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: أهـذي ثمـشة جهـذي إلـى

: من قال في شأنهما عّض وجل بعذ بعم هللا الشحمان الشحيم
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.  ۩  صذق هللا العظيمَوق

إلى من شهذث عيىوي ألول مشة وملعخني بيذها الحىىن وغمشجني بحبها الذائم والذافئ، إلى سمض الحب 

وبلعم الشفاء إلى القلب الىاصع بالبياض،فقبل كل خطىة مني دعىة مىك وعىذ طلب الىصيحت 

 الحبيبت الغاليت"  أمي" إلى أغلى الىاط عىدة إليك،

لها لعاوي، إلى أجمل كائن عشفخه عيىوي، إلى أهقى وأقىي حب أحغ به في قلبي،  إلى أحلى كلمت ًشدد

إلى من ظعى وشقي ألوعم بالشاحت والهىاء الزي علمني أن أسجقي ظلم الحياة بحكمت وصبر إلى مثلي في 

ض الغالي أدامه هللا لي" أبي"الحياة  . العٍض

احين حياحي،إلى ظىذي في الذهيا أخىاًا ألاعضاء   ئت، إلى ٍس إلى القلىب الطاهشة الشقيقت والىفىط البًر

. وأختي الغاليت ، إلى شمىع البيت وصهىسها

إلى كل من كاهت لي معه ركشي حلىة، ومن ٌعني له وجىدي شيئا في حياجه، وكل من قذم  لي ًذ العىن 

ب أو من بعيذ في إهجاص هزه املزكشة  وظاهم معي وكان ظىذا لي من قٍش

إلى جميع ألاحباب وألاقاسب عائلت بن شىذًخ وبن ًحي وكل غال مّش في حياحي 

إلى كل من جمعني بهم الذهش وشاءث ألاقذاس مؤاخاتهم 

إلى كل هؤالء أهذي هزا إلاهجاص املخىاضع الزي أسجى أن ًكىن بمثابت 

. عشبىن محبت ووفاء والزي أحمذ هللا على إجمامه

                                                                



 

كـلمــة  شكــر وعـرفـان  

 .    هحىجه بأّول شكس إلى هللا عصوجل الري أهاز دزبي وأمكىني بفضله مً القيام بهرا إلاهجاش

  ًصسها أن هحقدم بأسمى عبازات الححية والاحترام والحقدًس والشكس إلى كل مً ساعدوي سىاء مً   

ي أو مً  بيد ححى اهنهيد مً اهجاش  را البعل ااحىااضع وهنخ بالرذس الدذحىز    ٍس

على  بىله إلاشساف على مرذسجيع والري لم ًبنل عليىا بحىجيهاثه السدًدة " بن  زيدان الحاج  " 

.وهصائحه القيعة الحي كاهد عىها لىا في إثعام  را البحث وحثه الدائم لىا على ااثابسة  

 أعضاء لجىة     وشاعة عبد القادر     ذعا هحىجه بالشكس الخالخ والبسفان إلى ععيد الكلية الدذحىز 

ااىا شة على حضىز م اىا شحي في  را البحثع ولهم شكس مسبق على كل ااالحظات الحي سىف 

.  هفنس به ًدوهىنها ع ذعا ال هيس ى أبدأ كل مً سا م في بىاء  را ااسحقبل الري

ل الشكس والامحىان إلى مً علعىها حسوفا مً ذ ي وكلعات مً دزز وعبازات  ذعا هحقدم بجٍص

مً أسمى وأحلى عبازات في البلمع إلى مً صاغىا لىا علعهم حسوفا ومً فكس م مىازة ثىير لىا سيرة 

البلم والىجاحع إلى كل أساثرة القسم الرًً أشسفىا على جبليعىا طيلة ااشىاز الجامعي وخاصة 

ويهدون الطلبة فيها إلى مبالم الىجاح  جامبة عبد الحعيد بً بادٌس ولكل شعىع البلم الرًً ًضيئىنها

. وليس ثعة أفضل ذنز مً ذىىش البلم واابسفة

. وإلى كل مً ساعدها ولى بابخسامة صاد ة إلى كل  ؤالء جصا م هللا خيًرا
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 واإلاخعلق باإلاداسبت العمىميت والري ًددد ألاخكام 1990 أوث 15 اإلاؤزر في 90-21            ٌعد القاهىن زقم

الخىفيرًت العامت التي جطبق على اإلايزاهياث وعملياث اإلااليت الخاصت بالدولت واإلاجلس الدسخىزي ، واإلاجلس 

واإلاؤسساث  (أي اإلادليت  )الشعبي الىطني ، ومجلس اإلاداسبت واإلايزاهياث اإلالحقت والجماعاث ؤلاقليميت 

. العمىميت ذاث الطابع ؤلادازي 

       إن الىفقاث العامت هي إخدي وسائل الدولت التي جقىم باسخسدامها بهدف جدقيق دوزها في حميع 

اإلاجاالث الاقخصادًت واإلااليت خيث أنها حعكس حميع ألاوشطت العامت وجبين بسهامج الحكىمت في مسخلف 

اإلاجاالث على شكل اعخماداث جسص كل منها لخلبيت الحاحاث العامت لألفساد ، ومً أحل جدقيق أقص ى هفع 

حماعي ممكً، ًجب على الدولت جطبيق السقابت اإلااليت لرلك هجد الدولت بازخالف أهظمتها جدسص على إًجاد 

. آلياث وكيفياث مخعدد للسقابت اإلااليت ختى جخم على أجم أوحهها 

 :  إلاشكالية الزئيسية

       كما ًكدس ي هرا اإلاىطىع أهميت بالغت وأهه خدًث الدزاست ومً زالل هرا ًمكىىا صياغت ؤلاشكاليت 

:  الخاليت

. فيما يتمثل دور ألاعوان التنفيذيون في الزقابة على ثنفيذ النفقات العمومية ؟

:   ألاسئلة الفزعية

:  وإلاعالجت مسخلف حىاهب ؤلاشكاليت السئيسيت جم جقسيمها إلى ألاسئلت الفسعيت الخاليت

ماهيت اإلاداسبت العمىميت ؟ وما هى مجال جطبيقها ؟  - 

مً هم ألاعىان الخىفيرًىن وفيما جخمثل مسؤوليتهم  ؟ - 

كيف ًخم جىفير الىفقت والسقابت عليها ؟   - 

ت  وعلىم الدسيير ؟  -  كيف جخم السقابت على جىفير الىفقت في كليت العلىم الاقخصادًت والخجاٍز

:  فزضيات الدراسة 

:  وجطلب دزاستها للمىطىع طسح الفسطياث الخاليت

 .اإلاداسبت العمىميت عبازة عً قىاهين وأهظمت معمىل بها .1
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 .الىفقت العامت هي مبلغ مالي صادز مً شخص عام .2

السقابت اإلااليت هي ؤلاشساف واإلاساحعت مً حاهب سلطت أعلى للخعسف إلى كيفيت سير العمل دازل  .3

 .اإلاشسوع

 . جخم السقابت مً زالل جدقيق اإلاساقب اإلاالي مً صحت الىزائق بىاسطت اللىائذ والقىاهين .4

:   مبررات اختيار املوضوع

خدازت اإلاىطىع مً خيث الطسح والاهخمام اإلاتزاًد في آلاوهت ألازيرة  - 

  (جدقيق ومساقبت الدسيير  )الازجباط الىزيق للمىطىع بمجال الخسصص -  

. قلت الدزاساث التي جىاولذ هرا اإلاىطىع- 

. الىقص اإلاطسوح في البدىر اإلاخسصصت في ألاعىان الخىفيرًىن واإلاداسبت العمىميت والسقابت على جىفيرها- 

. اإلايىل والسغبت الشخصيت في جىاول هرا اإلاىطىع - 

: أهمية الدراسة 

. الخعسف على اإلاداسبت العمىميت وقىاعدها وألاعىان الخىفيرًىن - 

. الخعسف على جىفير الىفقت والسقابت اإلااليت عليها- 

. ذكس الىفقاث أهىاعها ومعالجتها في اإلاؤسساث العمىميت- 

ق جىفير اإلايزاهيت-  .  جدصيل وصسف اإلاال العام اإلاخداول عً طٍس

:  أهداف الدراسة

:  تهدف هره الدزاست إلى حملت مً ألاهداف وهي كما ًلي

الخعسف على بيان أهميت واقع اإلاداسبت العمىميت في الجصائس إطافت إلى القىاهين وألاهظمت التي جدكمها - 

. وقىاعدها

. الخعسف على ألاعىان الخىفيرًىن والسقابت عليها- 
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. العالقت القائمت بين آلامس بالصسف واإلاداسب العمىمي ومعسفت مهامهما - 

. مداولت معسفت كيفيت السقابت على جىفير الىفقاث في اإلاؤسساث العمىميت في الجصائس- 

:  الدراسات السابقة

خاسبت العمىميت في جدقيق الخىاشن اإلاالي لدي الهيئاث العمىميت لمالشازف بً عطيت جىاحي ، دوز ا -1

 .  2017.2018مركسة جسسج ماستر حامعت مسخغاهم 

لعيسىف سمير ، اإلااليت العامت في الجصائس، مركسة مقدمت طمً مخطلباث  هيل شهادة اإلااحسخير  في  -2

 . 2010العلىم الاقخصادًت ، حامعت جلمسان سىت 

، زسالت ماحسخير ، كليت العلىم " خالت الجصائس " صسازمت عبد الىحيد، السقابت على ألامىال العمىميت  -3

ت وعلىم الدسيير ، حامعت الجصائس   .2000، سىت3الاقخصادًت  والخجاٍز

: املنهج املتبع 

          بالىظس إلى طبيعت اإلاىطىع مدل الدزاست، ومً أحل ؤلاحابت على ؤلاشكاليت اإلاطسخت، وإزباث الفسطياث 

اإلاخبىاة، قمىا باسخعمال اإلاىهج الىصفي فيما ًخعلق باإلافاهيم العامت التي شكلذ مدزال للدزاست واإلاخعلقت 

باإلاداسبت العمىميت وألاعىان الخىفيرًىن والسقابت على هفقاتها ومً زالل أهميتهم وزصائصهم وعسض 

. كيفيت السقابت على جىفير الىفقاث العمىميت

        كما اعخمدها في دزاسدىا على اإلاىهج الخدليلي جدليل هفقاث الكليت وكيفيت إعداد ميزاهيت الدسيير في الكليت 

.   والىقىف على أهم الاسخيخاحاث والىخائج

:  حدود الدراسة

ت وعلىم الدسيير     لإلحابت على ؤلاشكاليت لقد اعخمدها على دزاست خالت كليت العلىم الاقخصادًت والخجاٍز

. بجامعت مسخغاهم  وهي مؤسست عمىميت ذاث طابع إدازي واإلاداسبت العمىميت والسقابت اإلااليت عليها

:  صعوبات الدراسة

. هقص اإلاساحع في ميدان اإلااليت العامت واإلاداسبت العمىميت في مكخبت الكليت - 

. عدم وحىد مساحع  فيما ًسص آلامس بالصسف واإلاداسب العمىمي ما عدا اإلاساسيم الخىفيرًت والقاهىهيت- 

.  هقص الدزاساث في الجاهب الىظسي والخقني في مجال اإلاداسبت العمىميت- 
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. عدم جىفس اإلاعلىماث الخاصت بالجاهب الخطبيقي- 

. عدم جىفس اإلاالخق الكافيت لدعم اإلاىطىع- 

:  ثقسيمات الدراسة

.  لخدليل مىطىع البدث عالجىا الجاهب الىظسي في زالر فصىل 

 اإلابدث   جطسقىا في اإلابدث ألاول  حعٍسف اإلاداسبت العمىميت،:الفصل ألاول قواعد املحاسبة العمومية 

 .اإلابدث الثالث  ألاعىان اإلاكلفىن باإلاداسبت العمىميت    الثاوي قىاعد ومبادئ وأسس اإلاداسبت العمىميت،

اإلابدث ألاول ماهيت ألامس بالصسف، اإلابدث الثاوي  ماهيت اإلاداسب  :  الفصل الثاان  ألاعوان التنفيذيون 

 .العمىمي، اإلابدث الثالث ماهيت   اإلاساقب اإلاالي

 اإلابدث ألاول  ماهيت السقابت اإلااليت ، اإلابدث الثاوي  :الفصل الثالث  الزقابة على ثنفيذ النفقات العمومية 

 . اإلابدث الثالث  مساخل جىفير  الىفقاث العمىميتماهيت الىفقاث العمىميت،

عمىمياث  : اإلابدث ألاول :  الفصل الزابع دراسة حالة كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير 

ت وعلىم الدسيير  بجامعت مبادئ :   اإلابدث الثاويمسخغاهم، خىل كليت العلىم الاقخصادًت والخجاٍز

 .مساخل جىفير اإلايزاهيت و السقابت عليها:   اإلابدث الثالث اإلايزاهيت،أهىاع اإلايزاهياث و مكىهاتها لدي الكليت،

 

 

   

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املحاسبة العمومية. ماهية املبحث األول : 

 .  قواعد ومبادئ وأسس املحاسبة العمومية املبحث الثاني :

 األعوان املكلفون باملحاسبة العمومية .املبحث الثالث :

 

 

 الفصل األول 

يةالعموم قواعد املحاسبة   
 



 الفصل ألاول                                                           كىاعذ اإلاـــــحاصبت العـــمىميت 

 

 
7 

:  جمهيذ 

      للمحاػبت الػمىمُت زوض يبير حُث ؤنها جطيع غلى الهىاغس و ألاحٍام الهاهىهُت التي جبين وجحٌم يُكُت 

. جىكُص ومطانبت اإلايزاهُاث والخؼاباث والػملُاث الخاصت بالسولت واإلاؤػؼاث والهُئاث الخابػت لها

ؤًظا ؤنها جخؼطم إلاجمىغت مً اإلاػامالث التي جٍىن قيها ػطف غلى ألانل شو ػابؼ إزاضي، حُث ؤهه هىالَ 

ىت ًالخؼاباث الخاصت بالخٍع . بػع الػملُاث شاث الؼابؼ ؤلازاضي التي ال جذظؼ لىظام محاػبي غمىمي 

:  ومىه ػىدىاُو في هصا الكصل زالزت مباحث

 ُ  .ماهُت اإلاحاػبت الػمىمُت : اإلابحث ألاو

. نىاغس ومبازا ؤػؽ اإلاحاػبت الػمىمُت : اإلابحث الثاوي

. ألاغىان اإلاٍلكىن اإلاحاػبت الػمىمُت : اإلابحث الثالث
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ماهيت اإلاحاصبت العمىميت  :  اإلابحث ألاول 

يما ؤنها حػخبر مصسضا . جحخل اإلاحاػبت الػمىمُت مٍاهت هامه في جىظُم الىحساث الخٍىمُت الؿير الهازقت للطبح 

مهما لخىقير اإلاػلىماث الالظمت للخذؼُؽ اإلاالي بؿطض حؼهُل غملُاث اإلاخابػت اإلاؼخمطة والسابمت للىطػُت 

اإلاالُت وإلاػطقت في ًل ونذ الطصُس اإلاالي اإلاخىقط ومطانبت إهكانه وهصا ما ًجػل  الٌثير مً الباحثين و الساضػين 

كها  دصابصها  ؤهساقها   يهخمىن بها  بشٍل يبير  ونس جؼطم منهم إلى حػٍط

 الخعريف اللاهىوي وؤلاداري اإلاحاصبت العمىميت : ألاول  اإلاطلب

الخعريف اللاهىوي - 1

 اإلاخػلو باإلاحاػبت الػمىمُت مػسُ ومخمم باإلاطػىم الخىكُصي 1990 ؤوث ػىت  15     ػبها لهاهىن اإلاؤضخ في 

 اإلاؤضخ في 12-98 الهاهىن ضنم 1992 اإلاخظمً ناهىن اإلاالُت لؼىت 1992  ؤيخىبط ،11 اإلاؤضخ في 04-92ضنم 

زٌؼمبر ػىت 23اإلاؤضخ في 11-99 الهاهىن ضنم 1999، اإلاخظمً ناهىن اإلاالُت لؼىت 1998زٌؼمبر ػىت 31

 2012 اإلاخظمً ناهىن اإلاالُت لؼىت 2011 زٌؼمبر 28 ،و الهاهىن  اإلاؤضخ في 2000 ناهىن اإلاالُت لؼىت 1999

ًل الهىاغس وألاحٍام الهاهىهُت التي جبين وجحٌم   (الخٍىمُت)ًهصس باإلاحاػبت الػمىمُت : "     اإلاازة ألاولى

يُكُت جىكُص ومطانبت اإلايزاهُاث والخؼاباث والػملُاث الخاصت بالسولت واإلاجلؽ السػخىضي واإلاجلؽ الشػبي 

الىػني ومجلؽ اإلاحاػبت واإلايزاهُاث اإلالخهت واإلايزاهُاث مً الجماغاث اإلاحلُت و اإلاؤػؼاث الػمىمُت شاث 

هصس بدىكُص  ً بالصطف واإلاحاػبين الػمىمُين  ومؼؤولُاتهم، ٍو ػابؼ إزاضي ،يما ًبين ؤًظا الالتزاماث ألامٍط

 1".إلايزاهُت ًل جىكُص الىكهاث وجحصُل ؤلاًطازاث

 الخعريف الخلني- 2

 بإنها نىاغس غطض الخؼاباث الػمىمُت وجىظُم وظُكت اإلاحاػبت الػمىمُت ؾير ؤن هصا" جهىُا  حػطف 

الخػٍطل طُو حُث ًحصط مسلىُ اإلاحاػبت الػمىمُت في جهىُت غطض حؼاباث الهُئاث الػمىمُت ؾير ؤن 

ً بالصطف واإلاحاػبُين الػمىمُين والتزاماتهم ومؼؤولُاتهم  .2"مجالها ٌشمل إطاقت إلى الػملُاث اإلاالُت لآلمٍط

 

 

 

 

                                                             
ت السًمهطاػُت الشػبُت -  2. و اإلاازة  1 اإلاازة ، اإلاخػلو باإلاحاػبت الػمىمُت 1990 ؤوث 15 اإلاؤضخ في 90-21 ناهىن ،الجمهىضٍت الجعابٍط 1  

، ً   2 . 2محاططة بٍلُت الػلىم الانخصازًت وغلىم الدؼُير بجامػت ػػس زحلب  البلُسة، الجعابط،ص اإلاحاصبت العمىميت، مىصىضي الٍع
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الخعريف ؤلاداري للمحاصبت العمىميت  - 3

ت حػطف اإلاحاػبت الػمىمُت ؤنها غطض الخؼاباث الػمىمُت وجىظُم  وظُكت             مً وحهت هظط إزاٍض

ت، وفي هصا الخػٍطل  اإلاحاػبُين الػمىمُين ؾير ؤن هصا الخػٍطل ًبهي هى ألادط محسوز ًىن ؤن الؼمت ؤلازاٍض

ً بالصطف إطاقت إلى مذخلل  جدؼم في جىظُم وظُكت اإلاحاػبين الػمىمُين وحؼدثني جىظُم وظُكت ألامٍط

 . 1الجىاهب ألادطي التي جسدل طمً جؼبُو نىاغس اإلاحاػبت الػمىمُت 

         حػطف غلى ؤنها مجمىغت زضاػت إلاجمىع اإلابازا و ألاوشؼت اإلاخػاضف غليها وزضاػت جؼبُهُت ألػالُب 

ب و جلخُص وجحلُل البُاهاث اإلاخػلهت باليشاغ الخٍىمي بؿطض قطض الطنابت اإلاالُت  الخهىُت مً ججمُؼ وجبٍى

   . 2غلى إًطازاث ومصطوقاث الخٍىمُت ويصلَ بؿطض اجذاش الهطاضاث اإلاىاػبت والهاهىهُت  

    حػٍطل زاوي حػخبر ؤًظا قطغا مً قطوع اإلاحاػبت جذخص بسضاػت اإلابازا التي جحٌم غملُاث الخهسًط 

. 3اإلاحاػبي غً ألاوشؼت التي جهىم بها الخٍىمت 

اث التي حؼخذسم في دلو         اإلاحاػبت الػمىمُت هي الػلم الصي ًبحث في الهىاغس واإلابازا والىظٍط

وحصخُص ونُاغ وإًصاُ اإلاػلىماث غً وشاغ الىحساث الانخصازًت لصوي الػالناث والجذاش الهطاضاث 

  .4والخٌم غلى الػملُاث الانخصازًت بىاءا غلى هصه اإلاػلىماث 

      ًمًٌ حػٍطل اإلاحاػبت الػمىمُت  بإنها  شلَ الكطع مً اإلاحاػبت الصي ًذخص بخؼبُو ألاصىُ الػلمُت 

ت الخٍىمُت بما ًخمص ي وػبُػت دصابص  اإلاخػاضف غليها في اإلاحاػبت اإلاالُت في مجاُ الىحساث ؤلازاٍض

اليشاغ الػام الخٍىمي وبصلَ قهي جخظمً مجمىغت مً اإلابازا وألاػؽ اإلاحاػبت التي حؼاغس في الخػطف 

غلى هىاحي اليشاغ الخٍىمي وقطض الطنابت اإلاالُت والهاهىهُت غلى ؤلاًطازاث واإلاصطوقاث الػامت في حسوز 

. 5الهىاهين  واللىابح  والخػلُماث الصازضة مً الؼلؼاث اإلاذخصت 

ب وجهُُم )جذخص بهُاغ "      يما حػطف اإلاحاػبت الخٍىمُت بإنها ومػالجت  وجىصُل ومطانبت وجإيُس  (جبٍى

. 6صخت اإلاخحصالث والىكهاث وألاوشؼت اإلاطجبؼت في الهؼاع الخٍىمي 

 

 

 

                                                             
1   ،ً ر الاػالع  2،ص /https://stagemaster.jimdofree.com/coursمطحؼ هكؼه، ،   اإلاحاصبت العمىميتمىصىضي الٍع   2020-03-21 جاٍض
ت، غ اإلاحاصبت في الىحذاث الحكىميت،إبطاهُم اإلالحي ،  2  3، ص 2002 1 مصط ؤلاػٌىسٍض
 4،  ص 1998، ػىت 1، غمان ألاضزن، غاإلاحاصبت الحكىميت وؤلادارة اإلاالي العامتمحمس احمس حجاظي ، 3
 ، مؤػؼت الىضام لليشط والخىظَؼ غمان  شاضع اإلاحاصبت الحكىميت و اعذاد مىازهت البرامج وألاداءدلو غبس هللا   الىضزاث ، ػهُل بؼم السباغ،  4

  البلس الاضزن  2009الجامػت الاضزهُت،  مهابل ًلُت  العضاغت،  ػىت ، 
 . 2008 ، البلس مصط ، ػىت ليشط ،الحكىميت واللىميت بين الىظريت والخطبيم اإلاحاصبت محمس غباغ بسوي ، غبس الىهاب هصط ،  5
، م 1431/2010 ألاولي،  الؼبػت ، زاض اليشط زاض يىىظ اإلاػطقت الػلمُت لليشط والخىظَؼ، غمانألاضزن ، البلس اإلاحاصبت الحكىميتقؤاز الكؼكىغ،  6

 . 11ص ،  3151/7/2009 لسي زابطة اإلاٌخبت الىػىُت ؤلاًساعضنم 

https://stagemaster.jimdofree.com/cours/
https://stagemaster.jimdofree.com/cours/


 الفصل ألاول                                                           كىاعذ اإلاـــــحاصبت العـــمىميت 

 

 
10 

 

 

اإلاحاصبت العمىميت  أشكال خصائص و: اإلاطلب الثاوي

خصائص اإلاحاصبت العمىميت   - 1

 1:جخميز اإلاحاػبت الػمىمُت بػسة دصابص مً ؤهىاع اإلاحاػباث ألادطي واهم الخصابص جخمثل في 

وشاغ ال يهسف إلى جحهُو الطبح وإهما يهسف إلى جإزًت مجمىغت مً الخسماث الػامت مثل ألامً         - 

السقاع  غً الػسالت والصخت الػامت  جهىم الخٍىمت بخىقيرها ألقطاز اإلاجخمؼ زون مهابل ؤو زون مهابل 

. ضػىم ال جىاظي الخسمت اإلاؤزة

ال ًىحس ضؤغ ماُ مػين للىحساث الخٍىمُت باإلاػني اإلاحاػبي اإلاػطوف وإهما حػخمس غلى اإلاىاضز - 

ا بحث جذصص السولت لٍل وحسة حٍىمُت ألامىاُ الالظمت إلهكام غلى ؤوشؼتها  اإلاخذصصت لها ػىٍى

. 2دالُ اإلاىاظهت الػامت 

ػُت إلى حمُؼ الىحساث         -  الىظام اإلاالي اإلاىحس قهى مؼخمس الخػلُماث اإلاالُت الصازضة مً الؼلؼت الدشَط

 .الخٍىمُت 

 

 

مًٌ جهؼُم            -  اإلالٌُت الػامت للىحساث الػمىمُت حُث ال ٌؼمح لؤلقطاز ؤو اإلاؤػؼاث بخملٌها ٍو

: إلى  (الػمىمُت  )الىحساث الخٍىمُت 

  ت وهي الىحساث التي جحصل إًطازاث جكىم مصطوقاتها بٌثير مثل وحساث ؾير إزاٍض

.  مصلخت الجماضى 

 ت وهي الىحساث التي ًهخصط وشاػها غلى الىكهاث ؤو جحهُو إًطازاث  وحساث ؾير إزاٍض

. طئُلت الهُمت وؼبُا مثل نؼاغاث السقاع و الصخت والخػلُم 

  ت ت )الصخصُت الاغخباٍض مكهىزة في الىحساث الػمىمُت حُث إن ًل وحسة  (اإلاػىٍى

ت  جمثل دلُت في الجهاظ ؤلازاضي للسولت مطجبؼت بالخالًا ألادطي وشلَ الغخباضاث إزاٍض

. وجىظمُه غسًسة 

  و ً لهما ػٍط الػالنت اليؼبُت بين ؤلاًطازاث واإلاصطوقاث مػسومت قٍل مً الػىصٍط

. ًذخلل غً ألادط

  جخمخؼ الىحساث الػمىمُت بالؼلؼت والؼُازة الالظمت ألزاء وشاػها يما إنها جخصل

بهىة الطنابت السادلُت الالظمت لخكظ اإلااُ الػام مً ػىء الاػخذسام يما ؤن اإلاحاػبت 

                                                             
ت  مصط ،اإلاحاصبت الحكىميت ، ابطاهُم الؼُس اإلاُلحي 1  . 3 ص ،2002 ،1غ، ؤلاػٌىسٍض
 . 3ص ،  2003  الؼىت ، البلس غمان، زاض اإلاؼير ، الحذاثتإلىاإلاحاصبت الحكىميت في الخلليذ  ،اػماغُل حؼين احمطو  2
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الػمىمُت جخظمً مػاًير وإحطاءاث ضنابُت وؤيثر مً جلَ اإلاؼخذسمت في ألاهظمت ألادطي 

ت  . وؤًظا ال ًمٌىىا الخكطنت بين اإلاصطوقاث ؤلازاٍض

  1ؤحٍام الطنابت غليها مً الظُاع ؤو الادخالغ ؤو ػىء الاػخذسام. 

 

:   أشكال اإلاحاصبت العمىميت- 2    

 2: اإلاحاػبت الػمىمُت جمؼَ للؼىت الٍاملت وهي قترة جىكُص اإلايزاهُت وجخمثل في 

  الػملُاث اإلاخػلهت  بدىكُص اإلايزاهُت وبالخالي  الىزابو اإلالخهت  بها وشلَ إلاسة ػىت . 

 ىت  .غملُاث الخٍع

  ت  .غملُاث الدؼٍى

 

بما ؤن اإلاحاػبت تهسف ؤػاػا إلى جحسًس وجىكُص الػملُاث ومطانبتها، وإغالم الؼلؼاث بيخابج مطانبت  

ت  )حعء إزاضي : الدؼُير، قهي جخٍىن مً حعؤًً   . (محاػبت مالُت )وحعء ماُ  (محاػبت إزاٍض

:        اإلاحاصبت ؤلاداريت

هي محاػبت اجذاش الهطاضاث اإلاخػلهت بدىكُص اإلايزاهُت ، جظؼ ألاوامط  اإلاخػلهت بسقؼ الىكهاث  وجحصُل 

ؤلاًطازاث ،جمؼَ مً نبل ألامط بالصطف واإلاطانب اإلاالي  وجخمطيع  في وظاضة اإلاالُت،قمحاػبت 

. الالتزاماث هصه حؼمح بمخابػت  اػخذسام الاغخمازاث اإلالتزم بها  واإلاخىقط منها قػال 

:    اإلاحاصبت اإلااليت 

ت  تهخم داصت بحطيت ألامىاُ ، . هي محاػبت غملُاث السقؼ والخحصُل قهي غٌؽ اإلاحاػبت ؤلازاٍض

خم حسجُل الػملُاث اإلاىجعة وقو ؤػلىبين محاػبين  : ٍو

وقو هصا الىظام  ًل غملُت جحصُل لئلًطاز ؤو زقؼ لىكهت حسجُل مطة : (الليذ اإلاىفرد  )   الدسجيل  

. واحسة  في زقتر الُىمُت إطافي جهُس قُه حطيت ألامىاُ حؼب اإلاصلخت ؤو الهؼم وػبُػت اليشاغ 

هصا الىظام اإلاحاػبي اإلاخبؼ مً نبل اإلاحاػبىن الطبِؼُىن  : (الليذ اإلاسدوج  )الدسجيل اإلاسدوج 

ظؼ حؼاب  ىت اإلاؤػؼاث الػمىمُت شاث الؼابؼ إزاضي، ؤمين  الىالًت، محصل اإلاىاضز اإلاالُت، ٍو لخٍع

. زابً ؤدط مسًً حسجل قُه الػملُاث باإلابالـ حؼب ػبُػتها و مصسضها 

اإلاحاػبت اإلاالُت جماضغ باػخذسام مجمىغت مً الخؼاباث بػظها ًمؼَ مً ػطف اإلاحاػبىن 

مؼٌها ؤغىان اإلاحاػبىن هؤالء ألاغىان ال ًهطون  والبػع ألادط  حػطف بالخؼاباث الىظامُت ٍو

                                                             
ت،الساض الجامػُت الجسًسة ،  اإلاحاصبت الحكىميت واللىميت، غبس الىهاب هصط  1  . 42 ص ،2000 ،ؤلاػٌىسٍض

 ،  مصيطة جذطج ماػتر حامػت مؼخؿاهم، الي لسي الهُئاث الػمىمُتلمحاػبت الػمىمُت في جحهُو الخىاظن المالشاضف بً غؼُت جىاحي ، زوض ا  2

 ..7ص، 2017.2018
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بدىكُص غملُت جحصُل ؤلاًطازاث وغملُت زقؼ الىكهاث ،  مهمتهم جخمثل في ججمُؼ وججمُؼ ومطاحػت 

ىت وؤهم هصه الخؼاباث   ت إلاحاػب الخٍع ًالت اإلاطيٍع ًل الػملُاث اإلاىجعة مً نبل اإلاحاػبىن مثل الى

الصي ًظمه ألامط بالسقؼ ، ًل الظطوف التي هكصث قيها اإلايزاهُت   الخؼاب  وهى:  الحضاا ؤلاداري 

ت للهُئت التي صازنذ غلى اإلايزاهُت للخٌم غلى ػالمت  ؤو غسم ػالمت الخىكُص  جهسم الخؼاباث  ؤلازاٍض

لُت مً الؼىت 30يما ًجب ؤن حؼلم مؼ وزابو ؤلازباث الالظمت إلاجلؽ اإلاحاػبت في ؤحل ؤنصاه   حٍى

. اإلاىالُت للؼىت اإلاىتهُت

هى  الصي ًبين مً دالله اإلاحاػب  يُكُت حؼُير ألامىاُ الػمىمُت  ومهاضهخه : حضاا الدضيير 

بالخؼاب ؤلازاضي ، ًحب ؤن ًهسم هصا الخؼاب مطقها بىزابو ؤلازباث الالظمت إلاجلؽ اإلاحاػبت في 

لُت الؼىت اإلاىالُت للؼىت اإلاىصطمت نبل 30هكؽ آلاحاُ الؼابهت   ػبخمبر باليؼبت إلاحاػب 01 حٍى

س واإلاىاصالث  ىت ومحاػب البًر  1.الخٍع

 

مجال جطبيم وأهذاف اإلاحاصبت العمىميت  والخمييز بينها وبين اإلاحاصبت اإلااليت   : طلب الثالثالم

. مجال جطبيم اإلاحاصبت العمىميت - 1 

خػلو بالهُئاث الخاطػت لهىاغس   ًمًٌ حصط مجاُ  اإلاحاػبت الػمىمُت مً حاهبين  الجاهب الػظىي ٍو

ذص الػملُاث التي جؼبو غليها هصه الهىاغس ؤي الػملُاث اإلاالُت   اإلاحاػبت الػمىمُت  والجاهب اإلاازي ٍو

.  واإلاحاػبُت 

 :  (الهيئاث العمىميت )الجاهب العضىي  1-1

الهُئاث الخاطػت لهىاغس اإلاحاػبت الػمىمُت هي جلَ اإلاصًىضة في اإلاازة ألاولي، مً ناهىن اإلاحاػبت الػمىمُت  

السولت  واإلاجلؽ السػخىضي واإلاجلؽ الشػبي الىػني ومجلؽ "  وهي1990 ؤوث 15 اإلاؤضخ في 90/21ضنم 

" . اإلاحاػبت واإلايزاهُاث اإلالخهت والجماغاث ؤلانلُمُت واإلاؤػؼاث الػمىمُت شاث الؼابؼ ؤلازاضي 

اإلاؤػؼاث الػمىمُت  )إن ما ًميز  هصه الهُئاث غً ؾيرها مً الهُئاث ؤو اإلاؤػؼاث الػمىمُت مثل 

ت داطػت . (الانخصازًت واإلاؤػؼاث الػمىمُت شاث ػابؼ الصىاعي والخجاضي  هى ًىنها ؤشخاص اغخباٍض

جىحه ألاوامط ؤو الىىاهي للمىاػىين وقطض   )للهاهىن الػام  وهي جخصطف في ؾالب ألاحُان يؼلؼاث غمىمُت 

.  (الالتزاماث غليهم 

يما ًمًٌ إطاقت مػُاض ؤدط لخمُيز الهُئاث الػمىمُت يمكهىم اإلاحاػبت غم بهُت الهُئاث هى اغخماز 

. اإلاحاػبين الػمىمُين لها مً نبل وظاضة اإلاالُت 

                                                             
  .7، ص/http://e-biblio.univ-mosta.dzالشاضف بً غؼُت جىاحي، اإلاطحؼ هكؼه، - 1

  

http://e-biblio.univ-mosta.dz/
http://e-biblio.univ-mosta.dz/
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العملياث اإلاادًت واإلاحاصبت  : اإلاادي  الجاهب 1-2

