إلنجاز كثيرة استثمار

 إذا ما قورنت  المحدودة اتهاإمكانٌ مع بالمقارنة البلدٌة عاتق على الملقاة المشارٌع تعدد

مع الوالية وفي ىذا المقاـ ال نقصد الجانب المالي بؿ نقصد الجانب التقني و كذلؾ الصراع و سوء 

 .التفاىـ بيف المنتخبيف و اإلطارات مما أثر سمبا في توزيع المياـ و المصالح وتداخميا 

  المقابؿ مع المياـ و المسؤوليات المسيريف ب( البمدية ) عدـ كفاءة معظـ المنتخبيف المحمييف

كشفت أرقاـ رسمية، تفشي ظاىرة الفساد بصفة عامة  بينيـ فمقد الممقاة عمى عاتقيـ بؿ أكثر مف ذلؾ 

منتخب محمي توبعوا قضائيا خبلؿ العيدة  1648، أف (1) "الشروؽ اليومي"جريدة  تحصمت عمييا 

                                  
 )(  -  المخطط البلدي للتنميةPCD :دا لبلمركزية على ىو عبارة عن مخطط شامل في البلدية وىو أكثر تجسي

مستوى الجماعات المحلية ومهمتو توفير الحاجات الضرورية للمواطنين ودعم القاعدة االقتصادية، ومحتوى المخطط 
 - 90من القانوف  86عادة يشمل التجهيزات الفبلحية والقاعدية وتجهيزات اإلنتاج والتجهيزات التجارية وتنص المادة 

خططاتها والسهر على تنفيذىا، وتسجيل المخطط البلدي للتنمية يكوف باسم الوالي على انو على البلدية إعداد م 08
بينما يتولى رئيس المجلس الشعبي البلدي السهر على تنفيذه ويشترط في ىذا المخطط أف يكوف متماشيا مع المخطط 

  القطاعي للتنمية وكذا المخطط الوطني للتنمية
 

حجم األمواؿ التي نهبها آخر قيد التحقيق ، 148فصل العدالة في قضاياىم ومنتخب لم ت 500، عبد القادر. ع-  (1)
 . 2008.03.26يـو  –الجزائر  –جريدة الشروؽ اليومي  .مليار 348المنتخبوف في العهدة السابقة تجاوز 

  

 



منتخب أدانتيـ العدالة بأحكاـ متفاوتة  900ألرقاـ أف ، وأفادت ا(2007 2002الفترة )االنتخابية السابقة، 

 .تراوحت بيف الحبس والحبس مع وقؼ التنفيذ

تفيد ذات األرقاـ أف عددا مف اإلطارات وموظفي البمديات المعنية متابعوف قضائيا أيضا بسبب و  

المزور أو تبديد  ضموعيـ في مختمؼ التجاوزات المرتكبة والمتعمقة بنيب العقار أو التزوير واستعماؿ

 الجريدةاألمواؿ العمومية ومخالفة قانوف الصفقات العمومية، وقدرت اإلحصائيات التي تحصمت عمييا 

كما يوجد مف . موظفا يشغموف منصب أمناء عاميف لمبمديات 16موظؼ مف بينيـ  423عدد ىؤالء بػ 

تنفيذ بعض المشاريع التنموية بالبمدية، بيف ىؤالء المتابعيف قضائيا، كذلؾ، عدد مف المقاوليف، المكمفيف ب

وتتصدر الجزائر  .مقاوؿ مختصيف في الطبلء والبناء واألشغاؿ العمومية والبستنة 345وقدر عددىـ بػ 

 123العاصمة قائمة البمديات التي تحوز عمى اكبر عدد مف المنتخبيف المتابعيف قضائيا بمجموع 

شخصا، فيما يعرؼ بفضيحة بمدية براقي عمى رأسيـ  35عة منتخب، وتتصدر بمدية براقي القائمة بمتاب

شخصا، عشرة  15رئيس البمدية الذي مازاؿ قيد التحقيؽ القضائي، تمييا بمدية الرويبة بمتابعة أكثر مف 

منيـ يوجدوف في الحبس المؤقت منذ أسبوع فقط عمى رأسيـ رئيس البمدية وثبلثة منتخبيف، ويأتي منتخبو 

أما منتخبا عمى رأسيـ بمدية مسعد،  76المرتبة الثانية مف حيث المتابعات القضائية بػوالية الجمفة في 

تمييا واليات الشرؽ الجزائري وأخيرا  باقي المهيخبين عييوااون اب؟ واليات الغ؟ب بالا؟مة ادول 

دة وذكرت األرقاـ المتحصؿ عمييا أيضا، أف بعض المتابعات القضائية التي تمت خبلؿ العي.الجنوب

، خاصة ما تعمؽ بفترة تسيير (2002و 1997بيف )االنتخابية السابقة تعود إلى العيدة ما قبميا أيضا، 

المندوبيات التنفيذية، حيث الحظت األرقاـ أف بعض رؤساء البمديات األسبقيف كانوا يتولوف مسؤولية 

بب ىذه التجاوزات، بأكثر مف وقدرت اإلحصائيات حجـ األمواؿ المنيوبة بس، رئاسة المندوبيات التنفيذية

                                                                                 .مميار سنتيـ 348

ومف خبلؿ ىذا المقاؿ لجريد الشروؽ و إف كاف خروجا عف الموضوع الذي نحف بصدد دراستو أردنا أف 



   ؟، فكيؼ ننتظر أف تحقؽ النفقة العامة أىدافيا !!!مية ؟ نعطي فكرة لقارئ عمى مف يسيروا جماعاتنا المح

الذيف يقوموف ( المنتخبوف المحميوف المتابعوف قضائيا ) و بالتالي الفعالية وىي موضوعة بيف أيدي 

.                                                                                        بتصرؼ فييا 

 :المحمية عي إطا؟ موااهة الب؟امج و المحاسبة ام  اداا  إاا؟ة مالية الممااات: لثالثمبحث اال

باقتراح في ىذا المبحث سنحاوؿ تبياف منيجية تطبيؽ موازنة البرامج و األداء في الجماعات المحمية 

 .ذه البرامج نموذج لذلؾ مع شرح كيفية تقييـ ودراسة البرامج  وعممية تقدير النفقات العامة لتنفيذ ى

 أسموب وضع يتطمبيا التي األساسية التالية الخطوة إف:واداا   الب؟امج موااهة يطبي : المطمب ادول  

 تنفيذ عمييا يجب التي التنفيذية الجيات أو الجية تحديد في تكوف موضع التطبيؽ، واألداء البرامج موازنة

 .إعداده  تـ الذي البرنامج

 أولويات تعب ر عف التي البرامج تحديد ىي األسموب ىذا في األساسية البداية نقطة أف نستنتج اذى ومف

ف ، الجماعة المحمية في التنفيذ  عناصر تحديد ثـ أنشطة البرنامج، تحديد يتطمب البرنامج تحديد وا 

  التنفيذية الجية تحديد قبؿ توضع ىذه المتطمبات وجميع وزمني، وبشري وفني ومادي مالي بشكؿ النشاط،

 1).) البرنامج ىذا تنفيذ منيا يطمب التي

 اإلدارات ويزداد عدد الوحدة، تمؾ أىداؼ تنفيذ أجؿ مف تنفيذية إدارات إلى عادة تقسـ الجماعة المحمية

 اإلدارات عمى الموازنة في البرنامج مياـ توزيع الوحدة، يكوف تمؾ وظائؼ تنوع حسب يقؿ أو التنفيذية

