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علرر ااكعياتررالااملحاسررخت اا  ا رر ااباألرقررا نهراااكتتابررالااكتررراتعبرر اأ علرر  عامرر  بصرر   املحاسرر   تعتبر 

 هرل منهرا واكقصرد محردا،  وإجراااال خا ر  تقنترال بلاسرة  وا  صرل   األ رل   أو واكن قرال اإليراااالبتن تر ا

 املت قتر  وااالعتيرااال اررررررررررررررررررررراملتلف املرايي اكا رتد وزمرا  وقر  كل في ملعاف  املاكت  كالضعت  واائي  مستيا،امتابع 

 املاكتر  املحاسر   وهيرا نرلعن  إير  تنقسم فنجدها استعياكها  مااق   إي  إضاف   )خسار، أو ربح(ااكدور، نتتج  أو

 اكقةاع كلحدال املايي اكنشاط تحتم املحاسخت  كايعالمال خا ا نظاما تعتب  األخن ، اكعيلمت  وه ه واملحاس  

  را  ومااق ر  تسريتل تتنراو   نهراكل  فري خصل رتهها تسرتيد ربحري احتر  اكغنر  أيااإلااري ااكةراب  ذال اكعرا 

 ف ر  املرايي  اكةراب  ذال اكتشراععت  واكنصرل  براكقلانن  وثتقرا ارت اطرا ترات   فإنهرااكهر ا اكعرا   املرا  وترداو  

 يعتبر  اكر ي اكعيلمتر  باملحاسر   املتعار  21-90 قرانل   فري ويتيثرل قرانلي   ابإطارا خصها أ ااملشاعا نجد ا يزائا

 اكعيلمتر  اكن قرال تسرديد لرررررررررررررررررررررمااح ن ت رررررررررررروت اإليراااال تحصرتل آكترالاوضر   تقنرن  إير  يهرد  حتر  كهرا  ،آمرا 

 املحاسر   ركنرة، يعتبر ا  اكار ا  اكعيرلم  واملحاسر  باكصرا  مراال  مر  كرل فري واملتيثارن  نهرااأعلا طاير  عر 

 نهيااأ فنجد املنةانت  اتن ت  عل  املسؤوكت  حت  م  مستقاتا اوكت  متكاماتا  وظت ههيا تعتب  حت  اكعيلمت  

 أجرل مر  وهر ا عايهيرا امليارسر  اكاقابر  إير  إضراف   بهراااملعيرل   واكقرلانن  األنظير  وتة تر  احتر ا  علر  مجبر ا 

 .اكعيلمت  امللارا استعيا  في اكاشاا،او االقتصاااتحقت  أجل م  واكت ديد  االختالسال م  اكعا  املا  حياي 

 خرال امر  وهر ا واكتغنر ال اإل رالحال مللاك ر  سراتم محاسرير نظرا  علر  االعتيراا اكضراوري  م  ناى  فإننا وباكتايي

 .اكعيلمت  كايحاس   املحاسخت  اكاغ  تحديد أجل م  تحتتنها أو جديد، كقلانن  اكدوك  إ دار

 :اكتاكت  األساست  اإلشكاكت  طاح كنا يت اار تقد  ما كل وبعد وعاته

 ماهو أثر املحاسبة العمومية على تنفيذ امليزانية العمومية؟

  :اكتاكت  اك اعت  األسئا  نةاح اإلشكاكت   هبهاوكإلحاط ا

  املاكت ؟ املحاس   وبن  بتنها واالختال  اكتشابه أوجه هياوما اكعيلمت ؟ املحاس   ماهت  

  تهم؟ الحتا تتيثل وفتيا اكعيلمت  املحاس   أعلا  هم م  

  عايها؟ واكاقاب  تن ت ها  إعدااها يتم وكتف اكعيلمت ؟ املنةانت  ماهت 

 :فرضيات الدراسة

 :اكتاكت  اك اضتال طاح كايلضلع اراستنا تةا  

   بها.امعيل   وأنظي  قلانن  ع  ع ار، اكعيلمت  املحاس 

 املسؤوكت  في مستقال  كتنهيا متكامال  معنلين  ش صن  طا  م  يتم املنةانت  وتن ت  إعداا. 

 كايؤسس ااملاكت  اكلضعت  ع  واضح   لر، يعة  اكعيلمت  املؤسسال في املنةانتال وعاض إعداا. 

  اكايا  واكت ديد االختالس محارب  أجل م  وه ا ومتنلع  كثن ، اكعيلمت  املنةانتال عل  املة ق  اكاقاب

 .ا حكلم  اإلن اق تاشتد إي  يؤاي ميا اكعا 
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 :املوضوع اختيار أسباب

 :يلي فتيا امللضلع ه ا الختتار افعتنا اكتر األس اب أهم تيثا 

 تخصصنا بيجا  كايلضلع اكلثت  االرت اط. 

  األخن ، الون  في به املتةايد االهتيا. 

   امللضلع ه ا تناو   في اكش صت  واكاغ   املتل. 

 :الدراسة أهمية

مااافي أهيتهها تتي  و اإلااري  اكةاب  ذال اكعيلمت  املؤسسال في ك ن ، أهيت  كها اكعيلمت  املنةانت  أ  رأينا كقد

 :يليا

 املنةانت  تن ت  طاي  ع  املتداو   اكعا  املا   ا  و تحصتلا . 

 اكعيلمت  باملؤسسال معا يهها و بأنلاعها اإلياااال و اكن قال ذكا. 

 يعتب  اكعا  اكقةاع في وتاشتدها اكن قال واف  اإلياااال تحصتل في اكعيلمت  املحاس   اور  أ  يجدرااك كا

 .هاما ملضلعا

 :الدراسة أهداف

  :يلي كيا وهي األهدا  م  جيا  إي  اكدراس  ه ه د ته

  تحتيها اكتر واألنظي  اكقلانن  إي  إضاف  ا يزائا  في اكعيلمت  املحاس   واق  أهيت  بتا. 

  عايها واكاقاب  املنةانت  وتن ت  بإعداا املكا ن  األعلا  عل  اكتعا. 

  املحاس  و باكصا  األما مها  معاف واااكعيلم  املحاس  و باكصا  الما بن  اكقائي  اكعالق 

 .اكعيلم 

  ا يزائا في اكعيلمت  املؤسسال ك عض عايها واكاقاب  املنةانت  وتن ت  إعداا كت ت  معاف  محاوك. 

 :الدراسة حدود

ااكتستن اعل اعتيدنا كقد اإلشكاكت  ع  كإلجاب  اواعال  ا اكتجاري  ااالقتصااي  ااكعال  اكات  افي احاك  ااراس   

 .اكعيلمت  املحاس   نظا  وتستخد  اإااري  طاب  ذال عيلمت  مؤسس  يبجامع امستغانماواه

 : البحث صعوبات

 اكعام . املاكت  متدا  في املااج  نقص 1-

 .واكقلانن  اكتن ت ي  املااستم ماعدا باكصا  والما اكعيلم  املحاس  يخص ف يا مااج  وجلا عد  2-

 :املتبع املنهج

 وإث ال املةاوح   اإلشكاكت  عل  اإلجاب  أجل وم  اكدراس   محل امللضلع ط تع  إي  باكنظا

 كادراس  مدخال شكا  اكتر اكعام  بامل اهتم يتعا  فتيا اكل    املنهج باستعيا  قينا  اك اضتالااملتخنا،
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اا وعاض املاكت   املحاس   م  ومقارنهها خصائصها  أهيتهها  خال  م  اكعيلمت اباملحاس   واملتعاق   كت ت 

 .عايهااواكاقاب  املنةانت  وتن ت  إعداا

اسرنلال كرثال  املنةانترال مكلنرال مختارف وتحاترل اكتحاتلري  املرنهج علر  كر ك  اراسرتنا فري اعتيردنا كيرا

 .واكنتائج االستنتاجال أهم عل  واكلقل اككات ا في اكسابق 

 :العمل طريقة شرح

 . فصان  في اكنظاي  ا يان  في عا ينا اك ح  ملضلع كتحاتل

أظهانااتعاي ااكايحاس  ااكعيلمت اواخصائصهااواك ااا احت اكعيلمت مدخلاإي ااملحاس  ا  :األول  الفصل

 م اائهااواأسسهااواأشكاكهاارثماتةاقنااإي اأعلا ااملحاس  ااكعيلمت .

اافته عا ينا حت :الثاني الفصل اتعايف اخال  ام  ااملنةانت  اتن ت  افي ااكعيلمت  ااملحاس   ااملنةانت آكتال

 تن ت  عل  اكاقاب  و اكعيلمت  املنةانت  تن ت  إجاااال اكعيلمت اواذكااخصائصهااوام اائهاا ثماتكاينااع ا

 .اكعيلمت  اإلياااال و اكن قال م اكل عياتال

 اكنظاي  ا يان  في رأيناه ما إسقاط خالكه م  حاوكنا اك ي اكتة تق  ا يان  إي  فته فتةاقنا الثالث الفصل أما

كات ااكعال ااالقتصااي  اكتجاري اواعال ااكتستن ابجامع امستغانماواتحاتلاافي املنةانت  تن ت  إجاااال عل 

 تةلران قالااكتستن اخال ااكسنلالااألخن ،.



 

 

 

 

 

 

 املبحث األول: عموميات حول املحاسبة العمومية
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 املبحث الثالث: األعوان املكلفون باملحاسبة العمومية
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 تمهيد

 تتطور  بدأت اإلنسانية، الحضارات بقدم قديمة تعتبر العمومية املحاسبة فإن التاريخ ىإل رجعنا إذا

 له بذاته قائما علما أصبحت أن إلى 1789 سنة الفرنسية الثورة منذ وخاصة اإلداري  التطور  مع أسرع بوتيرة

 األمالك إلى التطرق  يمكن ال لذا فيها، تمارس التي الدول  خصوصيات تعكس محلية أخرى  وقواعد الثابتة قواعده

 تكفي ال العمومية املالية فدراسة العمومية، اإلدارات امليزانيات وتنفيذ تسيير كيفية إلى التطرق  دون  العمومية

 التي العمومية املحاسبة إلى اللجوء يتم لذا )النفقات اإليرادات،( وزيعهاوت العمومية األموال جميع على لالطالع

 تطبيقها مجال سيما ال عنها يميزها خاص طابع من مالها إلى األخرى  املحاسبة علم فروع عن تميزا أكثر علما تعد

 . عليها ترتكز التي واملبادئ واملفاهيم

 تحكم و نــــــــــــتبي التي القانونية امـــاألحك و القواعد على ترتكز أنها ثـحي كبير دور  ةـــــــــــــالعمومي للمحاسبة

 .لها التابعة الهيئات و املؤسسات و بالدولة الخاصة العمليات و الحسابات و امليزانيات مراقبة و تنفيذ كيفية

 بعض هنالك أنه حيث إداري، طابع ذو األقل على طرف فيها يكون  التي املعامالت من ملجموعة تتطرق  أنها أيضا

 .بالخزينة الخاصة كالحسابات العمومي محاسبي لنظام تخضع ال التي اإلداري  طابع ذات العمليات

 :مباحث ةثالث الفصل هذا في سنتناول  ومنه

 عموميات حول املحاسبة العمومية األول:املبحث 

 املحاسبة العمومية أسسأهداف و خصائص و املبحث الثاني:

 الثالث:األعوان املكلفين بعمليات املحاسبة العموميةاملبحث 
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 املبحث األول:عموميات حول املحاسبة العمومية

تعد املحاسبة العمومية علما أكثر تميزا عن فروع  علم املحاسبة األخرى ،و هذا ملا لها من طابع  

حاسبة العمومية و خصائصها و مجال مخاص يميزها و لهذا سنتناول في هذا املبحث بعض التعاريف لل

 تطبيقها.

 املطلب األول:تعريف املحاسبة العمومية

ارتبط نشوء املحاسبة العمومية بعاملين أساسين تمثل في تطور مفهوم املحاسبة و نشأة الدولة التي 

خدمات،مما تقتض ي قيامها بتقديم الخدمات العامة للمواطنين و الحصول على املوارد الالزمة لتمويل هذه ال

ام ـــــــها تنظيم املوارد  و النفقات العامة و املراقبة على املال العـــــــــــــالدولة من خالل وسيلة تستطيع إيجاد إلىأدى 

 .و كانت هذه  الوسيلة هي املحاسبة العمومية

 :أسلوبظهر   إذنشأة املحاسبة،و تطورها بأسلوبها الحديث،نتيجة تطور التجارة في أوروبا  العامل األول 

القيد املزدوج في تسجيل املعامالت املالية و كان ذلك في شمال ايطاليا،و يتم استخدامه من طرف التجار 

م و قد اشتهر  1573عام  إلىم عندما كتب بينديتوكوترولي عن ذلك و لكن تأخر طبع الكتاب 1458في عام 

م،و نظرا لتوسع املعامالت 1494من كتب في القيد املزدوج عام كأول   (luca baciolo) لوقا باسيليو األب

 املتوسط كان لها أثر بارز في تطور املحاسبة في هذه املرحلة. األبيضالتجارية مع بلدان حوض البحر 

 :جانب وظائفها التقليدية السهر على كافة  إلىظهور الدولة بمفهومها الحديث، ليشمل  العامل الثاني

اسق و تتقدم في ـــــر في تنـــــــالنشاطات االقتصادية في الدولة و التحقق من أن هذه النشاطات املختلفة تسيي

اطراد نحو تحقيق أهداف املجتمع االقتصادية و االجتماعية و السياسية و ترتيبا على ذلك بات واجبا على 

تحقيقا لصالح  دخل لتعالج و توجه و تقرر و تراقب استخدامات املوارد االقتصاديةالحكومة أن تت

 املجتمع.

برزت مالمح املحاسبة العمومية خاصة بعد فترة الكساد  و مع هذا التنوع في دور الدولة الحديثة

ام و توفير ــلعال اـ،فأصبحت الدولة تقوم بمهام املحاسبة و الرقابة على املم 1929الذي شهده العالم سنة 

الشفافية ،باإلضافة إلى تطور مفهوم املحاسبة بوجود تقنيات جديدة تعتمد أساسا على مبدأ القيد 

 1 املزدوج مما يساعد بإنشاء حسابات للدولة من خاللها تستطيع تقدير إيراداتها و نفقاتها.

                                                           
1
 133، ص 1988،الدار الجامعية االسكندرية  مبادئ املالية العامةحامد عبد املجيد دراز،   
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 من ينظر التي الزاوية حسب تعريفها يتم إنما و العمومية للمحاسبة جامع تعريف إعطاء الصعبمن 

 :رئيسية نظر وجهات ثالثة نجد األساس هذا وعلى ،إليها خاللها

1العمومية للمحاسبة القانوني التعريفالفرع األول: 

 

 العمومية يعرف املحاسبة الذي و 1862 ماي 31 في الصادر الفرنس ي املرسوم من مستوحى التعريف هذا

 نقود هي التعريف حسب هذا العامة النقود و ،"العامة النقود تسيير على املطبقة القواعد مجموعة" أنها على

 .العمومية املؤسسات و البلديات و املحافظات و الدولة

الذي 1962،ديسمبر 29 مرسوم صدور  غاية إلى الزمن من قرن  طيلة املفعول  ساري  التعريف هذا ظل   

 فعبارة النقود،العمومية املحاسبة نطاق في الحاصل التطور  بفعل الواقع عن بعيدا السابق التعريف اعتبر

 لها التي وسائل الدفع كل أي النقدي الطابع ذات األموال كل لتشمل مدلولها في التوسع من الرغم على و العامة

 إال ،مدفوعات و إلى تحصيالت آجال املحولة الديون  و الحقوق  سندات كل أي املحفظة قيد كذا و إجرائية قوة

 املحاسبة تطبيق مجال ضمن اليوم التي أصبحت املواد و املنقوالت و كالعقارات النقدية غير األموال تستثني أنها

 .العمومية

2العمومية للمحاسبة التقني التعريفالفرع الثاني: 

 

 تنظيم وظيفة و العمومية الحسابات عرض قواعد" أنها التقني الجانب من العمومية املحاسبة تعرف

 تقنية عرض في العمومية املحاسبة مدلول  يحصر حيث ضيق التعريف هذا أن غير،"العمومية املحاسبة

 املحاسبين و لآلمرين بالصرف املالية العمليات ذلك إلى إضافة يشمل مجالها أن غير العمومية الهيئات حسابات

  .مسؤولياتهم و التزاماتهم و العموميين

3العمومية للمحاسبة اإلداري  التعريفالفرع الثالث :

 

 وظيفة و تنظيم العمومية الحسابات عرض قواعد" أنها العمومية املحاسبة تعرف إدارية نظر وجهة من

 تتسم التعريف  هذا اإلدارية في السمة كون  محدودا اآلخر هو يبقى التعريف هذا أن غير،"العموميين املحاسبين

 األخرى  الجوانب مختلف كذا بالصرف و األمرين وظيفة تنظيم تستثني و العموميين املحاسبين وظيفة تنظيم في

.العمومية املحاسبة قواعد تطبيق ضمن تدخل التي
 

 

                                                           
1
 132ص 1999 األردن، عمان، للنشر، الوراق مؤسسة ،العامة امليزانية و الحكومية املحاسبة الحسيني، إبراهيم قاسم   

2
بتاريخ  www.stagemaster.jimdo.com املوقع االلكترونيتم االطالع عليه من دروس املحاسبة العمومية منصوري الزين،  

 2ص، د 35سا21على الساعة  02/2019/ 18
3
 2نفس املرجع السابق ص  
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 الشـامل التعريـف تقـديم و السـابقة التعـاريف مسـتها التـي الجوانـب مختلـف جمـع يمكـن سـبق ممـا

 تنفيذ يفيةــــك كمـــــــــــــــــتح و تبين التي القانونية األحكام و القواعد كل العمومية املحاسبة تعني" للمحاسبة العمومية

 بيــــــــــــــــــــالشع سلــــاملج و الدســتوري املجلــس و بالدولــة الخاصــة العمليــات و الحســابات و امليزانيــات و مراقبـة

 العموميـة املؤسسـات و (املحليـة أي) اإلقليميـة الجماعـات و امللحقـة امليزانيـات و الحسـابات مجلـس و نيــــــــــــــــــــالوط

 .اإلداري  الطابع ذات

 كل  امليزانية بتنفيذ يقصد و  مسؤولياتهم و  العموميين املحاسبين و بالصرف اآلمرين التزامات أيضا تبين كما

 لألمرين بالنسبة سواء الحسابات مسك كيفية كذلك  املحاسبة تبين كما.اإليرادات تحصيل و النفقات تنفيذ من

 .العموميين املحاسبين أو بالصرف

 و التمييز بينها و بين املحاسبة املالية املطلب الثاني:مجاالت تطبيق املحاسبة العمومية

اضعة يمكن حصر مجال املحاسبة العمومية من جانبين الجانب العضوي و يتعلق بالهيئات الخ

العمليات  آياعد لقواعد املحاسبة العمومية و الجانب املادي و يخص العمليات التي تطبق عليها هذه القو 

 املالية و املحاسبة.

  الجانب العضوي الفرع األول :

املحاسبة العمومية  هي تلك املذكورة في املادة األولى  من قانون املحاسبة  لقواعدالهيئات الخاضعة 

املجلس الشعبي وري و ـــــــــــة و املجلس الدستــــــــــــو هي " الدول 1990 أوت15املؤرخ في  90/21العمومية رقم 

و املؤسسات العمومية ذات  اإلقليميةة و الجماعات ــــــــــــات امللحقــة و امليزانيـــــــــــــــي و مجلس املحاسبــــــــــــــالوطن

 ".اإلداري الطابع 

إن ما يميز هذه الهيئات عن غيرها من الهيئات أو املؤسسات العمومية  مثل املؤسسات العمومية 

االقتصادية و املؤسسات العمومية ذات طابع صناعي و تجاري هو كونها أشخاص اعتبارية خاضعة للقانون 

واطنين و فرض تواجه األوامر أو النواهي للم( العام و هي تتصرف في غالب األحيان كسلطان عمومية 

 1.) االلتزامات عليهم

معيار أخر لتمييز الهيئات العمومية كمفهوم املحاسبة عن بقية الهيئات هو اعتماد  إضافة كما يمكن

 املحاسبيين العموميين لها من قبل وزارة املالية.

 الجانب املادي الفرع الثاني:

                                                           
1
 6ص   مرجع سبق ذكرهمنصوري الزين   
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العمليات املادية و املحاسبة العمومية من طرف األمرين بالصرف و املحاسبيين العموميين ،فهي تتعلق بصفة  

 يلي: عامة بما

 تنفيذ اإليرادات و النفقات. 

 تسيير املمتلكات. 

 .انجاز عمليات الخزينة؛مسك املحاسبة 

 الفرع الثالث:التمييز بين املحاسبة العمومية و املحاسبة املالية

تلتقـي املحاسـبة العمومــة و املحاسـبة املاليــة للوحـدات االقتصــادية فـي كثيــر مـن النقــا  املشـتركة، كــون 

حسـب طبيعـة  ، هـذاملنهما يعتمدان على املحاسبة إال أن هذه الخاصية ال تمنع أن تكون بينهما عناصر اخـتالف

 ختلفة لهاتين املحاسبتين.هذا ما سنوضحه من خالل عرض املميزات املشتركة و امل و هدف كل منهما.و

 أوجه التشابه:1*

 1تتمثل أوجه الشبه بين املحاسبتين فيما يلي:

 من حيث استخدام القيد املزدوج : 

تعتمد كل من املحاسبة املالية و العمومية في تسجيل أوجه نشا  العمليات املالية على استخدام 

دائن بنفس  اآلخر لية مالية لها طرفان طرف مدين و لقيد املزدوج،و يعني ذلك أن كل عماطريقة 

 القيمة.

 من حيث الوثائق: 

ــن املستنــــــــــــــدات و مجموعة ن مجموعة مـون مـــــــما واحد و الذي يتكـــي كالهـبي فـــــــــــــــــن النظام املحاسإ

سبة العمومية العمليات املالية و السجالت. حيث تسجل كل من املحاسبة املالية و املحا من الدفاتر 

العامـ،و تبوبها في جداول،ثم  األستاذدفتر  إلىدفاتر اليومية،ثم ترحل  إلىمن واقع مستنداتها مباشرة 

يتم استخراجها النتائج عن طريق القوائم املالية و هي في املحاسبة املالية تمثل املوازنة و الحسابات 

 الختامية،أما في املحاسبة العمومية فهي الحساب الختامي فقط.

 من حيث وحدة القياس: 

قيمة الصفقات  إلثباتود هي وحدة للقياس تتفق املحاسبة املالية و املحاسبة العمومية على أن النق

 اإليراداتعند التعبير عن  ، وذلكالنظر من قدرتها الشرائية النقود بغضاملالية، مع ثبت وحدة ثبات 

 و الخصوم. األصول و النفقات و 

                                                           
1
 .40،ص  2001،  1،دار صفاء للنشر ،عمان  املحاسبة الحكوميةمحمد جمال علي هاللي،  
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 من حيث االستمرارية: 

يعتمد كال النوعين من املحاسبة على فرضية االستمرار، حيث أن طبيعة النشا  العمومي نشا   

و الدفاع و العدالة  نــاألمات العمومية سواء في ـــــالخدم إلىاملجتمع  اجةــــــــحمرار ـــــــتيجة الستـــــــر نـــــــمستم

 و شأنها من ذلك شأن املؤسسة التجارية الهادفة للربح.

 من حيث الفترة املحاسبية: 

   حدة،و ذلك بتحميلها  سنة علىلكل  األعمالنتائج  إظهار الفترة املحاسبية اثنتا عشر شهرا ،بحيث

 .إيراداتبما يخصها من نفقات و 

 توفير املعلومات: 

معنى لفئات املستخدمين في شكل  ، ذاتحيث قياس و توصيل املعلومات املفيدة تتفق كال املحاسبتين من 

 قوائم مالية و تقارير دورية و ختامية لفترة النشا .

 :أوجه االختالف2*

ها ـــــــــــــــــــأهداف نونيـة و ق بطبيعتهمـا القاـــــــــما يتعلـــــــــيزين و مختلفتين فيــــــــــل من املحاسبتين نظامين متمـــــــــــتتمثل ك

 1 :و مجال تطبيقها كاآلتي

 :من حيث الطبيعة القانونية 

ة ـــــــــــــــقواعد املحاسبة العمومية بما فيها التقنية كلها ذات مصدر تشريعي أو تنظيمي،أما قواعـد املحاسب

ــــفإنهة ــــــــــالخاص ــــعبـــارة عـــن معايي ا قبـــل كـــل  ـــ يءـــــــــ ــــمســـتمدة مـــن الع بطار أو ضـــو ـــــــ ــــاالتفاق أو ادات ـــــــ ات ــــــــ

ــــاملحاســـبية،ووجدت قب ــــثـــم يـــأتي التش املعنيـــين، طـــرافاأل وال عامـــا مـــن قبـــل ــــــــ بعـــد ذلـــك  ريع أو التنظـــيمـــــ

ليعطـي الصـبغة القانونيـة لهـذا التنمـيط املحاسـبي مثلمــا هـو شـأن بالنسـبة للمنـاملج املحاسـبة املطبقــة 

 البلدان.في مختلف 

  األهدافمن حيث: 

التحقـــق مـــن قانونيـــة شـــرعية أو نظاميـــة العمليـــات املاليـــة،بينما  إلـــى أساســـاترمـــي املحاســـبة العموميـــة  

الهيئــــــات  إلــــــىفبالنســــــبة  األولــــــىبالدرجــــــة  ةمعرفــــــة نتيجــــــة هــــــذه العمليــــــ إلــــــىتهــــــدف املحاســــــبة الخاصــــــة 

ن ســـبب وجـــود هـــذه الهيئــــات أل  ،بيـــرةأهميــــة ك ليســـت ذاتالعموميـــة أو الحكوميـــة،تعتبر هـــذه النتيجـــة 

ن مـا إالقيـام بـبعض املهـام أو تقـديم خـدمات ذات منفعـة عامـة و باملقابـل فـ إنمـاليس لتحقيق الربح،و 

هم ـحـاـــــــــــها أربـــــــــــــدون منــــــــــــــــيهم املقاولين و املساهمين و املعنيـين فـي املؤسسـة التجاريـة الطريقـة التـي يستم

 .فوائدهمو 

                                                           
1
 19ص،2003 ،الدار الهدى للنشر الجزائراملحاسبة العموميةمسعى محمد،  
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 :من حيث مجال التطبيق 

املالحظ أن املحاسبة الحكومية كانت و ال تزال تعتبر أساسا محاسبة نقدية أي متعلقة بعمليات من 

و الخصوم  ول ــــــــــــاألصوع ــــــل مجمــــــحيث يشم رها،ـــــــــواد و غيـــــــــــــــع النقود و الديون و املـــتحصيل و دف

 للمؤسسة.