ً بالصطف واإلاحاػبين الػمىمُين قهي جخػلو بصكت غامت بما ًلي  : الػمىمُت مً ػطف آلامٍط

.  جىكُص ؤلاًطازاث والىكهاث-  

.  حؼُير اإلامخلٍاث- 

ىت-  . اهجاظ غملُاث الخٍع

. مؼَ اإلاحاػبت - 

 أهذاف اإلاحاصبت العمىميت  – 2

 1:ًمًٌ جحسًس ألاهساف التي حؼعي اإلاحاػبت الػمىمُت إلى جلبُتها قُما ًلي 

خي لليشاغ الخٍىمي ؤو الػمىمي بصىضة ضنمُت،  مثال ًهُس جكاصُل اإلاػامالث اإلاالُت التي -   الدسجُل الخاٍض

  . جهىم بها السوابط الخٍىمُت

مخابػت ما ٌؼخحو للسولت غلى ألاقطاز  واإلاؤػؼاث مً ططابب وضػىم ؤو زًىن ؤو ؤًت التزاماث ؤدطي -  

. والػمل غلى جحصُلها وحكظ نُىزها وسجالتها 

قطض الطنابت غلى ألامىاُ الػامت إلاىؼ ونىع طُاع ؤو ادخالغ ؤو ػىء اػخذسام لها ويشل ألادؼاء - 

.  ؤو الخالغب الصي ًمًٌ ؤن ًحسر لها 

. جىقير البُاهاث الالظمت اإلاخػلهت بدىكُص اإلاىاظهت وبُان اإلاطيع اإلاالي للسولت وإظهاض الكابع ؤو العجع - 

جىقير البُاهاث واإلاػلىماث الالظمت التي حؼهل غملُاث الخحلُل الانخصازي وزضاػت آلازاض الانخصازًت اإلاترجبت - 

. غلى ؤلاًطازاث الػامت واػخذسمتها 

ط الالظمت غً جىكُص البرامج و الخسماث التي جؤزيها ألاحهعة الخٍىمُت  بحُث حؼهل إغساز ؤضنام -  جىقير الخهاٍض

. اإلاىاظهت الػامت بسنت ونُاغ مسي الٌكاًت وجىكُصها وجطشُس نطاضاث اػخذساماث ألامىاُ الػامت 

جىقير البُاهاث واإلاػلىماث إلاذخلل الجهاث الػخذسامها يمؤشطاث في اجذاش الهطاضاث ؤو إدظاغها لػملُاث - 

.     السضاػت والخحلُل ؤو لؿاًاث قطض الطنابت غلى اليشاغ الخٍىمي اإلاالي 

 

                                                             
حامػت ػػس زحلب ،مصيطة ماحِؼتر ؾير ميشىضة ،  هظام اإلاحاصبت العمىميت كأداة فعالت في حضيير وركابت الجماعاث اإلاحليت ، وػُجت قهُم 1

 . 63ص ،  2011 ، البلُسة
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 الخمييز بين اإلاحاصبت العمىميت واإلاحاصبت اإلااليت  - 3

جلخهي اإلاحاػبت الػمىمُت مؼ اإلاحاػبت اإلاالُت للىحساث الانخصازًت في يثير مً الىهاغ اإلاشتريت ًىهَ إلانهما 

ٌػخمسان غلى اإلاحاػبت إال ؤن هصه الخاصُت ال جمىؼ ؤن جٍىن بُنهما غىاصط ادخالف هصا حؼب ػبُػت 

. وهسف ًل منهما 

. وهى ما ػىىضخه مً دالُ غطض اإلاميزاث اإلاشتريت واإلاذخلكت لهاجين اإلاحاػبخين 

  1:  جخمثل في ههاغ الالخهاء بين اإلاحاػبخين قُما ًلي :أوحه الدشابه 

 :اصخخذام الليذ اإلاسدوج  - 

هت  حػخمس ًل مً اإلاحاػبت اإلاالُت والػمىمُت في حسجُل ؤوحه وشاغ الػملُاث اإلاالُت غلى اػخذسام ػٍط

ػني شلَ ؤن ًل غملُت مالُت لها ػطقان ػطف مسًً  وآلادط زابً بىكؽ الهُمت   .الهُس  اإلاعزوج َو

 إن الىظام اإلاحاػبي في يالهما واحس والصي ًخٍىن مً مجمىغت مً :مً حيث الىثائم واإلاضدىذاث 

اإلاؼدىساث ومجمىغت مً السقاجط والسجالث  حُث حسجل ًل مً اإلاحاػبت اإلاالُت واإلاحاػبت الػمىمُت 

بها في  الػملُاث اإلاالُت مً وانؼ مؼدىساتها مباشطة إلي زقاجط الُىمُت زم جطحل إلى زقتر ألاػخاش الػام وجبٍى

و الهىابم اإلاالُت وهي في اإلاحاػبت اإلاالُت جمثل اإلاىاظهت والخؼاباث  حساُو زم ًخم اػخذطاحها الىخابج غً ػٍط

 .الخخامُت ؤما في اإلاحاػبت الػمىمُت قهي الخؼاب الخخامي قهؽ

 :    وحذة اللياش 

اإلاالُت واإلاحاػبت الػمىمُت غلى ؤن الىهىز هي وحسة للهُاغ إلزباث نُمت الصكهاث اإلاالُت مؼ  جخكو اإلاحاػبت

زباث وحسة زباث الىهىز بؿع الىظط مً نسضتها الشطابُت وشلَ غىس الخػبير غً ؤلاًطازاث والىكهاث وألاصىُ 

. والخصىم 

 :   الاصخمراريت 

ٌػخمس يال الىىغين مً اإلاحاػبت غلى قططُت الاػخمطاض حُث ؤن ػبُػت اليشاغ الػمىمي وشاغ مؼخمط 

هدُجت الػخمطاض حاحت اإلاجخمؼ إلى الخسماث الػمىمُت ػىاء في ألامً والسقاع والػسالت وشانها مً شلَ شان 

ت الهازقت للطبح  .اإلاؤػؼت الخجاٍض

 

                                                             
 .40 ص ، 2002 ، 1 غ، زاض صكاء لليشط غمان،اإلاحاصبت الحكىميت ،محمس حماُ غلى هاللي 1
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:     الفترة اإلاحاصبيت

الكترة اإلاحاػبُت ازىا غشطة شهطا ؤي اػخهاللُت الؼىىاث اإلاالُت بحُث ًخم إظهاض هخابج ألاغماُ لٍل ػىت غلى 

 .حسه وشلَ بخحمُلها بما ًذصها مً هكهاث وإًطازاث

: جىفير اإلاعلىماث 

جخكو يال اإلاحاػبخين مً حُث نُاغ و جىصُل اإلاػلىماث اإلاكُسة شاث مػني لكئاث اإلاؼخذسمين في شٍل 

ط زوضٍت ودخامُت لكترة اليشاغ  . نىابم مالُت وجهاٍض

  ومذخلكين قيها ًخػلو بؼبُػتهما الهاهىهُت : أوحه الاخخالف ً جخمثل ًل مً اإلاحاػبخين هظامين مخميًز

ًاآلحي   1: وؤهساقها ومجاُ جؼبُهها 

: مً حيث الطبيعت اللاهىهيت    

عي ؤو جىظُمي ؤما نىاغس اإلاحاػبت         نىاغس اإلاحاػبت الػمىمُت بما قيها الخهىُت ًلها شاث مصسض حشَط

الخاصت قئنها نبل ًل ش ئ  غباضة غً مػاًير ؤو طىابؽ مؼخمسة مً الػازاث ؤو الاجكاناث اإلاحاػبُت ووحسث 

ؼ ؤو الخىظُم بػس شلَ لُػؼي الصبؿت الهاهىهُت لهصا  نبىال غاما  مً نبل ألاػطاف اإلاػىُين زم ًإحي الدشَط

.  الخىمُؽ اإلاحاػبي مثلما هى شإن باليؼبت للمىاهج اإلاحاػبُت اإلاؼبهت في مذخلل البلسان 

مً حيث ألاهذاف  

ؤػاػا إلي الخحهو مً ناهىهُت شطغُت ؤو هظامُت الػملُاث اإلاالُت  (الخٍىمُت  )جطمي اإلاحاػبت الػمىمُت       

بِىما تهسف اإلاحاػبت الخاصت إلي مػطقت هدُجت هصه الػملُاث  بالسضحت ألاولى قباليؼبت إلى للهُئاث الػمىمُت 

ؤو الخٍىمُت حػخبر هصه الىدُجت ؾير شاث ؤهمُت يبيرة الن ػبب وحىز هصه الهُئاث لِؽ لخحهُو الطبح وإهما 

الهُام ببػع اإلاهام ؤو جهسًم دسماث شاث مىكػت غامت  وباإلاهابل قان ما يهم اإلاهاولين واإلاؼاهمين واإلاػىُين 

هت التي ٌؼخمسون منها إضباحهم  ت لِؽ الصخت الهاهىهُت للػملُاث اإلاالُت وإهما الؼٍط في اإلاؤػؼت الخجاٍض

. وقىابسهم 

:  مً حيث مجال الخطبيم

ًاهذ وال جعاُ حػخبر ؤػاػا محاػبت ههسًت ؤي مخػلهت بػملُاث جحصُل          اإلاالحظ إن اإلاحاػبت الخٍىمُت 

. وزقؼ   الىهىز والسًىن واإلاىاز وؾيرها حُث ٌشمل مجمىع ألاصىُ والخصىم للمؤػؼت 

                                                             
 .19 ص،2003،ػىت الجعابط ،   الساض الهسي لليشط ،اإلاحاصبت العمىميت ،مؼعي محمس 1
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ولػل الؼبب الطبِس ي في غسم جىػُؼ مجاُ جؼبُو اإلاحاػبت الػمىمُت ؤو الخٍىمُت غلى الطؾم مً محاولت 

شلَ في بػع البلسان ٌػىز إلي الصػىباث الٌبيرة مً الىاحُت الهاهىهُت في جهُُم ممخلٍاث السولت والهُئاث 

. الخٍىمُت ؤو الػمىمُت ألادطي وبالخالي صػىبت جهُُم شمتها اإلاالُت ومػطقت مطيعها اإلاالي 

كىاعذ ومبادئ وأصط اإلاحاصبت العمىميت   :  اإلابحث الثاوي

ًدىاُو هصا اإلابحث غططا إلاذخلل نىاغس ومبازا وؤػؽ اإلاحاػبت الػمىمُت  

كىاعذ اإلاحاصبت العمىميت  : اإلاطلب ألاول 

ج لهىاغس ناهىهُت  إشا اغخبرها  ؤن اإلاحاػبت الػمىمُت هي ؤزاة جىكُص ومطانبت اإلااُ الػام قؤلنها إهخاج  ومٍع

. وؤدطي جهىُت

 واإلاخػلو باإلاحاػبت الػمىمُت و اإلاطاػُم 1990 ؤوث 15 اإلاؤضخ في90-21ٌػخبر الهاهىن اللىاعذ اللاهىهيت  - 1

ؼمى  الخىكُصًت الخاصت بخؼبُهه ، هى اإلاصسض  ألاػاس ي للهىاغس الهاهىهُت للمحاػبت الػمىمُت في الجعابط َو

. 1 غازة بهاهىن اإلاحاػبت الػمىمُت

: إطاقت إلى هصا هجس 

  واإلاخػلو بخػُين واغخماز اإلاحاػبين 1991-09-07 اإلاؤضخ في 311-91اإلاطػىم الخىكُصي ضنم 

 .الػمىمُين 

  واإلاحسز لشطوغ ألادص بمؼؤولُت اإلاحاػبين 1991-09-07 اإلاؤضخ في 312-91اإلاطػىم الخىكُصي ضنم  

الػمىمُين  وإًطازاث مطاحؼ باقي الخؼاباث ويُكُاث ايخخاب جإمين ٌؿؼي مؼؤولُت اإلاحاػبين 

 .الػمىمُين 

  واإلاحسز إلحطاءاث اإلاحاػبت التي ًمؼٌها 1991-09-07 اإلاؤضخ في 313-91اإلاطػىم الخىكُصي ضنم 

 .آلامطون بالصطف واإلاحاػبين الػمىمُين ويُكُاتها ومحخىاها 

  بالصطف 1991-09-07  اإلاؤضخ  في 314-91اإلاطػىم الخىكُصي ضنم ً  واإلاخػلو بئحطاءاث حسخير ألامٍط

 .للمحاػبين الػمىمُين 

بػس الاػخهالُ صسض ث مجمىغت مػخبرة مً الىصىص الخىظُمُت التي غىطذ الىصىص الكطوؼُت  

اإلاؼبهت  في مذخلل الجىاهب غً  مجاُ  اإلاحاػبت الػمىمُت ، وغملذ غلى جٌُُكها مؼ الىانؼ 

 اإلاحسز اللتزاماث  ومؼؤولُاث 259-65الجعابطي ، ولػل ؤهم هص جىظُمي ًمًٌ شيطه هى ضنم 

. اإلاحاػبُين 

ػُت مخػلهت باإلاحاػبت الػمىمُت والػُما جلَ الىاضزة في الهاهىن   84-17يما وحسث غسة ؤحٍام حشَط

ت 1984-07-07اإلاؤضخ في  وإشا .  اإلاػسُ واإلاخمم واإلاخػلو بهىاهين اإلاالُت ومذخلل نىاهين اإلاالُت  الؼىٍى

                                                             
سة الطػمُت، ضنم 90/21 الهاهىن  ر 35 ،اإلاخػلو باإلاحاػبت الػمىمُت، الجٍط   1 .1990ؤوث 15،  الصازضة بخاٍض
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ً الطبِؼُين   لهىاغس اإلاحاػبت الػمىمُت قهىاى مصازض ؤدطي  ؼ والخىظُم ٌػسان اإلاصسٍض ًان الدشَط

: لهصه الهىاغس جخمثل غلى وحه الخصىص في 

 و اإلاخػلهت بطنابت  البرإلاان غلى 1996  وهي ألاحٍام التي  هص غليها زػخىض ػىت :الذصخىر  - 1

. اػخػماُ الاغخمازاث اإلاالُت التي ًهطها  مً ػطف الخٍىمت 

حػؼي الخو للبرإلاان  في الطنابت ، مً بُنها اإلاازة  ( 1996زػخىض ) وهىاى مجمىغت  مً مىاز السػخىض 

جلتزم الخٍىمت  بإن جهسم ًل ػىت بُاها غً الؼُاػت الػامت  حػهبه مىانشت "  مً السػخىض   84

ًان البرإلاان نس واقو غلُه لسي  لػمل وؤزاء الخٍىمت إلاػطقت مسي جىكُص بطهامج الخٍىمت الصي 

". جهسًمه مً ػطف الخٍىمت بػس حػُُنها 

لصي ًمٌىه إغؼاء جكؼيرا لهىاغس اإلاحاػبت الػمىمُت غىسما جٍىن ؾامظت، الاحتهاد اللضائي    ا- 2

. ؤو محل اهخهاز ؤو حسُ ؤزىاء الخؼبُو، ويصا ػسا للكطاؽ الهاهىوي في بػع الخاالث

اللىاعذ الخلىيت - 2

تهسف الهىاغس الخهىُت الخاصت باإلاحاػبت الػمىمُت، بصكت غامت إلى بُان ؤو  وصل الػملُاث اإلاالُت           

للهُئاث الػمىمُت، وجحسًس يُكُاث  حسجُلها وغطض الخؼاباث  اإلاخػلهت بها ، وجٍىن  هصه الهىاغس في ؤؾلب 

. ألاحُان محسزة في مجمىغت مً الخػلُماث الصازضة غً وظاضة اإلاالُت

مبادئ اإلاحاصبت العمىميت  : اإلاطلب الثاوي

:  للمحاػبت الػمىمُت زالزت مبازا هي

اإلابذأ اللاهىوي  - 

         ٌػني هصا اإلابسؤ الكصل بين الكطصت والػمل وحػني جطى اإلابازضة للمىظل آلامط بالصطف، اإلاحاػب 

الػمىمي في يُكُت إهجاظ مهمت وشلَ في إػاض جىكُص اإلايزاهُت والخىظُم هى الػمل وقو الهىاهين والهىاغس داصت 

. شلَ اإلاسضحت في ناهىن  اإلاالُت و اإلايزاهُت 

اإلابذأ ؤلاداري   - 

          في الكصل بين آلامط بالصطف واإلاحاػبين ، قػلُه جىكُص اإلايزاهُت ًظمها ًل اإلاؼاهمين في إهجاظ الػملُاث 

. اإلاخػلهت بخحصُل ؤلاًطازاث ، وجلَ اإلاخػلهت بسقؼ الىكهاث اإلاطدص بها بمىحب اإلايزاهُت 

ً بالصطف واإلاحاػبين  ين  ًميز بُنهم حؼب ػبُػت الىظابل اإلاؤزاة آلامٍط وهصه الػملُاث ًىجعها ؤغىان إزاٍض

. الػمىمُين 

ذظؼ لػسة ؤػباب وهي  ػخبر هصا اإلابسؤ مبسءا ؤػاػُا مً مبازا اإلاحاػبت الػمىمُت ٍو : َو

 ت و مهمت مالُت: جخػلو الىظُكخان بمهمخين مذخلكخين  .مهمت إزاٍض

  ججىب جسادل اإلاهام . 
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  ادخالف الٌكاءاث. 

:  ؤما  مبرضاث هصا اإلابسؤ قخخمثل  في  ما بلي

   جلضيم مهام الخخصص

                 ًل غملُت  مخػلهت ؤلاًطازاث ؤو الىكهاث هي في مظمىنها غباضة غً زًً لسولت لسي الؿير مثل 

   (زقؼ الىكهاث )ؤو زًً ًهؼ غلى غاجو السولت مثل حػُين مىظل  (جحصُل ؤلاًطازاث  )ػىس آمط الخحصُل 

ت واإلاالُت بالخالي قادخالف اإلاهام ًخؼلب ادخالف  في ًلخا الخالخين البس مً الهُام بجملت مً اإلاهام ؤلازاٍض

. ؤغىان اإلاٍلكين باإلهجاظ 

اإلاراكبت اإلاشتركت  

ؤي حطيُت ألامىاُ ،وهصا ما (زدىُ ودطوج ألامىاُ  )إمؼاى آمطون بالصطف حؼاباث الدؼُير  

و مهاضهت الخؼاباث وايدشاف اإلاذالكاث وبالخالي جحسًس اإلاؼؤولُاث،  ٌؼهل غملُت اإلاطانبت غً ػٍط

و مهاضهت الخؼاباث وايدشاف اإلاذالكاث و بالخالي  :  يما حؼهل غملُت اإلاطانبت غً ػٍط

جحسًس اإلاؼؤولُاث، يما حؼهل غملُت اإلاطانبت اإلاخبازلت قاآلمط بالصطف ًطانب اإلاحاػب الػمىمي 

. والػٌؽ صخُح

وحذة اليشاط اإلاالي 

بما ؤن ًل ألامىاُ الػمىمُت  جىطؼ في حؼاب واحس جحذ مطانبت وظاضة اإلاالُت قمً الؼبُعي ؤن 

الخ ..... ًٍىن ًل اإلاحاػبُين جحذ ػلؼتها اإلاباشطة ًذظػىن لها في الخػُين ، الترنُت ، الكصل 

 1 .(آلالُت الػامت )،يما ٌؼمح بمطانبت ًل ألاوشؼت اإلاالُت 

اإلابذأ الخلني  

غسم جذصُص ؤلاًطازاث لسقؼ الىكهاث حؼب هصا اإلابسؤ ،مجمىع غىاصط اإلايزاهُت ًجب  حسجُلها 

ازة ؤو ههصان وهصا اإلابسؤ جحٌمه ناغسجان  : حؼب نُمها الكػلُت زون ٍظ

 اللاعذة ألاولى 

ًان مصسضها حؼخػمل لخؿؼُت  ل ألامىاُ مهما  وحسة ألاوشؼت اإلاالُت لٍل مؤػؼت غمىمُت ،ًو

ًاهذ  ػبُػتها  ًيخج غً هصه الهاغسة وحىز صىسوم واحس وحؼاب  حاضي واحس لٍل  . هكهاتها مهما 

 مً ناهىن اإلاحاػبت الػمىمُت اإلاحاػب له صىسوم 144و هصا ما جؤيسه اإلاازة . مؤػؼت  غمىمُت 

. واحس، وبمىحب  جطدُص مً الىظاضة اإلاالُت حؼاب حاضي واحس

  اللاعذة الثاهيت  

ىت مً نبل السولت ويصلَ ألامىاُ الػمىمُت إش حشٍل حملت مً الاػخػسازاث اإلاالُت التي  حؼُير الخٍع

 2.جىطؼ جحذ جصطف اإلاؤػؼاث الػمىمُت والتي حؼُير مً ػطف السولت 

 
                                                             

حاػبت الػمىمُت في جحهُو الخىاظن اإلاالي لسي الهُئاث الػمىمُت مصيطة جذطج ماػتر حامػت مؼخؿاهم لمالشاضف بً غؼُت جىاحي ، زوض ا- 

  71ص2017.2018

شارف بً عطيت   2020- 03-19 جاريخ ؤلاطالع ًىم   جىاحي  http://e-biblio.univ-mosta.dz/handle/123456789/4799  2  

     
 

http://e-biblio.univ-mosta.dz/handle/123456789/4799
http://e-biblio.univ-mosta.dz/handle/123456789/4799
http://e-biblio.univ-mosta.dz/handle/123456789/4799
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-http://e-biblio.univ    الشاضف بً غؼُت جىاحيمً إغساز ػالبت،اػدىازا غلى مصيطة  : اإلاصسض

mosta.dz/handle/123456789/4799. 
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أصط اإلاحاصبت العمىميت : اإلاطلب الثالث 

         وهي التي جخحٌم ؤػاػا في جحسًس ؤضصسة الخؼاباث التي جهكل ؤضصسة حؼاباث نُاػُا لىدُجت 

 1الخؼاباث الخخامُت في دخام الؼىت اإلاالُت

وبالخالي حؼاب  . ٌػخمس هصا ألاػاغ غلى جحمُل حؼاباث الاػخذساماث اإلاذخصت:ألاصاش الىلذي- 1

ًان الصطف مخحهو دالُ الؼىت ؤو  الىدُجت باإلابالـ  اإلاسقىغت قػال دالُ الؼىت اإلاالُت بؿع الىظط غما إشا 

. دالُ الؼىىاث الؼابهت ؤو ٌؼخحو صطقه دالُ ػىت مالُت الحهت 

ويصلَ ألامط باليؼبت للمىاضز حُث ًخحمل حؼاب اإلاصسض بمىحب هصا ألاػاغ اإلاحاػبي ؤلاًطازاث التي بخم 

ر  جحهُهها ، اإلاهم هىا هى حسور غملُت  ؤلاهكام ؤو جحهو  قبظها  قػال  دالُ الؼىت بؿع الىظط غً جاٍض

. ؤلاًطاز قػال بؿع الىظط غً ظمً ونىغه

 جخٍىن غىاصط الهىابم اإلاالُت وقو هصا ألاػاغ مً الخحصُالث الىهسًت واإلاسقىغاث وألاضصسة  الىهسًت،وال 

.  بها غىس اػخالم الىهسًت  ٌػطف بإًت مؼلىباث ، ؤما ؤلاًطازاث قُػترف 

ًخميز ب : مميزاث ألاػاغ الىهسي  – ؤ 

  البؼاػت وػهىلت قهم الهىابم اإلاالُت. 

  الطنابت  والؼُؼطة غلى الخسقهاث الىهسًت. 

  ػطغت الخصىُ غلى الىخابج وهصا ٌؼاغس غلى إغساز جهسًطاث  اإلاىاظهت بؼهىلت. 

ضؾم احؼاع اػخذسام ألاػاغ الىهسي ؤلا ؤهه  ؾير مػترف به في اإلاحاػبت اإلاالُت :  مؼاوا ألاػاغ الىهسي - ب

بُت  : ومً  ؤهم مؼاوبه ما ًلي .  في اإلاؤػؼت الكطزًت ألؾطاض طٍط

  ال ٌػٌؽ حؼاباث ألاصىُ  والخصىم مما ًكهس الىظام اإلاحاػبي الهسضة غلى إظهاض اإلاطيع اإلاالي والىخابج

 .اإلاالُت الصخُحت 

  ال ٌؼاغس غلى  الخذؼُؽ وال ًهسم مػلىماث غً جٍلكت الخسماث الػمىمُت. 

           أصاش الاصخحلاق   

                     ٌػطف هصا ألاػاغ بالػملُاث وألاحسار اإلاالُت دالُ الكترة التي ونػذ قيها، بؿع الىظط غً حطيت 

ًاملت، مما ٌؼهل ؤزاء  اث  الخخامُت  ترجب غلى شلَ إظهاض ألاصىُ والالتزاماث  والدؼٍى الىهسًت الخاصت بها ، ٍو

ًاهذ حٍىمُت  ًل ػىت مالُت غً ؾيرها  وبؼبُػت الخاُ قان هصا ألاػاغ ال ًذخلل بُم ؤهىاع اإلاؤػؼاث ػىاء 

ًاقت . ؤو ؾير حٍىمُت  والخؿيراث التي  (اإلاالُت والػُيُت )وقو هصا ألاػاغ  ًخم الاغتراف باإلاىاضز الانخصازًت   

                                                             
. 210 – 172، ص1998 ،السنة 1 حنا رزوقي الصائغ، محاسبة وإدارة األموال العامة المحاسبة الحكومية، الجامعة المفتوحة طرابلس الطبعة 

1  
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ًاث وألاصىُ  جؼطؤ غليها وجخٍىن غىاصط الهىابم اإلاالُت  مً ؤلاًطازاث والىكهاث  اإلاصطوقاث بما قُه الاػتهال

 ُ . اإلاالُت والػُيُت  والالتزاماث وصافي ألاصى

:  ًمخاظ هصا ألاػاغ  بػسة محاػً منها 

 جمٌين الىحسة مً نُاغ ؤزائها. 

 مهاضهت اإلاذؼؽ باإلاحهو. 

  ٌؼهل غملُت الطنابت غلى الخٍالُل مما ٌؼاغس غلى جطشُس ؤلاهكام وجهلُل الخٍالُل . 

             أصاش الالتزام  

ر الالتزام   ٌػخمس هصا ألاػاغ غلى جحمُل حؼاب الاػخذساماث اإلاخػلهت بالىكهاث اإلالتزم بها اإلاخػانس غليها بخاٍض

ر جىكُص الػهس  . وجحهو الصطف ؤو زمج مبلؿه ؤو حعء مً مبلؿه . الخػانس بمػُع غً جاٍض

          وهعزاز ؤهمُت هصا ألاػاغ في محاػبت الػمىمُت مً الػالنت بين التزام اإلاخػانسًً والخذصُص اإلاػخمس 

 . (الؿطض مً الالتزام في اإلاىاظهت  )في حؼاب اإلاذخص 

  ًىقط البُاهاث  اإلاحاػبُت الالظمت إلاػطقت حسوز جهُس الىحسة اإلاحاػبُت بالخذصُص اإلاػخمس في ؤو ػؼ هؼانه 

ومً هىا . وهى الالتزام ، وهي الخالت التي ال ًظهطها  محاػبُا ؤي مً ألاػاغ الىهسي و ألاػاغ الاػخحهام 

هالحظ ؤن جؼبُهه في اإلاحاػبت الػمىمُت ًىحصط  في الاػخذساماث وجعزاز ؤزاضه اإلاحاػبُت في  اإلاشطوع 

والػهىز  التي ًخؼلب  جىكُصها في قترة ظمىُت نس ال جخجاوظ الؼىت اإلاالُت التي  جم قيها الخػانس ؤو ؤيثر مً ػىت 

. مالُت ، وشلَ في وشاغ نؼاع اإلاهاوالث والدشُِس والبىاء 

أصط اإلاحاصبت العمىميت  :  02الشكل ركم 
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 ألاصاش الالتزام
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حىا ضظوقي الصاةـ، محاػبت وإزاضة ألامىاُ الػامت اإلاحاػبت  مً إغساز ػالبت  اغخمازا غلى :اإلاصذر 

 ،1998 ،الؼىت 1الخٍىمُت، الجامػت اإلاكخىحت ػطابلؽ الؼبػت 

أعىان اإلاحاصبت العمىميت  : اإلابحث الثالث

حؼدىس مهمت جىكُص الػملُاث اإلاالُت للسولت إلى غسة ؤغىان ًذخص ًل منهم إلى مهام وػلؼاث محسزة ناهىها 

:  حُث ًمًٌ الخميز بين ألاصىاف اإلاىالُت ألغىان اإلاحاػبت الػمىمُت يما ًلي 

آلامط بالصطف  - 

اإلاحاػب الػمىمي  - 

اإلاطانب اإلاالي   - 

حعريف آلامر بالصرف  :  اإلاطلب ألاول 

الػملُاث اإلاشاض إليها في    ش ٌػس آمط بالصطف في مكهىم هصا الهاهىن ًل شخص ًؤهل لخىكي

عي  اإلاؤضخ في    آلامطون بالصطف  هم 1992 ًخظمً ناهىن اإلاالُت الخٌمُلي  لؼىت1992ايخىبط 11مطػىم حشَط

ىن ؤو ؤحازًىن   1.مً حهت ؤما ؤولُىن ؤو ضبِؼُىن ومً حهت ؤدطي زاهٍى

 اإلاخػلو باإلاحاػبت الػمىمُت ٌػطف آلامط بالصطف مً دالُ 90/21 مً ناهىن ضنم 23 وقها  لىص اإلاازة 

لت له حُث ٌػخبر آمط بالصطف ًل غىن مػين ناهىها لخىكُص إحطاءاث الالتزام  و الخصكُت وإصساض  اإلاهام اإلاًى

ط حىالاث السقؼ مً حاهب الىكهاث والهُام بئحطاءاث ؤلازباث الخصكُت وإصساض  ػىس ألامط بالصطف ؤو جحٍط

 . ػىس آلامط بالخحصُل مً حاهب ؤلاًطازاث 

حعريف آلامر  بالصرف  -    1

ٌػخبر آمط بالصطف غمىمي ًل شخص صكت باػم السولت ؤو مجمىغت محلُت ؤو هُئت غمىمُت في إبطام جصطف 

. وجثبُذ وجصكُت السًىن ؤو ألامط بخؿؼُت زًً ؤو حؼسًسه 

 2:  حػطف آلامط بالصطف يما ًلي 90/21 مً الهاهىن 23اإلاازة 

 ٌػس آلامط بالصطف في مكهىم هسا الهاهىن ًل شخص مؤهل لخىكُص الػملُاث اإلاشاض إليها في اإلاىاز 

 بحٌم الخػُين ؤو الاهخذاب  لىظُكت لها مً بين الصالحُاث جحهُو الػملُاث اإلاشاض إليها 16/17/19/20/21

. في الكهطة ؤغاله وجيخهي صكت آلامط بالصطف ناهىها وجعوُ هسه الصكت مؼ اهتهاء هسه الىظُكت 

:     أصىاف آلامر بالصرف - 2

 آلامرون بالصرف الرئيضيىن 

                                                             
ػُت وجىظُمُت مخػلهت بالهاهىن اإلاحاػبت الؼبػت الثاهُت  بطحي لليشط  1  ناهىن اإلاحاػبت  مجمىغت هصىص حشَط

سة الطػمُت ضنم 90/21 مً الهاهىن 23اإلاازة  2  ر 35اإلاخػلهت باإلاحاػبت الػمىمُت الجٍط   1990 اوث 15 الصازضة بخاٍض
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هم ألاشخاص اإلاخىاحسون في ؤغلى الهطم ؤلازاضي جىطؼ لسيهم الاغخمازاث مباشطة لصطقها زون جسدل ؤي 

 اإلاخػلو باإلاحاػبت 21/90 مً ناهىن 26وػُؽ ؤدط  وهجس جطجِب آلامطون بالصطف الطبِؼُىن في اإلاازة 

. الػمىمُت 

 آلامرون بالصرف الثاهىيين

ين باليؼبت للسولت  هم  ىن  ومسًطي الىالًاث الخابػين لٍل مً وظاضة      : آلامطون بالصطف الثاهٍى اإلاسضاء الجهٍى

ويصلَ غلى مؼخىي البػثاث السبلىماػُت والهىصلُاث للجعابط في الخاضج هجس  (الصخت . التربُت . الىهل  )

  1الهىصل والؼكير يأمط بالصطف زاهىي نبل وظٍط الخاضحُت الصي هم اإلاط بالصطف 

التزاماث ألامريً بالصرف  - 3

ملعمىن ، نبل  (ومىقىطيهم ؤو مؼخذلكيهم غىس الانخظاء  )قكُما ًخػلو بااللتزاماث ،قئن آلامطون بالصطف 

 مً ناهىن اإلاحاػبت 24اإلاازة  )بساًت مماضػت مهامهم ، باغخماز ؤهكؼهم لسي اإلاحاػبين الػمىمُين اإلاذخصين 

. وجمثل هصا الاغخماز في جهسًم ما ًثبذ حػُُنهم ؤو اهخذابهم  ، ويصا همىشج جىنُػهم إلى محاػبين . (الػمىمُت 

يما ؤنهم ملعمىن بمؼَ محاػبت داصت بدؼُيرهم اإلاالي  

مضؤولياث ألامريً بالصرف - 4

. مؼؤولُت ػُاػُت - 

. مؼؤولُت جإزًبت- 

.  مؼؤولُت اإلاسهُت- 

. مؼؤولُت حعابُت 

. مؼؤولُت غً غسم مطاغاة الاهظباغ اإلايزاوي واإلاالي - 

حعريف اإلاحاصب العمىمي  : اإلاطلب الثاوي

 حعريف اإلاحاصب العمىمي- 1

ٌػطف اإلاحاػب الػمىمي غلى اهه هى ًل غىن ؤو مىظل مؤهل ناهىها ًخصطف باػم السولت حماغت محلُت  

مؤػؼت غمىمُت مً احل جىكُص الىكهاث  وجحصُل ؤلاًطازاث ؤو حؼُير الؼىساث بىاػؼت ألامىاُ  والهُم 

الث السادلُت للهُىز ؤو بىاػؼت اإلاحاػبُين الػمىمُين الصًً  اإلاىطىغت جحث جصطقه ؤو بىاػؼت الخحٍى

 2جحث إشطاقه 

                                                             
1 Ali bessad.droit de la comptabilité publique . éditions  houma alger .2004 p 86 .  
2 M. lascobe. Vanendriessche. Les finances puliquees .5edition . dalloz paris .2003 p 135  
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أصىاف اإلاحاصب العمىمي  - 2 

جصيُل اإلاحاػبُين الػمىمُين له غالنت مباشطة بالهؼم ؤلازاضي اإلاالي للسولت حُث ًمًٌ الخمُيز بين 

