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 الشكر والتقدير
 
 

ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى ووالدي وأن »: قال تعالى 

 51 ألاحقاف آلايـة        »أعمل صالحا ترضاه

و أمدنا بالقوة و العزم على  نحمد هللاا عز وجل الذي ألهمنا الصبر و الثبات،

مواصلة مشوارنا الدراس ي وسالم على حبيبه وخليله ألامين عليه أزكى الصالة 

 .والسالم

لتفضله بوزيان العجال كما أتقدم بجميل شكري وتقديري لألستاذ الفاضل 

باإلشراف على هذا البحث وعلى سعة صدره وعلى حرصه أن يخرج هذا 

 ه أي نقص، أسال هللاا أن يجزيه عنا كل خيربو في صورة كاملة ال يش البحث

 .العملوأشكر كذلك لجنة املناقشة لتفضلهم على قراءة وتقييم هذا 

  .أتقدم بالشكر لجميع زمالئي في الدفعة

 وإلى كل من قدم لنا يد العون في انجاز هذا التقرير ماديا

 .دومعنويا سواء من قريب أو من بعي

 

نعمتك و فضلك ونسألك البر والتقوى فنحمدك اللهم و نشكرك على 

 .و من العمل ما ترض ى توفيقه لنا على انجاز هذا العملو 

 

 



 إلاهداء

 
ـــــأه ــ خالصة جهدنا املتواضع إلى فيض الحب ووافر العطاء بال دي  ــ

انتظار املقابل إلى من عانت معي مخاض هذا العمل وميالده إلى التي 

  .غمرتني بحنانها وحبها

 .ى لها دوام الصحة والعافيةنمأمي التي أت إلـــــى

ــإل ــ ى من كان شمعة تنير دربي ومن علمني الجهاد واملثابرة وحب إلاطالع ـ

والسير على خطى الحبيب املصطفى عليه أفضل الصالة والسالم إلى 

 .أبي أطال هللاا في عمره
ــإل ـــ لي كل ى من ساندي طوال حياتي ومثلي ألاعلى زوجي الذي طاملا وفر ـ

 .ما يساعد على إكمال دراستي

ــإل ـــ ى أعز ما أملك إخوتي وأصدقائي أدامهم هللاا لي وشكري وإمتناني إلى ـ

 .جميع أساذتي
 

 

 ةــــــحوري

  



 

 إلاهداء
 

 

 :هدي خالصة جهدنا املتواضعأ

إلى فيض الحب ووافر العطاء بال انتظار املقابل إلى من عانت معي مخاض 

 هذا العمل وميالده 

يبة التي أتمنى لها دوام الصحة التي غمرتني بحنانها و حبها إلى أمي الحب إلى

 .العافيةو 

إلى من كان شمعة التي تنير دربي و من علمني الجهاد و املثابرة و حب إلاطالع 

 الحبيب املصطفى عليه أفضل الصالة و السالم  والسير على خطى

 .إلى أبي الحبيب أطال هللاا في عمره

ـــــى من ساندي طوال حياتي ومثلي ألاعلى زوجي الذي طاملا وفر لي كل  إلـ

 .ما يساعد على إكمال دراستي

 .إلى فرحة البيت وقرة العين

 .إلى كل ألاهل وألاصدقاء والزمالء

 .إلى كل طالب علم جاد في طلبه غيور على دينه
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 ةـــــــــمقدم
 



 ة ـــــــــــمقدمــ

 ~ أ  ~

إن املحاسبة العمومية هي العامل ألاساس ي واملعتمد عليه من طرف الحكومة وذلك لتطبيق سياسة 

صحيحة متبنية لنشاطها املالي، كما أن املحاسبة العمومية والتي تهدف إلى تحقيق املصالح العامة تعتبر النظام 

 .عامالذي يعتمد عليه في عمليات الرقابة بأنواعها وكذا الحفاظ على املال ال

إن الدستور هو املصدر ألاساس ي لقواعد املحاسبة العمومية والتي مرت بمراحل إصالح وتطوير متتالية 

 .بهدف تحقيق دورها في مجال مراقبة نفقات العامة وتقييم البرامج وألانشطة الحكومية

تص بالسيادة مستمدة من القانون الفرنس ي إال ما يخ  بعد الاستقالل فاملحاسبة العمومية في الجزائر

 .فقد تم تعديله من هذه الناحية 

كما أن قانون املحاسبة العمومية هو شامل وعام يظم جميع النصوص بما فيها التي سبقت وكذا 

الالحقة وهذه ألاخيرة تعطي نظيرة شاملة علة جميع ألاعوان الخاصة بتنفيذ املحاسبة العمومية ومختلف 

ظامية املتبعة في نشاطهم ومختلف أدوات الرقابة املعمول بها للتأكد من العالقات التي تربط بينهم وألاسس الن

 .مدى مصداقية وشرعية هذه التصرفات مع ما نص عليه القانون 

غير أن النفقات العامة هي ألاداة التي تستخدمها الدولة من أجل مواجهة التزاماتها في مختلف امليادين 

 .كانت حاجات عامة املواطنين في تزايد وهذا ما جعل عملية الرقابة صعبة وكذا املنفعة العامة، فإنها تتزايد كلما

 :لذلك يجدر بنا طرح إلاشكالية التالية

 .ما هو دور املحاسبة العمومية في مراقبة النفقات العمومية؟ -

 ما مدى نجاعة هذه النفقات املختلفة وصرفها مع ما تم تسطيره للتنمية؟ -

 .امهم في ظل احترام القوانين املنصوص عليهاوهل أعوان التنفيذ يقومون بمه -

 :الفرضيات

 .تعدد امليزانيات والحسابات الخاصة بالدولة -

 .توفر الرقابة الصارمة في املؤسسات ذات الطابع إلاداري  -

 .توصيل املعلومات الالزمة في الوقت املناسب وذلك التخاذ مختلف القرارات -

 .املحافظة على ألاموال العمومية -

 .ركز املالي للهيئات العموميةمعرفة امل -

 

 :الدراسة من الهدف

 :املوضوع اختيار أسباب

 املوضوع هدا في التطبيقي الجانب من املعرفي رصيدنا زيادة. 

 تخصصنا مجال في املوضوع. 

 :ارسةر الد منهج

 املتعلقة الجوانب وصف أجل من التحليلي الوصفي املنهج على املوضوع لهذا تناراسد خالل إعتمدنا

 النفقات ترشيد في املالي راقبامل بها يقوم التي راءاتوإلاج العمومية والنفقات املالي راقبوامل املالية لرقابةبا

 خالل من زئر ا الج في البحث محل املوضوع واقع يصور  الذي الحالة رسة ا د منهج إلى باإلضافة العمومية،

 .بها املعمول  الوثائق وتحليل راسةود ،رارأد لجامعة امليدانية داتالزيا



 ة ـــــــــــمقدمــ

 ~ ب  ~

 :السابقةراسات الد

 لبلدية املالية للرقابة حالة راسةد املؤسسة، نفقات ترشيد في املالي رقب ا الم دور  معمري، عمر  :ألاولىراسة الد

 العلوم كلية محاسبي، فحص تخصص واملحاسبية املالية العلوم في املاستر شهادة لنيل مذكرة جامعة،

 إلاشكالية تمثلت حيث ، 5102 , بسكرة خضير دمحم جامعة التجارية، والعلوم سييرالت وعلوم الاقتصادية

 :التالية النتائج الي وتوصل "العمومية؟ النفقات ترشيد في املالي رقب ا الم دور  ينعكس كيف" في ألاساسية

 تستعملها مهمة وسيلة العام النفقات تعتبر املالية، الرقابة بأجهزة املتعلقة راسيموامل القوانين في الدائم التجديد

 .أهدفها وتحقيق حال أحسن على بوظائف للقيام الدولة

 حالة راسةد العمومية، النفقات وترشيد تسيير في املالية الرقابة دور  زالس ي، فاروق لطفي  :الثانيةراسةالد

 والتجارية الاقتصادية علومال ميدان أكاديمي ماستر شهادة لنيل مذكرة الوادي، لوالية املالية رقبة ا الم ملصلحة

 حمه الشهيد جامعة املؤسسات، وتسيير عمومي اقتصاد تخصص إقتصادية، علوم شعبة التسيير، وعلوم

 النفقات وترشيد تسيير في املالية الرقابة تساهم كيف" في إلاشكالية تمثلت حيث ، 5102 بالوادي لخضر

 أهداف تحقيق أجل من تستعملها الدولة يد في أداة العامة تالنفقا تعبر :التالية النتائج الى وتوصل "العمومية؟

 الاختالس وسائل فيه تعددت زمان في عليها والرقابة العمومية النفقات وترشيد تسيير والاجتماعية، الاقتصادية

 .راقبةم في املكلفة هي التي الرقابية ألاجهزة تعددت ولذلك العام املال والنهب



 ة ـــــــــــمقدمــ

 ~ ج  ~

 :أهمية الدراسة

 :ية الدراسة فيما يليتكمن أهم

 .إثراء املكتبة الجامعية -

 .تنمية قدراتي في هذا املجال، تحكم التخصص من جهة وإثراء البحث العلمي من جهة ثانية -

 .الاسترشاد بها وقت الحاجة لكل من الباحثون، رجال ألاعمال، إلادارات -

 :أهداف البحث

 :يهدف بحثنا هذا املنجز إلى

 .مومية وكذا علم املالية العامةمعرفة معمقة للمحاسبة الع -

 .التعرف على أعوان التنفيذ للميزانية -

 .دراسة كل النفقات وإلارادات العمومية وكذا ألاسس الرقابية املطبقة عليها -

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 الفصل ألاول 

 

 إلاطار النظري للمحاسبة العمومية واملالية العامة
 



 ألاول الفصل  إلاطار النظري للمحاسبة العمومية واملالية العامة                                   

 

~ 9 ~ 

 واملالية العامة مجال املحاسبة العمومية: املبحث ألاول 

تطبق املحاسبة العمومية على املؤسسات والهيئات ذات الطابع إلاداري والتي ال ينحصر هدفها 

على تحقيق الربح لذلك تعتبر فرعا أساسا من فروع املحاسبة وذلك من خالل الرقابة املطبقة لتنفيذ 

 .مختلف امليزانيات العامة

 مفهوم املحاسبة العمومية: لطل  ألاول امل

 ملحاسبة العموميةاتعريف : الفرع ألاول 

تطور مفهوم املحاسبة العمومية تبعا لتطور النشاط الحكومي في تنوعه وازدياد حجمه فعندما 

كان النشاط الحكومي يقتصر على أداء الوظائف السيادية مثل ألامن والدفاع والعدالة، كانت املحاسبة 

 .ية مقتصرة على تسجيل عمليات إلانفاق وتحصيل إلايراداتالعموم

 :ويمكن معرفة املحاسبة العمومية من خالل التعاريف التالية

هي مجموعة املبادئ وألاسس التي تهدف إلى املساعدة في فرض الرقابة املالية والقانونية على : 10تعرف  -

دف الى الربح وانماتسعى لخدمة املواطنين واملجتمع موارد الحكومة املالية ونفقاتها وهي النوع اللذي ال يه

وتتضمن تقديم التقارير الدورية عن صرف وتحصيل املوارد الحكومية التنفيذية والتشريعية وبذلك فهي 

 .1تخدم أغراض التخطيط واملتابعة والرقابة على أموال الدولة

ية تقدير وقياس وتسجيل وتبويب املحاسبة العمومية هي املجال املحاسبي املتخصص بعمل: 10تعريف  -

العمليات املالية في وحدات الجهاز الحكومي ثم إنتاج املعلومات التي تفيد في اتخاذ القرارات وتوصيلها إلى 

 .2الجهات ذوات العالقة وفق التشريعات الرسمية واملبادئ والقواعد الخاصة بذلك

ملحاسبة العمومية، يمكن تعريف املتعلق با 0001 – 10 – 01املؤرخ في  01/00وحسب قانون  -

 .املحاسبة العمومية على أنها

يكل القواعد وألاحكام القانونية التي تبين وتحكم كيفية تنفيذ ومراقبة امليزانيات والحسابات 

والعمليات الخاصة بالدولة واملجلس الدستوري واملجلي الشعبي الوطني ومجلس الحسابات وامليزانيات 

للجماعات املحلية واملؤسسات العمومية ذات الطابع إلاداري كما تبين أيضا التزامات امللحفة وامليزانيات 

 .3ألامرين بالصرف واملحاسبين العموميين ومسؤولياتهم وكذا كيفية مسك الحسابات لكال الطرفين

 :املحاسبة العمومية خصائص: الفرع  الثاني

 :تتمثل خصائص املحاسبة العمومية فيما يلي 

سبة العمومية على كل من املجلس الدستوري، مجلس املحاسبة مليزانيات الجماعات تطبق املحا -

 .الخ...املحلية وميزانيات املؤسسات ذات الطابع إلاداري، الجامعات، املستشفيات، املدارس، 

                                                   
 .10: ، ص0000دمحم املور، أساسيات املحاسبة الحكومية، دار وائل للنشر، عمان، الطبعة ألاولى، : 1
 .21:، ص0112إسماعيل حسين أحمدو، املحاسبة الحكومية، دار املسيرة للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة ألاولى، : 2
 .املتعلق باملحاسبة العمومية 01/10/0001املؤرخ في  01/00، من قانون 0، 0املواد : 3
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 .ال يوجد لها رأس مال بل لها اعتمادات موضوعية ضمن ميزانيتها -

 .ك لتوصيل املعلومات من أجل اتخاذ القراراتتعتمد على القياس، التسجيل، الترتيب وذل -

 .تشترك مع املحاسبة التجارية في مختلف املعايير الخاصة بالنظام املحاسبي -

 .ترشيد النفقات العمومية وتحسين تحصيل إلايرادات العمومية -

 أهداف املحاسبة العمومية : الفرع الثالث

ار البرنامج الحكومي ويظهر ذلك من للمحاسبة العمومية عدة أهداف تسعى إليها وذلك في إط

خالل مساهمتها في تحقيق مصالح العامة وكذل الحفاظ على املال العام معتمدة في ذلك على رقابة فعالة 

 .وهذا نظرا لألهمية التي تلعبها

 :أهداف املحاسبة العمومية

ملك للشعب وهذا تهدف املحاسبة العمومية على حماية ألاموال العمومية باعتبار هذه ألاخيرة هي 

هدف رئيس ي غذ منذ بداية النظام املحاسبي ارتكز على مفهوم ألاموال العامة والحرص على حماية هذه 

 :ألاموال لتفادي أشكال التالعب كالغش والاختالس والتبذير وغيرها، وتتمثل ألاهداف فيما يلي