لى الرغم ــــــــــية عـــــــــــــو لعل السبب الرئيس ي في عدم توسيع مجال تطبيق املحاسبة العمومية أو الحكوم

الصعوبات الكبيرة من الناحية القانونية في تقييم  إلىمن محاولة ذلك في بعض البلدان يعود 

صعوبة تقييم ذمتها املالية و معرفة ،و بالتالي األخرى ممتلكات الدولة و الهيئات الحكومية أو العمومية 

 مركزها املالي.

 املطلب الثالث:مبادئ املحاسبة العمومية

 هي:مبادئ  ةللمحاسبة العمومية ثالث

  املبدأ القانوني :الفرع األول 

 ، املحاسبلفصل بين الفرصة و العمل و تعني ترك املبادرة للموظف اآلمر بالصرفا يعني هذا املبدأ 

 القواعدو نجاز مهمة وذلك في إطار تنفيذ امليزانية و التنظيم هو العمل وفق القوانين إالعمومي في كيفية 

 خاصة ذلك املدرجة في القانون املالية و امليزانية.

 املبدأ اإلداري  الفرع الثاني:

املساهمين في انجاز في الفصل بين األمر بالصرف و املحاسبيين .فعليه تنفيذ امليزانية يضمها كل 

 العمليات املتعلقة بتحصيل اإليرادات،و تلك املتعلقة بدفع النفقات املرخص بها بموجب امليزانية.

 ـم اآلمـــــــــــرين بالصرفـــــــــــوهذه العمليات ينجزها أعوان إداريين يميز بينهم حســـــب طبيعـــــــــــــــة الوظائــــــــــــف املؤداة و ه

 و املحاسبيين العموميين.

 ويعتبر هذا املبدأ مبدءا أساسيا من مبادئ املحاسبة العمومية و يخضع لعدة أسباب و هي:

 ن بمهمتين مختلفتين:مهمة إدارية و مهمة مالية.اتتعلق الوظيفت 

 .تجنب تداخل املهام 

  .اختالف الكفاءات 

 أما مبررات هذا املبدأ فتتمثل في ما يلي:

: كل عملية متعلقة باإليرادات أو النفقات هي في مضمونها عبارة  عن دين للدولة تخصصتقسيم مهام ال

أو دين يقع على عاتق الدولة مثل تعيين موظف )تحصيل اإليرادات  (لدى الغير مثل سند أو آمر التحصيل
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ختالف املهام لي فالتافي كلتا الحالتين ال بد من القيام بجملة من املهام اإلدارية و املالية با)دفع النفقات (

 أعوان املكلفين باالنجاز. يتطلب اختالف

        أي حركية األموال، )دخول و خروج األموال(إمساك آمرون بالصرف حسابات التسيير  املراقبة املشتركة:

و هذا ما يسهل عملية املراقبة عن طريق مقارنة الحسابات و اكتشاف املخالفات و بالتالي :تحديد 

 املسؤوليات،كما تسهل للمراقبة املتبادلة فاآلمر بالصرف يراقب املحاسب العمومي و العكس صحيح. 

زارة املالية فمن بما أن كل األموال العمومية توضع في حساب واحد تحت مراقبة و  حدة النشاط املالي:و 

الطبيعي أن يكون كل املحاسبييـــــــــــن تحـــــــــــت سلطتـها املباشـــــــرة يخضعـــــون لهـــــــــــا في 

 1.)اآللية العامة (، كما يسمح بمراقبة كل األنشطة املاليةالخالتعيين،الترقية،الفصل....

 املبدأ التقني  :الفرع الثالث

مجموع عناصر امليزانية يجب تسجيلها حسب  اإليرادات لدفع النفقات حسب هذا املبدأ،عدم تخصيص 

 قيمها الفعلية دون زيادة أو نقصان و هذا املبدأ تحكمه قاعدتان:

 :القاعدة األولى 

غطية وحدة األنشطة املالية لكل مؤسسة عمومية،و كل األموال مهما كان مصدرها تستعمل لت 

ينتج عن هذه القاعدة وجود صندوق واحد و حساب جاري واحد لكل .طبيعتهانفقاتها مهما كانت 

من قانون املحاسبة العمومية املحاسب له صندوق 144مؤسسة عمومية.و هذا ما تؤكده املادة 

 .واحد،و بموجب ترخيص من الوزارة املالية حساب جاري واحد

 :القاعدة الثانية 

األموال العمومية إذ تشكل جملة من االستعدادات املالية التي تسيير الخزينة من قبل الدولة و كذلك 

 2توضع تحت تصرف املؤسسات العمومية و التي تسيير  من طرف الدولة.

 :مبادئ املحاسبة العمومية       I-1الشكل

 

 

 

                                                           

1
مذكرة تخرج ماستر جامعة مستغانم  دور املحاسبة العمومية في تحقيق التوازن املالي لدى الهيئات العمومية الشارف بن عطية تواتي ،   

 5ص 2017.2018
 
2
 6ص الشارف بن عطية تواتي ،مرجع سابق الذكر    

 

 مبادئ

املحاسبة 

العمومية

الفصل بين الفرصة و  لقانونيااملبدأ 

 العمل

وال
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الشارف بن عطية تواتي ، دور املحاسبة العمومية في تحقيق التوازن املالي لدى الهيئات العمومية مذكرة تخرج ماستر جامعة مستغانم : صدرامل

 5ص 2017.2018

 

 

 و أسسها املحاسبة العمومية الثاني:أهداف و خصائصاملبحث 

 و أسسها. خصائصها أهداف املحاسبة العمومية و ختلف مل ااملبحث عرضيتناول هذا 

 و أشكالها املطلب األول:أهداف املحاسبة العمومية

 من املهم  التطرق في هذا املطلب إلى أهداف املحاسبة العمومية و كذا التطرق إلى أشكالها. 

 الفرع األول :أهداف املحاسبة العمومية 

 حــول  مصــداقية ذات موضــوعية ومعلومــات بيانــات تــوفير إلــى وميةـــــــــالعم حاسبةـــــــــــــامل هدفــــــت

 وذلــك العــام املــال وتــداول  صــرف فــي الرشــادة و الشــفافية تحقيــق أجــل مــن لعــام،ا القطــاع  ا ــــــــــــــنش

 العمليــات تنفيــذ ونتــائج املــالي املوقــف عــن الكامــل اإلفصــا  مــع الصــادق التحديــد إلــى الوصــول  بهــدف

 .للدولة املالية

1 :يلي فيما املحاسبة أهداف تحديد يمكن ،اإلطار هذاو في 
 

 تطبيــق" طريــق عــن وذلــك والنفقــات اداتيــر اإل  مجــال فــي نيــةيزاامل ترخيصــات  احتــرام مــن التحقــق  *

 املوازنــة، ضراوأغــ اعتمــادات حــدود فــي يــتم الصــرف أن مــن للتأكــد وأثنــاءه الصــرف قبــل املاليــة الرقابــة

                                                           
1
للدولة ،كلية العلوم االقتصادية  املالية العمليات بتنفيذ الجزائري الخاص العمومية املحاسبة نظام إصالح آفاق شالل زهير  أطروحة دكنوراة    

 11ص  2014\2013علوم التجارية و علوم التسيير جامعة بومرداس  سنة 

 

املبدأ 

 داري اإل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

غإ

 تقنيالاملبدأ 

بين اآلمر الفصل 

 بالصرف و املحاسب

عدم تخصيص اإليرادات 

 للنفقات
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 التـــي والحـــدود التصـــرف لكيفيـــة املنظمـــة ءاتاواإلجـــر  واللـــوائح القـــوانين حـــدود فـــي ءاتـــهاإجر  وســـالمة

 .املوازنة أهداف تحقيق في العامة النفقات ترشيد يكفل له،بما وضعت

 املاليـة ماتهـاالتز إ و الدولـة حقـوق  إثبـات"إلـى إضـافة العـام، املـال حمايـة يضـمن فعـال داخليـة رقابـة نظـام تـوفير  *

 .بالتزاماتها والوفاء حقوقها تحصيل ومتابعة

 .بها الوفاء ومتابعة العام القطاع وحدات ملختلف املالية تزاماتاالل على الرقابة تحقيق  *

 أجـل ومـن العموميـة للخزينـة املاليـة الوضـعية تحديـد أجـل مـن النقديـة التـدفقات حركـة حـول  البيانـات تـوفير  *

 .الخزينة تمويل مصادر تحديد و قراراتال اتخاذ

 اراتر القـ واتخـاذ سياسـاتها ورسـم املختلفـة الحكوميـة للوحـدات املاليـة كـزراامل لتحديـد الالزمـة املعلومـات تـوفير* 

 .املقبلة راتالفت في للدولة العامة املوازنة راتتقدي إعداد على يساعد بما بها، املتعلقة

 علـى املترتبـة واملاليـة االقتصـادية النتـائج لتوضـيح الالزمـة البيانـات تقـديم مـع املاليـة قـانون  تنفيـذ نتـائج إظهـار * 

 .الحكومة أنشطة

 زانيـةاملي فـي لـه املخطـط األداء توقعـات مـع الفعلـي األداء مقارنـة طريـق عـن األداء لتقيـيم الالزمـة البيانـات تـوفير * 

 .العامة

 اعــــــــيـــــــــــــالض نــــــــم يهاــــــــــــعل اظـــــــوالحف تهاـــــــــــــلحماي وميةـــــــــالحك اإلدارية للوحدات اململوكة األصول  على الرقابة إحكام* 

 واتخـاذ والتخطـيط السياسـات لرسـم الالزمـة واملعلومـات البيانـات وتـوفير االسـتخدام، سـوء أو االخـتالس أو

  .أدائها لتقييم الحكومية اإلدارية الوحدات ألداء واملتابعة والرقابة ،راراتالق

 املحاسبة العمومية أشكال :الفرع الثاني

 1 املحاسبة العمومية تمسك للسنة الكاملة و هي فترة تنفيذ امليزانية و تشمل:

 . العمليات املتعلقة بتنفيذ امليزانية و بالتالي الوثائق امللحقة بها و ذلك ملدة سنة 

 .عمليات الخزينة 

 .عمليات التسوية 

 مراقبة السلطات بنتائج إعالمتحديد و تنفيذ العمليات و مراقبتها،و  إلى أساسابما أن املحاسبة تهدف 

 .)محاسبة مالية(وجزء مال  )إداريةمحاسبة ( إداري :جزء  جزأينالتسيير،فهي تتكون من 

 اإلدارية:املحاسبة 

                                                           

1
 7ص الشارف بن عطية تواتي ،مرجع سبق ذكره ،   
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ـــــــــــــهــــــــــــي محاسب ـــــــــــــة اتخـــــــــ ـــــــــــــتاذ القــــــــــــ ـــــــــــــرارات املتعلقــــــــــــة بـــــــ املتعلقــــــــــــة بــــــــــــدفع  األوامــــــــــــر ،تضــــــــــــع نفيذ امليزانيةــــــــ

قـــــــــب املـــــــــالي و تتمركـــــــــز فـــــــــي وزارة اآلمـــــــــر بالصـــــــــرف و املرا،تمســـــــــك مـــــــــن قبـــــــــل اإليراداتالنفقـــــــــات و تحصـــــــــيل 

املالية،فمحاســــــــبة االلتزامــــــــات هــــــــذه تســــــــمح بمتابعــــــــة اســـــــــتخدام االعتمــــــــادات امللتــــــــزم بهــــــــا و املتــــــــوفر منهـــــــــا 

 فعال.

 :املحاسبة املالية

        ،األموال.تهتم خاصة بحركة اإلداريةهي محاسبة عمليات الدفع و التحصيل فهي عكس املحاسبة 

 : محاسبين أسلوبينو يتم تسجيل العمليات املنجزة وفق 

دفع لنفقة تسجيل مرة  أو  لإليرادوفق هذا النظام كل عملية تحصيل  :)القيد املنفرد(التسجيل البسيط 

 حسب املصلحة أو القسم و طبيعة النشا . األموالتقيد فيه حركة  إضافي واحدة في دفتر اليومية

للخزينة الرئيسيون هذا النظام املحاسبي املتبع من قبل املحاسبون )القيد املزدوج(املزدوج التسجيل 

مدين  أخر و يضع حساب دائن و الوالية،محصل املوارد املالية، أمين،إداري املؤسسات العمومية ذات طابع 

 تسجل فيه العمليات باملبلغ حسب طبيعتها و مصدرها.

ون ـــــــــــــــرف املحاسبــــــــن طــــــــــعضها يمسك مــــــــــــــــن الحسابات بـــــــــجموعة مــــــــخدام مـــــــــــــالية تمارس باستـــــــــــــــــبة املـــــــــــــــاملحاس

ون بتنفيذ عملية ر ال يق األعواناملحاسبون.هؤالء  أعوانتعرف بالحسابات النظامية و يمسكها  ر اآلخو البعض 

و مراجعة  كل العمليات  تجميعو عملية دفع النفقات ،بل مهمتهم تتمثل في تجميع و  اإليراداتتحصيل 

 ات:هذه الحساب أهماملنجزة من قبل املحاسبون مثل الوكالة املركزية ملحاسب الخزينة و 

بالدفع،كل الظروف التي نفذت فيها امليزانية تقدم  األمر و هو الحساب الذي يضمه  :اإلداري الحساب 

 أنعدم سالمة التنفيذ كما يجب  أو للهيئة التي صادقت على امليزانية للحكم على سالمة  اإلداريةالحسابات 

 ة من السنة املوالية للسنة املنتهية.يجويل 30 أقصاهالالزمة ملجلس املحاسبة في اجل  اإلثباتتسلم مع وثائق 

الــــــــــذي يبــــــــــين مــــــــــن خاللــــــــــه املحاســــــــــب كيفيــــــــــة تســــــــــيير األمــــــــــوال العموميــــــــــة و مقارنتــــــــــه  هــــــــــو حساااااااااااب التساااااااااايير:

بالحســــــــاب اإلداري،يجــــــــب أن يقــــــــدم هــــــــذا الحســــــــاب مرفقــــــــا بوثــــــــائق اإلثبــــــــات الالزمــــــــة ملجلــــــــس املحاســــــــبة  فــــــــي 

ـــــــــــجويلي 30نفــــــــــس اآلجــــــــــال الســــــــــابقة: ـــــــــــسبتمب 01ة الســــــــــنة املواليــــــــــة للســــــــــنة املنصــــــــــرمة و قبــــــــــل ــــــــــــ ـــــــــــر بالنسبـــــ ة ــــــــــ

 1زينة و محاسب البريد و املواصالت.ــــــــــب الخــــــملحاس

 :خصائص املحاسبة العموميةاملطلب الثاني

                                                           

1
 7ص،الشارف بن عطية تواتي ،مرجع سبق ذكره     

 



مدخل إلى                                                                          األول الفصل 
 املحاسبة العمومية

 

 
17 

1: يلي فيما نوجزها التي الخصائص من بمجموعة العمومية املحاسبة تتميز

 

 مميز محاسبي إطار عن عبارة هي العمومية املحاسبةالفرع األول :

 رقمية معطيات بتسجيل يسمح الذي تنظيمي إطار و معلومات نظام هي عامة بصفة املحاسبة

 أصول  ؤسسةــــــــــللم ماليةــــــــــال الذمة صــــتخ معلومات اءـــــبإعط حــــتسم حددةــــــــــــم رةـــــلفت ةــــــمعين يئةـــــــــــــه أو للمؤسسة

 بالنسبة األسعار و التكاليف تكوين كيفيات كذا و الغير اتجاه املؤسسة وضعية و الدورة نتيجة و  ومـــخص و

 ليس موجهة كانت حيث،الصندوق  محاسبة تسمى كانت تقليديا العمومية املحاسبة نإف املعنويين لألشخاص

 من الوقاية و للنفقات املحدد املراقبة باتجاه لكن و،الصافية األصول  عناصر تطور  ميكانيزمات إجراءات التجاه

 هذا تتعدى فهي العمومية للمحاسبة الحالية النظرة أما العام املال تبديد أو سرقتها و األموال تحويل و  هربـــــالت

 فهي،الوطني املحاسبي املخطط من لها التابعة الهيئات و الدولة محاسبة تقريب نحو تتجه و التقليدي املفهوم

 ملحاسبة عريضة خطو  وضع و النتائج تحليل إلى ،العام الــللم ضابط و مــــمنظ هاــكون فكرة استبعاد عن تبحث

 .الوطنية املحاسبة لفائدة العمومية الحسابات استعمال تسهيل و  املمتلكات

 

 

 متخصص فرع هي العمومية املحاسبةالفرع الثاني :

 و ةـــــامليزاني ون ــــقان جانب إلى زائري ــــالج اليـــامل القانون  يـــــف ةــــــهام انةــمك العمومية حاسبةــــــامل لــتحت

 قواعد تضاف أن حيث ،جلية و واضحة حقيقية أصبح العمومية املحاسبة قانون  استقاللية،الجبائي القانون 

 للعمليات مرقمة و منظمة القواعد ذهــــــــــــه رـــــــــتعتب و العمومية للهيئات الداخلية العالقات تسيير في بها خاصة

 .الدولة مؤسسات و هياكل لدى املالية

 التقنية القواعد و القانونية القواعد من مزيج العمومية املحاسبةالفرع الثالث :

 قانونية لقواعد مزيج و إنتاج فألنها العام املال مراقبة و تنفيذ أداة هي العمومية املحاسبة أن اعتبرنا إذا

 .تقنية أخرى  و

                                                           
1
 111ص، 2001،الجزائر، العامة، املحمدية دار العمومية، املحاسبة و العامة املالية في دروس الصغير، حسين .أ   
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 موميةـــــــــــــــالع حاسبةـــــــــــــــــــبامل املتعلق و 1990 أوت 15 في املؤرخ 21/ 90 رقم القانون  تبرــــــــــــــيع:   القانونية القواعد-أ/

 الجزائر في ةالعمومي للمحاسبة القانونية للقواعد األساس ي درـــــــــــــــاملص هو،بتطبيقه الخاصة التنفيذية املراسيم و

 1.العمومية املحاسبة بقانون  عادة يسمى و

 :نجد هذا إلى إضافة 

 ،العموميين  املحاسبين اعتماد و بتعيين املتعلق و 1991/09/07املؤرخ في  311/91ملرسوم التنفيذي رقم  ا *

 املحاسبين بمسؤولية األخذ لشرو  املحدد و 1991/09/07املؤرخ في  312/91املرسوم التنفيذي رقم  * 

 ،العموميين املحاسبين مسؤولية يغطي تأمين اكتتاب كيفيات و الحسابات باقي مراجع إيرادات و  العموميين

 اآلمرون يمسكها التي املحاسبة إلجراءات املحدد  و 1991/09/07املؤرخ في  313/91املرسوم التنفيذي رقم 

 محتواها؛ و كيفياتها و العموميون  املحاسبون  و بالصرف

 األمرين تسخير بإجراءات املتعلق و 1991 و 1991/09/07املؤرخ في  314/91املرسوم التنفيذي رقم * 

 .العموميين للمحاسبين بالصرف

 الفرنسية النصوص عوضت التي التنظيمية النصوص من معتبرة مجموعة صدرت االستقالل بعد

 لعل والجزائري،  الواقع مع تكييفها على عملت و ،العمومية املحاسبة مجال عن الجوانب مختلف في املطبقة

 املحاسبيين. مسؤوليات و اللتزامات املحدد .65 /259 رقم هو ذكره يمكن تنظيمي نص أهم

املؤرخ في  17/ 84القانون  في الواردة تلك السيما و العمومية باملحاسبة متعلقة تشريعية أحكام عدة وجدت كما

 شريعـــــــــــــــــالت انــــــــــــــــــك إذا و .السنوية املالية قوانين مختلف و املالية بقوانين املتعلق و املتمم و املعدل1984/ 07/07

 على تتمثل القواعد لهذه أخرى  مصادر فهناك العمومية املحاسبة لقواعد الرئيسيين املصدرين يعدان التنظيم و

 :في الخصوص وجه

 :الدستور  1-

 االعتمادات استعمال على البرملان برقابة املتعلقة و 1996 سنة دستور  عليها نص التي األحكام هي و

 .الحكومة طرف من يقرها التي املالية

 من 84 املادة بينها من ،الرقابة في للبرملان الحق تعطي 1996) دستور (  الدستور  مواد من مجموعة هناك و

 الحكومة أداء و لعمل مناقشة تعقبه العامة السياسة عن بيانا سنة كل تقدم بأن الحكومة تلتزم":الدستور 

 ."تعيينها بعد الحكومة طرف من تقديمه لدى عليه وافق قد البرملان كان الذي الحكومة برنامج تنفيذ مدى ملعرفة

 :القضائي االجتهاد 2-

                                                           
1
 1990اوت 15الصادرة بتاريخ35املتعلق باملحاسبة العمومية ،الجريدة الرسمية رقم  0 21/9القانون    
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 جدل أو انتقاد محل أو ،غامضة تكون  عندما العمومية املحاسبة لقواعد تفسيرا إعطاء يمكنه الذي

 .الحاالت بعض في القانوني للفراغ سدا كذا و ،التطبيق أثناء

 :التقنية القواعد -/ب

 املالية العمليات وصف أو بيان إلى امةع بصفة،العمومية باملحاسبة الخاصة التقنية القواعد تهدف

 اغلب في القواعد هذه تكون  و ,بها املتعلقة الحسابات عرض و تسجيلها كيفيات تحديد و،العمومية للهيئات

 .املالية وزارة عن الصادرة التعليمات من مجموعة في محددة األحيان

 سس املحاسبة العموميةاملطلب الثالث: أ

و هي التي تتحكم أساسا في تحديد أرصدة الحسابات التي تقفل في أرصدة حسابات قياسا لنتيجة الحسابات 

 1الختامية في ختام السنة املالية:

 الفرع األول : األساس النقدي

يعتمد هذا األساس على تحميل حسابات االستخدامات املختصة ـ و بالتالي حساب النتيجة باملبالغ املدفوعة 

السنوات السابقة الل ــــــــــــــــفعال خالل السنة املالية بغض النظر عما إذا كان الصرف متحقق خالل السنة أو خ

 أو يستحق صرفه خالل سنة مالية الحقة.

وكذلك األمر بالنسبة للموارد حيث يتحمل حساب املصدر بموجب هذا األساس املحاسبي اإليرادات التي يتم 

قبضها فعال خالل السنة بغض النظر عن تاريخ تحقيقها، املهم هنا هو حدوث عملية اإلنفاق أو تحقق اإليراد 

 نظر عن زمن وقوعه.فعال بغض ال

        تتكون عناصر القوائم املالية وفق هذا األساس من التحصيالت النقدية و املدفوعات و األرصدة النقدية،

 و ال يعرف بأية مطلوبات،أما اإليرادات فيعترف بها عند استالم النقدية.

 مميزات األساس النقدي: يتميز ب . أ

 .البساطة و سهولة فهم القوائم املالية 

 لرقابة و السيطرة على التدفقات النقدية.ا 

 .سرعة الحصول على النتائج و هذا يساعد على إعداد تقديرات املوازنة بسهولة 

                                                           
1
 210و ص    172ص  1998 : 1حنا رزوقي الصائغ،محاسبة و ادارة االموال العامة املحاسبة الحكومية،الجامعة املفتوحة طرابلس الطبعة   
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مساوئ األساس النقدي: رغم اتساع استخدام األساس النقدي أال أنه غير معترف به في املحاسبة  . ب

 يلي:املالية في املؤسسة الفردية ألغراض ضريبية.و من أهم مساوئه ما 

 ال يعكس حسابات األصول و الخصوم مما يفقد النظام املحاسبي القدرة على إظهار املركز املالي    

 و النتائج املالية الصحيحة.

 .ال يساعد على التخطيط و ال يقدم معلومات عن تكلفة الخدمات العمومية 

 الفرع الثاني: أساس االستحقاق

يعرف هذا األساس بالعمليات و األحداث املالية خالل الفترة التي وقعت فيها، بغض النظر عن حركة النقدية 

الخاصة بها، و يترتب على ذلك إظهار األصول و االلتزامات و التسويات الختامية كاملة، مما يسهل أداء كل 

ن أنواع املؤسسات سواء كانت حكومية سنة مالية عن غيرها.و بطبيعة الحال فان هذا األساس ال يختلف بي

و التغيرات التي  )املالية و العينية(أو غير حكومية .وفق هذا األساس يتم االعتراف باملوارد االقتصادية كافة    

تطرأ عليها و تتكون عناصر القوائم املالية  من اإليرادات و النفقات املصروفات بما فيه االستهالكات و األصول 

 لعينية و االلتزامات و صافي األصول.املالية و ا

 يمتاز هذا األساس بعدة محاسن منها:

 .تمكين الوحدة من قياس أدائها 

 .مقارنة املخطط باملحقق 

 .يسهل عملية الرقابة على التكاليف مما يساعد على ترشيد اإلنفاق و تقليل التكاليف 

 الفرع الثالث: أساس االلتزام

حساب االستخدامات املتعلقة بالنفقات امللتزم بها املتعاقد عليها يعتمد هذا األساس على تحميل 

 بتاريخ االلتزام التعاقد بمعزل عن تاريخ تنفيذ العقد.و تحقق الصرف أو دمج مبلغه أو جزء من مبلغه.