. ألاصىاف اإلاىالُت للمحاػبُين الػمىمُين 

اإلاحاصب العمىمي الرئيس ي  

وهى اإلاحاػب الصي ًٍىن مٍلكا بئحطاء الهُس النهاةي في السجالث اإلاحاػبت للػملُاث اإلاالُت للسولت حُث 

 مً اإلاطػىم الخىكُصي 31ًهىم بئغساز حؼاب الدؼُير الصي ًذظؼ إلاطانبت مجلؽ اإلاحاػبت وقو لىص اإلاازة 

 واإلاخػلو بخحسًس إحطاءاث اإلاحاػبت التي ًمؼٌها آلامطون بالصطف 07/09/1991 اإلاؤضخ في 91/313ضنم 

:  واإلاحاػبىن الػمىمُىن ويكاًتها ومحخىاها ًخصل بصكت اإلاحاػبُين الطبِؼين الخابػين للسولت ًل مً 

ىت الػمىمُت   الػىن اإلاحاػبي اإلاطيعي للخٍع

ت   ىت اإلاطيٍع ؤمين الخٍع

ىت في الىالًت   ؤمىاء الخٍع

. الػىن اإلاحاػبىن للميزاهُاث اإلالخهت 

 :اإلاحاصب العمىمي الثاهىي 

وهى ًل محاػب ًخىلى ججمُؼ محاػبت  محاػب الطبِس ي حُث ًهىم بدىكُص الػملُاث الخاصت باإلًطازاث 

. والىكهاث لكابسة اإلاحاػب الطبِس ي 

 التزاماث اإلاحاصبين العمىميين ومضؤولياتهم - 3

وبهصه الصكت ،قهم ًذظػىن لاللتزاماث . اإلاحاػبىن الػمىمُىن هم، نبل ًل ش ئ، مىظكىن غمىمُىن 

ولًٌ  إطاقت . اإلاهطضة في الهاهىن ألاػاس ي الػام للخىظُل الػمىمي، وفي الهاهىن ألاػاس ي الخاص بؼلٌهم 

:  إلى  شلَ ، قهم ًذظػىن لجملت مً الالتزاماث الخاصت بمماضػت مهامهم يمحاػبين غمىمُين  وهي 

.  الخىصِب وحؼلُم اإلاهام- 1

. حػاضض الىظابل - 2

. إًساع الخؼاباث -  3

 مضؤولياث اإلاحاصبين العمىميين - 4

 مؼؤولُت جإزًبُت، مؼؤولُت حعابُت  ، مؼؤولُت مسهُت ،  
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هؼام اإلاؼؤولُت اإلاالُت الصخصُت للمحاػبين الػمىمُين  

.    اإلاؼؤولُت غً ألاغماُ الصخصُت1

.   اإلاؼؤولُت غً غمل الؿير 2

.    حعاء اإلاؼؤولُت اإلاالُت الصخصُت للمحاػبين الػمىمُين 2 

اإلاراكب اإلاالي   :اإلاطلب الثالث 

حعريف اإلاراكب اإلاالي   - 1

ت الػامت للميزاهُت مً احل  اإلاطانب اإلاالي هى غىن ًخم حػُىه مً ػطف وظٍط اإلاالُت  مً  بين مىظكي اإلاسًٍط

مطانبت إحطاءاث الالتزام بالسقؼ للىكهاث الػمىمُت اإلاطدصت في اإلايزاهُت الػامت للسولت حُث ًهىم بالخحهو 

. مً مشطوغُت الػملُاث التي ًهىم بها آلامط بالصطف نبل غهس الىكهت بصكت نهابُت 

و الخإشير غلى بؼانت الالتزام التي ًهىم بئغسازها آلامط  ًماضغ اإلاطانب اإلاالي صالحُخه الطنابُت غً ػٍط

 1بالصطف غىس بساًت إحطاءاث ؤلاهكام والصي ًيخج غنها غبئ مؼخهبلي غلى غاجو السولت  

: مهام اإلاراكب اإلاالي - 2

جخمثل اإلاهمت الطبِؼُت للمطانب اإلاالي في مطانبت غملُاث جىكُص الىكهاث الػمىمُت ومؼابهتها مؼ ألهظمت 

و الخحهو مً مشطوغُت إحطاء الالتزام بالسقؼ إطاقت إلى اإلاهام  والهىاهين اإلاػمىُ بها نبل جىكُصها غً ػٍط

اإلاطجبؼت باإلاطانبت الهبلُت للىكهاث  قان اإلاطانب اإلاالي مٍلل بمؼَ محاػبت الالتزاماث شاث الؼابؼ ؤلاحصاةي 

مً احل جحسًس مبلـ الىكهاث اإلالتزمت بها مً الاغخمازاث اإلاسجلت في اإلايزاهُت وألاضصسة اإلاخىقطة  هصه 

. اإلاحاػبت البؼُؼت ال جخؼلب إحطاء نُىز محاػبُت وسجالث محاػبُت وقو الهُس اإلاعزوج 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

.   اإلاخػلو باإلاطانبت الؼابهت للىكهاث التي ًلتزم بها 14/11/1992 اإلاؤضخ في 92/414 مً اإلاطػىم ضنم 09اإلاازة  1
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  خالصت الفصل 

       حػخبر اإلاحاػبت الػمىمُت هي ألاحٍام الخىكُصًت التي جؼبو غلى اإلايزاهُاث والػملُاث التي حشمل غملُاث 

ىت وهي اإلاذخصت بسضاػت اإلابازا التي جحٌم غملُاث الخهسًط  جىكُص الىكهاث وؤلاًطازاث وغملُاث الخٍع

اإلاحاػبي غً ألاوشؼت التي جهىم بها الخٍىمت ، مؼ ألادص بػين الاغخباض بػع دصابص مً حُث ؤنها ال تهسف 

إلي جحهُو الطبح وإهما جإزًت مجمىغت مً الخسماث الػامت وجحهُو الطنابت غلى صطف اإلااُ الػام،يما ؤن 

 الصي ًظبؽ مؼؤولُت ًل قطز 21/90اإلاحاػبت الػمىمُت هظام داص بها وشلَ حؼب الهاهىن الجعابطي 

. غامل في اإلاؤػؼاث الػمىمُت ًل مً آلامطون بالصطف واإلاحاػبىن الػمىمُىن 

   .وػىف هخؼطم في الكصل الثاوي حىُ ألاغىان الخىكُصًىن ومسي غالنتهم باإلاحاػبت الػمىمُت

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  املبحث األول: ماهية   األمر بالصرف .

  املبحث الثاني : ماهية املحاسب العمومي . 

  املبحث الثالث: ماهية  املراقب املالي .

 

 الفصل الثاني

  ن األعوان التنفيذيو  
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: جمهيد

       حؿدىض مهمت جىفُظ الػملُاث اإلاالُت للضولت ئلى غضة أغىان ًسخظ ول واخض منهم ئلى مهام و ؾلؿاث 

آلامغ بالطغف ،  )مدضصة كاهىها ، خُث ًمىً الخميز بين ألاضىاف اإلاىالُت ألغىان اإلاداؾبت الػمىمُت 

خُث أن ليل واخض منهم له التزاماث ومهام و مؿإولُاث  جلؼ غلُه  ومنها .(اإلاداؾب الػمىمي ، اإلاغاكب اإلاالي 

: كؿمىا هظا الفطل ئلى زالر مباخث وهي 

  ماهُت ألامغ بالطغف:  اإلابدث ألاٌو . 

  ماهُت اإلاداؾب الػمىمي: اإلابدث الثاوي. 

  ماهُت اإلاغاكب اإلاالي : اإلابدث الثالث .
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ماهيت  آلامز بالصزف  :اإلابحث ألاول 

مثل ول أمغ بالطغف           حػخبر مهمت آلامغ بالطغف مً اإلاهام التي حؿغي في الحضوص اللاهىهُت للىظُفت ٍو

غىن جىفُظ للمداؾبت الػمىمُت خُث حؿىض له غملُت حؿُير اإلايزاهُت أو اغخماصاث اإلاالُت للميزاهُت وهظا ما 

ت والتي ًمىً أن ججػله ًسػؼ ئلى ؾلؿاث مسخلفت وطلً جدذ عكابت  ًجػله ًخسطظ باإلاغخلت ؤلاصاٍع

.  اإلاداؾب الػمىمي وهظلً للخأهض مً مضي مؿابلت ول ألاوامغ مؼ اللاهىن وألاهظمت اإلاػمىٌ بها

حعزيف آلامز بالصزف  :  اإلاطلب ألاول 

        ٌػض آمغا بالطغف في مفهىم هظا اللاهىن ول شخظ ًإهل لخىفُظ الػملُاث اإلاشاع ئليها في اإلاغؾىم 

عي اإلاإعر في   آلامغون بالطغف هم مً 1992 ًخػمً كاهىن اإلاالُت الخىمُلي  لؿىت 1992 أهخىبغ 11حشَغ

ين أو أخاصًً   1.حهت ئما أولُين أو عةِؿين ومً حهت أزغي زاهٍى

        وفلا لىظ اإلااصة مً كاهىن اإلاخػلم باإلاداؾبت الػمىمُت ٌػغف آلامغ بالطغف مً زالٌ اإلاهام اإلاىولت له، 

خُث ٌػخبر آلامغ بالطغف ول غىن مػين كاهىها لخىفُظ ئحغاءاث الالتزام والخطفُت وئضضاع ؾىض ألامغ بالطغف 

غ  خىالاث  الضفؼ مً حاهب الىفلاث، واللُام باحغاءاث ؤلازباث الخطفُت وئضضاع ؾىض ألامغ  أو جدٍغ

. بالخدطُل مً حاهب ؤلاًغاصاث

 2: حػغف آلامغ بالطغف هما ًلي90/21 مً اللاهىن 23اإلااصة 

     ٌػض آلامغ بالطغف في مفهىم هظا اللاهىن ول شخظ مإهل لخىفُظ الػملُاث اإلاشاع ئليها في اإلاىاص بدىم 

الخػُين أو الاهخساب لىظُفت لها مً بين الطالخُاث جدلُم الػملُاث اإلاشاع ئليها في الفلغ أغاله وجيخهي ضفت 

. آلامغ بالطغف كاهىها وجؼوٌ هظه الطفت مؼ اهتهاء هظه الىظُفت 

  مىه 21 ئلى 16في اإلاىاص مً  (90/21)      باليؿبت إلاهام آلامغ بالطغف فلض خضص كاهىن اإلاداؾبت الػمىمُت 

ت بلىاغض اإلاداؾبت الػمىمُت والؿهغ   ا مؿالبا بمىحب مهامه ؤلاصاٍع خُث ٌػخبر آلامغ  بالطغف مؿإوال ئصاٍع

غلى جؿبُلها في الهُئاث الػمىمُت التي ٌشغف غليها و اجساط اللغاع في ًسظ غملُتها اإلاالُت ؾىاء واهذ ئًغاصاث 

 : غامت أو هفلاث غامت هما ًلي

 

 

                                                                                           

.145قانون المحاسبة، مجموعة نصوص تشريعية وتنظيمية متعلقة بالقانون المحاسبة، الطبعة الثانية، برتي للنشر،ص - 
1  

.   المتعلق بالمحاسبة العمومية، مرجع سبق ذكره 90/21 من قانون 23المادة  - 
2  
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 مهام آلامز بالصزف باليسبت  إًزاداث: 

  ئزباث خلىق الهُئاث التي ٌشغفىن غليها. 

  جطفُت ؤلاًغاصاث. 

  ئضضاع أوامغ ؤلاًغاصاث التي جػمً جدطُلها واإلاطاصكت غليها اإلاداؾبين الػمىمُين اإلايلفين

 .بػملُت الخدطُل

  مهام آلامز بالصزف باليسبت للىفقاث: 

  غلض الالتزاماث بالىفلاث الػامت. 

  ت للمداؾب الػمىمي  ئضضاع أوامغ صفؼ الىفلاث وجىحيهها مغفلت بىزاةم ؤلازباث الػغوٍع

ت أو الضفؼ   .اإلايلف بالدؿٍى

       ومً أحل الؿير الحؿً واإلاؿخمغ والضاةم للمطالح واإلاإؾؿاث الػمىمُت التي ٌشغف 

.  بخػُين مً ًىىب غنهم 90-21غلُه آلامغ بالطغف فلض ألؼمهم كاهىن اإلاداؾبت الػمىمُت 

ففي خالت غُاب آلامغ بالطغف أو غضم كضعجه غلى الحػىع فاهه  مؿالب بخػُين هاةب له 

وطلً بمىحب غلض حػُين كاهىوي ًطاصق غلُه  (ؤلاهابت بالؿلؿاث )إلاماعؾت مهامه 

هما ٌؿخؿُؼ آلامغ بالطغف  .  مً كاهىن اإلاداؾبت الػمىمُت 28اإلاداؾب الػمىمي، اإلااصة 

مً اإلاىظفين ألاؾاؾُين الظًً  (ؤلاهابت بالخىكُؼ )أن ٌػين مً ًىىب غىه في الخىكُؼ 

 .29ٌػملىن جدذ وضاًخه مباشغة اإلااصة 

أصىاف آلامز بالصزف ومسؤولياجه  : اإلاطلب الثاوي

ين: "  غلي ما ًلي  313/91 مً اإلاغؾىم 06جىظ اإلااصة  . 1" ًيىن آلامغ بالطغف ئما ابخضاةُين أو عةِؿُين أو زاهٍى

 وأضبذ 21-90 جم حػضًل اإلااصة مً كاهىن 02  وبمىحب ماصجه 1992   وبطضوع كاهىن اإلاالُت الخىمُلي لؿىت

ىن أو أخاصًىن مً حهت زاهُت  :  آلامغون بالطغف  ئما أولُىن أو عةِؿُىن مً حهت أولي وئما زاهٍى

: آلامزون بالصزف ألاساسيىن 2-1

 اإلاؿإولىن اإلاىحىصون غلى كمت الهغم ؤلاصاعي في الهُئاث اإلاىوىٌ لهم   هم     آلامغون بالطغف ألاؾاؾُىن 

ً بالطغف بأنهم 91/313 مً اإلاغؾىم 07أمغها، وكض أوعصث اإلااصة  فا لهظه الفئت مً آلامٍغ  هم الظًً :"  حػٍغ

 

                                                                                           

 ًحدد ؤلاحزاءاث اإلاحاسبت التي ًمسكها آلامزون بالصزف واإلاحاسبىن 1991 سبخمبر 07 اإلاؤرخ في 313-91 مً اإلازسىم الخىفيذي رقم 06اإلاادة  1 

  16،48 ص 1991 ،  السىت 43العمىميىن وكيفيتهم ومحخىاهم ، حزيدة الزسميت ،عدد 
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ؼ الاغخماصاث لفاةضة  ًطضعون أوامغ بالضفؼ لفاةضة الضاةىين وأوامغ  ؤلاعاصاث  غض اإلاضًىين، وأوامغ جفٍى

ين ً بالطغف الثاهٍى   1"آلامٍغ

ً بالطغف ألاؾاؾُين هم90/21 مً اللاهىن 26وجىظ اإلااصة   2: غلى أن آلامٍغ

  ،اإلاؿإولىن اإلايلفىن بالدؿُير اإلاالي للمجلـ الضؾخىعي واإلاجلـ الشػبي الىؾجي ومجلـ اإلاداؾبت 

 الىػعاء؛ 

 الىالة غىضما ًخطغفىن لحؿاب البلضًاث ؛ 

 عؤؾاء اإلاجالـ الشػبُت البلضًت الظًً ًخطغفىن لحؿاب البلضًاث؛ 

  اإلاؿإولىن اإلاػُىىن كاهىها غلى مطالح الضولت اإلاؿخفُضة مً اإلايزاهُت اإلالحلت؛ 

  مً كاهىن اإلاداؾبت الػمىمُت 23اإلاؿإولىن غلى الىظاةف اإلادضصة في الفلغة الثاهُت مً اإلااصة  

خُث  هظه الفلغة غلى ألاشخاص الظًً جم اهخسابهم أو حػُُنهم لللُام بطالخُاث جسظ غملُاث 

. الىفلت، غير أن اإلاالخظ  غلى هظه الفلغة ٌػتريها الغمىع ئطا لم جدضص اإلالطىص بضكت

:  آلامزون بالصزف الثاهىيىن 2-2

ين مؿإولين بطفتهم عؤؾاء اإلاطالح :"  غلى أن 90/21 مً اللاهىن 27 جىظ اإلااصة  ً بالطغف الثاهٍى آلامٍغ

ً غلى الىظاةف اإلادضصة غي اإلااصة . 3"23غير اإلامغهٍؼ

ًطضعون خىالاث الضفؼ لفاةضة "  غلى أنهم 91-313  مً اإلاغؾىم الخىفُظي عكم 08وكض غغفىا أًػا باإلااصة 

 . 4" الضاةىين في خضوص ؤلاغخماصاث اإلافىغت وأوامغ ؤلاًغاصاث غض اإلاضًىين

ين  هم اللاةمىن غلى عأؽ  اإلاطالح غير اإلامغهؼة التي ال  ً بالطغف  الثاهٍى       وبهظا ًمىً اللىٌ أن آلامٍغ

ت  .جخمخؼ باالؾخلاللُت  وال بالصخطُت اإلاػىٍى

 

 

                                                                                           

 بالطغف واإلاداؾبىن آلامغون ًدضص ئحغاءاث اإلاداؾبت التي ًمؿىها 1991 ؾبخمبر 07  اإلاإعر في 313/ 91 مً اإلاغؾىم الخىفُظي 07 اإلااصة 

ضة الغؾمُت الػضص  -https://www.joradp.dz/FTP/JO ،  48- 16 ص 1991، ؾىت 43الػمىمُىن وهُفُاتهم و مدخىاها، حٍغ

ARABE/1991/A1991043.pdf?znjo=431  ش ؤلاؾالع ًىم      2020-03-19 جاٍع

. 34، 11 ، مغحؼ ؾبم طهغه ، ص اإلاخػللت باإلاداؾبت الػمىمُت90/21  مً اللاهىن 26 اإلااصة  2  

  3 11،34ص هفـ اإلاغحؼ ،   اإلاخػللت باإلاداؾبت الػمىمُت،90-21 مً اللاهىن 27 اإلااصة 

 بالطغف واإلاداؾبىن آلامغون ًدضص ئحغاءاث اإلاداؾبت التي ًمؿىها 1991 ؾبخمبر 07إلاإعر في  ، 91-313   مً اإلاغؾىم الخىفُظي 08 اإلااصة 

ضة الغؾمُت   4 48 ،16مغحؼ ؾبم طهغه ،ص ، الػمىمُىن وهُفُاتهم و مدخىاها، حٍغ

https://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/1991/A1991043.pdf?znjo=43
https://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/1991/A1991043.pdf?znjo=43
https://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/1991/A1991043.pdf?znjo=43
https://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/1991/A1991043.pdf?znjo=43
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 ً ىن هجض أن غملهم لم ًأث ئ ال للخسفُف غً آلامٍغ ً بالطغف بأنهم زاهٍى        ومً زالٌ حؿمُت هإالء آلامٍغ

بالطغف الغةِؿُين الظًً ال ًمىنهم اللُام وخضهم بيل الػملُاث اإلاغجبؿت بدىفُظ اإلايزاهُت، وهظا لالؾخجابت 

اث الىالةُت وعؤؾاء اإلاغاهؼ الضًبلىماؾُت  إلاخؿلباث هُئاث غضم الترهيز ، واإلاثاٌ غلى هإالء مضعاء اإلاضًٍغ

ين، وئلى حاهبهم هجض ً بالطغف الثاهٍى  : واللىطلُت، وباإلغافت ئلى آلامٍغ

:  آلامزون بالصزف ألاحادًىن - أ

وهمثاٌ غلى بالطغف ألاخاصًىن هجض الىالي خُث جمىذ له ضالخُاث واؾػت فُما ًسظ هفلاث الخجهيز 

. الػمىمي غير اإلامغهؼة في هؿاق وخضوص والًخه 

 بأن الىػٍغ اإلايلف باإلاالُت وخؿب ول 19 مىضحا في هظ ماصجه 98/227       وكض حاء اإلاغؾىم الخىفُظي 

كؿاع فغعي ًسطظ اغخماصا للضفؼ للىالة لُلىمىا بخىػَؼ اغخماصاث الضفؼ هظه و اإلابلغت  لهم خؿب ول فغع 

. 1وطلً بمىحب كغاع 

: آلامزون بالصزف اإلاسخخلفىن  -ب

 مً كاهىن 28هم الظًً ًدلىن مدل آلامغون بالطغف الغةِؿُين في خالت ماوؼ أو غُاب، خُث جىظ اإلااصة     

ً بالطغف في أصاء بػلض حػُين ٌػض كاهىها  : "  غلى ما ًلي90/21 في خالت غُاب أو ماوؼ  ًمىً اؾخسالف آلامٍغ

بلغ للمداؾب الػمىمي اإلايلف بظلً   . 2"ٍو

:  آلامزون بالصزف اإلافىضىن - ج

ؼ للخىكُؼ الؾخػماٌ الاغخماصاث اإلاالُت، خُث جىظ اإلااصة        90/21 مً كاهىن 29هم اإلاؿخفُضون مً جفٍى

ؼ الخىكُؼ اإلاىظفين اإلاغؾمين الػاملين جدذ ؾلؿتهم اإلاباشغة، : " غلى ما ًلي ً بالطغف جفٍى ًمىً لآلمٍغ

   .3"وطلً في خضوص الطالخُاث اإلاسىلت لهم وجدذ مؿإولُتهم

 

 

 

 

                                                                                           

.85 ص 2012،صاع الىخاب الحضًث ، الجؼاةغ ، ؾىت  بً صاوص ابغاهُم ، الغكابت اإلاالُت غلى الىفلاث الػامت في اللاهىن الجؼاةغي واإلالاعن  1  

  2 11،34 مغحؼ ؾبم طهغه ،ص اإلاخػللت باإلاداؾبت الػمىمُت،،21ا/90 مً اللاهىن 28اإلااصة - 

34،  11مً هفـ اللاهىن، ص  اإلاخػللت باإلاداؾبت الػمىمُت،،21ا/90مً اللاهىن  29اإلااصة -  3  
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ٌ  وهظا  :بالطغف آلامٍغً أضىاف مسخلف ًبين الجضو

 - البلدًت ,الىالًت ,الدولت مً كل مسخىي  على بالصزف آلامزيً أصىاف بمخخلف خاص :   1 رقم حدول 

 العمىميت واإلاؤسساث

اإلاؤسساث العمىميت البلدًت الىالًت الدولت اإلاسخىي 

آلامزون 

بالصزف 

ثاهىي رئيس ي ثاهىي رئيس ي ثاهىي رئيس ي ثاهىي رئيس ي 

 الىػٍغ 

 باليؿبت

 للميزاهُت

 الػامت

 ، للضولت

 اإلايزاهُاث

 ، اإلالحلت

 والحؿاباث

 الخاضت

ىت  بالخٍؼ

رئيس / الىالي الىالي 

اإلاجلس 

الشعبي 

البلدي 

مدًز / 

اإلاؤسست 

 اإلاكلف

 بدسيير

 اإلاصالح

 الخابعت

 للمؤسست

 والبعيدة

 عً

 مقزها

 الزئيس ي

 

مً ئغضاص الؿالبت اغخماصا غلى  مظهغة جسغج لىُل شهاصة ماؾتر في شػبت الػلم الاكخطاصًت : اإلاصدر

ً اإلانهي و الخمهين" جسطظ مداؾبت وحباًت، .  140،  ص" الغكابت غلى جىفُظ الىفلاث صعاؾت خالت الخيٍى

التزاماث آلامزون بالصزف ومسؤولياتهم  : اإلاطلب الثالث

:   اإلاخػلم باإلاداؾبت الػمىمُت غلى ماًلي 90-21 مً كاهىن 32جىظ اإلااصة 

       آلامغون بالطغف مؿإولىن مضهُا وحؼاةُا غلى ضُاهت واؾخػماٌ اإلامخلياث اإلاىدؿبت مً ألامىاٌ 

ت اإلاىدؿبت أو . الػمىمُت  وهظه الطفت فهم مؿإولىن شخطُا غلى مؿً حغص للممخلياث اإلاىلىلت الػلاٍع

. اإلاسطظ لهم 

   مسؤوليت آلامز بالصزف اإلاىخخب 

: ًمىً أن جيىن مؿإولُتهم غلى زالر أشياٌ 

   آلامغ بالطغف مسالفاث والخؿأ أو التهاون فُخػغع   وجيشأ هدُجت اعجياب:مسؤوليت سياسيت

م اكتراع غلجى لػضم الثلت بأغلبُت زلثي ألاغػاء   .ئلى سحب الثلت وجيخهي مهامه غً ؾٍغ
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  جيشأ هدُجت الخؿأ الصخص ي الظي   كض ًغجىبه  آلامغ بالطغف غىض جىفُظ :مسؤوليت مدهيت 

الػملُاث اإلاىولت ئلُه والػغع الظي ًمىً أن ًلحم بالهُئت الػمىمُت مً حغاء طلً فخيىن 

ؼ الػغع مً ماله الخاص   .الػلىبت ئحباعه غلى حػٍى

  وجؿبم في خالت اعجياب آلامغ بالطغف لجغاةم مالُت ًىظ غلُه اللاهىن : مسؤوليت حشائيت

يىن آلامغ بالطغف في خالت اعجيابه إلخضي  الجؼاتي مثل الازخالؽ التزوٍغ ، الغش ، الغشىة ، ٍو

 .الجغاةم اإلاظوىعة مدل مؿاةلت مً حهت اللػاةُت اإلاسخطت

  مسؤوليت آلامز بالصزف اإلاعين : 

 :ًمىً أن جيىن مؿإولُتهم غلى زالر أشياٌ 

 وجيشأ غىض اعجياب آلامغ بالطغف مسالفاث حؿخدم هظه الػلىبت :  مسؤوليت جأدًبيت

الخأصًبُت فخؿبم غلُه هخسفُؼ صعحخه مً ؾغف عةِؿه في الػمل أو الخأزير في جغكُخه 

 .وول هظا مدضص في كاهىن الىظُف الػمىمي

 ًىفظ هظا الىىع لىفـ ألاؾباب والظغوف التي ًيىن آلامغ بالطغف : مسؤوليت مدهيت

 .مىخسب خُث ٌػخبر مؿإوال غً ألافػاٌ الالشغغُت وألازؿاء التي ًغجىبها

  آلامغ بالطغف مؿإوٌ حىاةُا غلى ضُاهت واؾخػماٌ اإلامخلياث : مسؤوليت حىائيت

اإلاىدؿبت مً ألامىاٌ الػمىمُت فهم مؿإولىن شخطُا غلى مؿً حغص للمىلىالث 

ت اإلاسططت له  .واإلامخلياث الػلاٍع
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ماهيت اإلاحاسب العمىمي : اإلابحث الثاوي

     ًلىم اإلاداؾب الػمىمي بمهام خؿاؾت في مجاٌ جىفُظ اإلايزاهُت ألهه ًسظ صون غيره بمؿإولُت خُاػة 

.  وجضاٌو اإلااٌ الػام

حعزيف اإلاحاسب العمىمي  : اإلاطلب ألاول 

حعزيف اإلاحاسب العمىمي - 1

:   اإلاداؾب الػمىمي هما ًلي90/21 مً اللاهىن 33حػغف اإلااصة 

ٌػض مداؾبا غمىمُا في مفهىم هظه ألاخيام، ول شخظ ٌػين كاهىها لللُام، فػال غً الػملُاث اإلاشاع ئليها " 

:   بالػملُاث الخالُت22و18في اإلااصجين 

  جدطُل ؤلاًغاصاث وصفؼ الىفلاث؛ 

  غمان خغاؾت ألامىاٌ أو الؿىضاث أو اللُم أو ألاشُاء أو اإلاىاص اإلايلف بها وخفظها؛ 

 جضاٌو ألامىاٌ  والؿىضاث واللُم واإلامخلياث والػاةضاث واإلاىاص ؛    

  1خغهت  خؿاباث اإلاىحىصاث ؛ 

سػػىن أؾاؾا لؿلؿخه خم حػُين اإلاداؾبين الػمىمُين مً كبل الىػٍغ اإلايلف باإلاالُت، ٍو  2. ٍو

        مً مهام اإلاداؾب وكبل اللُام بخدطُل ؤلاًغاصاث وصفؼ الىفلاث ًلىم اإلاداؾب الػمىمي بػضة   

:  مغاكباث شغغُت لخىفُظ الػملُاث اإلاالُت الػمىمُت اإلاىولت له

 باليسبت لإلًزاداث : 

 اإلاخػلم باإلاداؾبت الػمىمُت جىظ غلى أن اإلاداؾب الػمىمي كبل 21/90 مً اللاهىن 35اإلااصة 

الخيلف بؿىضاث ؤلاًغاصاث التي ًطضعها آلامغ بالطغف، أن ًخدلم مً أن هظا آلامغ مغزظ له 

بمىحب اللاهىن بخدطُل ؤلاًغاصاث، فػال غً طلً ًجب غلُه غلى الطػُض اإلاالي مغاكبت صحت 

 .ئلغاء ؾىضاث ؤلاًغاصاث وهظلً غىاضغ الخطم التي ًخىفغ غليها

 

                                                                                           

  1 .11،34، مغحؼ ؾبم طهغه، ص اإلاخػلم باإلاداؾبت الػمىمُت  21-90 مً اللاهىن 33اإلااصة  

  2  .34، 11 ،ص مغحؼ ؾبم طهغه،اإلاخػلم باإلاداؾبت الػمىمُت  21-90 مً اللاهىن 34اإلااصة - 
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 باليسبت للىفقاث : 

 اإلاخػلم باإلاداؾبت الػمىمُت جىظ غلى أهه غلى اإلاداؾب الػمىمي 21/90 مً اللاهىن 36اإلااصة 

خدلم مما ًلي  : كبل كبىله صفؼ أي هفلت أن ًخأهض ٍو

 . مؿابلت الػملُت لللىاهين وألاهظمت اإلاػمىٌ بها*

.   ضفت آلامغ بالطغف أو اإلافىع له*

.  جىفغ الاغخماصاث *

 1. جأشيرة غملُت اإلاغاكبت التي جىظ غليها اللىاهين اإلاػمىٌ بها *

أصىاف اإلاحاسب العمىمي  - 2

جطيُف اإلاداؾبُين الػمىمُين له غالكت مباشغة باللؿم ؤلاصاعي اإلاالي للضولت خُث ًمىً الخمُيز بين 

. ألاضىاف اإلاىالُت للمداؾبُين الػمىمُين 

اإلاحاسب العمىمي الزئيس ي  

وهى اإلاداؾب الظي ًيىن ميلفا باحغاء اللُض النهاتي في السجالث اإلاداؾبت للػملُاث اإلاالُت للضولت خُث 

 مً اإلاغؾىم الخىفُظي 31ًلىم باغضاص خؿاب الدؿُير الظي ًسػؼ إلاغاكبت مجلـ اإلاداؾبت وفم لىظ اإلااصة 

 واإلاخػلم بخدضًض ئحغاءاث اإلاداؾبت التي ًمؿىها آلامغون بالطغف 07/09/1991 اإلاإعر في 91/313عكم 

:  واإلاداؾبىن الػمىمُىن وهفاًتها ومدخىاها ًخطف بطفت اإلاداؾبُين الغةِؿين الخابػين للضولت ول مً 

ىت الػمىمُت  . الػىن اإلاداؾبي اإلاغهؼي للخٍؼ

ت  ىت اإلاغهٍؼ . أمين الخٍؼ

ىت في الىالًت  . أمىاء الخٍؼ

 .الػىن اإلاداؾبىن للميزاهُاث اإلالحلت 

 

 

 

                                                                                           

13 الشارف بن عطية تواتي، مرجع سبق الذكر، ص  1  
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 : الثاهىي العمىمياإلاحاسب 

وهى ول مداؾب ًخىلى ججمُؼ مداؾبت  مداؾب الغةِس ي خُث ًلىم بدىفُظ الػملُاث الخاضت باإلًغاصاث 

. والىفلاث لفاةضة اإلاداؾب الغةِس ي 

 التزاماث اإلاحاسبين العمىميين ومسؤولياتهم - 2-1

اإلاداؾبىن الػمىمُىن هم، كبل ول ش ئ، مىظفىن غمىمُىن، وبهظه الطفت ،فهم ًسػػىن لاللتزاماث 

ولىً  ئغافت . اإلالغعة في اللاهىن ألاؾاس ي الػام للخىظُف الػمىمي ، وفي اللاهىن ألاؾاس ي الخاص بؿلىهم 

. ئلى  طلً، فهم ًسػػىن لجملت مً الالتزاماث الخاضت بمماعؾت مهامهم همداؾبين غمىمُين 

. الخىطِب وحؿلُم اإلاهام - 1

. حػاعع الىظاةف - 2

. ئًضاع الحؿاباث - 3

مسؤولياث اإلاحاسبين العمىميين   2-2

.  مؿإولُت جأصًبُت،مؿإولُت حؼاةُت ، مؿإولُت مضهُت 

.  هؿاق اإلاؿإولُت اإلاالُت الصخطُت للمداؾبين الػمىمُين 2-2-2

.   اإلاؿإولُت غً ألاغماٌ الصخطُت 1

.   اإلاؿإولُت غً غمل الغير 2

 .   حؼاء اإلاؿإولُت اإلاالُت الصخطُت للمداؾبين الػمىمُين 2 
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ٌ  وهظا  :اإلاداؾبين الػمىمُين  أضىاف مسخلف ًبين الجضو

 - البلدًت ,الىالًت ,الدولت مً كل مسخىي  على   اإلاحاسبين العمىميين أصىاف بمخخلف خاص:  2 رقم حدول 

 العمىميت  الىطىيت واإلاؤسساث

اإلاؤسساث العمىميت البلدًت الىالًت الدولت اإلاسخىي 

الىطىيت  

اإلاحاسبين 

    العمىميين

ثاهىي رئيس ي ثاهىي رئيس ي ثاهىي رئيس ي ثاهىي رئيس ي 

 الىسيز 

 باليسبت

 للميزاهيت

 العامت

 ، للدولت

 اإلايزاهياث

 ، اإلالحقت

 والحساباث

 الخاصت

 بالخشيىت

رئيس / الىالي الىالي 

اإلاجلس 

الشعبي 

البلدي 

مدًز / 

اإلاؤسست 

 اإلاكلف

 بدسيير

 اإلاصالح

 الخابعت

 للمؤسست

 والبعيدة

 عً

 مقزها

 الزئيس ي

 

مً ئغضاص الؿالبت اغخماصا غلى  مظهغة جسغج لىُل شهاصة ماؾتر في شػبت الػلم الاكخطاصًت : اإلاصدر 

ً اإلانهي و الخمهين" جسطظ مداؾبت وحباًت، .  16،  ص" الغكابت غلى جىفُظ الىفلاث صعاؾت خالت الخيٍى

 مهام اإلاحاسب العمىمي :            اإلاطلب الثاوي

:  مهام اإلاحاسب العمىمي- 1

اإلاداؾب الػمىمي ًغاكب مشغوغُت الخدطُل لئلًغاصاث أو صفؼ للىفلاث التي حػض همغخلت عابػت مً مغاخل 

ضكم في مجمىغت مً الػىاضغ، وهي    1:جىفُظ، لظا فاإلاداؾب كبل كبىله صفؼ الىفلت غلُه أن ًخدلم ٍو

 ا أو مفىغا؛  مغاكبت ضفت آلامغ بالطغف ؾىاء أوان عةِؿُا أو زاهٍى

                                                                                           

  1 .89   بً صاوص ئبغاهُم ، الغكابت اإلاالُت غلى الىفلاث الػامت في اللاهىن الجؼاةغي واإلالاعن ، مغحؼ ؾابم ، ص 



 

الفصل الثاوي                                                                     ألاعىان الخىفيذًىن  
  

 
39 

  مؿابلت الػملُاث التي ًلىم بها آلامغ بالطغف مؼ اللىاهين  والخىظُماث اإلاػمىٌ بها فيراكب غملُت

 الالتزام والخطفُت و ألامغ  بالطغف؛

  الىظغ في مضي جىفغ الاغخماصاث في ميزاهُت ؤلاصاعة اإلاػىُت؛ 

  الخأهض مً أن صًىن مدل الىفلت لم حؿلـ آحالها وأنها لِؿذ مدل مػاعغت؛ 

  مغاغاة الؿابؼ ؤلابغاتي للضفؼ؛ 

 

  الخأهض مً وحىص   جأشيراث غملُاث اإلاغاكبت اإلادضصة كاهىها. 