 نشاط تنفذ اآلخر والبعض ،اجميعي البرنامج تنفذ اإلدارات فبعض يذية،اإلدارات التنف اختصاصات حسب

 واحدة إدارة مف التنفيذ يكوف وقد وتخصصيا، إمكاناتيا مع يتفؽ وكما مف البرنامج األنشطة مف عدد أو

 .خارجية جيات تنفذه عطاء شكؿ عمى يكوف كأف نفسيا، الوحدة خارج مف قد يكوف كما أكثر، أو
                                  

،: واألداء البرامج حسين ، موازنة إسماعيل - 1))  في األداء و مجالبرا ملتقى موازنة،  واألىداؼ الفلسفة المفهـو
 .11، ص 2004  تموز  يوليو 25-27 السورية العربية الجمهورية  دمشق العربية الجامعات

 



 التنفيذية الوحدة وليس عمى البرنامج عمى يكوف واألداء البرامج موازنة أسموب في التركيز أف نبلحظ ولعمنا

 الوحدة عمى تركز التي موازنة البنود عف واألداء البرامج موازنة بيف االختبلؼ أصؿ وىذا باألداء، المكمفة

 .التقديرات لوضع أساساً  التنفيذية

 : بالممااات المحمية اهاص؟ الهموذج الميي؟ح: المطمب الثاهي

 (1):تتوقؼ فعالية النموذج المقترح في تحقيؽ أىدافو عمى ضرورة توفير العناصر التالية

تحديد األىداؼ الرئيسية و الفرعية لموحدات الجماعة المحمية بصورة واضحة بعيدة عف كؿ  .1

 .أشكاؿ الغموض بشكؿ قابؿ لقياس الكمي 

 المختمفة واألنشطة البرامج أىداؼ تحديد عمى العمؿ يجري ، اإلستراتيجيات وضع مف اإلنتياء بعدف

 : نذكر ، األنشطة تمؾ لنجاح البلزمة الخصائص ىذه ومف ، وأنواعيا خصائصيا مع يتناسب بما

 والسِّياسة النشاط أو البرنامج إستراتيجية األىداؼ تجسِّد أف أي ، وواضحة اقيية أهااف 

 األىداؼ مف كبير بعدد   إغراؽ البرامج يجوز فبل محدوداً  ددىاع يكوف وأف ، لمجماعة المحمية العامة

 يمعب األىداؼ فيـ ألف ، بالمياـ التنفيذية القائميف عمى الفيـ صعب وتجعمو الموازنة قانوف تعقِّد التي

 . التنفيذ ُحسف في جوىرياً  دوراً 

 وأف ، لمبرنامج األساسي المضموف األىداؼ تعكس أف يجب ، المضمون ياكس أهااف 

 السِّياسة تحقيؽ في ايأساس دوراً  تمعب التي وتمؾ لئلعتمادات واستيبلكاً  أىمية األكثر األنشطة تشمؿ

 . لمجماعة المحمية العامة

 مؤشرات إلى باإلستناد لمقياس قابمة األىداؼ تكوف أف يقتضي ، لميياس قابمة أهااف 
 تفتح وال عمييا ُمتَّفؽ نتائج إلى والوصوؿ القياس عممية بضبط تسمح األرقاـ ُلغة ألف وحسابية ، رقمية

عطائيا حوليا أماـ النقاش المجاؿ . )  ُمتعدِّدة تفسيرات وا 
(1 

                                  
 .171محمد عبد الفتاح العشماوي ، بتصرؼ ، مرجع سابق ، ص  - (1)



تبويب النفقات العامة بحسب نوع الخدمة العامة ألمؤداه إلمكانية تتبع تطور اإلنفاؽ عمى ىذه  .2
 .الخدمات موزعة عمى وظائؼ الجماعة المحمية المختمفة 

تعمؿ عمى تنفيذىا وحدات الجماعة  أفامج الرئيسية و الفرعية التي يجب توصيؼ وتحديد البر  .3
 .المحمية لتحقيؽ أىدافيا الرئيسية و النوعية

تحديد و توصيؼ األنشطة و المشروعات المكونة لمبرامج الواحد باعتبار أف النشاط آو المشروع  .4
 .الواحد ما ىو إال جزء داخؿ البرامج الواحد 

ونة ألنشطة في مراكز أداء و مسؤولية محدودة باعتبار أف وحدة العمؿ توصيؼ األعماؿ المك .5
 .  داخؿ مركز أداء معيف إال جزء داخؿ النشاط الواحد 

توصيؼ العمميات أو خطوات تنفيذ األعماؿ داخؿ مراكز األداء و المسؤولية بوحدات الجماعة  .6
 .المحمية 

 سؤولية معينة و ذلؾ في إطار حجـ قياس األداء داخؿ كؿ مركز أداء و مسؤولية أداء و م .7

 .و حدات أدائو أو الزمف المستغرؽ في تنفيذىا أو بأي أساس تقريبي أخر 

تقييـ األداء داخؿ كؿ مركز أداء و مسؤولية معيف في إطار مجموعة مف المؤشرات المالية  و غير مالية 
 . امة في ىذا الصددمع ضرورة االىتماـ بمؤشر فعالية النفقة الع..( الجودة ، التوقيت) 

 و في ىذا اإلطار عناصر النموذج المقترح و المعروضة فيما سبؽ و القادرة عمى تحسيف بيئة القياس 

 المحاسبي لفعالية النفقات العامة لمجماعة المحمية و في ما يمي خريطة تدفؽ البرامج و أنشطة الجماعة 

 : األداء المحمية كمطمب إلعداد موازنة البرامج و المحاسبة عف 

                                                                                                         
(

 .
ز األعلى للرقابة في أىمية التحوؿ من موازنة البنود إلى موازنة البرامج واألداء ، ودور الجها" دليل اللقاء التدريبي   -1)

.                          57ص  .2009 /02/10إلى  28/09/2009من –لبناف –، ملتقى دولي ، بيروت " ذلك 
  :التالي يمتاح على الرابط االلكترون
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خريطة تدفق البرامج و أنشطة الجماعة المحلية كمطلب إلعداد موازنة البرامج و :  (16) الشكل البياني رقم

 .المحاسبة عن األداء 

 

 .172محمد عبد الفتاح العشماوي ، بتصرؼ ، مرجع سابق ، ص : المصدر  

 (1):يمااا؟اسة الب؟امج وييي :المطمب الثالث 

                                  
 . 14حسين ، مرجع سابق ، ص  إسماعيل - (1)

 الجماعة المحلية  أىداؼتحديد 

 والمشروعاتاألنشطة تحديد 

 

 

 المحاسبة

 عن

 األداء

 

 

 إعداد

 موازنة

 البرامج
 األعماؿتحديد مراكز تأدية 

 األداءقياس 

 األداءتقييم 

 تحديد البرامج

 ة فرعيةنوعي أىداؼ أىداؼ رئيسية

 مؤشرات مالية مؤشرات غير مالية 

 مؤشر فعالية النفقة العامة 



دراسة البرامج ىي حجر األساس في تطبيؽ أسموب موازنة البرامج واألداء، إذ إنو في ىذا األسموب تصبح 

مياـ الجماعة المحمية معبر عنيا في برامج ، لذلؾ فدراسة البرنامج، وتحديد معالمو وخصائصو ُتعد مف 