 .1يات املحاسبة املعمول بهاتنفيذ امليزانية ورقابة العمليات املتصلة بذلك في إطار قواعد وتقن -

تسيير وتحسين أداء الهيئات العمومية وهذا هدف أساس ي تسعى لتحقيقه املحاسبة العمومية وذلك  -

 (.فائض أو عجز)ملعرفة املركز املالي داخل هذه الهيئات وكذا تحديد نتائج امليزانية 

لنفقات العموميةاعلى بكثير من تحقيق الرشادة في إلانفاق أي أنها في بعض ألاحيان تكون كلفة بعض ا -

 .الاعتمادات املخصصة لها لذلك يجب التحقق وكذا الرشادة قبل تنفيذ أي نفقة

 .2توفير املعلومات املعتمد عليها في اتخاذ القرارات -

 .توفير املعلومات الالزمة لتوفير الرقابة وكذا إلاعالم عن النشاط الحكومي -

 .ية والتصرفات املاليةالتحقق من مدى شرعية القرارات الحكوم -

 وظائف املحاسبة العمومية: الفرع الرابع

إن وظائف املحاسبة العمومية تشكل ركنا أساسيا من أركان إلادارة املالية العامة للنشاط 

الحكومي، بما تنظمه من مهام في مجاالت الرقابة من جهة والتخطيط واتخاذ القرارات من جهة أخرى 

 :كومية على ضوء هذه املجاالت في النقاط التاليةونلخص وظائف املحاسبة الح

 :3(املراقبة)على مستوى املراقبة املركزية  -

 .على النظام املحاسبي الحكومي أن يتقيد بالقوانين والتعليمات السارية -

 .أن يكون هناك ربط بين اعتمادات املوازنة وبين الحسابات املفتوحة بالدفاتر -

                                                   
 .20: ، ص0112، 0إسماعيل حسين أحمرو، املحاسبة الحكومية، دار امليسرة للنشر والتوزيع، عمان، طبعة : 1
 .نفس املرجع السابق: 2
 .00: ، ص00000عمان، الطبعة ألاولى،  دمحم الهور، أساسيات في املحاسبة الحكومية، دار وائل للنشر،: 3
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 .مح بالتخفيف من كفاية الاحتفاظ باألموال العامةيجب أن نقيم الحسابات بطريقة تس -

 .إجراءات فعالة للمراقبة الداخلية 1أن يتضمن النظام املحاسبي الحكومي -

يجب أن يصمم نظام الحسابات بحيث يسهل مهمة املراجعة املستقلة التي تجري عليه والتي تستند إلى  -

 .جميع املستندات والسجالت وألاموال واملمتلكات

 :وى التخطيطعلى مست -

نجد أن املحاسبة تؤدي دورا هاما في هذا املجال فالحكومة تسعى عن طريق خطط التنمية 

الاقتصادية والاجتماعية قصيرة وطويلة ألاجل إلى تنظيم املوارد العامة وتوجيهها نحو تحقيق ألاهداف 

ملواطنين أصبحت عملية العامة في ضل املؤشرات املتزايدة على ندرة املوارد وكنتيجة لتزايد حاجات ا

التخطيط من أهم الواجبات التي تواجهها الحكومة املعاصرة حتى يتم وضع الخطط املختلفة على أسس 

 .عملية تراعي بذلك تحديد ألاولويات وهنا يأتي دور املحاسبة العمومية في توفير املعلومات والبيانات

 املالية العامة: امللطل  الثاني

م يتبادر إلى ألاذهان املصطلحين التاليين املوضوع واملنهج، ذلك أنه ال عند الحديث عن كلمة عل

نستطيع وصف أي ش يء إال إذا توفر على موضوع وهو اللب أو الش يء الذي نريد أن نكتشفه، أما بالنسبة 

 .للمنهج فيقصد به طريقة البحث أو طريقة تناول املوضوع بالدراسة

 موضوع علم املالية: ألاول  الفرع 

د في كل مجتمع يخضع لسلطة عامة منظمة حاجات تهم مجموع املواطنين وال يمكن لكل فرد يوج

وأمثلتها التقليدية " حاجات جماعية"أن يقوم بإشباع حاجاته منها استقالليا وتسمى هذه الحاجات 

 .الدفاع وألامن والعدالة

ألامن ال يمكن أن يتحقق إال فالرد بمفرده ال يقوى على أن يحقق لنفسه ألامن الخارجي، إذ أن هذا 

. ككل، ال يتجرأ لكونه بعود بالنفع على املواطنين كافة وال يمكن ان يحرم اي منهم من الاستفادة بهذا الامن

ولهذا يجب أن تقوم به وتسهر عليه الدولة بأجهزتها املختلفة، فالحاجات الجماعية هي إذا الحاجات التي 

 .كل فرد بسبب عدم قابليتها للتجزئة عن القيام بها بمفردهنظرا لعجز  2تقوم الدولة بإشباعها

الخ، فهذه ألاخيرة ...وتختلف الحاجات الجماعية عن الحاجات الفردية كاملأكل واملشرب وامللبس 

يستطيع الفرد أن يستغل بإشباع حاجته منها أما عن العالج والتعليم والنقل فهي حاجات جديرة بأن 

 .اتضطلع بها الدولة وتشبعه

ولكي تقوم الدولة بذلك تضطر إلى استخدام بعض ألاموال وأن تحصل على خدمات بعض 

ألاشخاص وذلك لقاء مقابل للحصول على هذه ألاموال والخدمات، يتمثل في صورة مبالغ نقدية وهذه 

                                                   
 .11: ، ص0001فؤاد ياسين، املحاسبة الحكومية، دار املستقبل للنشر والتوزيع، عمان، : 1
 .23، 22: ، ص0112دمحم عباس محرزي، اقتصاديات املالية العامة، ديوان املطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر، : 2
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" امةإيرادات ع"ولكي تقوم الدولة بهذه النفقات البد لها من التفتيش عن " النفقات العامة"ألاخيرة هي 

 ".الضرائب"تحصل عليها من مصادر مختلفة وأهمها 

فمن خالل تحصيل الدولة لإليرادات والقيام بالنفقات تقوم بعدة أنشطة ومشرعات من خالل 

وذلك لتقدير كل من إلايرادات والنفقات، وهذا ما يطلق عليه ( عدة ما تكون سنة)مدة زمنية محددة 

 ".علم املالية العامة"امة للدولة، والعلم الذي يدرس هذه ألاخيرة هو أو املوازنة الع" بامليزانية العامة"

هي العلم الذي يدرس النفقات العامة وإلايرادات العامة وتوجيهها : لذلك نقول عن املالية العامة

من خالل برنامج معين يوضع لفترة محددة بهدف تحقيق أغراض الدولة الاقتصادية والاجتماعية 

 .1والسياسية

 العناصر املؤلفة للمالية العامة: الثاني عالفر 

بما أن علم املالية العامة يقوم بدراسة املشاكل املتعلقة بالحاجات العامة وبتخصيص املال الالزم 

فشبعها لذلك فإن للمالية عناصر تتكون منها لتنفيذ النفقة والبحث عن إلايراد لتمويلها وكل هذا يتم في 

 :امليزانية العامة

 :ت العامةالنفقا -

إن الدولة في سبيل مواجهة اشباع الحاجات العامة تقوم بقدر من النفقات العامة سواء كان 

بتحقيق أهداف  2ذلك إلنتاج سلع وخدمات أو من خالل توزيع دخول تحويلية داخلية أو خارجية

وزيع اجتماعية أو اقتصادية كمساعدة ألاسر محدودة الدخل بقصد تصحيح ما يقع من اختالل في ت

الدخل أو من خالل إلاعانات التي تقدم بصورة مباشرة أو غير مباشرة لألفراد أو بعض وحدات الاقتصاد 

 .الخاص

 :إلايرادات العامة -

يلزم للقيام بالنفقات العامة تدبير املوارد املالية الالزمة لتغطيتها وتحصيل الدولة على هذه 

تسمح به املالية القومية أو من الخارج عند عدم كفاية  إلايرادات أساسا من الدخل القويم في حدود ما

هذه الطاقة ملواجهة متطلبات إلانفاق العام، ولقد تعددت أنواع إلايرادات العامة إال أن الجانب ألاعظم 

منها يستمد من ثالثة مصادر أساسية هي على التوالي إيرادات الدولة من أمالكها ومشروعاتها الاقتصادية 

ى ما تحصل عليه من رسوم نظير تقديم الخدمات العامة ثم تأتي بعد ذلك إلايرادات السيادية باإلضافة إل

 .وفي مقدمتها الضرائب أما املصدر الثالث فهو الائتمان ويتمثل في القروض املحلية والخارجية

 :امليزانية العامة -

وجههم معا لتحقيق مالي يقابل بين النوعين السابقين ويحدد العالقة بينهما وي وهي تنظيم

السياسة املالية، وبمعنى آخر فهي بمثابة البيان املالي لالقتصاد القومي ويعتبر خطة مالية تظهر بوثيقة 

                                                   
 .10:، ص0112لعامة، منشورات الحلبي الحقوقية، مصر، سوزي عدلى ناثر، املالية ا.د: 1
 ,www.ammanchamber.org/uplaadedlmages/fkle3املالية العامة وإعداد املوازنة العامة : 2
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امليزانية التي هي تقدير لإليرادات والنفقات لفترة مقبلة هي سنة في املعتاد تم الترخيص بها من السلطة 

 .1التشريعية

 عامة مع املحاسبةعالقة املالية ال: الثالث الفرع 

للمالية العامة عدة عالقات تربطها بالعلوم الاجتماعية كاالقتصاد وإلاحصاء والقانون العام 

 .والقانون الدولي والعالقات الدولية كذلك علم الاجتماع والسياسة

ة ويعد الارتباط وثيقا بين املالية العامة واملحاسبة، إذ أن العديد من مسائل املالية العامة وخاص

الضرائب تستلزم املعرفة وإلاملام بأصول املراجعة وفنونها من استهالكات وجرد واحتياطات وعمل 

 .الحسابات الختامية وامليزانية العامة للدولة وتنفيذها والرقابة عليها

وكلما زاد تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي كلما ازدادت الصلة بين املالية العامة واملحاسبة، 

عي ذلك نشر ميزانيات تجارية ملشروعات الدولة إلى جانب البيانات املالية الخاصة بها والواردة في إذا يستد

 . 2ميزانية الدولة أو امليزانيات املستقلة أو امليزانيات امللحقة

يختص علم املالية العامة بالبحث في الجانب املالي لنشاط الدولة بمختلف مرافقها العامة، أما 

ومية تختص بعملية تقدير وقياس وتسجيل العمليات في وحدات الجهاز الحكومية كما أن املحاسبة العم

املالية العامة وكذا املحاسبة العمومية يشتركان في مبدأ تطبيق الرقابة املالية والقانونية على املوارد سواء 

 .كانت هذه ألاخيرة خاصة أو حكومية

 

 

                                                   
 ,www.ammanchamber.org/uplaadedlmages/fkle3مرجع سابق، : 1
 .00: سوزي عدلي ناثر، مرجع سابق، .د: 2
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 أعوان املحاسبة العمومية :الثانياملبحث 

حتى يتسنى ألعوان التنفيذ تنفيذ العمليات املالية حسب السياسة املالية للدولة يجب أن يكون 

هناك إطار يضمن تحقيق هذه الغاية وهي املحاسبة العمومية املحددة لعالقة أعوان التنفيذ 

ن ومسؤولياتهم من جهة وكذا صرف ودفع كل من إلايرادات والنفقات على أحسن وجه كما أنهم يساعدو 

 .الدولة على تسيير أموالها من جهة وكذا تحقيق مصالح العامة من جهة أخرى 

كما أن هناك عدة عالقات تربط بين أعوان التنفيذ وأسس نظامية متبعة في نشاطهم، كما أنهم 

يخضعون إلى سلطات عليا تحكمهم وتطبق عليه رقابة وهذا كله من أجل حماية أموال العامة وذلك في 

 .كله إليهم ومسؤوليات يتحملونها في حالة ارتكابهم ألي خطأإطار مهام مو 

لذلك سنتطرق في فصلنا هذا إلى أعوان التنفيذ املحاسبة العمومية حيث يتطرق املبحث ألاول 

عن ألامر بالصرف وأنواعه ومختلف مهامه ومسؤولياته وكيفية تسجيله للعمليات في دفاتر نفس الش يء 

 .املبحث الثاني عن املحاسب العمومي وذلك في

 ألامر بالصرف مفهوم : امللطل  ألاول 

تعتبر مهمة ألامر بالصرف من املهام التي تسري في الحدود القانونية للوظيفة ويمثل كل أمر 

بالصرف عون تنفيذ للمحاسبة العمومية حيث تسند له عملية تسيير امليزانية أو اعتمادات املالية 

ملرحلة إلادارية والتي يمكن أن تجعله يخضع إلى سلطات مختلفة للميزانية وهذا ما يجعله يتخصص با

وذلك تحت رقابة املحاسب العمومي وكذلك للتأكد من مدى مطابقة كل ألاوامر مع القانون وألانظمة 

 .املعمول بها

 تعريف ألامر بالصرف: ألاول  الفرع

 :يمكن تعريف ألامر بالصرف على أنه

صرف النفقات )ؤهل قانونا للقيام بعمليات تنفيذ النفقات هو عون عمومي من إدارات مختلفة م -

 .1وتحصيل إلايرادات العمومية( العمومية

هو شخص يعمل باسم الدولة أو املجموعات املحلية أو املؤسسات العمومية ويقوم بعمليات التعاقد  -

 .2ت العموميةوبتصفية دين الغير أو لتحصيل إلارادات ويأمر بصرف النفقات ويتحقق من حقوق الهيئا

يعد آمر بالصرف في مفهوم القانون كل شخص يأهل لتنظيم عمليات إلايرادات والتسجيل لإلثبات  -

 .3والتصفية بالتحصيل وعمليات النفقات والتسجيل لاللتزام والتصفية وألامر بالدفع

 حيث أن آلامر بالصرف هو شخص مؤهل بتنفيذ كل العمليات الخاصة فثبات دين هيئة عمومية

تصفيته وتحصيله وإلنشاء دين على هذه الهيئة وتصفيته ودفعه ويخول له التعيين أو الانتخاب لهذه و 

                                                   
 .قأستاذ يرقي كريم، مرجع ساب :1
 .أستاذ يرقي جمال، مرجع سابق :2
 .، مرجع سابق01/00من قانون  02املادة  :3
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الوظيفة من بين الصالحيات التي تحقق العمليات املذكورة وتزول صفة ألامر بالصرف مع انتهاء هذه 

