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 .االهداء
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 .الحمد هلل رب العاملين و الصالة والسالم على خاتم ألانبياء و املرسلين

أفنت شبابها وسعادتها ألجلي إلى العيون التي قاطعت النوم لتسهر على راحتي وفي أول نور فتحت له عيني  و التي  أهدي ثمرة جهدي إلى

إلى التي أيقظت في خاطري بذور الحب و الايمان صالتها كم أكثرت من الدعوات، و التي كانت سندا في حياتي و  التي غمرتني بعطفها، 

إلى من تاهت الكلمات اته إلى نور عيني وحبيبة قلبي في هذا الوجود وعلمتني قواعد التواضع وإلاحسان إلى رقة هذا الزمان وعطفه وبرك

 .يق بمقامها السامي إلى قرة عيني والحروف في وصفها إلى من ال أجيد لها عبارات تل

 .جدتي  رحمها هللا وجعل مثواها الجنة

ِفْض  "...: من قال فيهما عزوجلإلى  أهديكما 
ْ
َياِني َصِغيًرا َو اخ َما َربَّ

َ
ّبِي اْرَحْمُهَما ك ل رَّ

ُ
ْحَمِة َوق ّلِ ِمَن الرَّ

ُّ
ُهَما َجَناَح الذ

َ
 "ل

 .أمي الغالية الحنان أول كلمة نطق بها لساني إلى من أرضعتني لبن الصحة و

توفير كل متطلباتي،  إلى أعظم رجل  إلى من يعجز اللسان عن وصفه، إلى من علمني معنى الحياة، إلى من كافح بكل ش يء ألجل سعادتي و

إلى من علمني أن الحياة حوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل إلى الذي كان السبب في نجاحي و القدوة في حياتي  في الكون،

 عينيإلى الذي رباني فأحس تربيتي وعلمني وهو بمثابة مثلي ألاعلى، إلى الاسم الذي يخفي حقيقة نجاحي إلى قرة 

 .أدام عليه الصحة و العافية أبي العزيز 

 .حفظهما هللا وأطال عمرهما وأدخلهما رياض الجنة

 .م، إلى من عشت براءة طفولتي معهأخواتيإلى 

 .، نبيلة، أبوبكر، زينب، نجاة، أمينة، خديجة ، إكرامإيمان

 .لى كل ألاهل و ألاحبابإ

رشادات إلا الكبير من خالل إشرافه على مذكرتي، إلى من أفادني كثيرا بنصائحه القيمة و  إلى من أكن له احتراما خاصا، اعترفا مني بفضله

 .ليها التي قدم

جزاك هللا خيرا  و جعله في ميزان حسانتك و بوركت جهودك و مسعاك، أسأل هللا أن ينور قلبك "  معارفية طيب " إلى أستاذي الكريم 

يقين،  و يسر أمرك و يرفع مقامك في عليين، أسأل هللا أن يرزقك فسيح الجنات و يحشرك بالعلم و الدين ،و يشرح صدرك بالهدى و ال

 .بجوار النبي ألامين عليه الصالة والسالم 

 .و إلى كل من عرفت فيهم حب العمل و جميل الخلق ونقاء الروح وعلو الهمة إلى كل الذين ساعدوني في مشواري الدراس ي

 .هم هذه الورقةإلى كل من وسعهم قلبي ولم تسع

 

 



 

كر و التقديرالش  

 .سبحان الذي يستحق الشكر على نعمة و حده ال شريك له

سبحان الذي وهب لنا نعمة العقل وجعل العلم نورا وأهدنا سبيل الهداية وثبت خطانا وأنعم علينا 

هذا العمل نعمة إلارادة فبداية أحمد هللا عزوجل الذي منحنيي القدرة و والصبر و وفقني على إتمام 

 .املتواضع

تحية شكر وتقدير إلى ألاستاذ املشرف على املذكرة الذي أكن له فائق الاحترام والتقدير ،اعترفا مني 

بفضله الكبير من خالل إشرافه على مذكرتي، وعلى الارشادات والتوجيهات التي أنارت دربي بنصائحه 

. جودالقيمة التي قدمها لي في سبيل إخراج هذا العمل إلى الو   

" معارفية طيب"   

على املعلومات القيمة وحسن املعاملة التي " بوعمود جميلة"السيدة : كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى 

 .طيلة فترة التربص، وعلى رأسهم مصلحة املحاسبة و امليزانية اتلقيتها من طرفه

 . لدراس ي و حياتي اليوميةإلى صديقاتي الذين كانوا سندا لي في مشواري ا كما أخص بالشكر و العرفان

 .نورية ، سميرة ،إيمان، أمينة، فاطمة

 . إلى الوالدين الكريمين

 . إلى كل من ساعدني من قريب أو بعيد و لو بالكلمة الطيبة في إنجاز هذا العمل

 .من املولى عزوجل أن ينفع به غيرنا طالبين 

 

 فالحمد هلل حتى ترض ى   

 و الحمد هلل إذا رض ي 

 .هلل بعد الرضاو الحمد 
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سياسية تعد عملية  و ،تكتس ي لدى املفكرين أهمية كبيرة منذ ظهور الفكر الاقتصادي إن سياسة ألاجور 

إذ عليها أن تهتم بوضع  حساسية في إدارة املوارد البشرية في املؤسسة، ألاجور من أكثير الوظائف أهمية و

ضمان تلبية  املختلفة وسياسة موضوعية لألجر تضمن تحقيق العدالة النسبية بين شاغلي الوظائف 

املحرك الذي يأخذ بيد  نشاط و نمو الاقتصاد الوطني حيث تعتبر  لها تأثير فيكما  و الحاجات املتباينة لألفراد،

 .لبيروقراطية و الرشوة و املحاباةرقي و القضاء على الالمساواة و اإلادارة إلى تنمية الوظيفة العمومية إلى ال

، فالدولة ةالخاص و  العموميةات قطاعالرى للدولة وضع سياسة عامة لألجور لكل من بين الاستراتيجيات الكب

الت سياسة اقتصادية و اجتماعية ة لألجور تليق بكل ما حدث من تحو تبحث اليوم على سياسة وطنية جديد

 .في البيئة الداخلية و العاملية

 عاظم دور الدولة و توسع سلطاتها و زيادة إزدادت أهمية دراسة نظرية النفقات العامة في املدة ألاخيرة مع ت

تدخلها في الحياة الاقتصادية و ترجع أهمية النفقات العامة إلى كونها ألاداة التي تستخدمها الدولة من خالل 

سياستها  الاقتصادية  في تحقيق أهدافها النهائية التي تسعى إليها، فهي تعكس كافة جوانب ألانشطة العامة و 

 كيفية تمويلها

 :ةيقودنا هذا التمهيد إلى طرح إشكالية التالي

 أثر سياسة ألاجور على نفقات التسيير في املؤسسات العمومية؟ما 

 :أما ألاسئلة الفرعية الخاصة بالدراسة تكون على النحو التالي

 ؟ بسياسة ألاجور ماذا نعني  -

 ؟ماذا نقصد بنفقات التسيير -

 ؟العمومية في املؤسسة تأثير سياسة ألاجور على نفقات التسيير ما مدى  -

 .فرضيات الدراسة -2

 .سياسة ألاجور املدعم ألاساس ي و الحافز لألداء الفعال للعنصر البشري تعتبر -

 .نفقات التسيير بتغطية النشاط العادي للدولة وتمكنها من أداء مهامهاتسمح   -

 .من خالل تطورات ألاجور للفترة التسيير  في املؤسسة العموميةسياسة ألاجور على نفقات ؤثر ت -

 : املوضوع  ختيارأسباب ا -3

 :ختيار هذا املوضوع هيمن أسباب التي دفعتنا ال 

 امليول الشخص ي للموضوع. 

  سياسة ألاجور من أهم املحددات ألاساسية في نجاح املؤسسة و التوصل ألهداف املرجوة و  تعتبر

 .تكمن في التنظيم و تسهيل ظروف العمل داخل املؤسسة

 توسيع الحاصل العلمي في هذا املجال. 
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 املوضوع جديرا بالدراسة و ينسجم مع التخصص. 

 .ية الدراسةأهم -4

 :التي تكتسبها هذه الدراسة هميةإن ألا 

 .كيفية تحديد أجر يرض ي كل من العامل و صاحب العمل -

 .معرفة مدى تتطابق بين الجانب النظري لألجور  و ما هو مطبق فعال في الواقع -

 .امليزانية إلاطالع على كل الوثائق الخاصة بمصلحة املحاسبة و -

 

 : أهداف الدراسة -5

  محور هام لتركيز ألافراد في العمل تمثل ألاجور. 

 تمثل سياسة ألاجور نفقة من نفقات التسيير. 

 التعرف على مدى مساهمة سياسة ألاجور في تطور نفقات التسيير 

من الضروري  ت صحة الفرضيات املتبناة من قبل كانلإلجابة على إلاشكالية املطروحة وإثبا :املنهج املتبع -5

 :اختيار منهجين

 يخص الجانب النظري حيث يعطي توضيح ملختلف  املفاهيم و املصطلحات العامة : وصفيلاملنهج ا

 .لسياسية ألاجور و نفقات التسيير

 حيث تطرقنا إلى عرض امليزانيات العمومية من خالل يخص الجانب التطبيقي : املنهج التحليلي

  دراسة نفقات املستخدمين و نفقات التسيير   

 : حدود الدراسة -6

 التجارية و علوم كلية العلوم الاقتصادية لدراسة امليدانية على مستوى سوف تكون ا: حدود املكانيةال

 .التسيير

 03إلى غاية  2009 03-03يوما، وذلك لفترة ممتدة من  90ملدة أجريت الدراسة امليدانية : حدود الزمانية-

 .2008-2007-2006 -2005-2004لسنوات العموميةحيث تتمثل في عرض امليزانية . 06-2009

 :صعوبات الدراسة -7

التي أخذت الجزء ألاكبر  تمثلت الصعوبات بالدرجة ألاول في الحصول على البيانات الخاصة بالدراسة و

عامل الزمني كان عائقا ألن الوقت إعداد  من الوقت مما ساهم في تأخر في إنجاز الدراسة التطبيقية، و

 .نظرا ألهميتهاملذكرة مرتبط بفترة الدراسة باإلضافة إلى الفترة املحدودة لتقديم هذا العمل تعتبر قصيرة 
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 : الدراسات السابقة -8

 0بوخروبة كلثوم،رسالة لنيل شهادة دكتوراه علوم في القانون العام جامعة الجزائر: الدراسة ألاولى ،

 .املعنونة بتطور سياسية ألاجور في الجزائر ابوخروبة كلثوم رسالتهت عالج ،2007-2006سنة

 

 جاودي حورية، رسالة شهادة لنيل شهادة املاحستير تخصص التحليل الاقتصادي، : الدراسة الثانية

في ، حيث عالجت جادوي حورية رسالتها تسيير ألاجور  و تأثيرها 2007-2006جامعة الجزائر ، سنة 

 .نفقات التسيير

 

 9- اختيار الفرضيات ارتأينا تقديم  خطة  سعيا لإلجابة عن إلاشكالية املطروحة و:تقسيمات الدراسة

  .وفصل تطبيقي نالدراسة مقسمة إلى فصلين نظريي

  حيث تطرقنا فيه املحاسبة العمومية، دخل عام ملحاسبة ألاجور في سياق ميتناول : الفصل ألاول

 .حساب ألاجور  و  املحاسبة العمومية ل عموميات حو إلى 

 ة منه تفرعنا إلى تقديم نظر ، و نفقات العموميةة للامبدراسة مفاهيم ع قمنا :الفصل الثاني

 .ة كيفية تقسيم نفقات التسيير و توزيعهامن خالل دراس  شاملة عن النفقات في ميزانية التسيير

 لكلية العلوم الاقتصادية  التجارية وعلوم التسيير لجامعة عبد دراسة تطبيقية : الفصل الثالث

كلية العلوم الاقتصادية التجارية وعلوم  ملحة عن حيث أعطينا  ،الحميد بن باديس مستغانم

 . عموميةال هاميزانياتوتحليل  عرض و  التسيير جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم
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 .تمهيد

املحاسبة العمومية مجموعة من القواعد القانونية والتنفيذية و التقنية املطبقة على العمليات  تعتبر 

فهي تحدد واجبات و مسؤوليات املحاسبيين العموميين و آلامرين بالصرف .املالية للدولة و الهيئات العمومية

ت محاسبية تثبت التسجيل الرقمي في الانفاق العمومي او في جميع إلايرادات العمومية،فهي تتكون من إجراءا

لكل العمليات التي تتصل بالحالة املالية للمؤسسة العمومية و من أهم هذه التسجيالت هي  تسجيل حساب 

يحتل موضوع ألاجور جانبا رئيسيا من اهتمام العاملين و املؤسسة معا  فهو عنصرا جوهري في  ، حيث ألاجور 

دخل الذي يتحصلون عليه لقاء الجهد املبذول من قبلهم و الذي يضمن عقد  العمل فبالنسبة  لألفراد فهو ال

أما بالنسبة للمؤسسة .حقيق الذاتتلهم  إشباع حاجياتهم و رغباتهم املادية و الاجتماعية و منه الشعور ب

 .فيمثل عنصرا هاما من عناصر تكاليفها التي تدفع للموظفين ألاجراء
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 .ة العموميةاملحاسب: املبحث ألاول 

 .تعريف املحاسبة العمومية: املطلب ألاول 

تعتبر أداة للمديرين الحكوميين : ألامم املتحدة ما يلي نورد في دليل املحاسبة العمومية الصادرة ع

ألغراض الرقابة على الايرادات والنفقات الخاصة بالوزارات واملؤسسات العمومية وأغراض الاحتفاظ 

باملستندات الخاصة بالعمليات املالية واملوجودات املختلفة وتصنيف البيانات الستخدامها ألغراض الرقابة 

 1 .الحكومية بكفاءةوتنفيذ البرامج 

كما تعرف بأنها مجموعة املبادئ وألاسس التي تهدف إلى املساعدة في فرض الرقابة املالية ونفقاتها 

كومية التنفيذية والتشريعية وبذلك فهي حوتضمن تقديم التقارير الدورية عن صرف وتحصيل املوارد ال

 2.الدولةموال أتخدم أغراض التخطيط  و املتابعة والرقابة على 

 :التعريف القانوني - أ

يقصد : في املادة ألاولى على مايلي 2009أوت  29املؤرخ في  12-09نص قانون املحاسبة العمومية رقم 

باملحاسبة العمومية هي كل القواعد و ألاحكام القانونية التي تبين و تحكم كيفية تنفيذ  ومراقبة امليزانيات 

الدستوري و املجلس الشعبي الوطني ومجلس املحاسبة و امليزانيات والحسابات والعمليات الخاصة واملجلس 

امللحقة وامليزانيات من الجهات املحلية و املؤسسات العمومية ذات الطابع إلاداري، كما تبين أيضا التزامات 

 الامرين بالصرف و املحاسبيين العموميين و مسؤولياتهم، و يقصد بتنفيذ امليزانية كل من تنفيذ النفقات

