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ةينازيم ةشقانمو  دادعإ  يف  يعامجلا  راشتسملا  ةفيظو 
ةيعامجلا سلاجملا 
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يغاتلا ينغلا  دبع 

ةجمربلاو ةيلاملا  نوؤشلاو  ةينازيملا  ةنجل  سيئر 
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دمحا نبال  يعامجلا  سلجملاب 

ةماعلا ةيلاملا  يف  ثحاب 

يمازلإ لكشب  ( 113.14  ) مقر ةيبارتلا  تاعامجلاب  قلعتملا  يميظنتلا  نوناقلا  رٌقأ      
ةرودلا يف  ةيبارتلا  تاعامجلا  ةينازيم  ىلع  ةقداصملاب  ةصاخلا  ةرودلا   دقع  ةرورض 
دعاوقلاو تاءارجإلاو  ةيصوصخلل  ةباجتسا  ةيلام ,  ةنس  لك  نم  ربوتكأ  رهشل  ةيداعلا 

تاسايسلاو ةيومنتلا  جماربلا  ليزنتل  ةادأك  ةينازيملل  ةينوناقلاو  ةيلاملاو  ةيبساحملا 
حتاف لبق  ةنس  لك  يف  اهريضحتو  اهدادعإ  ةرورض  بلطتت  ةيعامجلا ,  سلاجملل  ةيبارتلا 

[1]” اهسفن ةنسلا  نم  ربمسيد  يف 31  يهتنتو  رياني  حتاف  يف  ةيلاملا  ةنسلا  ئدتبت   “ رياني
شاقنلا باب  حتف  انيلع  امازل  ناك  طرش  ةبسانملا  نأ  ثيحو  يريدقتلا ,  يعقوتلا  اهعباطل 

يعامجلا راشتسملل  عرشملا  اهحاتأ   يتلا  ةيميظنتلاو  ةينوناقلا  تاناكمإلا  لوح 
ةقيثولا ةينازيملا  رابتعاب ” ةيبارتلا  تاعامجلا  ةينازيم  ةشقانمو  دادعإ  يف  ةمهاسملل 

فيلاكتو دراوم  عومجم  يف  ةيلام ,  ةنس  لكل  ةبسنلاب  - اهبجومب نذؤيو  ررقي  يتلا 
[2]” ..ةعامجلا

تاقفنلاب مازتلالل  قبسملا  صيخرتلا  اهبجومب  ررقتي  يمومعلا  ريبدتلل  ةليسو  يهو      
اهيلع دمتعت  ةنيعملا ,  ةيلاملا  ةنسلا  مرسب  ةلوبقملا  تاريدقتلا  دودح  يف  اهفرصو 
اهجمارب ذيفنتو  نطاوملل  ةيرورضلا  ةيقفرملا  تامدخلا  ميدقتل  ةيعامجلا  سلاجملا 
عومجم قداص  لكشب  ةعامجلا  ةينازيم  مدقت  , “ ةيبارتلا اهتاسايس  ليزنتو  ةيومنتلا 

تايطعملا ىلع  ءانب  فيلاكتلاو  دراوملا  هذه  ةيقدص  مييقت  متيو  اهفيلاكتو  اهدراوم 
نوناقلا بسح  نوكتت   [3]” اهنع جتنت  نأ  نكمي  يتلا  تاعقوتلاو  اهدادعإ  ءانثأ  ةرفوتملا 

رارقب ثدحت  يتلا  ةقحلملا   تاينازيملاو  ةيسيئرلا   ةينازيملا  نم  ( 113.14 يميظنتلا ( 
ةثدحملا ةيصوصخلا  تاباسحلا  ىلا  ةفاضإلاب  ةيلخادلاب , ةفلكملا  ةيموكحلا  ةطلسلا  نم 
ارظن ةينازيملا  يف  ةمئالم  ةقيرطب  اهجاردإ  نكمي  يتلا ال  تايلمعلا  نايب  ىلإ  امإ  لجأل 

