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ـــدتمھی

درسلطط امخ•

1م یدتقـ •

نیة  زالمیدئ امباـ •

نیةزالمیداد ایة إلعدارإلب انوالجـ ا2•

نیزالمیداد الفنیة إلعب انوالجـ ا•



المالية العمومية

المالية المحليّة

التي ،موارد ونفقات،هي مجموع القواعد المتعلّقة بالعمليات المالية

تخص الجماعات المحلّية



ما هي الجماعات المحلية؟

وجيهات و أقاليم الجماعات المحلية هي  البلديات  ) 2الفصل 

 هي ذوات عمومية تتمتع بالشخصية القانونية

 االستقاللية اإلدارية و المالية

 تحدث الجماعات المحلية تضبط حدودها بقانون



محليةالميزانية التعريف 

المالي المحلي وتنظمهوثيقة قانونية تؤطر التصّرف

سنوية وثيقة تقدير وترخيص

 تضبط جملة الموارد و جملة النفقات



نیةزالمیص اخصائ

ریدتقأداة 

تجاليرالارفلتصادون ولتحنھاولكملسلیارفللتصرطش

 سنةدةلمیعھارمشاوخالتھادتومجھارابفمختلویةدلبلاتجھاوتستعكـ

نیةزالمیادادعإدعنقعیةوالواقةدلاتضفي

صخیرتأداة 

وىلقصادودلحوالمالیةاتلعملیااوعضولمددلمحاصخیرلتالخالنمتھاوقنیةزالمیابتكس
قلإلنفا

:  یةدورأداة 

بسنةذلتنفیاراإطدیدتح، صخیرلتواریدلتقالخاصیتينتیجة

:  یةدقتصااأداة 

 معللتفاعوایةدالقتصااراتشؤلمالستعماوا، ديلبلارالستثمااططمخذتنفیمیتتھاطسوابـ
ديالقتصااطلمحیا



محليةالميزانية المبادئ 

:تقوم ميزانية الجماعة المحلية على خمسة مبادئ •

تتعلق الميزانية بسنة مالية واحدة : "مبدأ سنوية الميزانية(1•

تنحصر المقصود بهذا المبدأ هو أن تنفيذ الميزانية يتم على امتداد اثنا عشر شهرا، حيث•
خاللها كافة العمليات المتعلقة بالقبض و الصرف

نسبة اعداد ميزانية تتسمم اكثر ما يمكن بالواقعية  و صدق التوقعات خاصة بال:الهدف •
لتحقيق الموارد مع ضمان مراقبة مستمرة للمجلس علي مالية البلدية 

:مبدأ وحدة الميزانية (2

، تنص ميزانية الجماعات المحلية بالنسبة لكل سنة علي جملة نفقات و مختلف التعهدات 

بوثيقة واحدة مما يجنب الغموض ( دون استثناء)تدون جملة الموارد والنفقات:الهدف 
والمقاصة ويسهل المراقبة، 



يمكن من االطالع علي مجمل أنشطة البلدية و تقيم وضعها المالي •

:مبدأ توازن الميزانية(3•

يمثل توازن الميزانية السنوية في ظاهره تعادل نفقات الجماعة المحلية مع مواردها•

ثل لمرافقها تحقيق المعادلة بين اإلمكانيات الحقيقية للبلدية م ما نيط بعهدتها من تسير ام:الهدف 
العمومية و من تنمية للطاقات االقتصادية و االجتماعية بمنطقتها 

تجنب سوء التصرف و المديونية 

:مبدا شمولية الميزانية ( 4

دخل معين عدم جعل مبالغ مورد ما او)تستعمل الموارد المتاحة لتسديد كافة النفقات دون تخصيص 
ة مع النفقات  تنزيل الموارد برمتها في حسابات البلدية دون مقاص) و ال مقاصة ( لتسديد نفقة معينة 

لتي االمصاريفباعتبار اللجوء للمقاصة يؤدي لميزانية منقوصة من كل الموارد و المصاريف 
وقعت المقاصة بينها 

يات في القروض و المنح المسندة من صندق القروض و مساعدة الجماعات المحلية للبلد:االستثناء 
مشاريع و تدخالتالنجازاطار مخطط االستثمار البلدي و كذلك االعتمادات المحالة من المركز 

محددة 

نفقات بما التاديةإضفاء الشفافية علي ميزانية البلدية علي مستوي استخالص الموارد و :الهدف 
يضمن سالمة الحسابات و مراقبة التصرف المالي



:مبدا تخصص الميزانية ( 5

المصادق عليها مبالغهااحترام تبويب الميزانية و طبيعة االعتمادات و 

يعة االعتمادات يتعين علي المتدخلين االساسين في الميزانية و خاصة امر الصرف التقيد بطب
ااقصويمبالغهابصرفها و الماذون

لتصرف  التأطير القانوني و االجرائي للتصرف المالي و تجنب العشوائية و سوء ا: الهدف 



الجوانب اإلدارية إلعداد الميزانية 

الوثائق اإلدارية 1.