ــــوتحص ــــ ـــ ـــــكما تبين املحاس اتيل الايرادـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــبة كذلك  كيفية مسك الحسـ ــــ ابات سوءا بالنسبة لألمرين ــــــ

ـــــبالص ــــ  3 .نو املحاسبين العموميأرف ــ

  .التعريف التقني - ب

الرقمي لكل العمليات التي تتصل إن املحاسبة العمومية تتكون من إجراءات محاسبية تثبت التسجيل 

 .بالحالة املالية للمؤسسة العمومية، و يعتبر مجموعة من القواعد إلظهار حسابات الدولة

 .التعريف إلاداري  - ت

إن القواعد املحاسبية تهدف إلى عرض الحسابات العمومية وكذلك تنظيم مصالح املحاسبة العمومية ،  

في مضمونه ألن ألاهداف منها واحدة فهي تهدف لتنظيم وحسن عند تحليل التعريف ال نالحظ أي تناقص 

                                                             
.4،ص8991دمحم أحمد الحجازي، المحاسبة الحكومية واإلدارة المالية العامة، دار المسيرة للنشر والتوزيع، األردن، طبعة الرابعة، سنة 
1
  

1، ص  8991دار وائل للنشر، مصر سنة دمحم الهور، أساسيات في المحاسبة العمومية،  2  
.الجزائر 2009أوت  29، المؤرج في 92،قانون المحاسبة العمومية، المادة رقم12-09رقم القانون  
3
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كان هناك اختالف فيتمثل في طريقة التغير وهذا ألامر  إناستعمال ألاموال العمومية واملحافظة عليها، و 

  1.يعبر باللغة الني يتقنها طبيعي ألن كل من التقني املحاسبي وإلاداري و القانوني

 .مبادئ املحاسبة العمومية: الثاني املطلب

 .العمومي مبدأ الفصل بين ألامر بالصرف واملحاسب: املبدأ إلاداري  -2

في " منتيسكيو"تعود فكرة الفصل بين ألامر بالصرف واملحاسب العمومي إلى فكرة قديمة جاء بها املفكر 

 .كتابه روح القوانين والتي تعني تحديد السلطة بواسطة السلطة

ــــــفي املحاسبة العمومية وهو أساس العمل إلاداري الذي ترتكز عليه كل ف ا املبدأ أساسيايعتبر هذ لسفة ــــــ

 .بر كمبدأ ضروري لكل تنظيم عقالني متوازن وفعالتعيإدارية و مالية عمومية وهو 

يذ مختلف املراحل ما يتضمنه هذا املبدأ هو تقسيم العمل واملهام املالية ما بين ألاعوان املكلفين بتنف ل أو 

للعمليات املالية العمومية، حيث أن تنفيذ العمليات املالية العمومية للهيئات العمومية يتطلب التعاون 

والتنسيق ما بين مستويين وسلطتين من ألاعوان املختلفين و املنفصلين، أال وهما آلامرين بالصرف 

 :واملحاسبين العموميين وعلى مرحلتين

 .رحلة الثانية فهي محاسبية و يتوالها املحاسب العموميما املأأول مرحلة إدارية ويتوالها آلامر بالصرف، 

على الرغم من  لةكامتإن مهام آلامرين بالصرف واملحاسبين العموميين م: مبررات وفوائد الفصل - أ

 :  اختالف ألادوار و تكمن مبررات وفوائد هذا املبدأ في مايلي

 فقانون املحاسبة العمومية يفرق بوضوح ما بين تسيير امليزانية و تسيير ألاموال فتسيير : تقسيم املهام

اعتمادات امليزانية من مهام آلامرين بالصرف بممارسة سلطة امليزانية في حين ان تسيير ألاموال فهي 

من هذا الفصل في  مهمة مسندة فقط للمحاسبيين العموميين بممارسة سلطة الصندوق، و اعتبارا

املهام فإن كل العمليات املالية العمومية من إيرادات ونفقات عمومية تتضمن مجموعتين من ألافعال 

ألاولى أفعال قانونية و إدارية وتقنية، فهي أفعال تدخل ضمن اختصاص ومهام آلامر بالصرف، أما 

ي أفعال محاسبية و من اختصاص ألافعال ألاخرى التي تتطلب استخدام وتسخير ألاموال العمومية فه

 .املحاسب العمومي

                                                             
مذكرة تخرج لنيل شهادة ليسانس تخصص مالية والمحاسبة جامعة عبد الحميد بن .بلوذان حنان، دور المحاسبة العمومية في التوازن المالي  1

 .2،ص5182-5182مستغانم، سنة -ديسبا
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  كل أموال العمومية توضع في صندوق واحد تحت مراقبة وزارة املالية، وعلى هذا : وحدة الصندوق

ألاساس نجد أن كل املحاسبين العموميين هم تحت وصاية و مراقبة و متابعة واحدة أال  و هي وزارة 

مسارهم  تماد املحاسبين العموميين و ترقيتهم و كل ما يتعلقاملالية، ويعود لها ألامر في قبول اع

في حين نجد آلامرين بالصرف يخضعون  12-09من القانون  43الوظيفي، وذلك استنادا للمادة 

كما نجدهم إنا يعينون أو ينتخبون، كما أنهم يخضعون لسلطات مختلفة لقوانين أساسية مختلفة 

 .ومتعددة

ص لوزارة املالية بالرقابة الدائمة على تنفيذ العمليات املالية وحدة الصندوق تسمح بالخصو 

العمومية، كما يسهل عليها جمع املعلومات املالية عن طريق مركزية العمليات على املستوى الوطني 

 .وعرضها على الحكومة والبرملان

 ة أعمال كل آمر بالصرف نجده مرافق بمحاسب عمومي محدد الذي يتولى مراقب :سهولة املراقبة

آلامر بالصرف ألنه يتوفر على كل املعلومات املتعلقة بامليزانية املخصصة للهيئة املعنية، وفي الواقع 

الرقابة متبادلة بين آلامر بالصرف واملحاسب العمومي، آلامر بالصرف يراقب الصندوق ويطلع على 

حلة إلادارية لألعمال املالية حركة ألاموال واملحاسب العمومي يطلع  ويتابع ألاعمال التي تخص املر 

العمومية التي يقوم بها آلامر بالصرف ملحاسب العمومي تسهل مراقبة الهيئات الخارجية بمجرد 

الحساب ) لآلمر بالصرف واملحاسبة املالية ( الحساب إلاداري ) املقارنة بين املحاسبتين إلادارية 

 .ة السنة املاليةللمحاسب العمومي الذين يتم إعدادهما في نهاي( املالي

 الشخص الذي يلتزم بالنفقة ليس هو نفس الشخص املكلف  أنبعد إقرار  :محاربة كل أنواع الغش

بدفعها، أو الذي يقرر إلايراد العمومي ليس هو نفس الشخص املكلف بتحصيله، لذلك فإن مبدأ 

الفصل جعل من الصعب تحويل ألاموال عن غير الوجهة املخصصة والعكس صحيح و الواحد 

املحاسب ر مبدأ الفصل بين آلامر بالصرف و لذلك اعتب.منها ال يستطيع التصرف بمعزل عن آلاخر

العمومي كمبدأ أساس ي للحفاظ على املال العام وحمايته من مل أنواع التالعب وكل أساليب 

 .الغش

 .املالئمة مبدأ التمييز بين الشرعية و: املبدأ القانوني -1

ختصاص املحاسب هو شرعي أو قانوني يدخل في مفهوم امليزانية ومن ا بموجب هذا املبدأ فإن كل ما

 .العمومي، بينما يدخل في مجال املالئمة كل ما هو صادر من قرارات شخصية لآلمر بالصرف

فالشرعية أو القانونية تتعلق بكل ما هو قانوني أي العمل وفق القوانين السارية املفعول و ال يجوز 

 .بالخروج عن إلاطار القانوني املسطر للقيام بمختلف املهام املالية للمحاس
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 .فتعني ترك املبادرة للموظفين للقيام بمهامهم ولكن دائما في إطار القوانين املعمول بهامة أما املالئ

إن الشرعية والقانونية هي في الواقع ركيزة عمل كل من آلامر بالصرف و املحاسب العمومي، حيث أن 

سمح لهم بحرية اتخاذ القرار كالمها مرتبط ارتباطا وثيقا بتطبيق القوانين، و لكن في بعض الحاالت ي

 .الذي يرونه مالئما في إطار مهامهم و لكن بشرط عدم التعارض مع القوانين املعمول بها

 .عدم تخصيص الايرادات للنفقات: املبدأ املحاسبي أو التقني -4

الفكرة التي يتضمنها هذا املبدأ هي أن كل ألاموال العمومية الناتجة عن تحصيل الايرادات ال يمكن 

الغلق عليها في الخزانة و تخصيصها في نقس الوقت لتسديد نفقات معينة و محددة، و كانت هذه 

 .الفكرة مصدر قاعدتين هامتين في النظام املالي الجزائري 

فهي تستعمل لكل النفقات الخاصة بهذه  كل السيولة لهيئة عمومية مهما كان مصدرها :القاعدة ألاولى

 .طبيعة النفقات الهيئة العمومية ومهما كانت

هي في نفس الوقت ملك لها ومسيرة من طرف كل السيولة النقدية للهيئات العمومية : القاعدة الثانية

املتعلق بقوانين املالية  2083جويلية 1الصادر بتاريخ   21-83من القانون  8الدولة، حيث كانت املادة 

صريحة في منع تخصيص الايرادات العمومية لنفقات  عمومية معينة و محددة، إذ ان كل الايرادات 

ال يمكن تخصيص أي : " على مايلي  ونصت هذه املادة. للدولة ت امليزانية العامةتستعمل لتغطية نفقا

 1."إيراد  لتغطية نفقات خاصة وتستعمل موارد الدولة لتغطية نفقات امليزانية العامة للدولة بال تمييز

 .أهداف املحاسبة العمومية: املطلب الثالث

 :تكمن الغاية من تطبيق املحاسبة العمومية في تحقيق ألاهداف التالية

 تسجيل العمليات املالية اليومية عند حدوثها مباشرة للرجوع إليها عند الحاجة. 

 تصنيف وتبويب هذه العمليات لتستطيع املنشأة معرفة ما لها من أصول وما عليها من التزامات. 

 إعداد الحسابات الختامية ملعرفة نتيجة املشروع من ربح أو خسارة. 

 ومحاولة تجنبها مستقبال تقص ي ألاسباب التي أدت إلى الخسارة. 

  ملعرفة حقيقة أصول وخصوم املشروع( امليزانية) إعداد قائمة املركز املالي. 

 مساعدة إلادارة في اتخاذ القرارات السليمة من خالل تزويد إلادارة بكافة املعلومات املالية الضرورية. 

 ارة املشروعاملحاسبة أداة لخدمة املجتمع و ذلك من خالل بيانها ملدى كفاية إد. 

                                                             
-مذكرة تخرج لنيل شهادة ليسانس تخصص مالية واملحاسبة جامعة عبد الحميد بن باديس.غزالي العربي، دور املحاسبة العمومية في التوازن املالي  1

  .2،ص1922-1922مستغانم، سنة 
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  غش، اختالس، ) او بما يمس سالمة استخدامها حماية ألاموال العمومية من جميع أشكال التالعب

وهو الهدف الرئيس ي لنظام املحاسبة العمومية منذ ظهوره كون وجوده مرتبط باستجابته ( إلخ...تبدبد

دوق وتبرير العمليات للحرص على حماية ألاموال العمومية باملفهوم الواسع من خالل وحدة الصن

 .املتصلة به من قبض ودفع لألموال وتسجيل تغيرات الرصيد و الرقابة عليها

  ،ضمان احترام ترخيصات امليزانية، ويتم ذلك من خالل القواعد والتقنيات املحاسبية املعمول بها

 .وإجراءات الرقابة على عمليات تنفيذ امليزانية

  اهتمامات املحاسبة العمومية تسيير الهيئات وتحسين أدائها، و ذلك تسيير الهيئات العمومية، فمن بين

يتجلى من خالل سعيها إلى اكتساب و استعمال أساليب وتقنيات جديدة لم تكن مستعملة من قبل 

 .تسمح بتسيير أحسن ملصالح الهيئات العمومية ومعرفة

 معرفة املركز املالي للهيئات العمومية، -               

 حساب تكاليف و أسعار ومردود الخدمات املقدمة،-              

  تحقيق الرشادة في الانفاق، أي صرف ألاموال العمومية بطريقة تسمح بتحقيق ألاهداف املرجوة من

 .النفقة بأقل تكلفة ممكنة

 ال وفير املعلومات الالزمة للمساءلة، و يقصد باملساءلة الالتزام بتقديم تفسيرات وتبريرات عن أعمت

الوحدة العمومية إلى السلطة التشريعية أو أية جهة أو جهاز تنفيذي او قضائي له الحق أو املبرر في 

 1.طلب ذلك، و يمكن حصر املساءلة في جانبين هي املساءلة املالية و املساءلة إلادارية

 

  

                                                             

مذكرة تخرج لنيل شهادة ليسانس تخصص مالية واملحاسبة جامعة عبد الحميد بن عدة بن عطية هشام، الرقابة في املحاسبة العمومية ،  8

  .18،ص1922-1922مستغانم، سنة -باديس
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 .حساب ألاجور : املبحث الثاني

قبل أرباب العمل أو من قبل العاملين، حيث إن لألجور أهمية بالغة في ميادين العمل، سواء من 

تتصف بحساسية عالية، ذالك ألنها تمثل مصدرا لتلبية احتياجات العمال، و في نفس الوقت تمثل الجانب 

 ألاساس ي في تكلفة العمالة في املؤسسة

 .ألاجر ماهية:املطلب ألاول 

ملفهوم كلمة أجر وتنوعت لكونها اتفقت على أنه كل ما يعطى لشخص ما  تعددت التعاريف :مفهوم ألاجر -2

 1:لقاء عمل قام به ومن بين أهم التعاريف نذكر 

ل املنجز في إنتاج ش يء ما، مهو مجرد الثمن أو السعر للع:"حسب املنظور الاقتصادي الرأسمالي القديم 2-2

الكمية والنوعية واملدة الزمنية املستغرقة  هذا الثمن الذي يحدد وفق قاعدة سوق العمل من الناحية

 ".إلنجازه

ألاجر هو ثمن العمل أي املقابل الذي يحصل عليه العامل لقاء قيامه بالعمل الذي :"حسب الفقه الفرنس ي2-1

ـــــليه، و هذا املقإأسند  ـــــابل يدفع عادة بالنقود ولكـــــــــ ــــ يا عينية ن قد يكون كله أو بعضه في صورة مزاـــــ

ـــكامل ــــ ــــ  .سكن و امللبس و الغداء،و يدخل في حكم ألاجر املزايا املادية املرتبطة باألجر كاملنح و الهبةــــ

نصت على أنه يقصد باألجور في هذه الاتفاقية بغض النضر عن طريقة : حسب الاتفاقية الدولية للعمل2-4

ته بالتراض ي أو عن طريق القوانين أو اللوائح ما يقدر نقدا من مرتب أو كسب و تحديد قيم"حسابه