اهرارمتسا نامضو  صاخلا  اهعونب  ظافتحالا  عم  تايلمع  نايب  ىلا  امإو  صاخلا , اهعباطل 
دعي ءارجا  اذهو   .. ةقفنلاو لوخدملا  نيب  ةلدابتم  ةيببس  ةقالعل  وأ  ىرخأل ,  ةيلام  ةنس  نم 

 . تاقفنلا صيصخت  مدع  أدبم  ىلع  ءانثتسا 

ةيبارتلا تاسايسلا  ليزنتو  ةيومنتلا  جماربلا  ذيفنت  يف  ةينازيملا  ةيمهأل  رظنو       
تاءاضفلاو ةينوناقلا  تاناكمإلا  نم  ديدعلا  اهئاضعأل  عرشملا  حاتأ  ةيبارتلا ، تاعامجلل 

اذكو ةشقانملاو  دادعإلا  يتلحرم  يف  اهئادأ  ةعاجن  ديوجت  يف  ةمهاسملل  ةيتاسسؤملا 
: ةيلاتلا تايوتسملا  يف  تاناكمإلا  هذه  حرط  ىلع  لمعنس  اذهل  ةقداصملا 

ةينازيملا ةنجلب  ةيجراخلا  حلاصملا  يلوؤسم  ىلا  عامتسالا  ةينقتو  عالطالا  قح  الوأ : 
.ةجمربلاو ةيلاملا  نوؤشلاو 

سلاجملاب ةمئادلا  ناجللا  مهأ  نم  ةجمربلاو  ةيلاملا  نوؤشلاو  ةينازيملا  ةنجل  ربتعت         
اهصخ يلاملا و  ريبدتلا  بناج  يف  ةيرصح  تاصاصتخا  عرشملا  اهل  درفا  ةيعامجلا 
 : اهنم ةيبارتلا  ةعامجلا  ةينازيم  عورشم  ةسرادمل  ةمهملا  تاينقتلا  نم  ديدعلاب 

ةيجراخلا حلاصملا  يلوؤسم  ىلا  ءاضعألا  عامتسا  ةينقت  ليعفت   _ 
ةعامجلا يفظومو 

ليكشت  ةرورضب  ةيبارتلا  تاعامجلاب  قلعتملا  مقر 113.14  يميظنتلا  نوناقلا  مزلأ       
سفن نم  ةداملا 28  بسحو  سيئرلا  باختنا  ةرود  دعب  ةرود  لوأ  يف  ةمئادلا  ناجللا 
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ناجللا ىلع  اموزل  سلجملا  لامعأ  لودج  يف  ةجردملا  طقنلا  ضرعت  هالعأ ”  عجرملا 
نيفظوملا سلجملا  سيئر  ةطساوب  يعدتسي  نأ  اهسيئرل  زوجي  ةصتخملا ,… ةمئادلا 

 , ةيراشتسا ةفصب  ةنجللا  لاغشأ  يف  ةكراشملل  ةعامجلا ,  حلاصمب  مهماهم  نيلوازملا 
ناوعأ هنع  بوني  نم  وأ  لماعلا  قيرط  نع  اهسفن  ةياغلل  يعدتسي  نأ  كلذك  نكميو 

صاصتخا مهلمشي  نيذلا  ةيمومعلا  تالواقملا  وأ  ةيمومعلا  تاسسؤملا  وأ  ةلودلا 
يف نيكراشملاو  ةنجللا  ءاضعأل  ءادتبا  نكمأ  هيلع  ءانبو  ..ةعامجلل  ةيبارتلا  ةرئادلا 
عامتسالا ةينقت   – ليعفت هاجتا  يف  عفدلا  لاغشألل  نيرضاحلا  ءاضعألا  نم  ةنجللا  لاغشأ 
وا يلحملا  نزاخلاك  ةعامجلا  ةيلامب  طابترالا  تاذ  ةيجراخلا  حلاصملا  يلوؤسمل 