و تزداد أهمية هذا األساس في محاسبة العمومية من العالقة بين التزام املتعاقدين و التخصيص 

 .)الغرض من االلتزام في املوازنة (اب املختص املعتمد في حس

الالزمة ملعرفة حدود تقيد الوحدة املحاسبية بالتخصيص املعتمد في أوسع يوفر البيانات املحاسبية 

نطاقه و هو االلتزام،و هي الحالة التي ال يظهرها محاسبيا أي من األساس النقدي أو األساس االستحقاق .ومن 

زداد أثاره املحاسبية في ـــــــــــــــــحصر في االستخدامات و تـــــــــــــــــــتطبيقه في املحاسبة العمومية ين أنهنا نالحظ 
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املشروع و العقود التي يتطلب تنفيذها في فترة زمنية قد ال تتجاوز السنة املالية التي تم فيها التعاقد أو أكثر 

 والت و التشييد و البناء.من سنة مالية ،وذلك في نشا  قطاع املقا

 

 املحاسبة العمومية أسس:  I-2) (شكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

العامة املحاسبة الحكومية،الجامعة املفتوحة طرابلس الطبعة  األموال إدارةحنا رزوقي الصائغ،محاسبة و  استنادا   الطالبة إعداداملصدر: من 

1 : 1998 

 

 

 

 األعوان املكلفون باملحاسبة العموميةاملبحث الثالث:

مهام و سلطات محددة  إلىعدة أعوان يختص كل منهم  إلىتستند مهمة تنفيذ العمليات املالية للدولة 

 يلي: قانونا،حيث يمكن التميز بين األصناف املوالية ألعوان املحاسبة العمومية كما

 بالصرف. اآلمر .1

 أسس املحاسبة العمومية

 األساس النقدي

 أساس االستحقاق

 أساس االلتزام
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 املحاسب العمومي. .2

 املراقب املالي. .3

 املطلب األول: اآلمر بالصرف

أمر بالصرف تعتبر مهمة األمر بالصرف من املهام التي تسري في الحدود القانونية للوظيفة و يمثل كل  

عون تنفيذ للمحاسبة العمومية حيث تسند له عملية تسيير امليزانية أو اعتمادات املالية للميزانية و هذا ما 

ابة ـــــت رقــــحـــــك تـــــيجعله يتخصص باملرحلة اإلدارية و التي يمكن أن تجعله يخضع إلى سلطات مختلفة و ذل

 انون و األنظمة املعمول بها.ــــع القــــــــــــر مـــــــــــل األوامــــــدى مطابقة كــن مـم ك للتأكدـومي و كذلـــــب العمـاملحاس

 الفرع األول : تعريف اآلمر بالصرف 

يعد آمر بالصرف في مفهوم هذا القانون كل شخص يؤهل لتنفيذ العمليات املشار إليها في مرسوم 

اآلمرون بالصرف هم من جهة  1992نون املالية التكميلي لسنةيتضمن قا  1992اكتوبر 11تشريعي املؤرخ في 

 1. و من جهة أخرى ثانويين أو أحاديين أوليين أو رئيسيينإما 

وفقا لنص املادة من قانون املتعلق باملحاسبة العمومية يعرف اآلمر بالصرف من خالل املهام املوكلة 

لتنفيذ إجراءات االلتزام و التصفية و إصدار سند األمر له،حيث يعتبر اآلمر بالصرف  كل عون معين قانونا 

ات التصفية و إصدار سند ــــــــــام بإجراءات اإلثبـــــــــــــبالصرف أو تحرير حواالت الدفع من جانب النفقات،و القي

 األمر بالتحصيل من جانب اإليرادات. 

 :  2تعرف اآلمر بالصرف كما يلي    90/ 21من القانون  23املادة  

في املواد  إليها املشاريعد اآلمر بالصرف في مفهوم هذا القانون كل شخص مؤهل لتنفيذ العمليات 

رة أعاله ليات املشار إليها في الفقـــــــــــــالحيات تحقيق العمـــــــــــين الصــــــــــن بـــــــــــبحكم التعيين أو االنتخاب لوظيفة لها م

 و تنتهي صفة اآلمر بالصرف قانونا و تزول هذه الصفة مع انتهاء هذه الوظيفة .

منه  21 إلى 16في املواد من  21/90))بالصرف فقد حدد قانون املحاسبة العمومية مر اآل  ملهام بالنسبة 

املحاسبة العمومية و السهر بالصرف مسؤوال إداريا مطالبا بموجب مهامه اإلدارية بقواعد   حيث يعتبر اآلمر

املالية سواء كانت  على تطبيقها في الهيئات العمومية التي يشرف عليها و اتخاذ القرار في ما يخص عمليتها

 عامة أو نفقات عامة كما يلي : إيرادات

                                                           
1
 145قانون املحاسبة ،مجموعة نصوص تشريعية و تنظيمية متعلقة بالقانون املحاسبة،الطبعة الثانية،برتي للنشر،ص    

2
 املتعلق باملحاسبة العمومية مرجع ذكر سابقا 21\90القانون من  23املادة     
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  لإليراداتبالصرف بالنسبة  اآلمر مهام: 

 حقوق الهيئات التي يشرفون عليها. إثبات *

 .اإليراداتتصفية  *

املحاسبين العموميين املكلفين  التي تضمن تحصيلها و املصادقة عليها اإليرادات أوامر إصدار *

 بعملية التحصيل.

  بالصرف بالنسبة للنفقات: اآلمر مهام 

 عقد االلتزامات بالنفقات العامة. *

املكلف  الضرورية للمحاسب العمومياإلثبات أوامر دفع النفقات و توجيهها مرفقة بوثائق  إصدار *

 بالتسوية أو الدفع.

 اآلمرو من أجل السير الحسن و املستمر و الدائم للمصالح و املؤسسات العمومية التي يشرف عليه 

ففي حالة غياب اآلمر  عنهم.بتعيين من ينوب  (21/90)ألزمهم قانون املحاسبة العمومية  بالصرف فقد

        نائب له ملمارسة مهامه )اإلنابة بالسلطات(بالصرف أو عدم قدرته على الحضور فأنه مطالب بتعيين 

من قانون املحاسبة 28و ذلك بموجب عقد تعيين قانوني يصادق عليه املحاسب العمومي)املادة 

العمومية(.كما يستطيع اآلمر بالصرف أن يعين من ينوب عنه في التوقيع )اإلنابة بالتوقيع(من املوظفين 

 .29يته مباشرة املادة األساسيين الذين يعملون تحت وصا

 بالصرف األمرين أصناف الثاني:الفرع 

 نوعين : إلىبالصرف  األمرينيصنف 

 الثانويين.بالصرف  األمرينبالصرف الرئيسيين و  األمرين

 بالصرف الرئيسيون: اآلمرون  1*

مادات مباشرة لصرفها دون توضع لديهم االعت اإلداري املتواجدون في أعلى الهرم  األشخاصهم 

املتعلق 90/ 21 من قانون  26بالصرف الرئيسيون في املادة  اآلمرونتدخل أي وسيط أخر و نجد ترتيب 

 وهم كما يلي :  باملحاسبة العمومية

 :لهم صفة اآلمر بالصرف الرئيس ي للميزانية العامة للدول و األصل أن الوزير هو  الوزراء

 رخصة امليزانية بإقراره لإليرادات و تسديد النفقات.املؤهل الوحيد في إطار 

 :88و هم آمرون بالصرف الرئيسيون عندما يتصرفون باسم الوالية حيث تنص املادة  الوالة 

بالنسبة  الرئيس يبالصرف  اآلمر الوالي هو  أناملتعلق بقانون الوالية على  7/ 90من قانون 

 مليزانية الوالية.
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 فذون عمليات خاصة عندما ين :اإلداري على املؤسسات ذات الطابع  ولين املعينينؤ املس

 .رأسهان على باملؤسسة املعيني

 مع العلم أن امليزانية ملحقة:على مصالح الدولة املستفيدة من ميزانية  املعينين ولينؤ املس

 امللحقة الوحيدة التي كانت موجودة على مستوى قانون املالية.

ن و مديري هم املدراء الجهوي بالصرف الثانويين بالنسبة للدولة األمرين :ثانويينآلمرون بالصرف ال 2*

 و الجامعة.الواليات التابعين لكل من وزارة مثل النقل،التربية،الصحة 

 مسؤولياتهمبالصرف و  األمرينالفرع الثالث: التزامات 

مدنيا  ولون ؤ مس بالصرف اآلمرونما يلي :  العمومية علىاملتعلق باملحاسبة  21/ 90من قانون  32تنص املادة 

ون مسؤول العمومية.و بهذه الصفة فهم األموالاملكتسبة من  املمتلكاتو جزائيا على صيانة و استعمال 

 . املخصصة لهم آو العقارية املكتسبة  املنقولة للممتلكاتشخصيا على مسك جرد 

 املنتخب  بالصرف اآلمرمسؤولية أ.

 :أشكاليمكن أن تكون مسؤوليتهم على ثالث  

سحب  إلىأو التهاون فيتعرض  كالخطأبالصرف مخالفات  اآلمر و تنشأ نتيجة ارتكاب  مسؤولية سياسية :* 

 .األعضاءالثقة و تنتهي مهامه عن طريق اقتراع علني لعدم الثقة بأغلبية ثلثي 

بالصرف عند تنفيذ العمليات املوكلة  اآلمر يرتكبه تنشأ نتيجة الخطأ الشخص ي الذي قد  مسؤولية مدنية : *

على تعويض  إجبارهفتكون العقوبة  أليه و الضرر الذي يمكن أن يلحق بالهيئة العمومية من جراء ذلك

 الضرر من ماله الخاص.

بالصرف لجرائم مالية ينص عليه القانون الجزائي مثل  اآلمر و تطبق في حالة ارتكاب مسؤولية جزائية:* 

الجرائم املذكورة محل مسائلة  إلحدىبالصرف في حالة ارتكابه  اآلمر االختالس التزوير ،الغش،الرشوة،و يكون 

 .املختصةمن جهة القضائية 

 بالصرف املعين اآلمر ب.مسؤولية 

 :أشكالعلى ثالث   أيضاو تكون  

اآلمر بالصرف  مخالفات تستحق هذه العقوبة التأديبية فتطبق عليه  عند ارتكاب تنشأو  :تأديبيةمسؤولية * 

 كتخفيض درجته من طرف رئيسه في العمل أو التأخير في ترقيته و كل هذا محدد في قانون الوظيف العمومي.

منتخب حيث ينفذ هذا النوع لنفس األسباب و الظروف التي فيها يكون اآلمر بالصرف مسؤولية مدنية: *

 يعتبر مسئوال عن األفعال الالشرعية و األخطاء التي يرتكبها.
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  األموالاملكتسبة من  ملمتلكاتاألمر بالصرف مسؤول جنائيا على صيانة و استعمال مسؤولية جنائية: ا*

  له. العقارية املخصصةالعمومية فهم مسؤلون شخصيا على مسك جرد للمنقوالت و املمتلكات 

 الثاني: املحاسب العمومياملطلب 

يخص دون غيره بمسؤولية  ألنهيقوم املحاسب العمومي بمهام حساسة في مجال تنفيذ امليزانية 

 .حيازة و تداول املال العام

 تعريف املحاسب العمومي:األول الفرع 

املتعلق باملحاسبة العمومية" يعد محاسبا عموميا في مفهوم هذه  21/ 90من قانون  33تنص املادة 

األموال راسة ــــــــــــو دفع النفقات،و ضمان ح اإليراداتكل شخص يعين بصفة قانونية القيام بتحصيل  األحكام

ندات ــــــــــــــــــــو الس والـــــــــــــــــــــــــــــــاألمتداول  ذلكــــــــــها و كــــــــــها و حفظــــــــــــــاملواد املكلف ب أو  ياءــــــــــــــــاألش أوقيم ــــــــــــــال أو و السندات 

 و العائدات و املواد مع القيام بمسك الحسابات و حركة املوجودات.املمتلكات م و ـــــــــــو القي

دات و دفع النفقات يقوم املحاسب من مهام املحاسب العمومي و"قبل القيام بتحصيل اإليرا

 العمومي بعدة مراقبات شرعية لتنفيذ العمليات املالية العمومية املوكلة له:

 بالنسبة لاليرادات

 املتعلق بالحاسبة العمومية تنص على أن املحاسب العمومي قبل التكلف 90/21 من القانون  35املادة 

يتحقق من أن هذا اآلمر مرخص له بموجب القانون  بسندات اإليرادات التي يصدرها اآلمر بالصرف،أن

الي مراقبة صحة إلغاء سندات اإليرادات ــــــــــب عليه على الصعيد املـــــــــــــــن ذلك يجـــــــــــــضال عــــــــــــبتحصيل اإليرادات،ف

 و كذلك عناصر الخصم التي يتوفر عليها.

 بالنسبة للنفقات

املتعلق بالحاسبة العمومية تنص على انه على املحاسب العمومي قبل قبوله  90/21 ن من القانو  36املادة 

 مطابقة العملية للقوانين و األنظمة املعمول بها.*دفع أي نفقة أن يتأكد و يتحقق مما يلي :

 صفة اآلمر بالصرف آو املفوض له. *

 توفر االعتمادات. *

1القوانين املعمول بهاتأشيرة عملية املراقبة التي تنص عليها  * 

 

 الفرع الثاني: تصنيف املحاسب العمومي

                                                           
1
 13ص الشارف بن عطية تواتي ،مرجع سابق الذكر   
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مسك   إجراءاتو املتعلق بمراحل و 1991/09/07  املؤرخ 91/313من املرسوم التنفيذي رقم  09تنص املادة

ويين ـــــــــــــــــأو ثان رئيسين اــــــــــإمبالصرف و املحاسبين العموميين على "يكون املحاسبون العموميون  اآلمرينمحاسبة 

 1بصفة مخصص أو مفوض. يتصرفواو 

 صنفين: إلىاملتعلق باملحاسبة العمومية يقسم املحاسبين العموميين  21/90من قانون 31املادة   و حسب

 2و هم : الرئيسيون املحاسبون *

 .العون املحاسبي املركزي للخزينة العمومية-

 .أمين الخزينة املركزية-

 .الرئيسيةأمين الخزينة -

 .أمين الخزينة الوالئية-

 3املحاسبون الثانويون و هم :*

 .قابضو الضرائب-

 .قابضو أمالك الدولة-

 .قابضو الجمارك-

 .أمين خزينة مابين البلديات-

 .الوكاالت املالية-

 .محافظ الرهون -

 .االستشفائية الجامعية خزائن القطاعات الصحية و املراكز  أمناء-

 التزامات و  مسؤوليات املحاسب العمومي الفرع الثالث: 

ذلك  إلى باإلضافةاألساس ي للوظيف العمومي املقررة في القانون  االلتزاماتيخضع املحاسب املالي لجملة من 

 املحاسبة العمومية. أحكاملم يراعي   إذاعدة مسؤوليات وذلك في حالة ما  إلىيتعرض 

 

 

 

 

 
                                                           

1
 و املتعلق بمراحل و إجراءات  مسك محاسبة اآلمرين بالصرف و املحاسبين العموميين1991/09/07  املؤرخ 91/313املرسوم التنفيذي رقم    

2
 مرجع سابق الذكر 21/90قانون 31املادة   
3
 10شالل زهير/مرجع سابق الذكر  ص   
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 1:التزامات املحاسب العمومي1*

 العمومي التزامات : للمحاسب

ال يحق للمحاسب العمومي مباشرة مهامه دون تعيين مسبق في منصبه لكي يتم أ.تنصيب و تسليم املهام: 

بكتابة محضر تسليم املهام لهذا   باألمر تنصيبه عليه بتقديم وثائق خاصة لذلك يتم التنصيب بحضور املعني 

الذي يجب أن يكون منفصال مرفق بكشف موجز ملا تبقى من التحصيل و الدفع عالوة على ميزان عام  األخير 

عملية تسليم املهام في تحديد مدى مسؤولية املحاسب  أهميةملختلف العمليات و جرد املوجودات،و تكمن 

 سلفه.الجديد عن تسير 

واجبه طبقا للقانون ـــــــــــــــحاسب العمومي تعبير عن نية أدائه لــــــــــــــــف املر ــــــــــــــــيعتبر أداء اليمين من ط ب.أداء اليمين:

العمومية و يؤدي هذا اليمين مرة واحدة عند تنصيب  املعني  أموالحتى يضمن حسن التصرف في  بإخالصو 

 .باألمر

قبال و السلطات الواجب اعتماد يقصد به اعتماد املحاسب لدى الغير الذين سيتعامل معهم مست ج.االعتماد:

الذي يتعاملون معهم الهيئات املكلفة بحفظ  اآلخرونبالصرف،املحاسبون  اآلمروناملحاسبين عليها هي : 

 الخزينة في الحساب الجاري. أموال

على بعض  اإلمضاءيتم تعيين الوكالء ملساعدة املحاسب في مهامه عن طريق تعويضهم  د.تعيين الوكالء:

 خاطئا. أو عاما  إماالوثائق تحت مسؤوليته و باسمه و يكون هذا التوكيل 

املعينة استخدام موظف يشغل منصب  اإلدارةحينما تستدعي مصلحة  اإلنابةيستعمل طريقة  ه. النواب:

 عن أداء وظائفه أو تغيبه. توقف املحاسباملحاسب في حالة 

نضبا  في املصلحة التي يترأسها على جميع املوظفين الخاضعين يفرض املحاسب العمومي اال  و.االنضباط:

 لسلطته ضمانا لحسن سير هذه املصلحة.

 أيضااملحاسب العمومي يخضع ملبدأ املحافظة على السير املنهي بشكل صريح و يخضع  إنن.السير املنهي: 

 همفون بحفظ أسرار وظائفاألشخاص املكلقانون املحاسبة العمومية و القانون الجنائي املتضمن  ألحكام

 املؤقتة. أو الدائمة 

حسابات التسيير  بإيداعاملحاسب ملزم بعد نهاية كل سنة مالية أو عند انتهاء مهامه  الحسابات: إيداعي.

 س املحاسبة ملراجعتها و مراقبتها.لدى كتابة ضبط مجل

 

                                                           
1
مذكرة تخرج ماستر تخصص التدقيق املحاسبي جامعة دور املحاسبة العمومية  في الرقابة على النفقات العمومية شاعة ابو بكر الصديق،  

 29ص 2018 2017مستغانم
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 مسؤوليات املحاسب العمومي:2*

 يلي :تعرف مسؤوليات املحاسب العمومي كما 

 :مسؤولية ماليةأ.

العمومية أو إهمال  األمالكملسؤولية عن طريق دفع نفقة الخطأ، أو ضياع ملك من تنشأ هذه ا

 1 املحاسب في أداء مهامه و يعد مسؤوال عن ذلك و هذا بتعويض كل نقص في الخزينة من ماله الخاص.

  ب.مسؤولية شخصية:

هذه املسؤولية على  إرجاعو ال يمكنه  إليهعن املهام املوكلة  املحاسب العمومي مسؤول قانونا

 2 .إليهاملوظف أو عون ينتمي 

 إليهالتابعين  األعوانينتجان عن  اللذان اإلهمالاو  األخطاءتنشأ هذه املسؤولية عن  ج.مسؤولية تضامنية:

 تضامنية معهم. مسؤولية أمام العموميحيث يكون املحاسب 

 املراقب املالياملطلب الثالث: 

"يعتبر املراقب املالي عون من أعوان املحاسبة العمومية التي تنحصر صالحيته في مجال املراقبة 

 ."القبلية لتنفيذ النفقات العمومية

 الفرع األول: تعريف املراقب املالي

مراقبة  "هو عون يتم تعيينه من طرف وزير املالية من بين موظفي املديرية العامة للميزانية،من أجل

إجراءات االلتزام بالدفع للنفقات العمومية املرخصة في امليزانية العامة للدولة،حيث يقوم بالتحقق من 

 ."مشروعية العمليات التي يقوم بها األمر بالصرف قبل عقد النفقة بصفة نهائية

 قوم بإعدادها  اآلمر يمارس املراقب املالي صالحيته الرقابية عن طريق التأشير على بطاقة االلتزام التي ي

 3.بالصرف عند بداية إجراءات  اإلنفاق و الذي ينتج عنها عبئ مستقبلي على عاتق الدولة 

 الفرع الثاني: مهام املراقب املالي

                                                           
1
 مرحع سابق الذكر 90/21 من قانون  42املادة   

2
 مرحع سابق الذكر 90/21 من قانون  38املادة    

3
 113شهالل زهير،مرجع سابق الذكر ص  
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 ظمةــــــــــــــــــلألنها ــــــــــــــــالعمومية و مطابقت سية له في مراقبة عمليات تنفيذ النفقاتـــــــــــمة الرئيــــــــــــــــل املهــــــــــــــ"تتمث

االلتزام بالدفع .إضافة إلى املهام  إجراءو القوانين املعمول بها قبل تنفيذها عن طريق التحقق من مشروعية 

محاسبة االلتزامات ذات الطابع اإلحصائي  املرتبطة باملراقبة القبلية للنفقات،فإن املراقب املالي مكلف بمسك

حديد مبلغ النفقات امللتزم بها من االعتمادات املسجلة في امليزانية و األرصدة املتوفرة.هذه املحاسبة من أجل ت

 .1البسيطة ال تتطلب إجراء قيود محاسبية و سجالت محاسبية وفق القيد املزدوج"

 الفرع الثالث:طبيعة مسؤولية املراقب املالي

  مسؤولية بدون تحديد خاص،فالنصوص ال تعطي تحديد "مسؤولية املراقب املالي و كذلك نوابه هي

 للعقوبة املخصصة لهذه املسؤولية.ولكن يمكن تحديد هذه املسؤولية انطالقا من العناصر التالية:

بإمكانها فرض للمحاسبة،فهي  األعلىعقوبة من طرف غرفة االنضبا  بامليزانية و املالية للمجلس 

غرامات مالية على املرقب املالي في حالة عدم احترامه للقوانين املعمول بها في مجال امليزانية و املالية 

املتعلقة بمجلس املحاسبة،حيث تعتبر هذه املادة 95/29لألمر رقم   88/7و ذلك تطبيقا للمادة 

 ."مخالفة للقوانين و قواعد امليزانية و املالية

  املاليين تخضع لنظام مسؤولية  املراقبينرة املالية ،حيث أن مهام و مسؤوليات اوز  أماممسؤولية

عند نهاية كل سنة مالية حوصلة  بإرسالصارم من قبل وزارة املالية، فاملراقبون املاليون ملزمون 

التسيير وزارة املالية تخص نشاطات و أعمال املراقبين املاليين و التي تقارن مع حسابات  إلىسنوية 

ك للمقارنة و املقاربة بينهم .و هنا من ــو ذل بالصرف لآلمر  اإلداري للمحاسب العمومي و مع الحساب 

مسؤولية املراقب املالي موضوعة رهن االهتمام،حالة منح تأشيرات غير مسمو  بها كون ــــــــمكن أن تـــــامل

 2ل"و هي مؤهلة للقبو  األخر و مخالفة للقوانين أو رفض البعض 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 51ص  مرجع سبق ذكرهمنصوري الزين   

2
 52ص السابق،نفس املرجع     
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 ةخالص

 للمعلومات خاصا نظاما تعتبر العمومية املحاسبة أن نستنتج الفصل هذا في درسناه ما خالل من

 املحاسبة وتربط ، الربحي الغير أو اإلداري  الطابع ذات العمومي القطاع لوحدات املالي النشا  يحكم املحاسبية

 تقنين إلى دفـــــــــــــيه بقانون  املشرع خصها حيث  ، 21 - 90) قانون ( التشريعية النصوص مع وثيقا ارتباطا العمومية

 تبويب احترام ظل في العمومية النفقات تسديد مراحل تنظيم و العمومية اإليرادات تحصيل آليات ضبط و

  العمـــوميــــة حاسبةــــــــــــــــــامل أعوان على مستمرة رقابة فرض أجل من و ، املحلية الجماعات أو للدولة العامة امليزانية

 لضمان العام لوحدات القطاع املالية العمليات تنفيذ عند مسؤولياتهم و صالحياتهم و امليزانية تحديد و

  الساتـــــــــــــتاالخ من العام املال حماية و اـــهب عمول ـــــامل ينـــــــــــــالقوان و ظمةــــــــــــلألن هاـمطابقت و زانيةــــــــاملي تنفيذ مشروعية

 . العمومية املوارد استعمال في الرشادة و

 تشمل عمليات التي والعمليات امليزانيات على تطبق التي التنفيذية األحكام هي العمومية املحاسبة تعتبر ومنه

 املحاسبي عمليات التقدير تحكم التي املبادئ بدراسة املختصة وهي الخزينة وعمليات والنفقات اإليرادات تنفيذ

 إلى يهدف ال نشا  حيث أنها من خصائص بعدة االعتبار بعين األخذ مع الحكومة بها تقوم التي األنشطة عن

 تتمتع حيث ، العام املال على صرف الرقابة وتحقيق العامة الخدمات من مجموعة تأدية إلى وإنما الربح تحقيق

 املحاسبة أن كما االستخدام من سوء العام املال لحفظ الالزمة والسيادة بالسلطة الحكومية الوحدات

 .األخرى  في األنظمة املستخدمة تلك من وأكثر رقابية وإجراءات معايير تتضمن العمومية

            مهام إلى منهم كل يختص أعوان عدة إلى للدولة املالية العمليات تنفيذ مهمة تسند اإلطار هذا وفي

و  النفقةتصرف  ال هؤالء غير من والتي العمومي واملحاسب بالصرف األمر في واملتمثلة قانونا محددة سلطات و

 .اإليراد يحصل ال



 

 

                                    

 

      

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

                                    

 

      

 

 

 

 عموميات حول امليزانية العموميةاملبحث األول: 

 دورة حياة امليزانية العامة :املبحث الثاني           

املحاسبة العمومية على  أثر املبحث الثالث:                

 تنفيذ امليزانية
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  تمهيد

 املالي،وعلى واالستقالل املعنوية بالشخصية الجزائري  اإلداري  التنظيم في العمومية املؤسسات تتمتع

 الجماعة و سياستها لنشاط العاكسة الصورة السنوية،ألنها  تعتبرتها ميزانيا وتنفيذ إعداد العمومية املؤسسات

 وميةــــــــــــــالعم ؤسساتـــــــــــــــــأن امل جدـــــــــــــن أخرى  جهة ومن جهة من هذا اإلنفاق أوجه جانبها في تظهر باعتبارها املنتهجة

 ومواردها نفقاتها  فيها جميع ترصد ميزانية لها خصص ألنه وذلك املالية باستقاللية التشريع منحها الجزائر في

 والتي املالية الحيوية من قدر كاف   ىإل تحتاج فهي له، مخطط هو ما حسب وظائفها امليزانية هذه تؤدي وحتى

                                                                                                                                                                                       .  أهدافها في تحقيق أساسيا محددا وكذا دورها وتدعيم لتقوية الضرورية املتطلبات أحد تعد

املحاسبة العمومية في عن آليات  الفصل هذا في سنتناول  املوضوع صلب في أكثر التعمق أجل من و

 .العمومية ةينيزاامل حول  عموميات إلى األول  املبحث في سنتطرق  حيث ،تنفيذ امليزانية العمومية

مناقشة تي تتمثل في إعداد امليزانية العمومية و ــــــــــــــاة امليزانية الـــــــــدورة حي صصـــــــــــــــخ قدـــــــــــــــف انيــــــــــــــــالث املبحث أما

 .اعتماد ها و تنفيذها و 

 من خالله أثر املحاسبة العمومية على تنفيذ امليزانية. عرضنا األخير املبحث في و
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 املبحث األول: عموميات حل امليزانية العمومية

املرآة العاكسة لها نظرا ألهميتها و ذلك من إن امليزانية ألي هيئة عمومية كانت أم ال ،تعتبر بمثابة  

عدة جوانب من الجانب الضريبي و أيضا تقييمها لنفسها " املركز املالي" و أي مؤسسة مجبرة و ملزمة بأن 

و خصائصها و في   تعريف امليزانية  إلىذا الغرض سنتطرق  في املطلب األول ـــــتكون لها ميزانية خاصة بها،له

املطلب الثالث إلى قواعد و مبادئ   إلىأهمية امليزانية و عناصرها و وأنواعها،كما سنتطرق  لىإاملطلب الثاني 

 امليزانية العمومية.