 .الوظيفة

 :أنواع آلامرين بالصرف: الفرع الثاني

 : L’ordonnateur principaux 1آمرين بالصرف رئيسيين -أ

هم آلامرون بالصرف الذين تمنح لهم ترخيصات امليزانية مباشرة ودون وسيط ويرأسون قمة الهرم 

إلاداري، ويقومون بإصدار أوامر بالدفع لفائدة الدائنين وأوامر إلايراد ضد املدنين وأوامر تفويض 

 :دوا في املناصب التاليةالاعتمادات لفائدة آلامرين بالصرف الثانويين ويمكن أن يتواج

 :املكلفون بالتسيير املالي للهيئات التالية -1

 .املجلس الدستوري -أ

 .املجلس الشعبي الوطني -ب

 .مجلس ألامة -ج

 .مجلس املحاسبة -د

 .الوزراء -2

 (.وذلك لصالح الوالية)الوالة  -3

 (.في صالح البلدية)رؤساء املجالس الشعبية البلدية  -4

 .على املؤسسات العمومية ذات الطابع إلاداري  املسئولون املعينون قانونا -5

 .املسئولون املعينون قانونا على مصالح الدولة املستفيدة من امليزانية امللحقة -6

 :L’ordonnateur secondaires  2 آمرين بالصرف ثانويين -ب

يمثلون رؤساء املصالح غير املركزة يسند إليهم القيام بعمليات صرف نفقات عمومية في حدود 

 .إلاقليم إلاداري الذي ينتمون عليه

حيث يعتبر الوالي آمر بالصرف رئيس ي وثانوي في نفس الوقت حيث يصدر حوالات الدفع لفائدة 

الدائنين في حدود الاعتمادات املفوضة وأوامر إلايرادات ضد املدينين، ودور آلامر بالصرف الثانوي هو 

 .لي لتسيير ترخيصات امليزانيةتحقيق املهام املالية للمدراء إذ يعتبر عون مح

 :  L’ordonnateur par détégationآمرين بالصرف بالتفويض -ج

يعطي القانون لكل آمر بالصرف الحق في أن يفوض صالحياته املحاسبية في حدود اختصاصه 

وتحت مسؤولياته وذلك بإعطاء التفويض باإلمضاء إلى املوظفين الدائمين وحتى يكون تفويض صالحيات 

 :بيج

 .أن يكوم آمرا بالصرف -

                                                   
 .، مرجع سابق01/00من قانون  00املادة  :1
 .، مرجع سابق00مادة  :2
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 .أن يكون التفويض في حدود اختصاص آلامر بالصرف -

أن يكون تفويض باإلمضاء لصالح موظف مرسم، وهذا التفويض شخص ي يزول بمجرد انتهاء مهام  -

 .أحد طرفيه

 .أن يكون املوظف موضوعا تحت سلطة إلادارة املباشرة لآلمر بالصرف -

لعمليات املالية ولكن تبقى املسئولية تابعة لآلمر بالصرف آلامر بالصرف املفوض لصالحه ينفذ ا -

 .ألاصلي وتنتهي مهام ألاول بنهاية وظيفة الثاني

 :آمرين بالصرف مستخلفين -د

ال يدخلون إال بصفة استثنائية لتعويض آلامر بالصرف املختص مع تبليغ املحاسب العمومي 

 (.معّرف بالتوقيع)املعتمد 

 :آمر بالصرف الوحيد -ه

يعتبر الوالة آمرون بالصرف وحيدين عندما يقومون بتنفيذ مخططات التجهيز العمومي للمشاريع 

 .التي تسجل باسم الوالية

 :اعتماد آلامر بالصرف من رف املحاسب املختص

فكرة الاعتماد في العادة تستعمل في املجال الدبلوماس ي، ويجب اعتماد آلامرين بالصرف لدى 

 .1ملكلفين باإليرادات والنفقات الذين يأمرون بتنفيذهااملحاسبين العموميين ا

إشعار املحاسب العمومي بوثيقة : "تظم طريقة الاعتماد عدة إجراءات وجاء مفهوم الاعتماد

التعيين إلاداري لآلمر بالصرف أو محضر انتخاب آلامر بالصرف الجديد وبتسليم نموذج إمضاء آلامر 

 .2بالصرف إلى املحاسب العمومي

كان هناك تفويض من آلامر بالصرف إلى موظف أو نائب مكلف بتنفيذ العمليات املالية يجب  إذا

 .إحضار نموذج إمضاء خاص بالشخص املستفيد

وطريقة تسليم هذه النماذج باإلمضاء تخضع إلجراءات معينة وهي أن ينتقل آلامر بالصرف إلى 

يصادف املحاسب العمومي على هذه )ات مكتب املحاسب العمومي وان يوقع على سجل خاص باالعتماد

أما الاعتماد يبدأ من تاريخ التوقيع على هذا السجل الخاص وينتهي في ما يتعلق باألشخاص ( إلامضاءات

 .املوظفين بانتقال آلامر بالصرف أو املستفيدين من التفويض

 .ويصير الاعتماد غير نافذ بعد خروج آلامر بالصرف من وظيفته على أس املؤسسة

 مهام ومسؤوليات آلامر بالصرف: الثالث الفرع

لآلمر بالصرف عدة مهام تنسب إليه في إطار املهنة املوكلة إليه هذا فيما يخص تسيير عمليات 

 .امليزانية كما أن له مسؤوليات يتحملها في حالة ارتكابه أي أخطاء باختالفها

                                                   
 .، مرجع سابق01/0من قانون  03مادة  :1
 .املتعلق باعتماد آلامر بالصرف 10/10/0000مقرر وزاري املؤرخ في   :2
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 : 1مهام آلامر بالصرف -1

 :تشمل مهام آلامر بالصرف إطارين هما

 :في إطار تنفيذ امليزانية -أ

 فيما يخص النفقات: 

 .هو إلاجراء الذي يتم بموجبه إثبات نشوء الدين العمومي: الالتزام -

 .تسمح التصفية بتحقيق على أساس وثائق املحاسب وتحديد املبلغ الصحيح للنفقة: التصفية -

بالصرف املحاسب العمومي دفع أي تحرير حوالات وهو إلاجراء الذي يأمر بموجبه آلامر : ألامر بالدفع -

 .نفقة عمومية

 فيما يخص إلايرادات: 

 (.ثبوت أن الدولة مدينة للغير)يعد إلاثبات إلاجراء الذي بموجبه تكريس حق الدائن العمومي : إلاثبات -

 .تسمح بتحديد املبلغ الصحيح للديون الواقعة على املدين لفائدة الدائن العمومي: التصفية -

 .ي إصدار سندات التحصيلأ: ألامر بالتحصيل -

 :في إطار خارج امليزانية -ب

 .يعتبر ألامر بالصرف مسؤول عن جميع الوثائق املحاسبية واملحافظة عليها -

 .إعداد امليزانية التقديرية وعرضها على مجلس لإلدارة وتبرير مبالغها -

 .مسك دفاتر الجرد للممتلكات املؤسسة العمومية -

 (.املدير هو املسير)مية التسييرالاداري للمؤسسة العمو  -

والذي هو مجبر على إرسال نسخة منه في ( الحساب إلاداري )مسك محاسبة دارية لإليرادات والنفقات  -

 .نهاية كل سنة إلى مجلس املحاسبة ونسخة إلى إلادارة الوصية

 :مسؤوليات آلامر بالصرف -2

 :2آمر بالصرف منتخ  -أ

 :يمكن أن تكون مسؤوليتهم على ثالث أشكال

وتنشأ نتيجة ارتكاب آلامر بالصرف مخالفات كالخطأ أو التهاون فيتعرض إلى سحب  :مسؤولية سياسية -

 .الثقة وتنتهي مهامه عن طريق اقتراع علني لعدم الثقة بأغلبية ثلثي ألاعضاء

تنشأ نتيجة الخطأ الشخص ي الذي قد يرتكبه آلامر بالصرف عند تنفيذ العمليات  :3مسؤولية مدنية -

املوكلة إليه والضرر الذي يمكن أن يلحق بالهيئة العمومية من جراء ذلك فتكون العقوبة إجباره على 

 .تعويض الضرر من ماله الخاص

                                                   
 .يم، مرجع سابقأستاذ يرقي كر  :1
 .يدخل في هذا الصنف كل رؤساء املجالس الشعبية البلدية: منتخب :2
 .، مرجع سابق00 – 01من قانون 20مادة  :3
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ئم مالية بنص عليه القانون وتطبق في حالة ارتكاب آلامر بالصرف لجرا (:جزائية)مسؤولية جنائية  -

الاختالس، التزوير، الغش، الرشوة، ويكون آلامر بالصرف في حالة ارتكابه إلحدى الجرائم : الجزائي مثل

 .املذكورة محل مسائلة من طرف الجهةالقضائية املختصة

 : آمر بالصرف معين -ب

 : وتكون أيضا على ثالث أشكال وهي

فتطبق (تأديبية)كاب آلامر بالصرف مخالفات تستحق هذه العقوبة وتنشأ عند ارت :مسؤولية تأديبية -

عليه كتخفيض درجته من طرف رئيسه في العمل أ تأخير ترقيته وكل هذا محدد في قانون الوظيف 

 .العمومي

ينفذ هذا النوع لنفس ألاسباب والظروف التي فيها يكون آلامر بالصرف منتخب حيث  :مسؤولية مدنية -

 .ن ألافعال الالشرعية وألاخطاء التي يرتكبهايعتبر مسئوال ع

آلامر بالصرف مسئول جنائيا على صيانة واستعمال املمتلكات املكتسبة من ألاموال  :مسؤولية جنائية -

 .العمومية فهم مسؤولون شخصيا على مسك جرد للمنقوالت واملمتلكات العقارية املخصصة له

 دفاتر تسجيل آلامر بالصرف  :الفرع الرابع

 :فيما يخص إلايرادات

ويرسله إلى املحاسب العمومي لتحصيل ( غياب)يصدر آلامر بالصرف سند التحصيل ضد املدين 

ذلك املبلغ مرفق بجدول ويتم تسجيل هذا السند في دفتر الحقوق والنتائج املثبتة ويبين هذا الدفتر 

 .لتحصيالت املحققةالديون التي تم تصنيفها والسندات الصادرة من طرف آلامر بالصرف وا

 :فيما يخص النفقات

يبعث آلامر بالصرف حوالة الدفع إلى املحاسب العمومي مرفوقة بوثائق الثبوتية ومحضر 

التنصيب ويسجل هذه الحوالة في دفاتر خاصة واملتمثلة في دفتر الالتزام بالنفقات وهذا الدفتر يبين مبلغ 

 .الالتزام بالنسبة لالعتمادات املوجودة

 :في هذا الدفتر بالنسبة لنفقات التسيير العناصر التالية ويبين

 (.الباب، املادة)الاعتمادات املفتوحة أو املفوضة  -

 .تفويض الاعتمادات املمنوحة لآلمر بالصرف -

 .الالتزامات املنجزة -

 .الباقي -

 :بالنسبة لنفقات التجهيز

 :نفس الش يء لكن يختلفون في أنها تتكون من

 .ة السنوات حسب مدة املشروعرخص البرامج وهي متعدد -
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الرصيد الباقي ويسجل هذا الرصيد في سجل وهو = التزامات –اعتمادات الدفع وهي سنوية أي الرخص  -

 .دفتر الالتزامات

 (الصرف: )دفتر ألامر بالدفع

 (املال الذي تعطيه وزارة املالية لآلمر بالصرف)يسجل فيه الاعتمادات املفتوحة أو املفوضة 

 .املحققة أو املنجزةالالتزامات  -

 .مبلغ الحوالة -

 .الاعتماد الباقي -

نجد أن آلامر بالصرف يعتمد في نشاطه على التسجيل وذلك في دفاتر خاصة به و بالعمليات التي 

 .يقوم بها وذلك لكي يكون تحت رقابة املحاسب العمومي وحتى يكون كل ش يء منفق مثبت

راقب املالي ويأخذ منه بعض إلارشادات والنصائح كما يمكنه أن يستشير بعون تنفيذ آخر وهو امل

 .وذلك لتطبيق مبدأ الرقابة على النفقات

وفي حالة رفض املراقب املالي لبطاقة التزام آلامر بالصرف يلجأ هذا ألاخير إلى إجراء عملية 

آلامر التغاض ى وهو عبارة عن أمر كتابي يوجهه إلى املراقب املالي يطلب منه منح التأشيرة مع تحمل 

 (.0رقم  شكل )بالصرف لكل املسؤوليات التي تنجر عن ذلك 

 املحاس  العمومي: الثاني امللطل 

تشمل وظيفة املحاسب العمومي مجال املحاسبة العمومية حين يقوم بمهامه وفق الحدود التي 

ادات وهذا أقرها عليه القانون، كما أنه تسند له عملية تسيير ألاموال الحكومية وذلك فيما يخص إلاير 

 .كله تحت رقابة وزير املالية حيث يعتبر هو املسؤول من الدرجة ألاولى عن كل املحاسبين العموميين

 املحاسبين العموميينتعريف : ألاول  الفرع

 :يمكن تعريف املحاسب العمومي على أنه

 هو كل شخص مرخص له قانونا بالتصرف باألموال العمومية حيث أنه يقبض إلايرادات ويدفع -

النفقات ويحوز أموالا أو قيما ويكون معينا من قبل الوزير املكلف باملالية ويخضع أساسا لسلطته، 

 . 1وتحدد كيفيات تعيين بعض املحاسبين العموميين أو اعتمادهم عن طريق التنظيم

 : يعد محاسبا عموميا هو كل شخص يعين قانونا للقيام بالعمليات التالية -

 .نفقاتتحصيل إلايرادات ودفع ال -

 .ضمان حراسة ألاموال أو السندات أو القيم أو املواد املكلف بها وحفظها -

 .تداول ألاموال والقيم واملمتلكات والعائدات -

الالتزام بالدفع، تحديد املبلغ املترتب )وباعتبار املحاسب العمومي مراقبا على العمليات إلادارية الثالث 

 .النفقة العامة ومتابعا ملدى تحقيق( دفعه، ألامر بالدفع
                                                   

 .املتعلق باملحاسبة العمومية 0001أوت  01املؤرخ في  01:00من القانون  22املادة  :1
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 .1السهر على صحة توظيف النفقات بالنظر إلى التشريع املعمول به -

 .التحقق املسبق من توفر الاعتمادات -

 .إثبات صحة النفقات بوضع تأشيرة على الوثائق الخاصة بها -

 :وهي 2يتضمن التعريف ثالث خصائص

 .دى الهيئات العمومية ألاخرى حيث أن كل املحاسبين العموميين هم موظفون لدى الدولة أو ل: موظف -