لوح يصقتلاو  ثحبلل  ةعامجلا  عم  ةيومنت  تاكارش  مهطبرت  نيذلا  حلاصملا  يلوؤسم 
ءاضعأ ريغ  نم  ةعامجلا  ءاضعألو  ةينازيملا  عورشم  راطإ  يف  ةمدقملا  تايطعملا 
.تيوصتلا يف  قحلا  مهل  نوكي  نأ  نود  شاقنلا  يف  ةمهاسملاو  روضحلا  قح  ةنجللا 

عورشمب ةقلعتملا  تاقفرملاو  قئاثولا  ةشقانمو  عالطالا   قح  ليعفت 
ةعامجلا ةينازيم 

عرشملا نأ  دجن  ركذلا  قباسلا  يميظنتلا  نوناقلا  نم  ( 28  ) ةداملا ىلا  عوجرلاب        
ةلوازمل ةيرورضلا  قئاثولاو  تامولعملاب  ناجللا  ديوزت  ةرورض  سيئرلا  ىلع  بجوأ 

مرحي يذلا  رمألا  ةمئادلا  ناجللا  تاءاقل  بلاغ  يف  هبييغت  متي  ءارجإ  اذهو  .مهماهم 
 , ناجللا يف  ةسرادلل  ةمدقملا  طقنلا  لوح  يصقتلاو  عالطالا  نم  ةعامجلا  ءاضعأ 
قئاثولاب ةقفرم  اهضرعب  سيئرلا  مايق  ىلع  ( 185  ) ةداملا تصن  ةعامجلا  ةينازيمب  ةقالعو 
ةرشع لجأ  لخاد  ةجمربلاو  ةيلاملا  نوؤشلاو  ةينازيملا  ةنجل  يف  ةساردلل  ةيرورضلا 

..سلجملا فرط  نم  ةينازيملا  دامتعاب  ةقلعتملا  ةرودلا  حاتتفا  لبق  مايأ 

بجاولا ةمهملا  قئاثولا  مقر 2.16.316  موسرملا  ددح  ةداملا  هذه  ماكحأل  اقيبطتو          
ةجمربلاو ةيلاملا  نوؤشلاو  ةينازيملا  ةنجل  ىلع  ةضورعملا  ةعامجلا  ةينازيمب  اهقافرإ 

 : يهو

.ةعامجلا ةينازيمب  ةصاخلا  تاونس  ةثالث  ىلع  ةدتمملا  ةجمربلا  نع  صاخ  نايب  “

.ةينعملا ةنسلا  مسرب  ءادألا  ةعاجن  عورشم  _ 

لبق نم  ةجمربملا  دوقعلاو  تايقافتالا  نع  ةجتانلا  ةيلاملا  تامازتلالا  نع  صاخ  نايب  _ 
.ةحونمملا تانامضلاو  ةعامجلا 

ةيلاملا ةنسلا  مسرب  ضورقلا  ديدحتب  ةقلعتملا  ةيونسلا  طاسقألا  نع  صاخ  نايب  _ 
.ةنيعملا

.ةعامجلا نع  ةرداصلا  ةيئاضقلا  ماكحألاو  تارارقلا  نع  نايب  _ 

نيتنسلا دعب  اهصالختسا  متي  مل  يتلا  كلتو  ةصلختسملا , ليخادملا  نع  صاخ  نايب  _
.ةيراجلا ةنسلا  نم  ربنتش  رهش  ةياغ  ىلإ  ةصلختسملا  ليخادملا  اذكو  نيتمرصنملا , 

لالخ زيهجتلاو  رييستلا  يتينازيم  مرسب  تادؤملاو  اهيب  مزتلملا  تاقفنلا  نع  صاخ  نايب  _
نم ربنتش  رهش  ةياغ  ىلإ  ةادؤملاو  اهب  مزتلملا  تاقفنلا  اذكو  نيتمرصنملا ,  نيتنسلا 