 تعريفها و خصائصها  امليزانية،املطلب األول: نشأة 

    كان هذا التعريف قد ورد في التشريعات الدول األجنبية  ، سواءاختلفت التعارف الخاصة باملوازنة 

 العربية و امتازت امليزانية العامة بخصائص في مختلف النواحي السياسية و االقتصادية.أو 

1الفرع األول:نشأة امليزانية

 

 سنة القرن السابع عشر عندما قامت في انجلترا ثورة إلىيرجع نشأة امليزانية في النظام الحديث  

فرنسا حيث اجتمعت الجمعية الوطنية الفرنسية م ثم انتشر نظام امليزانية في بلدان العالم و من بينها 1688

فرض رقابة السلطة التشريعية على  إلىنظام امليزانية يرمي  إقرار م ،و قد كان الهدف من 1789في سنة

البرملان ضرورة موافقة النواب إلى ما يفرض من ضرائب ثم امتدت إلى ضرورة رقابة الحكومة حيث قرر 

أخذت امليزانية شكلها النهائية .وكانت امليزانية في الدول اإلسالمية عبارة عن  كيفية إلنفاق املال العام و هكذا

ما يتجمع  عند الرسول صلى هللا عليه وسلم من الصدقات و  الزكاة ينفقها على املصلحة العامة،وكانت 

رادات ــــــــــــــــــحيث اإلين ـــــــالفرنس ي تضبط شؤونها املالية حسب أحكام تشريعية اإلسالمية م الجزائر قبل االحتالل

و الذي  اإلسالميةالشريعة  األحكامو النفقات وكانت تصك نقودها و تنظم ميزانيتها حسب األنماط املراعية في 

  أحدثتكان يتكلف بيت املال هو الخزناجي و هو بمثابة وزير املالية في الوقت الحالي  ،و بعد االحتالل مباشرة 

سميت لجنة الحكومة و ألغيت وظيفة الخزناجي و ألحقت أموال الدولة الجزائرية  املحتل الفرنس ي لجنة

و رغم هذا العمل االستعماري بقي األمير عبد القادر يدير شؤون دولته التي نظم  بأموال الدولة الفرنسية

لتي كانت أموالها حسبما كان جاري به العمل قبل االحتالل مع بعض اإلضافات التي اقتضتها حالة الحرب ا

قائمة ضد الوجود الفرنس ي،وكانت امليزانية من إيرادات التي تأتي من التبرعات و االشتراكات و غيرها و تنفق 

 على شراء األسلحة و التموين الخاص بجيش التحرير الوطني و األجهزة التابعة للثورة. 

                                                           
1
 68 * 67ص2004ديوان املطبوعات الجامعية ،الجزائر سنة     املالية العامة،علي زغدود،  
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 الفرع الثاني:تعريف امليزانية العمومية

املتعلقة بموضوع امليزانية، و تفاوتت من حيث شموليتها و تكاملها و يعود ذلك   التعاريفتعددت  

 طبيعة النظرة  التي ينظر من خاللها الباحثون ومن هذه التعاريف نجد: إلى األولى بالدرجة

 و مال،ينتظر أن تحصله الدولة من أمـــــــــــوا امليزانية هي عبارة عن وثيقة أو مجموعة من الوثائق تبين ما 

تسمح  إجازةالحاجات العامة  خال السنة املالية املقبلة، كما تعتبر وثيقة  إلشباعيجوز أن تنفقه 

 1بالصرف و املحاسبيين بتسيير املصالح العمومية التي يشرفون عليها" لآلمرين

  بموجب قانون النهائية للدولة املحددة سنويا و النفقات  اإليراداتتتشكل امليزانية العامة للدولة من

 2املالية،و املوزعة وفق األحكام التشريعية و التنظيمية املعمول بها"

  امليزانية هي الوثيقة التي تقدر للسنة املدنية مجموع اإليرادات و النفقات الخاصة بالتسيير و االستثمار

 3منها نفقات التجهيز العمومي و النفقات بالرأسمال و ترخص بها"

 امليزانية العمومية الفرع الثالث: خصائص

 4 للميزانية عدة خصائص نذكر أهمها فيما يلي:

  :حيث تخضع امليزانية للشكليات التي يعرفها نظم املحاسبة العمومية على امليزانية وثيقة محاسبية

غير ربحي و التي تعتمد في مسك محاسبتها على تقسيم امليزانية إلى قسم  إداري هيئات عمومية ذات طابع 

ل إلى أبواب و كل باب إلى ــــــل فصــــــك و فصول، إلىبالنفقات و وكل جانب مقسم  اآلخر و  باإليراداتخاص 

   مواد ثم بنود.

 :مد في إعدادها ــــــــحتى ولو اعت تمتاز بعدم اليقين، تبقى امليزانية وثيقة تقديرية، امليزانية وثيقة تقديرية

تقديرية عن فترة مقبلة ال تستوجب التنفيذ حتى يتأكد من  على عناصر موضوعية ألنها تحوي بيانات

 تحقيقها و يرجع سبب ذلك إلى عدم التأكد.

  :ات ـــــــتعتبر امليزانية قاعدة التخاذ القرار بالنسبة ملسؤولي املؤسس امليزانية وثيقة مساعدة التخاذ القرار

معطيات امليزانية، نظرا الطبيعة و مميزات  أساسية علىقراراتهم بصفة اذ ـــــــــــــث يعتمد في اتخــــــــــحي
                                                           

1
 129ص ،مرجع سابق الذكر دروس في املالية و الحاسبة العموميةحسين الصغير،  

2
 يتعلق بقوانين املالية. 1984جويلية 07املؤرخ في  84/ 17من القانون  06املادة  

3
 مرجع سابق الذكر 21/90من القانون  3املادة   

4
 30حسن الصغير،مرجع سابق ص   
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و املوارد بطريقة مبسطة و معبرة و سهلة  اإلمكانياتاملعلومات التي تتضمنها و التي تسمح بالتعبير عن كل 

 التحليل.

 :كما تم تعريف امليزانية سابقا فهي تعبر عن برنامج أو خطة عمل  امليزانية قاعدة ملراقبة األداء

للمؤسسة لفترة زمنية محددة و بالتالي تعتبر كأداة ملراقبة األداء من خالل قياس حجم و نسبة ما تم 

 تحقيقه من البرامج املسطرة و املقارنة بين ما كان مقررا و ما تم تحقيقه فعال.

 لقد استقر مفهوم امليزانية على أن مدتها سنة على كامل املشروعات  ملقبلة:امليزانية برنامج عمل السنة ا

ميزانيتها و احتساب نتائج أعمالها و تحديد أرباحها ،و تحديد فترة  إلعدادالخاصة و العامة حدا طبيعيا 

جانفي فكل دولة تحدد بداية 1هذا ال يعني أن تبدأ السنة من  العادية و  األحوالالسنة كأنسب فترة في 

 و العلمية. اإلداريةسنتها املالية ملا يتناسب مع ظروفها السياسية و مكانتها 

 (: خصائص امليزانية العموميةII-3الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 30، ص 19املصدر : حسين الصغير دروس في املالية و املحاسبة العمومية ،دار املحمدية ،الجزائر الطبعة 

 و أهمية امليزانية العمومية عناصر  ،أنواع املطلب الثاني:

 خصائص امليزانية العمومية

 امليزانية وثيقة تقديرية

 التخاذ القرار امليزانية وثيقة مساعدة

 امليزانية وثيقة محاسبية

 األداءامليزانية قاعدة ملراقبة 

 برنامج عمل السنة املقبلةامليزانية 
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        من تعريف امليزانية و خصـــائصها رأيناه لزاما على املؤسسة مسك امليزانية وذلك لضمان وجـودها 

        و بقائها و السير الحسن خالل السنة حيث اعتبرت املرآة التي تنعكس عليها مختلف السياسات املالية

 و االقتصادية للدولة.و من هنا كان لزاما علينا أن نذكر عناصر و أنواع و أهمية امليزانية.

 

 امليزانية العمومية أنواعالفرع األول :

 1تنقسم امليزانية للمؤسسات العمومية على نوعين أساسين: 

بناءا على  امليزانية  الوصيةوهي امليزانية التي تتلقاها املؤسسة من الوزارة    :)املقررة( األوليةامليزانية *1

           عتمادات امليزانية التمهيديةامليزانية مطابقة إل  التمهيدية التي قدمتها من قبل ،قد تكون اعتمادات هذه

جداول محاسبية تقديرية تظهر على شكل و بالنقصان. أو بالزيادة  سواءأو طرأت عليها بعض التعديالت 

 للنشاطات و القرارات املرتقبة من قبل املؤسسة.

    اإليراداتصيل ـــــــــأتي تفـــــــــــــــــــعام للمؤسسة ثم ي تعريفامة تتطرق إلى ــــــــــتفتح امليزانية العامة بمقدمة ع

  ل مادةـــــــــــــــواد و كـــــــــــــــم إلىاب ــــــــــــفصول و كل فصل يحتوي على أبواب و كل ب إلىمة ــــــــــــــــــــون مقســـــــــــو النفقات و تك

بنود،تعد امليزانية على عدة نسخ ،و كل نسخة تبقى لدى الوزارة الوصية للمؤسسة املعنية،ونسخة ترسل  إلى

 األهداف بة معــــــــــاملناساذ القرارات ـــــــــــــؤول على اتخــــــــــــدة املســــــــرض مساعــــــح امليزانية بغـــــ،و توضاملؤسسة إلى

 املسطرة.

أن املعطيات التي  األوليةعادة ما يجد مسؤول املؤسسة عند تنفيذ امليزانية  أو املعدلة: اإلضافيةامليزانية *2

          ر ــــــــــــــحضيــــــــــــــلة التـــــــــــــــــــــتحديد االعتمادات املالية قد تغيرت و ذلك لطول املدة الزمنية بين مرح أساسهاتم على 

،و تتبع نفس إضافيةوطلب اعتمادات  ميزانيتهاتعديل على  إجراء إلىو اعتمادها،لذلك عادة ما تلجأ املؤسسة 

أسرع نظرا ألن  اإلجراءاتلكن تكون الخطوات و  األوليةتحضير امليزانية  أثناءاملتبعة و الخطوات  اإلجراءات

من السنة املالية على أن  األخير خالل الثالثي  إعدادهاالحسابات املعنية يكون عددها محصور و يتم عموما 

 حسابات السنة املالية املقررة. إقفاليتم الصرف فيها قبل 

 يزانية العموميةملالفرع الثاني :عناصر ا

                                                           
1
 38حسين الصغير مرجع سابق الذكر ص  
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بما أن امليزانية العامة هي نظرة توقعية لنفقات و إيرادات الدولة عن مدة مقبلة و تخضع لرخصة 

 1من السلطة التشريعية، فإنه يتضح أنها تتضمن عنصرين أساسيين هما:

السلطة : تعرف النفقات العامة بأنها تلك املبالغ املالية التي تقوم بصرفها * النفقات العامة1

العمومية)الحكومة و الجماعات املحلية(أو أنهت مبلغ نقدي يقوم بإنفاقه شخص عام بقصد تحقيق منفعة 

عامة كما يمكن تعريفها بأنه استخدام مبلغ نقدي من قبل هيئة عامة بهدف إشباع حاجة عامة،وفقا لهذا 

 قيق منفعة عامة.التعريف يمكن اعتبار بأنها مبلغ نقدي يقوم بإنفاقه شخص عام بغرض تح

إذن النفقة العامة هي أن الدولة في سبيل مواجهة إشباع الحاجات العامة تقوم بقدر من النفقات 

العامة سواء كان ذلك إلنتاج سلع و خدمات أو من خالل توزيع دخول تحويلية داخلية أو خارجية لتحقيق 

تالل ــــــــــــن اخــــــــــــع مــــــــــــحيح ما يقـــــــــــــد تصــــــــــل بقصـــــــــــأهداف اجتماعية أو اقتصادية كمساعدة األسر محدودة الدخ

اشرة لألفراد أو بعض االقتصاد ـــــــــمب ر الل اإلعانات التي تقدم بصورة مباشرة أو غيـــــــــــل أو من خــــــفي توزيع الدخ

 الخاص.

عليها الدولة من  مجموعة الدخول التي"العامة، كأداة مالية،  باإليراداتيقصد  العامة: اإليرادات*2

 املصادر املختلفة من أجل تغطية نفقاتها العامة و تحقيق التوازن االقتصادي و االجتماعي"

            اص،ــــــــــاط الخـــــة إلى إيرادات شبيهة بإيرادات النشــــــــــــــــــم اإليرادات العامـــــــــــفقد اقترح البعض تقسي

و مثالها إيرادات ممتلكات الدولة الخاصة،و إيرادات متعلقة بالنشاط العام وليس لها نظيرة في اإليرادات 

 ة و هي بصدد إدارةـــــــــب هذا التقسيم أن الدولــــــــــرائب و الغرامات املالية.و يعيـــــــــــاألفراد،و مثالها الرسوم و الض

و قد تستعمل الدولة هذه السلطات لتضمين  ممتلكاتها الخاصة، تتمتع بسلطات عامة ال يتمتع بها األفراد.

الدولة تعتبر  من ثم ال يمكن القول بأن إيرادات ممتلكاته و أثمان مبيعاتها جزء منها يعتبر ضريبة في الواقع،

 شبيهة بإيرادات نشاط األفراد شبها كامال.

 ية امليزانية العموميةالفرع الثالث:أهم

 2يلي: امليزانية العمومية في ما أهميةتكمن 

 القوى الشرائية لسحب الفائض يستخدم التضخم حالة ي فمثال ،االقتصادي االستقرار لتحقيق السعي -

 .القومي الدخل لرفع كمحاولة الشرائية القوة لرفع يستخدم الكساد حالة يف و  ،املتزايد الطلب من لحدل

                                                           
1
 233محرزي محمد عباس، مرجع سابق الذكر ،ص   

2
 38حسن الصغير مرجع سابق ص     
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 ، منلحماية الصناعات الوطنية للصمود في وجه املنتجات املستوردة كأداة للدولة امليزانية العامة تستخدم -

 خالل فرض رسوم عالية على املستوردات و إعفاء الصناعات املحلية.

ة ـــــــــات العامــــــة من خالل تفصيلها في النفقـــــــــــاملالي للدول للمركز سةــــــــــــعاك مرآة للدولة امةـــــــــــــــــالع يزانيةــــــــــــــــــامل عدــــــــــت  -

 .الدولة لتدخالت ترجمة تعد هانأ كما العامة، اإليرادات مصادر كل تعداد وكذاو في أغراضها،

ضرائب  كفرض اجتماعية، انعكاسات ذات هيكلية بإصالحات للقيام وسيلة للدولة العامة امليزانية تعد -

 ة.والصح التعليم كمجانية حدود،لا الدخل ذات الطبقات ساعدةمل حصيلتها وتوجيه . تصاعدية

 

 

 املطلب الثالث: مبادئ امليزانية

تحصـــــــــــر مبـــــــــــادئ امليزانيـــــــــــة فـــــــــــي خمســـــــــــة مبـــــــــــادئ أساســـــــــــية هـــــــــــي )السنوية،الشمولية،تخصـــــــــــيص االعتمـــــــــــادات 

   .العمومية،توازن امليزانية،مبدأ الوحدة

 و مبدأ السنوية مبدأ الشموليةالفرع األول:

 .و مبدأ السنوية في هذا الفرع سنتكلم على مبدأين مبدأ الشمولية

ويقصد بهذه القاعدة أن تتضمن امليزانية على تقديرات لكافة اإليرادات و النفقات : *مبدأ الشمولية1

و كل     ـــان مصدرهاها أي كـــاملؤسسة كل إيراداتر في ميزانية ــذكـــــــــة دون أنقاض و إغفال حيث يجب أن يــــــــــالعام

نفقاتها أي كان اتجاهها أو حجمها في حدود القوانين املعمل بها و أن تقيد كل األموال التي تصرف في حساب 

 املؤسسة مهما كانت الغاية في إنفاقها مهما كانت مبالغها في دفاتر النفقات و حدود القوانين املعمول بها.

تعد امليزانية ملدة زمنية تقدر بسنة و التي تتعلق بسنة مدنية بدايتها من  و يقصد به أن لسنوية:*مبدأ ا2

امليزانية  إعدادضرورة  املبدأ هذااملالية و يعين  عليها بالسنة/ن من نفس السنة و يطلق 31/12 إلى/ن 01/01

 لتغطية الفترة الزمنية مقدارها سنة.

 و مبدأ العمومية مبدأ الوحدةالفرع الثاني: 

 : آخرينفي هذا الفرع سنتطرق على مبدأين 

:يقصد بها أن تدرج جميع نفقات الدولة و إيراداتها في وثيقة واحدة حتى يسهل معرفة * مبدأ الوحدة1

تكون  ، فقدبين امليزانيات املتعددة و الخلط بين امليزانية ذات الوثائق املتعددة مركزها املالي.و يجب عدم 

 فيؤخذ بها املتعددة امليزانيات أما .بريطانيا في الحال هو كما ية موحدة و مع ذلك تقدم في وثائق متعددة،امليزان
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 العامة امليزانية مواجهة في يـــــــــــــاملال اللـباالستق عـــــتتمت االقتصادية حتى تمكنها من أن الوحدات لبعض بالنسبة

 تحقيق في يتمثل مالي أولهما :أساسيين اعتبارين على امليزانية وحدة مبدأ يستند .وجه أكمل على وظائفها ألداء

 ال أم متوازنة كانت إذا ما معرفة في الباحثين مهمة تسهيل إلى يؤدي مما الدولة، عرض ميزانية في والنظام الوضوح

 السلطة مساعد في جسدــــــــــــيت ااسيـــــــــــــــسي هماــــــوثاني .أخرى  جهة من للدولة املالي ركزــــــــــــــرض املــــــــــــــوع جهة، من هذا

.العامة واإليرادات على النفقات رقابتها مباشرة في التشريعية
1

 

يقصد به أن امليزانية يجب أن شاملة لكل اإليرادات و النفقات املتعلقة بالدولة دون أي *مبدأ العمومية: 2

 املبدأ إلى مبادئ فرعية و هي :زيادة أو نقصان و يؤدي هذا 

و يقض ي هذا املبدأ أن ال يخصص أي إيرادات الدولة لتغطية نفقة  أ/مبدأ عدم تخصيص اإليرادات:

معينة،بل تدخل كل اإليرادات إلى الخزينة العمومية دون تخصيص ثم توزع بعد ذلك حسب احتياجات كل 

 مصلحة.

إذا كان مبدأ عدم التخصيص هو الذي يحكم اإليرادات فان النفقات يحكمها ب/مبدأ تخصيص النفقات:

 فاقـــــــــــــــاإلنمبدأ التخصيص،أي أن االعتمادات املفتوحة في امليزانية يجب أن تخصص بدقة لكل نوع من أوجه 

من  اإلسرافملنع بالصرف التصرف في امليزانية بذلك يصبح هذا املبدأ  لآلمرينو ذلك حتى ال تترك الفرصة 

 جهة و تمكين الهيئات املعينة بالرقابة من جهة ثانية.

 الفرع الثالث: مبدأ عدم التخصيص و مبدأ توازن امليزانية

 مبدأ عدم التخصيص و مبدأ توازن امليزانية:في هذا الفرع سنتطرق على 

يزانية يتم تخصيص يقصد به تخصيص مبلغ معين لنفقة معينة فعند إقرار امل*مبدأ عدم التخصيص: 1

فيجب على املؤسسة ال نجيزها بصورة إجمالية بل تتعرض لها بصورة تفصيلية تقوم على  االعتماداتمبالغ 

 األول قسمين يكون الجزء  إلىفتكون امليزانية مقسمة  اإلنفاق األوجهتخصيص مبالغ محددة لكل وجه من 

بنود.و الهدف  إلىمواد ثم  إلىو الجزء الثاني للنفقات و كل واحدة منها تقسم إلى أبواب و كل باب  لإليرادات

من ناحية أخرى باملبالغ  إنفاقهامن ناحية و حتى تنفيذ املؤسسة في  اإلنفاقمن التخصيص هو مراقبة 

 .املعتمدة دون تجاوزها

يرادات مع النفقات و إذا كانت امليزانية إيراداتها أكبر من يقصد بتوازن امليزانية هو تساوي اإل التوازن:  *مبدأ2

إال أن العرض الذي جرى به قانون املالية يعتبرها في  )نفقاتها في هذه الحالة امليزانية بها فائض )اإليرادات

حالة توازن خاصة إذا كان الفائض قليل أما إذا كان العكس ففي هذه الحالة يكون فائض النفقات و هنا 
                                                           

1
 331-،330 ص2005،اقتصاديات المالية العامة،ديوان المطبوعات الجامعية،بن عكنون الجزائر سنة محرزي محمد عباس   
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ون أمام حالة العجز ألنه في هذه الحالة تضطر الدولة إلى األخذ من االحتياطي أو االفتراض ي لسداد هذا نك

 العجز.

 

 

 

 

 

 دورة حياة امليزانية العامة  الثاني:املبحث 

و هي مرحلة  أساسيةحل هورها بعدة مراـــــــــــــــــــاإلعداد لها حتى ظمر امليزانية العمومية من بدء ــــــــــــــت

ثم مرحلة االعتماد و اإلجازة بعد أن تتم مناقشتها و املوافقة عليها من قبل السلطة  و التحضير  اإلعداد

و ذلك بوضع تصور شامل و كامل ملجموع نشاطها املستقبلي بهدف تحقيق األهداف         التشريعية.

 املسطرة. 

 و سنتناول في هذا املبحث هذه املراحل بالتفصيل.

  1تحضير امليزانية العامة األول:طلب امل

 تستلزم دراسة إجراءات و إعداد امليزانية أن نمر علي ثالث مراحل هي :          

 السلطة املختصة بتحضير امليزانية العامة  األول:الفرع      

  كالتالي:و يرجع ذلك إلي عدة اعتبارات وهي ˓ تلعب السلطة التنفيذية الدور األساس ي في هذه املرحلة  

 فاملوازنة هنا تعبر عن البرامج و الخطط الحكومية في املجاالت املختلفة. االعتبار األول:*

ن ثم فهي وحدات التي تعلم ما و م˓ أن السلطة التنفيذية تتولى إدارة وحدات القطاع العام  الثاني:االعتبار *

 تتطلب هذه اإلدارة من نفقات.

                                                           
1
 311-  309ص  2003عدلي ناشد،الوجيز في املالية العامة،دار الجامعة الجديدة للنشر،سنة  يسوز   
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و ذلك بفضل ˓أن هذه السلطة تعد أكثر السلطات معرفة باملقدرة املالية لالقتصاد القومي االعتبار الثالث :*

 د.األجهزة اإلحصائية املختلفة التي تشرف عليها و التي توفر لها البيانات و التقديرات الضرورية في هذا الصد

يتعلق بتحديد  اأن السلطة التنفيذية تعتبر في وضع أفضل من السلطة التشريعية فيم االعتبار الرابع :*

الحاجات العامة و األولويات االجتماعية لعدم خضوعها لالعتبارات املحلية و اإلقليمية التي تؤثر علي أعضاء 

 املجالس املمثلة للشعب .

تحضير امليزانية بينما تتركز مهام السلطة التشريعية في مرحلة ثانية تخص السلطة التنفيذية تتولى مهام إن 

تقدير أوجه التي يحتاجها كل من  ىاعتماد امليزانية.فالسلطة التنفيذية هي أقدر من السلطة التشريعية عل

 و كذلك أيضا بشأن تقدير أوجه اإليرادات املختلفة ˓ مرافق الدولة بفروعه املختلفة 

ل من كل مصدر من مصادر اإليرادات العامة.كما أن السلطة التنفيذية هي التي يعول ي تحصــالغ التــــــــــــو املب

نحو مالئم للظروف  ىبإعداد و تحضير امليزانية عل إليهاو ثم فانه من املنطقي أن يعهد  ،عليها في تنفيذ امليزانية

فان ˓ و أخيرا  .ها ستقوم بهذه املهمة بكل دقة و عناية و يكون من املؤكد أن˓ االقتصادية التي تمر بها كل دولة

ام و التوافق ـــــــــــــب أن يسود االنسجــــــــــو لذا فانه يج˓ ط املـــــــــــالي للدولة خالل فترة مقبلةاـــــــــــامليزانية تعبر عن النش

 املختلفة.بنود و تقسيمات امليزانية  أجزاء و بين 

بكافة  غالبا يتحقق ذلك لو ترك األمر للسلطة التشريعية فأعضاء هذه السلطة األخيرة يحاولون و ال يمكن أن 

    ˓ السبل املمكنة كسب رضاء ناخبيهم عن طريق إعداد ميزانية شعبية ال يراعي فيها القواعد الفنية من جهة 

و ال ،إخراج ميزانية غير متناسقة  ىو ال توازن اإليرادات مع النفقات من جهة أخرى . مما يؤدي في النهاية إل

ن تطالب أتعبر عن الواقع الفعلي لخطط و برامج الحكومة املستقبلة و بالرغم من ذلك فانه من املتوقع 

كأن  ،السلطة التشريعية السلطة التنفيذية بمراعاة بعض االعتبارات في عملية إعداد و تحضير امليزانية 

و هي في الصدد يتوقف  تلزمها باحترام الخطة االقتصادية العامة  للدولة التي سبق له االقتراح عليها باملوافقة

 و تحضير امليزانية . اإلعداددورها عند حد التوجيهات العامة دون الدخول في تفاصيل 

امليزانية هي  إعدادو  كان من املتفق عليه بين الدول املختلفة أن السلطة املختصة بتحضير  إذاو 

إال انه من غير املتفق عليه تحديد شخص املسؤول الذي يقوم بهذه املهمة و حدود ˓ السلطة التنفيذية 

املوازنة و يتبع  إعدادسلطاته . و علي سبيل املثال فان وزير املالية االنجليزية   يعد املسؤول األول  عن 

 إلى إعادتهابمعرفة كل وزير املالية الذي يكون له سلطة بسلطات واسعة في هذا الصدد فتقدر النفقات 

هذه  ى إجراءفإذا لم يوافق هؤالء عل،تعديالت معينة عليها  إدخالارتأى ضرورة  إذاالوزراء مرة أخرى 

تلك التعديالت و على العكس من ذلك فان وزير املالية األمريكي  إجراءنه يكون من حقه منفردا إالتعديالت ف

عملية  ىأن رئيس الدولة بنفسه يقوم باإلشراف عل إذ ،مثل هذه السلطات فدوره كباقي الوزراء  ال يكون له
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مختلف املرافق  ىو الفصل في الخالفات بين الوزراء حول توزيع املواد العامة عل ،و تحضير امليزانية  إعداد

      يعد رئيس السلطة التنفيذية فرئيس الدولة هو الذي˝ بنظام الحكم الرئاس ي ˝ العامة و هو ما يطلق عليه 

دون أن يترك أمر ˝ مكتب امليزانية ˝ ة عن طريق ــــــــــو هو يتولى تحضير امليزاني و يعتبر باقي الوزراء مساعدين له

امليزانية بصورة عامة دون أن  إعدادفان وزير املالية يتولى ˓ وزراء املالية . أما في فرنسا و مصر  إليتحضيرها 

فانه ال يملك  أي تعديالت في امليزانية دون موافقة الوزير املختص عليها إدخالمستقال بها فإذا أراد ينفرد 

 إليرئيس الوزراء الذي يحيل األمر بدوره  ىهذا التعديل بل يتم عرض هذا االقتراح  بالتعديل عل إجراء

بالتوسيع أو التضييق في سلطات  تؤخذمصر ال ˓ فرنسا ˓ مجلس الوزراء للفصل في هذا الخالف فهذه الدول 

توجيه  إليوزير املالية بل تحدد سلطاته بما يحقق منفعة للدولة . و يالحظ بوجه عام انه كلما اتجهت الدولة 

ت بمبدأ التخطيط في هذا الصدد كلما تضاءلت أهمية الدور الذي يلعبه وزير املالية في ذاقتصادها و أخ

 . اإلعدادعملية 

 

 

 الفنية املتبعة بصدد تحضير امليزانية  اإلجراءات: الفرع الثاني

يقوم بمطالبة كافة الوزارات  ،ممثال للسلطة التنفيذية املالية باعتبارهلقد جرى العمل على أن وزير     

له  يتسنىو املصالح بإرسال تقديراتهم إليراداتهم و نفقاتهم عن السنة املالية املقبلة في موعد يحدده لكي 

 الوقت الالزم إلعداد ميزانية الدولة في الوقت املناسب.