 .أساسيات تطبيؽ ىذا األسموب

 :تيدؼ دراسة البرامج إلى

تمرار مبلئمة البرنامج وأولويتو وفقًا لمظروؼ الراىنة، بما في ذلؾ تغيير سياسات الجماعة تقييـ اس .1

 .المحمية

 .التأكد مف أف نتائج البرنامج تحقؽ أىدافو المعمنة .2

 .بحث وجود طرؽ أو وسائؿ أخرى لتحقيؽ أىداؼ البرنامج .3

 .تقييـ حالة إنشاء برامج جديدة أو توسيع البرامج الحالية .4

إلنقاص اإذا كانت الموارد المخصصة لمبرنامج كافية بتقديرىا الحالي أو أنيا تحتاج لزيادة أو  تقرير ما .5

 .أو إليقاؼ

 :منيا يحتاج البرنامج إلى تقييـ يسبؽ التنفيذ، وفي أثناء تنفيذه، وبعد انتيائو، وذلؾ بطرؽ عديدة

 اقتراح برنامج جديد بداًل عنو،ويخدـ في التأكد مف استمرار الحاجة لمبرنامج، أو  :ييييم المالرمة 

 وتحديد أولوياتو، ويكوف تقييـ المبلئمة بمقارنة أىدافو مع حاجات سكاف اإلقميـ وأولويات سياسة

 الجماعة المحمية ، ويتـ تقييـ المبلئمة قبؿ تحديد البرنامج وفي أثناء تنفيذه، وتتحدد المبلئمة مف قبؿ

 .ية اإلدارة أو السمطة العميا لمجماعة المحم

 ويقيس مقدار الحد األدنى مف مدخبلت البرنامج التي نتج عنيا مقدار معيف مف :ييييم الكقا ة 



 المخرجات، أو أعمى قدر مف المخرجات التي نتجت عف مقدار معيف مف المدخبلت، وبذلؾ

 .فتقييـ الكفاءة ييتـ بالمدخبلت والعمميات البلزمة لتنفيذ البرنامج ومف ثـ لتقييـ مخرجاتو

 جري تحسيف الكفاءة بالتركيز عمى العمميات أو األنشطة التي تعنى بالحرص عمى حسفي

 استخداـ المدخبلت لتحسيف نسبة ونوعية المخرجات، ويتطمب ذلؾ إجراء تحميؿ فني عممي لعمميات

 .التشغيؿ

 أوقات في يكوف أف ويفضؿ البرنامج، تنفيذ أثناء وقت أي في الكفاءة تقييـ يتـ أف يمكف

 .التنفيذ يتطمبيا قد تعديبلت أية إجراء لتسييؿ التنفيذ مف ةمبكر 

 ذلؾ تحقيؽ في أثرت التي والعناصر إنجازه، تـ الذي القدر بقياس وييتـ  :القاامية ييييم 

بياف  مع إيجابية، أو سمبية كانت سواء المخطط عف المنفذ مقدار في االنحراؼ أسباب اإلنجاز،وتوضيح

 توقعيا يتـ ولـ ليا يخطط لـ عرضية نتائج وأية خارجية عوامؿ أية تأثير

 :امياا وال؟قابة اداا  مؤش؟ات وضع: الق؟ع ادول 

 البرامج مؤشرات عف مختمفة بو خاصة مؤشرات وضع يتطمب برنامج كؿ أف المعمـو مف

ـ التي المقاييس  ( األداء بمؤشرات ويقصد األخرى،  ، ) ونتائجو ومخرجاتو البرنامج مدخبلت بيا تقو 

 :التالية األقساـ إلى البرنامج، عناصر لتقسيـ تبعاً  برنامج كؿ أداء مؤشرات تقسيـ يمكننا و

 :وتشمؿ  المدخبلت مؤشرات  –1

 البرنامج  أىداؼ مؤشرات. 

 والتوقيت  والنوع بالكـ البرنامج مف المرغوبة النتائج مؤشرات. 

 :وىي البرنامج يحتاجيا التي الموارد مؤشرات  2-

 الية م مؤشرات. 



 بشرية  ومؤشرات. 

 مادية ومؤشرات 

 فنية ومؤشرات 

 زمنية ومؤشرات. 

 :وتشمؿ النتائج مؤشرات  -3

 :وتشمؿ البرنامج مف المنتجة والخدمات السمع مف المباشرة الفعمية المخرجات مؤشرات

 كمية مؤشرات 

 نوعية مؤشرات. 

 .االجتماعي أثره أو الطويؿ، المدى عمى البرنامج تأثير مؤشرات

 عنيا التعبير تـ التي متغيراتو وتحديد البرنامج وضع يتـ أف بعد:اداا  ام  ال؟قابة:ق؟ع الثاهي ال

 تحقيقو وضماف البرنامج تنفيذ فإف والنتائج، والمخرجات المدخبلت عمى توزيعيا تـ والتي األداء، بمؤشرات

 .تطبيقو في لحظة أوؿ مف متابعة إلى تحتاج أىدافو،

 عمى الرقابة مرحمة تمثؿ وبعده، تنفيذه أثناء البرنامج متابعة مرحمة أف القوؿ لنا يمكف

 ذلؾ وفي وبعده، التنفيذ أثناء لمبرنامج وضعت التي المؤشرات مف االستفادة تعني والتي األداء،

 والسبب الجية، تحديد نستطيع كما كمييما، أو التنفيذ، جودة أو  الخطة جودة عمى الحكـ نستطيع

 أية وتأثير مستجدات، أية مع التعامؿ وكيفية خطتو، عف اختبلفو أو البرنامج حنجا في المباشر

 .البرنامج لتنفيذ المتبقية الخطة عمى تنشأ قد تغييرات

 الجية مف تبدأ األداء رقابة أف نؤكد ولعمنا مالية، غير أو مالية جية أية األداء بمراقبة يقـو

 مؤشرات مقارنة خبلؿ مف األداء جودة عمى الحكـ عمى لحظة أية في قادرة فيي نفسيا، المنفذة

 عف الجية تصدرىا التي الدورية التقارير طريؽ عف تكوف الحكـ ىذا وآلية نتائجو، مع البرنامج



 . المخطط البرنامج مع المقارف الفعمي أدائيا

 (1) :يياي؟ الهقيات : المطمب ال؟ابع 

قات عمى أساس العمؿ الواجب أداؤه أو الخدمة الواجب يتضمف نظاـ البرامج و األداء إعداد تقديرات النف

تقديميا في صورة برامج و أنشطة أو مشروعات مقررة مف قبؿ الحكومة في السنة المالية التالية ، ويتوقؼ 

 :تقدير احتياجات البرامج مف اإلنفاؽ عمى عامميف ىما 

   الحجـ المبلئـ لمبرامج. 

  حجـ النفقات البلزمة لتنفيذ البرامج. 