 : حماًت اإلاحاسب العمىمي- 2

 1: ئن مؿإولُت اإلاداؾب الػمىمي هبيرة وزلُلت، لظلً ًمىده اللاهىن امخُاػاث وظُفُت وشخطُت

 كبل الخػُين في مىطب اإلاداؾب الػمىمي  ًجغي  جدلُم خىٌ الؿيرة الظاجُت؛  

 ًجب أن جيىن له أكضمُت في شغل ألامىع اإلاداؾبُت؛  

 ؛_ؾىً وظُفي_ ًجب ٌغؿي اخخُاحاجه اإلااصًت ولى حؼةُا 

 غمان اإلاؿاع اإلانهي والتركُت؛  

م وػٍغ اإلاالي، وهظا ما حػله بػُضا غً جضزالث ؤلاصاعة   حؿمُت اإلاداؾب الػمىمي جيىن غً ؾٍغ

 الخاعحُت فهى زاغؼ مباشغة لؿلؿت وػٍغ اإلاالُت؛

 مً اإلاغؾىم 19اإلاداؾب الػمىمي مدمي مً كبل كاهىن الىظُف الػمىمي خُث جىظ اإلااصة  

 غلى أن اإلاإؾؿت أو ؤلاصاعة الػمىمُت اإلالحم بها اإلاداؾب الػمىمي، جدمُه مً حمُؼ 85/59

الىهُل اللػاتي _ الخػضًاث التي ًخػغع لها مً الغير، فخلىم بخدبؼ ألاشخاص اإلادؿببين في الػغع 

ػاث مً وػٍغ اإلاالُت باليؿبت لؤلغغاع التي حػغع لها مً  مىً الحطىٌ غلى حػٍى ىت ، ٍو للخٍؼ

ً  . آلازٍغ

 2:         ئطا كامذ مؿإولُت اإلاداؾب الػمىمي اإلاالُت فان بامياهه الاؾخفاصة مً ئحغاةين لحماًخه وهي هما ًلي 

  ؤلاعفاء مً مسؤوليت: 

:  ؤلاغفاء هى خم ًخمخؼ به اإلاداؾب الػمىمي في خالت

  ئزباث أن الخؿأ هاحما غً كىة كاهغ ة؛ 

  حسخير  اإلاداؾب مً ؾغف آلامغ بالطغف؛ 

 مىً أن ًيىن ولُا أو حؼةُا  .  أما غً كغاع ؤلاغفاء فُخسظه وػٍغ اإلاالُت ٍو

 ؤلابزاء اإلاجاوي: 

                                                                                           

 شويخي سامية، أهمية االستفادة من اآلليات الحديثة والمنظور اإلسالمي في الرقابة على المال العام، رسالة ماجستر، كلية العلوم االقتصادية 

. 24-23، ص 2011وعلوم التسيير والعلوم التجارية، جامعة أبو بكر بلقايد ، تلمسان،
1  

 . 24 شويخي سامية، مرجع سابق الذكر، ص
 2  



 

الفصل الثاوي                                                                     ألاعىان الخىفيذًىن  
  

 
40 

  اإلاخػلم باإلاداؾبت الػمىمُت غلى أن اإلاداؾب 90/21 مً اللاهىن 46   جىظ الفلغة الثاهُت مً اإلااصة 

الػمىمي اللاةمت مؿإولُت اإلاالُت ًمىً أن ٌؿخفُض مً ئبغاء مجاوي وامل أو حؼتي في خالت ئزباجه لحؿً 

.  الىُت

 مبدأ الفصل بين آلامز بالصزف واإلاحاسب العمىمي : اإلاطلب الثالث

         هى مبضأ مً مباصب كاهىن اإلايزاهُت، مإصاه أن هىان جباغض جىظُمي بين وظاةف ول مً آلامغ بالطغف 

واإلاداؾبين الػمىمُين، وهظا الاهفطاٌ هاحم أًػا غً وىن آلامغ بالطغف ال ًمىنهم في أي خاٌ مً ألاخىاٌ 

. أن ًدلى مدل اإلاداؾبين الػمىمُين

ػخبر هظا اإلابضأ هى اإلابضأ ألاؾاس ي الظي جلىم غلُه اإلاداؾبت الػمىمُت والظي ٌػجي بالػغوعة ضىفين         َو

مً ألاغىان في جىفُظ الػملُاث اإلاالُت للضولت، وهما آلامغ بالطغف واإلاداؾب الػمىمي وول منهما ًخضزل في 

مغاخل ئحغاء غملُت الخىفُظ خؿب ازخطاضه وضالخُاجه التي ًسىلها اللاهىن له ومً أهم هظه اللىاهين 

 جدىافى وظُفت آلامغ : "  مً هظا اللاهىن غلى 55 اإلاخػلم باإلاداؾبت الػمىمُت، خُث هطذ اإلااصة 90/21كاهىن 

، ومً زالٌ هظه اإلااصة ال ًمىً لآلمغ بالطغف الخضزل في اإلاغخلت اإلاداؾبُت "مؼ وظُفت اإلاداؾب الػمىمي 

ت   الخاضت باإلاداؾب الػمىمي   مً حهت، وهظان اإلاداؾب الػمىمي ال ًمىىه الخضزل في اإلاغخلت ؤلاصاٍع

ً بالطغف أن ًيىهىا  الخاضت باآلمغ بالطغف مً حهت أزغي، ووفلا لهظا اإلابضأ ال ًمىً ألػواج آلامٍغ

. مداؾبين مػُىين لضيهم 

  1: بالطغف واإلاداؾب الػمىمي ئلى يهضف الفطل آلامغ :  أهداف اإلابدأ- 1

إصي ئلى ججؼةت الازخطاص واإلاهام : جقسيم العمل -  الفطل بين الخىفُظ ؤلاصاعي والخىفُظ اإلاداؾبي  ٌؿاغض ٍو

ً بالطغف واإلاداؾبين، وعغم الخلؿُم فان الػملُخين تهضفان ئلى جىفُظ الىفلاث الػمىمُت  بين آلامٍغ

. (الضفؼ )الخػهض، الخطفُت ، ألامغ بالطغف : وؤلاًغاصاث وطلً مً  زالٌ  أعبػت غملُاث عةِؿُت هي 

ؿخىحب هظه الػملُاث الخسطظ وصعحت ال باؽ بها مً الىفاءة في مُضان اإلاالُت واإلاداؾبت هما ًجب  أن   َو

والفطل بين . جدضص هظه اإلاهام بضكت غلى غغاع غملُاث الدؿُير التي جخؿلب  ازخطاضاث غير مدضصة خطغا

الخىفُظ ؤلاصاعي والخىفُظ اإلاداؾبي  ًمىؼ غلى اإلاىظف واخض أن ًملً ؾلؿتي اللغاع والخىفُظ مػا في ان واخض 

ؼ  ، عغم أن هظه الخلؿُم ًجػل جىفُظ الػملُاث اإلاالُت واإلاداؾبُت بؿُئت وهظا ًدىافى مؼ الخؿىع الؿَغ

 .للخلىُت ؤلاغالمُت التي حؿخىحب الؿغغت الىبيرة  في جىفُظ هظه الػملُاث 

 

                                                                                           

. 136، ص 2006 د علي زغدود، المالية العامة، الديوان  مطبوعات الجامعية، الجزائر، 
1  
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ئن ئؾىاص غملُت الخىفُظ اإلاالُت ئلى ضىفين مسخلفين مً اإلاىظفين  لها أؾباب شغغُت : اإلازاقبت اإلاخبادلت 

ً بالطغف فلغاعاتهم  خُث جإصي هظه الغكابت غلى جمُيز بين أضىاف اإلاىظفين ، وجسفُف مؿإولُت آلامٍغ

: جسػؼ لػضة عكاباث ،هظلً مؿإولُت اإلاداؾبين الػمىمُين جيىن مشضصة لػضة أؾباب منها

. هم ًماعؾىن مهامهم باؾخلاللُت جامت - 

. مهامهم جلخطغ غلى ئزباث الشغغُت ال غير - 

ً بالطغف -  . ًماعؾىن وظُفتهم  صون أي غغـ باإلالاعهت مؼ مهام آلامٍغ

ًدىٌ  هظا اإلابضأ لىػٍغ اإلاالُت باغخباعه اإلاؿإوٌ الغةِس ي مماعؾت خم الغكابت غلى : وحدة العملياث اإلااليت - 

وافت الػملُاث اإلاالُت ما بيخج غىه وخضة الػملُاث اإلاالُت ، وهظا ما ٌؿهل ئغضاص كغاعاث خيىمُت أزظة بػين 

. الاغخباع الىاكؼ الاحخماعي ، الاكخطاصي ، اإلاالي

 ئن جلؿُم اإلاهام ٌؿهل غملُت الغكابت اللػاةُت زاضت في خالت وحىص زؿا :حسهيل الزقابت القضائيت - 

 :  فان مهام الفئخين مبِىت والخالي  لظلً

باليؿبت آلامغ بالطغف مؿً خؿاباث الخػهض ، ألامغ في مجاٌ الىفلاث ، خؿاب خلىق مثبخت في مجاٌ 

. ؤلاًغاصاث

. مؿً خؿاباث اللبؼ والضفؼ : باليؿبت للمداؾبُين 

.  وجسػؼ هظه الػملُاث في النهاًت إلاجلـ اإلاداؾبت إلاغاحػتها وهشف الخؿأ 

ها هيه اإلازاقب اإلاالي  : اإلابحث الثالث 

ٌػخبر اإلاغاكب اإلاالي غىن مً أغىان اإلاداؾبت الػمىمُت التي جىدطغ ضالخُخه في مجاٌ اإلاغاكبت اللبلُت لخىفُظ 

.  الىفلاث الػمىمُت

حعزيف اإلازاقب اإلاالي و  طبيعيت مسؤولياجه  : اإلاطلب ألاول 

حعزيف اإلازاقب اإلاالي   - 1

ت الػامت للميزاهُت مً                   اإلاغاكب اإلاالي هى غىن ًخم حػُىه مً ؾغف وػٍغ اإلاالُت  ومً بين مىظفي اإلاضًٍغ

احل مغاكبت ئحغاءاث الالتزام بالضفؼ للىفلاث الػمىمُت اإلاغزطت في اإلايزاهُت الػامت للضولت خُث ًلىم 

. بالخدلم مً مشغوغُت الػملُاث التي ًلىم بها آلامغ بالطغف كبل غلض الىفلت بطفت نهاةُت 
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م الخأشيرة غلى بؿاكت الالتزام التي ًلىم باغضاصها آلامغ  ًماعؽ اإلاغاكب اإلاالي ضالخُخه الغكابُت غً ؾٍغ

 1بالطغف غىض بضاًت ئحغاءاث ؤلاهفاق والظي ًيخج غنها غبئ مؿخلبلي غلى غاجم الضولت  

: طبيعيت مسؤولياث اإلازاقب اإلاالي - 2

  " مؿإولُت اإلاغاكب اإلاالي وهظلً هىابه هي مؿإولُت بضون جدضًض زاص، فالىطىص ال حػؿي جدضًض

:       للػلىبت اإلاسططت لهظه اإلاؿإولُت، ولىً ًمىً جدضًض هظه اإلاؿإولُت اهؿالكا مً الػىاضغ الخالُت

 غلىبت مً ؾغف غغفت الاهػباؽ باإلايزاهُت واإلاالُت للمجلـ ألاغلى للمداؾبت، فهي باميانها فغع           

غغاماث مالُت اإلاغاكب اإلاالي في خالت غضم اخترام لللىاهين اإلاػمىٌ بها في مجاٌ اإلايزاهُت واإلاالُت وطلً 

 اإلاخػللت بمجلـ اإلاداؾبت، خُث حػخبر هظه اإلااصة مسالفت 95/ 29 لؤلمغ عكم 7/88جؿبُلا للماصة 

 ". لللىاهين وكىاغض اإلايزاهُت واإلاالُت

  مؿإولُت أمام وػاعة اإلاالُت، خُث أن مهام ومؿإولُاث اإلاغاكبين اإلاالُين جسػؼ لىظام إلاؿإولُت

ت  ضاعمت مً كبل وػاعة اإلاالُت،فاإلاغاكبىن اإلاالُىن ملؼمىن باعؾاٌ  غىض ول ؾىت مالُت خىضلت ؾىٍى

ئلى وػاعة اإلاالُت  جسظ وشاؾاث وأغماٌ اإلاغاكبين اإلاالُين والتي جلاعن مؼ خؿاباث الدؿُير للمداؾب 

و  منها مً اإلامىً أن .الػمىمي  ومؼ الحؿاب ؤلاصاعي لآلمغ بالطغف وطلً للملاعهت واإلالاعبت بُنهم 

جيىن مؿإولُت اإلاغاكب اإلاالي  مىغىغُت عهً الاهخمام ،خالت مىذ جأشيراث غير مؿمىح بها ومسالفت 

 2.لللىاهين أو عفؼ البػؼ ألازغ وهي مإهلت لللبىٌ 

مهام اإلازاقب اإلاالي  :   اإلاطلب  الثاوي

حؿىض للمغاكب اإلاالي غضة مهام باغخباعه اإلاؿإوٌ غً حؿُير اإلاطالح اإلاىغىغُت جدذ ؾلؿخه، ومً هظه 

  3: اإلاهام

 ًلىم بمؿً حػضاص اإلاؿخسضمين ومخابػخه خؿب ول باب مً أبىاب اإلايزاهُت. 

 الخأشيراث والغفؼ ً  .ًمؿً سجالث جضٍو

 ًمؿً مداؾبت الالتزاماث خؿب الشغوؽ اإلادضصة. 

  ًغؾل اإلاغاكب اإلاالي بمىاؾبت اإلاهام التي ًلىم بها، ئلى الىػٍغ اإلايلف باإلايزاهُت خاالث صوعٍت مػضة

غ الالتزام بالىفلاث وبخػضاص اإلاؿخسضمين  .إلغالم اإلاطالح اإلاخسططت بخؿٍى

  ًغؾل اإلاغاكب اإلاالي في نهاًت ول ؾىت مالُت ئلى الىػٍغ اإلايلف  باإلايزاهُت غلى ؾبُل الػغع، وئلى آلامغ

غا ٌؿخػغع فُه شغوؽ الخىفُظ والطػىباث التي لليها ئن وحضث في  بالطغف غلى ؾبُل ؤلاغالم، جلٍغ

                                                                                           
.   اإلاخػلم باإلاغاكبت الؿابلت للىفلاث التي ًلتزم بها 14/11/1992 اإلاإعر في 92/414 مً اإلاغؾىم عكم 09اإلااصة  1

ً، صعوؽ في اإلاداؾبت الػمىمُت جم ؤلاؾالع غلُه مً اإلاىكؼ الالىترووي   https://stagemaster.jimdofree.com/cours/ - 19-03-2020 مىطىعي ٍػ

  2 52ص 

. ، ًخػلم بالغكابت الؿابلت للىفلاث التي ًلتزم بها1992 هىفمبر 14 اإلاىافم 1413 حماصي ألاٌو 19 اإلاإعر في 92/414اإلاغؾىم الخىفُظي عكم -  3  

https://stagemaster.jimdofree.com/cours/
https://stagemaster.jimdofree.com/cours/
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مجاٌ جؿبُم الخىظُم واإلاسالفاث التي الخظها في حؿُير ألامالن الػمىمُت، وهظا ول الاكتراخاث التي 

 .مً شأنها أن جدؿً شغوؽ ضغف اإلايزاهُت

  غا ملخطا غاما ًىػع غلى مجمىع حػض اإلاطالح اإلاسخطت، الخابػت  الىػٍغ اإلايلف  باإلايزاهُت، جلٍغ

 .ؤلاصاعاث اإلاػىُت ومإؾؿاث الغكابت

 اإلاغاكب اإلاالي مؿإوٌ غً ؾير مجمىع اإلاطالح اإلاىغىغُت جدذ ؾلؿخه وغً الخأشيراث التي ٌؿلمها  .

العىاصز الخاضعت لزقابت اإلازاقب اإلاالي  : اإلاطلب الثالث

 ًخػلم بالغكابت الؿابلت 2009 هىفمبر 16 اإلاإعر في 09/374 مً اإلاغؾىم الخىفُظي عكم 5خؿب اإلااصة 

للىفلاث التي ًلتزم بها فان اللغاعاث اإلاخػمىت التزاما بالىفلاث واإلابِىت فُما ًلي جسػؼ مؿبلا كبل الخىكُؼ 

 1: غليها ئلى جأشيرة اإلاغاكب اإلاالي وهي

ؼ كغاعاث الخػُين والترؾُم واللغاعاث التي جسظ الحُاة اإلاهىُت ومؿخىي اإلاغجباث للمؿخسضمين  -1 مشاَع

 .باؾخثىاء التركُت في الضعحت

ؼ الجضاٌو الاؾمُت التي حػض غىض كفل ول ؾىت مالُت -2  .مشاَع

ؼ الجضاٌو  ألاضلُت ألاولُت التي حػض غىض فخذ الاغخماصاث وهظا الجضاٌو ألاضلُت اإلاػضلت مً  -3 مشاَع

 .زالٌ الؿىت اإلاالُت

 . جسػؼ لخأشيرة اإلاغاكب اإلاالي أًػا الالتزاماث بىفلاث الدؿُير والخجهيز أو الاؾدثماع -4

ؼ الػلض غىضما ال جخػضي  -5 ول التزام مضغم بؿىضاث الؿلب والفىاجير الشيلُت والىشىف أو مشاَع

 .اإلابلغ اإلاؿخىي اإلادضص مً كبل الخىظُم اإلاخػلم بالطفلاث الػمىمُت

ؼ وحػضًل الاغخماصاث  اإلاالُت -6  .ول مشغوع ملغع ًخػمً مسططاث ميزاهُاجُت  وهظا  جفٍى

م الىواالث  -7  ول التزام ًخػلم بدؿضًض اإلاطاٍعف والخيالُف اإلالحلت وهظا الىفلاث التي جطغف غً ؾٍغ

 .واإلاثبخت بفىاجير نهاةُت

 

 

 

 

 

                                                                                           

ش   ، ًخػلم بالغكابت الؿابلت للىفلاث التي ًلتزم بها1992 هىفمبر 14 اإلاىافم 1413 حماصي ألاٌو 19 اإلاإعر في 92/414اإلاغؾىم الخىفُظي عكم -  ، جاٍع

  https://www.joradp.dz/FTP/Jo-Arabe/1992/A1992082.pdf1 .11  ص 2020-03-19ؤلاؾالع ًىم 

https://www.joradp.dz/FTP/Jo-Arabe/1992/A1992082.pdf
https://www.joradp.dz/FTP/Jo-Arabe/1992/A1992082.pdf
https://www.joradp.dz/FTP/Jo-Arabe/1992/A1992082.pdf
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خالصت الفصل  

:   مً زالٌ صعاؾدىا لهظا الفطل  وحضها أن 

ألامغ بالطغف هى أمغ بطغف الىفلت الػمىمُت  وأهه ًىحض ضىفين مً آلامغ بالطغف وهما آلامغ بالطغف الغةِس ي 

 و  اإلاداؾب الػمىمي 90- 21مثل عةِـ الجامػت والثاهىي  مثل غمُض ولُت وليل منهما  مؿإوٌ  خؿب اللاهىن 

ًىحض ضىفين هما اإلاداؾب الغةِس ي مثل مداؾب الجامػت واإلاداؾب الثاهىي مثل مداؾب اليلُت وليل منهما 

 واإلاغاكب اإلاالي الظي هى هظلً له مؿإولُت جأشيرة غلى اللبىٌ ئهفاق الىفلت أو 90-21مؿإوٌ خؿب اللاهىن 

وطلً ئطا وحض زؿأ في  مبلغ الىفلت  وطلً خؿب اللاهىن   وأًػا مً مهام  (ئما عفؼ مإكذ أو نهاتي  )الغفؼ  

 .اإلاغاكب اإلاالي مػغفخه بيل كىاهين ومغاؾُم اإلاخػللت بدىفُظ الىفلت 

وؾىف هخؿغق في الفطل الثالث خىٌ الغكابت غلى جىفُظ الىفلاث الػمىمُت  

 

   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املبحث األول :  ماهية الرقابة املالية .

 املبحث الثاني: ماهية النفقات العمومية .

 املبحث الثالث: مراحل تنفيذ النفقات العمومية .
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 : جمهيد

       ئن الغنابت  غلى جىكُظ الىكهاث الػمىمُت شغؽ غغوعي لػمان خؿً حؿُير ألامىاُ الػمىمُت مً  زالُ 

ىن  جصحُذ ألازؿاء والخىانػاث وججىب اإلاسالكاث  واإلاىاوعاث التي ًمًٌ أن ًغجٌبها ألاغىان واإلاؿيرون ؤلاصاٍع

زالُ أصاء غملهم، مؼ حػاظم صوع الضولت وجىؾؼ هؿانها ، وػٍاصة جضزلها  في الحُاة الانخطاصًت ػاصث أهمُت 

الىكهاث الػمىمُت وطلَ لٍىجها ئخضي غىاضغ الؿُاؾت الٍلُت لخدهُو  أهضاقها التي حؿعي ئليها ، قهي حػٌـ 

لها ولهض نؿمىا هظا الكطل ئلى زالر مباخث ًاقت حىاهب ألاوشؿت الػامت ويُكُت جمٍى :  لىا 

. ماهُت الغنابت اإلاالُت :  اإلابدث ألاُو 

. ماهُت الىكهاث الػمىمُت : اإلابدث الثاوي

.. مغاخل جىكُظ الىكهاث الػمىمُت:  اإلابدث الثالث
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اإلابحث ألاول  ماهيت الزقابت اإلااليت  

كها و وؾاةلها أهمُتها وأهضاقها        ؾىدىاُو في هظا اإلابدث ماهُت الغنابت اإلاالُت مً زالُ مػغقت حػٍغ

. وأؾالُبها وأهىاغها

حعزيف الزقابت اإلااليت ووشائلها  :  اإلاطلب ألاول 

 :حعزيف الزقابت اإلااليت - 1

        ًمًٌ الهىُ أن هظم الغنابت اإلاالُت هى طلَ الىظام الكغعي مً أهظمت اإلاداؾبت الحٍىمُت الظي حهخم 

. بالغنابت غلى اإلااُ الػام 

 1:      أما حػاع ًل الغنابت اإلاالُت قخػضصث وجخجلي أبغػها في 

        هي الىظُكت التي جهىم بها وخضاث خٍىمُت مً أحل جدبؼ اإلااُ الػام وخغاؾخه و خكظه اؾدىاصا ئلى 

ػُت  . مغحػُت حشَغ

مجمىغت ألاغماُ التي حػخبر بمثابت جىكُظ الخؿت وجدلُل ألاعنام اإلاسجلت للخػغف "                      وحػغف غلى أجها 

غلى مضلىلها زم اجساط ما ًلؼم مً ئحغاءاث لخىمُت جدهُو ألاهضاف ومػالجت أي نطىع في جدهُو هظه 

 2" ألاهضاف 

 3: جخمثل قُما ًلي :  وشائل الزقابت اإلااليت    

.  (الىكهاث وؤلاًغاصاث ًل خؿب بىضه )الخهُض باغخماصاث اإلاىاػهت الػامت - 

  الٌشىف الضوعٍت اإلاؿلىبت لىػاعة اإلاالُت أي غلى اإلاداؾبين في الضواةغ اإلاسخلكت ان ًهضمىا الى وػٍغ اإلاالُت في - 

ؾػىن زالزت أًام بػض جهاًت ًل شهغ الحؿاباث والجضاُو الخخامُت وطلَ لخمًٌ الىػاعة مً صعاؾتها 

.  ومغانبتها

غ ئلى وػٍغ اإلاالُت مؼ الخىضُاث بشأجها -  . لجان الخػضاص والخكخِش ًترجب غليها جهضًم جهاٍع

ٌػين بهغاع مً وػٍغ اإلاالُت لضي ًل مً الضواةغ الحٍىمُت واإلاإؾؿاث   : (اإلاداؾب اإلاكىع )اإلاغانب اإلاالي - 

:  الحٍىمُت طاث الاؾخهالُ اإلاالي وجخلخظ مهمخه في 

 - ُ ت اإلاكػى  .جضنُو ًل مؿدىضاث الطغف للخأيض مً مؿابهتها للهىاهين وألاهظمت   اإلاالُت الؿاٍع

                                                             
  219 ص 2003اؾماغُل خؿين اخمغ مغحؼ ؾابو  1
ت 2   12، ص 1998 غبض الكخاح الصحً  مدمض الؿُض ؾغاًا الغنابت واإلاغاحػت الضازلُت  غلى مؿخىي الٌلي والجؼتي الاؾٌىضٍع

.  222 – 221 ص 1998مدمض الهىع أؾاؾُاث في اإلاداؾبت الحٍىمُت صاع واةل لليشغ ألاعصن ؾىت  3
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بػض الخأيض مً صحت البُاهاث ًهىم بسخمه بالخخم اإلاسطظ لهظه الؿاًت مً نبل وػٍغ اإلاالُت  - 

خدمل أمين الطىضوم اإلاؿإولُت الٍاملت في -  ال ًجىػ ضغف مؿدىض نبل جضنُهه مً اإلاغانب اإلاالي في الىػاعة ٍو

. خالت نُامه بالطغف بضون جىنُؼ اإلاغانب 

. ئغالم  وػاعة اإلاالُت قىعا وزؿُا بٍل مسالكت لؤلخٍام والهىاهين وألاهظمت اإلاالُت - 

ىت في -  مخابػت جدطُل ؤلاًغاصاث في الىػاعة أو الضاةغة اإلاػين لضحها  ومخابػت صقؼ  الخدطُالث لطىضوم الخٍؼ

. خُىه 

أهميت و أهداف الزقابت اإلااليت  :   اإلاطلب الثاوي 

:   أهميت الزقابت اإلااليت- 1

جيبؼ أهمُت الغنابت مً ًىجها ألاصاة التي حؿاغض غلى جدهُو أهضاف اإلاإؾؿت، بدُث جهىم بالغبـ الىزُو بين 

بت،  الىؾاةل والؿاًاث مً زالُ جىخُض الجهىص وجيؿُهها هدى جدهُو ألاهضاف الخىظُمُت البػُضة والهٍغ

ت واإلاالُت ومؿاًغتها إلاسخلل الخؿـ  وتهضف ؤلاحغاءاث الغنابُت ئلى الخأيض مً صحت ؤلاحغاءاث ؤلاصاٍع

والؿُاؾاث الػلُا يما حؿاغض الغنابت في جهُُم ألاصاء الكغصي والخىظُمي مً الىىاحي الؿلىيُت والكىُت وحػمل 

ؼ  نضعاث اإلاضعاء غلى اجساط الهغاعاث مً زالُ جدضًض الاهدغاقاث غً الخؿـ واإلاػاًير  . غلى حػٍؼ

  هظا باإلغاقت ئلى صوعها الخهلُضي في مىؼ خضور خاالث الؿش والؿغنت والكؿاص ويشل وجدضًض اإلاؿإولي 

ت  غنها في خالت خضوثها ، وبظلَ قان الػملُت الغنابُت طاث الاعجباؽ مباشغ ووزُو بٍاقت هىاحي الػملُاث ؤلاصاٍع

 1.ألازغي 

 .        وجؼصاص أهمُت الغنابت والحاحت ئليها مؼ يبر حجم اإلاإؾؿاث وحػضص أوشؿتها  وبغامجها 

 

 

 

 

 

                                                             
ل،  ل للمإؾؿاث ألاهلُت، مظيغة مهضمت غمً شهاصة اإلااحؿتر  في اإلاداؾبت والخمٍى حهاص مدمض مدمض  شغف، أزغ الغنابت اإلاالُت غلى اؾخمغاع الخمٍى

ل، الجامػت ؤلاؾالمُت ؾؼة ،   161 ،ص 2005ًلُت الخجاعة، نؿم اإلاداؾبت والخمٍى
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: أهداف الزقابت اإلااليت- 2

تهضف الغنابت اإلاالُت بطكت غامت ئلى اإلاداقظت غلى ألامىاُ الػامت وخماًتها  مً الػبث، وجخمثل هظه ألاهضاف 

  1:  قُما ًلي

  أهداف شياشيت : 

اث و اإلاسططاث التي ًطضعها  لخىكُظ  جخمثل في الخأيض مً اخترام عؾبت البرإلاان ، وغضم ججاوػ ألاولٍى

ؼ  والخضماث  الػامت، خُث أن عؾبت البرإلاان هي حػبير غً عؾبت الشػبُت التي  ًخىلي البرإلاان   اإلاشاَع

هى مظهغ مً مظاهغ اخترام ؤلاعاصة الػامت  (البرإلاان)جمثُلها ، وبالخالي قان اخترام عؾبت هظا ألازير 

. للشػب 

 أهداف اقخطادًت : 

جخمثل في يكاًت اؾخسضام ألامىاُ الػامت والخأيض مً اؾدثماعها في أقػل ألاوحه التي جدهو الىكؼ 

الػام، وغضم ؤلاؾغاف في ضغقها وئهكانها ، ومىؼ ضغقها غلى ؾير  ألاوحه اإلاشغوغت والتي حشبؼ 

.    مطلحت غامت مدضصة

     ويظلَ اإلاداقظت غلى ألامىاُ الػامت مً الخالغب والؿغنت وؤلاهماُ أو الخهطير في جدطُلها  وؾير 

طلَ مً أوحه ؾىء الاؾخػماُ أو غضم خماًتها ، واإلاداقظت غليها مً ًل غُاع بأي شٍل مً 

. ألاشٍاُ

  أهداف قاهوهيت : 

وجخمثل في الخأيض مً مؿابهت ومؿاًغة مسخلل الخطغقاث اإلاالُت للهىاهين وألاهظمت والخػلُماث 

. والؿُاؾاث والخىحيهاث وألاضىُ اإلاالُت اإلاخبػت 

 و ًخػمً طلَ مسخلل الهغاعاث وألاوشؿت وخضوص اإلاسططاث والطالخُاث اإلاسىلت للمؿإولين 

ين وؾير طلَ يم الجىاهب اإلاالُت ؾىاء قُما ًخػلو  بالىكهاث أو ؤلاًغاصاث  الػامت . اإلاالُين وؤلاصاٍع

    وجغيؼ الغنابت الهاهىهُت غلى مبضأ اإلاؿإولُت واإلاداؾبت خغضا غلى ؾالمت الخطغقاث اإلاالُت  

ومػانبت اإلاؿإولين غً أًت اهدغاقاث  أو مسالكاث مً شأجها ؤلازالُ بدؿً  ؾير ألاصاء اإلاالي 

. غمىما 

  أهداف اجخماعيت: 

الغشىة والؿغنت : جخمثل في مىؼ ومداعبت الكؿاص ؤلاصاعي والاحخماعي بمسخلل ضىعه وأهىاغه مثل 

 .وؤلاهماُ أو الخهطير  في أصاء وجدمل الىاحباث ججاه اإلاجخمؼ 

 

 

 

                                                             
ت ، ؾىت  صعاػ    .175 – 174 ، ص 2003حامض غبض اإلاجُض وآزغون، مباصب اإلاالُت الػامت، الضاع  الجامػُت ؤلاؾٌىضٍع
1  
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  أهداف إداريت وجىظيميت: 

   وجدخىي مجمىغت يبيرة مً ألامىع التي عمً شأجها اإلاداقظت غلى ألامىاُ الػامت واؾخػماالتها 

. اإلاشغوغت بٌكاءة ومغوهت وقػالُت جإصي ئلى ئخضار الىخاةج اإلاخىنػت واإلاغؾىبت 

ت والخىظُمُت  الجىاهب الخالُت  :         وحشمل ألاهضاف ؤلاصاٍع

  حؿاغض الغنابت غلى جدؿين غملُت الخسؿُـ وػٍاصة قػالُتها في مىاحهت اإلاؿخهبل 

 بأهضاف وجىنػاجه  ومشٌالجه ، يما جٌشل الغنابت غً بػؼ غُىب الخسؿُـ ؛

   الغنابت حؿاغض غلى جىحيهه وجىظُم الجهىص إلهجاػ ألاؾغاع وألاهضاف  اإلادضصة

يما حػمل غلى جصحُذ الاهدغاقاث  البؿُؿت ومىؼ جكانمها . للمىظمت  بكػالُت ويكاًت

 واجساط ؤلاحغاءاث  الخصحُدُت  نبل اؾخكداُ ألامىع ؛

  حؿاغض الغنابت غلى اجساط الهغاعاث اإلاىاؾبت  مً زالُ اإلاػلىماث الغاجحت  التي جهضمها

إلاخسظي الهغاع، مً زالُ جدضًض الاهدغاقاث غً الخؿـ واإلاػاًير ومىاحهت اإلاشٌالث 

 التي جىجم غً طلَ ؛

  حؿاغض الغنابت غلى جهُُم الىغؼ الػام للمإؾؿت وجدضًض مغيؼها اإلاالي والانخطاصي

ب  وؤلاصاعي ، يما حؿاغض الغنابت غلى جهُُم أصاء  الػاملين  ألؾغاع الحىاقؼ والخضٍع

 .والازخُاع

  هدف مالي : 