صلحة ـــــــــــــــــل مــــــــــــولى كـــــــــــــــــــحيث تت،فان املرحلة تبدأ عادة من الوحدات الحكومية الصغيرة، أخرو بمعنى 

صول عليه ــــــــــــــــــمن نفقات و ما تتوقع الح إليها تحتاج ـــــــــــبشأن مديرها ـــــــــــــــــتق إعداديئة أو مؤسسة عامة ــــــــــــــــأو ه

و تقوم كافة الهيئات في الدولة بإرسال هذه  .ميزانيتها إعدادخالل السنة املالية الجديدة املطلوبة  إيراداتمن 

 إجراءالوزارة التابعة لها  و تقوم هذه األخيرة بمراجعتها و تنقيحها و يكون من سلطاته  إلىالتقديرات 

حيث يرفع  التعديالت الجوهرية التي تراها مالئمة ثم تقوم بإدراجها في مشروع  واحد متكامل مليزانية الدولة

 السلطة التشريعية لحظة اعتماده. إلىمع البيان املالي 

و تنسيقها بعد أن تتصل بالوزارات  إليهاانية بالوزارة جمع كافة التقديرات املشار امليز  إدارةو تتولى 

 امليزانيةشروع ـــــــــــــــاللجنة املالية في الوزارة م إلىيكون مشروع امليزانية الذي يرسل  األمر، و اقتض ى  إذااملختلفة 

سلطة التشريعية في املوعد املنصوص ال ىو يتم عرضه على مجلس الوزراء الذي يتولى عرضه بعد ذلك عل

 ميزانيتها العامة هما :  إعدادت العديد من الدول بتقسيمين بصدد ذو قد أخ ،عليه في الدستور 
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تقسيم و ة في ـــامــــــــر امليزانية العـحضيـــــــــــــــداد و تــــــــــــــــــإلعوب التقليدي: ـــــــم اإلداري و هو األسلـــــــالتقسي*1

 –الهيئات  –املصالح  – ) الوزارةوفقا للوحدات الحكومية في الدولة  اإليراداتف و تبويب النفقات و ـنيـــــــــــــــــتص

 ىها علــــــــــامة وكيفية توزيعـــــــــــــ.( كما يسمح هذا التقسيم بإجراء املقارنة فيما يتعلق بالنفقات العالخ...اإلدارات

 ىأخيرا فبواسطة يمكن تحليل النشاط الحكومي و الوقوف عل ،و اتجاهات هذا التوزيع  ولة وظائف الد

 التغيرات التي تحدث في طبيعة هذا النشاط و نطاقه في عام ألخر.

أن  موافقتها أي ىأن يتم عرض األمر عليها فيما بعد الحصول عل ىعل السلطة التشريعية إلىالرجوع أ*

 شكلية.موافقة السلطة التشريعية عليها تعد موافقة 

ويلة ـــــــــترة طــــــــــو هذه الطريقة لتقدير النفقات تتعلق باملشروعات التي يتطلب تنفيذها فاعتمادات البرامج : *ب

ة و تسمى هذه ــــــــــيتم تحديد مبلغ النفقات بصورة تقديري أنعن طرق  إما˓ و يتم تنفيذ هذه البرامج بطريقتين 

ل عن امليزانية يسمى ـــــــــــــــقانون خاص مستق إعدادق ــــــــــــــــــعن طري أو   االعتمادات  االرتباطة بطريقة ــــــــــــــــالطريق

و يقسم عدة سنوات و يقرر لكل جزء منها االعتمادات ˓ توافق عليه السلطة التشريعية  قانون البرنامج

 بها.الخاصة 

أنه يرتبط أساسا بالتوقع فيما يتعلق  إذ اإليرادات العامة صعوبات فنية،يثير تقدير :  اإليراداتتقدير *2

 اإليراداتاقتصاد القومي من أجل تحديد مصادر  ىبالظروف و املتغيرات االقتصادية التي قد تطرأ عل

 العامة باستخدام عدة طرق : اإليراداتو يتم تقدير  ،املختلفة و خاصة الضرائب في السنة املالية املقبلة 

ال يترك للقائمين  آلياملقبلة علي أساس  اإليراداتتتمثل هذه الطريقة في تقدير :  اآلليالتقدير  - أ

 املتوقع الحصول عليها . اإليراداتبتحضير امليزانية أي سلطة تقديرية فيما يتعلق بتقدير 

أساس االسترشاد بنتائج  ىعل اإليراداتيتم تقدير  إذ ،عدة السنة األخيرة و تستند هذه الطريقة أساسا علي قا

هي قاعدة الزيادات التي  إليهاميزانية نفذت أثناء تحضير امليزانية الجديدة و قد أضيفت قاعدة أخرى  آخر 

أساس متوسط الزيادة التي حدثت في  ىنسبة مئوية علي أخر ميزانية نفذت تحدد عل إضافةبموجبها يتم 

             اإليراداتتتميز هذه الطريقة بأن تحديد حجم  .و ( سنوات السابقة 05العامة خالل الخمس ) اإليرادات

 و النفقات يتم بصورة تحفظيه .

تستند هذه الطريقة أساسا علي التوقع أو التنبؤ باتجاهات كل مصدر من مصادر  التقدير مباشر : - ب

 و تقدير حصيلته املتوقعة بناء على هذه الدراسة مباشرة .˓  حداالعامة على  يراداتاإل 

العامة للسنة  إيراداتهفتطلب السلطة املختصة من كل مشروع في القطاع العام أن يتوقع حجم مبيعاته و 

في شكل  اإليراداتعلى أن يكون لكل وزارة أو هيئة حكومية تقدير ما تتوقع الحصول عليه من ،املالية املقبلة 

 رسوم أو ضرائب عن نفس السنة املالية موضوع امليزانية الجديدة.
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ب عليها جفان اللجنة املتخصصة ي اإليراداتكانت طريقة التقدير املباشرة تمثل أفضل الطرق لتقدير  أذاو 

الفعلية السابق  اإليراداتتقديرات قريبة جدا من الواقع تتمثل في مبلغ  إلىاالسترشاد بعدة أمور لكي تصل 

)باعتباره أهم مصادر  الضريبيتحصيلها و مستوى النشاط االقتصادي املتوقع و التغيرات املنتظرة في التشريع 

 الواقع. إلىيكون أقرب ما يكون  حتى..الخ( مع مراعاة عدم املغاالة في التقدير اإلطالق ىالعامة عل اإليرادات

   1الثاني : اعتماد امليزانية العامة  املطلب

سلطة املختصة البعد اعتماده من  إال ال يعتبر مشروع امليزانية  العامة موازنة تلتزم الحكومة بتنفيذها 

و السبب الرئيس ي في ذلك  أن امليزانية العامة تمثل تدفقات مالية يترتب  ،طبقا للنظام السياس ي لكل دولة

و بالتالي تحرص الدول املختلفة ،القومي الحقيقي بين الطبقات و الفئات و األفراد  توزيع الدخل إعادةعليها 

ضرورة اعتماد السلطة املمثلة للشعب أي السلطة التشريعية  ملشروع املوازنة حتى يصبح قابال للتنفيذ و  ىعل

له بإجراءات معينة تختلف و يتم اعتماد املوازنة داخ ،السلطة املختصة باعتماد امليزانية هي املجلس التشريعي

 عنصرين و هما : إلىباختالف دستور كل دولة و عليه سنتطرق 

 

 : السلطة املختصة باعتماد امليزانية   الفرع األول 

فهذا االعتماد شرط أساس ي  ،هي السلطة التشريعيةإجازة امليزانية تقوم السلطة املختصة باعتماد و 

أسبقية االعتماد على ˝ ال يمكن االستغناء عنه لوضع امليزانية موضع التنفيذ و ذلك طبقا للقاعدة املشهورة 

 ىفقة علها في املواـــــــــــــمن حق إقرارهاة و ـــــــــــــــــــق السلطة التشريعية في اعتماد املوازنـــــــــــــــو قد تنشأ ح˝ التنفيذ

لواضح أن هذا الحق  أي حق في فرض الضرائب  يعد اإذ من  ،الضرائب و على مراقبة موارد الدولة عامة

النفقات .و هذا  ىعترف السلطة التشريعية بحق أخر مقابل له هو الحق في املوافقة علتلم  إذاقليل القيمة 

 كيفما يحلو لها . إنفاقهالحكومة ستستأثر بسلطة طاملا أن ا اإليراداتال فائدة ترجى من مراقبة  بديهي، إذأمر 

 و يمر اعتماد املوازنة داخل املجلس التشريعي بثالث مراحل علي النحو التالي :

ان و هذه ــــــــــــــرض مشروع املوازنة العامة للمناقشة العامة في البرملــــــــــــث يعـــــــــحي العامة:املناقشة  –مرحلة األولى 

 كليات امليزانية العامة و ارتباطها باألهداف القومية كما يراها أعضاء املجلس . ىاملناقشة تنصب غالبا عل

و تضطلع به لجنة متخصصة متفرعة عن املجلس املناقشة التفصيلية املتخصصة :  –مرحلة الثانية 

ن خبراء استشاريين من خارج البرملان تستعين بما تراه م أنالنيابي )لجنة الشؤون االقتصادية و املالية ( و لها 

 املجلس. إلىو تقوم اللجنة بمناقشة مشروع امليزانية في جوانبها التفصيلية ثم ترفع بعد ذلك تقريرها 

                                                           
1
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 ىيصير التصويت عل اللجنة ثمحيث يناقش املجلس مجتمعنا تقرير  النهائية:املناقشة  –مرحلة الثالثة 

 وفقا للدستور و القوانين املعمول بها في هذا الشأن. املوازنة العامة بأبوابها و فروعها

بطبيعة الحال تتوقف كفاءة السلطة التشريعية في فحصها ملشروع امليزانية العامة على اعتبارات متعددة 

بمختلف جوانب النشاط الحكومي و مكونات ميزانية الدولة فضال عن توفر  اإلحاطةمنها توفر قدر وافي من 

مدى نضج املؤسسات  ،في الوقت املناسب  إليهية و االقتصادية لدى املجلس ووصولها املعلومات املال

السياسية و االقتصادية و النقابية حيث كلما كانت هذه املؤسسات ناضجة تتوفر للسلطة التشريعية قوة 

على العكس كلما و  ،البرامج االقتصادية و املالية إقرار سياسية يمكن أن ترفع تأثير تلك السلطة في اعتماد و 

  .كانت هذه املؤسسات غير ناضجة كلما كانت السلطة التشريعية ضعيفة  و كان تأثير السلطة التنفيذية أقوى 

 

 

 

 

 

 

 أداء اعتماد امليزانية العامة الفرع الثاني:

     بإصدارها بمقتض ى قانون يطلق عليهفانه يقوم ˓ مشروع امليزانية العامة  لىوافق البرملان ع إذا    

العامة و يرفق به جدوالن  اإليراداتلكل من النفقات و  اإلجماليو هو قانون يحدد الرقم ˝  قانون املالية˝     

 لإليرادات.يتضمن األول بيانا تفصيليا للنفقات و الثاني بيانا تفصيليا 

 

ال يقرر  أنهما كان قانون املالية يعد قانونا باملعنى الفني الدقيق للكلمة  خاصة و  إذاو لقد رائي الخالف حول 

         الواردة في امليزانية اإليراداتب اعتماد البرملان ملبالغ النفقات و ــــــــــرر حســـــــــــــيق إنماردة و ــــــــد عامة مجــــــــــقواع

عد قانونا باملعنى العضوي لكونه ين قانون املالية إحول هذا املوضوع ف و دون ما دخول في تفاصيل النقاش

 صادرا من سلطة املختصة بالتشريع .

اعتماد البرملان لإليرادات يختلف في طبيعته عن اعتماده للنفقات فاعتماده لإليرادات  أنو جدير املالحظة 

ال تستلزم فحسب بتحصيل املبالغ  ن الحكومةإمنه للحكومة بتحصيلها و من ثم ف إجازةيعد بمثابة 

بل يحق لها أن تتعدى هذا الرقم دون  الوارد بقانون امليزانية اإلجمالياملستحقة لها في حدود رقم لإليرادات 
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ال يستوجب بوجه عام تدخل ما من  اإليراداتالخطأ في تقدير  إذمسبق من البرملان بذلك.  إذنالحصول على 

 الفعلية. اإليراداتاملقدرة و  يراداتاإل مجلس النيابي للتوفيق بين 

 1تنفيذ امليزانية العامة   الثالث: املطلب 

   امليزانية.خطورة و املرحلة األخيرة من مراحل  أكثرهااملراحل و  أهمتعتبر مرحلة تنفيذ امليزانية العامة من      

و تشرف على هذا التنفيذ  ،التنفيذيةو يقصد بها وضع بنودها املختلفة موضع التنفيذ و تختص بها السلطة 

  للدولة.  اإلداري وزارة املالية التي تعتبر أهم أجزاء الجهاز 

وسائل مختلفة ملراقبة امليزانية لتأكد  إيجادو لضمان تنفيذ امليزانية في األوجه املحددة لها فقد اقتض ى األمر 

 أثناء ممارستهم لوظائفهم. من مراعاة و احترام املكلفين بالتنفيذ كافة القواعد املالية

 هما:عنصرين  إلىلهذا سوف نتطرق 

 و النفقات اإليراداتعمليات تحصيل  الفرع األول:

عن طريق تجميع  باعتبارها عضوا من أعضاء السلطة التنفيذية مهمة تنفيذ امليزانية تتولى وزارة املالية

في الخزينة العمومية أو في البنك املركزي وفقا لنظام حسابات  إيداعهاالدولة من مختلف مصادرها و  إيرادات

 الحكومة املعمول به.

ة ــــــــزانــــــــالدولة في خ إيراداتفي الحدود الواردة في اعتمادات امليزانية و يتم تسجيل  اإلنفاقكما يتم 

 بدفعها.ة  أو البنك املركزي و تحسب منها النفقات التي تلتزم ــــــــــالدول

 العامة و عمليات النفقات. اإليراداتن عمليات تنفيذ امليزانية تتمثل في أمرين : عمليات تحصيل إو من هنا ف

 و سنتطرق بالتفصيل في املبحث الثالث من هذا الفصل.

 

 : الرقابة على تنفيذ امليزانية  الفرع الثاني

تعد هذه املرحلة هي املرحلة األخيرة التي تمر بها امليزانية العامة للدولة و تسمى مرحلة مراجعة تنفيذ امليزانية   

وضعتها السلطة  التيتنفيذ امليزانية قد تم على الوجه املحدد ووفق السياسة  أنو الهدف منها هو التأكد من 

 : إليلهذا سنتطرق فيما يلي  و  ،يجازتها من طرف السلطة التشريعية إالتنفيذية و 

حيث يقوم الرؤساء من موظفي ،علي تنفيذ امليزانية اإلداريةتتولى وزارة املالية الرقابة :  اإلداريةالرقابة *1

اليين و مديري ـــــــين املــــــــــطريق املراقبن الحكومة بمراقبة مرؤوسهم و كذلك مراقبة موظفي وزارة املالية ع

 عنهم حيث : يناوبون من  أو يأمر بدفعها املختصون  التيعمليات املصروفات  ىالحسابات عل

     هما:من الناحية العملية في طريقتين عملتين  اإلداريةتنقسم الرقابة أ*
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 الرقابة املوضوعية : *

 نحو دقيق . ىمكان عمل مرؤوسيه ليتأكد مباشرته لعمله عل إلىتعني انتقال الرئيس 

           عمل مرؤوسيه و لكن يقوم بفحص أعمالهم  إلىهنا ال ينتقل الرئيس الرقابة علي أساس الوثائق: *

 من خالل التقارير و الوثائق و امللفات .

 : إلىمن حيث ترقيتها  اإلداريةتنقسم الرقابة  ب*

مهمتها عدم صرف أي مبلغ و تكون  اإلداريةمن الرقابة  األهمتتمثل الجزء األكبر و الرقابة السابقة : *

كان مطابقا لقواعد املالية املعمول بها سواء كانت قواعد امليزانية القواعد املقررة في اللوائح  إذامالي إال 

 املختلفة . اإلدارية

             حسابات و تتلخص ىالحقة علال اإلداريةد بها الرقابة ـــــيقصتنفيذ امليزانية :  ىعل الالحقةالرقابة *

حسابات شهرية و ربع سنوية و سنوية و يقوم املراقب املالي في كل وزارة أو مصلحة بمناسبة  إعدادفي 

       بفحصها التأكد من سالمة املركز املالي للوزارة أو املصلحة ملراجعة دفاتر الحسابات املختلفة  إعدادها

 املديرية العامة للميزانية في وزارة املالية. إلىت اـــــــله مع الحسابـــــــــر يرســـــو يضع عن كل هذا تقري

تنفيذ امليزانية  ىتتولى البرملان في الدول الديمقراطية مباشرة الرقابة التشريعية علالرقابة التشريعية : *2

ق ـا حـيمنح له أنعي ـــــــــــــــة للدولة فإذا كانت املجالس هي التي تقوم باعتماد ميزانية الدولة فانه من الطبيـــــــــــالعام

 به. إجازتهاها و ـــــــــالنحو الذي اعتمدت ىة تنفيذها علــــــــــد من سالمة و صحـــــــتنفيذها التأك ىالرقابة عل

 امليزانية تتمثل في مرحلتين هما: ىهذا فان الرقابة التشريعية عل ىو عل  

تختص بالرقابة التشريعية لجنة الشؤون املالية في البرملان التي املرحلة املعاصرة لتنفيذ امليزانية :  - أ

 زمة عن تنفيذ امليزانية العامة لثناء السنة املالية.ال تطلب البيانات و املستندات و الوثائق ال أنلها 

تتعلق تلك املرحلة بغرض الحساب الختامي عن السنة املالية تنفيذ امليزانية :  ىالرقابة الالحقة عل - ب

 في شكل قرار من رئيس الدولة. أو في شكل قانون  إما إصدارهتهية ملناقشة و اعتماده ثم املن

تنفيذ مليزانية  ىتعتبر هذه الرقابة أكثر أنواع الرقابة فاعلية و يقصد بها الرقابة علالرقابة املستقلة : *3

حصر مهمتها في رقابة تنفيذ و السلطة التشريعية تن اإلرادةالعامة للدولة عن طريق هيئة مستقلة عن كل من 

السلطة  أجازةقد تمت على النحو الصادرة به  اإليراداتعمليات النفقات و  أنامليزانية و التأكد من 

 التشريعية و طبقا لقواعد املالية املقررة في الدولة.
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 املبحث الثالث:أثر املحاسبة العمومية في تنفيذ امليزانية العمومية

في طبيعة العمليات املنفذة في إطار املحاسبة  النفقات العمومية قانون املحاسبة العمومية يدرجإن 

      العمومية تحت عنوان عمليات التنفيذ و تدخل كل عون ال يمكن أن يكون إال في حدود صالحياته الخاصة 

من الضروري تنظيم تلك  ، و تعدد هذه العمليات في تنفيذ امليزانيات يجعل أنهو باحترام مسؤولياته

اإلجراءات ذلك ملعرفة طريقة تنفيذ امليزانية من طرف اآلمر بالصرف و كذلك لتحديد صالحيات املحاسب 

 و خاصة فيما يخص تنظيم املخزون املالي في الخزينة.         العمومي

 تنفيذ النفقات األول : املطلب
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هي املراحل اإلدارية و  ، التصفية ، األمر بالدفع و االلتزامإن تنفيذ أي نفقة يمر باملراحل التالية : 

الذي ينص على أن  21-90بالصرف العمومي و هذا تطبيقا لنص القانون  اآلمر التي تدخل في إطار مهام 

النفقات العمومية ومنها نفقات التجهيز العمومي للدولة التي يتم تقديرها في امليزانية هذا من جهة ، ومن جهة 

 أخرى يلتزم بها ، تصفى و يأمر بصرفها قبل أن يتم دفعها من طرف املحاسب العمومي .

 املرحلة اإلدارية  الفرع األول:

األمر  التصفية، بالنفقة، االلتزامبالصرف و تبدأ من تسجيل العملية أي  اآلمر تكون على مستوى 

 1بالصرف:

 :  بالنفقة االلتزام/*  1

هو عملية ضرورية  من أجل فتح مجال إلى إخراج مبلغ مالي من الخزينة لصالح دائن لإلدارة  االلتزام

ألتزم بدفعه من املبلغ بالنسبة إلى البرامج املأذون بها في أي لحظة و كذلك  إلى تحديد ما االلتزامات، وتهدف 

 االلتزامبأنه :" يعد  االلتزام 19في مادته  21-90الدفع و مبلغ األرصدة ، وقد عرف القانون  اعتماداتمعرفة 

           ق الدولة أو جماعاتها املحليةاإلجراء الذي يتم بموجبها إثبات نشوء الدين سواء كان هذا الدين على عات

ة ــــــــــــــــــــلحة اإلداريــــــــــــــــــــادرة من مسؤول املصــــغالبا بمب االلتزامو املؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري ، ويكون 

يكون على ورقة مكتوبة  فعلي لآلمر بالصرف و  و الذي تنسب إليه صفة اآلمر بالصرف ، و ينشأ االلتزام بقرار

تثبت و تمثل تعهد من اآلمر بالصرف للنفقة ، مثال  تحرير صفقة عمومية أو سند طلب ، أو مقرر تعيين      

 موظف ، ....

له أساس تعاقدي يجب كذلك موافقة الدائن على نفس الوثيقة ، ومن هنا يمكننا التفرقة  االلتزامو إذا كان 

 املحاسبي . لتزاماالالقانوني و  االلتزامبين 

 : القانوني االلتزام -1/*1

و له أشكال مختلفة تبعا لطبيعة النفقة ، فقد يكون ناتجا عن تطبيق نص قانوني أو تنظيمي مثل املعاشات 

، أو عن إجراء فردي و نص قانوني في آن واحد مثل نفقات املستخدمين ، وقد يكون ناتج عن أفعال مستقلة 

 أسعار في صفقة عمومية معينة . ارتفاعلنفقات اإلضافية الناتجة عن مثل حالة ا اإلدارةعن 

 : املحاسبي االلتزام -2/*1
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لنفقة معينة ،  االعتمادمن طرف اآلمر بالصرف ، يسجل فيها مبلغ  االلتزامو يتمثل في إعداد بطاقة  

 املفتوحة في امليزانية مع املبالغ امللتزم بها فعال. االعتماداتوهذه التفرقة تسمح بمقارنة 

ىهذا  إلى تأشيرة املراقب املالي قبل إمضائه من طرف اآلمر بالصرف ، ويبق االلتزامويجب أن يخضع ملف 

ليس  الدفع و  بأمر ير متبوع ــــــــــــالغ االلتزامقابل لتنفيذ إلى غاية نهاية السنة املالية ، وعندئذ يسقط  االلتزام

لحرية اق و ـــــــــــــه الحــكن لـ، لااللتزامديدة بعد نهاية سنة ـــــــــــــــطالبة بإعتمادات جــــــــــــق في املــــلآلمر بالصرف الح

 عنه . االمتناعأو  االلتزاماملطلقة بالنسبة لتنفيذ 

 /* التصفية :2

حيث تنص املادة  21-90من القانون  36،20،15دمن الناحية القانونية التصفية مشار إليها في املوا 

يلي " تسمح التصفية بالتحقيق على أساس الوثائق املحاسبية بتحديد املبلغ الصحيح للنفقة  منه على ما 20

 العمومية "

 تعطي لنا معنى التصفية و لكن الهدف منها . فاملالحظ في هذه املادة أنها ال

و يمكن تعريف عملية التصفية على أنها اإلجراء الثاني املوضوع تحت مسؤولية اآلمر بالصرف بهدف إثبات 

 وجود دين عمومي على عاتق الدولة لصالح دائن معين ، وللتصفية بعد كبير يتمثل في أنها تسمح 

 ب:

من أن السند أو الخدمات  بالصرف التحققاإلثبات بصفة نهائية وجود دين عمومي ، فيجب على اآلمر   -

 مسبق و تحصلت عليها اإلدارة فعال . التزامالتي طلبتها اإلدارة كانت محل 

 . االلتزامتحديد نوعية وكمية السلع املشتراة و مقارنتها و محتوى ملف  -

عملية من صحة ال التحققو يجب  االلتزامتصفية النزعات بين اإلدارة و املمون في ما يتعلق بعملية تنفيذ  -

 في عملية الدفع . االنطالقاملشتريات قبل  وبصالحية

غيره بشرعية النفقة ألن لديه  أكثر منالتأكد من شرعية اإلنفاق و نزاهته ، فاآلمر بالصرف له دراية  -

واملعطيات التي قد ال توجد في امللف و هذا يؤدي إلى فكرة النزاهة ، لذلك يجب على اآلمر بالصرف  املعلومات

 طلب مساعدة املختصين في املجال املعني . أن ي

 للنفقة.واملبلغ الفعلي  املمون،تحديد املبلغ الفعلي و النهائي للنفقة و املقارنة بين املبلغ املطلوب من طرف  -

هذه  انتهاءمن الدفع ، عند  لالستفادةتحديد الدائن الفعلي ، و التحقق من طبيعة املمون املستحق  -

 مر بالصرف األمر بالدفع .العملية يحرر اآل 

 /* األمر بالصرف:3
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بأنه" يعد األمر بالصرف  21- 90من القانون  21هو املرحلة األخيرة من  الجانب اإلداري وتعرفه املادة 

 الحواالت اإلجراء الذي يأمر بموجبه دفع النفقات العمومية". أو تحرير 

فاألمر بالصرف هو األمر الذي يعطيه اآلمر بالصرف للمحاسب العمومي لتنفيذ الدفع بالنسبة لعملية كانت 

 وتصفية سابقتين . التزاممحل 

ويشترط في األمر بالصرف أن يكون مكتوبا ومحررا على نموذج وثيقة صادرة عن وزارة املالية تحتوي على 

بالصرف املعتمد لدى  ,الفصل , املادة ,السطر امليزاني , توقيع اآلمر البيانات التالية : تعيين السنة املالية

 املحاسب العمومي , تأشيرة املراقب املالي .