إلختبلؼ البرامج مف حيث أىدافيا ، وطبيعة العمؿ " و ال يمكف تحديد طريقة موحدة لمتقدير ، وذلؾ نظرا 

 ".بيا و نوع البيانات المتاحة بالنسبة لكؿ برنامج 

 :لبنود اإلنفاؽ كما يمي " وفيما يمي أساليب تقدير بعض أنواع المصروفات مقسمة تبعا 

كما رأينا سابقا تحتؿ رواتب و أجور المستخدميف حجما كبيرا مف  :؟ ال؟وايب و ادمو : الق؟ع ادول 

مما يتطمب توخي الدقة لدى تقدير احتياجات الجماعة المحمية مف ( نفقات التسيير ) نفقات العامة 

 :الوظائؼ ، أما بالنسبة لطمب إنشاء و وظائؼ جديدة فيراعي في تقديرىا عدة عوامؿ منيا 

ت الجديدة التي يتطمبيا المشروع أو البرامج أو النشاط مع إثبات تعثر قياـ أفراد بياف األعماؿ و الخدما

القوى العاممة المستخدمة في أداء األعماؿ أو الخدمات األصمية مضافا إلييا األعباء المستحدثة مع األخذ 

 .بالحسباف الوقت المحدد و المستوى المطموب لؤلداء

 .لموظائؼ المقترح إنشاؤىابياف نوع و طبيعة األعماؿ المخصصة 

تحديد المؤىبلت و الدرجات التي تناسب الوظائؼ المقترحة بحيث تتفؽ و نوع طبعة األعماؿ الموكمة لمف 

 .سيشغميا 

                                  
 . 81خالد المهايني ، مرجع سابق ، ص  -(1)



 .تحديد العبلقات بيف الدراجات و الوظائؼ المقترحة و الدرجات و الوظائؼ القائمة

دخؿ ضمف التكاليؼ الكمية لمبرامج دوف أي تجاوز إثبات أف األعباء المالية المترتبة عمى تمؾ الوظائؼ ت

لبند الرواتب واألجور عند اعتماد البرامج "سواء ليذه التكاليؼ الكمية أو العتماد الذي تـ تخصيصو سابقا 

 " .بمشروعو أو نشاطو في بدء إنشائو 

 :و يمكف تقدير عدد الوظائؼ و الدرجات البلزمة بإتباع إحدى الطرؽ التالية 

 :ااا سااات الامل ط؟يية  -1

 

 

 =     عدد األفراد البلزمين لؤلداء
 عاد الساعات القياسية لألدا 

 .عاد الساعات الفعلية اليت يتم خالهلا لألدا 

و تقـو ىذه الطريقة عمى أساس تحديد الحجـ العمؿ ، مع تحديد التغيرات  :ط؟يية اب  الامل  -2

دوف المجوء إلى الوحدة الزمنية ألداء وحد األداء وعادة ما تتخذ السنة المالية كأساس  التي تطرأ عميو

 .لمقارنة ىذه التغيرات 

قد يتعذر تحديد وحدة معينة لقياس العائد النيائي لبعض االنشطة  :ط؟يية اليياي؟ بالهياط  -3

 :الخاصة بالخدمات العامة ، لذلؾ يتوجب البحث في العوامؿ التالية 

  ومقدار توافر اإلمكانيات حجـ. 

 عدد سكاف الجماعة المحمية التي يستنفدوف مف ىذه الخدمة. 

 مدى االستفادة مف الخدمة. 

  عدد ساعات العمؿ. 

 الوحدة الزمنية الفعلية ألدائها  ×عدد العمليات المقترح أداؤىا   =عدد الساعات البلزمة  ألداء 

 



 .لذلؾ  مف الضروري اتخاذ وحدة نموذجية كقاعدة لتحديد العمالة البلزمة 

ار مع كؿ سنة مالية جديدة و تختمؼ تتميز نفقات التسيير بالدورية والتكر :ليسيي؟ اهقيات :  الثاهي الق؟ع
طريقة التقدير مف نفقة إلى أخرى حسب طبيعتيا و استنادا إلى ذلؾ يمكف تقسيـ ىذه النفقات حسب 

 :طريقة التقدير إلى 

  نفقات تعد تقديراتيا عمى أساس ارتباطات فعمية. 

 نفقات تعد تقديراتيا عمى أساس تقديري. 

نفقات فيتـ إعدادىا دوف الحاجة الى بيانات تفصيمية و ذلؾ بالرجوع إلى و أما تقديرات النوع األوؿ مف ال 
 الخ...العقود واالرتباطات بمبالغ محددة مثاؿ ذلؾ نفقات الياتؼ ، اإليجارات 

أما تقديرات النوع الثاني مف النفقات فتعتمد عمى تحديد عدد الوحدات المتوقع استيبلكيا لكؿ نشاط او 
ة المقبمة ، ثـ استخراج تكمفة الوحدة مف السجبلت ، وبضرب عامؿ الكمية في مشروع في السنة المالي

 .الخ...تكمفة النفقة يتـ التوصؿ إلى تقدير اإلنفاؽ ، ومف أمثمة ىذه المصروفات المياه ، الكيرباء 

      تتضمف ىذه النفقات تكاليؼ المعدات و اآلالت و التجييزات  :الهقيات االسيثما؟ية : الق؟ع الثالث 
، وىي تمثؿ نسبة جيدة مف إجمالي تكاليؼ المشروعات اإلنتاجية ويعتمد تقديرىا عمى ( نفقات التجييز ) 

 . خبرة األخصائييف والفنييف ومدى معرفتيـ بمستوى األسعار و الظروؼ االقتصادية المتوقعة 

 (:هيكمة الب؟امج)ط؟يية امل الب؟امج : المطمب الخامس

األىداؼ  و لتحقيؽالتي تعبر عف أىداؼ رئيسية و ج أساسية و برامج فرعية تتكوف البرامج مف برام
 .الرئيسية لمبرامج الفرعية يجب توفر أىداؼ أخرى ليذه البرامج لقياس اليدؼ الرئيسي

:الجدوؿ التالي يبيف ىيكؿ برامج الجماعة المحمية وفقا لموازنة البرامج والمحاسبة عمى األداء و  



 تقييم الفعالية  األىداؼ الرئيسية البرامج الفرعية ـ البرامج األساسية ـ

 البرامج الرئيسية

         برنامج الرعاية الصحية  1

     برنامج الصحة العامة 1.1    

   %40 إلىزيادة نسبة تدوير النفايات سنويا  برنامج البيئة والسبلمة 2.1    

     وسبلمة المبانيبرنامج رقابة  3.1    

 1.2 برنامج الدعم التقني والتكنلوجي  2 
برنامج المعلوماتية 

   . 2015مع نهاية  %100إكتماؿ الخدمات اإللكترونية الى   والتكنولوجيا
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 : ماايا و مشاكل يطبي  موااهة الب؟امج و اداا  عي الممااات المحمية :  المبحث ال؟ابع

فوائد عديدة ال كف في نفس الوقت تظير تطبيؽ موازنة البرامج والمحاسبة عمى األداء مزايا و  نتج عف ي

 (1):مشاكؿ عند التطبيؽ العممي  وىذا ما سوؼ نتطرؽ لو في الفرعيف التالييف 

 :مف مزايا تطبيؽ موازنة البرامج واألداء نذكر :  الماايا :ادول  بالمطم

 : الممال اليخطيطي : الق؟ع ادول 

تزيد مف فاعمية التخطيط ألنيا تدخؿ أو تدمج جانب التخطيط في عممية الموازنة ، وبالتالي فيي 

 :تتطمب 

و ترجمة ذلؾ في  تيديد وصياغة أىداؼ كؿ وحدة إدارية لمجماعة في شكؿ برامج و أنشطة - أ

 .صورة وحدات أداء أو انجاز معبرا عنيا كميا أو نوعيا 

 .تقدير تكاليؼ البرامج واألنشطة بما يحقؽ مستوى االنجاز المخطط - ب

 .تخصيص اإلعتمادات و األمواؿ البلزمة عمى أساس التكاليؼ المقدرة لؤلعماؿ أو األنشطة - ت