.ةيراجلا ةنسلا 
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اهصئاصخو اهتينبو  تاقفنلا  هذه  روطت  زربت  رييستلا  تاقفن  لوح  ميدقت  ةركذم  _
نيفظوملا ددع  روطت  اذكو  ةيلاوملا  ةنسلاو  ةنيعملا  ةيلاملا  ةنسلا  مسرب  اهتاريدقتو 

.[4]“

ديوجت نم  يعامجلا  راشتسملا  نكمي  دق  تايطعملا  هذه  ليلحتو  ةشقانم  نإ         
ةرفوتملا تامولعملا  لوح  يصقتلاو  ثحبلا  نم  اقالطنا  ةعامجلا ,  ةينازيم  عورشم 

ةلباق تارشؤم  لمحت  اهنأ  ةصاخ  ةعامجلل , يلاملا  ءادألا  ةعاجن  زيزعت  لجأل  اهالغتساو 
يتلا تالالتخالا  مظعم  زربت  ةمهم ,  ةيلامو  ةيبساحم  قئاثوو  تايطعمب  ةززعم  سايقلل 

يعامجلا راشتسملا  ىلع  بجو  كلذل  ةعامجلا ,  ةيلام  يف  ةوقلا  نماكم  مهأو  عقت  دق 
مدقتلا لالخ  نم  ةعامجلا  ةيلام  ريوطتل  ةيتاسسؤملاو  ةينوناقلا  ةيناكمإلا  هذه  لالغتسا 
ةيناكمإلا ىلا  ةفاضإلاب  اذه  ..ةيبارتلا   ةيلاملا  ةيامحو  ةديجلا  ةماكحلا  زيزعتو  تاحرتقمب 

.ةيباتكلا ةلئسألا  ةينقت  ليعفتبةقلعتملا 

سلاجملا تارود  داقعنا  لالخ  ةيباتكلا  ةلئسألا  ةينقت  ليعفت  ايناث :  
ةيعامجلا

قلعتملا يميظنتلا  نوناقلا  تادجتسم  مهأ  نم  ةيباتكلا  حرط  ميظنت  تاءارجإ  ربتعت      
بسح ةعامجلا  سلجم  ءاضعأ  ناكمإب  حبصأ  ثحب  مقر 113.14  ةيعامجلا  سلاجملاب 
يذلا قيرفلا  قيرط  نع  وأ  ةيدرف  ةفصب  هيجوت  هالعأ ” نوناقلا  سفن  نم  ةداملا 46 

… ةعامجلا حلاصم  مهت  ةلأسم  لك  لوح  سلجملا  سئر  ىلإ  ةيباتك  ةلئسأ  هيلإ ,  نومتني 
هذه لالخ  باوجلا  مدع  ةلاح  يفو  ضرغلا ,  اذهل  دقعنت  ةسلج  يف  اهيلع  ةباجإلا  مدقتو 
يف بيترتلا  بسح  نيينعملا  ءاضعألا  وأ  وضعلا  نم  بلطب  لاؤسلا ,  لجس  ةسلجلا , 
هذه نم  اقالطناو  ةيلاوملا ”..  ةرودلا  لالخ  ةلئسألا  ىلع  ةباجإلل  صصخملا  ةسلجلا 
لجأل ةبكرم  ةيباتك  ةلئسأ  هيجوت  ةيعامجلا  سلاجملا  ءاضعأل  نكمأ  ةمهملا  ةينقتلا 
عورشمب ةجردم  ةقفن  وأ  مازتلا  لوح  وأ  ةعامجلا  ةينازيم  مهت  ةيضق  لوح  راسفتسالا 

ريغ رمأ  اهب  داري  ةيمهو  ةقفن  وأ  ةعامجلا  تايناكمإ  زواجتت  وأ  حضاو  ريغ  لكشب  ةينازيملا 
 . فرصلاب رمآلا  فرط  نم  اهصالختسا  متي  مل  ليخادمب  وأ   … ةعامجلا ةحلصمب  ةقالع  يذ 