ولآلمر بالصرف السلطة التقديرية في مجال األمر بالصرف حيث يبقى يتحكم في العملية ما لم يقدم حوالة 

 مباشرة بعد التصفية .الدفع  إلى املحاسب العمومي , فيمكنه تحديد آجال الدفع 

 بعد إصدار األمر بالصرف يرسل امللف إلى املحاسب العمومي ليقوم باإلجراءات املحاسبية الالزمة .

 الثاني : املرحلة املحاسبية  الفرع 

بعد اإلجراءات اإلدارية الثالث السابقة التي يقوم بها اآلمر بالصرف , تأتي مرحلة الدفع وهي اإلجراء 

 اإلدارةبها املحاسب العمومي , ويتمثل هذا اإلجراء في  إصدار سندات لفائدة الدائنين فتتحرر  األخير وينفرد

" يعد الدفع اإلجراء الذي يتم بموجبه إبراء  21-90من القانون  22بموجبها من دينها  ,حيث تنص املادة 

 1الدين العمومي ".

 وقبل قبول أي نفقة يجب على املحاسب العمومي التحقق من :

 مطابقة العملية مع القوانين واألنظمة املعمول بها . -

 صفة اآلمر بالصرف أو املفوض له .  -

 الالزمة . االعتماداتشرعية عملية تصفية النفقات وتوفر  -

 معارضة.أن الديون لم تسقط آجالها أو أنها محل  -

 للدفع أي املستفيد من النفقة هو الشخص املسموح له قانونيا من استالم املبلغ . الطابع أإلبرامي -

 تأشيرات عمليات املراقبة التي نصت عليها القوانين واألنظمة املعمول بها . -  

أي التأكد من صحة الدفع وأن الشخص هو نفسه املعني بالنفقة وهو ،ي مالصحة القانونية للمكسب اإلبرا -

 ة اإلمضاء .الذي له صف

 التأكد من وجود املخزون املالي الكافي لتغطية النفقات . - 
                                                           

1
 .من قانون املحاسبة العمومية مرجع سابق ذكره 22املادة   
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حيث  46-93يجب على املحاسب العمومي أن يحترم اآلجال القانونية للدفع وذلك حسب املرسوم التنفيذي  -

أيام من تاريخ  10يجب على املحاسب العمومي أن يحول األوامر بالصرف إلى حواالت الدفع في أجل أقص ى 

ويتم حسابها إبتداءا من شهر إصدارها وفي حالة عدم مطابقة األمر بالصرف أو محاولة الدفع  استالمها،

لألحكام التشريعية و التنظيمية املعمول بها يقوم املحاسب العمومي بإبالغ اآلمر بالصرف كتابيا رفضه 

 لصرف أو حوالة الدفع .يوما إبتداءا من تاريخ تسلمه األمر با 20القانوني للدفع في أجل أقصاه 

وبعد عملية الدفع يرسل املحاسبون العموميون لآلمرين بالصرف نسخة من األمر بالصرف أو حالة الدفع     

 عليها تأشيرة التسديد .

 

1: اإلستثناءات الواردة على تنفيذ النفقات العمومية  الثانياملطلب 

 

،التصفية،األمر بالصرف و التزامفي الحالة العادية يمر تنفيذ النفقة العمومية باملراحل الربعة السابقة : 

الدفع  بهذا الترتيب ، لكن هناك بعض النفقات لها طابع خاص يخرجها من هذا التسلسل و يضع لها 

العمومي ، نظرا لكون هذه النفقات ستثناء ملبدأ التفرقة بين اآلمر بالصرف و املحاسب اإجراءات خاصة تعتبر 

 دون أمر بالدفع أصال : تنفذ دون أمر دفع مسبق ، أو

 األول : وكاالت التسبيقات  الفرع

ويذكر الوكيل فقط  50و  49يتطرق إلى مسألة الوكيل في املادتين  21-90من الناحية القانونية فإن القانون 

كيل ليست له سلطة التصرف كما يتمتع بها املحاسب من ناحية املسؤولية وال يعطي تعريفا له ، فالو 

طرف الوزير املكلف باملالية بل يعينه اآلمر بالصف ولهذا  العمومي أو اآلمر بالصرف كما أن تعينه ال يكون من

 لم يصنف من املحاسبين العموميين ، ولكنه مسؤوول شخصيا وماليا عن العمليات املوكلة إليه.

 اإلدارية،حاسبية بأنها مصلحة منصبة على مستوى اآلمر بالصرف وتحت سلطته امل ةو يمكن تعريف الوكال

لتنفيذ صنف من اإليرادات و النفقات العمومية التي يمكنها نظرا لحالتها اإلستعجالية  استثنائيوهي إجراء 

 من اآلمر والتصفية و األمر بالصرف و الدفع ، وتنشأ الوكالة بمقرر  االلتزامانتظار اآلجال الطبيعية لإلثبات و 

بالصرف مليزانية الهيئة العمومية املعنية بعد املوافقة الكتابية للمحاسب العمومي املعين واملختص و يجب أن 

ت أو حساب نات التالية : الهدف ، املقر ، التسمية ، الدليل ، أبواب النفقااإحداث الوكالة البي يحمل مقرر 

للتسبيق املرخص به للوكيل ، مبلغ النفقة املوحد و اجل تقديم  املقص ىمن اإليرادات املبلغ  االقتطاع
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الذي يحدد كيفية إحداث وكالت 108-93من املرسوم التنفيذي     04اإلثباتات هذا ما نصت عليه املادة

 النفقات و اإليرادات وتنظيميها وسيرها.

و يجب  رفــــــــــــبالص وعة تحت سلطة اآلمرـوظفا مرسما تابعا للمصالح اإلدارية املوضو الوكيل يجب أن يكون م

حديده ــــــــــــص و تـــــــــــخـــــــــعرفة الشــون ذلك بمــي و يكــــــــي املعنــــــــــأن يكون الوكيل معتمدا من طرف املحاسب العموم

قبل أن يشرع الوكيل في عمله و يتم ذلك عن طريق رسالة تزكية ، جراء إجباري إو طريقة إمضاءه و هو 

و باعتبارنا سندرس  ،عطى نسخة إلى الوكيلــــــــــــالي و تـــــــــــــقرار التعيين إلى املحاسب العمومي و املراقب امل ويرسل

 تنفيذ النفقات العمومية فسنقتصر الدراسة على وكاالت النفقات .

بالدفع و يتم تسويتها  األمر مرحلةنفقات عن طريق التسبيقات حيث تسبق مرحلة الدفع عن تنفذ وكاالت ال

 بالنفقات التالية: الوكاالتتتكفل مليزانية الهيئة املعنية ، و  االعتماداتالت منفذة من االحقا بحو 

 تخص األدوات و التسيير . ةنفقات صغير   -

 املوظفين العاملين بالساعة أو اليوم .   أجور  -

 تسبيقات عن مصاريف التكاليف بمهمة . -

 املنجزة في الوكاالت . األشغال -

تنفذ هذه الوكاالت بتسبيق يساوي املبلغ املحدد في إنشاء الوكالة ، و يدفع املحاسب املختص هذا املبلغ  و 

بطلب من الوكيل إلى الحساب املفتوح باسم وكالة النفقات و يكون ذلك على حساب ميزانية الهيئة املعنية ، 

بالنقد، وذلك  أو أو بواسطة صك او بحوالة بعد ذلك يقوم الوكالء بدفع املبالغ املستحق للمدينين بالتحويل 

 ضمن الشروط نفسها الخاصة باملحاسبيين العموميين .

 

 

و تكون التسوية شهريا حيث يستلم الوكيل جميع الوثائق الثبوتية الالزمة لآلمر بالصرف في نهاية كل شهر ، 

الوكالة يتضمن مبلغ النفقة حوالة التسوية لصالح حساب إيداع أموال  أو بالصرف أمر  حينئذ يصدر اآلمر

 املؤشر عليها من طرف املراقب املالي .
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تسبيق الذي منح له إلى حساب إيداع لاملالية و إلغاء الوكالة يجب على الوكيل إرجاع مبلغ ا عند نهاية السنة

 األموال على مستوى الخزينة .

 الثاني : الدفع عن طريق القرض املستند  الفرع

تعتبر القروض إيرادات الدولة لكن بمجرد وصول آجالها تصبح ديون يجب تسديدها ، من الناحية املبدئية 

 تحتاج إلى تسلسل املراحل األربع السابقة  نظرا لطابعها اإلستعجالي . وبذلك تصبح نفقة يجب تسديدها و ال

يون الخارجية من هذه الناحية ، فمثال تسديد فوائد الد األخرى فالقروض إذن تختلف عن العمليات املالية 

يتم من طرف العون املحاسبي املركزي للخزينة حيث تسجل في حساب خاص لذلك و تتم التسوية النهائية 

إلى غاية إصدار الحواالت ، فهنا أيضا  االنتظار بالصرف املعني ألن تسديد الديون ال يقبل  من طرف اآلمر

 عملية الدفع تسبق عملية األمر بالصرف .

 فع دون أمر بالصرف الثالث :الد الفرع

و يغيب فيها األمر  فإن عملية التصفية تتم مرة واحدة املتكررة،إن بعض العمليات أو النفقات نظرا لطبيعتها 

أعضاء الحكومة و اإلدارات  و أجور  الخاصة،األموال  املعاشات،بالصرف، و تظهر هذه العمليات من خالل 

 السياسية .

 /* املعاشات :1

عبئا على ميزانية الدولة و من ثم يتم دفعها من طرف املحاسبين العموميين دون  تعتبرإن املعاشات 

أمر بالصرف ، وتخص هذه املعاشات املتقاعدين و املجاهدين و أبناء و أرامل الشهداء، فاإلعتمادات الخاصة 

ره حائز لعلى سند دائن تقديرية ، فبالنسبة إلى عملية الدفع فإن املستفيد باعتبا اعتماداتبهذه النفقات هي 

هذه السندات إلى املحاسب لعمومي ليقبض  و دفتر اإليصال، حيث يمكنه إظهار التسجيليتمثل في مقرر 

 املبلغ املستحق بعد املوافقة التي يبديها املحاسب العمومي على دفتر اإليصال.

 

 /* األموال الخاصة :2
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تصرف رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة و يتم تسليمها من طرف الوزراء  ومية توضع تحتـــــــــــــوال عمــــــــــهي أم

 و يطلق عليها األموال السرية .

املخصص  إلعتماداتملبدأ تخصيص النفقات ألنها تخرج من مبدأ الحد األقص ى  استثناءوتعتبر هذه األموال 

أو الوالي ( األموال املخصصة في  لنفقة معينة ، لذلك فإن املحاسب العمومي يضع تحت تصرف املسير)الوزير 

اإلجمالية التي يستعملها املسير بكل حرية ، لكن عليه إرسال كشف خاص بتوظيف تلك  االعتماداتحدود 

 األموال لرئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة حسب الحالة .

 /* أجور أعضاء اإلدارة السياسية و أعضاء الحكومة :3

نفقات التسيير للدولة و تشمل :  طارإإن هذا النوع من النفقات يظهر عن طريق تخصيصات ممنوحة في 

أجور رئيس الجمهورية ، رئيس ي غرفتي البرملان , رئيس املجلس الدستوري ، حيث يتم تنفيذ تسبيق شهري 

 لهؤالء األعضاء بأمر من وزير املالية.

 املطلب الثالث:تنفيذ االيرادات

 .النفقات هذه لتغطية متنوعة إيرادات باملقابل يتطلب أنواعها تعدد و العامة النفقات يادازد إن

 :وهما بمرحلتين يمر األخر املؤسسات العمومية هو إيرادات تنفيذ إن ومنه

 الفرع األول: املرحلة اإلدارية

 :وهما بعمليتين بالقيام بالصرف مراآل  املرحلة هذه في قومي

 حق تكريس بموجبه يتم الذي اإلجراء اإلثبات يعد العمومية املحاسبة قانون  من 16 املادة حسب :اإلثبات /1

1املؤسسة العمومية. هنا العمومي بالدائن ويقصد العمومي، الدائن

  

 تسمح املرحلة وهذه للتحصيل والقابل للمؤسسات العمومية املستحق الدين مبلغ تحديد وهي :التصفية /2

 السالفة العمومية املحاسبة قانون  من 23 املادة نص وحسب للمؤسسات العمومية الصحيح املبلغ بتحديد

 .الذكر

 

                                                           
1
 العمومية ،مرجع سبق ذكره.من قانون املحاسبة  16املادة   
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 بمعرفتهم تتم أنها يعني ال وهذا بالصرف األمر اختصاص من وقانونيا مبدئيا اإليرادات وتصفية إثبات إجراء إن

 1. املباشرة مسؤوليتهم وتحت

 املحاسبية املرحلةالثاني:الفرع 

 .التحصيل بعملية املرحلة هذه تسمى و  اإليرادات تنفيذ مراحل من خيرةاأل  املرحلة وهي 

 بعدمؤسسات العمومية لل املستحق املبلغ بتحصيل العملية هذه في العمومي املحاسب يقوم :التحصيل/1

 التحصيل عملية تكون  الحاالت بعض في أنه إال بالصرف، بها قام التي اإلدارية العمليات وسالمة صحة من التأكد

 . والهبات كاإلعانات آلية بصفة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 من قانون املحاسبة العمومية مرجع سبق ذكره 23املادة   
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 :خالصة

 والقواعد األحكام باستخدام فهي ملزمة إدارية وهيئة إداري  طابع ذات عمومية املؤسسات أن نستخلص ومنه

 امليزانية الن املحلية ميزانياتها وتنفيذ أجل تسيير ،من العمومية باملحاسبة املتعلق 21 _ 90 لقانون  التنفيذية

 وثيقة تعتبر وأنها الجماعات إقليم داخل االقتصادية واالجتماعية الخطط تنفيذ في وفعاال مهما دورا تلعب

 الرقابة إلى وباإلضافة السنة، خالل للمؤسسات العمومية الوضعية املالية ملعرفة تستعمل كونها أهمية األكثر

 توفير خالل من للسكان املتزايدة حاجات إشباع هو للميزانية الرئيس يوالهدف  التنفيذ، وبعد وأثناء قبل عليها

 .الضرورية الخدمات أحسن



                                         

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

، عموميات عن كلية العلوم االقتصاديةاملبحث األول: 

 و علوم التسيير التجارية

مبادئ امليزانية،أنواع امليزانيات  :املبحث الثاني           

 و مكوناتها لدى الكلية

تنفيذ امليزانية و مراحل املبحث الثالث:                

 الرقابة عليها
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 تمهيد 

لدددد قإبعددددتطرقنا فيددددرقبددددظقي  رملدددد قيمليادددد لققيميع دددديقارمةراددددة قيملعنمط دددد ق قيم  يمل دددد قيملعرطدددد قاددددم قملندددد قي  ق
ضقطددددلق إملدددداقإلدددد قط يزدددد قإدددددتيوقيم  يمل دددد ق قو  قي دددددمي قيم   دددد  قي  رملدددد قيملياة لددددوقيملدددد لقاددددم قمليعدددد  

روي قيمليجر يددد ق قد دددم قيمل  ددد   قارمةراددة قيملعنمط ددد قبدددظقني  ددد قيم  يمل دد قد ددد قط ددديم ق   ددد قيملع ددم قي في ددد
 ل ق:ط يغرملمق قمله يقف نيرقه يقيمل   قإاجرطع قدةتقي حن تقالقارويسق

 :عموميات عن كلية العلوم االقتصادية،التجارية و علوم التسييراملبحث األول 
 املبحث الثاني:مبادئ امليزانية،أنواع امليزانيات و مكوناتها لدى الكلية

 فيذ امليزانية و الرقابة عليهااملبحث الثالث:مراحل تن
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 عن كلية العلوم االقتصادية ،التجارية و علوم التسيير بجامعة مستغانم املبحث األول: عموميات

دددلقيمل   دد قفةدد ق  قمليادد ىقإلدد قط  يمل دد قيمل   دد ق قد   دد ق دددتيوهرق ددر قملخيطددرقد  يددرق  قمل  دد قملادد  ق ددرط  ق
 قط ر حهر.قحقطخي ف قه   هرقيملييا ميق ق   قدنش تهر

 وعلوم التسيير االقتصادية، التجاريةاملطلب األول: تقديم كلية العلوم 

  قطهرطهر.ق،نش تهرايعاوقمة قنر يخ  قدلقيمل    

 ملحة تاريخية عن الكلية الفرع األول:

يمليجر يددد ق د دددم قيمل  ددد   قانم ددد قيم ادددم ق،قي في دددروي    ددد قيملع دددم ققيادددم،قنةددد ق2012 نشددد نقادددي ق  

      07يمدر  قبدظق98/220يمعدت ق يمدينمقمل ن ادم قيمليي  د لقق2012فب ييد قق12يمدر  قبدظقق12/77يي  د لق فدمقيمل

  يميضنلقإنشرءق رطع قط يغرملم،قز ثقط نقدن   قإنشرءقيمل    قد  قدت قط يز قدنري ظ:ق1998 مي   ق

 1978قإنشرءقيم دخقي  رطعظقان يغرملم.ق: 

 1984طعرهتقمل د قطنهرقيمت ا قيملمطي  قمل ع م قي ارا  .  قدت قطتي سق :قنل  مقيم دخقي  رطعظقإل 

 1988.  قإنشرءقف مقيمةراة ق ي  ةري قد  قط يم قيمت ا قيملمطي  قمل ع م قي ارا: 

 1989.  قإنشرءقف مقيإلدإ قي لظق يمل     قد  قط يم قيمت ا قيملمطي  قمل ع م قي ارا: 

 1991نلقنخ  رنقيم دخقي  رطعظقان يغرملم.:قإو يجقنخ صقيملع م قيمليجر ي قض 

 1998. قطعقإنشرءق رطع قط يغرملمق صةة قنضمقطعهتقي حلمىق قيملع م قيمليجر ي: 

 2012قنل  مق    قي حلمىق يملع م قيمليجر ي قإل ق   ي  قملي ةح:ققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق:

 را  ققققققي حلمىق يملع م قيمل  ق    .1

 يمليجر ي ق د م قيمل     ي في روي ،    قيملع م قق-2ققققققق

ز دثقنضدمقنضمق    قيملع دم قي في دروي ق يمليجر يد ق د دم قيمل  د   قددتوقطعيبد قطدلقيمدما   ق ي ادرن  ق

بددظقإطددر قطددرقق6دددرطإقطيعرفددتيق قق11طماددفق قق64 اددير يق خيي يددرقويينددرق ق اددير ق يزددتق  ي دديق قنضددمقق120

  شغ  .فة قيمل

  ف ر ق هظ:ق ن  دنرقنضمقيمل    ق   
ف دددددددمقيملع دددددددم ق-4قققف دددددددمقيملع دددددددم قيمليجر يددددددد -3قققققققف دددددددمقيمرمل ددددددد ق قيمةرادددددددة ق-2ققققف دددددددمقي  ددددددد  قيمشددددددد   -1

 .ي في روي 
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 ف مقد م قيمل     .-5

  طكية قيمل    .قي لظدنرقنةيملق يضرقد  قط دخقملإلدإ ق

 

 الثاني :مهام الكلية الفرع
   قطرقي ظق:طلقطهر قيمل  

   يملةةث اب    بظ ارملةةث يملي ميل  ن ف   يملةةث طيرهج يملا ة  ن ل . 

  نامي هر  نة   هر  يمعر   مل ع م طعهم  نش  إمليرج بظ يم رهن  . 

  ي خ مص د   يمليكيمملمجظ  يمليامي  يملع مي يملةةث طجر  بظ     مل  ي ارا   يمهر   نينث 

 :ي تو ف نر

  يمليكيمملمجظ  يمليامي  يملع مي  ةةثمل يملمطني ي  هت بظ ط رهن. 

   نش هر يملمطي   يملثلرف  ن ف  . 

  يملمطي   يمللت ين ودم بظ يمشر د . 

   ث هر يمعر   نةرو  بظ يملت مل  يإلدإ   نش  يملةةث مليريج نثن   . 

   طل ينكنهم  يمل ل يمليمعظ يملي ميل طل و     ز ل إل  مل مصم   مل ا ة  يإلط رمل رن    نمف 

 . ف   ل  بظ ط ر   ل بظ ي في رول  يمجر يفيةر 

 

 ومهام مختلف مصالحها الهيكل التنظيمي للكليةاملطلب الثاني :

 ايع ضقبظقه يقيما  قيمله   قيملييا ميقمل     ق قدنرقايع ضقطهر قطخي فقط ر حهرق

 الفرع األول : الهيكل التنظيمي للكلية

بقيملعن ددت،قي ف ددر ،قي طرملدد قيملعرطدد ق طخي ددفقيم ددر  قيي ددم قيمله  دد قيملييا مدديقمل    دد قطددلقدنددرو قيمل   دد ق ملددميق

يميضددنلقق2004  نقق24ي  دد  قارإلضددرف قإلدد قطكيةدد قيمل   دد ق هدد يقايددرءيقد دد قيمللدد ي قيملددم ي لقيمشدد   قيمددر  قبددظق
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يمليياددد مقيإلوي لقمتي يددد قي  رطعددد ق يمل   ددد ق يمعهدددتق طصحلددد قي  رطعددد ق ط دددر حهرقيمشددد  د ،ق يملشددد  قيمليدددرلظقيةددد  ق

 ق.1 يمليجر ي ق د م قيمل     قاجرطع قط يغرملمقي في روي  مقيإلوي لقمل    قيملع م قيملييا

 

 

 التجارية وعلوم التسيير ،االقتصاديةالهيكل التنظيمي لكلية العلوم : قIII-4قالشكل رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 
ق،يميضنلقيملييا مقيإلوي لقمتي ي قي  رطع ق يمل    ق يمعهتق طصحل قي  رطع ق ط ر حهرقيمش  د ق2004  نقق24يملل ي قيملم ي لقيمش   قيمر  قبظقق1

 .24،قص:ق2004،ق62ي   يت قيمل ان  قملص نهم ي قي  خيي ي ،قيملعتوق

 العــميــد

 األمــــانـة العامــــة

دمينلمستخا مصلحة و  العامةمصلحة الوسائل  
 الصيانة

مصلحة الميزانية و 
 المحاسبة

 األنشطة مصلحة
 الثقافية ،العلمية

الرياضيةو   

 فرع الميزانية

 فرع المحاسبة

الوسائل  فرع  

 فرع الصيانة

ساتذةاألفرع   

فرع المستخدمين اإلداريين، 
و أعوان     والتقنيين

 المصالح

ما بعد التدرّج نائب العميد الملكلف ب
 و البحث العلمي و العالقات

 الخارجية

مصلحة متابعة التكوين فيما بعد 
 التدّررج

 مصلحة متابعة أنشطة البحث

و العالقات الخارجية مصلحة التعاون  

         بالدراسات  نائب العميد المكلف
المرتبطة بالطلبة و المسائل     

 مكتبـة الكليــة

الرصيد الوثائقيرئيس مصلحة تسيير   

 مسؤول مكتبة  الكلية

 رئيس مصلحة التوجيه و البحث البيليوغرافي

 مصلحة التدريس

و التقييم  مصلحة التعليم  

و اإلعالم مصلحة اإلحصائيات  و التوجيه  
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 ،قط  عقاةيق د ه2004 نق ق24يملل ي قيملم ي لقيمش   قيمر  قبظق ،قيا يرويقد   طلقإدتيوقيملارملةاملرجع: 

 

 الفرع الثاني: مهام مصالح الكلية

 الكلية عميد .1

 ييمل :قيمل   ق به هق يمروي ،ق يمرمل  قيملبش ي ق اري هرقت     ق ييمل قا  هرقدلقيم ر  ق هم قيمل    قيتي   

  ي  رطع ق ييسقملاقي مضهرقيملتيقيمل      قيدينروينق   رملاقي ط  قهم. 

   مليع  نهمق     قط يل قنيل   قملمقيمل يلقيمل    قط يختطوقيع 

  ا اياقنة قيممضمد  قيم يختط  ق ن عقد  ق ينر اهرقيمل  ن  قيمل  ا قييمل. 
   يمل    قطج سقي ينردرنقيةض. 