 .الذي يتمثل في تعيين املحاسبين العموميين أو اعتمادهم من طرف وزير املالية: الترخيص القانوني -

الذي يشمل أساسا تحصيل إلايرادات ودفع النفقات وحركة ألاموال : التصرف في ألاموال العمومية -

 .والقيم العمومية وحفظها

الحيات أصلية حيث أن دوره يكمن في تنفيذ امليزانيات ومختلف إن املحاسب العمومي يمارس ص

 :العمليات املالية ويعد أساس وظائفه والتي يمكن تلخيصها فيما يلي

 .تحصيل إلايرادات -

 .دفع النفقات -

تنفيذ حركات ألاموال النقدية والقيم مثل السندات املضمونة والقابلة )تمثيل عمليات الخزينة  -

 (.سابات الودائع والحسابات الجارية وحساب الديون للتحويل إلى نقود وح

 .حفظ ألاموال والقيم اململوكة للهيئات العمومية أو املودعة لديها -

 .مسك املحاسبة التي تبين العمليات املنفذة من قبله -

 .املحافظة على سندات إلاثبات والوثائق املحاسبية -

 :3أنواع املحاسبين العموميين: الفرع الثاني

 Les comptables principaux 4سبون العموميون الرئيسيون املحا -أ

أمين خزانة : وهم املحاسبون الذين لهم مهمة تركيز الحسابات على مستوى التقسيم إلاقليمي، فمثال

 .الوالية هو محاسب رئيس ي ألنه يجمع ويركز حسابات املحاسبين الثانويين على مستوى واليته

 :بالنسبة للخزينة العامة

 :  L’agent comptable central de trésor:5املحاسبي املركزي للخزينة العامة الجزائريةالعون  -

 :ويتولى مهمتين أساسيتين

                                                   
 .، نفس املرجع السابق01:00من القانون  10املادة :1
 .يرقي جمال، مرجع سابقألاستاذ  :2
، منتديات ملتقى املوظف الجزائري www://mouwzaf.ahlamontada.com/t1215آلامر بالصرف واملحاسب العمومي  :3

topicixzz.lg.wlxzugm,. 
 .املتعلق بإجراءات املحاسبة 10:10:0000املؤرخ في  00:202من املرسوم التنفيذي  20املادة  :4
 .ف الجزائري، مرجع سابقمنتديات ملتقى املوظ :5
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أمين + أمين خزينة والئي  30تركيز كل الحسابات التي يتكفل بها املحاسبون الرئيسيون آلاخرون أي  -

 .أمين الخزينة الرئيس ي+ الخزينة املركزي 

 وح باسم الخزينة العمومية على مستوى البنك املركزي متابعة الحساب املفت -

 .إن القانون يمنع العون املحاسبي املركزي للخزينة من التداول النقدي، فهو ال يملك الصندوق  -

 :  Le trésorier central 1أمين الخزينة املركزي  -

فله مهمة إنجاز عمليات  هو املسئول عن تنفيذ امليزانية على املستوى املركزي خاصة ميزانيات الوزارات،

 .الدفع الخاصة بميزانيات التسيير وكذا ميزانيات التجهيز

يصعب في بعض الحاالت على أمين الخزينة املركزي أن يتابع عمليات خاصة بمؤسسات وطنية بعيدة عن 

 .العاصمة ولهذا يمنح تفويضا ألمين الخزينة الوالئي

 :  Le trésorier principal 2أمين الخزينة الرئيس ي -

يتكفل بعمليات الخزينة وال يهتم بتنفيذ العمليات وإن كان في الواقع يتكفل بها بصفة غير مباشرة عند 

تغطية املديونية يتكفل بمعاشات املجاهدين ألنهل تعتبر شبه ديون على عاتق الدولة وجميع ما يتعلق 

 .أمين الخزينة املركزي باملديونية يكون من اختصاص أمين الخزينة الرئيس ي وليس من اختصاص 

 :  Le trésorier de wilaya 3أمين الخزينة الوالئي -

له جميع الصالحيات السابقة، كما يتكفل ملهام تركيز العمليات التي يجريها املحاسبون الثانويون على 

ا مستوى واليته، ويتولى إنفاق نفقات الدوائر الوزارية على املستوى املحلي، أي تلك التي يأمر بصرفه

املدراء التنفيذيون للمديريات الجهوية كما ينوب عن أمين الخزينة : آلامرون بالصرف الثانويون مثل

 .الرئيس ي فيما يتعلق بتوزيع ألاموال الخاصة بالخزينة وتوزيع املعاشات

ية ما ال نغفل عن ذكره هو املهمة ألاساسية ألمين الخزينة الوالئي واملتمثلة في دفع نفقات ميزانية الوال 

 .وتحصيل إيراداتها

 : ألاعوان املحاسبون للميزانيات امللحقة -

 .وهم مختلف ألاعوان الذين يقومون بالعمليات الحسابية للميزانيات امللحقة

 :بالنسبة للجماعات املحلية

 .هو املحاسب الرئيس ي مليزانية الوالية: أمين خزينة الوالية -

 .زانية البلديةهو املحاسب الرئيس ي ملي: أمين خزينة البلدية -

 .هو وكيل الصرف يكون معتمد من طرف وزير املالية: نائب املحاسب العمومي -
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 Les comptables secondaires 1املحاسبون العموميون الثانويون  -ب

: يختلف املحاسب الثانوي عن الرئيس ي في كون هذا ألاخير له جميع الصالحيات في جميع املجاالت، مثل

 .ئية يتكفل بها قابض الضرائبتنفيذ ألاحكام الجبا

  Le receveur des impôtقابض الضرائ  -

وتارة بصفة غير مباشرة  (TVA)يتدخل لتنفيذ جميع عمليات إلايرادات العمومية تارة وبصفة مباشرة 

ومهمته الرئيسية تتمثل في جمع الضرائب مع أنه في السابق كان يتكفل بتنفيذ ( الاقتطاعات الاجتماعية)

 .البلديات، أما آلان فقد أناط املشرع هذه املهمة باملحاسب البلدي الذي سنراه الحقا ميزانيات

  Le receveur des domaines قابض أمالك الدولة -

  Le receveur de douane قابض الجمارك -

 Le conservateur des hypothèquesمحافظ الرهون  -

 :Le trésorier de la communeأمين الخزينة البلدي  -

ولى تنفيذ ميزانية البلدية، إال أنه منصب جديد ما زال لم يطبق نصه بشكل كلي عبر كامل التراب يت

 .الوطني

 :Le trésorier des établissements de la santé  أمين خزينة املؤسسات الصحية -

ما هو أيضا منصب جديد وقبل إحداثه كان قابض الضرائب هو الذي ينفذ ميزانية املؤسسات الصحية، أ

 .آلان فأوكلت املهمة ألمين خزينة املؤسسات الصحية

 التزامات ومسؤوليات املحاس  العمومي: الفرع الثالث

يخضع املحاسب العمومي لجملة من الالتزامات املقررة في القانون ألاساس ي للوظيف العمومي 

 .م املحاسبة العموميةباإلضافة إلى ذلك يتعرض إلى عدة مسؤوليات وذلك في حالة ما إذا لم براعي أحكا

 :2التزامات املحاس  العمومي -1

  :تنصي  وتسليم املهام -أ

ال يحق للمحاسب العمومي مباشرة مهامه دون تعيين مسبق في منصبه لكي يتم تنصيبه عليه   

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

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

ملختلف العمليات وجرد املوجودات، وتكمن أهمية عملية تسليم املهام في تحديد مدى مسؤولية املحاسب 

 .الجديد عن تسير سلفه
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  :أداء اليمين -ب

ر عن نية أداءه لواجبه طبقا للقانون وبإخالص يعتبر أدار اليمين من طرف املحاسب العمومي تعبي  

 .حتى يضمن حسن التصرف في أموال العمومية ويؤدي هذا اليمين مرة واحدة عند تنصيب املعني باألمر

  :الاعتماد -ج

يقصد به اعتماد املحاسب لدى الغير الذين سيتعامل معهم مستقبال والسلطات الواجب اعتماد   

رون بالصرف، املحاسبون آلاخرون الذي يتعاملون معهم الهيئات املكلفة بحفظ آلام: املحاسبين عليها هي

 .أموال الخزينة في الحساب الجاري 

  :تعيين الوكالء -د

يتم تعيين الوكالء ملساعدة املحاسب في مهامه عن طريق تعويضهم إلامضاء على بعض الوثائق   

 .خاطئاتحت مسؤوليته وباسمه ويكون هذا التوكيل إما عاما أو 

  :النواب -ه

نستعمل طريقة إلانابة حينما تستدعي مصلحة إلادارة املعينة استخدام موظف يشغل منصب   

 .املحاسب في حالة توقف املحاسب عن أداء وظائفه أو تغيبه

  :الانضباط -و

يفرض املحاسب العمومي الانضباط في املصلحة التي يترأسها على جميع املوظفين الخاضعين   

 .ه ضمانا لحسن سير هذه املصلحةلسلطت

  :السير املنهي -ن

إن املحاسب العمومي يخضع ملبدأ املحافظة على السير املنهي بشكل صريح ويخضع أيضا ألحكام   

قانون املحاسبة العمومية والقانون الجنائي املتضمن ألاشخاص املكلفون بحفظ أسرار وظائفهم الدائمة 

 .أو املؤقتة

  :إيداع الحسابات -ي

املحاسب ملزم بعد نهاية كل سنة مالية أو عند انتهاء مهامه بإيداع حسابات التسيير لدى كتابة   

 .ضبط مجلس املحاسبة ملراجعتها ومراقبتها

 :مسؤوليات املحاس  العمومي -2

 :1مسؤولية مالية -

ل املحاسب تنشأ هذه املسؤولية عن طريق دفع نفقة الخطأ، أو ضياع ملك من ألامالك العمومية أو إهما

 .في أداء مهامه ويعد مسئوال عن ذلك وهذا بتعويض كل نقص في الخزينة من ماله الخاص
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  :1مسؤولية شخصية -

املحاسب العمومي مسئول قانونا عن املهام املوكلة إليه وال يمكنه إرجاع هذه املسؤولية على موظف أو 

 .عون ينتمي إليه 

خطاء او الاهمال اللذان ينتجان عن الاعوان التابعين اليه تنشاهذه املسؤولية عن الا .مسؤولية تضامنة -

 حيث يكون املحاسب العمومي امام مسؤولية تضامنية معهم

 تسجيل ومراقبة املحاس  العمومي :الفرع الرابع

يتعين على املحاسب العمومي املحافظة على الوثائق املبررة للنفقات وإلايرادات وكذلك الوثائق 

راقبته املستمرة لكل العمليات املحاسبية فبالنسبة لإليرادات يتكفل بجميع السندات املحاسبية وذلك بم

فهو غير مطالب بالتحصيل الحقيقي ولكن يبذل مجهوده في ذلك أي أن يتأكد من صحة القرارات املعلنة 

 لبعض إلارادات أما بخصوص النفقات فيجب أن بتحقق من صحة إلانفاق وذلك عمال بالنقاط الثمانية

 :2التالية

 .مطابقة العملية مع القوانين وألانظمة املعمول بها -

 .صفة آلامر بالصرف أو املفوض له -

 .شرعية عمليات تصفية النفقات -

 .توفر الاعتمادات -

 .أن الديون لم تسقط آجالها أو أنها محل معارضة -

 .الطابع إلاجرائي للدفع -

 .تأشيرات عمليات املراقبة املنصوص عليها قانونا -

 .القانونية للمكسب إلابرائي أي التحقق من صالحية الدفعالصحة  -

وبعد التأكد من هذه النقاط فهو ملزم بدفع النفقات وتحصيل إلايرادات في آجالها القانونية ويتم 

 :ذلك في التسجيل في مختلف الدفاتر الخاصة به

 :يما يخص إلايرادات/ أوال

التحصيل وهذا الدفتر يحتوي على الرقم قبل التحصيل يسجل السند في دفتر التكفل بسندات 

 ...التسلسلي، اسم ولقب املدين، املبلغ، 

أما بعد التحصيل يسجل في دفتر خاص بالتحصيل وفيه الرقم التسلسلي، اسم ولقب املدين، 

 .ويبين هذا الدفتر إلايرادات املحصلة وإلايرادات الباقية حتى الوصول إلى التصفية... املبلغ املحصل، 

                                                   
 .، مرجع سابق01/00من قانون  20مادة  :1
 .، مرجع سابق01/00من قانون  20مادة  :2
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 :فيما يخص النفقات/ ياثان

 .نسجل كل النفقات التي تم إنفاقها في دفتر النفقات

يجب على املحاسب العمومي أن يسجل كل نشاط يقوم به وذلك لحماية نفسه ومركزه في حالة ما 

 .إذا طبقت رقابة عليه من طرف وزير املالية ولكي يكون في الطريق الصحيح

والة من آلامر بالصرف إلى املحاسب العمومية يقوم ألاول كما انه في حالة ما إذا تم رفض أي ح

بإجراء عملية التسخير وهي عبارة عن إجراء يأمر فيه آلامر بالصرف كتابيا املحاسب العمومي بدفع نفقة 

مع تحمل الاول لكل املسؤوليات الناتجة عن هذا التسخير ويصبح املحاسب العمومي خارج إطار الرقابة 

 (.0رقم شكل رقم )بعد هذا إلاجراء 

 

 1ن تنفيذ املحاسبة العموميةايمثل العمليات التي تتم بين أعو  : 1-1الشكل رقم 

 

 

 

 

 

                                                   
 .ألاستاذ يرقي كريم، مرجع سابق  : 1

 التغاض ي التسخير

 املحاسب العمومي ألامر بالصرف املراقب املالي

 (حوالة)

 قبول أو رفض قبول أو رفض

 بطاقة الالتزام

 فأمر بالصر 
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 :خالصة

تساهم املحاسبة العمومية في تحقيق املصالح العامة والحرص على حماية املال العام وذلك 

ة بعض ألازمات الاقتصادية بتوفير املعلومات والبيانات الخاصة باإليرادات لتشجيع الاستثمار ومكافح

لذلك تدرس الدولة علم املالية ملعرفة مختلف الحاجات الخاصة باألفراد ومحاولة تحقيقها أي كل إيراد 

 .يدخل في امليزانية يقابله إنفاق يخرج من امليزانية وذلك في حدود املعقول 

اسبة العمومية تنفيذ املح أعوانيمثل كل من آلامر بصرف واملحاسب العمومي عون من كما 

بصرف النفقات كما أنه يتحقق من حقوق الهيئات العمومية ويقوم الثاني  باألمر ألاول حيث يقوم 