   الهضف اإلاالي للغنابت هى غمان حؿُير خؿً واؾخػماُ ؾلُم وغهالوي لالغخماصاث اإلاهترخت ، 

ولخدهُو هظا الهضف وغؼ اإلاشغع الػضًض مً الهىاغض الهاهىهُت والخىظُمُت لػمان اخترام ئحاػة 

اإلايزاهُت مً حهت ، والبدث غً مىاغؼ الخلل التي جإصي ئلى اإلاؿاؽ باألمىاُ الػمىمُت وألازؿاء  

قػىض وحىص أزؿاء أو .اإلاغجٌبت  غىض جىكُظ  اإلايزاهُت مً ؾغف ألاغىان اإلاٍلكىن مً حهت أزغي 

غ الػهىباث   1.ججاوػاث ًخم  ئخالت مغجٌبيها غلى الؿلؿاث اإلاسخطت في جهٍغ

أشاليب وأهواع الزقابت اإلااليت :اإلاطلب الثالث 

:  أشاليب الزقابت اإلااليت  - 1 

هت التي جدبؼ في جؿبُو الغنابت غلى الىكهاث  الػمىمُت ، وجىحض أؾالُب للغنابت جمثل  ألاؾلىب هى الؿٍغ

أصواث عةِؿُت للػمل الغنابي، وهي ال ًسخلل مػمىجها ؾىاء في الغنابت غلى وخضاث الجهاػ ؤلاصاعي للضولت أو 

مًٌ ؤلاشاعة ئلى ألاؾالُب اإلاخبػت في جدهُو الغنابت بالخالي   2:في وخضاث الهؿاع الػام ، ٍو

                                                             
، رشالت ماجصخير ، كليت العلوم ؤلاقخثطادًت  والخجاريت وعلوم الدصيير " حالت الجزائز  " ،ضزارمت عبد الوجيد، الزقابت على ألاموال العموميت 1

 .77 ، ص 2000 ، شىت3، جامعت الجزائز 

س ي و أو غمغان ؾامُت، الغنابت اإلاالُت غلى الىكهاث الػمىمُت، مظيغة مهضمت غمً هُل شهاصة اللِؿاوـ  في الػلىم الانخطاصًت ، ًلُت  ؾمُت ؾَى

ت وغلىم الدؿُير ، جسطظ ههىص مالُت وبىىى ،    2 34 ، ص 2009 -2008الػلىم الانخطاصًت والخجاٍع



الفطل الثالث                                                الزقابت على جىفيذ الىفقاث العموميت  

 

 
51 

:  الىظم  والخعليماث  واللوائح - 1- 1 

       مً أهم وؾاةل الغنابت  الىظم والهىاغض اإلاالُت التي جدضصها الهىاهين،  والخػلُماث اإلاػخمضة وهي مً أهم 

ػخبر الخغوج غليها  مسالكت مالُت حؿخىحب  ألاصواث التي جهىم غليها غملُت الغنابت خُث ًخػين الالتزام  بها َو

اإلاؿاءلت قان غضم الالتزام بها نض ًإصي ئلى ئغاغت اإلااُ الػام وغضم جىمُخه وغضم جىكُظ الخؿـ والبرامج 

 1اإلاىغىغُت 

: اإلازاجعت والفحظ والخفخيش- 1-2

اإلاغاحػت والكدظ أؾلىب واخض ٌػني قدظ الحؿاباث والضقاجغ واإلاؿدىضاث بدث ٌؿخؿُؼ  اإلاغاحؼ الانخىاع 

بؿالمت اإلاغيؼ اإلاالي، وصحت خؿاباث الىدُجت أو غضم  ؾالمتها ، قهى أؾلىب للىضىُ ئلى صعحت مػُىت مً 

. الثهت له ئحغاءاث ونىاغض مػُىت 

      وجخم غملُاث اإلاغاحػت والكدظ بىاؾؿت مضنو قغص أو حهاػ لم ٌشترى في الػملُاث الخىكُظًت، قُهىم 

. بهظا مغانب الحؿاباث الخاعجي،  وأحهؼة الغنابت الخاعحُت اإلاخسططت

: الحوافز والجزاءاث- 1-3

وهظا ختى هجاػي اإلادؿً غً ئخؿاهه واإلاس يء غً ئؾاءجه قالبض مً مٍاقأة اإلاغانب بأخؿً ألاصاءاث  وجكان 

 2.في الهُام بسضماث ،وفي هكـ الىنذ ًجب حؿلُـ أنص ى الػهىباث غلى مً  تهاون أو أهمل الهُام بػمله 

: اإلاالحظت واإلاخابعت- 1-4

وهظا بؿغع جصحُذ ما جهؼ قُه مً أزؿاء قىع ونىغها أو بػض ئجمام الخطغقاث وهى ألامغ اإلاخاح لؤلحهؼة 

و اإلاالخظت   3.الخاعحُت اإلاخسططت، والتي ال ًخىقغ لها قغضت الغنابت الكىعٍت غً ؾٍغ

 

 

 

 

 

                                                             
ت والخؿبُو ، ؾبػت    1 81 ، ص 1998 ، مؿبػت الاهخطاع لؿباغت ألاونؿذ ، مطغ ، ؾىت 2غىف مدمض الٌكىاوي، الغنابت اإلاالُت الىظٍغ

الىانؼ  وعهاهاث اإلاؿخهبل ، اإلاغيؼ الجامعي :  بً صاوص ابغاهُم ، البػض الغنابي لؤلمىاُ مً اإلاىظىع ألازالقي  ؤلاؾالمي ، ملخهي الانخطاص ؤلاؾالمي 

.6 ، ص 2011 قُكغي 24 و23ؾغصاًت الجؼاةغ،  2  

. 27 غىف مدمض الٌكىاوي ، مغحؼ ؾابو طيغه ، ص  3  
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:  أهواع الزقابت اإلااليت- 2

جهؿم الغنابت اإلاالُت ئلى غضة أهىاع، وأهمها مً خُث الىنذ، مً خُث اإلاىغىع، ومً خُث الجهت التي 

:  جماعؽ قيها الغنابت والتي ؾىهىم بػغغها يما ًلي

:  الزقابت من حيث الوقذ - 2-1

:  هجض أن الغنابت اإلاالُت مً خُث الىنذ جأزظ زالر ضىع وهي

الزقابت الصابقت  : أوال

       خُث جخم غملُاث اإلاغاحػت والغنابت نبل الطغف وال ًجىػ ألي وخضة جىكُظًت الاعجباؽ بااللتزام أو صقؼ  

أي مبلـ نبل الحطىُ غلى مىاقهت الجهت اإلاسخطت بالغنابت نبل الطغف، ومً البضًهي أن الػملُاث اإلاغاحػت 

 1.والغنابت هىا جخم غلى حاهب الىكهاث قهـ خُث ال ًخطىع أن جخم عنابت ؾابهت غلى جدطُل ؤلاًغاص الػام

 (أثىاء الخىفيذ)الزقابت آلاجيت : ثاهيا

طلح جؿبُهه في الىخضاث الانخطاصًت  ت صازل الىخضة الانخطاصًت، ٍو ًخميز هظا الىىع مً الغنابت باالؾخمغاٍع

و الخضنُو النهاتي زالُ قترة مدضوصة خُث ًبضأ هظا الىىع مً الخضنُو  الٌبيرة التي ًطػب جضنُهها غً ؾٍغ

ؿخمغ باهتهائها لُخدىُ ئلى عنابت جهاةُت غىض مغاحػت وقدظ اإلايزاهُت الػمىمُت والحؿاباث  مؼ بضاًت الػملُت َو

 2.الخخامُت

الزقابت الالحقت  : ثالثا

ًاقت الخطغقاث الهاهىهُت، ونض جخىلى  جهىم الغنابت الالخهت بٌشل ألازؿاء واإلاسالكاث الهاهىهُت، بػض اهتهاء 

هظه الغنابت الىخضاث الحٍىمُت هكؿها، أو ئصاعة جابػت لىػاعة الػضُ، أو الهُئت مؿخهلت غً الؿلؿت 

الخىكُظًت، والغنابت الالخهت حؿؿي حاهب ؤلاًغاصاث والىكهاث الػامت، بػٌـ الغنابت الؿابهت التي جهخطغ غلى 

 3.الىكهاث

 

 

 

                                                             
.90 ، ص 2008مطؿكي الكاع ، ؤلاصاعة اإلاالُت الػامت ، صاع أؾامت  لليشغ والخىػَؼ  ، ألاعصن ، ؾىت 

1  

30 ، ص 2006  أيغم ئبغاهُم خماصة،  الغنابت اإلاالُت في الهؿاع الحٍىمي ، حهُىت لليشغ والخىػَؼ ، ألاعصن ، ؾىت  2  

 حماُ قالح غلى الضلُمي، الػىابـ الضؾخىعٍت والهاهىهُت للغنابت غلى جىكُظ اإلاىاػهت الػامت للضولت مً باب ؤلاًغاصاث ن مظيغة مهضمت غمً 

  3 .84 ، ص 2010مخؿلباث هُل شهاصة ماحِؿخير ، ًلُت الحهىم ، نؿم الهاهىن الػام ، حامػت الشغم ألاوؾـ ، ؾىت
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:  الزقابت اإلاصدىدًت والاقخطادًت- 2-2

:  هجض أن الغنابت اإلاالُت اإلاؿدىضًت والانخطاصًت جأزظ ضىعجان وهي

 (اإلاحاشبيت)الزقابت اإلاصدىدًت : أوال

    هي الغنابت غلى اإلاؿدىضاث والسجالث والضقاجغ اإلاالُت للخأيض مً أن اإلاىعص نض أهكهذ في خضوص ؤلاغخماصاث 

اإلاسططت لها وأجها ؾلُمت ومؿبهت لؤلعنام الىاعصة بالسجالث قهي عنابت باألؾالُب اإلاداؾبُت، ونض جٍىن نبل 

الطغف ونض جٍىن بػض الطغف، وؾاًت هظا الىىع مً الغنابت هى الخأيض مً ؾالمت ؾغم ؤلاهكام وصحت 

ؿلو غليها البػؼ الغنابت اإلاداؾبُت  1.اإلاؿدىضاث ٍو

  (الزقابت على ألاداء)الزقابت الاقخطادًت : ثاهيا

     وهي الغنابت التي ال جٌخكي بالخدهو مً ناهىهُت الطغف بل جمخض لدشمل الخدهو مً جىكُظ ألاهضاف التي 

مً أحلها زططذ الاغخماصاث، قػال غً صعاؾت أوحه ؤلاؾغاف التي نض جطاخب غملُاث الخىكُظ والخأيض 

مً يكاءة الجهاث الهاةمت بالخىكُظ، يما أن الخىكُظ ٌؿير خؿب زؿت الػمل وأهه ًخم في اإلاىاغُض اإلادضصة 

دهو الىخاةج اإلاؿتهضقت . ٍو

غ أؾلىب ئغضاص اإلاىاػهت الػامت للضولت وأؾـ الهُاؽ  دخاج جؿبُو هظا ألاؾلىب مً الغنابت غغوعة جؿٍى      ٍو

        2.    اإلاؿخسضم غً ئًػاح أزغ هظه ألاغماُ غلى أقغاص اإلاجخمؼ وغلى اليشاؽ الانخطاصي به

:  الزقابت من حيث الجهت التي جمارس فيها- 2-3

وجىهؿم الغنابت ئلى هىغين عنابت صازلُت وعنابت زاعحُت  

الزقابت الداخليت :أوال

   وهي الغنابت التي جخم مً صازل الؿلؿت الخىكُظًت هكؿها غلى الىخضاث الخابػت لها قهي عنابت طاجُت 

ػخبر مً نبُل الغنابت الضازلُت :  جماعؾها الىخضاث الهاةمت بالخىكُظ واإلاشغقت غلُه َو

.  ئصاعة اإلاغاحػت غلى مؿخىي الىاخضة- 

ًاث -  ًاث الهابػت غلى الشغ الغنابت غلى مؿخىي اإلاطلحت أو اإلاإؾؿت وعنابت هُئاث الهؿاع الػام أو الشغ

. الخابػت لها

. عنابت الىػٍغ الخابؼ له الىخضة أو اإلاطلحت أو الهُئت- 

                                                             
29 غىف مدمض الٌكىاوي ،  مغحؼ ؾابو طيغه ، ص  1  

  2  325 ،ص 2002مدمض حماُ غلى هاللي، اإلاداؾبت الحٍىمُت ، صاع الطكاء لليشغ والخىػَؼ، غمان ؾىت 
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عنابت وػٍغ الخؼاهت أو البىَ اإلاغيؼي غلى الىػاعاث واإلاطالح والىخضاث وحػخبر هظا أًػا مً نبُل الغنابت - 

 1.الضازلُت خُث أجها حمُػها جسػؼ للؿلؿت الخىكُظًت في الضولت

رقابت خارجيت :  ثاهيا

    وهي جخمثل في الػملُاث الخاعحُت التي جهىم بها أحهؼة مخسططت ومؿخهلت غً الؿلؿت الخىكُظًت وهضقها 

هى مغاحػت الػملُاث اإلاالُت والحؿاباث وختى جخدهو  مً صحتها وشغغُتها وصنتها وهي عنابت  بػضًت والخهت 

ًالغنابت التي ًهىم بها مجلـ اإلاداؾبت  2.لػملُاث الخىكُظ 

ماهيت الىفقاث العموميت   : اإلابحث الثاوي 

لٍي جدهو الضولت أهضاف اإلاجخمؼ وئشباع خاحاجه الػامت جلجأ لئلهكام الػام والظي ٌػخبر ألاصاة اإلاالُت 

الغةِؿُت للضولت، قأُو غمل جهىم به الضولت هى جدضًض هكهاتها الػامت، بػض جدضًض مجمىع ئًغاصاتها قاإلهكام 

الػام ٌػٌـ قػالُت الحٍىمت ومضي جأزيرها غلى اليشاؽ الانخطاصي، وؾىدىاُو في هظا اإلابدث ماهُت 

 .الىكهاث الػمىمُت 

  حعزيف وعىاضز الىفقاث العموميت :   اإلاطلب ا ألول 

  حعزيف الىفقاث العموميت - 1

 . 3                حػغف الىكهاث الػمىمُت بأجها مبلـ ههضي ًهىم باهكانه شخظ غام بهطض جدهُو مىكػت 

يما حػغف بأجها اإلابالـ الىهضًت ئلى جهىم باهكانها الضولت أو ئخضي اإلاإؾؿاث الػمىمُت وطلَ مً أحل ئشباع 

 4 . الحاحاث الػامت وجدهُو الطالح الػام

ت  ت ومسؿؿاتها الخىمٍى الىكهت الػمىمُت هي جلَ الىكهت التي جإصحها الهُئاث الػمىمُت في ئؾاع ميزاهُتها الؿىٍى

إصحها مداؾب  أمغ بدىكُظها اإلاؿإوُ ؤلاصاعي اإلاإهل ناهىها ٍو ؼ ، ٍو ت ؾبها للدشَغ لخؿؿُت خاحُاتها ؤلاصاٍع

 5.غمىمي مسخظ 

الىكهت الػمىمُت هى الاغخماص اإلاغزظ باؾخػماله وضغقه مً أحل حؿؿُت زضمت أو انخىاء ش ئ ٌػىص باإلاىكػت 

 .6الػامت 

 

                                                             
25 ، ص2غىف مدمض الٌكىاوي ،  مغحؼ ؾابو طيغه ، ؾبػت   1  

. 18بً صاوص ابغاهُم ،  مغحؼ ؾابو طيغه،ص   2  

27، ص 2003ؾىػي غضلي هاشض ، اإلاالُت الػامت، ميشىعاث الحلبي الحهىنُت ،مطغ ؾىت   3  

ذ ، ص    4 .32 غلى الػغبي وغبض اإلاػؿي غؿاف ، ئصاعة اإلاالُت الػامت ، حامػت الٍٍى

.2، ص 2011 الؿاهغ ػعوم ، جىكُظ الىكهاث الػمىمُت، جىوـ ، ؾىت  5  

205 ، ص 2014 ،الجؼاةغ ، ؾىت الخلضوهُت صاع ،صهُضوي ًديى ، اإلاالُت الػمىمُت  6  
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:           ومً زالُ هظه الخػاٍعل ًمًٌ جدضًض غىاضغ وضكاث الىكهاث الػمىمُت 

: الطفت الىقدًت للىفقاث العموميت - 1

       جخمثل الىكهاث الػمىمُت في صقؼ مبالـ ههضًت بىاؾؿت الضولت ومإؾؿاتها اإلاسخلكت للحطىُ غلى 

خاحُاتها مً ؾلؼ وزضماث حؿاغضها في ئشباع  الحاحاث الػامت ، وجدهُو الطالح الػام في غىء 

.  الاصًىلىحُت الػامت التي تهخضي بها

    وغلُه حػخبر الطكت  الىهضًت للىكهاث الػمىمُت ئخضي الؿماث الغةِؿُت اإلاميزة للضولت الحضًثت التي 

جدغص غلى ئصاعة انخطاصًا وجىظُم شإوجها بىاؾؿت  الخباصُ الخجاعي بضال مً اللجىء ئلى بػؼ ألاؾالُب 

. الػخُهت اإلاخسلكت  إلصاعة شإوجها الانخطاصًت 

: ضدور الىفقاث العموميت من جهت عامت - 2

ت أو  ًالضولت ممثلت في الىػاعاث اإلاغيٍؼ         ال حػض الىكهاث هكهاث غامت ئال ئطا ضضعث مً شخظ مػىىي غام 

ألاحهؼة اإلادلُت   أو مجالـ اإلاداقظاث واإلاضن والهغي أو الهُئاث  واإلاإؾؿاث الػامت طاث الصخطُت 

ت والظمت اإلاالُت اإلاؿخهلت  واإلاهطىص بالصخظ اإلاػىىي الػام هى طلَ الصخظ الظي  ًىظم نىاغض . الاغخباٍع

ين ، ونض اؾدىض الكٌغ اإلاالي لخدضًض  ؾبُػت  الهاهىن الػام ، وغالنخه بؿيره مً ألاشخاص الؿبُػُين واإلاػىٍى

ً اخضهما ناهىوي وآلازغ وظُكي . هظا ؤلاهكام ئلى مػُاٍع

ًان مً :اإلاعيار القاهووي -  ؿدىض هظا اإلاػُاع غلى الؿبُػت الهاهىهُت للصخظ الهاةم باإلهكام ،قاطا   َو

ًان مً أشخاص الهاهىن  ًان الؿغع منها ، أما ئطا  أشخاص الهاهىن الػام قان الىكهت حػض غامت مهما 

ًان الؿغع منها جدهُو هكؼ غام ،مثال ئطا نام شخظ ببىاء   الخاص قان الىكهت حػض زاضت ختى ئطا 

مؿدشكى أو مضعؾت  ،وجبرع بها ، قبالغؾم مً ًىن الهضف هى جدهُو مىكػت غامت،ؤلا أن ؤلاهكام نض ضضع مً 

. شخظ زاص ، وغلُه قاإلهكام هىا ال ٌػض ئهكانا غاما 

ؿدىض هظا اإلاػُاع غلى الؿبُػت الىظُكُت والانخطاصًت للصخظ الهاةم باإلهكام ، ولِـ :اإلاعيار الوظيفي -  َو

غلى الؿبُػت الهاهىهُت له، وبىاء غلى طلَ قال حػخبر  حمُؼ الىكهاث الػمىمُت التي جطضع مً ألاشخاص 

الػامت  هكهاث غامت ، بل ٌػض يظلَ قهـ جلَ التي جهىم بها الضولت بمىحب  ؾلؿتها آلامغة وؾُاصتها غلى 

ئنلُمها ، أما الىكهاث التي جهىم بها الضولت أو ألاشخاص الػامت؛ وجمازل هكهاث ألاقغاص قاجها حػخبر هكهت 

زاضت ، وغلى الػٌـ مً طلَ حػخبر الىكهاث التي ًهىم بها ألاشخاص الخاضت ؛الظًً قىغتهم الضولت في 

اؾخسضام ؾلؿنها آلامغة هكهاث غامت بشغؽ أن جٍىن هظه الىكهاث الػمىمُت هدُجت اؾخسضام ؾلؿتها 

 .الؿُاصًت
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:  الهدف منها جحقيق مىفعت عامت - 3

  ًجب أن ًٍىن الهضف مً الىكهاث الػمىمُت  هى ئشباع الحاحاث الػامت ، ومً زم جدهُو الىكؼ الػام 

وبالخالي ال حػخبر هكهاث غمىمُت جلَ الىكهاث التي تهضف ئلى ئشباع خاحُاث زاضت وجدهُو هكؼ زاص ٌػىص 

غلى ألاقغاص ، والحاحاث الػامت هي جلَ الحاحاث اإلاغجبؿت بىظاةل الضولت ألاؾاؾُت والتي ال ًمًٌ ججؼةتها 

مثل الضقاع الخاعجي واإلاداقظت غلى ألامً الضازلي وجلبُت خاحاث اإلاجخمؼ مً حػلُم وصحت، ئلى  حاهب 

الحاحاث الاحخماغُت يخهضًم ؤلاغاهاث للكهغاء واإلاػىػًٍ وحػمُم  هظام الػمان الاحخماعي والطحي ،ئلى ؾير 

طلَ مً اليشاؾاث الػامت التي تهضف ئلى جدهُو الطالح الػام وئشباع الحاحاث الجماغُت التي ال حؿخؿُؼ 

 1.ألاقغاص ئشباغها طاجُا 

قواعد الىفقاث العموميت   :  اإلاطلب الثاوي 

: ًجب أن ًسػؼ ؤلاهكام الػام لهىاغض جغاعى ؤلاهكام أهمها

قاعدة اإلاىفعت    : أوال

ًهطض بهاغضة اإلاىكػت أن ًٍىن الؿغع مً ؤلاهكام الػام صاةما جدهُو أيبر مىكػت ممٌىت، وحػخبر هظه 

 2ومدل ئهكام بين الٌخاب ؾىاء الخهلُضًً أو اإلادضزين  الهاغضة نضًمت في الكٌغ الانخطاص

ترجب غلى طلَ  أهه ال حؿاع   هظه الهاغضة جبرع الىكهت الػامت ماججلبه  مً مىاقؼ  لٍاقت أقغاص الشػب ٍو

الىكهاث  التي  ٌؿخكُض منها بػؼ ألاشخاص بؿبب هكىطهم  في اإلاجخمؼ ، هظا ال ٌػني أن الىكهاث الػامت ال 

ًمًٌ أن جطغف في قاةضة أشخاص مػىُين صون ؾيرهم بل بالػٌـ ًهخط ي مبضأ الخٍاقل الاحخماعي أن جإصي 

الىكهاث الػامت لكئت مخػغعة في اإلاجخمؼ صون ؾيرها يما في خالت الٍىاعر الؿبُػُت والظغوف الصحُت 

 3.ئلخ .....

ثاهيا قاعدة الاقخطاد  

ًغجبـ هظا الػامل بػامل اإلاىكػت ، خُث أهه ٌػني اؾخسضام أنل هكهت  ممٌىت ألصاء  هكـ الخضمت  أو 

الخضماث لظا ًجب غلى الهاةمين باإلهكام الػام ججىب أي جبظًغ أو  ئؾغاف ، ألن  في طلَ غُاغا إلابالـ يبيرة 

صون أن ًترجب غليها أي مىكػت أغل ئلى طلَ أن ؤلاؾغاف والخبظًغ مً حاهب ؤلاصاعة اإلاالُت ًإصي ئلى ػغؼغذ 

بت  برػ مداوالث اإلاٍلكين واإلاؿإولين في التهغب مً أصاء الػٍغ  4. الىكهت قيها ، ٍو

                                                             
.33غلى الػغبي وغبض اإلاػؿي غؿاف ، مغحؼ ؾبو طيغه ص   -1  

  2 .51 ، ص2000  ؾىػي غضلي هاشض ، الىحيز في اإلاالُت الػامت ،الضاع الجامػُت لليشغ ، مطغ ، ؾىت 

  3 .35 ، ص 2003 اغمغ ًدُاوي ، مؿاهمت في صعاؾت اإلاالُت الػامت ، صاع هىمت  لليشغ ، الجؼاةغ  ؾىت 

.52ؾىػي غضلي هاشض،  مغحؼ ؾابو ، ص  4  
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ثالثا قاعدة الترخيظ  

و هُئت غامت بأمىاُ غامت لظلَ ًجب أن جسػؼ لترزُظ مؿبو مً  حػني الىكهت الػامت جطغف غً ؾٍغ

ٍىن بهاهىن  زاص واحب  ػُت التي لها قهـ خو مىذ هظا الترزُظ ، ٍو الؿلؿت اإلاسخطت أي الؿلؿت الدشَغ

. الخىكُظ ، وال ًجىػ الخغوج غىه ئال  باؾخثىاء ناهىوي 

      ئن وحىص هظه الهاغضة والخهُُض بها ٌػض وؾُلت قػالت للمداقظت غلى ألامىاُ الػامت مً ؤلاؾغاف 

 1.  والخبظًغ، وهظه الهاغضة مً أبغػ ههاؽ الازخالف بين الىكهت الػامت والىكهت الخاضت

جقصيماث وضور الىفقاث العموميت   : اإلاطلب الثالث 

:  جقصيماث الىفقت العموميت-  1 

 :    الخقصيماث  العلميت

:  جهؿم الىكهاث خؿب الخهؿُم الػلمي ئلى زالر أهىاع هظيغها في ماًلي 

 :جقصيم الىفقاث العامت حصب دورتها

  هفقاث عادًت وهفقاث غير عادًت: 

 :  هفقاث عادًت- 1

ا غلى أؾاؽ مػُاع جٌغاعها الضوعي قترة في ًل ميزاهُت مً ميزاهُاث الضولت        هي التي جخجضص ؾىٍى

هت مىخظمت يمغجباث اإلاىظكين وهكهاث ضُاهت اإلاباوي الػامت والؿغم  الػاصًت ًل غام وبؿٍغ

 2واإلاىاضالث الػامت، و ال حػني بضوعٍت الىكهت و جٌغاعها ًل غام في اإلايزاهُت بىكـ اإلابلـ 

 : الىفقاث غير العادًت -  2  

هي هكهاث ال جخجضص بطىعة صاةمت وصوعٍت يىكهاث الحغوب والٍىاعر الؿبُػُت  وهكهاث مداعبت 

. ألاوبئت الؿاعةت 

اصة           وجمًٌ أهمُت جهؿُم الىكهاث ئلى غاصًت وؾير غاصًت   في جهضًغ الىكهاث جهضًغا صحُدا ، ٍػ

 غً البدث غً حؿؿُت الىكهاث الػاصًت مً ئًغاصاث غاصًت وحؿؿُت الىكهاث ؾير الػاصًت باًغاصاث ؾير 

ًالهغوع  3.غاصًت   

      

 

                                                             
  1 60 ، ص2002مدمض حماُ غلى هاللي ،  اإلاداؾبت الحٍىمُت ،صاع الطكاء لليشغ والخىػَؼ ، غمان، ؾىت  

  2 .22 ، ص 2005غلى ػؾضوص، اإلاالُت الػامت ،صًىان اإلاؿبىغاث الجامػُت ، الجؼاةغ ، ؾىت  -

.98  ، ص2003أبى مىطل ،مضزل للخىظُم ؤلاصاعي واإلاالُت الػامت، صاع اإلادمضًت الػامت ، الجؼاةغ ،-  3  
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:      جقصيم الىفقاث العامت حصب أغزاضها 

 1:جهؿم الىكهاث  الػامت خؿب اإلاجاالث وألاهضاف التي حؿعى لخدهُهها  مثاُ طلَ 

وهي الىكهاث اإلاسططت لخمٌين الجهاػ ؤلاصاعي للضولت مً الاؾخمغاع  في جهضًم زضماجه : الىفقاث ؤلاداريت - 1

اث صواةغ الضولت وؾيرها  . ومنها عواجب اإلاىظكين ومشتًر

ؼ الانخطاصًت : الىفقاث الاقخطادًت- 2 وهي الىكهاث طاث ألاهضاف الانخطاصًت مثل هكهاث ئوشاء اإلاشاَع

. الخ......والىكهاث اإلاسططت إلغاهاث البؿالت وؤلاغاهاث الانخطاصًت 

وهي الىكهاث اإلاسططت لخهضًم زضماث احخماغُت مثل الخػلُم والصحت والػمان :الىفقاث الاجخماعيت - 3

. الخ ......الاحخماعي 

ت وما شابه طلَ:الىفقاث العصكزيت- 4 .  حشمل هكهاث ألامً والضقاع وشغاء ألاؾلحت وبىاء اإلاطاوؼ الػؿٌٍغ

 : جقصيم الىفقاث العامت حصب طبيعتها

  الىفقاث اإلاىخجت والىفقاث غير اإلاىخجت :

ومكهىمها أن الىكهاث اإلاىخجت هي التي ًٍىن لها ئًغاصا مالُا  يىكهاث الؿٌَ الحضًضًت ، وجٍىن الىكهت ؾير 

اإلاىخجت ئطا لم جأحي باًغاص مالي يىكهاث ئوشاء وضُاهت الؿغم الػامت ، والػبرة هخا لِؿذ إلصعاع الىكهت باإلااُ 

الػام مً غضمه ئهما الػبرة بمضي ؾضاصها لحاحت خهُهُت  للمجخمؼ ولظا قان البػؼ بمُل ئلى جهؿُمها ئلى 

هكهاث هاقػت وهي التي ٌػىص أزغها غلى الشػب وئلى  هكهاث ؾير هاقػت وهي التي ٌؿخكُض منها  الشػب 

ت   2.ًالىكهاث اإلاظهٍغ

: الخقصيماث الوضعيت 

وهي التي حػخمض ئليها الضولت في جىظُم هكهاتها الػامت صون اغخباع منها لخهؿُماث الػلمُت خُث جبني ميزاهُتها 

بها  ت الؿاةضة في اإلاجخمؼ وحػخمض في جبٍى سُت والؿُاؾُت والانخطاصًت وؤلاصاٍع غلى حملت مً الاغخباعاث الخاٍع

: مػاًير مسخلكت هي 

  اإلاعيار ؤلاداري: 

ت التي جهىم بها خُث  جهؿم الىكهاث الػامت خؿب اإلاػُاع ؤلاصاعي غلى أؾاؽ الجهت أو الهُئت ؤلاصاٍع

 .ًخم جىػَػها حىب الىػاعاث التي جهىم بضوعها بالخىػَؼ غلى ألانؿام وألاحهؼة الخابػت لها

 

                                                             
  60 مدمض حماُ غلى هاللي ،مغحؼ ؾابو ، ص

1
  

 2010لػِؿىف ؾمير ، اإلاالُت الػامت في الجؼاةغ، مظيغة مهضمت غمً مخؿلباث  هُل شهاصة اإلااحؿخير  في الػلىم الانخطاصًت ، حامػت جلمؿان ؾىت 

06ص   2  
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  اإلاعيار الوظيفي: 

أما الخهؿُم الىظُكي قهى حهخم بخهؿُم الىكهاث الػامت خؿب الىظاةل التي جهىم بها الضولت صون 

ًاقت الىكهاث التي تهضف ئلى جدهُو هكـ   هت حؿمذ بجمؼ  الاهخمام بؿبُػت الىكهت ، وهظه الؿٍغ

خميز هظا الخهؿُم في  ًاهذ مىػغت غلى غضة وػاعاث أو مطالح ،ٍو الؿغع في نؿم واخض ختى ولى 

اث الضولت في خض طاتها وئهما ًىظغ ئليها في هؿام الهضف الظي ٌؿعي ئلى  ًىهه ال ًىظغ غلى مشتًر

. جدهُهه مً وعائها 

الخظ بأن الخهؿُم الىظُكي هى الطىعة الؿالبت في الىنذ الحاغغ في ميزاهُاث الضولت اإلاسخلكت   .ٍو

  اإلاعيار الاقخطادي : 

إؾـ هظا اإلاػُاع غلى الاغخباع الىظُكي خُث جظهغ قُه وظاةل الضولت في نؿاغاث مخػضصة  ٍو

لىظُكت واخضة ومثاُ غلى طلَ ميزاهُت الخجهيز خُث بهؿم الهؿاع الانخطاصي ئلى مجاالث مسخلكت 

 1.ًالؼعاغت والطىاغت والخجاعة والىهل 

 ئلى هكهاث الدؿُير 17-84 مً الهاهىن 25أما في الجؼاةغ قلهض جم جطيُل الىكهاث خؿب اإلااصة- 

: وهكهاث الاؾدثماع 

: هفقاث الدصيير - 1

ت  لؿير أحهؼة  الضولت واإلاػضاث واإلاٍاجب  ئلخ، ومىه ......ًهطض بىكهاث الدؿُير جلَ الىكهاث الػغوٍع

ال ًمٌىىا مالخظت أي نُمت مػاقت مىخجت جدملها هظه الىكهاث لالنخطاص الىؾني، أي أجها لم جهم 

بػملُت ئهخاج أًت ؾلػت خهُهُت قهظا الىىع مً الىكهاث مىحه أؾاؾا إلمضاص هُاًل الضولت بما 

جدخاحه مً أمىاُ ختى جخمًٌ مً حؿُير الضوالُب غلى مسخلل ألاوحه، وما صام أجها تهضف ئلى الخأزير 

ل ما جدضزه مً آزاع قهى ؾير مباشغ  لظلَ حؿمى أًػا  في الحُاة الانخطاصًت والاحخماغُت ًو

 2.بالىكهاث الاؾتهاليُت

 (الخجهيز )هفقاث الاشدثمار- 2

ًاهذ هكهاث الدؿُير جىػع خؿب الىػاعاث قان هكهاث الخجهيز أو  وههطض بها اإلاىغىغُت، ئطا 

الاؾدثماع جىػع خؿب الهؿاغاث وقغوع اليشاؽ الانخطاصي، مثل الؼعاغت والطىاغت، ألاشؿاُ 

. والبىاء، الىهل والؿُاخت

وجمثل ناةمت ميزاهُت هكهاث الاؾدثماع الىزُهت ألاؾاؾُت للميزاهُت لػملُاث الخجهيز والاؾدثماع وال 

ًاهذ مسجلت وججضع ؤلاشاعة ئلى أهه جسخلل الاغخماصاث اإلاكخىخت  ًمًٌ ألًت غملُت أن جىجؼ ئال ئطا 

 لخؿؿُت هكهاث الدؿُير غً جلَ التي جسطظ لؿض هكهاث الاؾدثماع خُث ججمؼ الاغخماصاث 

 

 

                                                             
  1 06لػِؿىف ؾمير، مغحؼ ؾابو، ص

ؾالم ًديى وؾػُض الغخماوي  اإلاهضي ، أؾاؾُاث في الىكهاث الػامت وئشٍالُت غضم جٍاقئها مؼ ؤلاًغاصاث الػامت في الجؼاةغ ،مظيغة مهضمت غمً  2 