 ميزانية البلدية وثيقة واحدة

 ميزانية البلدية وثيقة لالقتراع

لس عمليا يمثل مشروع الميزانية الوثيقة الوحيدة المعروضة لالقتراع خالل جلسة مج
و تعقد الجلسة قبل ( 173الفصل )الجماعات المحلية المخصصة للمصادقة علي الميزانية 

(172الفصل ) ديسمبر 1



 شكل ميزانية البلدية:

تضم ميزانية البلدية جملة الموارد و النفقات و تتكون من جناحين 

155الفصل : الجناح األول 

(  موارد التسيير ) موارد العنوان األول 

(موارد التنمية ) موارد العنوان الثاني 

159الفصل : الجناح الثاني 

(نفقات التسيير ) نفقات العنوان األول 

(نفقات التنمية ) نفقات العنوان الثاني 

اف أصنتتفرع ال أجزاءداخل كل عنوان ترتب الموارد و النفقات حسب طبيعتها ضمن 
ف و األقسام بالنسبة للنفقات كما توزع بدورها تلك األصنااقسامبالنسبة الي الموارد و الي 

167الي فصول و فقرات و فقرات فرعية  الفصل 



شكل ميزانية البلدية 

نفقات الميزانية  موارد الميزانية 
نفقات العنوان األول  موارد العنوان األول 

نفقات العنوان الثاني موارد العنوان الثاني 

مجموع نفقات الميزانية  مجموع موارد الميزانية 



هيكلة ميزانية البلدية 

نفقات الميزانية  موارد الميزانية 

نفقات العنوان األول 
اقسام 5أجزاء تتوزع3

موارد العنوان األول

جزءان
أصناف  6يتوزعان الي 

نفقات العنوان الثاني
اقسام  6يتوزعان جزءان

موارد العنوان الثاني 
أصناف 6أجزاء يتوزعان 3

مجموع نفقات الميزانية  مجموع موارد الميزانية 



المحليةالميزانيةمواردتبويب 

العنوان الثانيالعنوان األول

المـــداخيـــل 

الجبــائيـــة 

االعتيادية

مــــــــــوارد 

االقتراض

المـوارد 

المتأتّيـة من

االعتمادات 

المحالة

المــوارد

الذاتيــة

والمخّصصــة

للتنميــة
المـداخيــل 

غيـر

الجبـائيــة

االعتيادية

العنوان األول



المـــداخيـــل الجبــائيـــة االعتيادية

المعـاليـــم على العقـــارات واألنشطــة 

المداخيـل الجبائيـة االعتيادية األخـرى 

العنوان

األول



المداخيل الجبائية  الغير االعتيادية

مداخيل ملك الجماعة المحلية و مساهماتها و مداخيل مختلفة 

الرسوم و الحقوق و مختلف معاليم الرخص و الموجبات اإلدارية مقابل اسداء خدمات 

العنوان

االول

مداخيل إشغال واستعمال أمالك الجماعة وفضاءاتها واستلزام مرافقها 

.وأمالكها المختلفة



المــوارد الذاتيــة والمخّصصــة 

للتنميــة

مّدخرات وموارد مختلفـة 

منـــــــــح التجهـيــــــــــز 

العنوان

الثاني



مــــــــــوارد االقتراض

مــــوارد االقتراض الخارجي

مـوارد االقتراض الخارجي الموّظفـة 

مــــوارد االقتراض الداخلــي 

العنوان

الثاني



الة المـوارد المتأتّيـة من االعتمادات المح

الموارد المتأتّيـة من االعتمادات المحالة

العنوان

الثاني



نفقات التصرف 

التدخل العمومي 

التاجير العمومي 

العنوان

االول

.وسائل المصالح 

نفقات التصرف الطارئة و الغير الموزعة 



نفقات فوائد الدين 

فوائد الدين 

العنوان

األول 



نفقات التنمية 

التمويل العمومي 

نفقات التنمية الطارئة و الغير موزعة 

االستثمارات المباشرة 

العنوان

الثاني 

.

نفقات التنمية الطارئة المرتبطة بموارد خارجية موظفة 



نفقات تسديد اصل الدين 

تسديد اصل الدين 

العنوان

الثاني 



نفقات المسددة من االعتمادات المحالة 

النفقات المسددة من االعتمادات المحالة 

العنوان

الثاني



نفقات حسابات أموال المشاركة 

نفقات حسابات أموال المشاركة 

العنوان

الثاني 



المتدخلون و رزنامة الميزانية 

من المسؤول عن عملية اعداد الميزانية •

و يجعل من 257تسند عملية االشراف علي اعداد الميزانية  الي رئيس البلدية  الفصل •
272لفصل الكاتب العام العنصر المحوري لقيادة كافة العمليات المتصلة باعداد الميزانية  ا