بجو يتلا  ةيتاسسؤملاو  ةينوناقلا  تاناكمإلا  نم  ديدعلا  دجوت  كلذ  ىلا  ةفاضإلاب      
.ديجلا ةماكحلا  زيزعتو  ةيبارتلا  تاعامجلل  يلاملا  ءادألا  ديوجت  لجأل  اهليعفت 

لماعل نكمأ  ةينازيملاب  قلعتملا  ررقملا  ذاختاو  لوادتلا  سلجملا  ءاضعأ  ضفر  نإ       
ةداملل اقبط  سلجملا  لح  لجأ  نم  ةيرادإلا  ةمكحملا  يلإ  رمألا  ةلاحإ  ميلقإلاو  ةلامعلا 

رود ةيمهأ  رسفي  امم  ةيبارتلا ، تاعامجلاب  قلعتملا  يميظنتلا  نوناقلا  نم  ( 72)
ةيبارتلا تاعامجلا  ةيلام  ةبقارمو  مييقتو  ةشقانمو  دادعإو  يف  يعامجلا  راشتسملا 

.عرشملا اهحاتأ  يتلا  ةيتاسسؤملاو  ةينوناقلا  هفئاظو  ليعفت  ةطيرش 

 : شماوهلا

ذيفنتب ( 2015 ويلوي ناضمر 1436(7 يف 20  رداصلا  1.15.85 مقر فيرشلا  ريهظلا   [1]
153 ةداملا / تاعامجلاب قلعتملا  مقر 113.14  يميظنتلا  نوناقلا 

152 ةداملا عجرملا  سفن   [2]