 :الممال اليهقيذي : الق؟ع الثاهي 

ازنة البرامج واألداء مف ترشيد تنفيذ البرامج و األنشطة حيث يتـ بصفة مستمرة متابعة يمكف تطبيؽ مو 

 .ومقارنة ما تـ انجازه في صورة وحدات بما ىو مخطط مسبقا 

 

                                  
" تسوية المنازعات المالية الحكومية " و االستخداـ ، ورشة عمل التخصيص : أشرؼ صالح ، إدارة الماؿ العم -   (1)

 .231، ص  2008دولة  اإلمارات العربية المتحدة يناير  –الشارقة 



 :الممال ال؟قابي : الق؟ع الثالث 

التقييـ  يضيؼ تطبيؽ موازنة البرامج واألداء أبعادا جديدة لمرقابة المالية و االقتصادية حيث تمكف مف

الفني االقتصادي لمبرامج و األنشطة التي تقـو بيا وحدات اإلدارية لمجماعات المحمية ، كما أنيا تمكف 

مف تبرير التصرفات واالنحرافات ، وينعكس ذلؾ في تحقيؽ رقابة فعالة و ترشيد اإلنفاؽ العاـ وخفض 

 .تكاليؼ انجاز األنشطة و البرامج الجماعات المحمية 

 :الممال السموكي : بع الق؟ع ال؟ا

يتيح تطبيؽ موازنة البرامج واألداء فرصة أكبر لمعامميف في المشاركة في إعداد الموازنة و في وضع   

وصياغة األىداؼ و المعايير بطريقة و واقعية ،كما أنيا تربط بيف المجيودات المبذولة و االنجازات 

ميف ورغبتيـ في تحقيؽ انجاز أفضؿ نتيجة إلقناعيـ المحققة ، وينعكس ذلؾ في رفع الروح المعنوية لمعام

 .و مشاركتيـ في إعداد الموازنة 

يتيح تطبيؽ موازنة البرامج واألداء تقييـ ما تحققو  :الممال اإلميمااي والسموكي: الق؟ع الخامس 

 .البرامج واألنشطة مف عوائد اجتماعية و اقتصادية عمى مستوى الجماعة المحمية

 :مشاكل يطبي  موااهة الب؟امج واداا  عي الممااات المحمية: الثاهي المطمب 

 :مف أىـ ىذه المشاكؿ نذكر 

صعوبة تحديد وحدات األداء لمنشاط اإلداري حيث تفتقد بعض ىذه األنشطة إلى وجود مقاييس -1

 مادية ممموسة لقياس األداء أو مدى االنجاز ، فبعض الخدمات مثؿ األمف والحماية المدنية يكوف مف

الصعب إف لـ يكف مف المستحيؿ تحديد وحدات األداء الخاصة بيا و قياسيا وترج ىذه الصعوبة إلى 

طبيعة تمؾ الخدمات  وكونيا غير ممموسة وغير متكررة أو نمطية نتيجة لغياب السوؽ لمثؿ ىذه السمع و 

 .الخدمات حيث يقتصر تقديميا عاتؽ الجماعة المحمية 



حيث ( كفاءة العامميف ) ماعات المحمية مف ضعؼ موارد البشرية كما رأينا سابقا تعاني الج-2

يتطمب تطبيؽ موازنة البرامج و األداء إلى خبرات فنية مدربة ذات كفاءة عالية يندر وجودىا في بمدياتنا 

دارة والياتنا   .وا 

بمراحؿ  ارتفاع تكمفة التطبيؽ لما يتطمبو مف جيود وأعباء مكتبية كثيرة إلعداد التقارير الخاصة -3

عداد وتنفيذ ومتابعة و تقييـ البرامج و األنشطة   .وا 

موازنة  عدـ مبلئمة اليياكؿ اإلدارية التنظيمية لمجياز اإلداري لمجماعات المحمية لتطبيؽ مفيـو -4

فتغيب النظرة الشاممة لمبرامج ينجر عنو  ، واألداء حيث تتداخؿ اختصاصات الوحدات اإلدارية البرامج

 . وتحديد المسؤولية صعوبة التقييـ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 : خالصة الفصل

مف خبلؿ دراستنا التحميمية لنفقات العامة لكؿ مف والية تممساف و بمدية منصورة خبلؿ فترة الممتدة مف 

 :نخمص إلى النتائج التالية 2010إلى   2004

 اري و الثاني تصنيؼ النفقات العامة في ميزانية الجماعات المحمية  يتـ عمى أساساف األوؿ إد

مصالح ) موضوعي وفؽ نفقات التسيير ونفقات التجييز واالستثمار وكؿ منيما ينقسـ إلى مصالح 

 .ويرصد لكؿ واحد منيما إعتمادات ( مشاريع تشكؿ برامج) وبرامج ( التسيير 

 

  ني توظيؼ النفقات العامة ضمف الميزانية ال يتسـ براشدة كبيرة نظرا لكونو يعتمد عمى تشريع قانو

لـ يعد يساير التطور الحاصؿ في المجاؿ المالي مف خبلؿ عدـ تقييد الميزانية العامة باألىداؼ وعدـ 

باإلضافة إلى قصور النظاـ المحاسبي والمعمومات التي يوفرىا لمجياز  (1)وجود معيار لتقييـ األداء 

لعامة لمجماعة بعبارة أخرى ىو اإلداري في تتبع عممية اإلنفاؽ، بؿ ىو يقتصر عمى تدويف حركة األمواؿ ا

 .  سجؿ تاريخي لحركة األمواؿ

 

  التزايد في تطور ونمو النفقات العامة لكؿ مف والية تممساف وبمدية منصورة و خاصة في السنوات

، وتشكؿ ( نتيجة لزيادة إلتزامات و مسؤوليات كؿ واحدة منيما اتجاه سكاف إقميميا ) األخيرة مف الدراسة  

 .ير حصة األسد مقارنة بنفقات قسـ التجييز واالستثمار نفقات التسي
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  عدـ وجود موارد مالية معتبرة ذاتية لوالية تممساف وبمدية منصورة لتحمؿ نفقات الضخمة و

ممنوحات صندوؽ األمواؿ المشتركة ، برامج ) االعتماد عمى كؿ أشكاؿ المساعدات المالية األخرى 

 . ....(  PCDالتنمية 

 

 في تقدير النفقات العامة بالنسبة لكؿ مف والية تممساف وبمدية منصورة أي اإلختبلؿ  االنحرافات

و استغبلؿ الميزانية ( الحساب اإلداري ) بيف النفقات المقدرة في الميزانية األولية والنفقات الفعمية 

لمنفقات العامة اإلضافية لطمب اإلعتمادات المالية ، دليؿ عمى غياب دراسة موضوعية في عممية التقدير 

 .ما نتج عنو إىماؿ أىداؼ المرجوة مف عممية صرؼ النفقات 

    التأخر في انجاز مشاريع التنمية رغـ األمواؿ المتوفرة نتيجة لضعؼ األجيزة التنفيذية اإلدارية

 .وغياب مؤشرات تقييـ األداء لتتبع عممية اإلنجاز(  ضعؼ الكفاءات ) لمجماعات المحمية 

 بيؽ موازنة البرامج والمحاسبة عمى األداء في الجماعات المحمية مف شأنو مساعدة التحوؿ إلى تط

عمى تقدير النفقات العامة في الميزانية بصورة موضوعية بعيدة عف أشكاؿ التقدير الشخصي ومف جية 