 يمل    .قطج سقطلقد  اقيم روف قبعتقي  رطع ق ييسقإل ق ي ا اقمل نشرطرنقيمل يمل قيمليل ي  قيعت 
  ف ر ق  ؤارءقيمل    قية طكقط ر  ق قمل     قدر ق  ط  قملريةر قي ردته 

 بالطلبة املرتبطة واملسائل بالدراسات املكلف العميد نائب .2
 ي ظ:قانرقييك  قفهم  

  يمليت جقط ة قتس   ق طيربع قت     قضنر 
  يملعن تقد  قنة يياق   قطلقإ  يءق  قيف  يحق   ق    قيمليع  مق نشا قا   قطيربع 

 مل ا ة ق يإلز ري  قي ان  قيمللرين قط ك 

 نش هق طعر  ياقيملا ة قمل ريت قيملة تيغمجظقإ يإلدق نع  
 ط ر  قدت قإل ق ييل م

  مصلحة التدريس: 1.2

 تكلف مصلحة التدريس للكلية بمتابعة املهام التالية:

 يمليةض  ق يإل  ي قد  قدن   قيمل س  إنق حرط ظق هرو قيملة رملم يرقي  تو .1
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 يإل  ي قد  قدن   قنةميإنقيملا ة . .2

   روين  ق يمليجن تقمل ا ة .طيربع قط ةرنقيملعا قي .3

 طيربع قي حرمل قيملي ويب  قملا ة قيمل    . .4

 .1يإل  ي قد  قتس  إنقط ة قيمرا  ق .5

 إدتيوقنسخقطةيقي ص قملشهروينقيمليجرحق)ط صح قيملشهروين(قملا ة قيمرا  قديتقيملا  . .6
ق ت   نه .7 قيملت يا  قيمرا  ق إ قف    قاا ة  قي خرص  قيمليجرحق)ملي رنس( قم صح قي زي رظقبشهرو  ر

 يملشهروينقيمليربع قمل     قديتقيمليخ جقيملارمل ق ت  مقمل ا ة قيمل ياة  قبظقطم قيمرا  قديتقيملا  .

 طيربع ق ط ي ع قفردت قيملة رملرنقيملة تيغم   قملا ة قيمل    . .8

 طيربع ق ط ي ع قفردت قيملة رملرنق)ط فقي ختط قيملمطي  (قملا ة قيمل    . .9

 ي ط يرن(قملا ة قيمل    .طيربع ق ط ي ع قفردت قيملة رملرن)ط فقيمل .10

 طيربع ق ط ي ع قطخي فقيإلز ري رنقيملة تيغم   قملا ة قيمل    . .11

 طيربع ق ضع  قيملا ة قي  رمل قارمل    . .12

 إدتيوقي ح    قيملنهري  قملييريجقط ة قيمل    . .13

 إدتيوقنسخقثرمل  قملةارف قيملارمل ق  ق هرو قيمل س   قبظقزرمل قيملي فق  قيملض ر . .14

 متي  نق ي زي رظقانسخقطنهر.طةرض قيقط ي ع قطيربع ق  .15

 يملين  يق يميربع قم ر  قطيربع قيمليع  مق يمليل  مقيمليربع قمل     . .16

 مهام مصلحة التعليم والتقييم: 2.2

 .   طيربع قا  قيملت  سق يملب يطجقيملة تيغم 

 قي طيةرملرنطيربع قا  ق.  

 يملص ر قيملة تيغم   .ق ويءيمل ه قد  قز لقا  ق 

  امي .طعر   ق نش قيمع مط قيمل  

 .يمل ه قد  قي ويءقي ح لقملب يطجقيمل  اصق يملي ميل 

  طيربع ق  قإ  ر قطا  حقبظقيمل  اصق  قيملي ميلقيميامقطلقط  قيملا ة 

 هام مصلحة اإلحصاء واإلعالم والتوجيه:م 3.2

 إز رءقدتوقيملا ة قيمس    ق يميخ    ق  قز  قنخ  ا

 إز رءقدتوقي ارن  قز  قيمل يف

 ز  قيمل نة إز رءقدتوقيملعنر ق
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 الخارجية والعالقات العلمي والبحث التدرج بعد بما املكلف العميد نائب .3

 ي ظ:قانرقييك  قفهم 

 .يمليت جقبعتقانرقي مليةرىقيطيةرملرنقا   قطيربع      

 .يمليت جقبعتقمرقيملي ميلقا   قملضنر قيملض   ي قي   يءينقيف  يحق   ق        

 .يمليت جقبعتقطرق ط  زرنق  قيم د ينقطيرفش قا   قد  قيمل ه       

 .يملع ميقيملةةثق نشا قا   قطيربع      

 .طع مطرتهمق نجتيتقي ارن  قط يم  قنة   قا يطجقني        

 .      اقد  ق يمةرفا قمل     قيملع ميقيمج سقا   قطيربع      

 هنر:قط صحي  قن ةعاق

 

 

 نتائجه وتثمين البحث أنشطة متابعة مصلحة1.3

 ملهامي

 .ع ق نشا قيملةةثقي خرص قانخرا قيملةةثقيملع ميق قنثن  قمليريجاطيرب

 ت    قطشر يعقيملةةث (CNEPRU). 

 إصتي ق هروينقيملةةثقيملع ميق قد يق  صقيملةةث. 

 خرا قيملةةثقيملع مينطيربع قز    قط  يمل  قد. 

  نعق قنش قيمع مطرنقي خرص قار نشا قاةثقيملتيقنلموهرقي  رطع . 

 : نيصخصقطهر قيم صح قف نرقي ظ : قات الخارجيةمصلحة التعاون والعال2.3

 ي في روي قي  ينرد  يمةرو  قا دنر قيملش يد قطعقيمللاردرنق  . 

   يمةرو  قا دنر قطلق   قننش طق ودمقيمليعر  قطرا  قي  رطعرنقيملمطي  ق يملت مل . 

 للكلية العام األمين .4

 ي ظ:قانرقييك  قهم 

    ني   هق ضنر قمل     قي يملبش  قيممي وقت     قطخاطقطش   قنةض. 

      يمل    قم يختطوقيمنهيقيم ر  قت. 

    د يهنرق يمةرفا قيملك ظق نمث يقي    فقت     قضنر. 

         ني   هق ضنر قيمل    قط  يمل  قطش   قنةض. 
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        قمتي ي قيمعي  قيمله ئرنقطعقارملين  يقيملا ة قمل ريت ق يمل يرض  ق يملثلرف  قيملع ن  قي نشا قن ف

 .ي  رطع 

           ص رملتهرقد  ق يمل ه  قمل     ق يملعلر ي قيميلممل قيملماري قت. 

       مل     قيملتي  ظقي طلقطخاطقني   قضنر. 

 لنشاطات الثقافية و الرياضية و العلميةمصلحة ا 1.4

دلققتعتقط صح قيملنشرطرنقيملثلرف  ق قيمل يرض  ق قيملع ن  قإزت قيمجر نقيملتيقننكلقيملارمل قطلقيمليعة   

قيد شر قطميه قيملشةربقددددددددددددددطميهة قمل ن صح  ق قيمل يرض  قز ثقيينث قيملهت قي ارس ي ق قيملثلرف   قيملع ن   ا

قطثلف قن ميلق   ق رطعظ قد   قي ردتملر قطر قيم صح قه ي قبهر قنلم  قيملنشرطرنقيملتي قبظ ق قنما  هر ققققققققققي  رطعظ

قا ق   قيددددددددددددجنددددددددددع ق، يرضدددددددددددو قيملنشدددددددز ثقنلم قط  قي خ يق قيملع م ق قيمل يرض  قدددددرنقيملعددددددرطددددصح  ق قيملثلرف    ن  

 ارمهر قيمليرمل  ق:

 

 

 النشاطات الثقافية و العلمية :

 .  إنشرءقيمليميولقيملثلرف  ق قيملع ن 

 .    يملل ر قان رالرنقثلرف  قد  قط يم قيمل 

 رطع ق د يقا  قي  رطعرنقي    .يملل ر قارمليةرو نقيملثلرف  قا  ق   رنقي   

 .   نيا مقملت ينق قطةرض ينق ق ير قو يا  قبظقطميض عقطخي 

 النشاطات الرياضية :  

 إنشرءقف ىقيمل    قبظق ن عقيمل يرضرن. .

 .قيمشر د قبظقيملةام نقي  رطع  قيمة   ق قي  همي ق قيملمطي  قبظق  قيمل يرضرن.

 د  قيمل   (.قيملاري  ،د  ققيمل ت،د  ققيمللت ،مقبظق)قد  ق.قيمشر د قبظق رسقي  رطع قيملتيقنيا

 .قيمشر د قبظقيمليجنعرنقيمل يرض  قيملمطي  ق)قيملعربقيمللم ق(.

 .قنيا مقو  ينق يرض  قا  ق ف ر قيمل    قبظقيميراةرنقيملمطي  .

 .قنيا مقزنإنقنمدمي ق هن  قيمل يرض ق و  هرقبظقيملماطقي  رطعظ.

 ف قبعضقي  رطعرنقي    قبهت قنةرو قي خب ين..قنيا مقو  ينق وي ق يايضر
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 مصلحة املستخدمين 2.4

ق   ددددددددد يملكقرطع دددددددددي  قمتي ي قيإلوي ل قا مددددددددديملييقنلددددددددديميضقيمش   قيملم ي ل قمل ل ي  قطةلرقيم صح قطهر قةتوددددن ق ق 

 هظ:قيم صح قه ه هر فنق د  ا قيمش  د قط ر حهرق  قي  رطع قطصحل ق  قيمعهتق  

    ني   هقضنر ق  قمل     قيملبش ي قيممي وقت     قطخاطقطش   قنةض. 

      يمل    قم يختطوقيمنهيقيم ر  قت. 

 ملألارن  قف  ق  قمل ن يختط  قف  ق:ثي  يقف د  قد  قيم صح قه هقتشن ق  

 ) فرع الوسائل ، فرع الصيانة(     مصلحة الوسائل والصيانة. 3.4

 ضنر قنخ يتقط ر  قيمل    قاماري قيمل   .           -

 يميرز .ضنر قص رمل قيمني  رنقيميلممل ق غ  قطيلممل قمل     قبظقزت وقيإلط رمل رنق           -

 ط كقس  قي   وق.           -

 ضنر قي ح رظقد  ق    فقيمل    ق.           -

 ضنر قت    قزض   قيمل  ر ينقارمل    ق.           -

 

 

 

  للكلية مكتبة سؤولم  4.4

 ي ظ:قانرقط  فق هم 

 ي  رطعظق يمليمث يقيمرمل رنقيفييرءقا يطجقيف  يح 

      يمل  ني قمل نعر   قيملا ى ق زتثقارايعنر قيملمثريلوقيمل ص تقنيا م  

       ي   وقملعن   قيم ين  ق يملية   قيملمثريلوقيمل ص تقص رمل 

      ي ارن  قيملا ة قفة قلطقيملمثريلوقيمل ص تق ايعنر قيمإين قيملش  طق ضع  

       اةمثهمقبظق يملا ة قي ارن  قط ردت. 

 ) فرع امليزانية، فرع املحاسبة (. محل دراستنا   .مصلحة امليزانية واملحاسبة 5.4

 مهامها :

 طش   قط  يمل  قيمل    ق إ ارملاقإل قطتي ي قي  رطع ق.قيف  يح           -

   .يمل  طيربع قني   قط  يمل  ق           -

 نة   قطةراة قيمل    ق.           -



و علوم  ةدراسة ميدانية في كلية العلوم االقتصادية، التجاري                 التطبيقي   الفصل
 التسيير

 

 
66 

 ف د  قف  قيمةراة قق قف  قيم  يمل  قإل  نيل مق

  طخ  رنق  ينبهم يإلوي ي   يملعنر    ي ارن      م ق يم يختط   ان ر يف ثقييك  ة ا : املحاسبة فرع 1-

 .  يإلوي ي   ملألارن  

 مل لرنقن بص   يمل رنم ين ف ا انر يإلوي ل  يمل      رناي ل يم صح  بظ يمل    ه ي ييك   : امليزانية فرع 2-

 . ي ح رارن يم  يمل   ني     ط يفة  ن ةع ، ي ارن  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لدى الكلية مكوناتها امليزانيات وأنواع مبادئ امليزانية،املبحث الثاني:

 بظقه يقيمةةثقاي ير  قف اقدلق ملمي قيم  يمل  ق قطةروئهرق قط مملرتهر.

 مبادئ ميزانية الكلية :األول املطلب 

 بظقطرقي ظ:ق قنينث نين  قط  يمل  قيمل    قبعت قطةروئقنلم قد يهرق

يميرقد يهرقددددددددددددش يع  قادددددددددددده قيمليدددددددددي  ق ير قيم  يمل  قاي ق يزت قانميفل يج ق  قن م قطت قاقمبدأ السنوية:* 1

 يملعرط .قملإلي يوينيملعر ققيإلمل رىقمليةتيتقيمث   قتعيب قف   قيمل ي قيمت ق

يزتق  يملعرط ق قيملي لرنقيملعرط قبظقاي ققيإلي يوينيلض يقه يقيمةت قا  قنت جق رف قديرص ققالوحدة: مبدأ* 2

ق يوينددددددددددديرص قيإليرف قددددددددددد قملكمزتدددددددددددم  قطدددددددددددد  يمل  قبظقصددددددددددددددهر قيمددددددددديملهت قطلق اقطخي   ق  بظقا رملرنقتهرقددددددددددددو  قتشي

 هم: قيم   فرنق



و علوم  ةدراسة ميدانية في كلية العلوم االقتصادية، التجاري                 التطبيقي   الفصل
 التسيير

 

 
67 

 .  اهممل قد ضقيم  يمل  ق قنمض ةهرقمل ن دخقيمرلظقد 

 ي ط قملت يا ق  قفةصقيم  يمل  .ق ح را  قيملتيقي ي خطهرجي قيمل رزصق  قيملةرزثقإ  يءقيملن  قين 

ققالعمومية: مبدأ*3 قيمةت  قه ي ققاإاهر  يلض ي ق قيإلي يوين رف  ق  قاة ثققيملي لرنرف  قح نهر ق ر  قققققطهنر

 ققيإلي يوين ققيملي لرنرص قا  قددددددددددمقطلدددددددددددد ق ن عقيم   فرنقو  ق  قنيقيإلي يوين   رق ن عقديرص ققييض 

 .  قيملعكسقيإلي يوينيمل ص تقيمعب قدلققإاهر  

 أنواع امليزانيات و مكوناتهااملطلب الثاني : 

 يم  يمل رنقيمم مو قبظقيمل    ققطعق د قط مملرتهر.ق ملمي   قبظقه يقيما اي ير   

 الفرع األول: أنواع امليزانيات

ق :األولية امليزانية *1 ق تعتهر ط  يمل         نهر ار  مل   ان  ق طلققيمل ي   إ  ) يمةراة  ط صح ( يمل    

  ديمب ق.ق31ق فة  ارملضةط يمرمل  ، يمل ي  ات  فة  نمضع هظ   ني   هر

 . ثريي طل طجنمد  د   نةني يملتي   يمرا   إي يوين   اي لرن ننةرل  دشف دلدةر  ق ي  مل   يم  يمل    

 م روىيقمل يم إ  ي قدن تقيمل     نة  يمرلظ يم يف  إل  ن ا  يمةراة  ان صح  ي  مل   يم  يمل   إدتيو بعت

 يلم  مل و قيملعنمطو ةرا ددددددددددددديم إل  طنهر نسخ  ف  ا  هردددددددددددد   يم روف  بعت يمةراة  ط صح  إل  ن  ع ،قثمد يهر

 .ي  مل   يم  يمل   إل  يا يروي يمةراة  ط صح  بهر نلم  يملتي دن  رن ان يفة 

 

 يملي لرنقطارال  طت  طل يمليتف ي  إ  طل ،يمل     بهر نلم  يملتي يملعن  رن صح  طل مل ي دت د يهر يعينت ز ث

 .ي  مل   يم  يمل   بظ ط  م   همقطر   بهر، نلم  يملتي

 [2018:امليزانية التعديلية للسنة املالية  01]انظر امللحق رقم  :اإلضافية امليزانية*2

ي قلقيمل ي قيملتيقاياةيقفيهرقق قيملي م  قتعتق   ق   قبظق مي قطقي  مل  مل  قييمل موقبهرقهمقنصح حقيم   

 .يضرقان  يمل  قيمليعتي   ي م قطلقفة قيمل  ا قيملمص  قق قتع  ق قد يهر

 هظ:ثإثقطهر قق ن  يمل  قيإلضرف   قملق

قن   قمل ي ق ر ي قدن  رنقملمقنيمقبعتق  قفريضقطلقيممي و* قيملتي قيمل رال  قيمرمل   قمل  ي  قققققققققي  نةرطقارملن ة 

   قع خقبظقيمرمل  .

 .مل  ي قي  ر ي قي  مل  ضةطقيم  يمل  ق*

 .ا طج قيملعيرو*
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 يمةرا إل ق نسخ  ن ا  ز ث ، ي  مل   يم  يمل   ن ةع يملتي يإل  يءين مل س نيخ  يإلضرف   مل ن  يمل   ارملن ة 

 .يإلضرف   يم  يمل   إل  يا يروي يملة تي  بهر نلم  يملتي دن  رن    مارال  يملعنمطو

قيإلوي ل  ي ح رب يمرمل   مل ي  يإلضرف   يمل     نهري  ديت يملعنمطو يمةرا  يعت :اإلداري  الحساب *3

 يمل ي .ارمل ع ق إ ق قهمقز    قيملعن  رنقيملتيق ملجخنقمل نرا  ،ق

قققققققققققققمل  ش يع طةلر مل كيرارن يملت  ل نل ي  د ي   يمل      ز رب إدتيو   يإلوي ل  ي ح رب د   يم روف  نيم

 .بهنر يمعنم   يملييا م  

باب و ذلك بتحرير  إلىفي حالة نقص في االعتمادات يمكن تحويل االعتمادات من باب  مالحظة:

فقط من  اإلمضاءمادة فيتم  إلىمن مادة  أمامقرر و جدول التحويل ممض ي من طرف الوالي ،

 طرف عميد الكلية. 
 ( أنواع امليزانيات III-  5شكل )

 

 

 

 

 

 
 املصدر اعداد الطالبة اعتمادا على ما سبق

 يذهاو األعوان املكلفين بتنف مكونات امليزانية الثاني:الفرع 

 *مكونات ميزانية تسيير الكلية1

ق قطل قيم  يمل   قز ثقيإلي يوينن م  قق قيملي لرن، ققيإلي يويننينث  قإبظ قني    ق قيملي لرنقيملتي قيملت مل  قإل درمل 

 ف  قمل لرنقيم يختط  ق قف  قمل لرنقيمل     .قف د  :

 دت قطميوقإل دت ق اميبق ق  قاربقييل مققإل نيل مقيملي لرنق

 ينأ.نفقات املستخدم

 :يمل ين قيمل ييس يقمل نشرطق22/1يملةربق

 :تعميضرنق قطيحقطخي   ق22/3يملةربق

 أنواع الميزانيات

 التعديلية الميزانية اإلداريالحساب  الميزانية األولية
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 ي  ينرد  ققي دةرءق22/5يملةربق

 يمتدميل ققيمشر د  يمرفي  ق ققي ارن    م قق22/8يملةربق

 ب.نفقات التسيير

 يملي لرنقت تيت :22/11يملةربق

 ي ثرثق ق:ي و ين22/12يملةربق

 يمل مي  22/13يملةربق

 يمليمث ي14ق/22يملةربق

 طصحل قن رمل ف22/15يملةربق

 يمل  ر ينق:زا   22/17يملةربق

 يمل  رمل ق  غر 22/18يملةربق

 ت    هرق قي خر جقبظقيم يم  قنة   ق قيملي ميلقط ر يف19:/22يملةربق

 ي لظقيإلدإ قملمي  ق ق:ديرو22/21يملةربق

 يملة تيغم   ق ثرثق قديرو22/22يملةربق

 يملثرملثقيملام  ق قيمليت جقبعتقمرقرملت يارناقيم نةا قيم ر يف22/23يملةربق

 يملا ة قمل ريت قيملثلرف  ق قيملع ن  ق قيمل يرض  ق:يملنشرطرنق22/27يملةربق

 يملا ة قمل ريت قيمنهيقيملماطقبظق قيم تيمل  قيمل  ا رنقط ر يف22/30يملةربق

 

 

 *األعوان املكلفين بتنفيذ امليزانية2

 مل     قهنرقي ط قارمل   ق قيمةرا قيملعنمطو.بظقيمل    قيم تقشخ   قطره   قمليي   قط  يمل  قي

 اآلمر بالصرف: 1*2

قي في روي ق قيملع م  ق     قبظ قيملي لرن، ق  قيإلي يوين قمليي    قطره  قشخص قهمق   ي ط قارمل   

،يمليجر ي ق قد م قيمل     قيعيب قدن تقيمل    قي ط قارمل   قفهمقيم ر  قدلقني   قيم  يمل  ق قيعاوقي ط قا ملكق

 م ؤ ا ا.

 املحاسب العمومي 2*2
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قفرملممل قق قشخصقط  ف قهمق   قيملعنمطو قيملعنمط  قيمةرا  قار طمي  قي خرص  قي ح رارن قان ك قققققققققق ر

قز ياتهر. ق ق قنل ق قييم قطهي   ق ق ب   قطةرا ق ييس ي ق نة  قملتيا قي م  ق   ق هنهر ق   ط قدت  قققققققققنمف  قف ا

 ايمين.ق4دلق

لقثمقييمق*نلتيمقط  قديربوقملعن تقيمل    قمليع يياق قبعتقيمميفل قي ا قيملا  قإل ق ط  قي خخيي قمل م ي .ق ط

ق ق  نةل ي ق رصققإوي ل قز رب قفيح قييم قيمماف.ام قا م  قمع ف  قيملش ط  قاا قنلم  قآ   نةل ي

 ارمل    :ز ربقار خخيي ق قز ربق ر لقا يتل.

 2018-2017-2016املطلب الثالث:دراسة تطور نفقات التسيير خالل السنوات 

 طب   قيملر مل قا  قه هقيمل يمين.  قايةر  قبظقه يقيما  قت   طقيملضمءقد  قيم  يمل رنقمل  يمينقي   

 2018الفرع األول:تحليل نفقات التسيير لسنة 

ق ق قيمليعتي    قي   قنة   قمل لرنقيمل     قمل ن  يمل   قيمل    ققققققققمل لرنقيم يختط  قق طلق إ ق2018ايع ضقبظ

 ي  ت  قيمليرلظ:ق قمل لرنقيمل     قطمضح  ق ملكقبظق

 نفقات التسيير( نفقات املستخدمين و III-1جدول) 

امليزانية  2018امليزانية األولية البيان

 2018االضافية

 2018امليزانية التعديلية 

 312.55 653 351 000.00 000 28 312.55 653 323 نفقات املستخدمين

 000.00 630 24 0.00 000.00 630 24 التسييرنفقات 

 312.55 283 376 000.00 000 28 312.55 283 348 املجموع

 

 املصدر:إعداد الطالبة استنادا على معلومات و وثائق مصلحة امليزانية و املحاسبة

 

 طلق إ قطعا رنقي  ت  قيمل رايقفنيرقارملينث  قيملة رنوقيمليرلظق:

 2018نفقات املستخدمين و نفقات التسيير لسنة قالتمثيل البياني (   III-6الشكل )
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93,45%

6,55%

�                            
 

 
 اد الطالبة استنادا على معلومات و وثائق مصلحة امليزانية و املحاسبةاملصدر:إعد

 

 قيملتيققققيمل     قطلق إ قي  ت  ق قيملينث  قيملة رنوقملن ة قمل لرنققيم يختط  ق قن ة قمل لرنقالتحليل :

 يق ي عق قهق%ق6.55ن ة قمل لرنقيمل     قق قيملتيقفت نقبققط ن ع قارملن ة قإل ققق%93.45قيملن ة قي  ل ق رمل ق

 مل خيرو قبظققدي  قي  م قق قمللصقبظقط ر يفقيمل     قب ب قن   تقيملي لرن.

 

 

 

 

 

 و املقارنة بينهم 2018-2017-2016الفرع الثاني:تحليل ميزانيات التسيير التعديلية لسنة 

 .انة  قبظقه يقي  ت  قمل لرنقيمل     ق إ قيمل يمينقي     
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 2018-2017-2016( نفقات التسيير للسنوات III-2جدول )

 2018سنة  2017سنة  2016سنة  البيان

 312.55 283 348 148.00 384 353 000.00 650 327 امليزانية األولية

 000.00 000 28 000.00 000 15 000.00 828 21 امليزانية االضافية

 لتعديليةاامليزانية 

 )املجموع(

349 478 000.00 368 384 148.00 376 283 312.55 

 

 صدر:إعداد الطالبة استنادا على معلومات و وثائق مصلحة امليزانية و املحاسبةامل

 

 2018-2017-2016التمثيل البياني يوضح تطور نفقات التسيير خالل السنوات (   III-7الشكل )

335 000 000,00

340 000 000,00

345 000 000,00

350 000 000,00

355 000 000,00

360 000 000,00

365 000 000,00

370 000 000,00

375 000 000,00

380 000 000,00

2016    2017    2018    

                   

 
 املحاسبةاملصدر:إعداد الطالبة استنادا على معلومات و وثائق مصلحة امليزانية و 

ق ي عالتحليل :ق قيمل ب  ق  قي ن ردر ق هتن ق،ز ث قي      قيملثإث قيمل يمين ق إ  قطصحمار قنام ي قققققققققققققققد ف 

ي ن ر قبظقيإلي يوينقطنرق و قإل قيمليام قيم  ييتقمل ي لرنق ق رص ق دةرءقيم يختط  ق قي ارن  قيم  ييت ققإل 

نقبظقيملت  رنق قيمل ن ق قنما فقطما   ق ق ارن  ق توق  ق    قب ب قنام قي  م قارمل  ف رقإل طلقاي ق

   ينرد  قيملتيقنيجخقدنهر.ياي ق قي ن ر قي دةرءق

 

 و الرقابة عليها املبحث الثالث:مراحل تنفيذ امليزانية
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 مللميدت يمرلظ ا  هر بظقنخضع فإنهر يمرلظ ي ايلإ    يمعيمي  ارملشخ    نينيع ارديةر هريمل    ق إ 

 يملماري  طخي ف نخضعقز ث ط يل   ان  يمل   نينيع يجع هر يمل ل ي ط    يملعنمط    يمةراة  يمرمل   فرملم  

 يمل  ا  فة  طلقهردددددددددددددددط يفةرن ط يم   د   ني   هرق    هر يدينرو   يمليةض   ط يم     د ف مو   إل  يءينق يمرمل  

 .يملمص  

 امليزانية و اعتمادها إعداد: األول املطلب 

ق  ي ي قويي  قا  قي خرص قيملي لرنقنلتي  قف يمقيإلي يوينق  قيملي لرنقنلتي  قان ز  قيم  يمل  قز ر قنةت 

قيملتيي  قط يم  قد  قاميءقط يميرنقدت قد  قيملي ر ضقييمقز ثقيمللن قإل ق صم  قيمللردت قطلقيملاإفر

قيملعرط ق)يمتي ي قيمرمل  ق  ي  قااقنلم قيإلي يوينقنلتي  قايينرقمل ن  يمل  قيملعرط قيمتي ي قط يم  قد  ق   قيملم ي ي 

 مل ن  يمل  (.