ـــالق ــــ أبرم بين صاحب العمل و العامل ( مكتوبة أو غير مكتوبة)ومية،أو يستحق الدفع بموجب  عقد خدمة ــــ

 .نظير خدمات قدمت أو يجرى تقديمها

ب العمل في مقابل مل لدى صاحما يستحقه العا:"عرفه صالح الدين محمد عبد الباقي في كتابه على أنه 2-3

ما يكلفه به، وفقا لالتفاق الذي يتم بينهما في اطار ما تفرضه التشريعات  املنضمة للعالقات بين  ذتنفي

                                                                         .العامل وصاحب العمل

  "مقابل قيمة الوظيفة التي يشغلها الفرد: "على أنه' أحمد ماهر'عرفه  2-2

ما تدفعه املنشأة لعامليها سواء كان هدا الدفع نقدي أو غير نقدي لقاء :"كما يمكن تعريفه على أنه   

 ".الجهد املبذول سواء عضلي أو فكري 

                                                             
 

1
جامعة عبد الحميد بن  علوم التسيير،تخصص  ماستر أكاديميمذكرة تخرج لنيل شهادة ددوش دمحم ، تسيير األجور في مؤسسة العمومية،  

  .18-11ص -،ص1928-1921مستغانم، سنة -باديس
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ي يتحصل عليها ألافراد مقابل ما يبدلونه يطلق مصطلح ألاجور على جميع أشكال املكافآت الت: اقتصاديا  2-2

من جهد و تتضمن ألاجور، ألاجر بالساعة أو ألاسبوع للعمال الصناعيين و املرتبات الشهرية للعمال الكتابيين 

 "و املشرفين أما املديرين فيتحصلون على مرتبات شهرية مضافا إليها الامتيازات و املتكافالت

املقابل املالي الذي يدفع للعامل مقابل العمل الذي "ر بعبارة وجيزة على أنهيمكن تعريف ألاجو  :قانونيا 2-1

للعامل الحق في أجر مقابل العمل 'من قانون العمل 89يقدمه لصاحب العمل، و هذا ما تضمنته املادة 

                .املؤدى و يتقاض ى بموجبه مرتب أو دخال، يتناسب و نتائج العمل

 .أهمية ألاجر -1

 2 :أهمية بالغة وتظهر في أكثر من جانب لألجور 

يعتبر ألاجر وسيلة إلشباع الاحتياجات املختلفة للفرد كما يعبر عن مدى تقدير : بالنسبة للفرد أو العامل 1-2

 .للمؤسسة للعامل

 .بالنسبة للمؤسسة 1-1

 .وسيلة لجذب الكفاءات املناسبة للعمل في املؤسسة -

 . داخل املؤسسة على أفضل الكفاءات لإلبقاء وسيلة  -

 .وسيلة لنشر العدالة بين العاملين من خالل أجر العادل -

 .أنواع ألاجر -4

 :يلي نذكر منها ما نظرا ألهميتهاتعدد أنواع ألاجور 

ألاجر : فاألجر الدوري هو القابل للتكرار كل فترة صرف، ومثال ذلك: ألاجر الدوري و ألاجر غير الدوري 4-2

هو الذي يدفع على فترات زمنية طويلة ال تتفق ودورية ألاجر، كما أنه ليس مقابال  وألاجر غير الدوري. ألاساس ي

املنح النقدية التي يحصل عليها العامل في املناسبات، كاملكافآت السنوية، ومنح : مثال ذلك صريحا للوظيفة، و

 . ألاعياد، وما في حكمها

 . بل  الذي يتقاضاه العامل لقاء العمل الذي يقوم بهفاألجر الاسمي هو امل: ألاجر الاسمي و ألاجر الحقيقي 4-1

ألاجر الحقيقي هو قيمة ألاجر الاسمي وقدرته على إشباع الحاجات، أو هو مقدار السلع والخدمات التي يمكن  و

 . أن يحصل عليها العامل بأجره النقدي

دوري، وجزء متحرك يرتبط جزء ثابت، يدفع بشكل : ينئيتكون ألاجر النقدي من جز  :النقدي ر جألا  4-4

 .بظروف العمل والجهد املبذول من جانب العامل

 

                                                             
.42ص  ددوش دمحم ، تسيير األجور في مؤسسة العمومية،المرجع سبق ذكره،   2  
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يتمثل ألاجر العيني في املقابل غير النقدي الذي يظهر في  شكل خدمات تقدمها املنظمة : جر العينيألا 4-3

 .إلخ...الرعاية الصحية، العالج: للعامل، و من أمثلتها

 .قبل خصم أية اقتطاعاتهو ما يستحقه الفرد من : إجمالي ألاجر 4-2

وتتمثل . هو ألاجر الذي يستلمه الفرد في يدهطاعات، أي قتهو عبارة عن ألاجر بعد خصم الا: رصافي ألاج4-2

 . الاقتطاعات التي تخصم من ألاجر في الضرائب، ونصيب وظيفة الفرد من التأمينات املختلفة

 .مكونات ألاجر: املطلب الثاني

جزء ثابت، يدفع بشكل دوري، وجزء متحرك يرتبط بظروف : ينئيتكون ألاجر النقدي من جز : النقدي ر جألا  -2

 .العمل والجهد املبذول من جانب العامل

يدفع الجر القاعدي عم الساعة أو اليوم أو ألاسبوع أو الشهر أو السنة، حسب (: قاعدي)ألاجر الثابت   -أ

ذي يؤدى، فالعمال الذين يؤدون عمال مؤقتا ثم تنتهي عالقتهم نظام دفع ألاجور وحسب طبيعة العمل ال

 .باملؤسسة، تدفع لهم مستحقاتهم يوميا أو في نهاية ألاسبوع اما العمال الدائمون فيتم الدفع في نهاية كل شهر

 .يسمى هذا املبل  الثابت املحدد لوظيفة باألجر الثابت أو ألاجر ألاساس ي

 :ر الثابت، تدفع املؤسسات لعمالها مبال  إضافية تتمثل فيعالوة ألاج: ألاجر املتحرك-ب

 ألاجر التشجيعي الذي يعطي للعامل نتيجة لتحقيق زيادة عن املستوى املطلوب في الانتاجية. 

  باألعمال التي يحققها العامل، حيث تكون ذات فائدة للمشروع في املكافآت التشجيعية التي ترتبط

 .راداتتخفيف التكاليف أو زيادة الاي

  التي بموجبها يبقى العامل في عمله مدة ألاجور الاضافية التي تدفع للعمال مقابل الساعات الاضافية

 .أطول من ساعات عمله

يستطيع جزء من دخل العامل النقدي كقسط التأمينات الاجتماعية وكذلك   :الاقتطاعات الشهرية - ث

 .نتيجة الغيابات

تفرض التشريعات العمالية أن يساهم رب العمل و العمال بنسبة مئوية من ألاجر : التأمينات الاجتماعية  -1

 .كقسط للتأمينات الاجتماعية

تتحمل املؤسسة تكاليف مجموعة من الخدمات، التي تقدم للعمال من تكاليف العالج الطبي : املزايا املهنية-4

لكل من العامل أو أسرته، و كذا تكاليف املالبس إذ فرضت ظروف العمل ارتداء  معين ، مثل الزي الخاص 

 .بعمال الخدمات في الفنادق و شركات الطيران
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عن العمل املقرر له خارج أوقات عمله في غير  إلاضافيمه بالعمل هي التي تمنح للعامل عند قيا: التعويضات-3

الظروف العادية للعمل، و لحقت العامل أضرار مادية او معنوية من جزاء ذلك، أو مقابل املصاريف التي 

 .أنفقها أثناء قيامه بالعمل أو بمهمة معينة

هي مبال  مالية في شكل نقدي عيني تمنح للعامل كتعبير عن الخبرة أو املهارة : التشجيعية املكافآتالحوافز و -2

 1.أو كحافز لزيادة الجهد من أجل نتائج أحسن

 .ألاجر علىالاقتطاعات : ملطلب الثالثا

 .و الاقتطاعات الاختيارية إلاجباريةالاقتطاعات : تتكون الاقتطاعات من نوعين

 :يلي تتضمن ما: إلاجباريةالاقتطاعات  -2

تدفع ملصلحة  و مباشرة ألاجرهي عبارة عن مبل  مالي مقتطع من : الضريبة على الدخل إلاجمالي 2-2

الضرائب، ويحدد مقدار هذا الاقتطاع بجدول يحتوي على فئات ألاجر إلاجمالي ومقدار الاقتطاع و يعفى منه 

 :التاليذوي ألاجور الضعيفة و يحسب مقدار الضعيفة حسب الجدول 

 .مقدرا الضريبة و النسبة املئوية حسب فئة الدخل 92 :الجدول رقم 

 .الطالبة املصدر من إعداد

ـــصـــــيحدد مقدار الاشتراك بضرب أجرة املن: الاشتراكات في الضمان الاجتماعي 2-1 ــــ ـــســـــب مع نــــ ــــ ـــــبة الاشـــ ــــ ــــتـــ ــــ راك ــ

 .من أجر املنصب% 0و هذه النسبة تحدد من قبل الدولة و حاليا تقدر بـ 

                                                             
1

جامعة  علوم املالية واملحاسبة،تخصص  ماستر أكاديميمذكرة تخرج لنيل شهادة ،حواش عائشة، سياسة التوظيف وتسيير األجور في المؤسسة 

 .40-48ص -،ص1921-1922مستغانم، سنة -عبد الحميد بن باديس

 

 .فئات الدخل %نسبة الضريبة .مقدرا الضريبة

9 

2999 

4999 

0999 

42999 

-- 

%9 

%29 

%19 

%49 

%42 

%39 

 .2999أقل من 

 .22999-2992من 

 .49999-22992من

 .29999-49992من

 .229999 -29992من

 .229999أكثر من 
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 :يلي تتكون هذه ا اقتطاعات من ما :الاقتطاعات الاختيارية -1

في حالة تقديم املؤسسة لعمالها سلفيات يمكن اقتطاعها إما : تسبيقات على ألاجور والرواتب أو القروض 1-2

 .دفعة واحدة أو بأقساط من أجرته الصافية و كذلك حسب قيمة املبل 

دورية لقاء مساعدتهم عند الظرف هي جمعيات تضم أعضاء املهنة يؤدون لها اشتراكات : التعاونيات 1-1

 .الطارئ أو تقديم خدمات معينة

 : تتضمن ما يلي:  أعباء املستخدم ألاجرية -4

 :الضمان الاجتماعي 4-2

من مجموع أجور املنصب ليدفع على مصلحة الضمان الاجتماعي  %12يدفع هذا الاشتراك بنسبة   

 .و في آجال ثالثة أشهر إذا كان عدد العاملين أقل 29ر من يوما املوالية للشهر إذا كان العاملين أكث 22في آجال 

 :الجزافيالدفع  4-1

 1.  من مجموع ألاجر إلاحمالي مطروحا منه اشتراكات الضمان الاجتماعي%92يحسب بنسبة   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

جامعة عبد  علوم املالية و املحاسبة ،تخصص  مليسانس أكاديميمذكرة تخرج لنيل شهادة بودحماني حياة ، نظام األجور في المؤسسة  8

 .21-22ص -،ص1928-1921مستغانم، سنة -الحميد بن باديس
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 .محاسبة ألاجور  :املبحث الثالث

 .حسابات تقييد ألاجور  :املطلب ألاول 

 .املستخدمين .أجور  242حساب  -2

 .املسخدمين ألاجور حساب : 92الشكل رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SCF.1 املصدر من إعداد الطالبة إعتمادا على النظام املحاسبي املالي

 

 

 
                                                             

 .24، ص 5181سنة  3ة الجزائر والمعمقة،جامعبن ربيع حنيفة،  مطبوعة دروس و تطبيقات محلولة في مقياس المحاسبة المالية  1

 .أجور  242حساب 

 .املستخدمين

 

 (.أجور قاعدية)أجور و رواتب  22499/حـ

 .ساعات إضافية 24292/حـ-

 .منح و مكافأت 24291/ حـ

 .تعويضات 24219/حـ

 .املنح العائلية 24229/حـ

 .أجور املستغل الفردي 243/ حـ
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 .الاشتراكات املدفوعة للهيئات الاجتماعية 242حساب  -1

 .الاشتراكات املدفوعة للهيئات الاجتماعية حساب :91الشكل رقم

 

 

 

 

 

 

 .SCFمن إعداد الطالبة اعتمادا على النظام املحاسبي املالي:املصدر

 ألاخرى ألاعباء الاجتماعية   241حساب-4

 .حساب  ألاعباء الاجتماعية ألاخرى :  94الشكل رقم

 

 

 

 

 

 1 .. من إعداد الطالبة إعتمادا على النظام املحاسبي املالي: املصدر

 

 

 
                                                             

 .22مرجع سبق ذكره، صبن ربيع حنيفة،  مطبوعة دروس و تطبيقات محلولة في مقياس المحاسبة المالية والمعمقة،  1

 242حساب 

الاشتراكات املدفوعة 

 .للهيئات الاجتماعية
 . CNASالضمان الاجتماعياشتراكات  في  2422/حـ

 .اشتراكات في صناديق التقاعد 2424/حـ

 .MUNATECاشتراكات في منضمات اجتماعية أخرى مثال  2428/حـ

 .ألاعباء الاجتماعية للمستغل الفردي 242/ حـ

 242حساب 

الاشتراكات املدفوعة 

 .للهيئات الاجتماعية

 أداءات مباشرة 2412

 ...(.الطب، الصيدلة) مدفوعات اجتماعية أخرى  2418/ حـ

.(.تعويض ألاعمال الخطيرة) أعباء املستخدمين ألاخرى  248/ حـ  
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تشكل اشتراكات الضمان الاجتماعي، الضريبة على الدخل و : تجاه الغير املتعلقة باألجور ديون املؤسسة ا-3

 2: التالية الشكل الحساباتن املؤسسة اتجاه الغير، فتسجل هذه الاعتراض على ألاجور ديو 

 ديون املؤسسة اتجاه الغير املتعلقة باألجور : 93الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SCF.املاليمن إعداد الطالبة اعتمادا على النظام املحاسبي : املصدر

                                                             
 .22معالجة المحاسبة األجور،مرجع سبق ذكره، صمطبوعة دروس و تطبيقات محلولة في مقياس بن ربيع حنيفة،  2

ديون املؤسسة اتجاه 

 .املستخدمون و الحسابات امللحقة 31/ حـ -2 الغير املتعلقة باألجور 

 .املستخدمون، ألاجور و الرواتب ألاجر الصافي للدفع 312/ حـ

 .أموال الخدمات الاجتماعية 311/ حـ

 .املستخدمون، تسبيقات و مدفوعات على الحساب 312/ حـ

 .، الاعتراضات على ألاجور املستخدمون  311/ حـ

 .الهيئات الاجتماعية و الحسابات امللحقة 34حساب  -1

 .الضمان الاجتماعي 342/ حـ

 .الهيئات إلاجتماعية ألاخرى  341/ حـ

ألاعباء الواجب دفعها و  –الهيئات الاجتماعية  348/ حـ

 .املنتجات الواجب استالمها

 .الدولة والجماعات املحلية 33حساب  -4

الضرائب والرسوم القابلة للتحصيل من ألاطراف  الدولة،/ حـ

 . IRG ألاخرى 

مثل  )الضرائب ألاخرى و الرسوم و التسديدات املماثلة / حـ

 (.الدفع الجزافي إن وجد
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 .كيفية التسجيل املحاسبي لألجور  :املطلب الثاني

 .تسجيل عناصر ألاجرة -2

إعداد : هو تسجيل العناصر املوجودة في سجل ألاجور، و ذلك حسب إعداد ألاخيرة على النحو التالي و

  1.بطاقة ألاجور 

 .عناصر ألاجور  يومية : 91الجدول رقم  

 املبل  .البيان  /حـ /حـ

24299 

24292 

24291 

24229 

24219 

 

 

 

 

 

 

342 

341 

312 

 .أجور  و رواتب      

 .ساعات إضافية       

 .            .منح و مكافأت       

 .املنح العائلية      

 .تعويضات      

 .الضريبة على الرواتب و ألاجور / إلى حـ

 .اقتطاع الاشتراك في ضمان اجتماعي

 .الاعتراض على ألاجور 

 .ألاجور املستحقة -املستخدمون 

 

 

 عناصر ألاجور 

 

 

 

 .الاقتطاعات

 

 .ألاجر الصافي 

 .SCFمن إعداد الطالبة  اعتمادا على نظام املحاسبي املالي: املصدر
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 .التسجيل في نهاية السنة

اجبة على الدورة لم يتم إعداد بطاقات أجورها مثل أحور شهر ديسمبر التي تعد بطاقتها في حالة أجور و 

 : خالل جانفي تسجل ما يلي

 .مصاريف املستخدمين/ حـ.                                                             مستخدمون مصاريف الدفع 3182/ حـ

                                             XX                                                                                      XX  42-   21- ن قيد تسوية. 