ار أخرى يمكف مف إيجاد الرقابة الفعالة عمى التكاليؼ وتحسيف التخطيط ومتابعة التنفيذ و إتخاذ القر 

 .لمحكـ عمى األنشطة و تقييـ أداء برامج الجماعة المحمية  المسؤوليةوتحديد نقاط 

 

  ىناؾ صعوبات تواجو تطبيؽ موازنة البرامج والمحاسبة عمى اآلداء في الجماعات المحمية وبدرجة

  .متوسطة األىمية 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 العامة اخلامتة

اولة لمتعرؼ عمى أىمية و الدور التي تمعبو النفقات العامة كانت ىناؾ مح مف خبلؿ ىذه الدراسة  

ومكانتيا في ميزانية الجماعات المحمية و تسميط الضوء عمى  المشاكؿ التي تواجو الجماعات المحمية في 

الجزائر لتحقيؽ فعالية النفقات العامة حيث تـ تقسيـ تمؾ المشاكؿ إلى مشاكؿ ترجع إلى نوعية الموازنة 

مف طرؼ الجماعات المحمية و مشاكؿ ترجع إلى نظاـ المحاسبي المستخدـ و إلى عدـ توفر  المستخدمة

المؤىبلت وتفشي ظاىرة الفساد ومف جية أخرى اقتراح تطبيؽ موازنة البرامج والمحاسبة عمى األداء عند 

ا النوع مف الموازنة  إعداد موازنة الجماعة المحمية  لما تتوفر عميو مف المزايا و الفوائد الذي يتميز بو ىذ

تمكف مف استقصاء المشاكؿ واالنحرافات السابقة ذكرىا وفيما يمي بعض النتائج التي تـ التوصؿ إلييا مف 

 :خبلؿ ىذه الدراسة 

 :اخيبا؟ صحة الق؟ضيات والهيارج الميوصل إلياا  -1

  عمى أحسف  يابوظائفالنفقات العامة المحمية ىي أداة ميمة في يد الجماعات المحمية تستخدميا لمقياـ

 .المنتيجة حاؿ و تحقيؽ أىدافيا بما يتماشى مع سياستيا العامة

 و تعتبر ىذه الظاىرة لية المحمية ماظاىرة ازدياد النفقات العامة المحمية تعتبر إحدى السمات المميزة لم

 .خطيرة بالنسبة لمجماعات محدودة الموارد العاجزة لتغطية ىذه الزيادة

 وعممية تحضيرىا  المحمية،أداة فعالة لتسيير مصالح الجماعة لجماعات المحمية تعتبر ميزانية ا

وتنفيذىا تتـ في إطار الذي حدده القانوف وتتـ ىذه العمميات تحت أعيف ىيئات رقابية مختمفة لضماف 

 . شرعيتيا ومصداقيتيا

   ٠ّضً عٛ٘ش إٌظبَ  ٚاٌزٟ رغزخذِٗ اٌغّبػبد اٌّؾ١ٍخ( ١ِضا١ٔخ اٌزم١ٍذ٠خ ) فٍغفخ ِٕٙظ اٌجٕٛد

ٚاٌزٟ رزٛلف  فبعزخذاَ اٌّؾبعجخ ػٍٝ األعبط إٌمذٞ فٟ اٌغّبػبد اٌّؾ١ٍخاٌّؾبعجٟ ٌٍغّبػخ اٌّؾ١ٍخ ، 

االػزّبداد اٌّب١ٌخ اٌزٟ ٠غت أْ رٕفمٙب اٌغّبػخ ٚفمب أ٘ذافٗ ػٍٝ ِغشد إػذاد عغً ربس٠خٟ ٠ؼىظ ؽشوخ 



ل١بط فؼب١ٌخ  ف٠ٟٛفش ِؼٍِٛبد رغزخذَ  ػخ الٌم١ّزٙب اٌّخظظخ ألٔٛاع ٚثٕٛد ٚ أثٛاة ِٛاصٔخ اٌغّب

 .األ٘ذاف فٕظبَ اٌّؾبعجخ اٌؾبٌٟ ٠غبػذ ػٍٝ االٔؾشافبد فٟ ا١ٌّضا١ٔخ  ٠ٚؼؾٟ ثٕزبئظ  إٌفمبد اٌؼبِخ

 

  ٌٟػؼف  اٌشلبثخ اٌّّبسعخ ػٍٝ اٌغّبػبد اٌّؾ١ٍخ اٌؾب١ٌخ ٚ افزمبس٘ب إٌٝ ِمب١٠ظ األداء ٚثبٌزب

اٌؼبِخ ، ؽ١ش رمزظش ػٍٝ إعشاء اٌزم١١ُ اٌزشش٠ؼٟ ٌّذٜ اٌزضاَ اٌٛؽذاد إّ٘بٌٙب ٌزؾم١ك فؼب١ٌخ إٌفمبد 

طشف إٌفمبد دْٚ ) اٌّؾ١ٍخ ثؾذٚد األِٛاي اٌمبثٍخ ٌإلٔفبق ػٍٝ ٚعبئً أغبص ِؾذدح   داإلداس٠خ ٌٍغّبػب

دْٚ اال٘زّبَ ثزم١١ُ أٔشطخ اٌغّبػبد اٌّؾ١ٍخ  (رغبٚص االػزّبد اٌّخظض ٌٙزٖ إٌفمبد فٟ ا١ٌّضا١ٔخ 

 ،(.دْٚ اال٘زّبَ ِٓ رؾم١ك األ٘ذاف اٌّشاد رؾم١مٙب ِٓ ػ١ٍّخ اإلٔفبق )  ٚدْٚ ػٕب٠خ ثزم١١ُ االٔغبص اٌفؼٍٟ

خ اٌزٟ رٕزظ ػٓ ِٓ عٙخ أخشٜ ٔغذ أْ اٌغّبػبد اٌّؾ١ٍخ  رز١ّض ثؼؼف ِٛاسد اٌجشش٠خ ٚرأص١ش٘ب اٌغٍج١

 . رٌه 

 

 خ ٔز١غخ اٌؼ١ٛة ٚ اٌضغشاد اٌّٛعٛدح ظٙٛس اٌفغبد اٌّبٌٟ ٚاإلداسٞ ٚرفش١ٗ داخً اٌغّبػبد اٌّؾ١ٍ

فٟ اٌّٛاصٔخ اٌّؼّٛي ثٙب ٚػؼف اٌشلبثخ ٚافزمبس٘ب ِمب١٠ظ األداء ٚ اٌّغبئٍخ ٚرأص١ش٘ب اٌغٍجٟ ػٍٝ 

 .  فؼب١ٌخ إٌفمبد اٌؼبِخ

 

  ٍٝاالٔزمبي ِٓ ِٛاصٔخ اٌجٕٛد إٌٝ ِٛاصٔخ اٌجشاِظ ٚاٌّؾبعجخ ػٍٝ األداء ِغ اعزخذاَ اٌّؾبعجخ ػ

اٌزٞ ٠ؤدٞ إٌٝ اإلفظبػ ػٍٝ وً اٌؼ١ٍّبد اٌّب١ٌخ ِٓ شأٔٗ رٛف١ش ث١ئخ ِؾبعج١خ  أعبط االعزؾمبق

ل١بط ِؤشش فؼب١ٌخ إٌفمخ اٌؼبِخ وأؽذ ِؤششاد اعزخذاَ  ِغ رغبػذ ػٍٝ ل١بط فؼب١ٌخ إٌفمبد اٌؼبِخ