 امليزانية إعدادالفرع األول:

مش   ققإدتيوهريمل  ا قيمخممل قملهرقفرملمملرقايةض  هرقهظقيمل  ا قيمليي   ي ، قتعينتق  ي  قيمرمل  ققبظق

ق ق إ  قطل ق ل قنم هرنقيمخاطقيمل يمل قد   قطخقي هتي يم  يمل   قبظ قيملجر هر قيم يو ي فقيمجر نقيملعرط 

 ي في روي ق قي  ينرد  .

قمل لرنق قطل قيمش    ق  قيمليلتي ي  قيم  يمل   قايةض   قد يهر قيدينرويتهر قد   قيمل     قي ح م  فة 

يم يختط  قق د يقمل لرنقيمل     ققيملتيقييمقيمارملة قانلتي هرق قيملتيقنينرش ىقطعقيزي ر رنقيمل    ق قد يقطرق

 ن  ضاقي  رطع .

 اد امليزانيةالفرع الثاني:اعتم

ي دينروقيمليي   ي ق قيملتهرئهرقطلقدن   قيمليةض  قنمو قملت قيمل  ا قيمل ش يع  ق  ققبعتقف ر قيمل  ا 

 /يملي مي .3/يمليعتي قققق2/يميرفش .قققق1قان يز :يمليي   ق قين ققي ةي

ق قدل قيمليلتي يقيم  يمل   قه ي قيم  يمل   قاإدتيو قيملل ر  قيمل     ق قبعت قط  يمل   ق طر قمل نتي ي قيملعرط  ق قإ ارملهر  

ق  رطع ق ق قيمخ    قيملعرلظ قيمليع  م ق  ي   قط   قطل قي دينروين ق صم  قبعت قيملتي ق  قمل نةراة  يمل  د  

 ط يغرملمق ق   تهرقنلم قيمتي ي قيمل  د  قانرقي ظ:

 املناقشة:أوال 

 م قيمل     قطلقط  ق    قيملع م قي في روي قيمليجر ي ق قدقإمليهرنلم قات يا قطش   قيم  يمل  قيم ا ق

قفديملي قايددددددددددددو ق يي ددددددددددددددرط  قيمددددددددددددةض  هر قط صح  ق قيمدددددددددددد  قددددددةراة  قي ديةآ  يمل   قبع   قيملت  ققدددر ق    ق يملي لرن

 طلقيزي ر رنقيمل    ق.ق قد يقو يا ق  قطرقييع يقاي لرنقيمل      ق،ي ارن    ق قدد ددددما ندمل

 التعديل :ثانيا
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ق ققإل نص   قزرمل  قيمليعتي قبظ قفيهرققإ يدن    قيمارمل قاا،  قيم  يمل   قيمة غ قبظ   نق  قهير قنضخ م

نرفي  قدددددددديملقرن  دددددددي ا ققي ارن  مل لرنقيم يختط  قيملتيقغرملةرقطرقن م قزل ل ، قه يقز  قدتوقيمما   ق ق

قتعتي قطة  قيمل     قن م  قمل لرن ق طر قنل ق قيمشر د  ، ق، د  ا قي اميب قطع قيمةرملغ قنيرا  قدت  ق رص   

 يمخ صقمل    قيملع م قي في روي ق،يمليجر ي ق قد م قيمل     .قار دينرو

 عملية التصويت :ثالثا

د  ق   ق اميبقطعقققبعتقف ر قيمتي ي قيمل  د  قمل نةراة قبعن هرقن ا قمليرقي دينروقيمخ صقمل     

، قنلم ق يي  قيمةراة ق قيم  يمل  قييم يعققي دينروقد  ققمل    رنق قيمعرهتقطل  قنم يعقي دينروينقيمخ   

بش طق  ق قنيجر  قطلتي قي دينروين، قارمليرلظقتع ضهرققد  قيم يفة قيمرمل  قمل ن روف ققثمقإل قطميوققي اميب

عتق صم قي دينروينقيمرمل  قد يهرقيعنيقيملي    قد يهرق قه يقإ  يءقض   لقفة قني   قيم  يمل  ، ملاق قينكلقب

ا ي   هرقو  قط يدر قو  قيم يفة قيمرمل  ،  قه هق  قملم دهرقدنرقية مقم صح قيمةراة ق قيم  يمل  ، قنلم ق

 اربقإل ق   ه.ق    ي     قني ة هرقطلق

ن ني ققاإدرو مل  قيلم قيم يف قيمرلظقاي     قد يهر، قد  ق يي  قط صح قيمةراة ق قيم  يزرمل ق  موق   ق قبظق

 يم  يمل  .

يمل    قارمل   ق لقدن تققي ط  يمنض يقطلقط  ققيم  يمل  ط  قيم روف قد  ققيم  يمل  نيضنلق ث ل ق

 .إل ق يلظق  ي ، قبعتقي ملتهرءقطلقيم روف قد يهرقييمقني   هرقق قيم يف قيمرلظ، قيم ا 

 تنفيذ امليزانية مرحلة :املطلب الثاني

 .د    قني   هرقإل يمليا ىققمل     ،ق    روف قد  قط  يمل  قيمل     قيمقإننر بعتق

قققققق قيملي لرنقيإلي يوين حقدن   قنة   قدددددددددددددإ ق ددددددلق دددددخيمل  قطددددددددددددد   قيم دددد    قنيقإل بظقه يقيما  قير  قي ا

 يم     قا ي   هر.قي شخرص قد يق

  يراداتاإل الفرع األول: تحصيل 

همقطت جقبظقيم  يمل  قيملعرط قمل ت مل ق ه يقبعتقيدينروهرقطلققطلق إ قطرقيإل  يءه يققإل ييمقيملص مءق

 فة قيمل  ا قيمخي  .

إ قيايثيرءقطرقملإزااققإي يوينةليق  قيمل   رنقطنممل قطلقط  قيملت مل ، قارمليرلظقفإقنيقطلقيمإزظ

  ام قيمل س  إنقي  رطع  .اي ق رطع  ق، قنةل لهرقملقاتيي قق  قطلق إ 

 قننم قمل لرتهرقفهيقملرو  ، قنمضعقبظق خيي قيملت مل ق قارمليرلظق قنك  بهرقيمل    قفيت  قضنلققيإلي يوينه هق

ققارمليرلظيملت مل ، ققإي يوين ققإل مليا ى قطروي  قيملية    قنةكم قيملتي ق قمليا ىققيإلي يوينفميدت قققققققغ  قطخ   

 د    قنة   هر.قإل 
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 ه يقيعنيقهظقطخ   قمليغا  قمل ل قطع ي قفهيقطم ه قمل رف قيملي لرن.يإلي يوينقصقيمليخ  دت ق  

 1ينكلقيمليلردسقبش نهر.قيم  صقبهرقو  قنجر  هرق ق قيإلي يويننة   ق 

 : صرف النفقاتالفرع الثاني

ق قطة غقي دينروينقيم يمز قضنلق ي " قيجم قص  قق84/17طلقفرملم قق75ز  قيمرو  قييجر   قمل ل قانر

 يملش  طقيمةتو قبظقه يقيمللرملم ،طرقملمقنيصق ز ر قتش يع  قد  ق إ ق ملك"

طعنىق ملكقفر  رطع ق قينكنهرق  قمل   قمل لرنقنيجر  قيمة غقيمةتوقملهرقبظقيم  يمل  ،ق قنةكمقيملي لرنقفردت ق

 نخ  صقي دينروينق.

ي مل  ي ققارملي ل ،يملي    ق،ي ط قارملتفعققني م قطلقيمل يوي ي فرإلمل رىقي ي خ قيم   قارم يز قيمليرمل  قيم ز  ق

 ثمقيم ز  قيمةراب  ق قهظقط ز  قيملتفع.

 االلتزام بالنفقة: *1

 بظ  طل ت ط  ص  ر  إ يقإ  صح ةر ي ةح   ي مل  ي  ه ي ملكل مل غ  ، وييي  يمل    قن ةح انم بهر ز ث

  ملك زتث  إ ي .د يهر  يم روىقيملت   دينرويني   ي مل  ي  ييجر       ي زمي  طل زر  ا ي  ينكل    يممي مل ،

 بطاقة االلتزام 02انظر ملحق رقم .  يمرمل   يملشخ    يم ر مل   ارمل    ي ط  ييةن 

 .ي  تيت يمل ص ت   يملعن    طة غ   يمل راي يمل ص ت هظ   ط بعرن ثإث طل ي مل  ي  اارف  ني م  

 .يمل رال ق   يملهمقيمل ص تقي  تيتقملةارف قي  يمل راي يمل ص ت

 . ي دينروينقمل ي ل قيملتيقاييمقص فهر ف ا ملت      يملعن    طة غ

 همقيمة غقيمية  قد  اقطلقط حقطة غقيملعن   قطلقيمل ص تقيمل راي. ي  تيت يمل ص ت  طر

 :فيهر نميف هر  ات يملتي يملة رملرن  هم      ر  دت  ي مل  ي  ملةارف 

 .يمرمل   يمل ي   د  *

 .يفي رو    مل ل  ءامي ي مل  ي  طة ع  *

 .يمرو    يملةرب هم   يإلايرو  فم *

  طثإقيمل  ي قيخصقيمل  ف  قبظقيملت  رن.قيم  يمل   ز   يإلايرو ت ن   هم   يم صح  طإزارن *

 ي مل  ي . اارف  وي   طم مو هم طر اي     ييع ي   ي مل  ي  اارف  اه  د   ي م     ي مل  يطرن ن     *

 .ي  فر    ار ز   ي مل  يطرن ديرا  *

 

                                                           
 106ص-105صق2003 اي  ،ديرا ، يمليم يع   مل نش  يملع م  نش  وي  ،العامة املاليةق  لقيامقيملعإ،وطةنتقصغ  قبع ظق قوقي  1
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 )...ققققفرنم   يملا ة  ، ايت ي مل  ي ، اارف  ( يمةراب   يملمثريي طل يمليتف ي   يمليةل ي ط ز   هظق* التصفية:2

 . يملصح حقيمة غ نةتيت  

ق تودددددددي ثم مل ننم   د  ا طر   يملا ة   ايت يمم و ي    يمل     بظ يمعي   يم ر   إل  يملمثريي ه ه ن تو    بعت

  .يملتفعق    طل يمل رنم   د   ن    نا يضع   يايإ   ص  طخخ    ط   ملا ت دددددددددديل م  دددددددددددديمل رن طع يمخخ   إل  ارمل مي  

 ققيملا ة  قايت   يمل رنم   بظ يملصح ح يمة غ طل يملي دت   يمليتف ي بعن    يمةراة  ط صح  نلم  يم ز   ه ه بظ

 .ي ايإ   ص  طع يمخخ   إل    و  يملتي يملكن   د ملك  

 :بالدفع األمر *3

 . ي ايإ ق  ص   يمل رنم   يملا ة   يمل يت ا   طر  يمليتف ي ارمارال  يمةراة  ط صح  نلم  يم ز   ه ه بظ

  ر ل  ز رب ديميملا، يمم و، يام :ي  ل  ي خرمل  بظ ي م   ز ث يملتييل ارام زميمل  اية ي  نلم  ثم

 (حوالة الدفع 03انظر ملحق رقم ) .ط  بظ ز رب يملب يتي ،  م يمل  ط دخ يملب يتل،

 . يمرمل    يمل ي  نر يخهر، ي حميمل ،  فم  د  طع مل ي ل  يمثبي  يم  يتين مل د  :يملثرمل   ي خرمل  بظ

 . طة غهر   يملي ل  طمضم  نةتيت ييم :يملثرملث  ي خرمل  بظ

 .)ن تقيمل    )دارمل    ي ط  ط   طل طنض   ي حميمل  ه ه ن م      يج 

 اية ي  يمةراة  ط صح  نلم  ثم طل  ،ي ايإ    ص  ط ة  ، ايت ، ا رنم   ي حميمل  ه ه ن في    يج 

 ط صح  نلم  ثم،قي حميمل   فم ي حميمل ، طة غ يمرا  ،ق   يمم و يام ف ا يس   يمل ل ) 03  فم طصحي ( دشف

 . يمةرا قيملعنمطو ملهر ثبي يم يم  يتين   ار حميمل  ط في يملكشف اإ ار  يمةراة 

 *الدفع:4

 يمرمل   ي دينروينقنمف   طل مل ي دت يمل رال  يإلوي ي  يملعن  رن ) يملعنمطو يمةرا  ي يف  يم ز   ه ه بظ

 يملب يتل    يملةي و ي ح ربقبظ يمة غ مل    يملتفع    ر يمةرا  ية     ملك بعت ارملتفع، يمل مو يملعن  إ  يء  

 .يمعني مل ريت  مللتل طة غ     بظ    ا يتي  يمل زم  امياا     ي  ر ل 
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 ( : تنفيذ النفقات III- 8الشكل)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 املصدر: من إعداد الطالبة اعتمادا على ما سبق

 

 

 

 

 تنفيذ النفقات

 املرحلة املحاسبية املرحلة اإلدارية

 ي مل  ي 

 يملي    

 ي ط قارملتفع

 يملتفع

 املحاسب العمومي بالصرف اآلمر 
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 املطلب الثالث:الرقابة على تنفيذ امليزانية

 يميع يقارمةراة قيملعنمط  قهم:ق21/90طلقيمللرملم قق58نرو قإ قيملهت قطلقيمل فرا قد  قيم  يمل  قطةلرقمل 

 .يمل ه قد  قصح قنما فقيملي لرن 

 .يمليةليقطلقنمف قي دينروين 

 قيملمثرييقي خرص قارملي لرنق  قتع   ق فضقيملي     قديتق قيملي لرنقامضعقيملي     قد   إثةرنقصح 

 ي فيضرءق ق ملكقبظقي  ر قيمةتو .

 اسب العموميالفرع األول : رقابة املح

إ قيمةرا قيملعنمطوقملاقو  قهرطرق رص قبظقدن   قيملتفعق قيمل فرا ق ق قينكلقفةم ق لقمل ل ق قنةن قن     ق

 يمةرا قيملعنمطو،فه يقي    قفة قفةم قيملي ل قيلم قارملي د تقطنرقي ظ:

 .   نمف قي دينروينقفإقن يحقإ قبظقزت وقنخ   هرقطلقفة قي ط قارمل 

  قمل لميمل  ق قيملييا نرنقار ي قيم عم .طارال قيملعن   

 قن م قط ر مل  قيمةرا قيملعنمطوققد  ق ن عقيملعن  رنقيملتيقيلم قبهرقد  قط يم قيمل    قطي قني يةاقإل ق

 غري قيملتهرءقطهرطا.

 الفرع الثاني :رقابة املراقب املالي

قني    قد   قيمل فرا  قطلقط  ق  ي قيمرمل  ،طهنيا قطمافقد   ق قيملي    قد  ققيم يف قيمرلظ يم  يمل  

 طش   قي مل  ي ق.

 طلقيمليلرطقيمليرمل  : قزتىقينيحقيم يف قيمرلظقن    ناقم فقي مل  ي قه يقيي دتق

 .طارال قي مل  ي قمل ي مصقيمللرملممل  قيمعنم قبهر 

 .  نمف قي دينروينقيمرمل  ق قيميرص قيمرمل 

  فقي مل  ي .  موقنارايقا  قطخي فقيمةرملغقيمت   قبظق ثرييقط 

إ يقي ي  قإزت قه هقيمليلرطققي فضقيم يف قيمرلظقيملي    ق ق فضاقي م قطرفيرقإ يق طكلقنصح حقي خ  ق
 قي م قنهري رقإ يق قينكلقنصح ةاق قبظقه هقي حرمل قينكلق  قيص  قي ط قارمل   قإل قزيقيمليغرض يقز  ق

ينكلق  قيلم قبه يقيإل  يءقبظقزرمل قيمل فضقفر قي ط قارمل   ققق92/414طلقيم ام قيمليي   لققق18يمروو 
 يملنهرئوقملمضعقيملي     قد  قدن   قي مل  ي قارملي ل .
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 الفرع الثالث: رقابة املفتشية العامة للمالية

ق قيمرا رنقي خرضع قمللميدتق  قمل ت مل ، ق قيمةرا ي قيمل     قيمرلظ ني  قيمل فرا قيمرمل  قيملعرط قد  

 يمل فرا قهظق ضعقزتقمل  ق   ر قي  يإسق  قنةمي قي طمي قيملعنمط  .قيمةراة قيملعنمط  ،فنهن قه ه

 . نلم قا ةصقنام قدتوقيم يختط  قيملعتولقطعقطإءطتهرقمل نيرص قيم يمز 

 طةرض قيملص ر قط  ر ي قي دضرءق، تي  قيمل  ف  .ي ارن  ،س  قز  رنقيمما   ق ق 

 لق قيملمضع رنقيمرمل  ق قز ربقيمل     .ط يفة قيم  يمل  قي  مل  ،قيمليعتي   ،قي ح ربقيإلوي  
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 خالصة 

يمليجر ي ق قد م قيمل     ق  رطع قدةتقي حن تقالق ،د  ق    قيملع م قي في روي  يمل    ه ي  إ  طل تع فير

ط  يمل  ق  ني    إدتيو إ  يءينقإل  نا فير دنر  فلهر، ت    يملتي يم ر  قيإلوي ي  نة    د ي  ارويسقط يغرملمق،

 :ي ظ طر ياينيجير اةي  طنر ،يمل    قدلقط ييق دمي قط     قمل ملك

 يإلوي ل، ي ح رب   يإلضرف   يم  يمل   ي  مل  ، يم  يمل    هظ    طرمل    ثريي دت  د   يمل    ق نةيمل  -

ققققققققمل لرنقيمل     ل مقيملي لرنقإل قف د  قمل لرنقيم يختط  ق قيف ن  قيإلي يوينق قيملي لرنق قن إل  طل ن 

 طجخ  قإل ق اميبق ق  قاربقطجخ قإل قطميو.قن م    

 د  ا ملص طر  في  ط روف  ن مي قنةض  ، طل طيعتو  ط يز  إل  رإدتيوه دن     ثيرء قيم  يمل  قنخضع -

 .ي  خيي ل  يمش  

 .ارمل    ط  ي   يملي     ارملي ل ، ي مل  ي  : هظ ط يز  اثإث يملي ل  ني    دن    نن  دنر-

 ،اارفرنقي مل  ي ق.....ي خ وفع،  نيزم  ننث  د  قق ثريي يمل     طمي مل  ني    دن    تعينت -

قيمل     نخضع - قيمةرا  يمرلظ، يم يف   فرا  بظ نينث  ارال  طرمل    فرا  إل  يمللرملم    ب ط    مبر ط  يمل  

 . قطج سقيمةراة   مل نرمل  يملعرط  يم  ش   طل    ينر اهر  زل   فرا  إل  ارإلضرف  يملعنمطو.
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         " املحاسبة العمومية و دورها في تنفيذ امليزانية العمومية" مذكرتنا ملوضوع دراستنا خالل من

 األعوان و امليزانيةاملحاسبة العمومية و   حول  أساسية مفاهيم إلى تعرضنا ،حيث والتطبيقي النظري  جانبين من

 بمختلف تنفيذها كيفية و النفقات، و اإليرادات من محتوياتها في التفصيل من بنوع و بتنفيذها، املكلفون 

 .القانونية للقواعد طبقا العمليات تنفيذ حسن لضمان مراحلها،و

 :ألهميتها نظرا التالية االستنتاجات إلى توصلنا تناولناه مما و

 كل اختصاصات و بها املكلفون  األعوان و إعدادها قواعد منه تستنبط الذي األساس ي املصدر القانون  يعتبر 1-

 .العامة املالية مجال في العمل تنظيم على تساعد التي األخرى  الجوانب مختلف و منهم،

 لهم املوكلة املختلفة املالية العمليات بتنفيذ املكلفون  األعوان فيه يمارس الذي الوحيد املجال هي امليزانية 2-

 . لهم املوضوعة االختصاصات محور  تجاوز  دون  )العمومية املحاسبة قواعد خاصة (القانونية للقواعد وفقا

 .العمومي املحاسب و رفصبال اآلمر هما متميزين عونين امليزانية عمليات بتنفيذ يتكفل 3-

 مراحل أن املحاسبية،حيث باملرحلة العمومي املحاسب يتكفل حين في إلدارية ا باملرحلة بالصرف اآلمر يختص 4-

 العمومي املحاسب مهمة )بالصرف اآلمر مهام(بالدفع اآلمر التصفية، االلتزام، : هي العمومية النفقات تنفيذ

 صالحيات من(بالتحصيل اآلمر التصفية، اإلثبات، فهي العمومية اإليرادات تنفيذ مراحل أما الدفع، في تتمثل

 .العمومي ملحاسب فيعود التحصيل أما )بالصرف اآلمر

 الفعالة الرقابة ضمان على يساعد و دقيقة نتائج على الحصول  كبير بشكل و يسهل العونين مهام بين الفصل 5-

 .النهائي عمله قبل اآلخر يراقب عون  كل أن حيث العمومية، األموال على

 .دورة كل نهاية في املحاسبة مجلس هي و أعماله على بالرقابة املختصة الجهة إلى حساباته نتائج عون  كل يرسل -6

 بمختلف تنفيذها مدى حول  الرقابة على املختصة املستويات مساعدة شأنها من وسيلة هي امليزانية -7

 .فعال تنفيذه تم ما تبلور  أنها حيث ع مشرو  هو ما وفق )نفقات إيرادات،(محتوياتها

 :إما هي املالية الرقابة -08

 املالي املراقب رقابة في تتمثل :قبلية رقابة. 

 العمومي املحاسب رقابة في تتمثل :التنفيذ أثناء رقابة. 

  .للمالية العامة املفتشية و املحاسبة مجلس رقابة في تتمثل :بعدية رقابة

 .املالي املراقب طرف من التزامها بطاقة على املسبقة التأشيرة دون  نفقة أية تنفذ ال-9

 بعد لكن لدفعها العمومي املحاسب إلى بالصرف اآلمر قبل من معينة بنفقة الخاصة الدفع حوالة ترسل - 10

 .النفقة هذه شرعية من الفعلي تأكده
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 حالة أمام هنا يكون  بالتالي و شرعية غير هو يراها التي معينة نفقة دفع يرفض أن العمومي للمحاسب يمكن -11

 تحمل مع النفقة دفع على خالله من يجبره الذي العمومي للمحاسب بالصرف اآلمر طرف من تسخير منح

 .بالصرف اآلمر طرف من املسؤولية

 .االلتزام بطاقة على التأشير نهائيا رفض إذا املالي للمراقب ي تغاض ر إصدار إمكانية بالصرف لآلمر -12

 : البحث توصيات

 حسب وناجعة تامة مراقبة إلى للوصول  املحاسبية والقوانين باملبادئ التامة الدراية بالصرف مر اآل على يجب 1-

 . لها املخطط هداف األ

              تحصل التي التغيرات مواكبة بغية الدائم للتكوين الخضوع بالصرف اآلمر و العمومي املحاسب لىع-2-

 .واإلدارية املحاسبية واألنظمة القوانين في 

 . بالصرف واآلمر العمومي للمحاسب اليومية امليدانية الرقابة و جديدة طرق  خلق وذلك الرقابة تفعيل -3

 بالصرف واآلمر العمومي املحاسب يخص فيما األساسية املفاهيم توسيع العامة املالية بميدان املهتمين على -4

 . العامة قبل من العونين هذين على أكثر التعرف بغية وملتقيات محاضرات بخلق وذلك
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 :الكتب

 1988،الدار الجامعية االسكندرية  مبادئ املالية العامةحامد عبد املجيد دراز، .1

 2001 العامة،الجزائر املحمدية ،دارالعمومية املحاسبة و العامة املالية في دروس،الصغير حسين.2

،الجامعة املفتوحة طرابلس محاسبة و ادارة االموال العامة املحاسبة الحكوميةرزوقي الصائغ،حنا .3

 1998 : 1الطبعة 

 2003،دار الجامعة الجديدة للنشر،سنة الوجيز في املالية العامةسوزي عدلي ناشد،.4

 2004ديوان املطبوعات الجامعية ،الجزائر سنة     املالية العامة،علي زغدود،.5

 1999 للنشر،عمان،األردن، الوراق مؤسسة ،العامة امليزانية و الحكومية ملحاسبة الحسيني، إبراهيم قاسم.6

 2005، ،ديوان املطبوعات الجامعية،بن عكنون الجزائر اقتصاديات املالية العامةمحرزي محمد عباس،.7

 . 2002،   1،دار صفاء للنشر ،عمان طاملحاسبة الحكوميةمحمد جمال علي هاللي، .8 

 2003 سنة ،عنابة، التوزيع و للنشر العلوم نشر دار ،العامة املاليةمحمد صغير بعلي و د يسري ابو العال، .9

 2003،الدار الهدى للنشر الجزائر املحاسبة العموميةمسعى محمد،.10

 املذكرات و األطروحات
 العمليات بتنفيذ الجزائري الخاص العمومية املحاسبة نظام إصالح آفاق طروحة دكنوراة شالل زهير  أ.11

 2014\2013كلية العلوم االقتصادية علوم التجارية و علوم التسيير جامعة بومرداس  سنة للدولة ، املالية

مذكرة تخرج ماستر دور املحاسبة العمومية  في الرقابة على النفقات العمومية شاعة ابو بكر الصديق،.12

  2018 2017مستغانمتخصص التدقيق املحاسبي جامعة 

 دور املحاسبة العمومية في تحقيق التوازن املالي لدى الهيئات العموميةالشارف بن عطية تواتي ، .13

  2017.2018مذكرة تخرج ماستر جامعة مستغانم 
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 و املراسيم القوانين

الثانية،برتي قانون املحاسبة،مجموعة نصوص تشريعية و تنظيمية متعلقة بالقانون املحاسبة،الطبعة .14

 للنشر

 1990اوت 15الصادرة بتاريخ35املتعلق باملحاسبة العمومية ،الجريدة الرسمية رقم  0 21/9القانون .15

و املتعلق بمراحل و إجراءات  مسك محاسبة 1991/09/07  املؤرخ 91/313املرسوم التنفيذي رقم .16

 اآلمرين بالصرف و املحاسبين العموميين

املتضمن التنظيم اإلداري ملديرية الجامعة والكلية واملعهد  2004أوت  24املشترك املؤرخ في القرار الوزاري .17

 ،2004، 62الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد  ،وملحقة الجامعة ومصالحها املشتركة
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