169و الفصل 



مراحل اإلعدا د
العمليات  الروزنامة 

عملیةقالطناثیستحثونامةروزلواتجھاولتایةدلبلاسئیرطیضب
دادإلعا

شهر ماي  بداية 

ملتحكیالىویتولألعمااقینسملعاابلكاتا

 میدتقلىإرىألخالمصالحاوعدتلمالیةوایةدارإلاؤونلشاإدارة

.حاجیاتھا

 تلحاجیااتلقیھادبعلمالیةوایةدارإلاؤونلشاإدارة

تصیغویةدلبلافينلمعنییانلیؤولمسامعمناقشتھايلوتت

علىملعاابلكاتاقیطرنعضھرتعنیةزاللمیلیاأوعارومش
یةدلبلاسئیر

ماي بقية شهر

كلفة المقترحات من طرف أعضاء مجلس الجماعة الي اللجنة المتقديم

المالية و اإلدارية بالشوون

يعرض مشروع اولييتولى رئيس البلدية بمساعدة الكاتب العام اعداد
علي لجنة المكلفة بالشؤون المالية و االقتصادية 

شهر جوان 

و اوت جويليةشهر 

علي رئيس البلدية و و تحلةلمالیةوایةدارإلاؤونلشالجنةتدرس

دیزمورأيلاداءإلبليوألانیةزالمیاروعمشديلبلابلمكتاءعضاأ
راءإلثواقلتعما

سبتمبر 20شهر سبتمبر  الي غاية 



في اجل الراىالبداءإحالة مشروع الميزانية علي امين المال الجهوي 
ال يتجاوز الشهر 

شهر أكتوبر 

15علي أعضاء المجلس البلدي إحالة مشروع الميزانية بكافة وثائقه
يوم قبل الجلسة التداول و المصادقة 

نوفمبر 

المعروض من قبل المكتب البلدي علي المجلستقديم مشروع الميزانية 
قصد المداولة واالقتراع 

ديسمبر 



بعد المصادقة 

:174أيام علي الفصل 5تحال الميزانية في اجل 

الوالي

أيام من تاريخ اعالمه لدي هيئة محكمة 10في اجل 94إمكانية االعتراض الفصل 
المحاسبات المختصة ترابيا من اجل عدم توازن الميزانية او عدم ادراج نفقات وجوبية او 

رصد مبالغ غير كافية لذات النفقات 

التصحيح او إقرار الميزانية باجراءتاذنهيئة محكمة المحاسبات  

امين المال الجهوي المختص ترابيا

يمكن يطلب تفسيرات ووثائق تتعلق بالميزانية المصادق عليها 



لحاصلة فعلياـ يتعيّن أن تنحصر جملة المصاريف المأذون بدفعها في حدود مبلغ المقابيض ا•

ال يمكن التعهد بنفقات إذا لم تكن مشمولة باعتمادات مفتوحة بالميزانية•

ب نسق يمكن إدخال تنقيح على الميزانية خالل سنة تنفيذها بالزيادة أو بالنقصان حس•
ادية ومتابعة تحصيل الموارد ووفقا لتقرير تعّده اللجنة المكلفة بالشؤون المالية واالقتص

التصرف

ب نسق يمكن إدخال تنقيح على الميزانية خالل سنة تنفيذها بالزيادة أو بالنقصان حس•
ادية ومتابعة تحصيل الموارد ووفقا لتقرير تعّده اللجنة المكلفة بالشؤون المالية واالقتص

التصرف



ويتولى رئيس الجماعة عرض مشروع تنقيح الميزانية على المجلس للمصادقة•

المحلية بطلب من السلطة المركزية خالل سنة تنفيذ الميزانية يتولى المجلس األعلى للجماعات•
معلال ويكون اقتراح التعديل. اقتراح تعديالت على ميزانية الجماعة المحلية يحتّمها الظرف

ويعرض على مجلس الجماعة المحلية للمصادقة

قسم يمكن تحويل اعتمادات من جزء إلى جزء آخر داخل العنوان األّول وداخل العنوان الثاني ومن•
.إلى قسم آخر داخل كل جزء

جنة المكلّفة يتّم تحويل االعتمادات المشار إليها باقتراح معلل من رئيس الجماعة المحلية أو من اللّ •
صادقة بالشؤون المالية واالقتصادية ومتابعة التصرف، يعرضه رئيس الجماعة المحلية على م

.المجلس مرفقا بملحوظات أمين المال الجهوي



• س يمكن بالنسبة إلى نفقات العنوان األول تحويل اعتمادات من فقرة إلى فقرة أخرى داخل نف
بعة الفصل ومن فقرة فرعية إلى فقرة فرعية أخرى داخل نفس الفقرة بقرار من رئيادية ومتا

غير أنه ال يمكن تحويل االعتمادات . التصرف، على أن يتم حاال إعالم أمين المال الجهوي
المخّصصة س الجماعة المحلية، بناء على رأي رئيس اللّجنة المكلّفة بالشؤون المالية 

واالقتصلتسديد الديون إال بمقتضى قرار مجلس الجماعة