بتحصيل إلايرادات ودفع النفقات وذلك في إطار تخفيف املنفعة العامة من جهة وتنفيذ صحيح للميزانية 

ب تحقيقها في ضل رقابة تامة ومتواصلة من جهة أخرى ألنها تعتبر الترجمة املالية ألهداف الدولة والتي يج

 .عن كل إيراد أو إنفاق



 

 

 الثانيالفصل 

ـــــمراقب ــــة النفقـ ــ ـــــات العموميـ ــ  ةــ
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 :تمهيد

يعد دور الدولة في آلاونة ألاخيرة جد هام وذلك لتوسع سلطتها مما جعلها تتدخل في الحياة 

الاقتصادية للبالد، وذلك لضمان استخدام الاعتمادات املالية لألعراض التي خصصت من أجلها وكذا 

سير الحسن ألجهزة منع التالعب بأموال الدولة، وهذا ما استوجب ضرورة رقابة فعالة تعمل علة ضمان ال

الدولة ومراقبة كل ما يخص النفقات التي يتم صرفها في إلاطار العام، وكشف الانحرافات إلى جانب ردع 

 .كل من حالة أو قام بارتكاب املخالفات املترتبة عن الغش وسرقة ألاموال العمومية بطريقة غير مباشرة

عمومية في املبحث ألاول وتحليل النفقات لذا سنتطرق في فصلنا هذا إلى دراسة ماهية الرقابة ال

 .العمومية في املبحث الثاني
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 الرقابة العمومية: املبحث ألاول 

تعتبر الرقابة من الوظائف إلادارية الهامة ألن الاختيار الحقيقي لإلدارة يبدوا فيما تحقق من نتائج 

ولذلك تتلخص أهمية الرقابة في مراجعة هذه  معينة في ضوء ما كان يستهدف تحقيقه أو الوصول إليه

 .النتائج ومقرنتها بما كان مخطط له أو مع ألاهداف املوضوعة

 تعريف الرقابة: املطلب ألاول 

لقد خصص املشرع الجزائري حيزا للرقابة في صلب موضوعاته حسب امليثاق الوطني وخصص 

عب بأموال الدولة وعقوااهها كما أنه ير  أربع صفحات كاملة ملوضوع الرقابة كشف من خاللها عن التال 

 .1أن الغاية من الرقابة أنها ليست مطاردة النقائص وإنما كيفية القضاء عليها

كما أن الدستور قد أفرد ملوضوع الرقابة فصال كامال أشار فيه إلى أن املراقبة تستهدف ضمان 

 .ستور وقوانين البالدسير أحسن ألجهزة الدولة في نطاق احترام امليثاق الوطني والد

 :وقد تميزت تعاريف الرقابة بعدة اتجاهات نذكر منها

 :تعريف الرقابة من الجانب الوظيفي الذي يرتكز على ألاهداف -

الرقابة استنادا إلى أهدافها هي عبارة عن مجموعة عمليات التفتيش والفحص واملراجعة يقصد 

صادية العامة يعمل في الحدود التي تؤكد أنه يحقق منها الوقوف على أن كل مشروع من املشروعات الاقت

الغرض الذي أنشء من اجله والقتراح الحلول املناسبة التي تقض ي على ألاسباب التي تفوق هذا الغرض 

 .2وتحديد املسئول في حالة الخطأ والتالعب وإحالته إلى السلطة املختصة

 :3على الخطوات العملية تعريف الرقابة في الاتجاه الذي يهتم باإلجراءات ويركز -

 :فيما يتعلق بمتابعة ألاهداف فإن الرقابة تتضمن العمليات التالية

 .بيان الكفاءة الفعلية -1

 .مقارنة الكفاءة الفعلية مع أهداف الخطط واملعايير املوضوعة -2

 .تحليل الانحرافات عن هذه ألاهداف واملعايير -3

 .اتخاذ إلاجراء التصحيحي كنتيجة للتحليل -4

 .قييم فعالية إلاجراء التصحيحيمتابعة ت -5

 .مد عملية التخطيط بالحقائق لتحسين مستويات ألاداء مستقبال -6

 

 

 

                                                   
 .باب الثانيامليثاق الوطني، ال :1
 .71: ، ص4002عوف محمود الكفراوي، الرقابة املالية، جامعة إلاسكندرية، الطبعة الثانية، .د :2
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 :تعريف الرقابة في الاتجاه الذي يهتم باألجهزة التي تقوم بالرقابة -

هي كل جهاز يقوم بمجموعة من العمليات للتأكد من تحقيق الوحدات ألهدافها بكفاية مع إعطاء 

لتوصية باتخاذ القرارات املناسبة أو إصدار القرارات وألاحكام التي قد تلتزم في هذا هذا الجهاز سلطة ا

 .الشأن

 :تعريف الرقابة حسب هنري فايول  -

تنطوي على التحقيق فيما كان كل ش يء يحد طبقا للخطة املوضوعة والتعليمات الصادرة "

بقصد معالجتها ومنع تكرار حدوثها  واملبادئ املحددة وأن غرضها هو إلاشارة على نقاط الضعف وألاخطار

 ". وهي تطبق على كل ش يء

ضمانا لسالمة العمليات املالية وكشف الانحرافات والتأكد من مطابقة هذه العمليات املالية 

 .1لألنظمة والقوانين السارية املفعول 

 أنواع الرقابة: املطلب الثاني

العام وجودا وعدما فتختلف أشكالها وتتعدد الرقابة املالية عملية دائمة ومستمرة تدور مع املال 

 (.4رقم  شكل)أنواعها 

 :ويمكن تقسيم الرقابة املالية إلى عدة تقسيمات وذلك حسب الجهات

 :من حيث الجهة التي تتولى الرقابة -1

رقابة داخلية -
الرقابة التي يمارسها املوظف : وهي رقابة التي تمارس من داخل التنظيم نفسه مثل :2

الامر بالصرف وتعتبر رقابة ذاتية تمارسها الهيئة العمومية القائمة بالتنفيذ واملشرفة عليه  العمومي على

 .كرقابة الوزير التابعة للوحدة أو املصلحة أو الهيئة

رقابة خارجية -
وهي الرقابة التي تتوالها أجهزة خارجية غير خاضعة للسلطة التنفيذية وهي في الغالب  :3

 .ه الرقابة إدارية أو قضائية أو تشريعيةرقابة الحقة وقد تكون هذ

 :4من حيث السلطات املخولة للجهة الرقابية -2

هي تلك التي تكون مهمتها جمع البيانات وتحليلها والوصول إلى نتائج معينة للتأكد من  :رقابة إدارية -

صية تطبيق القوانين والتعليمات وكذا تحقيق ألاهداف املوضوعة بكفاءة تامة مع وجود سلطة التو 

 .لتجنب الانحرافات

هي التي تتوالها هيئة قضائية تكون مسئولة عن إجراء عمليات الرقابة واكتشاف  :رقابة قضائية -

 .املخالفات املالية ويعهد اليها بمحاكمة املسؤولين عن هذه املخالفات وإصدار العقواات الالزمة
                                                   

معي، املدية، جمال وزدادي، الرقابة على صرف النفقات العمومية، أطروحة مقدمة لنيل شهادة ليسانس، كلية علوم التسيير، املركز الجا :1

 .42: ، ص4002
 .املتعلق بتنظيم الصفقات العمومية 4004يوليو  42، املؤرخ في 04:420املرسوم الرئاس ي  :2
 .227: ، ص4004حامد عبد املجيد دراز، سميرة إبراهيم أيوب، مبادئ املالية العامة، الدار الجامعية،  :3
 .41، 42: عوف محمود الكفراوي، مرجع سابق، ص.د :4
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 :من حيث دور الدولة -3

هزة حكومية أيا كان نوعها بغرض التأكد من حسن استخدام الرقابة التي تقوم بها أج :رقابة تنفيذية -

املال العام وهذه الرقابة تتمثل في الرقابة املستندية ورقابة ألاداء الداخلية منها والخارجية، السابقة منها 

 . والالحقة

دولة وهذا النوع تتواله الهيئة التشريعية بما لها من سلطة في الرقابة على مالية ال :رقابة تشريعية -

وإلاشراف على إلادارة وتباشر السلطة التشريعية بطرق متعددة ويختلف مداها باختالف النظام 

 .الدستوري الذي تسير عليه الدولة

هي تلك التي يباشرها أفراد الشعب عن طريق تنظيماههم التي قد توجد في بعض  :الرقابة الشعبية -

 .خبة منهمالدول باإلضافة إلى رقابة السلطة التشريعية املنت

 :من حيث وجهة نظر املحاسبة والاقتصادية -4

هي الرقابة على املستندات والسجالت والدفاتر املالية للتأكد من أن املوارد  (:املستندية)الرقابة املالية  -

حصلت وفقا للتعليمات وقد أنفقت في حدود الاعتمادات املخصصة لها وان مستنداهها مستوفاة 

 .رد بالسجالت فهي رقابة باألساليب املحاسبيةوصحيحة ومطابقة ملا هو وا

هي تلك العمليات التي تقيس ألاداء الجاري وتقوده إلى أهداف معينة وهذه الرقابة  :الرقابة الاقتصادية -

 .تتطلب أهداف محددة مسبقا لقياس ألاداء الفعلي وأسلواا ملقارنة ألاداء املحقق بالهدف املخطط

قابة املحاسبية واملالية والرقابة الاقتصادية لتقويم ألاداء والوقوف على هي تشمل الر  :الرقابة الشاملة -

تحقيق لبيان مد  صحة الحسابات الختامية واملراكز املالية وأنها تظهر املركز املالي الحقيقي للوحدة 

 .وتعبر بصدق عن نتائج العمليات

 :1من حيث توقيت عملية الرقابة -5

رقابة مسبقة -
سبق تنفيذ النفقة أي أنها تمثل املوافقة السابقة ألجهزة الرقابة على وهي الرقابة التي ت :2

 .كل القرارات الخاصة بصرف ألاموال العمومية وتتمثل في رقابة املراقب املالي ولجنة الصفقات العمومية

ليه وهذا النوع تقوم به ألاجهزة وإلادارات بالوحدات املختلفة للتأكد ما يجري ع :الرقابة أثناء التنفيذ -

العمل داخلها ومن أن التنفيذ يسير وفقا للخطط والسياسات املوضوعة وهذا يطلق عليه بالرقابة الذاتية 

 .والتي تتميز باالستمرارية والشمولية

هي تلك الرقابة التي تلي عملية التنفيذ أي بعد حدوث إلانفاق وهي تعمل على الفحص  :الرقابة الالحقة -

ي قامت بها املؤسسات العمومية ذات الطباع إلاداري وهذا الكتشاف ألاخطاء الدقيق للعمليات املالية الت

املرتكبة والغير شرعية بعد وقوعها وللعلم أن هذا النوع من الرقابة ليس الكتشاف ألاخطاء بل ملحاسبة 

 .أعوان التنفيذ وتحديد املسئول عنها

                                                   
 .ألاستاذ يرقي جمال، محاضرة باملحاسبة العمومية :1
 .، املتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها4000نوفمبر  72املؤرخ في  412 – 00من املرسوم لتنفيذي رقم  04املادة  :2
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 .يمثل تقسيمات الرقابة حسب عدة معايير  :1-2شكل رقم 
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 أسس الرقابة على املال العام: املطلب الثالث

حتى تكون الرقابة فعالة ومحققة لألهداف يجب علينا مراعاة مجموعة من ألاسس والخطوات 

 :املدروسة واملحددة مسبقا والتي يمكن استعراضها كاآلتي

 :1ألاسس التي تقوم عليها الرقابة

 :جموعة من ألاسس أهمهايجب أن تقوم الرقابة على م

أن تتناسب الرقابة مع طبيعة وظروف النشاط وظروف ومقتضيات العمل إلاداري مثل أساليب  -

 .الرقابة التي تستخدمها إلادارة املركزية تختلف عن أساليب الرقابة املستخدمة في إلادارة الالمركزية

انحرافات وألاخطاء في الوقت  يجب أن تمارس الرقابة في الوقت املناسب بحيث تساهم في اكتشاف -

 .املالئم حتى يمكن عالج املوقف قبل استحالة عالجه مما يؤدي إلى تكاليف إضافية

وهي تعني أن تكون املعايير املحددة للرقابة موضوعية بحيث ال يدخل العامل الذاتي في : املوضوعية -

 .الرقابة كأن تكون املعايير سهلة لقياس

 .نظام الرقابي بنوع املرونة وقابلية التعديل وفق الظروف املتغيرة للعمليجب أن يتميز ال: املرونة -

 .أن ينصف النظام الرقابي بالوضوح والبساطة وقلة التكاليف أي ال يشكل عبئا اقتصاديا -

أن يقدم النظام الرقابي إلاجراءات الواجب اتخاذها لتصحيح ألاوضاع ومعالجة ألاخطاء وهذا يعني انه  -

ر على اكتشاف الانحرافات عن الخطط املوضوعة بل من الواجب أن يكون النظام يجب أن ال يقتص

 .الرقابي مستمرا بحيث يبين الطرق وإلاجراءات التصحيحية

                                                   
 .ألاستاذ يرقي جمال، محاضرة باملحاسبة العمومية :1
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 النفقات العامة: املبحث الثاني

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

لها في الحياة الاقتصادية، وترجع أهمية النفقات العامة لكونها ألاداة التي تستخدمها سلطاهها وزيادة تدخ

الدولة من خالل سياستها الاقتصادية في تحقيق أهدافها النهائية التي تسعى إليها فهي تعكس كافة جوانب 

 .ألانشطة وكيفية تمويلها

 ماهية النفقات العامة: املطلب ألاول 

ملبالغ النقدية التي تنفق ألداء خدمة معينة من باب النفقة العامة إال إذا ال يمكننا أن نعتبر ا

وعليه يمكن تعريف النفقة ( الدولة وأقسامها السياسية وجماعاهها املحلية)صدرت من شخص عام 

 :العامة على أنها

مة بغرض النفقة العامة هي صرف أو استخدام مبلغ نقدي معين من قبل إحد  الهيئات وإلادارات العا* 

 :1سد إحد  الحاجات العامة وعليه فهي تقتض ي توافر العناصر التالية

تقوم الدولة وغيرها من ألاشخاص العامة باإلنفاق من أجل إشباع الحاجات العامة فهي تنفق من أجل  -

الحصول على سلع وخدمات الزمة لتسيير املرافق العامة من جهة وتنفق لشراء ما يلزمها من ألاموال 