   . أداء اٌغّبػبد اٌّؾ١ٍخ

 

 ّزطٍجبد اٌالصِخ  اٌرٛف١ش  تء ٠غٌإلٔزمبي ِٓ ِٛاصٔخ اٌجٕٛد إٌٝ ِٛاصٔخ اٌجشاِظ ٚاٌّؾبعجخ ػٍٝ األدا

 :ٌزطج١ك ٘زا إٌٛع ِٓ اٌّٛاصٔخ أّ٘ٙب 

 اإلدارية والوحدات مصالحيا  مف مجموعة عمى وتقسمييا الجماعات المحمية أىداؼ تحديد: أوال  

 كؿ في األىداؼ ىذه وتقسيـ منيا، جزء أو ثركأ أو األىداؼ ىذه أحد تنفيذ في تشارؾ التي األخرى

 أىداؼ تحديد و لتنفيذىا البلزمة األنشطة وتحديد البرامج مف مجموعة إلى لمجماعة المحمية مصمحة تابعة



 طمب تـي أجميا مف التي الرئيسة االختصاصات نطاؽ في تكوف األجؿ طويمةالو  صيرةالجماعة المحمية الق

 .األمواؿ

 

 محاسبة استخداـ ليشمؿ امةالع المالية اإلدارة أدوات أحدك المحاسبي النظاـ تعديؿإصبلح و : ثاهيا  

 .مما يساعد دراسة وتحديد تكاليؼ كؿ نشاط و برنامجليتماشى مع الموازنة  ، التكاليؼ

 

 المئوية النسبالمؤشرات ،  مثؿ القياس ىذا أدوات بتحديد وذلؾ األداء، قياس وسائؿ تحديد :ثالثا  

مف مصالح  وحدة كؿ في وتقسيماتو امجبرن لكؿ بالنسبة واألداء التنفيذ معدالت لقياس األداء ومعدالت

 .في ىذه النقطة مؤشر فعالية النفقة العامة  إلى اإلشارةمع ،  الجماعة المحمية

  في ميزانية الجماعات المحمية  يتـ عمى أساساف األوؿ إداري و الثاني  النفقات العامةتصنيؼ

ينقسـ إلى مصالح                موضوعي وفؽ نفقات التسيير ونفقات التجييز واالستثمار وكؿ منيما 

 .ويرصد لكؿ واحد منيما إعتمادات ( مشاريع تشكؿ برامج) وبرامج ( مصالح التسيير)

  توظيؼ النفقات العامة ضمف الميزانية ال يتسـ براشدة كبيرة نظرا لكونو يعتمد عمى تشريع قانوني لـ

يد الميزانية العامة باألىداؼ وعدـ وجود يعد يساير التطور الحاصؿ في المجاؿ المالي مف خبلؿ عدـ تقي

معيار لتقييـ األداء باإلضافة إلى قصور النظاـ المحاسبي والمعمومات التي يوفرىا لمجياز اإلداري في 

تتبع عممية اإلنفاؽ بؿ ىو يقتصر عمى تدويف حركة األمواؿ العامة لمجماعة بعبارة أخرى ىو سجؿ 

 .  تاريخي لحركة األمواؿ

 تطور ونمو نفقات العامة لكؿ مف والية تممساف وبمدية منصورة و خاصة في السنوات  التزايد في

وتشكؿ ( . نتيجة لزيادة إلتزامات و مسؤوليات كؿ واحدة منيما اتجاه سكاف إقميميا ) األخيرة مف الدراسة  

 .نفقات التسيير حصة األسد مقارنة بنفقات قسـ التجييز واالستثمار 



 ية معتبرة ذاتية لوالية تممساف وبمدية منصورة لتحمؿ نفقات الضخمة و االعتماد عدـ وجود موارد مال

ممنوحات صندوؽ األمواؿ المشتركة، برامج التنمية ) عمى كؿ أشكاؿ المساعدات المالية األخرى 

PCD  ). . 

 ؿ بيف االنحرافات في تقدير النفقات العامة بالنسبة لكؿ مف والية تممساف وبمدية منصورة أي اإلختبل

و استغبلؿ الميزانية ( الحساب اإلداري ) النفقات المقدرة في الميزانية األولية والنفقات الفعمية 

اإلضافية لطمب اإلعتمادات المالية ، دليؿ عمى غياب دراسة موضوعية في عممية التقدير لمنفقات 

 .العامة ما نتج عنو إىماؿ أىداؼ المرجوة مف عممية صرؼ النفقات 

  في إنجاز مشاريع التنمية رغـ األمواؿ المتوفرة نتيجة لضعؼ األجيزة التنفيذية اإلدارية التأخر

 .وغياب مؤشرات تقييـ األداء لتتبع عممية اإلنجاز(  ضعؼ الكفاءات ) لمجماعات المحمية 

 التحوؿ إلى تطبيؽ موازنة البرامج والمحاسبة عمى األداء في الجماعات المحمية مف شأنو مساعدة عمى 

تقدير النفقات العامة في الميزانية بصورة موضوعية بعيدة عف أشكاؿ التقدير الشخصي ومف جية أخرى 

يمكف مف إيجاد الرقابة الفعالة عمى التكاليؼ وتحسيف التخطيط ومتابعة التنفيذ و إتخاذ القرار وتحديد نقاط 

صحة الق؟ضية و ىذا ما يثبت لمحكـ عمى األنشطة و تقييـ أداء برامج الجماعة المحمية  المسؤولية

فتحوؿ إلى إدارة مالية الجماعات المحمية في إطار موازنة البرامج واألداء مع توفير متطمبات  الموضواة

مف  تطبيؽ ىذا األسموب مف الموازنة كإصبلح نظاـ المحاسبي و التحوؿ إلى استخداـ أساس اإلستحقاؽ

نت التي تساعد الجماعات المحمية مف قياس اج المعمومات شأنو توفير بيئة محاسبية تساعد عمى توفير وا 

ىناؾ صعوبات تواجو تطبيؽ موازنة كما ال يخفى أف .فعالية اإلنفاؽ العاـ لدييا وبتالي تقييـ أداء وحداتيا

  .متوسطة األىمية بدرجةو ال كف  البرامج والمحاسبة عمى اآلداء في الجماعات المحمية

 

 



 :اليوصيات  -2

 :ىذه بعض التوصيات عمى النحو التالي ، السابقة في ضوء النتائج 

 إعادة تصميـ ىيكؿ إجراءات أنشطة الجماعات المحمية بما يتماشى مع منيجية موازنة البرامج  ضرورة

 .و األداء بغرض تطوير إعداد و تنفيذ موازنات الجماعات المحمية 

 ت المحمية و في ضوء رؤيتيا ضرورة إعداد ىيكؿ البرامج واألنشطة عمى مستوى كؿ وحدة لمجماعا

 .اإلستراتيجية 

  ضرورة تحديد وحدات األداء المناسبة لقياس تكمفة البرامج وأنشطة الجماعات المحمية. 