                                                                 

 

 مستخدمون مصاريف  3182/ حـ.                                                                       ديون املستخدمين 312/ حـ     

                                             XX                                                                                          XX                          XX 

                                                                 

 2:واجبة على الدورة و لم يتم تسجيلها:اجتماعيةاشتراكات 

 اشتراكات هيئات اجتماعية242/  حـ.                                       هيئات اجتماعية مصاريف الدفع 3482/ حـ

XX                               42-21-ن قيد تسوية                .   XX                   

                                                                 

 .ضمان اجتماعي 342/حـ           

هيئات اجتماعية مصارف  3482/ حـ.                                                        هيئات اجتماعية أخرى  341/ حـ

 .للدفع

                                             XX                       2+خالل الدورة ن                                 .XX                   XX 
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 :خالصة

واضحة ومبسطة تتناول املحاسبة العمومية مجمل النشاط الاقتصادي الوطني في إعطاء صورة 

لالقتصاد الوطني عن طريق أرقام وحسابات نسجل فيها مختلف املعامالت الاقتصادية الخاصة بالدولة ، كما 

أنه ال ينحصر التسجيل في زمن محدود كما هو الحال للميزانية ،بل تسجل مختلف التطورات التي قد تطرأ 

حساب ألاجور،حيث يعتبر موضوعا حساس  ملا أثناء  السنة املالية ومن أبرز هذه التسجيالت هي تسجيل 

 .تطرأ عليه عدة تطورات  في مكونات ألاجر

واسعة و مرموقة لدى العاملين داخل املؤسسة و تعتبر أهم الوسائل التي تناولتها الكثير من  ةإن لألجور مكان

إلشباع رغبات الفرد  الدارسات في مختلف املجاالت من بينها املجال السوسيولوجي كونها الوسيلة ألاساسية

وامل املؤثرة على رغبة الفرد في ـــــاملادية و الاجتماعية وعلى هذا ألاساس يمكن القول أن ألاجر عامل هام من ع

 .و كذا على مستوى  املؤسسة

 



 

 

                                    

 

      

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

                                    

 

      

 

 

 



.نفقات تسيير القطاع العام: الفصل الثاني  
 

24 
 

 .تمهيد

هاما في الدراسات املالية، و يتطور البحث فيها مع تطور الفكر املالي  ءاتمثل موضوع النفقات العامة جز

والسياسة املالية، و ترجع أهمية النفقة العامة إلى كونها ألاداة التي تستخدمها الدولة في تحقيق الدور الذي 

في مختلف املجاالت، فهي تعكس كافة جوانب ألانشطة العامة و تبين البرامج الحكومية في شتى  تقوم به

امليادين في صورة أرقام و إعتمادات تخصص لكل جانب منها تلبية للحاجات العامة لألفراد و وسعيا وراء 

 . ير و النفقات التجهيزتحقيق أقص ى نفع جماعي ممكن لهم و تنقسم النفقة العمومية إلى قسمين نفقات التسي

تعتبر امليزانية التسيير إحدى أدوات السياسات املالية التي تقوم السلطة املالية بتنفيذها من خالل 

املوازنة العامة للدولة لتحقيق ألاهداف الاقتصادية والاجتماعية التي ترمي املجتمع إلى تحقيقها خالل فترة 

 . زمنية معينة

ية النشاط العادي للدولة و تمكنها من أداء مهامها و تشمل نفقات التسيير طغتسمح النفقة التسيير بت

 .مختلف أوجه النفقات إلادارية للدولة
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 .النفقات العمومية: املبحث ألاول 

أهمية دراسة نظرية النفقات العامة في املدة ألاخيرة مع تعاظم دور الدولة وتوسع سلطاتها  ازدادت

وزيادة تدخلها في الحياة الاقتصادية و ترجع أهمية النفقات العامة إلى كونها ألاداة التي تستخدمها الدولة من 

فهي تعكس كافة جوانب ألانشطة العامة . خالل سياستها الاقتصادية في تحقيق أهدافها النهائية التي تسعى إليها

 1 .وكيفية تمويلها

 

 .تعريف النفقة العمومية: املطلب ألاول 

الحكومة والجماعات )تعرف النفقات العامة بأنها تلك املبالغ املالية التي تقوم بصرفها السلطة العامة 

ة، كما يمكن تعريفها بأنه ، أو أنها مبلغ نقدي يقوم بإنفاقه شخص عام بقصد تحقيق منفعة عام(املحلية

حاجة عامة، ووفقا لهذا التعريف يمكن اعتبار النفقة  إشباعاستخدام مبلغ تقدي من قبل هيئة عامة بهدف 

 : العامة  أنها ذات أركان ثالثة

 مبلغ نقدي.  

 يقوم بإنفاقه شخص عام. 

 الغرض منه هو تحقيق نفع عام. 

 

شكل مبلغ نقدي حيت تقوم الدولة بدورها في إلانفاق العام باستخدام مبلغ  علىتكون النفقة العامة 

نقدي ثمنا ملا تحتاجه من منتجات، سلع وخدمات من أجل تسيير املرافق العامة وثمنا لرؤوس ألاموال الانتاجية 

ـــمنح املســـــــل التي تحتاجها للقيام باملشاريع الاستثمارية التي تتوالها و ــــ ـــقتالاانات ـــــــــإلاع ات واعدـــ ــــ صادية ـــــ

  .ثقافية واملختلفة وغيرهاالجتماعية و الا و

قتصاد الاومما ال شك فيه أن استخدام الدولة للنقود هو أمر طبيعي ويتماش ى مع الوضع القائم في ظل   

جميع املبادالت واملعامالت بواسطة النقود، ومن ثم تصبح النقود هي وسيلة الدول لإلنفاق  نقدي تقوم بهال

 .شأنها في ذلك شأن ألافراد

ن الانفاق العام قد ظل لفترة طويلة من الزمن يتم في صورة عينة كقيام الدولة بمصادرة أوبالرغم من 

من أموال ومنتجات دون تعويض أصحابها تعويضا  جزء من ممتلكات ألافراد أو الاستالء جبرا على ما تحتاجه

ـــــعادال، أو إرغام ألاف ــــ ــــــراد علـــــ ــــ ــــ ى العمل بدون أجر إال أن هذا الوضع قد زال بعد انتهاء مرحلة اقتصاد املقايضة ــ

 .بعد أن صارت هي ألاداة الوحيدة في التعامل واملبادالت أو كان يسمى بالتبادل العيني و
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واستنادا إلى ذلك ال تعتبر الوسائل غير النقدية التي قد تقوم الدولة بدفعها للحصول على ما تحتاجه من 

منتجات أو منح املساعدات، من باب النفقات العامة، كما ال تعتبر نفقات عامة املزايا العينية مثل السكن 

اب وألاوسمة التي تقدمها الدولة لبعض الشرفية كمنح ألالق أو املجاني أو النقدية كاإلعفاء من الضرائب، 

القائمين بخدمات عامة أو لغيرهم من ألافراد وال يقلل من ذلك أنه في بعض الحاالت الاستثنائية التي قد بتعذر 

الحروب وألازمات الحادة، قد  أوقاتالنقدي، مثل  إلانفاقعلى الدولة تماما الحصول على احتياجاتها عن طريق 

 .إال  ان ذلك استثناء ال يجب تعميمه. ير النقدية من قبيل النفقات العامةتعد بعض الوسائل غ

 .مصدر النفقات العمومية: املطلب الثاني

 1:استند الفكر املالي في سبيل تحديد مصدر النفقة العامة إلى معياريين

 قانونياملعيار ال. 

 وظيفياملعيار ال. 

 

 ( املعنوي )املعيار القانوني  1

بمعنى آخر أن النقطة ألاساسية . وهو املعيار الكالسيكي، ويرتكز على الطبيعة القانونية للشخص املنفق

فإن النفقة  العام،شخا  القانون ألاكان من  افإذ. هي شخص القائم باإلنفاق أيا كانت طبيعة هذا إلانفاق

اق عاما إذا قام بها شخص خاضع و عليه فيعتبر إلانف ،ض النظر عما تهدف إليه من أغراضغتعتبر خاصة ب

 .لقواعد القانون العام كالدولة وفروعها السياسية وجماعاتها املحلية بما يتوفر لديه من سيادة وسلطة آمرة

ـــوبذلك ال تع ــــ ـــقوم بها شخص من أشخا  القيقات عامة، تلك النفقات التي ـتبر نفــــــ ــــ ــــ ــــانون الخا ، املعــــــــ نوي ـــــــــ

أو الطبيعي، حتى إذا كان الغرض منها تحقيق منفعة عامة وعلى سبيل املثال إذا قام شخص ببناء مدرسة وتبرع 

بها أو أهداها للدولة، كما ذكرنا سالفا فبالرغم من كون الهدف هو تحقيق منفعة عامة إال أن إلانفاق قد صدر 

 .   وليس عام و بالتالي ال يعد الانفاق هنا انفاقا عاما ألاموال خرجت من ذمة شخص خا من شخص خا  و

يستند أنصار هذا املعيار إلى اختالف طبيعة النشاط الذي يقوم به أشخا  القانون العام عن ذلك  و

باشره أشخا  القانون الخا  إذ أن نشاط القانون العام يهدف أساسا إلى تحقيق منفعة عامة واملصلحة ي

ــــس ذلك على سلطته و يعتمد في و العامة، ــــ ــــ ــــ ـــــيادته الـــــ ــــ ــــ تي تخولها له القانون واملتمثلة في سلطة إصدار القوانين ــــ

بينما يهدف أشخا  القانون الخا  إلى تحقيق مصلحة خاصة والربح أساسا في املرتبة . أو القرارات إلادارية

 .عاقد والتبادلألاولى، ويعتمد في سبيل تحقيق ذلك على الت

وفي ظل هذا الدور للدولة، ظل املعيار القانوني لتحديد طبيعة النفقة بين عامة وخاصة ثابتا ملدة 

أنه يجسد ويعكس الوضع السائد في تلك الفترة ومع تطور دور الدولة وتوسعه و ازدياد تدخلها في  طويلة، إذ
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ى دولة متدخلة ثم إلى دولة منتجة، حيث امتد جوانب الحياة الاقتصادية تغيرت صفتها من دولة حارسة إل

دورها ليشمل كثيرا من ألاعمال التي تدخل في دائرة اختصا  نشاط ألاشخا  الخاصة مثل أنشطة إلانتاج 

 .إلخ... والتوزيع والاستثمار 

 ومن ثم فإنه إذ كان املعيار القانوني قد توافق مع فكرة اعتبار نشاط الدولة كدولة حارسة فقط، فان

ولذلك استنتج بعض الاقتصاديين إلى اقتراح . في تحديد طبيعة النفقة العامة ههذا املعيار لم يعد يتالءم وحد

معيار آخر، يتناسب مع توسع نشاط الدولة باعتبارها دولة منتجة تقوم بنفس أنشطة ألافراد و يعتمد على 

 .امةالاقتصادية للشخص الذي تصدر عنه النفقة الع الوجهة الوظيفية و

 : يفياملصدر الوظ 2

ويرتكز هذا املعيار أساسا على الطابع الوظيفي والاقتصادي للشخص املنفق، وليس على الشكل القانوني 

 2.لصاحب النفقة

من هنا ال يمكننا اعتبار جميع النفقات الصادرة عن ألاشخا  العامة نفقات عامة ماعدا تلك 

ـــاملستمدة من سلطاملهام التي تقوم بها الدولة  ألانشطة و ــــ ــــــالنف أما.تها وسيادتهاــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــقات الــ ــــ ــــ وم بها الدولة ـتي تقــــــ

وعلى العكس . أو ألاشخا  العامة وتماثل النفقات التي تقوم بها ألاشخا  الخاصة فإنها تعتبر نفقة خاصة

شخا  الخاصة املفرضين من قبل الدولة في استخدام سلطاتها، من ذلك فتعتبر النفقات التي تقوم بها ألا

 . نفقات عامة بشرط أن تكون هذه النفقات العامة نتيجة الستخدام هذه السلطة

عامة، أي مزودة باألدوات التي يمنحها التشريع إلاداري ألشخا  القانون ة فإذا قاموا النفقات باعتبارهم سلط

أما إذ قاموا بتسيير هذه ألاموال وأنفقوها على طريقة ألافراد العاديين، . العام، فتعتبر النفقات هنا نفقات عامة 

 .ن النفقة تعتبر نفقة خاصةإف

ن النفقات العامة قد ال تصدر من طرف و بناء على ما تقدم واستنادا للمعيار الوظيفي، نستنتج أ

 .أشخا  القانون العام فقط بل قد تصدر كذلك من جانب أشخا  القانون الخا 

رع للمالية بوفي حقيقة ألامر إن ألاخذ بهذا املعيار يعني تجاهل التطور الذي لحق بمالية الدولة، وقد يت

قمتها الدولة حرصا منها على تلية الحاجات العامة التي هي النفقات العامة التي أ العامة جزءا معتبرا منها أال و

 .تتزايد على نحو مستمر بالتوازي مع تطور دور الدولة

تشمل كافة النفقات " من خالل كل ما ذكرناه، فإنه يجب التوسع في تعريف النفقة العامة بحيث  و