اجية للقيام باملشروعات الاستثمارية التي تتوالها ومن جهة أخيرة تنفق ملنح املساعدات وإلاعانات الانت

املختلفة وكل هذه الصور السابقة من إلانفاق العام يجب أن تتخذ الشكل النقدي حتى يمكن القول أنها 

 .نفقة عامة

تتم بمعرفة إحد   بكي تعد النفقات العامة يجب أن: 2صدور النفقة من شخص معنوي عام -

املؤسسات الخاصة بالدولة أي أن أشخاص إلادارية العامة وعلى رأسها الدولة واملؤسسات املنبثقة عنها 

 .وألاشخاص املعنوية العامة ألاخر  ( الواليات، البلديات)كالهيئات العامة الوطنية وإلادارة املحلية 

 .خاص الخاصة سواء كانت معنوية أو طبيعيةإذن فإنه يجب أن تتم النفقة بمعرفتها ال بمعرفة ألاش

 :وهذا املبدأ مبرر بأمرين 3لكي تكون النفقة العامة يجب أن يقصد بها تحقيق منفعة عامة -

 .أن النفقة العامة يجب أن تشبع حاجة عامة -

أن النفقة العامة إذا حققت منفعة عامة فإن ذلك يؤدي إلى تحقيق مبدأ املساواة بين  -

 .ألاعباء العامة املواطنين في تحمل

فإذن هدف النفقة العامة تحقيق نفع خاص لبعض ألافراد دون غيرهم أو لبعض الفئات دون غيرها فإن 

 .4هذا يعني تخفيف ثقل ألاعباء العامة عليهم على حساب بقية ألافراد أو بقية الفئات ألاخر  

                                                   
 .44: ، ص7091ج، الجزائر، .م.لعامة، دمحمود إبراهيم الولي، علم املالية  ا.د :1
 .42: دمحم الصغير بعلى، مرجع، ص.د :2
 .41: إبراهيم دمحم الوالي، مرجع سابق، ص :3
 .24: ، ص7010دمحم سعيد فرهود، مبادئ املالية العامة، منشورات جامعة حلب، سوريا، .د :4
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 تقسيم النفقات العامة: املطلب الثاني

أي حسب تكرارها الدوري أو ( نضر  )يمات مختلفة بعضها علمي تصنف النفقات العامة إلى تقس

أثرها الاقتصادي أو أغراضها أو نوع الهيئة القائمة بها أو بحسب نوعيات إلانفاق أو حسب سريانها، 

في املمارسات والتطبيقات العملية التي تعتمد وتلجأ إليها مختلف الدول بشأن ( عملي)وبعضها وضعي 

 (.04رقم  الشكل)مة تنظيم نفقاهها العا

 :1وحسب املشرع الجزائري فإنه تقسم النفقات العامة إلى نفقات التسيير ونفقات تجهيز 

 :2نفقات التسيير -7

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

الخ، ومنه ال يمكننا مالحظة أنه قيمة مضافة ...ومصاريف صيانة البيانات الحكومية ومعدات املكاتب 

 .منتجة تحملها هذه النفقات لالقتصاد الوطني، أي أنها لم تقم بعملية إنتاج سلعة حقيقية

 :تجمع نفقات التسيير إلى أراة أبواب وهي

 .أعباء الدين العمومي والنفقات املحسومة من إلايرادات -1

 .تخصيصات السلطات العمومية -4

 .فقات الخاصة بوسائل املصالحالن -4

 .التدخالت العمومية -2

يتعلق الباب ألاول والثاني باألعباء املشتركة في امليزانية العامة، ويتم تفصيلها وتوزيعها بمقتض ى مرسوم 

رئاس ي، أما الباب الثالث والرابع فيهما الوزارات ويتم توزيعها عن طريق مراسيم التوزيع وتقسيم الباب إلى 

ويتفرع القسم إلى فصول ويمثل الفصل الوحدة ألاساسية في توزيع اعتمادات امليزانية وعنصر مهم أقسام 

 .3في الرقابة املالية

 :نفقات الاستثمار -2

يتسم هذا النوع من النفقات بإنتاجيتها الكبيرة ما دامت أنها تقوم بزيادة حجم التجهيزات املوجود 

جون "هذه النفقات تجد جذورها في تحليل الاقتصادي البريطاني بحوزة الدولة فالشهرة التي تحظى بها 

الذي برهن أن في فترة ركود اقتصادي تقوم نفقات الاستثمار بإعادة التوازن الاقتصادي " مينارد كينز

، فلو افترضنا قيام الدولة بإنجاز استثمار "مضاعف الاستثمار"العام من خالل الدور الذي يقوم بأدائه 

ستسمح بتوزيع ألاجور " الاستثمارية"خالل فترة أزمة اقتصادية فالنفقة العامة ( طريق سياربناء )معين 

على العمال والقيام بطلبات املواد ألاولية لد  املوردين ويوجه عندها الزاائن واملوردون املداخيل املحققة 

                                                   
 .املتعلق بالقوانين املالية 1/02/7092خ في املؤر  71 – 92من القانون رقم  44من القانون رقم  44املادة  :1
 .املتعلق بعالقات العمل 47/02/7000املؤرخ في  77 – 00من قانون رقم  02املادة  :2
 .11: دمحم عباس محرزي، مرجع سابق، ص :3
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جار، للمنتجين لشراء سلع استهالكية أو تجديد مخزوناههم فيمنحون بالتالي مداخيل جديدة للت

 .1الصناعيين الذين بدورهم سوف يستعملون هذه املداخيل

I- التقسيمات العلمية والاقتصادية للنفقات العامة: 

تنقسم حسب هذا املعيار إلى ثالث نفقات أساسية : تقسيم النفقات العامة حسب أهدافها املباشرة -7

 :هي

صالح العامة والضرورية ألداء الدولة لوظيفتها، يقصد بها النفقات املرتبطة بسير امل :2نفقات إدارية -أ

 .وتضم هذه النفقات نفقات الدفاع وألامن والعدالة وألاقسام ألاساسية

وهي النفقات التي تتعلق باألهداف وألاغراض الاجتماعية للدولة واملتمثلة في  :نفقات اجتماعية -ب

طريق توفير أساليب وإمكانيات التعليم  الحاجات العامة التي تشبع الجانب الاجتماعي للمواطنين عن

 .والصحة

وهي النفقات التي تحقق التنمية الاجتماعية إلانسانية مثل نفقات  :نفقات الخدمات الاجتماعية -ج

 .التربية والتعليم، الصحة والرياضة، نفقات الرفاهية والجمعيات الخيرية وكبار السن وألارامل

ثل في نفقات املشروعات الزراعية والصناعية والتجارة، الطاقة، وتتم :نفقات الخدمات الاقتصادية -د

 .الثروة املعدنية، الوقود

مثل نفقات فوائد الدين العام، إلاعالنات الحكومية،  :نفقات الخدمات الغير قابلة للتصنيف -ه

 .التحويالت املالية التي تتم لصالح الهيئات العامة املحلية، املساعدات الخارجية للخارج

II- لتقسيم الاقتصادي إلاداري ا: 

 :لقد اتجهت النظرية املالية الحديثة إلى التمييز بين نوعين من النفقات هما :التقسيم الاقتصادي -1

نستطيع أن نقول عنها أنها نفقات غير منتجة ألنها لم تأت بإيراد مالي كنفقات إنشاء  :نفقات جارية -أ

 .اديةوصيانة الطرق العامة فهي تماثل النفقات الع

وتعتبر نفقات منتجة حيث أنها أتت بإيراد مالي كنفقات السكك الحديدية، حيث  :نفقات رأسمالية -ب

 .  أنها تخصص لتشكيل رؤوس ألاموال العينية في املجتمع ومن ثم تصنف كالنفقات الغير عادية

 :3التقسيم إلاداري  -2

الحكومة القيام بها مثل نفقة الدفاع الوطني  هي التي ترد في ميزانية الدولة وتتولى :نفقات مركزية -أ

 .والقضاء وألامن وتعتبر نفقات حكومية

هي تلك التي تقوم بها الجماعات املحلية كالواليات والبلديات وترد في ميزانية هذه  :نفقات المركزية -ب

 .الهيئات مثل املاء والكهرااء واملواصالت داخل إلاقليم أو املدينة

                                                   
 .90، 19: دمحم عباس محرزي، مرجع سابق، ص :1
 .47: دمحم الصغير بعلى، مرجع، ص.د :2
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وهي تلك التي تقوم بصرفها الدولة لتحقيق أهداف اقتصادية كاالستثمارات  :صاديةالنفقات الاقت -ج

التي ههدف إلى تزويد الاقتصاد القومي بخدمات أساسية كالنقل واملواصالت ومحطات توليد القو  والري 

الدولة والصرف، كما يدخل في أداء هذه الوظيفة بناء املساكن ومختلف إلاعانات الاقتصادية التي تعطيها 

 .1للمشروعات

 :النفقات الحقيقة والنفقات التحويلية -2

تتمثل في استعمال الدولة للقدرة الشرائية وينتج عنها حصولها على السلع  :النفقات الحقيقية -أ

والخدمات واليد العاملة، فالنفقة هنا تعبير عن سعر اقتناء السلعة أو سعر الشراء الذي تدفعه الدولة 

 .للحصول عليها

تقوم الدولة بموجبها بتحويل جزء من الدخل الوطني من الطبقات الاجتماعية  :النفقات التحويلية -ب

 (.الاقتطاعات الضريبية)مرتفعة الدخل إلى الطبقات الاجتماعية املحدودة الدخل 

III- التقسيم الدوري الوظيفي: 

 :وينقسم بدوره إلى :2التقسيم الدوري -1

( شهريا مثل)كل فترة زمنية معينة  3نفقات التي يتكرر صرفها دورياهي تلك ال :النفقات العادية -أ

 .كمرتبات املوظفين

نفقات مساعدة منكوبي :  هي تلك النفقات التي ال يتكرر بصورة دورية مثل :النفقات الغر عادية-ب

 .إحد  الكوارث كزلزال أو فيضان أو غيرها من ألاحداث الطارئة 

 :4التقسيم الوظيفي -2

نفقات إلادارة العامة : هي الخدمات ألاساسية املعبرة عن سيادة الدولة مثل :ت الخدمات العامةنفقا -أ

 .نفقات الدفاع، نفقات العدالة( ألاجهزة الحكومية)

وهي الخدمات ألاساسية املرتبطة بتقديم خدمات ضرورية لحياة  :نفقات الخدمات الجماعية -ب

 .ت، نفقات املياه واملجاري، نفقات البحوث العلميةاملجتمعات املتحضرة مثل نفقات املواصال 

 إلايرادات العامة و حدود إلانفاق العام: املطلب الثالث

 :حدود إلانفاق العام :الفرع ألاول 

يلعب إلانفاق العام دورا فعاال في توجيه املوارد إلانتاجية املتاحة إلى فروع النشاط املرغواة كما أنه 

لتفادي ظاهرة تزايده في بعض الحاالت تحت تأثير عدو عوامل اقتصادية أو يخضع لعدة ضوابط وذلك 

.الخ...سياسية أو مالية 

   

                                                   

 .27: ، ص7019السيد عبد املولى، املالية العامة، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر،  :1

   .700: ، ص7009غازي عناية، املالية العامة والتشريع الضريبي، دار البارف، عمان،  :2

 .700: ، ص7009أعاد حبود القيس ي، املالية العامة واملشرع الضريبي، دار الثقافة، عمان، .د :3
 .707: غازي عناية، مرجع سابق، ص :4
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I-  (:ضوابط إلانفاق العام)قوائم إلانفاق العام 

تقتض ي هذه القاعدة بأن ينظر إلى املرافق العامة نظرة إجمالية شاملة لتقدير : ضابط املنفعة العامة -1

وكل وجه من أوجه إلانفاق في ضوء حاجات املرافق واملشاريع العامة كما احتياجات كل مشروع أو مرفق 

نظيرا ملا يتمتعون به  1أنه ال توجه أي نفقة عامة لتحقيق مصالح خاصة لبعض ألافراد أو فئات املجتمع

 .من نفوذ سياس ي

 :وحتى تكون هناك تحقيق ألقصر منفعة يجب توفر عاملين أساسيين

 .يزيادة مقدار الدخل النسب -

 .توزيع الدخل إلاجمالي والوطني بين ألافراد -

يعتبر شرطا ضروريا لتحقيق املنفعة العامة، فاملنفعة الجماعية ال : ضابط الاقتصاد في إلانفاق -2

 .تتحقق إال إذا كانت ناتجة عن استخدام أقل نفقة ممكنة أي تحقيق أكبر عائد بأقل نفقة ممكنة

حتى يمكن تحقيق الضابطين ألاول والثاني فإنه (: لي للدولةالتقنين للنشاط املا)ضابط الترخيص  -2

يمكن التوصل لهما من خالل تقنين كل ما يتعلق بالنشاط املالي للدولة والذي يتمثل في احترامها في كافة 

إلاجراءات القانونية التي تتطلبها التدابير التشريعية السارية عند إجراء إلانفاق العام، فالنفقة العامة 

إلذن سابق من الجهات املختصة قد يقره البرملان على املستو  املركزي أو تقرره الهيئات املالية  تخضع

 .ضمن اختصاصاهها املختلفة

II- ألاسباب الظاهرية لتزايد النفقات العامة: 2ظاهرة تزايد النفقات العامة: 

فعه من ذي قبل للحصول فالدولة تدفع عددا من وحدات النقد أكبر مما كانت تد :تدهور قيمة العملة -أ

على نفس املقدار من السلع والخدمات، فالزيادة هنا في رقم النفقات العامة زيادة ظاهرية إذ ال يترتب 

 .عليها أي زيادة في املنفعة الحقيقية أو زيادة في أعباء التكاليف العامة على ألافراد

ية امليزانية العامة الذي يقتض ي بضرورة من إتباع مبدأ وحدة أو عموم :اختالف طرق املحاسبة املالية -ب

ظهور كافة نفقات الدولة وإيرادها دون تخصيص في امليزانية العامة، ظهرت نفقات عامة كانت تنفق فيها 

 .قبل ولم تكن تظهر في امليزانية

يؤدي ازدياد عدد السكان وكذا اتساع إقليم الدولة إلى ارتفاع  :زيادة مساحة الدولة وعدد سكانها -ج

النفقات العامة تبعا لذلك، وهو يمثل زيادة ظاهرية ما دامت الزيادة موجهة إلى سد حاجات السكان 

 .الجدد وليس لتحسين مستو  املعيشة
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 :1ألاسباب الحقيقية لتزايد النفقات العامة -1

ياة ونعني بها ألاسباب التي ترتبط بالتطور التاريخي لدور الدولة في الح :ألاسباب إلايديولوجية -أ