  .14، ص 2003-2002مخؿلباث هُل شهاصة لِؿاوـ في غلىم الدؿُير، جسطظ مالُت ، حامػت اإلاضًت، 
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اإلاكخىخت باليؿبت ئلى اإلايزاهُت الػامت ووقها للمسؿـ ؤلاهماتي الؿىىي لخؿؿُت هكهاث الاؾدثماع 

 1:الىانػت غلى غاجو الضولت في زالر أبىاب هي

.  الاؾدثماعاث الىانػت واإلاىكظة مً نبل الضولت- 

. ئغاهاث الاؾدثماع اإلامىىخت مً نبل الضولت- 

.  الىكهاث ألازغي بغأؾماُ- 

: ضور الىفقاث - 2

 2:  للىكهاث الػمىمُت ضىع مخػضصة ومسخلت مً أهمها 

  ألاجور والزواجب والدفعاث الخقاعدًت: 

حػغف ألاحىع والغواجب واإلابالـ  الىهضًت التي جهضمها الضولت لؤلقغاص الػاملين  في أحهؼتها اإلاسخلكت 

. بأجها زمىا للخضماث التي ًهضمىجها ، وغلى الضولت أن جغاعي  أؾـ مػُىت جدضًض هظه اإلاغجباث 

  اث الدولت وجىفيذ ألاشغال العامت  : القيام بمشتًر

 وجمثل اةخمان ألاصواث واإلاػضاث وآلاالث  التي جهىم الضولت بشغائها أو جسطُطها إلشباع الحاحاث  

الػامت، وجبرػ هىا بػؼ الدؿاؤالث منها مً الؿلؿت التي جهىم بػملُت ؤلاشغاف غلى الشغاء ، قهض 

ت مخػضصة خؿب اإلاىاص اإلاؿلىبت والخبرة التي  و ؾلؿاث ال مغيٍؼ ت  أو غً ؾٍغ جٍىن الؿلؿت اإلاغيٍؼ

. جدخاحها 

و اإلاهاولين بػض ؤلاغالن غً اإلاىانطاث بشغوؽ مػُىت  -  أما جىكُظ ألاشؿاُ الػامت ، قخٍىن غً ؾٍغ

هضم الغاؾبىن بدىكُظ  غغوغهم للخػانض غلى ألاشؿاُ الػامت  . ،  ٍو

ت في جىكُظ ألاشؿاُ  وطلَ -  ًاهذ جبغي الؿٍغ أو جهىم الضولت ، وفي خاالث مػُىت وزطىضا ئن 

لخطىضُتها  باالجطاُ وؤلاهكام مؼ مهاولين مػىُين صون أن حػلً مؿبها غً ؾبُػت الػمل الظي 

.  جهىم به 

  حػخبر اإلاىذ وؤلاغاهاث جُاعا مً ؤلاهكام جهغع الضولت صقػت ئلى قئاث احخماغُت:   ؤلاعاهاث  

مػُىت أو هُئاث غامت وزاضت صون أن ًهابله جُاع  مً الؿلؼ والخضماث وجهؿم ؤلاغاهاث 

 :ئلى 

 وهي مبالـ ههضًت جهضمها الضولت ئلى  الهُئاث الػامت اإلادلُت :ؤلاعاهاث الداخليت - 1

. الخ..........إلاؿاغضتها غلى الهُام بىاحباتها ، أو حؿؿُت العجؼ اإلاالي في ميزاهُتها

وجخسظ ؤلاغاهاث اإلامىىخت للػالم الخاعجي أشٍاال مخػضصة ، : اإلاىح وؤلاعاهاث الدوليت - 2

يأن جٍىن مغجبؿت بمشغوع ، جٍىن اإلاػىهت الخاعحُت مشغوؾت بشغوؽ مػُىت أو ؾير 

. مشغوؾت مثل ؤلاغاهاث اإلاهضمت ئلى الضُو الطضًهت أو الشهُهت 

                                                             
  1 34،35غلى ػؾضوص، مغحؼ ؾابو، ص 

  .51 ، 49 ، ص 2007مدمض ؾانت وهضي الػؼاوي ، ئنخطاصًاث اإلاالُت الػامت ، صاع اإلاؿيرة لليشغ ، ؾىت 
2  
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غبئ زهُل غلى اإلاىاػهت الػامت للضولت إلاا   الهغوع الػامت:أقصاط الدًن العام وفوائده - 

ت وحؿضًض اإلابلـ  ألاضلي اإلاهترع جهاًت الكترة  جخؿلبه مً جدمُلها نُمت الكىاةض الؿىٍى

الؼمىُت اإلادضصة في شغوؽ ئضضاع الهغع الػام ، ومً ألاهمُت بمٍان أن حػمل الضولت 

ًان هىع هظه الهغوع وآحالها )غلى الخسلظ ما أمًٌ مً غبء صًىجها الػامت  ،   (أًا 

. وطلَ بخسطُظ اإلاىاعص اإلاالُت لخضمتها 

مزاحل جىفيذ الىفقاث العموميت  : اإلابحث الثالث           

جخمثل غملُاث الىكهاث في اؾخػماُ اغخماصاث اإلاغزظ "  مً ناهىن اإلاداؾبت الػمىمُت 11جىظ اإلااصة            

 هي 2 مً الكهغ 15، أما اإلااصة "22- 21- 20-19بها وجدهُو مً زالُ ؤلاحغاءاث اإلادضصة في اإلاىاص 

. الالتزام،الخطكُت، ألامغ بالضقؼ

اإلازحلت ؤلاداريت   :  اإلاطلب ألاول                  

 حشمل زالر غلمُاث هي الالتزام ، الخطكُت و ألامغ بالضقؼ، وهظه الػملُاث مً ضالخُت ألامغ :اإلازحلت ؤلاداريت

بالطغف  

 وشىء الضًً 1وهى في الىانػت التي جيص ئ الالتزام في طمت الضولت  أي ؤلاحغاء ًخم ئزباث  :  الالتزام 

ىهؿم ئلى نؿمين  :  يخػُين مىظل، أو الاجكام مؼ مخػهض غلى بىاء مػهض ،أو شغاء لىاػم وججهيزاث ٍو

زم ًلُه الالتزام اإلاداؾبي  وطلَ في جسطُظ مبلـ الىكهت وزطمه مً الاغخماص :      الالتزام الهاهىوي 

ت والظي ًمؿَ مداؾبت  ػؿلؼ هظه اإلاغخلت ألامغ بالضقؼ في اإلاإؾؿاث الػمىمُت ؤلاصاٍع اإلاىاؾب  ٍو

ت لاللتزام  بالىكهاث ،خُث جدُذ مداؾبت هظه الالتزاماث الهُام في ًل لحظت بخدضًض  مبلـ  ئصاٍع

الالتزاماث  اإلاىجؼة نُاؾا  الاغخماصاث مخاخت ، وجسػؼ هظه اإلاغخلت  اإلاىاقهت و جأشيرة مغانبت الىكهاث 

والالتزاماث اإلاؿبهت 

  أي ؤلاحغاء الظي مً زالله ٌؿمذ بالخأيُض 2 وهى الخهضًغ الكػلي  للمبلـ الىاحب صقػت :الخطفيت 

مً خهُهت  الضًً وجدضًض مبلـ ضغقه الىكهاث غلى أؾاؽ الؿىضاث والىزاةو اإلاداؾبُت التي جثبذ 

خم غملُت الخطكُت مً زالُ وغؼ غباعة  غلى وزاةو مً ؾغف آلامغ "زضمت مإصاه"وشىء الضًً،ٍو

بالطغف ًىكغص أًػا بدىكُظ  هظه اإلاغخلت ، ؤلا اهه ٌػكي مً ئوشاء قىاجير أو مظيغاث مخػلهت 

 .بمطاٍعل مؿبهت بمبلـ ًهل غً زمؿماةت صًىاع حؼاةغي 

 

 

                                                             
  1 .1990 أوث 15 اإلاإعر في 90-21 مً الهاهىن 19اإلااصة   

108 مدمض ضؿير بػلي ، ؾيري أبى الػال ، اإلاالُت الػامت  ، صاع وشغ الػلىم لليشغ والخىػَؼ ، غىابت  الجؼاةغ،  ص   2  
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  ألامز بالدفع  

غ الحىالاث ،  وهى ؤلاحغاء الظي مً زالله ًضقؼ الىكهت الػمىمُت ،أي ٌػض آلامغ بالطغف أو  جدٍغ

 خُث ال ًجىػ جىكُظ أو صقؼ أي هكهت غمىمُت 1ؤلاحغاء الظي ًأمغ بمىحبت صقؼ الىكهاث الػمىمُت 

. صون آلامغ بالطغف 

اإلازحلت اإلاحاشبيت  : اإلاطلب الثاوي 

ٌػض الضقؼ ؤلاحغاء  " 90-21 مً ناهىن 22وهظه مغخلت الضقؼ ، قدؿب اإلااصة : اإلاغخلت اإلاداؾبُت 

". الظي ًخم بمىحبه ئبغاء الضًً الػمىمي 

في هظه اإلاغخلت ًهىم اإلاداؾب الػمىمي، بدؿضًض الىكهاث الػمىمُت وهظا بػض اؾخالمه لحىالت 

. الضقؼ اإلاغقهت بٍل الىزاةو اإلاداؾبُت ، وجدههه مً جىقغ ًل الشغوؽ الالػمت لدسجُل الحىالت 

: ونبل  نبىُ أي هكهت ًجب غلى اإلاداؾب الػمىمي الخدهو مً 

  مؿابهت الػلمُت مؼ الهىاهين وألاهظمت اإلاػمىُ بها . 

  ضكت آلامغ بالطغف أو اإلاكىع له. 

 شغغُت غملُت جطكُت الىكهاث وجىقغ الاغخماصاث  الالػمت .. 

  الؿابؼ ؤلابغاتي للضقؼ أي اإلاؿخكُض مً الىكهت هى الصخظ اإلاؿمىح له ناهىهُا مً اؾخالم

 .اإلابلـ

 جأشيراث غملُاث اإلاغانبت التي هطذ غليها الهىاهين وألاهظمت  اإلاػمىُ بها . 

  الصحت الهاهىهُت للمٌؿب  ؤلابغاتي ، أي الخأيض مً صحت الضقؼ وأن الصخظ هى هكؿه

 .اإلاػني بالىكهت وهى الظي له ضكت ؤلامػاء

  الخأيض مً وحىص اإلاسؼون اإلاالي الٍافي لخؿؿُت الىكهاث. 

  ًجب غلى اإلاداؾب الػمىمي أن ًدترم آلاحاُ الهاهىهُت للضقؼ وطلَ خؿب اإلاغؾىم

 خُث ًجب غلى اإلاداؾب الػمىمي أن ًدىُ ألاوامغ بالطغف ئلى خىالاث 46-93الخىكُظي 

خم خؿابها ئبخضاءا  مً شهغ ئضضاعها 10الضقؼ في أحل أنص ي  ش اؾخالمها ، ٍو  أًام مً جاٍع

ػُت والخىظُمُت  وفي خالت غضم مؿابهت ألامغ بالطغف أو  مداولت الضقؼ لؤلخٍام الدشَغ

اإلاػمىُ بها ًهىم اإلاداؾب الػمىمي بابالؽ آلامغ بالطغف يخابُا عقػه الهاهىوي للضقؼ في 

ش حؿلمه ألامغ بالطغف أو خىالت الضقؼ 20أحل أنطاه   . ًىما ابخضاءا مً جاٍع

ً بالطغف وسخت مً ألامغ بالطغف  وبػض غملُت الضقؼ ًغؾل  اإلاداؾبىن الػمىمُىن لآلمٍغ

 .أو خىالت الضقؼ  غليها جأشيرة الدؿضًض 

 

 

 
                                                             

اإلاخػلو باإلاداؾبت الػمىمُت، هكـ اإلاغحؼ الؿابو 21-90 مً الهاهىن 21اإلااطة  1  
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مًٌ جلخُظ اإلاغاخل ألاعبػت لخىكُظ الىكهاث الػمىمُت ،وألاغىان اإلاٍلكىن بدىكُظها  في اإلاسؿـ   ٍو

:  الخالي 

مزاحل وأعوان جىفيذ الىفقاث العموميت   :  3 شكل رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .إعداد الطالبت اعخمادا على ما شبق : اإلاطدر 

 

 

 

 مزاحل وأعوان جىفيذ الىفقاث العموميت

 اإلازحلت اإلاحاشبيت اإلازحلت ؤلاداريت

 الالتزام

 الخطفيت

 ألامز بالدفع

 

 آلامز بالطزف

  الدفع

 اإلاحاشب العمومي
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لىفقاث العموميت   ابدىفيذؤلاجزاءاث الخاضت : اإلاطلب الثالث                    

جخؿلب الىكهاث الخاضت  بالطكهاث الػمىمُت والىكهاث الاؾخعجالُت  ئحغاءاث زاضت لخىكُظ الىكهاث 

.  اإلاخػلهت بها 

:  إجزاءاث جىفيذ الىفقاث اإلاخعلقت بالطفقاث العموميت- 1

ًمًٌ حػٍغل الطكهت الػمىمُت غلى أجها غهض ئصاعي ًبرمه أخض ألاشخاص الػمىمُت مؼ شخظ ؾبُعي أو 

مػىىي ًلتزم هظا ألازير بمهخػاه جىكُظ غملُت أو جهضًم مػضاث ـأو زضمت مهابل زمً و شغوؽ   وآحاُ 

ؼ 1. مدضصة في الػهض  أما اإلاشغع الجؼاةغي قهض غغف الطكهاث الػمىمُت أجها غهىص مٌخىبت في مكهىم الدشَغ

اإلاػمىُ به، جبرم بمهابل مؼ اإلاخػاملين انخطاصًين وقو شغوؽ اإلاىطىص غليها ، لخلبُت خاحُاث اإلاطلحت 

اإلاخػانضة في مجاُ  ألاشؿاُ واللىاػم والخضماث  والضعاؾاث ، وجبرم الطكهاث الػمىمُت نبل الشغوع في 

. 2جىكُظ الخضماث 

مًٌ أن ًطغف حؼء مً الىكهت اإلاسططت لهظا الػهض مؿبها للمخػانض نبل الخىكُظ اإلااصي للخضمت أو بػض  ٍو

ًامل  جىكُظ حؼء منها مؿبها للمخػانض ، و هٍىن في هظه الحالت أمام صقؼ حؼء مً الىكهت صون جطكُت 

ًامل  التزاماجه  في الطكهت ، وجٍىن يُكُاث صقؼ الىكهاث  الىكهت، يما ًخم الضقؼ للمخػانض بػض جىكُظ 

ت اإلاالُت للطكهاث الػمىمُت في زالر ضىع وهي الدؿبُو ، الضقؼ غلى الحؿاب،  الػمىمُت في مجاُ الدؿٍى

ت غلى عضُض الحؿاب وطلَ وقها لىظ اإلااصة  اإلاخػلو بدىظُم 250 -02 مً اإلاغؾىم الغةاس ي عنم 61الدؿٍى

. الطكهاث الػمىمُت 

هى ًل مبلـ ًضقؼ نبل جىكُظ الخضماث مىغىع الػهض ، وبضون مهابل للخىكُظ اإلااصي للخضمت ، وال : الدصبيق- 

غلُه ئال  ئطا نضم يكالت مػاصلت مؿبها ًطضعها بىَ حؼاةغي أو ضىضوم غمان الطكهاث  ًدطل اإلاخػانض

 ً الػمىمُت أو بىَ أحىبي مػخمض مً نبل بىَ حؼاةغي ،والدؿبُو ًٍىن ئما حؼاقُا أو حؿبُو غلى الخمٍى

. واؾخثىاء ًٍىن حؿبُها ئغاقُا 

 باإلااةت مً الؿػغ ألاولي للطكهت ، ًضقؼ مغة واخضة أو ًهؿـ غلى 15 ًدضص الدؿبُو الجؼافي بيؿبت أنطاها 

ً قال ًٍىن مً خو اإلاخػانض ؤلا   ٍىن مً خو اإلاخػانض صون شغوؽ ، أما الدؿبُو  غلى الخمٍى غضة صقػاث  ٍو

 

                                                             
1 .120 مغحؼ ؾابو طيغه ،ص  ،صهُضوي ًديى ، اإلاالُت الػمىمُت 

  

ػاث اإلاغقو الػام   ص 2015 ؾبخمبر 16 مإعر في 247-15 مً اإلاغؾىم عةاس ي  عنم 3 و 2 اإلاىاص   05 ، ًخػمً جىظُم  الطكهاث الػمىمُت  وحػٍى

.https://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2015/A2015050.pdf  2020-04-15   اؾلؼ غلُه  ًىم  
2  

https://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2015/A2015050.pdf
https://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2015/A2015050.pdf
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ت لخىكُظ الطكهت ، وال ًيبغي أن جخجاوػ  ئطا ازبذ خُاػجه غهىص أو ؾلباث مإيضة للمىاص أو اإلاىخجاث الػغوٍع

 ً مًٌ للمطلحت أن 50مجمىع  الدؿبُو الجؼافي والدؿبُو غلى الخمٍى  باإلااةت مً مبلـ ؤلاحمالي للطكهت، ٍو

 مً اإلاغؾىم الغةاس ي 79 مً مبلـ الضقؼ غلى الحؿاب ،وهظا خؿب اإلااصة 80جمىذ حؿبُها ئغاقُا ال بخجاوػ 

02-250 .

ٍىن  : الدفع على الحصاب-  هى ًل صقؼ جهىم به اإلاطلحت اإلاخػانضة مهابل جىكُظ حؼتي إلاىغىع الطكهت ، ٍو

مًٌ أن ًخػمً الػهض قترة أؾىُ جدىاؾب وؾبُػت الخضمت، ولًٌ غلُه أن  ا ، ٍو الضقؼ غلى الحؿاب شهٍغ

مداغغ زاضت باألشؿاُ اإلاىجؼة ، أو حضُو جكطُلي غً اللىاػم مىاقو غلُه مً : ًهضم ئخضي الىزاةو الخالُت

 مً اإلاغؾىم 73اإلاطلحت اإلاخػانضة ، أو حضُو ألاحىع أو حضُو الخٍالُل الاحخماغُت وطلَ وقها لىظ اإلااصة 

. 250-02الغةاس ي عنم 

الضقؼ اإلاإنذ أو النهاتي للؿػغ اإلاىطىص غلُه في الطكهت بػض الخىكُظ   وهي: الدصويت على رضيد الحصاب  - 

ترجب غً طلَ عص انخؿاغاث الػمان وشؿب الٌكالت التي نضمها اإلاخػانض  الٍامل و اإلاغض ي  إلاىغىغها ، ٍو

. يػمان

: ؤلاجزاءاث الخاضت بدىفيذ الىفقاث الاشخعجاليت - 2

     هي ئحغاء زاص لخىكُظ الىكهاث الػمىمُت التي بؿبب اؾخعجالها ال ًٌمً اهخظاع آلاحاُ الػاصًت لخؿبُو 

ًالت  للىكهاث  خم ئخضار الى ئحغاءاث ضغف الىكهت مً ئزباث والتزام وجطكُت وأمغ بالطغف والضقؼ ، ٍو

دت للمداؾب اإلاسخظ  . بمهغع مً الامغ بالطغف إلايزاهُت الهُئت الػمىمُت بػض اإلاىاقهت  الٌخابُت الطٍغ

ًالت الىكهاث بدىكُظ الىكهاث الخالُت   1: جخٌكل و

 الىكهاث الطؿيرة التي جسظ ألاصواث والدؿُير . 

 أحىع اإلاىظكين الػاملين بالؿاغت أو بالُىم. 

  حؿبُهاث غً مطاٍعل اإلاهماث . 

  ًالت الىكهاث  .ألاشؿاُ اإلاىجؼة في و

 

 

 

 

                                                             
ًاالث والخكهاث وجىظُمها وؾيرها  ص 1993 ماي 05 اإلاإعر في 108-93 مً اإلاغؾىم الخىكُظي عنم 18 و3 و 2اإلاىاص .  -8  اإلاخػلو بٌُكُاث أخضار و

10 https://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/1993/A1993030.pdf    2020-04-15   أؾلؼ غلُت ًىم 
1  
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غاحؼ ئن انخط ى الحاُ   ًالت ٍو ًىغؼ جدذ جطغف ًل ويُل حؿبُو ٌؿاوي اإلابلـ اإلادضص في مهغع ئوشاء الى

بىكـ الشٍل ، ًضقؼ  اإلاداؾب الػمىمي اإلاػين اإلاسخظ اإلابلـ بؿلب مً الىيُل ئلى خؿاب وغؼ ألامىاُ 

هىم بػض طلَ الىيُل بدؿلُم  ل أو بىاؾؿت ضَ أو خىالت أو ههضا ،ٍو ًالت الىكهاث بالخدٍى اإلاكخىح باؾم و

الىزاةو التي جثبذ صقػت للىكهت لآلمغ بالطغف في جهاًت ًل شهغ يأنص ى أحل ، قُطضع آلامغ بالطغف أمغا أو 

ًالت ، باليؿبت  للمبالـ الهاهىهُت اإلاإشغ  غليها مً نبل اإلاغانب   ت لطالح خؿاب ئًضاع أمىاُ الى خىالت للدؿٍى

اإلاالي ، يما ًخىلي مؿَ اإلاداؾبت  الخاضت بالدؿبُهاث  اإلادطل غليها وألامىاُ اإلاؿخػملت وألامىاُ 

ًالت ًجب غلى الىيُل ئعحاع مبلـ الدؿبُو الظي مىذ له ئلى  الاخخُاؾُت ، وغىض جهاًت ًل ؾىت وخين ئلؿاء الى

 1.خؿاب ئًضاع ألامىاُ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 ،   المتعلق بكيفيات أحداث وكاالت والتفقات وتنظيمها وسيرها1993 ماي 05 المؤرخ في 108-93 مً اإلاغؾىم الخىكُظي عنم 27 و19 اإلااصة 

  .2020-04-15 أؾلؼ غلُه ًؼم  https://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/1993/A1993030.pdf 1 . 10ؾابو طيغه ، ص  مغحؼ

https://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/1993/A1993030.pdf
https://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/1993/A1993030.pdf
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خالضت الفطل  

:        مً زالُ صعاؾدىا لهظا الكطل وحضها أن

. للغنابت اإلاالُت أهضاف غضًضة أهمها الخدهو مً أن ؤلاهكام جم وقها إلاا هى مهغع له- 

. جدبؼ الغنابت اإلاالُت أؾالُب لخدهُو الغنابت - 

.  جهؿُم الغنابت اإلاالُت ئلى غضة أهىاع جؿبهها هُئاث مالُت مٍلكت بها- 

. الىكهاث الػمىمُت هي مبلـ ههضي ًسغج مً طمت اإلاالُت لصخظ مػىىي غام نطض ئشباع خاحت غامت- 

َ العجلت الانخطاصًت للضولت -  . لها أهمُت يبيرة لخدٍغ

. للىكهت الػامت غىاضغ مدضصة وصنُهت ًجب أن جخطل بها الىكهت ختى جطبذ هكهت غامت- 

ًىحض غضة نىاغض ًجب أن جخىقغ في هظه الىكهاث وطلَ مً أحل حػظُم اإلاىكػت التي وحضث مً أحلها - 

.   وجهؿُماث مخػضصة

ت وغلىم الدؿُير ومً  وؾىف هخؿغم في الكطل اإلاُضاوي  خىُ صعاؾت خالت ًلُت الػلىم الانخطاصًت والخجاٍع

. زالله يظلَ ؾىف  هخػغف غلى يُكُت جىكُظ الىكهاث الػمىمُت 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تغانم عموميات حول كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير جامعة مس املبحث األول :  

مبادئ امليزانية، أنواع امليزانيات ومكوناتها لدى الكلية املبحث الثاني :  

 املبحث الثالث : مراحل تنفيذ امليزانية والرقابة عليها .

 

 الفصل امليداني 

ية دراسة حالة  كلية العلوم االقتصادية والتجار 

جامعة مستغانم  –وعلوم التسيير   
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:  ثمهيد 

بلىاكض اإلاداؾبت اللمىمُت وألاكىان اإلايلفىن بدىفُظ  الىفلت         بلضما جؼغكىا في الجاهب الىـغي 

ؾىف همغ آلان ئلى الجاهب الخؼبُلي الظي ؾىف هخلغض مً زالله ئلى مغاخل اللمىمُت والغكابت كليها، 

ئكضاص اإلايزاهُت و صوع ألاكىان اإلايلفين باإلاداؾبت اللمىمُت في جىفُظ اإلايزاهُت كلى مؿخىي ولُت الللىم 

ت و كلىم الدؿُير بجاملت كبض الخمُض بً باصٌـ  حاملت مؿخغاهم و لهظا كؿمىا هظا  الاكخصاصًت الخجاٍع

 :الفصل ئلى 

ت و كلىم الدؿُير: اإلابدث ألاٌو  . كمىمُاث كً ولُت الللىم الاكخصاصًت،الخجاٍع

. مباصب اإلايزاهُت،أهىاق اإلايزاهُاث و ميىهاتها لضي اليلُت: اإلابدث الثاوي

 .مغاخل جىفُظ اإلايزاهُت و الغكابت كليها: اإلابدث الثالث
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عمىميات حىل كلية العلىم الاقحصادًة والحجارية وعلىم الخسيير  بجامعة مسحغاهم  : اإلابحث ألاول 

سُت كً اليلُت ، وشأتها ومهامها    ؾىلؼى إلادت  جاٍع

ثقدًم كلية العلىم الاقحصادًة والحجارية وعلىم الخسيير   : اإلامللل ألاول 

  إلاحة ثاريخية عً الكلية

ت وكلىم الدؿُير بمىحب اإلاغؾىم الخىفُظي 2012أوشأث ؾىت  ، جدذ اؾم ولُت الللىم الاكخصاصًت والخجاٍع

لُىت 07 اإلاإعر في 220-98  اإلالضٌ واإلاخمم للمغؾىم  الخىفُظي 2012 فبراًغ 12  اإلاإعر في   77/12عكم  حٍى

:  واإلاخظمً ئوشاء حاملت مؿخغاهم ، خُث مغث  كملُت ئوشاء اليلُت  كلى  كضة مغاخل هماًلي 1998

 1978 :  ئوشاء اإلاغهؼ الجامعي بمؿخغاهم. 

 1984 : ئوشاء اإلاغهؼ الجامعي ئلى كضة مضاعؽ وملاهض هظهغ منها اإلاضعؾت الىػىُت للللىم ألاؾاؾُت. 

 1988 : ئوشاء كؿم اإلاداؾبت والجباًت كلى مؿخىي اإلاضعؾت الىػىُت للللىم ألاؾاؾُت . 

 1989 :ئوشاء كؿم  ؤلاكالم  آلالي كلى مؿخىي اإلاضعؾت الىػىُت للللىم ألاؾاؾُت. 

 1991  :  ت طمً جسصصاث  اإلاغهؼ الجامعي بمؿخغاهم  .ئصعاج جسصص الللىم الخجاٍع

 1998 :  ت  .مم ئوشاء حاملت مؿخغاهم أصبدذ جظم ملهض الخلىق والللىم الخجاٍع

 2012 : ت ئلى ولُخين لخصُذ  :جلؿُم ولُت الخلىق والللىم الخجاٍع

ولُت الخلىق والللىم الؿُاؾُت  - 1

ت وكلىم الدؿُير  - 2 ولُت الللىم الاكخصاصًت ، الخجاٍع

ت وكلىم الدؿُير كضص ملخبر مً اإلاىؿفين وألاؾاجظة خُث   جظم ولُت الللىم الاكخصاصًت ، الخجاٍع

ا صاةما  وأؾخاط واخض  أحىبي وجظم 120جظم   في 6 كامال مخلاكض و11 مىؿف و 64 أؾخاطا حؼاةٍغ

. ئػاع ما كبل الدشغُل 

:  أكؿام وهي5 هما جظم اليلُت 

كؿم الجظق اإلاشترن  -  1

كؿم الللىم اإلاالُت واإلاداؾبت  - 2

ت  - 3 كؿم الللىم الخجاٍع

.  كؿم الللىم ااجلخصاصًت - 4

 كؿم الللىم الدؿُير   5

 .هما جدخىي كلى مغاهؼ لإلكالم آلالي ومىخبت اليلُت 
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  مهام الكلية  :

:  مً مهام اليلُت  ما ًلي 

  بالبدث وفي ؾبُل البدث ً  . جللين الؼلبت مىاهج البدث  وجغكُت الخيٍى

  غها  . اإلاؿاهمت في ئهخاج ووشغ ملهم  للللم واإلالاعف وجدصُلها وجؼٍى

  غ الخىىىلىجي كلى الخصىص وجخمثل اإلاهام  ألاؾاؾُت لليلُت  في مجاٌ البدث الللمي والخؼٍى

 :فُما ًلي 

  غ الخىىىلىجي  .مؿاهمت في الجهض الىػني للبدث الللمي  والخؼٍى

  جغكُت الثلافت الىػىُت ووشغها . 

  اإلاشاعهت في صكم اللضعاث  الىػىُت . 

  جثمين هخاةج البدث  ووشغ ؤلاكالم الضولت  في جباصٌ اإلالاعف وأزغها. 

  ًالىىعي  والظي ًمىنهم م ً جىفير ول ؤلامياهُاث للؼلبت للىصىٌ ئلى أخؿً ص عحت مً الخيٍى

 . اكخدام اإلاجاٌ  الاكخصاصي في أي ميان وفي  أي وكذ 

الهيكل الحىظيمي للكلية ومهام مخحلف مصالحها  : اإلامللل الثاوي 

ؾىلغض في هظا اإلاؼلب الهُيل الخىـُمي لليلُت ومهام مسخلف مصالخها  

  الهيكل  الحىظيمي للكلية 

ًخيىن الهُيل الخىـُمي لليلُت  مً كماصة اليلُت وهىاب اللمُض ، ألاكؿام ، ألاماهت اللامت  ومسخلف 

 أوث 24اإلاصالح  ألازغي باإلطافت ئلى اإلاىخبت اليلُت  وهظا بىاءا كلى اللغاع الىػاعي  اإلاشترن اإلاإعر في 

ت الجاملت  واليلُت  واإلالهض وملخلت الجاملت ومصالخها  اإلاشترهت ، 2004  اإلاخظمً الخىـُم ؤلاصاعي إلاضًٍغ

ت وكلىم الدؿُير بجاملت مؿخغاهم   1والشيل الخالي ًبين الخىـُم ؤلاصاعي ليلُت الللىم الاكخصاصًت والخجاٍع

 

 

 

 

 

                                                                                           
ضة 2004 أوث 24اللغاع الىػاعي اإلاشترن اإلاإعر في  1 ت الجاملت واليلُت و اإلالهض وملخلت الجاملت بمصالخها اإلاشترهت  ، الجٍغ  اإلاخظمً الخىـُم ؤلاصاعي إلاضًٍغ

ت ، اللضص  ش ؤلاػالق - https://services.mesrs.dz/DEJA/fichiers_sommaire_des_textes//55%20AR.PDF  24 ص 2004 ،62الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼاةٍغ جاٍع

  2020-03-29ًىم  

https://services.mesrs.dz/DEJA/fichiers_sommaire_des_textes/55%20AR.PDF
https://services.mesrs.dz/DEJA/fichiers_sommaire_des_textes/55%20AR.PDF
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 الهيكل الحىظيمي لكلية العلىم الاقحصادًة والحجارية وعلىم الخسيير:  4الشكل رقم 

 

 

 هائل العميد 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 . 2004 أوت 24مً إعداد الملالبة اعحمادا على القزار الىساري اإلاشترك اإلاؤرخ في  : اإلاصدر

 

 

 عميد الكلية

 ألاماهة العامة

هائل العميد اإلاكلف بما بعد 

الحدرج والبحث العلمي والعالقات 

(الملىر الثالث) الخارحية   

هائل العميد اإلاكلف 

بالدراسات و اإلاسائل 

 اإلازثبملة بالمللبة

 مصلحة الحدريس

مصلحة الحعليم والحقييم 

 والحىحيه

  

 مصلحة ؤلاحصائيات وؤلاعالم

 مصلحة محابعة الحكىيً فيما بعد الحدرج

 مصلحة محابعة أوشملة البحث

 مصلحة الحعاون والعالقات الخارحية

مصلحة اإلايزاهية 

 واإلاحاسبة

مصلحة الىسائل 

 العامة والصياهة

مصلحة ألاوشملة  مصلحة اإلاسحخدمين

العلمية والثقافية 

 والزياضية

 فزع اإلايزاهية

 فزع اإلاحاسبة
   الىسائلفزع

الصياهة  فزع  

  ألاساثذةفزع

 اإلاسحخدمين فزع

 والحقىيين نؤلاداريي

 وأعىان اإلاصالح

 مكحبة الكلية

  كلية مكحبةمسؤول 

 رئيس مصلحة الحىحيه والبحث البيلىغزافي رئيس مصلحة جسيير الزصيد الىثائقي
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مهام مصالح الكلية :  اإلامللل الثالث 

 الكلية عميد .1

خىلى ؾيرها كً اإلاؿإوٌ وهى اليلُت ًضًغ  ت وؾاةلها حؿُير ٍو  :ًخىلى الصفت وبهظه واإلااصًت، واإلاالُت البشٍغ

 الجاملت عةِـ له ًفىطها التي الدؿُير اكخماصاث بالصغف آلامغ هى. 

 لت جخلغع  لم الظًً اليلُت مؿخسضمي ٌلين  لخلُُنهم أزغي  ػٍغ

 ماعؾها الؿلمُت الؿلؼت ًخىلى  .ؾلؼخه جدذ اإلاىطىكين اإلاؿخسضمين حمُم كلى ٍو

 اليلُت مجلـ احخماكاث ًدظغ. 