لنظر عن الصفة السيادية أو السلطة املحلية، بعض ا مؤسساتها العامة، الوطنية و أو التي تقوم بها الدولة، 

 .نفاق، ملا  في ذلك من مواكبة لتطور دور الدولة وتوسعهطبيعة الوظيفة التي تصدر عنها إلا آلامرة أو 
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 .قواعد الانفاق العام: املطلب الثالث

يتعدى ذلك إلى ضرورة بيان قواعد التي  لإن التعريف بالنفقات العامة ال يقف عند حد بيان أركانها ب  

العام ، أو ما يطلق عليه دستور النفقات  إلانفاقضوابط التي تحكم التخضع لها هذه النفقات، أي بيان 

 1:العمومية ، و هذه القواعد هي كالتالي

قدر من تعني قاعدة املنفعة القصوى أن تهدف النفقة العامة إلى تحقيق أكبر : قاعدة املنفعة القصوى  -1

املنفعة بأقل تكلفة ممكنة،  أو أكبر رفاهية ألكبر عدد ممكن من أفراد املجتمع و خاصة أن أحد أركان 

 .النفقات العامة هو تحقيق املنفعة العامة

تعني هذه القاعدة أن تتجنب الدولة و السلطات العامة و إلاسراف و التبذير في :قاعدة الاقتصاد و التدبير -2

ــتير، فيما إذا كانبرر و ال نفع له، و كذلك ا ابتعاد عن الشح و التقالانفاق فيما ال م ــــ ــــ ــــت هنـــ ــــ ــــــاك الضـ ــــ رورة ـ

 .و املنفعة و الدواعي الجدية املبررة لإلنفاق أي الاقتصاد في الانفاق و حسن التدبير

أال يصرف أي مبلغ من ألاموال و تعني هذه القاعدة : قاعدة املوافقة املسبقة من السلطة التشريعية -3

إال إذا سبق ذلك موافقة الجهة املختصة، أي موافقة الجهة . العامة، أو أن يحصل الارتباط بصرفه

املختصة بالتشريع ضمن حدود اختصاصها الزماني و املكاني، و بخاصة أن النفقات العامة هي مبالغ 

 .العامةضخمة مخصصة إلشباع الحاجات العامة، و تحقيق املنفعة 

تظهر أهمية هذه القاعدة أنها ضرورية لتحقيق القاعدتين السابقتين والتأكد من استمرار تحققهما من  و

خالل كل ما يتعلق بالنشاط املالي للدولة، و هو يتمثل في احترام الاجراءات القانونية التي تتطلبها التدابير 

 .تلف أساليب الرقابة املتعارف عليهاالتشريعية السارية عند إجراء الانفاق العام بواسطة مخ

و تعد هذه القاعدة مظهرا آخرا من مظاهر الاختالف بين املالية العامة و املالية الخاصة التي ال تحتاج إلى 

تصدر املوافقة ممن يملك حق إلانفاق، الفرد أو الشركة الخاصة ، دون  نإجراءات و موافقة مسبقة بل يكفي أ

 الحاجة إلى موافقة مسبقة

يتم تحديد النفقات العامة للدولة وفقا ألسس ومبادئ محددة يجب عدم تجاورها، وهذا في سبيل 

 . تحقيق الهدف املرجو منها وهو اشباع الحاجات العامة

واعد الضابطة تتأثر بشكل كبير بالنهج السياس ي والاقتصادي وما يجب أن نشير إليه أن هذه الق

والاجتماعي للدولة، بمعنى آخر، انه تراجع دور الدولة فيها يخص التدخل في الانشطة الاقتصادية املختلفة 

وتقمصت دور الدولة الحارسة، فان النفقات العامة تحدد بالحجم الالزم والضروري للقيام بدورها املتعلق 

املرافق العمومية وبعض ألانشطة التي يعجز ألافراد عن القيام بها وهو ما اطلق عليه حياد املالية العامة بتسيير 
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06. 



.نفقات تسيير القطاع العام: الفصل الثاني  

 

29 
 

حيث لم تعد النفقة تستخدم في تحقيق أي من ألاغراض الاقتصادية والاجتماعية كما . أو حياد النفقة العامة

 .  تتبعنا في الفصل التمهيدي

ن الثامن عشر و التاسع عشر وترتب على ذلك أن قل حجم النفقات العامة لقد ساد هذا الوضع خالل القرني و

 .للدولة

لقد تغير الوضع بعد تدخل الدولة بشكل كبير في الحياة الاقتصادية في بداية القرن العشرين، مما أدى إلى  و

ة في سبيل تحقيق زيادة وتنوع النفقات العامة على نحو استلزم استحداث قواعد ومبادئ لتسيير النفقات العام

 .أهداف السياسية الاقتصادية

ال يمكننا أن نتجاهل هيمنة فكرة الخصخصة، في املدة ألاخيرة، على املستوى العالمي والتي مست ميادينا  و 

شتى خاصة الدوائر الاقتصادية منها والتي في حالة استفحال تطبيقها وانتشار استخدامها كأداة مساعدة  في 

الاقتصادية في قطاع معين فغنه قد يدفع السلطات العمومية إلى الرجوع إلى العمل تخت  تحقيق النجاعة

غطاء الدولة الحارسة التي يقتصر نشاطها على القيام بتسيير املصالح  العمومية والضرورية وما يحدثه ذلك من 

 .انعكاسات على النفقات العامة
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 .النفقات في ميزانية التسيير: الثاني املبحث

من النقود لسد حاجة عامة، وتتشكل امليزانية العامة للدولة  مبلغاة عامة ئتستخدم هي أنالنفقة العامة هي 

 . من مجموعتين من النفقات ومن أهمها نفقات التسيير

 .نفقات التسيير تعريف :املطلب ألاول 

املتعلق   باملحاسبة  05-21من القانون  50التسيير و هي تتضمن حسب نص املادة  تسمى كذلك باعتمادات        

تها في امليزانية العامة الح العمومية التي تسجل اعتماداتغطية ألاعباء العادية الضرورية لتسيير املص :العمومية

مرافقها العمومية قصد  للدولة، ترتبط هذه النفقات بالنشاط العادي واليومي للدولة والتي تمكنها من تسيير 

 1.اشباع الحاجات العامة

يقصد بها تلك النفقات الضرورية لسير أجهزة الدولة إلادارية واملتكونة أساسا من أجور املوظفين ومصاريف       

إلخ ومنه ال يمكننا مالحظة أية قيمة مضافة منتجة تحملها هذه ...صيانة البنايات الحكومية ومعدات املكاتب

لالقتصاد الوطني، أي أنها لم تقم بعملية انتاج أية سلعة حقيقية فهذا النوع من النفقات موجه النفقات 

ه، هير دواليب املجتمع على مختلف أوجأساسا إلمداد هياكل الدولة بما تحتاجه من أموال حتى تتمكن من تسي

حد كبير مع دور الدولة املحايدة  حيث توزع حسب الدوائر الوزارية في امليزانية العامة، وهي تعبير يتطابق إلى

مادام أنها ال تهدف إلى التأثير في الحياة الاقتصادية والاجتماعية وكل ما تحدثه من آثار فهو غير مباشر، لذلك 

 .تسمى كذلك بالنفقات الاستهالكية 

 : هي أجمع نفقات التسيير إلى أربعة أبواب

 -راداتأعباء الدين العمومي والنفقات املحسومة من إلاي. 

  تخصيصات السلطات العمومية. 

 النفقات الخاصة بوسائل املصالح. 

  2.التدخالت العمومية 

 .تقسيم نفقات التسيير: املطلب الثاني

املالية فإن نفقات التسيير تنقسم إلى أربعة أبواب وهي  انون املتعلق بق و 42 – 11من القانون  22حسب املادة 

عتمادات الضرورية للتكفل هذا الباب إلا  يشمل: أعباء الدين العمومي والنفقات املحسومة من إلايرادات 1

 : مة من الايرادات و تشمل هذا النوع خمسة أجزاءو إلى ألاعباء املختلفة املحس بإضافةبأعباء الين العمومي 

 

                                                             
في القانون الجزائري، الطبعة الثانية، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية سنة  يلس شاوش بشير، المالية العامة ، المبادئ العامة و تطبيقاتها  1
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 دين قابل لالستهالك اقراض الدولة. 

  (.فوائد سندات الحزينة)ديون عائمة  –الدين الداخلي 

 الدين الخارجي. 

 ضمانات من أجل القروض و التسبيقات من طرف الجماعات و املؤسسات العمومية. 

  (.تعويض على منتوجات مختلفة) نفقات محسومة من إلايرادات 

جلس الشعيي غيرها، امل تمثل نفقات تسيير املؤسسات العمومية السياسية و :تخصصات السلطة العمومية 2

 .إلخ، وهذه النفقات مشتركة بين الوزارات ..الوطني، مجلس ألامة ، مجلس الدستوري

وتشمل كل الاعتمادات التي توفر لجميع املصالح وسائل التسيير املتعلقة : بوسائل املصالح النفقات الخاصة 3

 :باملوظفين والنعدات وتضم ما يلي

 عاشات، النفقات الاجتماعيةمرتبات العمل املنح و امل: املستخدمين. 

 معدات تسيير املصالح. 

 أشغال الصيانة . 

  إعانات التسيير. 

 نفقات مختلفة. 

تتعلق بنفقات التحويل التي هي بدورها تقسم بين مختلف أصناف التحويالت حسب : التدخالت العمومية

 :ألاهداف املختلفة لعملياتها كنشاط الثقافي، الاجتماعي والاقتصادي وعمليات التضامن وتضم مايلي

  (إعانات للجماعات املحلية) التدخالت العمومية الادارية 

  (.ات في الهيئات الدوليةمساهم) النشاط الدولي 

  (.منح دراسية) النشاط الثقافي والتربوي 

  (.اعانات اقتصادية) النشاط الاقتصادي 

 النشاطات الاجتماعية املساعدات و التضامن. 

  إلخ...اسهامات اجتماعية مساهمة الدولة في مختلف صناديق املعاشات 
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  .توزيع ميزانية التسيير: املطلب الثالث

 1: هي التسيير في أربعة أبواب و تجمع نفقات

 أعباء الدين العام والنفقات املحسومة من إلايرادات. 

 تخصيصات السلطات العمومية. 

 النفقات الخاصة بوسائل العمومية. 

 التدخالت العمومية. 

يتعلق الباب ألاول والثاني باألعباء املشتركة في امليزانية العامة، يتم تفصليهما وتوزيعهما بمقتض ى مرسوم               

رئاس ي، أما الباب الثالث و الرابع فيهمان الوزارات ويتم توزيعهما عن طريق مراسيم التوزيع، ويقسم الباب إلى 

سية في توزيع اعتمادات  امليزانية و عنصرا مهما في أقسام وبتفرع القسم إلى فصول ويمثل الفصل الوحدة ألاسا

 .الرقابة املالية

 .أعباء الدين العام والنفقات املحسومة من إلايرادات: الباب ألاول  

يتضمن هذا الباب النفقات املخصصة لتسديد الدين العام وكذا مختلف النفقات العمومية املحسومة من 

 :الايرادات وهي تحتوي على عدة أقسام

  الدين القابل لالستهالك: القسم ألاول. 

 (.الدين العائم) الدين الداخلي : القسم الثاني 

 الدين الخارجي: القسم الثالث. 

 بالنسبة للقروض و التسبيقات التي تعقدها الجماعات و املؤسسات ) الضمان: القسم الرابع

 (.العمومية

 ة في النفقات املخصصة لتسديد أو إلرجاع النفقات املحسومة من إلايرادات و املتمثل: القسم الخامس

 .املوارد التي حصلت عليها الدولة بغير وجه حق

 .تخصيصات السلطات العامة: الباب الثاني

البرملان،املجلس الدستوري، مجلس )وهي تشمل على النفقات الضرورية إلدارة  املؤسسات السياسية 

كما تتضمن اعتمادات إجمالية يلجا إليها عند الحاجة .( ..املحاسبة، ألاحزاب السياسية، املنظمات الجماهرية

 .من أجل تدعيم ميزانية بعض الوزارات، و يكون ذلك عن طريق مراسيم تحويل الاعتمادات

                                                             
02-02ص-المرجع سبق ذكره، يلس شاوش بشير، المالية العامة ، المبادئ العامة و تطبيقاتها في القانون الجزائري، ص  1  



.نفقات تسيير القطاع العام: الفصل الثاني  

 

33 
 

وزارة  تعتبر النفقات التي يتضمنها الباب ألاول و الثاني نفقات مشتركة بين جميع الوزارات أو ال تنفرد بها

من امليزانية تحت عنوان واحد و هو التكاليف " ب" معينة، و لهذا الغرض جمعها املشرع و أدرجها في الجدول 

 .املشتركة

 .وسائل املصالح: الباب الثالث

يجمع هذا الباب الاعتمادات املخصصة إلدارة جميع مصالح الوزارات ، و هي تحتوي على نفقات املستخدمين 

 1:اليةتاملوزعة على أقسام السبع  الو نفقات ألادوات 

  مرتبات العمال وهو يتضمن ألاجور والتعويضات التي يتقاضها املوظفون : القسم ألاول. 

 (.ريوع و حوادث العمل) املعاشات و املنح : القسم الثاني 

 (.املنح العائلية) التكاليف الاجتماعية : القسم الثالث 

 (.أدوات ، أثاث، ألبسة)ألادوات و تسيير املصالح : القسم الرابع 

 (.صيانة املباني) أشغال الصيانة : القسم الخامس 

 (.بالنسبة للمؤسسات الخاضعة للوصايا) إعانات التسيير : القسم السادس 

 (.املصاريف القضائية و التعويضات)املصاريف املختلفة : القسم السابع 

 .خالت العموميةالتد: الباب الرابع

في امليادين الاجتماعية والثقافية و الاقتصادية، يضم ألاقسام ( الوزارات) يجمع هذا الباب تدخالت الدولة 

 :اليةتال

  وهو يتضمن الاعانات املمنوحة للجماعات املحلية: تدخالت إدارية :القسم ألاول. 

 ها الدولة الجزائرية للمنظمات الدوليةيتضمن املساهمات املالية التي تدفع: نشاط دولي: القسم الثاني. 

 يضم املنح العائلية مثال: القسم الثالث نشاط تربوي و ثقافي. 

 إعانات للمؤسسات ذات املصلحة الوطنية: نشاط اقتصادي: القسم الرابع. 

 نشاط اجتماعي، مساعدة و تضامن: القسم السادس. 