زيادة تدخل الدولة زيادة النفقات )الاقتصادية والاجتماعية من الدولة الحارسة إلى الدولة املتدخلة 

 .العامة

من أهم ألاسباب الاقتصادية زيادة الدخل الوطني والتوسع في إنجاز املشاريع  :ألاسباب الاقتصادية -ب

 .العامة والدورة الاقتصادية واملنافسة الاقتصادية

زيادة النمو الديمغرافي وزيادة وعي املواطنون أصبحوا يطالبون الدولة بالقيام  :اب الاجتماعيةألاسب -ج

 .بوظائف لم تعرف من قبل

إلى ( الخ...أثاث، مكاتب، )يؤدي سوء التنظيم وتطور وظائف الدولة وزيادة امللحقات  :ألاسباب إلادارية -د

 .زيادة إلانفاق العام

 :ألاسباب املالية -ه

ولة الافتراض في العصر الحديث، مما يؤدي إلى لجوء الدولة إلى القروض العامة على ما يحتاج إليه سه -

 .لتغطية أي عجز في إيراداهها مما يؤدي إلى زيادة حجم النفقات

وجود فائض في إلايرادات العامة غير مخصص لغرض معين مما يدفع إلى تشجيع الحكومة على إنفاقه  -

 .ق ضرورية أو غير ضروريةسواء في أوجه إنفا

 :ألاسباب السياسة -و

يمكن لتسب الزيادة في النفقات العامة أن تؤدي إلى تطور إيديولوجية السياسة سواء داخليا نتيجة  -

انتشار مبادئ الديمقراطية والعدالة الاجتماعية ونمو مسؤولية الدولة أو في الخارج نتيجة شعور الدولة 

 .بواجب التضامن الدولي

 .انتشار املبادئ الديمقراطية -

 .نمو مسؤولية الدولة -

 .نفقات الدولة في الخارج -

 (.العسكرية)النفقات الحراية  -

III- ترشيد النفقات العامة: 

الترشيد أن نوجه النفقات العامة نحو إشباع الحاجات العامة بأقل تكاليف ولكن كيف نرشد هذه 

:النفقات؟ واالتالي يتطلب لذلك ما يلي

   

 .قتض ى الترشيد محاراة كل مظاهر إلاسراف في املال العامبم -

 .نحدد ما يسمى بأولويات الحاجات العامة -

 .الحد من الحجم الكلي لإلنفاق عن طريق راط هذا الحجم للكميات الاقتصادية الكلية -
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 .يجب التركيز على إنتاجية كل نفقة -

 .إعادة تنظيم املرافق العامة -

 .لرشادة إلاداريةاستئصال ما يسمى فاعلية أو ا -

  إلايرادات العامة :الفرع الثاني

تستخدم الدولة إلايرادات العامة لتشجيع وتحفيز الاستثمار في مجاالت معينة ومكافحة بعض 

حيث لم يعد دور إلايرادات مقتصرا على ... ألازمات الاقتصادية كالتضخم والانكماش وإعادة توزيع الدخل 

 .لتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية معينة تغطية النفقات العامة بل امتد

ويقصد باإليرادات العامة هي ألاموال التي تحصل عليها الدولة بدون مقابل كالضرائب أو بمقابل 

 .الخدمات التي تقدمها لألفراد ويحصلون على نفع منها، سواء كان نفعا عاما أو خاصا وفق هذه إلايرادات

I-  (:الدومين)إيرادات أمالك الدولة 

ويقصد بها هي كل ما تملكه الدولة سواء كانت ملكية وطنية عمومية أو ملكية وطنية خاصة أو أموالا 

 .عقارية أو منقولة

 :أمالك الدولة العمومية -

يقصد بالدومين العام ألاموال التي تمتلكها الدولة ملكية عامة وهي تخضع للقانون العام 

 .1وتخصص للنفع العام

لحماية قانونية من الناحية املدنية من حيث عدم إمكانية التصرف فيها وتخضع ألامالك الوطنية 

 :الخ وهي تتضمن ما يلي...أي بالحجز عليها واكتسابها بالتقادم بالبيع والشراء والرهن 

 وتشمل :2ألامالك العمومية الطبيعية /أوال

 .قعر البحر إلاقليمي وااطنه، املياه البحرية الداخلية: شواطئ البحر -

 .ي املياه ورقاق املجاري الجافة، الجزر التي تتكون داخل رقاق املجاري والبحيرات املائيةمجار  -

 .املجال الجوي إلاقليمي والثروات واملوارد الطبيعية السطحية والجوفية -

 وتشمل :3ألامالك العمومية الاصطناعية/ ثانيا

 .ألاراض ي املعزولة اصطناعيا على تأثير ألامواج -

 .وتوابعها، املوانئ الجوية واملطارات املدنية والعسكرية وتوابعها السكك الحديدية -

 .الطرق السريعة والعادية وتوابعها، املنشآت الفنية الكبر  وتوابعها -

 .آلاثار العمومية واملتاحف وألاماكن ألاثرية، الحدائق املهيأة، البساتين العمومية -

 .الثقافية والرياضيةألاعمال الفنية والتحف املصنفة، املنشآت ألاساسية  -

                                                   
 .22: ، ص4004التوزيع، جامعة عنابة، دمحم الصغير بعلى، يسري أبو العال، املالية العامة، دار العلوم للنشر و  :1
 .722: ، ص4004دمحم عباس محرز ، اقتصاديات املالية العامة، ديوان املطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر،  :2
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 .حقوق التأليف وحقوق امللكية الثقافية العمومية -

 .املنشآت ووسائل الدفاع املخصصة لحماية التراب الوطني برا، بحرا، جوا -

 :ألامالك الوطنية الخاصة/ ثالثا

ويقصد بها ألاموال التي تمتلكها الدولة ملكية خاصة ومعدة لالستعمال الخاص وتحقق نفعا خاصا 

:لفئة التي تستخدمها ومن ثم تخضع ألحكام القانون الخاص وهي تتضمنل

    

 وهو تمتلكه الدولة من عقارات متعددة، أراض ي فالحية، غابات، مناجم، محاجر  :الدومين العقاري  /1

وهو يشمل جميع النشاطات الصناعية التي تقوم بها الدولة كاملشروعات  :الدومين الصناعي والتجاري  /2

 .1دف تقديم خدمة لألفراد مقابل مبالغ احتكاريةالخاصة به

وقيام الدولة بهذه املشاريع يعني تحقيق إرادات على جانب كبير من ألاهمية وتتمثل هذه إلايرادات في 

 :2صورتين أساسيتين

 .وهو املقابل الذي تحصل عليه الدولة بمناسبة قيامها بنشاط تجاري أو صناعي: الثمن العام -

 .ويتمثل في تحديد الدولة إلى ثمن السلع واملنتجات التي تحتكرها: يالاحتكار الجبائ -

ويقصد به ألاسهم والسندات اململوكة للدولة والتي تحصل منها على إيراد مالي يتمثل في  :الدومين املالي /3

 .ألارااح والفوائد وتمثل إيراد للخزينة العمومية

ها ألافراد جبرا إلى الدولة أو إلى إحد  مؤسساهها العمومية وهي املبالغ النقدية التي يدفع: حصيلة الرسوم -

 .مقابل منفعة خاصة للفرد إلى جانب منفعة عامة تعود للجميع ككل

 

 

                                                   
 معة عنابة، دمحم الصغير بعلى، أبو العال، املالية العامة، دار العلوم للنشر والتوزيع، جا :1
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 .1يمثل تقسيم النفقات العامة : 3-2الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
، أطروحة مقدمة لنيل شهادة 4002-7000درواس ي مسعود، السياسة املالية ودورها في تحقيق التوازن الاقتصادي حالة الجزائر  :1

 .4002-4002الدكتوراه، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، 

سمالية غير نفقات تحويلية رأ
 مباشرة

 النفقات العامة التحويلية إلانفاق العام على الخدمات

إلاعانات 

الاقتصادية 

 للمسنين

 النفقات العامة

نفقات تحويلية في صورة 
 دخول 

 نفقات رأسمالية نفقات وظيفية

معاشات 
 املسنين

إلاعانات 
 الاجتماعية

التجهيزات 
 املعدات آلاالت

ت مشروعا

رأس املال 

 الجماعي

نفقات 

إلانشاءات 

 العامة

مصاريف 
 إدارية أخر  

مصاريف 

الصيانة 

الدورية 

للمباني 

 العامة

 الرواتب
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 :خالصة

قوم عادة بالرقابة السابقة أو قبل بعد القيام بهاته الدراسة يمكن القول أن وزارة املالية هي التي ت

التنفيذ على الصرف، بينما يقوم مجلس املحاسبة بالرقابة الالحقة أي بعد التنفيذ وكالهما مهم من 

الناحية الواقعية لضمان السير الحسن للنفقات العمومية ومد  توافقها مع احتياجات املواطنين من 

حفاظ على أموال الدولة من إلاسراف والتبذير وتحقيق جهة وتحقيق النفع العام من جهة أخر  وكذا ال

الرشادة من إلانفاق باستغالل املال العام استغالل أمثل بحيث يتم إنفاق ما ينبغي بالقدر الذي ينبغي 

 .والزمان الذي ينبغي

 .غير أن هناك بعض املشاكل والعراقيل التي تنقص من فعالية هاته الرقابات

 

 



 

 

 الثالـثالفصل 

 (دراسة حالة جامعة أدرار)دور املراقب املالي في ترشيد النفقات 
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 :تمهيد

 القوانين أن والتأكد العام املال لحماية ضرورية عملية العمومية النفقات على املالية الرقابة إن

 هيئات بواسطة الرقابة عملية وتتم ممكنة، كفاءة بأحسن تطبيقها يتم الدولة وضعتها التيراسيم وامل

 املالية رقابة قيام كيفية دراسة الى الفص هذا في سنتطرق  ولهذا املالي املراقب  رقابة أهمها من خاصة

 .أدرار لجامعة

 عملية في املالي املراقب دور  إبراز خالل من الاشكالية في املطروح التساؤل  على الفصل هذا في سنعمل حيث

 .مباحث ثالث على الفصل قسمنا حيث النفقات، على السابقة رقابته خالل من النفقات وتنفيذ ترشيد

 .ادرار جامعة حول  تاريخية ملحة :الاول  املبحث

 .العامة النفقات على املالي املراقب رقابة :الثاني املبحث

 .ادرار جامعة ميزانية تطور  تحليل :الثالث املبحث
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 أدرار دراية أحمد العقيد جامعة حول  تاريخية ملحة :الاول  املبحث

 ثم ،6891 سنة بأدرار للشريعة عالي كمعهد مرة  اول  نشأتها منذ ملفتا تطورا أدرار جامعة عرفت

 املختلفة وتخصصاتها وميادينها فروعها لها مستقلة جامعة اصبحت ان الى ألخرى  من سنة تطورت

 .التالي املبحث خالل من من التفصيل بش يء وسنعرض

 أدرار  دراية احمد العقيد جامعة تقديم :الاول  املطلب

املؤرخ في  669/91رقم  املرسوم بموجب 6891سنة  في أدرار بوالية جامعية نواة أول  نشأت

 العالي املعهد الوطني إنشاء واملتضمن 50/50/5800املؤرخ في  50/91املعدل واملتمم  رقم  61/60/6891

جمادى  06في  املؤرخ 66/918رقم  التنفيذي املرسوم بموجب أدرار جامعة إلى ليتوسع أدرارب للشريعة

 60املؤرخ في  62/908املعدل باملرسوم التنفيذي  رقم  9666سبتمبر  سنة  69املوافق لـ  6299الثانية عام 

 .9662غشت  سنة  98املوافق لـ   6290رجب  عام 

 إلافريقية الجامعة أهداف

 .نتائجه وتثمين العلمي إلابداع تشجيع .5

 .العالي التعليم في الجودة ضمان تطبيق .2

 وإقليميا وطنيا العلمي البحث وهيئات الجامعات مختلف مع علمي وتبادل تعاون  عالقات خلق .3

 .ودوليا .4

 .والاجتماعية الاقتصادية القطاعات مع الشراكة تكريس .0

 .والوطنية املحلية التنمية ملتطلبات يستجيب بشكل العلمي البحث تفعيل .6

 .ووطنيا محليا والتنمية العمل سوق  ملتطلبات وفقا التكوين احتياجات تلبية .7

 العمل وفعالية كفاءة من يزيد بشكل الجامعة تسيير في الشاملة الجودة إدارة مبادئ تطبيق .0

 إلاداري 

 (.الجامعة في إلاداري  العمل أداء وفعالية كفاءة من الرفع( .8

 1والتكنولوجيا العلم مجال في للمستجدات الحثيثة املتابعة .55

  

                                                           
1
 .15Hالساعة  42/24/4202  التصفح تاريخadrar.dz-www.univ أدرار  لجامعة الرسمي الموقع :

http://www.univ-adrar.dz/
http://www.univ-adrar.dz/
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 ريةاد احمد العقيد لجامعة التنظيمي الهيكل :الثاني املطلب

 ةعماجلليمثل الهيكل التنظيمي : 5-3الشكل رقم 
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  أدرار لجامعة التنظيمي الهيكل شرح

 .الجامعة مدير .5

 :الجامعة نيابات .2

 والشهادات املتواصل التكوين ألاول والثاني الطورين في العالي للتكوين الجامعة مديرية نيابة -أ

 :التدرج في العالي والتكوين

 وكذا والشهادات، املتواصل والتكوين والثاني، ألاول  الطورين في العالي للتكوين الجامعة مديرية نيابة إن

 :يلي بما تتكفل التدرج، في العالي التكوين

 .الجامعة قبل من املنظمة والتدريب التعليم بسير املتعلقة املسائل متابعة .5

 .الجامعة تنمية مخطط مع واملعاهد الكليات من املقدمة التكوين عروض انسجام على السهر .2

 ومراقبة املعارف التسجيل وإعادة التسجيل مجال في املفعول  الساري  التنظيم احترام على السهر .3

 .الطلبة وانتقال

 .املتواصل التكوين أنشطة وتطوير الجامعة تضمنه الذي بعد عن التكوين أنشطة متابعة .4

 .واملعادالت الشهادات تسليم في املفعول  السارية وإلاجراءات التنظيمات احترام على السهر .0

 .وتحيينها للطلبة إلاسمية القائمة مسك ضمان .6

 :آلاتية املصالح من املديرية نيابة وتتكون 

 .والتقييم والتدريب التعليم مصلحة -

 .املتواصل التكوين مصلحة -

 .واملعادالت الشهادات مصلحة -

 العلمي والبحث الجامعي والتأهيل الثالث ور  الط في العالي بالتكوين املكلفة الجامعة مديرية نيابة -ب

 :التدرج بعد فيما العالي التكوين وكذا

 العلمي والبحث الجامعي والتأهيل الثالث الطور  في العالي بالتكوين املكلفة الجامعة مديرية نيابة تتكفل

 :يلي بما التدرج بعد فيما العالي التكوين وكذا

 والتأهيل املتخصص التدرج بعد وما التدرج بعد ملا التكوين بسير املرتبطة املسائل متابعة 

 . الجامعي

 املجال هذا في به املعمول  التنظيم تطبيق على والسهر. 