 غ ٌلض غؾله لليشاػاث الؿىىي  الخلٍغ  .اليلُت مجلـ مً كلُه اإلاصاصكت بلض الجاملت عةِـ ئلى ٍو

 أكؿام وعؤؾاء اليلُت مىخبت مؿإوٌ و لليلُت كام وأمين هاةبان ٌؿاكضه 

 بالمللبة اإلازثبملة واإلاسائل بالدراسات اإلاكلف العميد هائل .2

 :ًلي بما ًخىفل فهى 

 الخضعج ػلبت حسجُل ومخابلت حؿُير طمان 

 كلى جدؿِىه أحل مً ئحغاء ول اكتراح أو وأزظ الخللُم أوشؼت ؾير مخابلت 

 اللمُض

 ًللؼلبت وؤلاخصاةُت الاؾمُت اللاةمت مؿ 

 ووشغه وملالجخه الؼلبت لفاةضة البُضاغىجي ؤلاكالم حمم 

ىلؿم  مصالح كضة ئلى ٍو

 :  مصلحة الحدريس1.2

 :ثكلف مصلحة الحدريس للكلية بمحابعة اإلاهام الحالية

 .الخدظير وؤلاشغاف كلى كملُت الدسجُالث لخاملي شهاصة البيالىعٍا الجضص .1

الث الؼلبت .2 . ؤلاشغاف كلى كملُت جدٍى

. مخابلت ػلباث اللؼل ألاواصًمُت والخجمُض للؼلبت .3

. مخابلت الخالت الخأصًبُت لؼلبت اليلُت .4

. 1ؤلاشغاف كلى حسجُالث ػلبت اإلااؾتر  .5

. لؼلبت اإلااؾتر كىض الؼلب (مصلخت الشهاصاث)ئكضاص وسخ ػبم ألاصل لشهاصاث الىجاح  .6

الخاصت بؼلبت اإلااؾتر زالٌ فترة الضعاؾت وحؿلُمها إلاصلخت  (لِؿاوـ)الاخخفاؾ بشهاصة الىجاح  .7

. الشهاصاث الخابلت لليلُت كىض الخسغج الؼالب وحؿلم للؼلبت الغاؾبين في ػىع اإلااؾتر كىض الؼلب

. مخابلت ومغاحلت كاكضة البُاهاث البُضاغىحُت لؼلبت اليلُت .8

. لؼلبت اليلُت (ملف الخضمت الىػىُت)مخابلت ومغاحلت كاكضة البُاهاث  .9

. لؼلبت اليلُت (ملف الخأمُىاث)مخابلت ومغاحلت كاكضة البُاهاث .10
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. مخابلت ومغاحلت مسخلف ؤلاخصاةُاث البُضاغىحُت لؼلبت اليلُت .11

. مخابلت وطلُت الؼلبت ألاحاهب باليلُت .12

. ئكضاص الخصُلت النهاةُت لىخاةج ػلبت اليلُت .13

. ئكضاص وسخ زاهُت لبؼاكت الؼالب أو شهاصة الدسجُل في خالت الخلف أو الظُاق .14

. مخابلت و مغاحلت مداطغ اإلاضاوالث والاخخفاؾ بيسخ منها .15

. الخيؿُم واإلاخابلت إلاصالح مخابلت الخللُم والخلُُم الخابلت لليلُت .16

 :مهام مصلحة الحعليم والحقييم 2.2

 مخابلت ؾير الضعوؽ والبرامج البُضاغىحُت .

 مخابلت ؾير الامخداهاث   .

 الؿهغ كلى خؿً ؾير أصاء اللجان البُضاغىحُت .

 ت . ملالجت ووشغ اإلاللىمت التربٍى

 ً . الؿهغ كلى ألاصاء الخؿً لبرامج التربص والخيٍى

  اإلاىـم مً ػغف الؼلبت ً مخابلت ول ئشياٌ مؼغوح في التربص أو الخيٍى

 : مهام مصلحة ؤلاحصاء وؤلاعالم والحىحيه3.2

ئخصاء كضص الؼلبت اإلاسجلين واإلاخسغحين ول خؿب جسصصه 

ئخصاء كضص ألاؾاجظة خؿب الصىف 

ئخصاء كضص اللماٌ خؿب الغجبت 

 الخارحية والعالقات العلمي والبحث الحدرج بعد بما اإلاكلف العميد هائل .3

 :ًلي بما ًخىفل فهى

     الخضعج بلض بما الالخداق امخداهاث ؾير مخابلت. 

     ت ؤلاحغاءاث اكتراح أو أزظ ً ؾير لظمان الظغوٍع  .الخضعج بلض إلاا الخيٍى

     الخضعج بلض ما أػغوخاث و اإلاظهغاث مىاكشت ؾير كلى الؿهغ. 

     الللمي البدث أوشؼت ؾير مخابلت. 

     مللىماتهم وججضًض ألاؾاجظة مؿخىي  جدؿين بغامج جىفُظ. 

     أعشُفه كلى واإلادافـت لليلُت الللمي اإلاجلـ ؾير مخابلت . 

 :هما مصلخخين جدبله 

 هحائجه وثثمين البحث أوشملة محابعة مصلحة1.3

 إلاهاما

 .مخابلت أوشؼت البدث الخاصت بمسابغ البدث الللمي و جثمين هخاةجه

 م البدث  .(CNEPRU) حؿُير مشاَع

 ئصضاع شهاصاث البدث الللمي و هظا عزص البدث. 

 مخابلت خصُلت ميزاهُت همسابغ البدث الللمي. 
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 حمم و وشغ اإلاللىماث الخاصت باألوشؼت بدث التي جلىصها الجاملت. 

 :وجخلخص مهام اإلاصلخت فُما ًلي : مصلحة الحعاون والعالقات الخارحية2.3

 اإلاباصعة بأكماٌ الشغاهت مم اللؼاكاث الاحخماكُت والاكخصاصًت . 

 اإلاباصعة بأكماٌ مً أحل جيشُؽ وصكم الخلاون مابين الجاملاث الىػىُت والضولُت . 

 للكلية العام ألامين .4

 :ًلي بما ًخىفل هى

 ت اإلاىاعص حؿُير مسؼؽ مشغوق جدظير  .جىفُظه وطمان لليلُت البشٍغ

 اليلُت إلاؿخسضمي اإلانهي اإلاؿاع حؿُير. 

   كليهما واإلادافـت الىلي وجىزُم ألاعشُف حؿُير طمان. 

      جىفُظه وطمان اليلُت ميزاهُت مشغوق جدظير. 

      اطُت والثلافُت الللمُت ألاوشؼت جغكُت ت اإلالىُت الهُئاث مم بالخيؿُم الؼلبت لفاةضة والٍغ  إلاضًٍغ

 .الجاملت

      ت اإلاىلىلت الىؾاةل حؿُير  .صُاهتها كلى والؿهغ لليلُت والللاٍع

      لليلُت الضازلي ألامً مسؼؽ جىفُظ طمان. 

 ليشاطات الثقافية و الزياضية و العلمية مصلحة ا1.4

اطُت و الللمُت ئخضي اإلاجاالث التي جمىً الؼالب مً الخلبير  حلض مصلخت اليشاػاث الثلافُت و الٍغ

اطُت خُث ًخمثل الهضف ألاؾاس ي للمصلخت اهدشاف مىاهب   كً مىاهبــــــــــــــه الللمُت و الثلافُت و الٍغ

ً حُل  الشباب الجامعي و جىؿُفها في اليشاػاث التي جلىم بها اإلاصلخت هظا ما ٌؿاكضها كلى جيٍى

اطـــــــــــي ًــــــــــــجمــــــــــم بين الخلم و الللم ،خُث جلىم مصـــــــلخت اليشــــاػــــــاث اللـــــلمُت و الثلافُت  حامعي مثلف و ٍع

اطُت باإلاهام الخالُت   :و الٍغ

 :اليشاطات الثقافية و العلمية 

 ئوشاء الىىاصي الثلافُت و الللمُت .

 اللُام بمؿابلاث زلافُت كلى مؿخىي اليلُت .

  اللُام بالخباصالث الثلافُت بين ولُاث الجاملت وهظا بين الجاملاث ألازغي .

 جىـُم هضواث و مداطغاث و أًام صعاؾُت في مىاطُم مسخلفت .

 :  اليشاطات الزياضية 

اطاث.  . ئوشاء فغق اليلُت في حمُم الٍغ

اطاث.  ت و الىػىُت في ول الٍغ . اإلاشاعهت في البؼىالث الجاملُت اإلادلُت و الجهٍى

. (هغة اللضم، هغة الُض، هغة الؼاةغة، هغة الؿلت )اإلاشاعهت في واؽ الجاملت التي جىـم في . 

اطُت الىػىُت .   .(اللاب اللىي  )اإلاشاعهت في الخجملاث الٍغ
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اطُت بين أكؿام اليلُت في اإلاىاؾباث الىػىُت.  . جىـُم صوعاث ٍع

اطت وصوعها في الىؾؽ الجامعي.  . جىـُم خمالث جىكُت ألهمُت الٍغ

. جىـُم صوعاث وصًت واؾخظافت بلع الجاملاث ألازغي بهضف جباصٌ الخبراث. 

 مصلحة اإلاسحخدمين 2.4

ت ؤلاصاعي  الخىــــــــــُم اإلاخظـــــــــمً اإلاشترن الىػاعي  لللغاع ػبلا اإلاصلخت مهام جــــدضص       الجـــــــــاملت إلاضًٍغ

 :هي اإلاصلخت هظه فمهام وكلُه  اإلاشترهت مصالخها و الجاملت ملخلت و اإلالهض و والىـــــــــلُت

 ت اإلاىاعص حؿُير مسؼؽ مشغوق جدظير  .جىفُظه طمان و لليلُت البشٍغ

 اليلُت إلاؿخسضمي اإلانهي اإلاؿاع حؿُير. 

 لألؾاجظة فغق و للمؿخسضمين فغق :ازىين فغكين كلى اإلاصلخت هظه حشمل و

 (فزع الىسائل ، فزع الصياهة ).     مصلحة الىسائل والصياهة 3.4

. طمان جؼوٍض مصالح اليلُت بىؾاةل الؿير-           

. طمان صُاهت اإلامخلياث اإلاىلىلت وغير مىلىلت لليلُت في خضوص ؤلامياهُاث اإلاخاخت-           

. مؿً سجل الجغص -           

. طمان الخفاؾ كلى أعشُف اليلُت -           

. طمان حؿُير خـيرة الؿُاعاث باليلُت -           

  للكلية مكحبة مسؤول  4.4

 :ًلي بما ميلف وهى

 الجامعي والخىزُم اإلاإلفاث اكخىاء بغامج اكتراح 

      والترجِب للملالجت الؼغق  أخضر باؾخلماٌ الىزاةلي الغصُض جىـُم 

      الجغص للملُت اإلاؿخمغ والخدين الىزاةلي الغصُض صُاهت 

      وألاؾاجظة الؼلبت كبل مً الىزاةلي الغصُض الؾخلماٌ اإلاالةمت الشغوغ وطم 

      بدىثهم في والؼلبت ألاؾاجظة مؿاكضة. 

 محل دراسخىا. (فزع اإلايزاهية، فزع اإلاحاسبة  )مصلحة اإلايزاهية واإلاحاسبة   . 5.4

 :مهامها 

ت الجاملت -          .   اكتراح مشغوق ميزاهُت اليلُت وئعؾاله ئلى مضًٍغ

. مخابلت جىفُظ ميزاهُت اليلُت-           

. جدؿين مداؾبت اليلُت -           

وجىلؿم ئلى فغكين فغق اإلاداؾبت  و فغق اإلايزاهُت 

ين اللماٌ و ألاؾاجظة وأحىع  اإلاؿخسضمين بمصاٍعف بدُث ًخىفل : اإلاحاسبة فزع 1-  ومسلفاث عواجبهم ؤلاصاٍع

ين لألؾاجظة  . وؤلاصاٍع
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 هفلاث جغبص و الفاجىعاث فُه بما ؤلاصاعي  الدؿُير بىفلاث اإلاصلخت في الفغق هظا ًخىفل : اإلايزاهية فزع 2-

. والخؿاباث اإلايزاهُت جىفُظ ومغاكبت جدبم ، ألاؾاجظة

 مبادئ اإلايزاهية،أهىاع اإلايزاهيات و مكىهاتها لدي الكلية:اإلابحث الثاوي

 .في هظا اإلابدث ؾىدىاٌو فُه كً أهىاق اإلايزاهُت و مباصئها و ميىهاتها

مبادئ ميزاهية الكلية : اإلامللل ألاول 

: جخميز ميزاهُت اليلُت بلضة مباصب جلىم كليها و جخمثل في ما ًلي

ا :مبدأ السىىية* 1 لُت ؾــــــــــــىٍى ان اإلايزاهُت ؾىت واخضة بمىافلت الجـــــــــهت الخــــــــــــشَغ  ًجب أن جيىن مضة ؾٍغ

 .كليها و حلخبر فترة الؿىت اإلاضة اإلاثلى لخدضًض ؤلاهفاق اللام لإلًغاصاث اللامت

 ًلض ي هظا اإلابضأ بأن جضعج وافت كىاصغ ؤلاًغاصاث اللامت و الىفلاث اللامت في بِذ واخض :مبدأ الىحدة* 2

صون حشخــــــــــــتها في بُاهاث مسخلفت و الهضف مً أؿـــــــــهاع اإلاــــــــــــــيزاهُت في صــــــــــــىعة مـــــــــــىخضة لىـــــــــــافت كىاصغ  

 

: ؤلاًــــــــــغاصاث و اإلاصغوفاث هم

 ؾهىلت كغض اإلايزاهُت و جىطُدها للمغهؼ اإلاالي هيل .

 ججىب الفاخص أو الباخث ئحغاء اليؿب الخؿابُت التي ٌؿخلؼمها ألامغ لضعاؾت أو فدص اإلايزاهُت .

 ًلض ي هظا اإلابضأ باؿهاع وافت ؤلاًغاصاث و وافت الىفلاث مهما وان حجمها بدُث      :مبدأ العمىمية*3

ًخطح حلُا حمُم كىاصغ ؤلاًغاصاث و حمُم اإلاصغوفاث صون أن جخــــــــــــم ملــــــــــاصت بين الىفلاث و ؤلاًغاصاث و 

 .ئؿهاع الغصُض اإلالبر كً ؤلاًغاصاث أو اللىـ

أهىاع اإلايزاهيات و مكىهاتها : اإلامللل الثاوي 

 ٌ . في هظا اإلاؼلب أهىاق اإلايزاهُاث اإلاىحىصة في اليلُت  مم طهغ ميىهاتها ؾىدىاو

 أهىاع اإلايزاهيات 

ٌ  ألجها باألولُت   ؾمُذ :ألاولية اإلايزاهية *1 الؿىت مً  زالٌ ) اإلاداؾبت مصلخت( اليلُت  حلضها ميزاهُت أو

 . أهخىبغ 31  كبل بالظبؽ اإلاالُت، الؿىت بضأ كبل جىطم هي و جىفُظها

 .وزاةم مً مجمىكت كلى جبني التي و اإلاإؾؿت ئًغاصاث و بىفلاث جيبإي  هشف كباعة كً ألاولُت اإلايزاهُت و

 لُخم اإلاصاصق ئشغاف كمُض اليلُت جدذ اإلاالي اإلاغاكب ئلى جغؾل اإلاداؾبت بمصلخت ألاولُت اإلايزاهُت ئكضاص بلض

 ليي اللمىمي  اإلاـــــــــــــداؾب ئلى منها وسخت فترؾل كلُـــــــــــها اإلاصاصكت بلض اإلاداؾبت مصلخت ئلى جغحم كليها، زم

 .ألاولُت اإلايزاهُت ئلى اؾدىاصا اإلاداؾبت مصلخت بها جلىم التي كملُاث بمغاكبت ًلىم
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مؼابلت  مضي مً الخضكُم زالٌ مً اليلُت، بها جلىم التي اللملُاث صخت مً لُخأهض كليها ٌلخمض خُث

 .ألاولُت اإلايزاهُت في مظوىع  ما هى و بها، جلىم التي الىفلاث

ذ  اإلالصىص بها هى جصخُذ اإلايزاهُت ألاولُت و حلض أزغ أحل في حىان مً الؿىت التي ؾخؼبم فيها  و الخصٍى

. كليها ًيىن مً كبل الؿلؼت الىصُت  و حلغف أًظا بميزاهُت الخلضًلُت

:  و للميزاهُت ؤلاطافُت زالر مهام هي

ت كملُاث لم جخم بلض أو فاةع مً اإلاىاعص         * الاعجباغ باليؿبت للؿىت اإلاالُت الؿابلت التي جترن لؿىت حاٍع

. أو عجؼ في اإلاالُت

ت* . طبؽ اإلايزاهُت ألاولُت للؿىت الجاٍع

. بغمجت اللخاص*

 ئلى اإلاداؾب وسخت جغؾل خُث ، ألاولُت اإلايزاهُت جدبم التي ؤلاحغاءاث هفـ جخسظ ؤلاطافُت للميزاهُت باليؿبت

 .ؤلاطافُت اإلايزاهُت ئلى اؾدىاصا البلضًت بها جلىم التي كملُاث ول إلاؼابلت اللمىمي

ؤلاصاعي  الخؿاب اإلاالُت لؿىت ؤلاطافُت الفترة جهاًت كىض اللمىمي اإلاداؾب ٌلض :ؤلاداري  الحساب *3

. للمإؾؿت، و هى خصُلت اللملُاث التي أهجؼث بالفلل زالٌ الؿىت

ب هظا و الدؿُير خؿاب ئكضاص و ؤلاصاعي  الخؿاب كلى اإلاصاصكت جخم م              ػبلا للىخاباث الضوعي جلٍغ للدشَغ

ٌ  الخىـُم و  .بهما اإلالمى

غ ملغع و : مالحظة ل الاكخماصاث مً باب ئلى باب و طلً بخدٍغ في خالت هلص في الاكخماصاث ًمىً جدٍى

ل ممض ي مً ػغف الىالي ،أما مً ماصة ئلى ماصة فُخم ؤلامظاء فلؽ مً ػغف كمُض اليلُت   .حضٌو الخدٍى

 

أهىاع اإلايزاهيات  (5)شكل 

 

 

 

 

 

 

 إعداد الملالبة اعحمادا على ما سبق:اإلاصدر 

 

 

 

 

 

 

 أهىاع اإلايزاهيات

 الحعدًلية اإلايزاهية الحساب ؤلاداري  اإلايزاهية ألاولية
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  مكىهات اإلايزاهية و ألاعىان اإلاكلفين بخىفيذها

مكىهات ميزاهية جسيير الكلية *1

جيىن اإلايزاهُت مً ؤلاًغاصاث و الىفلاث، خُث جخمثل ؤلاًغاصاث في ئكاهت الضولت و الىفلاث التي جخفغق ئلى 

.  فغق هفلاث اإلاؿخسضمين و فغق هفلاث الدؿُير:فغكين

جىلؿم الىفلاث ئلى كضة أبىاب و ول باب ًىلؿم ئلى كضة مىاص 

هفقات اإلاسحخدمين .أ

الغاجب الغةِس ي لليشاغ  :22/1الباب 

ظاث و مىذ مسخلفت  :22/3الباب  حلٍى

 ألاكباء  الاحخماكُت 22/5الباب 

ً 22/8الباب   أحىع ألاؾاجظة اإلاإكخين و اإلاشاعهين و اإلاضكٍى

هفقات الخسيير .ب

حؿضًض الىفلاث : 22/11الباب 

ألاصواث و ألازار :22/12الباب 

اللىاػم 22/13الباب 

الخىزُم 14/ 22الباب 

جيالُف ملخلت 22/15الباب 

خـيرة الؿُاعاث :22/17الباب 

أشغاٌ الصُاهت 22/18الباب 

ً و جدؿين اإلاؿخىي في الخاعج و حؿُيرها 19/:22الباب  مصاٍعف الخيٍى

كخاص و لىاػم ؤلاكالم آلالي :22/21الباب 

كخاص و أزار البُضاغىحُت 22/22الباب 

اإلاصاٍعف اإلاغجبؼت بالضعاؾاث إلاا بلض الخضعج و الؼىع الثالث 22/23الباب 

اطُت و الللمُت و الثلافُت لفاةضة الؼلبت  :22/27الباب  اليشاػاث الٍغ

 مصاٍعف التربصاث اإلاُضاهُت و في الىؾؽ اإلانهي لفاةضة الؼلبت22/30الباب 
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ألاعىان اإلاكلفين بخىفيذ اإلايزاهية *2

. في اليلُت ًىحض شخصين مإهلين لخىفُظ ميزاهُت الدؿُير هما آلامغ بالصغف و اإلاداؾب اللمىمي

:  آلامز بالصزف1*2

آلامغ بالصغف هى ول شخص مإهل لخىفُظ ؤلاًغاصاث و الىفلاث، في ولُت الللىم الاكخصاصًت 

ت و كلىم الدؿُير ٌلخبر كمُض اليلُت آلامغ بالصغف فهى اإلاؿإوٌ كً جىفُظ اإلايزاهُت و ٌلؼي ألامغ  ،الخجاٍع

. بظلً إلاغؤوؾُه

 اإلاحاسل العمىمي 2*2

   اإلاداؾب اللمىمي هى ول شخص ميلف كاهىهُا بمؿً الخؿاباث الخاصت باألمىاٌ اللمىمُت           

و ًخم جىفير فُه كضة شغوغ أهمها أن ًيىن لضًه عجبت مداؾب عةِس ي و زبرة مهىُت ال جلل          .و خغاؾتها

.  ؾىىاث4كً 

ىت للىالًت* ومً زم ًخم . جلضًم ػلب هخابي للمُض اليلُت لخلُِىه و بلض اإلاىافلت ًغؾل الؼلب ئلى أمين الخٍؼ

ؾم ًخم فخذ خؿاب زاص .جدلُم ئصاعي و جدلُم آزغ جلىم به الشغػت إلالغفت ؾلىن اإلاىؿف

ضي:باليلُت ىت و خؿاب حاعي بٍغ . خؿاب بالخٍؼ

 2018-2017-2016دراسة ثملىر هفقات الخسيير خالل السىىات :اإلامللل الثالث

. ؾىداٌو في هظا اإلاؼلب حؿلُؽ الظىء كلى اإلايزاهُاث للؿىىاث ألازيرة مبرػة اإلالاعهت بين هظه الؿىىاث

  2018ثحليل هفقات الخسيير لسىة 

 هفلاث اإلاؿخسضمين           مً زال2018ٌؾىلغض في الفغق ألاٌو جدلُل هفلاث الدؿُير للميزاهُت الخلضًلُت  

:  الجضٌو الخاليو هفلاث الدؿُير مىضخين طلً في 

هفقات اإلاسحخدمين و هفقات الخسيير  (3)حدول 

اإلايزاهية   2018اإلايزاهية ألاوليةالبيان 

 2018الاضافية

 2018اإلايزاهية الحعدًلية 

 312.55 653 351 000.00 000 28 312.55 653 323هفقات اإلاسحخدمين 

 000.00 630 24 0.00 000.00 630 24هفقات الخسيير 

 312.55 283 376 000.00 000 28 312.55 283 348اإلاجمىع 

 

 إعداد الملالبة اسخىادا على معلىمات و وثائق مصلحة اإلايزاهية و اإلاحاسبة:اإلاصدر

 

 :مً زالٌ ملؼُاث الجضٌو الؿابم كمىا بالخمثُل البُاوي الخالي 



 الفصل اإلايداوي    دراسة ميداهية في كلية العلىم الاقحصادًة والحجارية وعلىم الخسيير 

 

 
81 

 

 2018هفقات اإلاسحخدمين و هفقات الخسيير لسىة  الحمثيل البياوي  ( 6)الشكل 

 
 

إعداد الملالبة اسخىادا على معلىمات و وثائق مصلحة اإلايزاهية و اإلاحاسبة :اإلاصدر

مً زالٌ الجضٌو و الخمثُل البُاوي ليؿبت هفلاث  اإلاؿخسضمين و وؿبت هفلاث  الدؿُير   و التي :الححليل 

 و هظا % 6.55  مغجفلت باليؿبت ئلى  وؿبت هفلاث الدؿُير  و التي كضعث ب %93.45واهذ  اليؿبت ألاولى 

اصة في  هخلت ألاحىع  و هلص في مصاٍعف الدؿُير بؿبب جغشُض الىفلاث . عاحم للٍؼ

  و اإلاقارهة بينهم 2018-2017-2016ثحليل ميزاهيات الخسيير الحعدًلية لسىة 

. ؾيبين في هظا الجضٌو هفلاث الدؿُير زالٌ الؿىىاث ألازيرة

 2018-2017-2016هفقات الخسيير للسىىات  4)  )حدول 

 2018سىة  2017سىة  2016سىة البيان 

 312.55 283 348 148.00 384 353 000.00 650 327اإلايزاهية ألاولية 

 000.00 000 28 000.00 000 15 000.00 828 21اإلايزاهية ؤلاضافية 

 اإلايزاهية الحعدًلية

 (اإلاجمىع)

349 478 000.00 368 384 148.00 376 283 312.55 

 

إعداد الملالبة اسخىادا على معلىمات و وثائق مصلحة اإلايزاهية و اإلاحاسبة :اإلاصدر

 

 

93,45%

6,55%

 نفقات التسيير نفقات المستخدمين
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 2018-2017-2016الحمثيل البياوي ًىضح ثملىر هفقات الخسيير خالل السىىات ( 7)الشكل 

 
إعداد الملالبة اسخىادا على معلىمات و وثائق مصلحة اإلايزاهية و اإلاحاسبة :اإلاصدر

كغفذ جؼىعا ملخىؿا زالٌ الؿىىاث الثالر ألازيرة ،خُث شهضث اعجفاكا و الؿبب عاحم               :الححليل  

ئلى اعجفاق في ؤلاًغاصاث مما أصي ئلى الخؼىع اإلاتزاًض للىفلاث و زاصت أكباء اإلاؿخسضمين و ألاؾاجظة اإلاتزاًضة 

مً ؾىت ئلى أزغي بؿبب جؼىع ألاحىع بالتركُاث في الضعحاث و الغجب و جىؿُف مىؿفين و أؾاجظة حضص ول 

. ؾىت و اعجفاق ألاكباء الاحخماكُت التي جىجؼ كنها

مزاحل ثىفيذ اإلايزاهية و الزقابة عليها :اإلابحث الثالث

ت بالصخصُت جخمخم اليلُت باكخباعها ئن  للىاكض اإلاالي ؾيرها جسظم في فاجها اإلاالي الاؾخلالٌ و اإلالىٍى

 الىؾاةل مسخلف خُث جسظم مؿخللت بميزاهُت جخمخم ًجللها الظي ألامغ و اللمىمُت واإلاداؾبت اإلاالُت كاهىن 

 كبل مغاكباجـــــــــــــــها مً مؿخىي  كلى وجىفُظها و ها اكخماص و الخدظير مؿخىي  كلى كُىص و  إلحغاءاث اإلاالُت

 .الىصُت الؿلؼت

إعداد اإلايزاهية و اعحمادها : اإلامللل ألاول 

 صاةغة بيل الخاصت الىفلاث جلضًغ فُخم ؤلاًغاصاث و الىفلاث جلضًغ بمغخلت اإلايزاهُت خُاة جبضأ

ت اث كضة كلى الخفاوض ًخم خُث اللمت ئلى وصىال اللاكضة مً اهؼالكا وػاٍع  مؿخىي  كلى ؾىاء مؿخٍى

ت الضاةغة ت مؿخىي  كلى أو الىػاٍع ت) اإلاالُت وػاعة به جلىم ؤلاًغاصاث جلضًغ بِىما للميزاهُت اللامت اإلاضًٍغ  اإلاضًٍغ

 .(للميزاهُت اللامت

 

إعداد اإلايزاهية  

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

 2018سنة  2017سنة  2016سنة 

 الميزانية التعديلية
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الؿلؼت اإلاسىلت لها كاهىها بخدظيرها هي الؿلؼت الخىفُظًت،و حلخمض وػاعة اإلاالُت  في ئكضاصها 

إلاشغوق اإلايزاهُت كلى جىحهاث اإلاسؼؽ الؿىىي أي مً زالٌ ألاهضاف اللامت اإلاغاص اهجاػها في مسخلف 

. اإلاجاالث الاكخصاصًت و الاحخماكُت

ت و اإلاشيلت مً هفلاث  كبل الخصىٌ اليلُت كلى اكخماصاتها كليها بخدظير اإلايزاهُت الخلضًٍغ

اإلاؿخسضمين  وهظا هفلاث الدؿُير  التي ًخم اإلاؼالبت بملضاعها و التي جخماش ى مم اخخُاحاث اليلُت و هظا ما 

. جفغطه الجاملت

اعحماد اإلايزاهية  

لُت ألن  بلض كُام الؿلؼت الخىفُظًت و اهتهائها مً كملُت الخدظير جىصق لضي الؿلؼت الدشَغ

ذ/3الخلضًل    /2.    اإلاىاكشت/1: الاكخماص ٌؿبم الخىفُظ و ًمغ بمغاخل . الخصٍى

ت  ت و ئعؾالها للمضًٍغ و هظا كً اإلايزاهُت اللامت أما ميزاهُت الدؿُير و بلض اللُام باكضاص اإلايزاهُت الخلضًٍغ

الفغكُت للمداؾبت و التي بلض وصىٌ الاكخماصاث مً ػغف وػاعة الخللُم اللالي و اإلاسصصت لجاملت 

ت الفغكُت بما ًلي  :مؿخغاهم و ولُتها جلىم اإلاضًٍغ

 

اإلاىاقشة :أوال 

ت و كلىم  جلىم بضعاؾت مشغوق اإلايزاهُت اإلاغؾل ئليها مً ػغف ولُت الللىم الاكخصاصًت الخجاٍع

الدؿُير الخـي كــــــــــــامذ بخــــــــــــــدظيرها عةِؿــــــــــــت مصلخت اإلاــــــــــــداؾبت و اإلاــــــيزاهُت آزظة بلين الاكخبـــاع  الىفلاث  

. اإلالضعة للمـىؿــــفــين و ألاؾاجظة، و هظا صعاؾت ول ما ًخللم بىفلاث الدؿُير مً اخخُاحاث اليلُت 

الحعدًل : ثاهيا

جلجأ ئلى كملُت الخلضًل في خالت ئطا عأث أن هىان جطخُم في اإلابلغ اإلاؼالب به،ألن اإلايزاهُت فيها 

هفلاث اإلاؿخسضمين التي غالبا ما جيىن خلُلت،و هظا خؿب كضص اإلاىؿفين و ألاؾاجظة و ألاؾـــــــاجظة 

الــــــــمإكخين و اإلاشاعهين، أما هفلاث الدؿُير جيىن مدل حلضًل زاصت كضم جىاؾب اإلابالغ مم ألابىاب ،وكلُه 

ت و كلىم الدؿُير . جلغ باالكخماص اإلاسصص ليلُت الللىم الاكخصاصًت ،الخجاٍع

عملية الحصىيد : ثالثا

ت الفغكُت للمداؾبت بلملها جغؾل لىا الاكخماص اإلاسصص لليلُت كلى شيل أبىاب  بلض كُام اإلاضًٍغ

مم  ملغع جىػَم الاكخماصاث اإلاسصصت لليلُاث و اإلالاهض ،و جلىم عةِؿت اإلاداؾبت و اإلايزاهُت ًخىػَم  

الاكخماص كلى ألابىاب زم ئلى مىاص  بشغغ أن ال جخجاوػ ملضاع الاكخماصاث،و بالخالي حلغطها  كلى اإلاغاكبت 

اإلاالُت للمصاصكت كليها ٌلني الخأشير كليها و هظا ئحغاء طغوعي كبل جىفُظ اإلايزاهُت،ألهه ال ًمىً بلض وصىٌ  

الاكخماصاث اإلاالُت أن هىػكها هما ًدلى إلاصلخت اإلاداؾبت و اإلايزاهُت،و جلىم بدىفُظها صون مغاكاة 

. صوع اإلاغاكبت اإلاالُت،ألن هظه ألازيرة جخفدصها مً أٌو باب ئلى أزغه

في خالت وحىص زلل ال ًلىم اإلاغاكب اإلاالي بخأشيرة كليها،و كلى عةِؿت مصلخت اإلاداؾبت و اإلايزاهُت باكاصة 

. جغجِب اإلايزاهُت
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جخظمً وزُلت اإلايزاهُت ػلب اإلاصاصكت كلى اإلايزاهُت اإلامض ي مً ػغف آلامغ بالصغف أي كمُض 

. اليلُت و اإلاغاكب اإلاالي،و اإلاغؾل ئلى والي والًت،و بلض الاهتهاء مً اإلاصاصكت كليها ًخم جىفُظها 

مزحلة ثىفيذ اإلايزاهية  :اإلامللل الثاوي

. بلض ئجمام اإلاصاصكت كلى ميزاهُت الدؿُير لليلُت، وحب الخؼغق ئلى هُفُت جىفُظها

ؾىدىاٌو في هظا اإلاؼلب ئلى هُفُت جىـــفُظ اإلاُـــــــــــــؼاهُت مـــــً زــــــالٌ شـــــــــــــغح كملُت جدصُل ؤلاًغاصاث و الىفلاث      

. و هظا ألاشخاص اإلايلفين بدىفُظها

ثحصيل ؤلاًزادات   

ًخم اللجىء ئلى هظا ؤلاحغاء مً زالٌ ما هى مضعج في اإلايزاهُت اللامت للضولت وهظا بلض اكخماصها مً 

. كبل الؿلؼت اإلاسخصت

مً اإلاالخف أن اليلُاث ممىلت مً ػغف الضولت،و بالخالي فال جخدلم ئًغاصاث ئال اؾخثىاء ما هالخـه 

. مً زالٌ بضاًت  ول ؾىت حاملُت ،و جدلُلها لغؾىم الدسجُالث الجاملُت

ىت الضولت و بالخالي ال جىدؿبها اليلُت فخضزل طمً  هظه ؤلاًغاصاث ال جمىٌ هفلاتها فهي هاصعة،و جىطم في زٍؼ

ئًغاصاث الضولت،و بالخالي هخؼغق ئلى كىاكض التي جدىم الخدصُل ماصام ؤلاًغاصاث غير مسصصت ال هخؼغق        

. ئلى هُفُت جدصُلها

  كضم الخسصُص ؤلاًغاصاث وهظا ٌلني هي مسصصت لخغؼُت هفلت ملُىت فهي مىحهت ليافت

. الىفلاث

 1.جدصُل ؤلاًغاصاث اإلاغزص بها صون ججاوػها و ال ًمىً الخلاكـ بشأجها 

صزف الىفقات  

ال ًجىػ صغف أًت هفلت بما ًخجاوػ مبلغ الاكخماصاث اإلافخىخت طمً  "84/17 مً كاهىن 75خؿب اإلااصة 

لُت كلى زالف طلً " الشغوغ اإلادضصة في هظا اللاهىن،ما لم جىص أخيام حشَغ

ملنى طلً فالجاملت ال ًمىنها أن هصغف هفلاث جخجاوػ اإلابلغ اإلادضص لها في اإلايزاهُت، و جدىم الىفلاث 

. كاكضة جسصُص الاكخماصاث 

ت جخيىن مً الالتزام  بالىفلت،الخصفُت ،الامغ بالضفم  فاإلهفاق ٌؿخلؼم اإلاغوع باإلاغاخل الخالُت اإلاغخلت الغاصاٍع

. زم اإلاغخلت اإلاداؾبُت و هي مغخلت الضفم

 :الالتزام بالىفقة* 1

 وملُض مغزص وان ئال ئطا صخُدا ًصبذ ال الالتزام هظا لىً للغير، صاةىت جصبذ اليلُت بمىحبها خُث

 خضر وئطا .كليها اإلالضعة واإلاصاصق الاكخماصاث الالتزام ًخجاوػ  أن ألاخىاٌ مً خاٌ بأًت ًمىً وال اإلاىاػهت، في

  . واإلاالُت الصخصُت اإلاؿإولُت بالصغف آلامغ ًخدمل طلً

 .الجضًض الغصُض و اللملُت مبلغ و الؿابم الغصُض هي و مغبلاث زالر مً الالتزام بؼاكت جخيىن 

 .هى الغصُض الجضًض لبؼاكت الالتزام الؿابلت الؿابم الغصُض

                                                                                           
 106ص-105ص 2003 ؾىت ،كىابت، الخىػَم و لليشغ الللىم وشغ صاع ،العامة اإلااليةمدمض صغير بللي و ص ٌؿغي ابى اللال،  ص  1
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 . الاكخماصاث للىفلت التي ؾِخم صغفها فُه هضون  و اللملُت مبلغ

 .هى اإلابلغ اإلاخدصل كلُه مً ػغح مبلغ اللملُت مً الغصُض الؿابم الجضًض الغصُض أما

 :فيها جىافغها البض التي البُاهاث أهم و أشياٌ كضة الالتزام لبؼاكت

 .اإلاالُت الؿىت طهغ *

 .اكخصاص أو هفلت ؾىاء الالتزام ػبُلت *

 .اإلااصة و الباب هى و ؤلاؾىاص عكم *

  .اإلايزاهُت مثال التزام ًسص التركُت في الضعحاث خؿب ؤلاؾىاص حؿمُت هى و اإلاصلخت مالخـاث *

 .الالتزام بؼاكت صازل مىحىص هى ما بخفصُل ًخللم و الالتزام بؼاكت ؿهغ كلى ًيىن  و الالتزاماث جفصُل *

 .ألاعكام و باألخغف الالتزاماث هخابت *

فاجىعة     الؼلبُت، ؾىض الالتزام، بؼاكت ( اإلاداؾبُت الىزاةم مً الخضكُم و الخدلُم مغخلت  هي:الحصفية* 2

 . اإلابلغ الصخُذ جدضًض و )...