 مشاركة الدولة في مختلف صناديق التقاعد، تدابير حماية : نشاط اجتماعي، احتياط: السابع القسم

 .الصحة
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 :خالصة

يمكن القول على النفقة العمومية بأنها مبلغ نقدي يخرج من الذمة املالية لشخص معنوي عام 

و بالتالي فان كل النفقات العمومية تكون متوقعة و مرخصة في امليزانية، حيث ال  ،حاجة عامة إشباعبقصد 

 اتالاعتماديمكن ل لألمر بالصرف في ألاموال العمومية كيف ما يشاء بل هو مقيد بتنفيذ النفقات  في حدود 

 .املفتوحة في تخصيص أبواب بنود امليزانية

النفقة التي تؤذي الهيئات العمومية في إطار ميزانيتها  بصيغة أخر نقول على النفقة العامة بأنها و  

السنوية و مخططاتها التنموية لتغطية حاجياتها إلادارية طبقا للتشريعات و الترتيبات السارية ويأمر بتنفيذها 

 .املسؤول إلاداري املؤهل قانونا لذلك محاسب عمومي مختص

شاطات العادية ـفهي تلك النفقات التي تخصص للن ومن أهم أنواع النفقات العامة هي نفقات التسيير   

و الطبيعية للدولة والتي تسمح بتسيير نشطات الدولة والتطبيق الالئق للمهمات الجارية، وبصفة عامة هي تلك 

، أي أن مهمتها تتضمن استمرارية سير مصالح الدولة  إلاداريةالنفقات التي تدفع من أجل املصالح العمومية و 

 .، حيث أن نفقات التسيير تشمل نفقات املستخدمين ونفقات املعداتإلادارية من الناحية
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 .مهيدت

بعدما تطرقنا في الجانب النظري  املتعلق باملحاسبة العمومية و نفقات التسيير  سوف نمر آلان 

نفق  ات املس   ت دمين  نفق  ات التس   يير و م  خ لهل  ى إل   ى    ر   ى الجان  ب التطبيق   ي ال  ني س  وف نتط   ر  إل  

 ل  ى مس  توي  لي   ة العل  وة اقتج  اة ة التمالل   ة و  ل  وة التس   يير نظ  رع     خ تط  ول فت  ول للف    رع بإ ط  ا  

 :هنا الفجل إلى بمامعة  بد الحميد بخ باةيس مستغانم و لهنا قسمنا

  خ  لية العلوة اقتجاة ة ،التماللة و  لوة التسيير بمامعة مستغانم ملحة: املبحث فول 

 عموميةالياانيات امل ر  : املبحث الثاني          
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  خ  لية العلوة اقتجاة ة ،التماللة و  لوة التسيير بمامعة مستغانم ملحة: املبحث فول 

قبل أن نتطر  إلى مياانية الكلية و كيفية أ داةها  ان لزاما  لينا أن نألن نظرع شاملة  خ الكلية 

 . كنشأتها و هيكلها التنظيمي و شرح م تلف مجالحها

 و لوة التسيير اقتجاة ة، التماللة لية العلوة نشأع  :املطلب فول 

التماللة و لوة التسيير بموتب املرسوة ، اقتجاة ة لية العلوة  اسم، تحت 2102أنشأت سنة 

 17املؤلخ في 89/221املعدل واملتمم للمرسوة التنفيني  2102فبرا ر  02املؤلخ في  02/77التنفيني لقم 

 :ا  تامعة مستغانم، حيث مرت  ملية إنشا  الكلية  لى  دع مراحل كما ليواملتضمخ إنش 0889توللية 

 0879  :إنشا  املركز الجامعي بمستغانم. 

 0891 :معاهد ننكر منها املدلسة الوطنية للعلوة فساسية تقسيم املركز الجامعي إلى  دع مدالس و. 

 0899 :للعلوة فساسية إنشا  قسم املحاسبة والجبا ة  لى مستوي املدلسة الوطنية. 

 0898 :إنشا  قسم إلا هة آلالي والتسيير  لى مستوي املدلسة الوطنية للعلوة فساسية. 

 0880 :إةلاج ت جص العلوة التماللة ضمخ ت ججات املركز الجامعي بمستغانم. 

 0889 :مع إنشا  تامعة مستغانم أصبحت تضم معهد الحقو  و العلوة التماللة. 

 2102 :ليتين لتجبح الحقو  والعلوة التماللة لية  تقسيم                                     : 

  لية الحقو  والعلوة السياسية       -0                               

 2-  التماللة و لوة التسييراقتجاة ة، لية العلوة 

 لية العلوة اقتجاة ة والتماللة و لوة التسيير  دة معتبر مخ املوظفين وفساتنع حاولنا إبرازه في  تضم

التماللة و لوة التسيير كما هو مبين  اقتجاة ة،تدول متضمخ التعداة الكلي ملوظفي وأساتنع  لية العلوة 

 :في الجدول التالي
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 2108- 2109أساتنع الكلية  ملوظفي و التعداة الكلي : 10 الجدول لقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التسييرالتماللة و لوة ، اقتجاة ةمجلحة املست دمين بكلية العلوة : املرتع

 :أقساة وهي لمسة كما تضم الكلية

 قسم الجنع املش رك 

 قسم املالية و املحاسبة 

 قسم العلوة التماللة. 

  اقتجاة ةقسم العلوة. 

 قسم  لوة التسيير. 

 .مكتبة الكلية و آلاليكما تحتوي أ ضا  لى مركز لإل هة 

 

 

 

 منهم أتانب التعداة الكلي الرتبة الرقم

 10 021 أستاذ ةائم 10

 11 77 موظف ةائم 12

 11 00 متعاقد 10

 11 17  قوة ما قبل التشغيل 11

 10 211 املمم    وع
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 مهاة الكلية:الثاني  طلبامل

 :مخ مهاة الكلية ما  لي 

 البحث سبيل وفي بالبحث التكولخ وترقية البحث مناهج الطلبة تلقين . 

 وتطولرها وتحجيلها واملعالف للعلم معهم ونشر إنتاج في املساهمة . 

 الخجوص  لى التكنولوجي والتطولر العلمي البحث ممال في ةكليلل فساسية املهاة وتتمثل 

 :  أتي فيما

 التكنولوجي والتطولر العلمي للبحث الوطني الجهد في مساهمة. 

 ونشرها الوطنية الثقافة ترقية . 

 الوطنية القدلات ة م في املشالكة . 

 أثرها و املعالف تباةل في الدولة إلا هة ونشر البحث نتائج تثمين . 

 مخ  مكنهم والني النوعي التكولخ مخ ةلتة أحسخ إلى للوصول  للطلبة إلامكانيات  ل توفير 

 .وقت أي وفي مكان أي في اقتجاةي املمال اقتحاة
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 .العلوة اقتجاة ة التماللة و  لوة التسيير كليةالهيكل التنظيمي ل: لثاملطلب الثا

  .شرح مفجل لىسنعر  في هنا املطلب الهيكل التنظيمي للكلية و كما سنعر  

 الهيكل التنظيمي للكلية: الفرع فول 

 ماةع الكلية ونواب العميد، فقساة، فمانة العامة وم تلف  مخ  تكون الهيكل التنظيمي للكلية  

 2111أوت  21املجالح فلري باإلضافة إلى مكتبة الكلية وهنا بنا ا  لى القرال الوزالي املش رك املؤلخ في 

شكل املتضمخ التنظيم إلاةالي ملد رلة الجامعة والكلية واملعهد وملحقة الجامعة ومجالحها املش ركة، وال

 . 1والتماللة و لوة التسيير بمامعة مستغانم اقتجاة ةالتالي  بين التنظيم إلاةالي لكلية العلوة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1

الجامعة والكلية والمعهد وملحقة  المتضمن التنظيم اإلداري لمديرية 4002أوت  42القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  

 .42: ، ص4002، 24الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد  ،الجامعة ومصالحها المشتركة
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 .الهيكل التنظيمي لكلية العلوة اقتجاة ة، التماللة و لوة التسيير: 10 الشكل لقم

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .، مرتع سبق ذكره2111أوت  21القرال الوزالي املش رك املؤلخ في ، استناةا  لى ةمخ إ داة الطالب: املرتع

 .العميد

نائب العميد املكلف 

بالدلاسات و املسائل 

 .املرتبطة بالطلبة

 دنائب العميد املكلف بما بع .فمانة العامة

العلمي و  التدلج و البحث

 .العهقات الخالتية

مجلحة إلاحجائيات و 

 .ا هة و التوتيى

 .مجلحة التعليم و التقييم

 .مجلحة التدليس

 

 

 

 

مجلحة التعاون و 

 .العهقات  الخالتية

 .مجلحة متابعة أنشطة

مجلحة متابعة التكولخ 

 .فيما بعد التدلج

مجلحة املياانية و 

 .املحاسبة

 .فرع املياانية

 .فرع املحاسبة
 .فرع الجيانة

 .الوسائل فرع

مجلحة الوسائل 

 .العامة و الجيانة

مجلحة 

 .املست دمين

 فرع فساتدع

فرع املست دمين 

إلاةاللين، و التقنيين و 

 .أ وان املجالح

مجلحة فنشطة 

العلمية،  الثقافية و 

 .الرلاضية

 .مكتبة الكلية

 .مسؤول مكتبة الكلية

لئيس مجلحة تسيير 

 .الرصيد الوثائقي

لئيس مجلحة التوتيى 

 والبحث البيليوغرافي
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 .شرح الهيكل التنظيمي: الفرع الثاني

 الكلية  ميد .0

 : تولى الجفة وبهنه املاة ة، و واملالية البشرلة وسائلها تسيير  ولتولى سيرها  خ املسؤول وهو  الكلية  د ر 

  الجامعة لئيس لى  فوضها التي التسيير ا تماةات جرفالب آلامر  هو. 

 لتعيينهم ألري  طرلقة تتقرل  لم الن خ الكلية مست دمي يعين 

 سلطتى تحت املوضو ين املست دمين تميع  لى ولمالسها السلمية السلطة  تولى. 

  الكلية مملس اتتما ات  حضر. 

 ملسم مخ  ليى املجاةقة بعد الجامعة لئيس إلى ولرسلى للنشاطات السنوي  التقرلر  يعد 

 .الكلية

 أقساة ولؤسا  الكلية مكتبة مسؤول و للكلية  اة وأمين نائبان يسا ده 

 بالطلبة املرتبطة واملسائل بالدلاسات املكلف العميد نائب .2

 : لي بما  تكفل فهو  

 التدلج طلبة تسجيل ومتابعة تسيير  ضمان 

 العميد  لى تحسينى أتل مخ إترا   ل اق راح أو  وألن التعليم أنشطة سير  متابعة 

 للطلبة وإلاحجائية اسمية القائمة مسك 

 ونشره ومعالجتى الطلبة لفائدع البيداغوجي إلا هة تمع 

 مجالح  دع إلى ولنقسم

  :مجلحة التدليس 0.2

 :تكلف مجلحة التدليس للكلية بمتابعة املهاة التالية

 التحضير وإلاشراف  لى  ملية التسجيهت لحاملي شهاةع البكالوللا الجدة .0

 .إلاشراف  لى  ملية تحولهت الطلبة .2

 .متابعة طلبات العطل ف اة مية والتمميد للطلبة .0

 .لطلبة الكلية التأة بيةمتابعة الحالة  .1

 .0إلاشراف  لى تسجيهت طلبة املاس ر  .0

 .لطلبة املاس ر  ند الطلب( مجلحة الشهاةات) إ داة نسخ طبق فصل لشهاةات النماح .7

الخاصة بطلبة املاس ر لهل ف رع الدلاسة وتسليمها ملجلحة ( ليسانس)بشهاةع النماح  احتفاظ .7

 .الشهاةات التابعة للكلية  ند الت رج الطالب وتسلم للطلبة الراسبين في طول املاس ر  ند الطلب

 .غوتية لطلبة الكليةمتابعة ومراتعة قا دع البيانات البيدا .9



.ةلاسة حالة  لية العلوة اقتجاة ة و التماللة،   لوة التسيير تامعة  بد الحميد بخ باةيس مستغانم: الفجل الثالث  

 

43 
 

 .لطلبة الكلية( ملف الخدمة الوطنية)متابعة ومراتعة قا دع البيانات  .8

 .لطلبة الكلية( ملف التأمينات)متابعة ومراتعة قا دع البيانات .01

 .متابعة ومراتعة م تلف إلاحجائيات البيداغوتية لطلبة الكلية .00

 .متابعة وضعية الطلبة فتانب بالكلية .02

 .هائية لنتائج طلبة الكليةإ داة الحجيلة الن .00

 .إ داة نسخ ثانية لبطاقة الطالب أو شهاةع التسجيل في حالة التلف أو الضياع .01

 .محاضر املداوالت واحتفاظ بنسخ منها مراتعة متابعة و .00

 .التنسيق واملتابعة ملجالح متابعة التعليم والتقييم التابعة للكلية .07

 :مهاة مجلحة التعليم والتقييم 2.2

 متابعة سير الدلوس والبرامج البيداغوتية. 

  امتحاناتمتابعة سير .  

  اللجان البيداغوتية أةا السهر  لى حسخ سير. 

 معالجة ونشر املعلومة ال ربولة. 

 السهر  لى فةا  الحسخ لبرامج ال ربص والتكولخ. 

 متابعة  ل إشكال مطروح في ال ربص أو التكولخ املنظم مخ طرف الطلبة 

 :اة مجلحة إلاحجا  وإلا هة والتوتيىهم 0.2

 إحجا   دة الطلبة املسجلين واملت رتين  ل حسب ت ججى

 إحجا   دة فساتنع حسب الجنف

 إحجا   دة العمال حسب الرتبة

 الخالتية والعهقات العلمي والبحث التدلج بعد بما املكلف العميد نائب .0

 : لي بما  تكفل فهو 

 التدلج بعد بما التحا  امتحانات سير  متابعة     

 التدلج بعد ملا التكولخ سير  لضمان الضروللة اترا ات اق راح أو  ألن 

  التدلج بعد ما أطروحات و  املنكرات مناقشة سير   لى السهر 

 العلمي البحث أنشطة سير  متابعة 

 واقتجاة ة اتتما ية القطا ات مع الشراكة بأ مال املباةلع 

 والدولية الوطنية الجامعات بين ما التعاون  وة م تنشيط أتل مخ بأ مال املباةلع 

 معلوماتهم وتمد د فساتنع مستوي  تحسين برامج تنفين 
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 ألشيفى  لى واملحافظة للكلية العلمي اململس سير  متابعة  

 :هما مجلحتين تتبعى 

 نتائمى وتثمين البحث أنشطة متابعة مجلحة0.0

 .متابعة أنشطة البحث الخاصة بم ابر البحث العلمي و تثمين نتائمى

 تسيير مشاليع البحث (CNEPRU). 

 إصدال شهاةات البحث العلمي و كنا للص البحث. 

 متابعة حجيلة مياانية كم ابر البحث العلمي. 

 تمع و نشر املعلومات الخاصة باألنشطة بحث التي تقوةها الجامعة. 

 :وتتلخص مهاة املجلحة فيما  لي : والعهقات الخالتيةمجلحة التعاون 2.0

 املباةلع بأ مال الشراكة مع القطا ات اتتما ية واقتجاة ة . 

 املباةلع بأ مال مخ أتل تنشيط وة م التعاون مابين الجامعات الوطنية والدولية . 