قباسلا عجرملا  سفن   [3]
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	تعتبر لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة من أهم اللجان الدائمة بالمجالس الجماعية افرد لها المشرع اختصاصات حصرية في جانب التدبير المالي و خصها بالعديد من التقنيات المهمة لمدارسة مشروع ميزانية الجماعة الترابية منها :
	_ تفعيل تقنية استماع الأعضاء الى مسؤولي المصالح الخارجية وموظفي الجماعة
	ألزم القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية بضرورة تشكيل  اللجان الدائمة في أول دورة بعد دورة انتخاب الرئيس وحسب المادة 28 من نفس المرجع أعلاه ” تعرض النقط المدرجة في جدول أعمال المجلس لزوما على اللجان الدائمة المختصة…, يجوز لرئيسها أن يستدعي بواسطة رئيس المجلس الموظفين المزاولين مهامهم بمصالح الجماعة , للمشاركة في أشغال اللجنة بصفة استشارية , ويمكن كذلك أن يستدعي للغاية نفسها عن طريق العامل أو من ينوب عنه أعوان الدولة أو المؤسسات العمومية أو المقاولات العمومية الذين يشملهم اختصاص الدائرة الترابية للجماعة.. وبناء عليه أمكن ابتداء لأعضاء اللجنة والمشاركين في أشغال اللجنة من الأعضاء الحاضرين للأشغال الدفع في اتجاه تفعيل –تقنية الاستماع لمسؤولي المصالح الخارجية ذات الارتباط بمالية الجماعة كالخازن المحلي او مسؤولي المصالح الذين تربطهم شراكات تنموية مع الجماعة للبحث والتقصي حول المعطيات المقدمة في إطار مشروع الميزانية ولأعضاء الجماعة من غير أعضاء اللجنة حق الحضور والمساهمة في النقاش دون أن يكون لهم الحق في التصويت.
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	بالرجوع الى المادة (28) من القانون التنظيمي السابق الذكر نجد أن المشرع أوجب على الرئيس ضرورة تزويد اللجان بالمعلومات والوثائق الضرورية لمزاولة مهامهم. وهذا إجراء يتم تغييبه في غالب لقاءات اللجان الدائمة الأمر الذي يحرم أعضاء الجماعة من الاطلاع والتقصي حول النقط المقدمة للدارسة في اللجان , وعلاقة بميزانية الجماعة نصت المادة (185) على قيام الرئيس بعرضها مرفقة بالوثائق الضرورية للدراسة في لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة داخل أجل عشرة أيام قبل افتتاح الدورة المتعلقة باعتماد الميزانية من طرف المجلس..
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	_بيان خاص عن المداخيل المستخلصة, وتلك التي لم يتم استخلاصها بعد السنتين المنصرمتين , وكذا المداخيل المستخلصة إلى غاية شهر شتنبر من السنة الجارية.
	_بيان خاص عن النفقات الملتزم بيها والمؤدات بسرم ميزانيتي التسيير والتجهيز خلال السنتين المنصرمتين , وكذا النفقات الملتزم بها والمؤداة إلى غاية شهر شتنبر من السنة الجارية.
	_مذكرة تقديم حول نفقات التسيير تبرز تطور هذه النفقات وبنيتها وخصائصها وتقديراتها برسم السنة المالية المعينة والسنة الموالية وكذا تطور عدد الموظفين “[4].
	إن مناقشة وتحليل هذه المعطيات قد يمكن المستشار الجماعي من تجويد مشروع ميزانية الجماعة , انطلاقا من البحث والتقصي حول المعلومات المتوفرة واستغلاها لأجل تعزيز نجاعة الأداء المالي للجماعة, خاصة أنها تحمل مؤشرات قابلة للقياس معززة بمعطيات ووثائق محاسبية ومالية مهمة , تبرز معظم الاختلالات التي قد تقع وأهم مكامن القوة في مالية الجماعة , لذلك وجب على المستشار الجماعي استغلال هذه الإمكانية القانونية والمؤسساتية لتطوير مالية الجماعة من خلال التقدم بمقترحات وتعزيز الحكامة الجيدة وحماية المالية الترابية..  هذا بالإضافة الى الإمكانية المتعلقةبتفعيل تقنية الأسئلة الكتابية.
	ثانيا: تفعيل تقنية الأسئلة الكتابية خلال انعقاد دورات المجالس الجماعية
	تعتبر إجراءات تنظيم طرح الكتابية من أهم مستجدات القانون التنظيمي المتعلق بالمجالس الجماعية رقم 113.14 بحث أصبح بإمكان أعضاء مجلس الجماعة حسب المادة 46 من نفس القانون أعلاه” توجيه بصفة فردية أو عن طريق الفريق الذي ينتمون إليه , أسئلة كتابية إلى رئس المجلس حول كل مسألة تهم مصالح الجماعة… وتقدم الإجابة عليها في جلسة تنعقد لهذا الغرض , وفي حالة عدم الجواب خلال هذه الجلسة , سجل السؤال , بطلب من العضو أو الأعضاء المعنيين حسب الترتيب في الجلسة المخصص للإجابة على الأسئلة خلال الدورة الموالية ..” وانطلاقا من هذه التقنية المهمة أمكن لأعضاء المجالس الجماعية توجيه أسئلة كتابية مركبة لأجل الاستفسار حول قضية تهم ميزانية الجماعة أو حول التزام أو نفقة مدرجة بمشروع الميزانية بشكل غير واضح أو تتجاوز إمكانيات الجماعة أو نفقة وهمية يراد بها أمر غير ذي علاقة بمصلحة الجماعة …أو بمداخيل لم يتم استخلاصها من طرف الآمر بالصرف .
	بالإضافة الى ذلك توجد العديد من الإمكانات القانونية والمؤسساتية التي وجب تفعيلها لأجل تجويد الأداء المالي للجماعات الترابية وتعزيز الحكامة الجيد.
	إن رفض أعضاء المجلس التداول واتخاذ المقرر المتعلق بالميزانية أمكن لعامل العمالة والإقليم إحالة الأمر إلي المحكمة الإدارية من أجل حل المجلس طبقا للمادة (72) من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية، مما يفسر أهمية دور المستشار الجماعي في وإعداد ومناقشة وتقييم ومراقبة مالية الجماعات الترابية شريطة تفعيل وظائفه القانونية والمؤسساتية التي أتاحها المشرع.
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