ًـــــــأحي  زم للممىن  كلُه مإشغ الؼلبُت ؾىض اإلاىعص ًأزظ اليلُت في اإلالىُت اإلاصالح ئلى الىزاةم هظه جأحي أن بلض

أحل  مً الفاجىعة كلى جأشيرجه ًظم و اؾخالم وصل مسؼن  أمين له ًلــــــــــضم الفاجــــــــــــىعة مم اإلاسؼن  ئلى باللىاػم

  .الضفم

ؾىض  و الفاجىعة في الصخُذ اإلابلغ مً الخأهض و الخضكُم بلملُت اإلاداؾبت مصلخت جلىم اإلاغخلت هظه في

. الاؾخالم وصل مم اإلاسؼن  ئلى صزلذ التي الىمُت هظلً و الؼلبُت  

 :بالدفع ألامز *3

 . ووصل الاؾخالم والفاجىعة الؼلبُت الؿىض بين ما والخضكُم باإلاؼابلت اإلاداؾبت مصلخت جلىم اإلاغخلت هظه في

غ جلىم زم  حاعي  خؿاب كىىاهه، اإلاىعص، اؾم :ألاولى الخاهت في ًيىن  خُث الضاةً باؾم خىالت بخدٍغ

ضي، ضًت، الصيىن مغهؼ البًر   .مصغفي خؿاب البًر

سها، الخىالت، عكم طهغ مم للىفلت اإلاثبخت اإلاؿدىضاث هظهغ :الثاهُت الخاهت في  . اإلاالُت والؿىت جاٍع

 . مبلغها و الىفلت مىطىق جدضًض ًخم :الثالثت الخاهت في

 .)كمُض اليلُت)بالصغف آلامغ ػغف مً ممظُت الخىالت هظه جيىن  أن ًجب

غ اإلاداؾبت مصلخت جلىم زم مً الاؾخالم،و ووصل ػلبُت، ؾىض ، بفاجىعة الخىالت هظه جغفم أن ًجب  بخدٍغ

 جلىم الخىالت، زم عكم الخىالت، مبلغ أو اإلاإؾؿت، اإلاىعص اؾم فُه ٌسجل الظي ) 03 عكم ملخم ( هشف

 . اإلاداؾب اللمىمي لها اإلاثبخت اإلاؿدىضاث و بالخىالت مغفم الىشف باعؾاٌ اإلاداؾبت مصلخت

 :الدفع*4

ت اللملُاث ) اللمىمي اإلاداؾب ًغاكب اإلاغخلت هظه في  جىفغ الاكخماصاث مً لُخأهض الؿابلت ؤلاصاٍع

 أو البىيي في الخؿاب اإلابلغ لُصب الضفم شُيا اإلاداؾب ًدغع  طلً بلض بالضفم، اإلالصىص اللمل ئحغاء و اإلاالُت

ضي ضًت خىالت بىاؾؼت أو الجاعي  البًر . اإلالني لفاةضة هلضي مبلغ شيل في أو بٍغ

الزقابة على ثىفيذ اإلايزاهية :اإلامللل الثالث

 الزقابة على ثىفيذ اإلايزاهية 



 الفصل اإلايداوي    دراسة ميداهية في كلية العلىم الاقحصادًة والحجارية وعلىم الخسيير 

 

 
86 

:  اإلاخللم باإلاداؾبت اللمىمُت هى21/90 مً اللاهىن 58ئن الهضف مً الغكابت كلى اإلايزاهُت ػبلا للماصة 

 الؿهغ كلى صخت جىؿُف الىفلاث .

 الخدلم مً جىفغ الاكخماصاث. 

  ئزباث صخت الىفلاث بىطم الخأشيرة كلى الىزاةم الخاصت بالىفلاث أو حللُل عفع الخأشيرة كىض

 .الاكخظاء و طلً في آلاحاٌ اإلادضصة

رقابة اإلاحاسل العمىمي  

ئن اإلاداؾب اللمىمي له صوع هاما زاصت في كملُت الضفم و الغكابت و ال ًمىً كبىٌ أي هفلت ال جدمل 

: جأشيرة اإلاداؾب اللمىمي،فهظا ألازير كبل كبىٌ الىفلت ًلىم بالخأهُض مما ًلي

 جىفغ الاكخماصاث فال جفخذ ئال في خضوص جسصُصها مً كبل آلامغ بالصغف. 

  ٌ ت اإلافلى  .مؼابلت اللملُت لللىاهين و الخىـُماث ؾاٍع

و جيىن مؿإولُت اإلاداؾب اللمىمي  كلى حمُم اللملُاث التي ًلىم بها كلى مؿخىي اليلُت مىظ جىصِبه ئلى 

. غاًت اهتهاء مهامه

 رقابة اإلازاقل اإلاالي 

اإلاغاكب اإلاالي مىؿف كين مً ػغف وػٍغ اإلاالُت،مهمخه الغكابت كلى جىفُظ اإلايزاهُت و الخأشير كلى 

. مشغوق الالتزام 

: و ختى ًمىذ اإلاغاكب اإلاالي جأشيرجه إلالف الالتزام هظا ًخأهض مً الىلاغ الخالُت

 مؼابلت الالتزام للىصىص اللاهىهُت اإلالمىٌ بها. 

 جىفغ الاكخماصاث اإلاالُت و اإلاىاصب اإلاالُت. 

 وحىص جؼابم بين مسخلف اإلابالغ اإلاضعحت في وزاةم ملف الالتزام. 

ئطا ازخلذ ئخضي هظه الىلاغ  ًغفع اإلاغاكب اإلاالي الخأشير و عفظه ًيىن مإكخا ئطا أمىً جصخُذ 

الخلل و ًيىن جهاةُا ئطا ال ًمىً جصخُده و في هظه الخالت ًمىً أن ًلجأ آلامغ بالصغف ئلى خم الخغاض ي 

  فان آلامغ بالصغف ًمىً أن ًلىم بهظا ؤلاحغاء في خالت 92/414  مً اإلاغؾىم الخىفُظي 18خؿب اإلااصصة

. الغفع النهاتي لىطم الخأشيرة كلى كملُت الالتزام بالىفلت

 رقابة اإلافخشية العامة للمالية 

 جىصب الغكابت اإلاالُت اللامت كلى الدؿُير اإلاالي و اإلاداؾبي للضولت، و اإلاإؾؿاث الخاطلت للىاكض 

ل ألامىاٌ اللمىمُت . اإلاداؾبت اللمىمُت،فمهمت هظه الغكابت هي وطم خض ليل أشياٌ الازخالؽ أو جدٍى

 جلىم بفدص جؼىع كضص اإلاؿخسضمين اللضصي مم مالءمتها للمىاصب اإلافخىخت .

 ت ألاكظاء ،حضاٌو التركُت . سجل خغواث اإلاىؿفين و ألاؾاجظة،مداطغ اللجان مدؿاٍو

 مغاكبت اإلايزاهُت ألاولُت، الخلضًلُت، الخؿاب ؤلاصاعي و الىطلُاث اإلاالُت و خؿاب الدؿُير .
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  هخيجة الزقابة اإلاالية على هفقات الكلية  : 

كىضما جيخهي كملُت الغكابت جخىج الالتزاماث بخأشيرة اإلاغكب اإلاالي كىض صختها، أما ئن واهذ بها 

. أزؼاء فخيىن مىطىق  عفع ئما مإكذ أو جهاتي

  ثأشيرة اإلازاقل اإلاالي : 

                        الخأشيرة هي الفلل الظي بمىحبه ًظم اإلاغاكب اإلاالي زخمه وئمظاءه كلى الىزاةم اإلاخظمىت 

.  الالتزام بالىفلاث لُإهض مً صختها، وهي اإلاهمت ألاؾاؾُت للمل اإلاغاكب اإلاالي

:  وبلض الخأهض مً صخت الىزاةم والالتزاماث ، جمىم جأشيرة  اإلاغاكب  اإلاالي بالىُفُت الخالُت 

  وطم زخم وئمظاء اإلاغاكب اإلاالي كلى بؼاكت الالتزام. 

  وطم الخخم  كلى الىزاةم الثبىجُت. 

 ش ػبلا  لسجل مىطىق  لظلً لضي مىخب الخدلُل  والخلخُص  .مىذ  عكم وجاٍع

  حسجُل في سجل زاص مدخىي الخأشيرة. 

  الدسجُل اإلاداؾبي لبؼاكت الالتزام اإلاإشغة. 

  الزفض  :

غؾل اإلاغاكب اإلاالي   الغفع هى ؤلاحغاء اإلاىخىب الظي ٌلبر بمىحبه اإلاغاكب اإلاالي عفظه كبىٌ الالتزام ، ٍو

ً بالصغف مخظمىت ول مً اإلاالخـاث واإلاغاحم التي اؾدىض كليها هظا الغفع  . مظهغة الغفع ئلى آلامٍغ

 :وول التزام غير كاهىوي أو غير مؼابم  للخىـُم ًيىن مىطىق عفع مإكذ أو جهاتي خؿب الخالت ، خُث 

 

 :الزفض اإلاؤقد  .1

:  ًبلغ الغفع اإلاإكذ في الخاالث آلاجُت 

  اكتراح التزام مشىب بمسالفاث للخىـُم كابلت للخصخُذ . 

 اولضام أو هلصان الىزاةم  الثبىجُت اإلاؼلىبت. 

  وؿُان بُان هام في الىزاةم  اإلاغفلت. 

ففي هظه الخاالث ٌؿخؼُم آلامغ بالصغف كىض ئبالغه  بالغفع ، جصخُذ أو ئهماٌ الىلاةص 

 1.، ختى ًخدصل الالتزام كلى الخأشيرة ، كلى كىـ الغفع النهاتي 

 :الزفض النهائي  .2

:    ٌللل الغفع النهاتي بماًلي 

 .كضم مؼابلت اكتراح الالتزام  لللىاهين والخىـُماث  اإلالمىٌ بها 

 . كضم جىفغ الاكخماصاث أو اإلاىاصب اإلاالُت 

 .كضم اخترام آلامغ بالصغف  للمالخـاث اإلاضوهت  في مظهغة الغفع اإلاإكذ  

                                                                                           

ضة الغؾمُت 1992 هىفمبر 14 اإلاإعر في 414-92 مً اإلاغؾىم الخىفُظي عكم 11   اإلااصة 1  ، اإلاخللم بالغكابت الؿابلت للىفلاث التي ًلتزم بها مً الجٍغ

ت، ص     82 الجؼاةٍغ
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ت  ً بالصغف ، مم ئعؾاٌ وسخت  للمضًٍغ ًبلغ اإلاغاكب اإلاالي مظهغاث  الغفع النهاتي ئلى آلامٍغ

غ مفصل بظلً  . اللامت للميزاهُت مم  جلٍغ

حسجل هظلً في سجل زاص بالغفع لضي مىخب الخدلُل  (جهاتي / مإكذ  )ومظهغة الغفع 

ش ػبلا لهظا السجل  لؼي لها عكم وجاٍع  1والخلخُص باإلاغاكبت اإلاالُت ، َو

 الحغاض ي : 

هى ئحغاء اؾخثىاتي ًلىم بمىحبه آلامغ بالصغف الخغاض ي كً عأي اإلاغاكب اإلاالي  الخغاض ي        

: جدذ مؿإولُخه ، خُث ال ًمىً الخغاض ي  في خالت الغفع النهاتي ٌللً كىه بالىـغ إلاا ًأحي 

 .صفت آلامغ بالصغف   

 . كضم جىفغ الاكخماصاث أو اولضامها 

 .اولضام الخأشيراث أو آلاعاء اإلاؿبلت اإلاىصىص كليها في الخىـُم اإلالمىٌ به 

 .اولضام الىزاةم الثبىجُت التي جخللم بااللتزام  

 الخسصُص غير اللاهىوي لاللتزام ، بهضف ئزفاء ئما ججاوػا لالكخماصاث  وئما  

 .حلضًال لها أو ججاوػا إلاؿاكضاث مالُت في اإلايزاهُت 

 

بلض ئكضاص ملغع الخغاض ي مً ػغف آلامغ بالصغف، ًغؾل الالتزام ئلى اإلاغاكب اإلاالي كصض 

سه، ًغؾل اإلاغاكب اإلاالي  وطم جأشيرة ألازظ بالخؿبان مم ؤلاشاعة ئلى عكم الخغاض ي وجاٍع

وسخت مً ملف الالتزام والظي وان مىطىق الخغاض ي ئلى الىػٍغ اإلايلف باإلايزاهُت كصض  

. ؤلاكالم 

ًغؾل الىػٍغ اإلايلف باإلايزاهُت ، في حمُم الخاالث وسخت مً اإلالف ئلى اإلاإؾؿت اإلاخسصصت 

 2في الغكابت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           

  1 .82،مغحم ؾابم ،ص 414-92 مً اإلاغؾىم الخىفُظي عكم 12اإلااصة 

  2 هفـ اإلاغحم الؿابم 414-92 مً اإلاغؾىم الخىفُظي عكم  22-21- 20 -19 اإلاىاص 
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الفصل    خالصة 

ت و كلىم الدؿُير لجاملت كبض  كلى ولُت الللىم الاكخصاصًت، الفصل هظا زالٌ مً              حلغفىا الخجاٍع

ت جدلُل هظا الخمُض بً باصٌـ مؿخغاهم ،و  ئكضاص ئلى ئحغاءاث جؼغكىا هما وفلها، حؿير التي اإلاصالح ؤلاصاٍع

م أكىان ميلفين لظلً، وجىفُظ  :ًلي ما اؾخيخجىا ؾبم ومما ميزاهُت اليلُت كً ػٍغ

 ؤلاصاعي، الخؿاب و ؤلاطافُت اإلايزاهُت ألاولُت، اإلايزاهُت وهي أال مالُت وزاةم كضة كلى اليلُت  جدخىي  -

كؿمين ؤلاًغاصاث و الىفلاث و جىلؿم الىفلاث ئلى فغكين هفلاث اإلاؿخسضمين و هفلاث الدؿُير         ئلى ملؿمت

 .وجيىن مجؼأة ئلى أبىاب و ول باب مجؼأ ئلى مىاص

ذ مً مخلضصة مغاخل ئلى ئكضاصها كملُت اإلايزاهُت أزىاء جسظم  -  كلُه هص ما وفم ومصاصكت جدظير، جصٍى

 .الجؼاةغي  اإلاشغق

 .بالصغف وآلامغ الخصفُت بالىفلت، الالتزام :وهي مغاخل بثالر الىفلت جىفُظ كملُت جمغ هما-

 الخ،.....بؼاكاث الالتزام  صفم، خىالاث جمثل وزاةم كلى  اليلُت مىاػهت جىفُظ كملُت حلخمض -

اإلاداؾب  اإلاالي، اإلاغاكب عكابت في جخمثل ؾابلت مالُت عكابت ئلى اللاهىن  وبأمغ وحىبا ميزاهُت اليلُت جسظم -

 .و مجلـ اإلاداؾبت للمالُت اللامت اإلافدشُت مً ول ًماعؾها الخلت عكابت ئلى باإلطافت .اللمىمي
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" دوز ألاعىان الخىفيرًىن في السكابت على جىفير الىفلاث العمىميت "       مً خالٌ دزاشدىا إلاىطىع مرهسجىا  

مً حاهبين الىظسي واإلايداوي، حيث حعسطىا ئلى مفاهيم أشاشيت حىٌ اإلاحاشبت العمىميت وألاعىان 

الخىفيرًىن والسكابت على الىفلاث العمىميت ، وتهدف السكابت ئلى الخحلم مً التزام اإلاىفرًً باللىاهين 

 .والخىظيماث وامخثالها للىاعد الدصيير الصليم ومحافظتهم على ألامىاٌ اإلاىطىعت جحذ جصسفهم

 :نتائج فرضيات 

ٌعخبر اللاهىن اإلاصدز ألاشاس ي الري حصخيبط مىه كىاعد ئعدادها و ألاعىان : الفسطيت ألاولى صحيحت .1

اإلايلفىن بها واخخصاصاث ول منهم، ومخخلف الجىاهب ألاخسي التي حصاعد على جىظيم العمل في 

 . مجاٌ اإلااليت العامت

 فلط بل ًجب أن مبلغ مالي صادز مً شخص عامليض الىفلت العامت هي : الفسطيت الثاهيت صحيحت .2

 .  ًحلم هرا اإلابلغ هفعا عاما

 بأنها كياس هخائج أعماٌ اإلاسؤوشين وجصحيح السكابت اإلااليتعسفذ :  هرلً الفسطيت الثالثت صحيحت .3

أخطائهم بغسض الخأهد مً أن الخطط اإلاسشىمت كد هفرث وأن ألاهداف اإلاىطىعت كد حللذ على 

 . أهمل وحه

 ٌعخمد على مساشيم وكىاهين في السكابت على اإلاساكب اإلاالي حيث أن :  صحيحت أما الفسطيت السابعت   .4

العملياث وحتى جخىج بخأشيرجه، وئن وان هىان أخطاء أو عدم مطابلت الىثائم الثبىجيت  لللىاهين 

 . فخيىن محل زفع مإكذ أو نهائي

 :نتائج البحث 

دزاشت _ وصخيخج مً خالٌ دزاشدىا حىٌ دوز ألاعىان الخىفيرًىن في السكابت على جىفير الىفلاث العمىميت 

ت وعلىم الدصيير بجامعت مصخغاهم ما ًلي  : حالت وليت العلىم الاكخصادًت والخجاٍز

  بالصسف ً  هلص السابط بين اإلاساكب اإلاالي و آلامٍس

 الخجدًد الدائم في اللىاهين واإلاساشيم اإلاخعللت بدصيير اإلاإشصاث والسكابت اإلااليت عليها. 

 طعف كطاع السكابت اإلااليت على اإلاإشصاث العمىميت. 

 بالصسف إلاالحظاث اإلاساكب اإلاالي ً  .عدم احترام آلامٍس

 :ثوصيات البحث

  ًجب على  آلامس بالصسف الدزاًت الخامت باإلابادئ واللىاهين اإلاحاشبيت للىصىٌ ئلى مساكبت جامت

 .وهاحعت حصب ألاهداف اإلاخطط لها

  الدائم بغيت مىاهبت الخغيراث التي جحصل ً على اإلاحاشب العمىمي وألامس بالصسف الخظىع للخيٍى

ت  .في اللىاهين وألاهظمت اإلاحاشبيت وؤلاداٍز
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  جفعيل السكابت وذلً خلم طسق حدًدة والسكابت اإلايداهيت اليىميت للمحاشب العمىميت وآلامس 

 .بالصسف

   على اإلاهخمين بميدان اإلااليت العامت جىشيع اإلافاهيم ألاشاشيت فيما ًخص اإلاحاشب العمىمي وآلامس

 .بالصسف وذلً بخلم محاطساث وملخلياث بغيت الخعسف أهثر على هرًً العىهين مً كبل العامت

 :أفاق الدراسة 

 في السكابت على جىفير الىفلاث العمىميت ،الحظىا أن مجمل نمً خالٌ دزاشدىا لدوز ألاعىان الخىفيرًى

 في السكابت على جىفير الىفلاث العمىميت ، زهزث على نالدزاشاث التي عالجذ مىطىع ألاعىان الخىفيرًى

مىً أن ًيىن مىطىع الدزاشاث أخسي   :الجاهب الىظسي بخالف الجاهب الخلني والري ٌعخبر مهم حدا ٍو

 اإلاحاشبت العمىميت ودوز ألاعىان الخىفيرًىن في السكابت عليها. 

  دوز اإلاساكب اإلاالي في  جىفير الىفلاث العمىميت  دزاشت حالت حامعت عبد الحميد ابً بادٌض  

  واكع اإلاحاشبت العمىميت في ظل  معاًير اإلاحاشبت العمىميت  الدوليت و مدي جطبيم ألاعىان

 . ipsass  لهره اإلاعاًير نالخىفيرًى

  السكابت اإلااليت ودوزها في جىفير الىفلاث العمىميت ومدي  اشخجابت اإلاساكب اإلاالي لها . 

  دوز مىظمت ألاهخىشاي في السكابت على اإلاإشصاث العمىميت. 

 

 

 

 



 

 قائمة املصادر واملراجع
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 اإلازاجع باللغت العزبيت: أوال 

 : الكخب- 1

 2002، 1 ، مصز ؤلاضىىدريت طاإلاحاسبت الحكوميتابزاهيم الطيد اإلايلحي،  -1

 2002، 1 مصز ؤلاضىىدريت، ط ،اإلاحاسبت في الوحداث الحكوميتإبزاهيم اإلالحي،  -2

 2003، دار اإلاحمدًت العامت ، الجشائز ،مدخل للخنظيم ؤلاداري واإلااليت العامتأبو مىصف ، -3

 دار اإلاطير  البلد عمان  اإلاحاسبت الحكوميت في الخقليد إلى الحدازت،إضماعيل حطين احمزو،  -4

 2003الطىت 

 2003 ، دار هومت  لليشز ، الجشائز  ضىت مساهمت في دراست اإلااليت العامتاعمز ًحياوي ،  -5

 ، حهيىت لليشز والخوسيع ، ألاردن ، الزقابت اإلااليت في القطاع الحكوميأهزم إبزاهيم حمادة،   -6

 2006ضىت 

 ،دار الزقابت اإلااليت  عى الننقاث العامت في القااوو اللشاازي واإلاقارو بً داود ابزاهيم ،  -7

 2012الىخاب الحدًث ، الجشائز ، ضىت 

، الجامعت اإلافخوحت محاسبت وإدارة ألاموال العامت اإلاحاسبت الحكوميتحىا رسوقي الصائغ،  -8

 1998 ،الطىت 1طزابلظ الطبعت 

 اإلاحاسبت الحكوميت و إ داد مواسات البرامج خلم عبد هللا   الورداث ،ضهيل بطم الدباص، -9

 ، مؤضطت الوراق لليشز والخوسيع عمان  شارع الجامعت الاردهيت  ملابل وليت  الشراعت  وألاداء

  البلد الاردن2009ضىت 

 2006، الدًوان  مطبوعاث الجامعيت، الجشائز، اإلااليت العامتد علي سغدود،  -10

 2003، الدار  الجامعيت ؤلاضىىدريت ، ضىت مبادئ اإلااليت العامتدراسحامد عبد اإلاجيد وآخزون،  -11

 2014 ، دار الخلدوهيت ،الجشائز ، ضىت  اإلااليت العموميت،دهيدوي ًحيى  -12

 2003، ميشوراث الحلبي الحلوكيت ،مصز ضىت اإلااليت العامتضوسي عدلي هاشد ،  -13

 2000 ،الدار الجامعيت لليشز ، مصز ، ضىت الوجيز في اإلااليت العامتضوسي عدلي هاشد ،  -14

 2011، جووظ ، ضىت ، جننيذ الننقاث العموميتالطاهز سروق  -15

الزقابت واإلازاجعت الداخليت   عى مسخوي الكعي عبد الفخاح الصحً، محمد الطيد ضزاًا ، -16

 1998، الاضىىدريت واللشبي

، الدار الجامعيت الجدًدة ؤلاضىىدريت،ضىت  اإلاحاسبت الحكوميت والقوميتعبد الوهاب هصز،  -17

2000 

 ، ، حامعت اليويذ ، إدارة اإلااليت العامتعلى العزبي ،عبد اإلاعطي عطاف  -18

 2005 ،دًوان اإلاطبوعاث الجامعيت ، الجشائز ، ضىت اإلااليت العامتعلى سغدود،  -19

 ، مطبعت الاهخصار لطباعت 2 ، طبعتالزقابت اإلااليت النظزيت والخطبيقعوف محمد الىفواوي،  -20

 1998ألاوكطذ ، مصز ، ضىت 
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 ، البلد ألاردن عمان، دار اليشز دار هىوس اإلاعزفت العلميت اإلاحاسبت الحكوميتفؤاد الفطفوص،  -21

م ركم ؤلاًداع لدي دائزة اإلاىخبت الوطىيت 1431/2010لليشز والخوسيع،  الطبعت ألاولي 

3151/7/2009 

 1998 ، 1، عمان ألاردن، طاإلاحاسبت الحكوميت وؤلادارة اإلاالي العامتمحمد احمد حجاسي،   -22

 1998، دار وائل لليشز، البلد  ألاردن، ضىت أساسياث في اإلاحاسبت الحكوميتمحمد الهور،  -23

 2002 ،دار الصفاء لليشز والخوسيع ، عمان، ضىت اإلاحاسبت الحكوميتمحمد حمال على هاللي ،   -24

  ، دار  وشز العلوم لليشز والخوسيع ، عىابت اإلااليت العامتمحمد صغير بعلي ، ضيري أبو العال ،  -25

 .2003، ضىت  الجشائز

 2007، دار اإلاطيرة لليشز ، ضىت اقخصادًاث اإلااليت العامت محمد طاكت ، هدى العشاوي ،  -26

  اإلاحاسبت الحكوميت والقوميت بيو النظزيت والخطبيقمحمد عباص بدوي ، عبد الوهاب هصز،   -27

 2008، البلد مصز ،   ضىت اليشز 

 2003،   الدار الهدى لليشز الجشائز اإلاحاسبت العموميتمطعي محمد،   -28

 2008 ، دار أضامت  لليشز والخوسيع  ، ألاردن ، ضىت ؤلادارة اإلااليت العامتمصطفي الفار ،  -29

 اإلاذكزاث والزساال- 2

الضوابط الدسخوريت والقااوايت للزقابت  عى جننيذ اإلاواسات العامت حمال فالح على الدليمي،  -1

 ، مذهزة ملدمت ضمً مخطلباث هيل شهادة ماحيطخير ، وليت الحلوق ، للدولت من باب ؤلاًزاداث

 2010كطم اللاهون العام ، حامعت الشزق ألاوضط ، ضىت

، مذهزة أزز الزقابت اإلااليت  عى اسخمزار الخمويل للمؤسساث ألاهليتحهاد محمد ، محمد  شزف،  -2

ملدمت ضمً شهادة اإلااحطتر  في اإلاحاضبت والخمويل، وليت الخجارة، كطم اإلاحاضبت والخمويل، 

الجامعت ؤلاضالميت غشة 

، مذهزة ملدمت ضمً هيل الزقابت اإلااليت  عى الننقاث العموميتضميت ضويس ي ، أو عمزان ضاميت،  -3

شهادة الليطاوظ  في العلوم الاكخصادًت ، وليت العلوم الاكخصادًت والخجاريت وعلوم الدطيير ، 

 2009 -2008جخصص هلود ماليت وبىون ، 

 حاسبت العموميت في جحقيق الخواسو اإلاالي لدى الهيئاث العموميتلمدور ا، الشارف بً عطيت جواحي  -4

 2017.2018مذهزة جخزج ماضتر حامعت مطخغاهم 

مذهزة  اظام اإلاحاسبت العموميت كأداة فعالت في حسيير ورقابت اللما اث اإلاحليت  وعيجت فهيم،  -5

 2011ماحيطتر غير ميشورة حامعت ضعد دحلب البليدة 

أهميت الاسخنادة من آلالياث الحدًثت واإلانظور ؤلاسالمي في الزقابت  عى اإلاال شويخي ضاميت،  -6

، رضالت ماحطتر، وليت العلوم الاكخصادًت وعلوم الدطيير والعلوم الخجاريت، حامعت أبو بىز العام

بللاًد ، جلمطان 
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 ، رسالت ماجسخير ، كليت "حالت اللشااز " الزقابت  عى ألاموال العموميت صزارمت  بد الوجيد،  -7

. 2000، سنت3العلوم الاقخصادًت  والخجاريت و لوم الدسيير ، جامعت اللشااز 

أساسياث في الننقاث العامت وإشكاليت  دم جكافئها مع غالم ًحيى ، ضعيد الزحماوي  اإلاهدي ،  -8

 ،مذهزة ملدمت ضمً مخطلباث هيل شهادة ليطاوظ في علوم الدطيير، ؤلاًزاداث العامت في اللشااز

 2003-2002جخصص ماليت ، حامعت اإلادًت، 

، مذهزة ملدمت ضمً مخطلباث  هيل شهادة اإلااحطخير  في اإلااليت العامت في اللشاازلعيطوف ضمير ،  -9

 . 2010العلوم الاكخصادًت ، حامعت جلمطان ضىت 

 أوراق وملخقياث ، ادواث ، بحور ودراساث- 3

 ، ملخلي الاكخصاد البعد الزقابي لألموال من اإلانظور ألاخالقي  ؤلاسالميبً داود إبزاهيم ،  -1

 2011 فيفزي 24 و23الواكع  ورهاهاث اإلاطخلبل ، اإلازهش الجامعي غزداًت الجشائز، : ؤلاضالمي 

: اصوص قااوايت-4

  اإلاخعلم بىيفياث أحدار وواالث والىفلاث 1993 ماي 05 اإلاؤرخ في 108-93اإلازضوم الخىفيذي ركم  -1

وجىظيمها وضيرها 

، اإلاؤرخ "العموميت باإلاحاسبت  اإلاخعلق 90-21 قااوو "الجمهوريت الجشائزيت الدًملزاطيت الشعبيت،  -2

  .1990 أوث 15 اإلاوافم ل1411 محزم 24في 

كاهون اإلاحاضبت  مجموعت هصوص حشزيعيت وجىظيميت مخعللت باللاهون اإلاحاضبت الطبعت الثاهيت   -3

 بزحي لليشز

 اإلاخضمً الخىظيم ؤلاداري إلادًزيت الجامعت واليليت و 2004 أوث 24اللزار الوساري اإلاشترن اإلاؤرخ في  -4

 62اإلاعهد وملحلت الجامعت بمصالحها اإلاشترهت  ، الجزيدة الزضميت للجمهوريت الجشائزيت ، العدد 

 ًحدد إحزاءاث اإلاحاضبت التي ًمطىها 1991 ضبخمبر 07  اإلاؤرخ في 313/ 91اإلازضوم الخىفيذي  -5

، ضىت 43آلامزون بالصزف واإلاحاضبون العموميون وهيفياتهم و محخواها، حزيدة الزضميت العدد 

1991 

، ًخعلم 1992 هوفمبر 14 اإلاوافم 1413 حمادى ألاول 19 اإلاؤرخ في 92/414اإلازضوم الخىفيذي ركم  -6

. بالزكابت الطابلت للىفلاث التي ًلتزم بها

 ، ًخضمً جىظيم  الصفلاث العموميت  2015 ضبخمبر 16 مؤرخ في 247-15اإلازضوم رئاس ي  ركم  -7

. وحعويضاث اإلازفم العام 

الكخب باللغت ألاجنبيت : زاايا 

Ali bessad.droit de la comptabilité publique . éditions  houma alger .2004  -
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 امللخص   

          تهدف هره الدزاست إلى الخعسف على املحاسبت العموميت وكيفيت جىفير الىفلاث والسكابت عليها في 

الجزائس، وذلك من خالل الخطسق إلى ألاعوان املكلفون بدىفير الىفلاث العموميت ومخخلف مساحلها، إلى جاهب 

الخعسف إلى مخخلف هيئاث السكابت، ومن خالل دزاسدىا حالت كليت العلوم الاكخصادًت والخجازيت وعلوم 

الدسيير  سىحاول إسلاط الدزاست الىظسيت إلى الفصل امليداوي وجدبع مخخلف إجساءاث الخىفير والسكابت على 

هفلاث الكليت جامعت مسخغاهم  باعخبازها أحد املؤسساث العموميت ذاث الطابع إلادازي التي جكلف ميزاهيت 

 .كليت بجامعت مسخغاهم وجىفيرها

      ومن أهم الىخائج التي جم الخوصل إليها أن الدولت حسعى جاهدة إلى التركيز على اسخغالل ألامثل ملوازدها 

املاليت واملادًت والبشسيت من خالل اللواهين واللوائح والخعليماث الجازي بها، إلى جاهب الدوز الكبير لآلمس 

 . بالصسف واملحاسب العمومي في جىفير الىفلاث العموميت والسكابت عليها

  الرقابة املالية – النفقات العمومية –  املحاسبة العمومية –ألاعوان التنفيذيون  :  الكلمات املفتاحية

Abstract : 

This study aims to identify public accounting and how to implement expenditures and control 

them in Algeria, by addressing the agents assigned to implement public expenditures and its 

various stages, as well as getting to know the various oversight bodies, and through our study the 

case of the College of Economic, Commercial and Management Sciences we will try to drop the 

study The theory to the field chapter and follow the various procedures for implementation and 

control of college expenditures, Mostaganem University, as it is one of the public institutions of an  

administrative nature that cost the college budget in Mostaganem University and its 

implementation. 

      Among the most important results reached is that the state strives to focus on optimizing the use 

of its financial, material and human resources through laws, regulations and instructions in 

progress, in addition to the large role of the person commanding the exchange and the public 

accountant in implementing public expenditures and controlling them. 

Key words: executive agents - public accounting - public expenditures - financial control 