     

 للكلية العاة فمين .1

 : لي بما  تكفل هو 

  تنفينه وضمان للكلية البشرلة املوالة تسيير م طط مشروع تحضير 

  الكلية ملست دمي املنهي املسال  تسيير 

   ليهما واملحافظة الكلية وتوثيق فلشيف تسيير  ضمان  

       تنفينه وضمان الكلية مياانية مشروع تحضير 

      ملد رلة ةاملعني الهيئات مع بالتنسيق الطلبة لفائدع والرلاضية والثقافية العلمية فنشطة ترقية 

 الجامعة

       صيانتها  لى والسهر  للكلية والعقاللة املنقولة الوسائل تسيير 

      للكلية الداللي فمخ م طط تنفين ضمان 

 لنشاطات الثقافية و الرلاضية و العلميةمجلحة ا 0.1

مجلحة النشاطات الثقافية و الرلاضية و العلمية إحدي املماالت التي تمكخ الطالب مخ التعبير  خ  تعد

مواهب              ى العلمية و الثقافية و الرلاضية حيث  تمثل الهدف فساس ي للمجلحة اكتشاف مواهب الشباب 

 دنا  لى تكولخ تيل تامعي مثقف و الجامعي و توظيفها في النشاطات التي تقوة بها املجلحة هنا ما يسا

ية و الرلاضية باملهاة للاض           ي              مم          ع بين الخلق و العلم ،حيث تقوة مج       لحة النش    اط      ات الع     لمية و الثقاف

 :التالية 
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 :النشاطات الثقافية و العلمية 

 إنشا  النواةي الثقافية و العلمية. 

 القياة بمسابقات ثقافية  لى مستوي الكلية. 

  القياة بالتباةالت الثقافية بين  ليات الجامعة وكنا بين الجامعات فلري. 

 تنظيم ندوات و محاضرات و أ اة ةلاسية في مواضيع م تلفة. 

 :النشاطات الرلاضية   

 .إنشا  فر  الكلية في تميع الرلاضات .

 .املحلية و الجهولة و الوطنية في  ل الرلاضات املشالكة في البطوالت الجامعية. 

 (.، كرع السلةالقدة ، كرع اليد ، كرع الطائر كرع) املشالكة في  اس الجامعة التي تنظم في . 

 (.العاب القوي ) الرلاضية الوطنية  املشالكة في التممعات. 

 .تنظيم ةولات للاضية بين أقساة الكلية في املناسبات الوطنية. 

 .حمهت تو ولة ألهمية الرلاضة وةولها في الوسط الجامعي تنظيم. 

 .تنظيم ةولات وة ة واستضافة بعض الجامعات فلري بهدف تباةل الخبرات. 

 مجلحة املست دمين 2.1

 و  والكلية الجامعة ملد رلة إلاةالي  التنظيم املتضمخ املش رك الوزالي  للقرال  طبقا املجلحة مهاة تحدة     

 :هي املجلحة هنه فمهاة و ليى  املش ركة مجالحها و  الجامعة ملحقة و  املعهد

  تنفينه ضمان و  للكلية البشرلة املوالة تسيير  م طط مشروع تحضير. 

  الكلية ملست دمي املنهي املسال  تسيير. 

 لألساتنع فرع و  للمست دمين فرع :اثنين فر ين  لى املجلحة هنه تشمل و 

 (فرع الوسائل ، فرع الجيانة)      .الجيانة مجلحة الوسائل و 0.1

 .ضمان تزولد مجالح الكلية بوسائل السير-           

 .إلامكانيات املتاحةكلية في حدوة ضمان صيانة املمتلكات املنقولة وغير منقولة لل-           

 .مسك سجل الجرة -           

 .ضمان الحفاظ  لى ألشيف الكلية -           

 .ضمان تسيير حضيرع السيالات بالكلية -           

 : لي بما مكلف هو  و :للكلية مكتبة مسؤول  1.1

 الجامعي والتوثيق املؤلفات اقتنا  برامج اق راح 
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      وال رتيب للمعالجة الطر   أحدث باستعمال الوثائقي الرصيد تنظيم 

      الجرة لعملية املستمر  والتحيين الوثائقي الرصيد صيانة 

      وفساتنع الطلبة قبل مخ الوثائقي الرصيد الستعمال املهئمة الشروط وضع 

      بحوثهم في والطلبة فساتنع مسا دع. 

 محل ةلاستنا (.فرع املياانية، فرع املحاسبة )    املياانية واملحاسبة مجلحة.

 :مهامها 

 .اق راح مشروع مياانية الكلية وإلسالى إلى مد رلة الجامعة   -         

 .متابعة تنفين مياانية الكلية-           

 .تحسين محاسبة الكلية -           

 فرع املياانيةتنقسم إلى فر ين فرع املحاسبة  و  و

 وم لفات لواتبهم إلاةاللين العمال و فساتنع وأتول  املست دمين بمجاللف  تكفل بحيث :املحاسبة فرع 1-

 . وإلاةاللين لألساتنع

 فساتنع نفقات تربص و الفاتولات فيى بما إلاةالي  التسيير بنفقات املجلحة في الفرع هنا كفلت :ةامليااني فرع 2-

 .والحسابات املياانية تنفين ومراقبة تتبع ،
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 . ر  مياانيات  مومية: املبحث الثاني

 . ر  نفقات التسيير: املطلب فول 

 :مشروع املياانية :الفرع اول 

تسيير و التي  تم المشروع املياانية هو مياانية تقد رلة مشكلة مخ نفقات املست دمين و نفقات 

 .ما نفرضى لجامعة لككلية كنلالتي تتماش ى مع احتياتات ا مقدالها  و باملطالبة 

  وضع التقد رات

 : السجل فساس ي لألتول -0

 .فتول السنولة

  10-10:حسب املاةع

 .لفات تقد رات امل -2

 التوظيف الجدة

 .الرتب –ال رقية في الدلتات 

 .أتول فساتنع املؤقتين -0

 .مشاليع البحث -1

 إمضا  فمر بالجرف               لئاسة الجامعة بعد. 

 .رسل للوزالع مشروع املياانياتتلئاسة الجامعة 

  في شهر مالس الوزالع بعد ةلاسة مشروع املياانيات ترسلsubversion الرئاسة تقسم الى   مبلغ

 .املبلغ حسب الكليات

تحجيل  تم  فقات حيث تتمثل ا راةات في ا انة الدولة ، و نتنقسم مياانية التسيير إلى ا راةات و               

إلى تانب النفقات و التي تتمثل في نفقات . (ةج211) راةات  خ طرلق مداليل التسجيهت الجامعيةا 

 .املست دمين و نفقات التسيير

التي بعد وصول ا تماةات  داة املياانية التقد رلة و السالها للمد رلة الفر ية للمحاسبة و بعد القياة بإ         

مخ طرف وزالع التعليم العالي و امل ججة لجامعة مستغانم و لياتها، نقوة بدالسة املشروع و موافقة  ليى 

و تقوة لئيسة مجلحة  ثم نرسل ا تماةات امل ججة للكلية  لى شكل أبواب مع مقرل توزيع ا تماةات

 (الغاملب) بشرط أن ال  تماوز مقدال ا تماةات بواب تم  لى املواة ف ملياانية بتوقيع ا تماة  لى املحاسبة و ا

للمجاةقة  ليها  يعني التأشير  ليها و هنا إترا  ( مراقب املالي بالوال ة)  مخ ثم نعرضها  لى املراقبة املالية  و

 .ضرولي قبل تنفين املياانية

 .بيانات الدفع  و بطاقات ال ااة بعد مراقبة ألصدع ا تماةات(  VISA)املراقب املالي  قوة بتأشيرع 

 .العميد              املراقب املالي              الوالي      :        املياا نة فولية-0
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 .نسخة ملراقب املالي  -

 .نسخة للمحاسب العمومي -

 .نسخة للمد رلة الفر ية لرئاسة الجامعة -

 .املجلحةنسخة لرئيس  -

 .(ال ااة ا تماةات مواة نفقات التسيير) معنى  2109ألن  لى  اتق الكلية  ا تماةات املالية  للسنة  املالية 

 )+( قتجاة  ا : 10بطاقة  ال ااة لقم 

 .املوظفين و فساتنع: لألتول  السجل فساس ي -2

 .02*فتر الشهري  

 (.-) النفقة : 12بطاقة ال ااة لقم 

 مبلغ الرصيد الجد د لبطاقة ال ااة السابقة = الرصيد السابق (0) 

 (ال رقية) العملية املقاة بها  =مبلغ العملية( 2)

 .مبلغ العملية(2) –الرصيد السابق  (0= )الرصيد الجد د ( 0)

       .م لفات الرواتب لاصة بال رقية في الدلتات و الرتب-0

 أنواع املياانياتثاني الفرع ال

 السنة مخ تنفينها لهل ) املحاسبة مجلحة( الكلية  تعدها مياانية أول  ألنها باألولية سميت   :فولية املياانية 0

 .أكتوبر  00  قبل بالضبط ،ةاملالي السنة بدأ قبل توضع هي و

 مخ مممو ة  لى تبني التي و املؤسسة إ راةات و بنفقات تنبؤي  كشف  بالع  خ فولية املياانية و

 .وثائق

ليتم  إشراف  ميد الكلية تحت املالي املراقب إلى ترسل املحاسبة بمجلحة فولية املياانية إ داة بعد

 العمومي  امل             حاسب إلى منها نسخة ف رسل  لي           ها املجاةقة بعد املحاسبة مجلحة إلى ترتع  ليها، ثم املجاة 

 .فولية املياانية إلى استناةا املحاسبة مجلحة بها تقوة التي  مليات بمراقبة  قوة لكي

مطابقة  مدي مخ التدقيق لهل مخ الكلية، بها تقوة التي العمليات صحة مخ ليتأكد  ليها يعتمد حيث

 .فولية املياانية في من ول  ما هو و بها، تقوة التي النفقات

جوة بها هو تصحيح املياانية فولية و تعد ألر أتل في توان مخ السنة التي ستطبق املق  :إلاضافية املياانية2 

 .فيها  و التجولت  ليها  كون مخ قبل السلطة الوصية  و تعرف أ ضا بمياانية التعد لية

 :و للمياانية إلاضافية ثهث مهاة هي 

مليات لم تتم بعد أو فائض مخ املوالة أو التباط بالنسبة للسنة املالية السابقة التي ت رك لسنة تاللة  *

 .عجز في املالية
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 .ضبط املياانية فولية للسنة الجاللة*

 .برممة العتاة*

 إلى املحاسب نسخة ترسل حيث ، فولية املياانية تتبع التي إلاترا ات نفس تت ن إلاضافية للمياانية بالنسبة

 .إلاضافية املياانية إلى استناةا البلد ة بها تقوة التي  مليات  ل ملطابقة العمومي

إلاةالي للمؤسسة،  الحساب املالية لسنة إلاضافية الف رع نها ة  ند العمومي املحاسب يعد :إلاةالي  الحساب 0

 .و هو حجيلة العمليات التي أنمزت بالفعل لهل السنة

 للتشريع طبقا للكتابات الدولي تقرلب كنا و التسيير حساب إ داة و إلاةالي  الحساب  لى املجاةقة تتم

 .بهما املعمول  التنظيم و

 2109املياانية التعد لية للسنة املالية : 10امللحق لقم 

 مكونات املياانية: الفرع الثاني 

حيث تتمثل ا راةات في أ انة الدولة و النفقات التي تتفرع ، تتكون املياانية مخ ا راةات و النفقات

 . املست دمين و فرع نفقات التسيير فرع نفقات:الى فر ين 

 تنقسم النفقات الى  دع أبواب و  ل باب  نقسم الى  دع مواة

 نفقات املست دمين.أ

 الراتب الرئيس ي للنشاط: 22/0الباب 

  دع مواة تفرع إلىو ت .تعولضات و منح م تلفة: 22/0الباب 

 :أمثلة

 بالنسبة لإلةاللين، متجرف،  ون إةالع، ملحق إةالع، ملحق إةالع لئيس ي:  00 املاةع. 

 20%  01 - 0مخ       مخ فتر فساس ي. 

 11%  01             00.  يمخ فتر فساس. 

   بالنسبة لتقني سامي إ هة، تقني، معاون تقني، مسا د مهندس، مهندس:  01املاةع. 

 20%  01           0  مخ فتر فساس ي. 

 11%  01           00مخ فتر فساس ي. 

  إلاةاللين و التقنيين % 01: 00املاةع. 
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  للعمال املهنيين: 09املاةع. 

 (.0) 0 امل منهي صنف 

  سلك العمال املنهي(.                        0) 2 امل منهي صنف. 

  (7) امل منهي لالج لجنف 

 20% مخ فتر فساس ي. 

  للعمال املهنيين %01:  21املاةع. 

  (.00- 02-01 -7) للمكتبات : 22املاةع 

 20%                    7- 01 

 11%                       02-00 

 01: 28املاةع %. 

  00: 02املاةع%. 

  97املنحة الجزافية. 

  00 01-8 9--7 7-0 1-0 جنفال

 .0011 .0011 .0911 .0711 .7811 .املبلغ  ةج

 

 .ف با   اتتما ية 22/0الباب 

 أتول فساتنع املؤقتين و املشالكين و املد ولخ 22/9الباب 

 نفقات التسيير.ب

 .تسد د النفقات 22/00الباب 

 فةوات و فثاث 22/02الباب 

 .اللوازة 22/00الباب 

 .التوثيق 22/01الباب 

 .تكاليف ملحقة 22/00الباب 

 .أشغال الجيانة 22/09الباب 

 .مجاللف التكولخ و تحسين املستوي في الخالج 22/08الباب 

 . تاة و لوازة إلا هة آلالي 22/20الباب 

 . تاة فثاث البيداغوتية 22/22الباب 

 .املجاللف املرتبطة بالدلاسات ملا بعد التدلج 22/20الباب 
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 . ر  مياانيات التسيير -2

 . خ طرلق التمثيل باأل مدع البيانية (2109-2107-2107-2100-2101) ر  مياانيات التسيير لسنوات 

 .مياانيات التسيير:  60 الجدول لقم

 البيان                

 السنوات

 .نفقات التسيير

 .ةج 000.00 000 340 .2101

 .ةج000.00 200 353 .2100

 ةج000.00 478 349 .2107

 .ةج148.00 384 368 .2107

 .ةج312.55 283 376 .2109

 

 .املحاسبة و املياانية املمنوحة مخ طرف مجلحة املياانيات التسيير  مخ إ داة الطالبة ا تماةا  لى: لاملجد

 .التمثيل البياني -0

 .لخمسة سنوات  ر  مياانيات التسيير : 17الشكل لقم 

   

 

،حيث شهدت التفا ا و السبب لاتع الى  رتينيحوظا لهل السنتين فل رفت تطولا مل:التحليل -2

التفاع في إلا راةات مما أةي إلى التطول امل اا د للنفقات و لاصة أ با  املست دمين و فساتنع 

امل اا دع مخ سنة الى ألري بسبب تطول فتول بال رقيات في الدلتات و الرتب و توظيف موظفين و 

 .تتما ية التي تنمز  نهاا أساتنع تدة  ل سنة و التفاع ف با  

340000000,00 

353200000,00 
349478000,00 

368384148,00 

376283312,55 

320000000,00 

330000000,00 

340000000,00 

350000000,00 

360000000,00 

370000000,00 

380000000,00 
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 نفقات التسيير
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 .تطول فتول للف رع: املطلب الثاني