  ضرورة تحديد المؤشرات المالية وغير المالية البلزمة لتقييـ أداء برامج وأنشطة وحدات الجماعات

 .المحمية 

 نظاـ المحاسبي في إطار مقومات موازنة البرامج و المحاسبة ضرورة تطوير المحاسبة العمومية أو ال

 .عف األداء 

  ضرورة إعادة إصبلح التشريع الحالي وتطويره بما يتماشى مع متطمبات األسموب الجديد لمموازنة

 .اعتمادا عؿ احتياجات  ومتطمبات وأىداؼ المنيج المقترح استخدامو 

 ارة المالية لمجماعات المحمية عمى كيفية تطبيؽ موازنة ضرورة إعادة تأىيؿ وتدريب العامميف باإلد

 .البرامج و المحاسبة عمى األداء مع تثميف مشاركتيـ في عممية إعداد الموازنة 

 ضرورة تبادؿ الخبرات والتجارب مع الدوؿ الرائدة في تطبيؽ ىذا النوع مف الموازنات في إطار ما 

 ) BENCHMARKING) يعرؼ بالمقارنة المرجعية 
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 :المجبلت والتقارير و الدراسات/3
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1999. 
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غادة شيير الشمراني ، متطمبات إصبلح و تطوير الموازنة العامة ، ورشة عمؿ ، جامعة ممؾ سعود  .5
  :متاح عمى .28، ص  2010، المممكة العربية السعودية ، 
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االقتصػػاد السياسػػي الفسػػاد ػ اإلصػػبلح ػ التنميػة ، دراسػػة مػػف منشػػورات اتحػػاد الكتػػاب منيػر الحمػػش ،  .7
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 . 2008المتحدة ، يناير 

 
تسوية المنازعات المالية " التخصيص و االستخداـ ، ورشة عمؿ : أشرؼ صالح ، إدارة الماؿ العاـ .2
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،المف:واألداء البرامج موازنة حسيف، إسماعيؿ .3  و األداء في البرامج ممتقى موازنة ،واألىداؼ الفمسفة يـو
 ..2004 يوليو 25-27 ا،سوري ،العربية دمشؽ الجامعات

 
عرض لمتجربة .بومديف حوالؼ رحيمة ، دور البمديات في رفع المستوي الصحي لمسكاف وتحقيؽ التنمية .4
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2006 . 

 
التخطيط االستراتيجي و " حاتـ قبيؿ ، المدير العربي و اإلدارة  اإلستراتيجية ، ورقة عمؿ في ممتقى  .5
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 . 2010لمتنمية اإلدارية أعماؿ المؤتمرات ، 
  
، نػدوة األسػاليب الحديثػة العربيػةطارؽ نوبر، نحو تطبيؽ موازنة األداء لتحقيؽ اإلدارة الرشيدة في الدوؿ  .7

 .2006، سبتمبر، رفي اإلدارة المالية العامة، المنظمة العربية لمتنمية، القاىرة، مص
 

ح و تطوير الموازنة العامة ، ورشة عمؿ ، جامعة ممؾ سعود ، غادة شيير الشمراني ، متطمبات إصبل .8
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 البلديات الرقم 
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 9889 9513 8227 السواني 8
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 5650 5262 4034 الوادي األخضر 11
 11478 11053 9598 عين فزة 12
 26962 2639 24350 أوالد الميموف 13
 13559 13150 11725 عمير 14
 13626 13234 11865 عين يوسف 15
 4102 3890 3190 زناتة 16
 11436 11318 10888 بني سنوس 17
 10481 11470 8989 باب العسة 18
 6346 6331 6274 دار يغمرا سن 19
 9120 8781 7619 نفبل وس 20
 7756 7527 6728 العزايب 21
 4740 4634 4259 سبعة شيوخ 22
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 22641 22245 20823 السواحلية  29
 5747 5693 5496 مسيردة الفواقة 30
 7447 7352 7005 عين فتاح 31
 7171 6673 5100 العريشة 32
 2722 2756 2886 سوؽ الثبلثاء 33
 18711 18222 16500 سيدي العبد لي 34
 40932 39800 35836 سبدو 35
 12421 12110 11018 بني وار سوس 36
 7372 7164 6431 سيدي مجاىد 37
 13548 13182 11894 بين بوسعيد 38
 6401 6212 5554 مرسى بن مهيدي 39
 32870 32498 31136 ندرومة 40
 7155 6697 5229 سيدي الجيبللي 41
 2840 2801 2660 بني بهدؿ 42
 9021 8705 7618 البويهي 43
 5404 5408 5424 ىنين 44
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 7049 6933 6518 بني خبلد 48
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 53542 49150 35697 المنصورة 51
 4897 4704 4048 بني صميل 52
 3707 3665 3512 عين الكبيرة 53
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 : الملخص

تهتم ىذه الدراسة بالتعّرؼ على إمكانية تطبيق أسلوب موازنة البرامج والمحاسبة على األداء في إعداد موازنة الجماعات 
ية في الجزائر ، بما يحّققو من خصائص و مميزات ، بدال من أسلوب موازنة البنود الذي ال يوّفر للنظاـ المحاسبي المحل

للجماعات المحلية الوسائل الكافية و الوسائل المبلئمة في إنتاج المعلومات البّلزمة من أجل قياس فعالية النفقات العامة 
اسة في مسعاىا إلى أف أسلوب إعداد موازنة البرامج و المحاسبة على األداء لوحدات الجماعات المحلية ، وتوصلت الدر 

يمّكن من تحقيق فعالية النفقات العامة بدرجة توفر المتطلبات البلزمة لتطبيق ىذا األسلوب و تذليل الصعوبات التي 
 .تعترض تطبيقو في الجماعات المحلية في الجزائر 

ة المحلية ، ميزانية الجماعات المحلية ، فعالية النفقات العامة ، موازنة البنود، النفقات العام:  الكلمات المفتاحية
 .موازنة البرامج والمحاسبة على األداء ، النظاـ المحاسبي ، األىداؼ ، النتائج 

Résumé: 

Cette étude est préoccupée de savoir la possibilité d'appliquer la méthode des 

budgets-programmes et du budget de performance lors de la préparation des 

postes budgétaires des collectivités locales en Algérie ,car l’ancien procédé, ne 

fournit pas au système de comptabilité des collectivités locales les moyens et les 

outils idéals, pour produire les informations nécessaires, pour la mesure de 

l’efficacité des dépenses publiques aux unités des collectivités locales. Nous 

avons parvenu à conclure que ce système ‘Programmes et du budget de 

performance peut engendrer et offrir l’efficacité des dépenses publiques 

souhaitées, on tenant compte des recommandations nécessaires pour son 

exécution, et aussi surpasser les difficultés et les obstacles lors de sa mise en 

œuvre au niveau des collectivités locales.                                                          

: dépenses publiques locales, budget collectivités locales, l’efficacité  Mots clés

des dépenses publiques, postes budgétaires, Programmes et du budget de 

performance, système comptable, objectif, résultats 

 method sible application  of  theattempts to knows the pos study This:Abstract

of  the programme  and  budget of  performance during  The elaboration  of  the 

budget items of  the  local authorities  in Algeria in stead  of  the actual systems 

which is unable to provide accounting  of the local authorities  with the ideal 

neaus   to produce the necessary in formation for measuring the effectiveness of 

the public expenditure of the locale authorities .This study has revealed that the 

systems of elaborating budget items and performance enables the application 

and the effectiveness of the public expenditure according to the requirements  of 

the exaction of this system and to overcome the difficulties and the obstacles 

that inhibit its application on the locales authorities of Algeria .                  

local public expenditures, local budget, the effectiveness of public  :ywordsKe

expenditure, budget items, programs and budget performance, the  accounting , 

the objective ,the  results. 



 

 

 

 

 

 

 

 