 .ال رقيات: الفرع اول 

  ضع كموظف أثنا  مسال منهي إلى التقييم الدولي و املستمر الني يهدف إلى التقد ر مؤههتى املهنية 

العالي و منح امتيازات لاصة  ال رقية في الدلتة، ال رقية في الرتبة،و ال رقية في املنجب: وفق ألبعة مناهج و هي

 .باملرةوة ة

 :ال رقية في الدلتة-0

ةلتة  02أفقيا في حدوة  مباشرع  وتتمهي انتقال مخ ةلتة إلى ةلتة أ لى  :التي تعرف بالخبرع املهنية و

سنة، وتكون هنه العملية آلية أي بدون طلب مخ املوظف و هي تطبق في  12إلى  01حسب مدع ت راوح بين 

 .املؤسسات العمومية

وفق الشبكة استداللية ملرتبات املوظفين و هي تشمل مممو ة و أصناف و أقساة فر ية لالج  و هنا

، و تحدة الجنف مصحوبة بألقاة استداللية ةنيا و ألقاة استداللية لدلتات توافق ترقية املوظف في الرتبة

 : لى ثهث مستولات

 . امين و نجف: املستوي فةنى -

 .ثهث سنوات: املستوي املتوسط -

 .ثهث سنوات ونجف: املستوي فقص ى -

و قبل  ل ش ي   أتي مقرل مخ مجلحة املست دمين، و فيى  وتد تدول  ليى ةلتة املوظف، الرقم أوال 

استداللي، الرقم استداللي، تاللخ السرلان، املدع، فقدمية، و في فلير  جاة   ليى مخ طرف املراقب 

 .املالي

و  كتب  ليى سبب التعد ل و هو " بيان تعد ل املرتب " أثره تقوة مجلحة املياانية و املحاسبة ب   و  لى

ال رقية في الدلتة و تاللخ استحقا  و معلومات تد دع و قد مة، و تتغير إال في الدلتة و الرقم استداللي 

 .لها

 .ال رقية في الرتبة-2

لتبة و ذلك بدون طلب مخ املوظف و  07اشرع و تتم في حدوة هو انتقال مخ لتبة إلى أ لى منها مب

 .هي تطبق في املؤسسات العمومية، وهنا وفق الشبكة استداللية للمرتبات في الجدول 

ةائما نبدأ باستقبال مقرل مخ مجلحة املست دمين  في هنا املقرل نمد القوانين واملراسيم التنفين ة 

ة و ثم تقوة مجلحة امليااني. جامعة املجاة   ليها مخ طرف املراقب املاليمتبو ة بمواة باق راح مخ مد ر ال

 .املحاسبة  ببيان تعد ل املرتب يسجل كما يسجل في ال رقية في الدلتة إال التغير في الرتبة و ليس في الدلتة
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 . ر  تطول فتول : الفرع الثاني

 . خ طرلق التمثيل باأل مدع البيانية(2109-2107-2107-2100-2101)نوات لس تطول فتول للف رع ر  

 .تطول فتول للف رع :17الجدول لقم

 البيان                

 السنوات

 .نفقات املست دمين

 .ةج000.00 500 280 .2101  

 .ةج000.00 800 311 .2100

 ةج000.00 000 321  .2107

 .ةج000.00 000 342 .2107

 .ةج312.55 653 351 .2109

 

 .املمنوحة مخ طرف مجلحة  املحاسبة و املياانية داة الطالبة ا تماةا  لى مياانية  نفقات املست دمينمخ إ : املجدل

 . التمثيل البياني -0

 .سنواتخمسة تطول نفقات املست دمين ل:   60 الشكل لقم

 
نظر لتطول فتول باالستفاةع مخ ترقية و أتول نهحظ أن نفقات املست دمين  في حالة تزا د :التحليل -2

ب و تو أساتنع، شرا  مواة ولوازة املك تدة فساتنع ، ولجوصا في  ل سنة  تم توظيف موظفين

 إلخ...العتاة وةفع فاتولات الهاتف و فن رنت
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 .مقالنة نفقات التسيير مع تغير فتول للف رع :الثالثاملطلب 

 .تغير فتول للف رعمقالنة نفقات التسيير مع  -0

 .مقالنة نفقات التسيير مع تغير فتول للف رع: 60  الجدول لقم

 البيان

 السنوات

 .نفقات التسيير .ست دميننفقات امل

 .ةج 000.00 000 340 .ةج000.00 500 280 .2101

 .ةج000.00 200 353 .ةج000.00 800 311 .2100

 ةج000.00 478 349 ةج000.00 000 321 .2107

 .ةج148.00 384 368 .ةج000.00 000 342 .2107

 .ةج312.55 283 376 ةج312.55 653 351 .2109
 .املحاسبة و املياانية املمنوحة مخ طرف مجلحة مياانيات التسيير و مياانية نفقات املست دمينمخ إ داة الطالبة ا تماةا  لى : لاملجد

 .حساب النسب -2

 .نسب نفقات املست دمين مقالنة مع نفقات التسيير حساب :60 الجدول لقم

 .لةئو النسبة امل .011  ×(نفقات التسيير ÷نفقات املست دمين ( السنوات

2101 000.00500  280    ÷ 000.00 00340 0 ×011 =82.5 %82.5 

2100 00 000.00311 8    ÷ 000.00 00353 2 ×011=0.882 %88.2 

2107 321 000 000.00    ÷ 000.00 349 478 ×011=0.906 80.9 

2107 00000. 000 342    ÷ .00384 148 368 ×011 =0.928 92.8 

2109 312.55 653 351    ÷ 312.55 283 376 ×011=0.987 .80.1 
 

 .املحاسبة و املياانيةمخ إ داة الطالبة ا تماةا  لى مياانيات التسيير و مياانية نفقات املست دمين املمنوحة مخ طرف مجلحة : املجدل
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 .مقالنة مع نفقات التسييرللف رع  نسب تطول فتول تمثيل :  19الشكل 

 
 

 .مخ إ داة الطالبة ا تماةا  لى مياانيات التسيير و مياانية نفقات املست دمين املمنوحة مخ طرف مجلحة املحاسبة و املياانية: املجدل

  

 :التحليل -0

التسيير  و التي  انت  في و التمثيل البياني لنسبة نفقات املست دمين و نسبة نفقات  مخ لهل الجدول 

 .و هنا لاتع للزلاةع في  كتلة فتول  و نقص في مجاللف التسيير بسبب ترشيد النفقاتتزا د مستمر 
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  :لهصة

التماللة و  لوة التسيير لجامعة  بد   لى  لية العلوة اقتجاة ة، الفجل هنا لهل مخ تعرفنا

 مياانيةى  ر  إل تطرقنا كما وفقها، تسير التي املجالح إلاةاللة تحليل كنا الحميد بخ باةيس مستغانم ،و

 : لي ما استنتمنا سبق ومما ،بنلككلية  خ طرلق أ وان مكلفين نفقات املست دمين و نفقات التسيير لل

مقسمة إلى قسمين و  إلاضافية املياانية فولية، املياانية وهي أال مالية وثائق  دع  لى الكلية  تحتوي 

تكون ممزأع إلى  إلا راةات و النفقات و تنقسم النفقات إلى فر ين نفقات املست دمين و نفقات التسيير  و

  .أبواب و  ل باب ممزأ إلى مواة

 ا بسبب التغيرات الحاصلة  مسجلة التفا التسييرو الحظنا أن فتول تتطول مقالنة بنفقات 

 . املوظفين الجدة و ال رقيات في الرتب و الدلتات
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هي نتيجة كل عمل ومصدر كل إشباع  إن ألاجور هي العالقة التي تربط ألاجير مع الادارة، و      

للرغبات، حيث أن دراستنا لألجور من الناحية النظرية ليست تقنية الرتباطاتها الاقتصادية واملالية 

 .والاجتماعية والسياسية

تعد ألاجور ألاساس في استقرار العامل في عمله والرض ى عنه وفي تحقيق وتيرة عالية من     

حسن تصميمه وإدارته 
ُ
إلانتاجية، وعليه يمكن القول أن نظام ألاجور هو بمثابة سالح ذو حدين إذا أ

س يء تصميمه وإدارته كان وباال عليها، فمن هنا يست
ُ
مد نظام كان لخير املؤسسة ولصالحها، وإذا أ

ألاجور أهميته البالغة على مستوى الفرد واملؤسسة على حد السواء، هاته ألاهمية التي جعلت من 

 .تسيير ألاجور وحسابها أمرا البد منه لتفادي النزاعات والخالفات

تعتبر امليزانية التسيير إحدى أدوات السياسات املالية التي تقوم السلطة املالية بتنفيذها من خالل 

ازنة العامة للدولة لتحقيق ألاهداف الاقتصادية والاجتماعية التي ترمي املجتمع إلى تحقيقها املو 

 . خالل فترة زمنية معينة

تسمح النفقة التسيير بتغطية النشاط العادي للدولة و تمكنها من أداء مهامها و تشمل نفقات 

 .التسيير مختلف أوجه النفقات إلادارية للدولة

جوانب موضوع ألاجور وإلاملام بها لم يعد باألمر الهين، وهذا ملا يعرفه املوضوع  إن إلاحاطة بجميع

، توصلنا ذررةمن اتساع ومن تغيرات مستمرة تجري به، ومنه فإنه من خالل دراستنا املوجزة لهذا امل

 :إلى مجموعة من النتائج و الاقتراحات يمكن تلخيصها فيما يلي

 :النتائج_ 1

 :التي توصلت إليها الدراسة النظرية فيما يلييمكن حصر النتائج 

تعد ألاجور من ألاولويات التي اهتم بها الفرد منذ القدم حيث ظهرت في الفكر القديم عند  -

 .املدرسة الحديثة الكالسيك و النيورالسيك و

 إلخ؛........لألجور أنواع مختلفة فقد تكون إسمية أو حقيقية  -

  هو املقابل املالي املدفوع للعامل مقابل العمل الذي قدمه لصاحب العمل ويتكون من ألاجر  ألاجر

 .ألاساس ي وجملة من املكافآت والتعويضات

 إن تصميم نظام سليم لألجور يتطلب القيام بعدة خطوات متسلسلة؛ -
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 :أما نتائج الدراسة التطبيقية فيمكن حصرها فيما يلي

 عوامل كاألجور السائدة في املجتمع، القوانين والتشريعات وغيرها ألاجور بعدة سياسةتأثر ت. 

 الجامعة تنتهج نظام ألاجر الزمني حيث يتم دفع أجور املوظفين شهريا. 

 ملحقات تتمثل في املنح ومختلف الاقتطاعات؛ يتكون ألاجر من عناصر أساسية و 

 تلعب الحالة العائلية للموظف دورا في تحديد مستوى ألاجر؛ 

 حدد ألاجر القاعدي عن طريق الشبكة الاستداللية؛يت 

 ال يوجد اختالف في ريفية إعداد نظام ألاجر بين ألاسالك إلادارية وألاسالك املشتررة. 

  مشروع امليزانية هو ميزانية تقديرية مشكلة من نفقات املستخدمين و نفقات التسيير و التي يعتبر

 .التي تتماش ى مع احتياجات الكلية رذلك ما نفرضه لجامعة يتم املطالبة بمقدارها  و 

  تنقسم ميزانية التسيير إلى ايرادات و نفقات حيث تتمثل ايرادات في اعانة الدولة ، و يتم

تحصيل الايرادات عن طريق مداخيل التسجيالت الجامعية، إلى جانب النفقات و التي تتمثل في 

 .نفقات املستخدمين و نفقات التسيير

  يخضع رموظف أثناء مسار منهي إلى التقييم الدوري و املستمر الذي يهدف إلى التقدير مؤهالته

الترقية في الدرجة، الترقية في الرتبة،و الترقية في املنصب العالي و : املهنية وفق أربعة مناهج و هي

 .منح امتيازات خاصة باملردودية

 :الاقتراحات -2

 :ليها ندرج بعض الاقتراحاتمن خالل هذه النتائج املتحصل ع

  _إعادة النظر في أجور موظفي ألاسالك املشتررة من حيث التعويضات والاقتطاعات؛ 

  _ تخفيض الضرائب في هذا القطاع من أجل إشعار املوظف بزيادة في أجره والتقليل من

 .الاحتجاجات

 كلما جرى تعديل أو تغيير لقوانين العمل إخضاع عمال مصلحة ألاجور إلى تربصات. 

 إعادة النظر في مبالغ املنح العائلية وشروط دفعها. 
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 .امللخص

توضح هذه الدراسة مفهوم ألاجور و أهم أهداف سياسة ألاجور في إلادارة العمومية، و قد أخذت        

أهمية بالغة في ميادين العمل، سواء من ذ لها إالدراسة في ذلك شرح وعرض ألهم النظريات املتعلقة باألجور  

عالية، ذالك ألنها تمثل مصدرا لتلبية قبل أرباب العمل أو من قبل العاملين، حيث تتصف بحساسية 

 احتياجات العمال، و في نفس الوقت تمثل الجانب ألاساس ي في تكلفة العمالة في املؤسسة

ما يكلفه به، وفقا لالتفاق  ذمل لدى صاحب العمل في مقابل تنفيما يستحقه العاو يمكن القول أيضا أنه 

 .ملنضمة للعالقات بين العامل وصاحب العملالذي يتم بينهما في اطار ما تفرضه التشريعات  ا

حيث تلعب سياسية ألاجور أثر على نفقات التسيير في املؤسسة العمومية، إذ تعتبر نفقات التسيير كل 

  العادية والضرورية لتسيير املصالح العمومية التي تسجل اعتماداتها في  .النفقات الخاصة بتغطية ألاعباء

أو هي تلك النفقات التي تخصص لنشاط العادي و الطبيعي للدولة و التي تسمح  امليزانية العامة للدولة،

بتسيير نشاطات  الدولة و التطبيق الالئق للمهمات الجارية ، تمكن مهمة نفقات التسيير في ضمان استمرارية 

 .سير مصالح الدولة من الناحية الادارية

                                                                   .سياسة ألاجور، نفقات التسيير: الكلمات املفتاحية

Summary. 

This study describes the concept of wages and the most important goals of the wage policy in public 

administration. The study explained and presented the most important theories concerning wages, which 

are of great importance in the fields of work, whether by employers or by employees. Because they 

represent a source to meet the needs of workers, and at the same time represent the main aspect of the 

cost of labor in the Enterprise. 

It can also be said that the worker is entitled to the employer in return for the implementation of what he 

is assigned to him, in accordance with the agreement between them in the framework of what is imposed 

by the legislations incorporated in the relations between the worker and the employer. 

Where the wage policy affects the expenditure of management in the public institution, since the 

expenses of the management of all expenses for the burden of coverage. Which are necessary for the 

normal operation of the State and which allow for the conduct of the State's activities and the proper 

application of the current tasks, the task of the administrative expenses can ensure the continuity of the 

administrative interests of the State. 

Keywords: wage policy, management expenses. 