 واملعاهد الكليات مع بالتنسيق الحصيلة وإعداد البحث، ومخابر لوحدات البحث أنشطة متابعة.  
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 البحث نتائج تثمين شأنه من نشاط بكل القيام. 

 أرشيفه على والحفاظ للجامعة العلمي املجلس سير ضمان. 

 الجامعة تنجزها التي البحث بأنشطة الخاصة املعلومات ونشر جمع.  

 :آلاتية املصالح وتشمل

 نتائجه وتثمين العلمي البحث أنشطة متابعة مصلحة. 

 املتخصص التدرج بعد وما التدرج بعد ملا التكوين مصلحة. 

 الجامعي التأهيل مصلحة. 

 نتائجه وتثمين العلمي البحث أنشطة متابعة مصلحة. 

 :بالجامعة املوجودة العلمي البحث مخابر قائمة : العلمي البحث مخابر

 .إلافريقي الجزائري  الاقتصادي التكامل مخبر .5

 .الالي الموالاع املستدامة التنمية مخبر .2

 .إفريقيا غرب في الجزائرية  املخطوطات مخبر .3

 .املجتمع و القانون  مخبر .4

 .املعلومات ونظم البيئة الطاقة، مخبر .0

 .الاجتماعية والعلوم إلانسانية للعلوم إلافريقية الدراسات مخبر .6

 العلمية والتظاهرات والاتصال والتنشيط والتعاون  الخارجية للعالقات الجامعة مديرية نيابة -ج

 بما العلمية والتظاهرات والاتصال والتنشيط والتعاون  الخارجية للعالقات الجامعة مديرية نيابة تتكفل

 :يلي

 .الشراكة ببرامج واملبادرة والاقتصادي الاجتماعي محيطها مع الجامعة عالقات ترقية

 والبحث التعليم مجالي في والتعاون  الجامعات بين ما التبادل ترقية أجل من نشاط بكل   املبادرة. 

 والاتصال التنشيط بأعمال القيام. 

 وترقيتها العلمية التظاهرات تنظيم. 

 التحسين برامج متابعة ضمان. 

 التوجيه  والاستشراف للتنمية الجامعة مديرية نيابة -د

 :يلي بما تتكفل التوجيه و الاستشراف و للتنمية الجامعة مديرية نيابة

 الجامعة تنمية مخططات مشاريع، إلعداد الضرورية العناصر جمع. 

 واقتراح كل الاجراءات  للجامعة الطالبي التعداد تطور  توقعات حول  استشرافراسة د بكل القيام

 . إلاداري   البيداغوجي التأطير تطور  مجال في السيما بهم أجل التكفل من

 دوريا تحيينها على والسهر للجامعة إلاحصائية البطاقية مسك. 
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 ومنافذها  الجامعة تضمنته الذي التعليمي املسار مجال في إلاعالمية الدعائم بإعداد القيام

 .املهنية

 توجيههم اختيار على مساعدتهم شأنها من معلومة كل الطلبة تصرف تحت وضع. 

 الطلبة إعالم أنشطة ترقية. 

 .املعنية املصالح مع باتصال الجامعة تجهيز رامجب تنفيذ ضمان و البناء برامج متابعة

 :آلاتية املصالح وتشمل

 .الاستشراف و إلاحصاء مصلحة .5

 .إلاعالم و التوجيه مصلحة .2

 .الجامعة وتجهيز البناء رامجب متابعة مصلحة .3

 العامة الامانة -ه

 :يأتي بما العامة ألامانة تتكفل

 املجال هذا في واملعهد الكلية صالحياتاحترام  مع الجامعة ملستخدمي املنهي املسار تسيير ضمان. 

 تنفيذها ومتابعة الجامعة زنية ا مي مشروع تحضير. 

 البحث ووحدات املخابر أنشطة تمويل متابعة ضمان. 

 املشتركة للمصالح الحسن السير على السهر. 

 وترقيتها للجامعة والرياضية الثقافية ألانشطة وضع. 

 لألمن زري ا الو املكتب مع بالتنسيق للجامعة الداخلي ألامن مخططات وتنسيق متابعة ضمان 

 .الداخلي

 الجامعة ملديرية والتوثيق ألارشيف وحفظ تسيير ضمان. 

 وتسييره الجامعة تنظيم مكتب ضمان. 

 املركزية املكتبة-و

 رقم أدرار جامعة إلنشاء التنفيذي املرسوم بموجب أدرارب املركزية املكتبة أنشئت / في املؤرخ 962

 .69/68/9666املوافق لـ  6299جمادى الثانية  06املؤرخ في  66/918

 .مقعد 6666 :ب تقدر للمكتبة الاستيعابية القدرة

 :التالية املصالح املركزية املكتبة تشمل التنظيمية الناحية من :املكتبة هيكلة

 التوجيه مصلحة. 

 املعالجة مصلحة. 

 الاقتناء مصلحة. 

 البيبليوغرافي البحث مصلحة. 
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 :الاعارة بنوك

 الخارجية إلاعارة قاعة. 

 الداخلية إلاعارة قاعة. 

 ألاساتذة قاعة. 

 الدوريات قاعة. 

 مقعد 906 قاعة كل استيعاب قدرة مطالعة قاعات أربع . 

 املاستر وطلبة لألساتذة الانترنت وقاعة الادارية املكاتب الى إضافة. 

 والتي باملكتبة تسجيله فور  الطالب عليها يتحصل التي القارئ  بطاقة طريق عن املكتبة مع التعامل يتم

 .الكتب بإعارة له تسمح

 :التصنيف هذا املكتبة اعتمدت وقد العشري  ديوي  تصنيف هو املكتبة تتبعه الذي التصنيف نظام

 املوضوعات جميع استيعاب لشمولية. 

 العشرية التقسيمات خالل من وهذا جديد موضوع أي بإضافة لنا يسمح حيث ملرونته. 

 الخاص إلى العام من البشرية املعرفة تفريع في الهرمية. 

 _الاقتصادية العلوم– القانون  كتب بين منحصرة مادة 06 ب تقدر املكتبة تحويها التي املواد

 .والقواميس واملوسوعات املعاجم الى إضافة التقنية املواد _ واللغات العربي ألادب _ إلاسالمية املواد

 .راهوالدكتو  املاجستير ورسائل واملجالت

 .عنوان آالف 61  تقدر املكتبة تحويها التي العناوين عدد

 .وأستاذ طالب بين ما 9966 بحوالي يقدر باملكتبة املسجلين عدد

 واملحاسبة للمالية الفرعية املديرية :الثالث املطلب

 9662 سنة غشت 92 ل املوافق 6290 عام رجب 9 في املؤرخ املشترك زري ا الو رر  ا الق في جاء

 .املشتركة ومصالحها الجامعة وملحقة واملعهد والكلية الجامعة ملديرية إلاداري  التنظيم يحدد الذي

 :يلي بما تتكفل و للجامعة العامة ألامانة من جزء هي املحاسبة و للمالية الفرعية املديرية

 .امللحقات  املعاهد مديري  و الكليات عمداء راحاتإقت أساس على الجامعة زانيةمي مشروع تحضير .5

 .الجامعة ميزانية تنفيذ متابعة .2

 مراقبة وضمان امللحقاتو  املعاهد ومديري  الكليات عمداء إلى إلاعتمادات تفويض تحضير .3

 .تنفيذها

 .الوحدات و املخابر املخابر تضمنها التي البحث أنشطة تمويل متابعة .4

 .الجامعة محاسبة تحسين .0

 : التالية املصالح تشمل و
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 املحاسبة و امليزانية مصلحة. 

 البحث أنشطة تمويل مصلحة. 

 الصفقات و التسيير مراقبة. 

 :مصلحة كل مهام

 .أقسام ثالثة من تتكون  و : املحاسبة و امليزانية مصلحة/ 5

 الخاصة ألاجور  في يتمثل : ألاول  القسم

 .الجزائريون  ألاساتذة أجور 

 .واملتربصون  الدائمون  املستخدمون  أجور 

 .املتعاقدون  املستخدمون  أجور 

 .واملدعوين واملشاركين املؤقتين ألاساتذة أجور 

 .التسيير بنفقات يتكفل : الثاني القسم

 التسجيالت و املالية الوضعيات و امليزانية بإنجاز يهتم الذي املحاسبي بالجزء يتكفل : الثالث القسم

 .امليزانية خارج العمليات كذا و الاجتماعية الخدمات وتسديد الطلبة بتأمين التكفل وكذلك املحاسبية،

 نفقاتها وتسديد البحث أنشطة تمويل بمتابعة املصلحة هذه وتهتم : البحث نشاطات تمويل مصلحة/ 2

 .الجامعية البحث بمخابر الخاصة

 من بالجامعة العمليات جميع بمراقبة املصلحة هذه تتكفل : والصفقات التسيير مراقبة مصلحة/ 3

 الشروط دفاتر عداد  التسيير، وحسن للقوانين، ومطابقتها والاستهالكات فواتير و اعتمادات مالية

 .الخاصة باالستشارات
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 واملحاسبة للمالية الفرعية للمديرية التنظيمي الهيكل : 2-3 رقم الشكل
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 العامة النفقات على املالي املراقب رقابة :الثاني املبحث

 الحكومية،رات واملدي املؤسسات من العديد مراقبةو  بدراسة أدرار بوالية املالية راقبةامل تقوم

 .نفقاتها على للرقابة تطبيقي كمثال أدرار جامعة سنأخذ املالية راقبةامل رقبها ا ت التي كانيزماتولتعدد املي

 التسيير نفقات على الرقابة :الاول  املطلب

 :ثالث الى التسيير نفقات تنقسم

 املوظفين اجور  تتضمن :املستخدمين نفقات. 

 التقاعد الترسيم، تخص التي املوظفين ملفات تتضمن :البشرية املوارد تسيير. 

 املصالح تسيير. 

 ترسل حيث جامعة كل إحتياجات حسب بها الخاص زانيتهايم مشروع العالي التعليم وزارة تقسم

 .6+ ن  للسنة بالنسبة الخاص الدولة ةميزانيو  املالية قانون  ملشروع التحضير بخصوص مذكرة 

 الطلبة وعدد العمال حيث من إحتياجاتها مالية سنة كل من ألاخير الثالثي خالل جامعة كل تدرس حيث

مديرية  طريق عن وزارةال تصدر ثم العالي، التعليم وزارة الى ترسها ثم املقبلة لسنة بها الخاصة والهياكل

 وزارة راسةبد قامت التي إلاحتياجات من التأكد ،وبعد إلاعتمادات توزيع مقرر  راقبةوامل والوسائل امليزانية

الى  باإلضافة (66 امللحق( مشترك زري ا و رر  ا ق بإرسال العالي التعليم وزارة تقوم عليها، واملصادقة املالية

الى  والنفقات إلاعتمادات على املصادقة يتضمن ،(69 امللحق(بالجامعة الخاص إلاعتمادات توزيع مقرر 

 الخاصة الهياكل حسب والتسيير العمال عدد حسب توزع فاألجور  التنفيذ حيز ليدخل أدرار جامعة

 .بالجامعة

 بعده ومن بالوالية الخاص املالي املراقب يقوم  زاري الو  راروالق إلاعتمادات توزيع رارق على وبناء

 .التنفيذ حيز لتدخل عليها املصادقة ليتم ألابواب مع تطابقها مدى من امليزانية مراقبةالوالي ب

 بإعداد واملحاسبة امليزانيةب املختصة املصلحة خالل من جامعة تقوم امليزانية على املصادقة بعد

 العمل يتم حيث عليها، بالتأشير ليقوم املالي املراقب الى ترسلها ثم ،(60 امللحق(  عاتق على ألاخذ بطاقة

 .عاتق على ألاخذ بطاقة دور  وينتهي( 62 امللحق(  العادية الالتزام ببطاقة

 املستخدمين نفقات على الرقابة. 5

 شكل في املالية راقبةامل الى إرسال طريق عن املستخدمين، بنفقات الخاصة إلاعتمادات تصرف

 .راستهاود فيها للتدقيق مشروع كل تخص ثبوتية بأوراق مرفقة مشاريع

 املالية باإلعتمادات للتكفلالتزام  بطاقة أول  وهي عاتق على ألاخذ ببطاقة العمل يتم البداية يف

 .املمنوحة

 على بناء باألجور  الخاصة إلاعتمادات أي البطاقة موضوع أو عنوان مراقبةب املالي املراقب دور  يبدأ

 والتاريخ بالصرف ألامر إمضاء مراقبةو  فيها ستصرف التي والنفقة إلاعتمادات توفر من والتأكد امليزانية

 .الثبوتية والوثائق القانونية للمواد مطابق يكون  أن البد هذا وكل إلاعتماد ومبلغ
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 الرصيد تطابق أي قبلها التي تلي بطاقة كل فيألارقام  تسلسل يجب العادية الالتزام بطاقة في

 وألارصدة البطاقة وموضوع التاريخ وفق القديم بطاقة في الجديد الرصيد مع الجديدة في البطاقة القديم

 تضم حيث إلاسمية القوائم مع وتطابقها ألاجور  بمصفوفة مرفقة تكون  املالي، رقب ا تأشيرة م ومكان

 :ألاجور  مصفوفة

 الطلبة تأمين إلتزام. 

 اجتماعية خدمات إلتزام. 

 املتعاقدين إلتزام ألاساتذة. 

  .املشتركة وألاسالك مهنيين عمال .أساتذة اخرى  جهة من وتضم

 البطالة على التأمين الى باإلضافة إلاجتماعي، الضمان تزاماتال مع جمعها يتم ألاجور  مصفوفة عداد إ بعد

 املبالغ وتطابق صحتها من والتأكد املصفوفة من عمود كل مجموع حساب يتم ثم املسبق التقاعد وكذا

 .الاخير في صرفه ليتم الجامعة موظفي اجور  مشروع على بالتأشير املالي املراقب يقوم

 البشرية املوارد تسير مراقبة. 2

 عطلة التقاعد، املتعاقدين، ترسيم الترقية، مالية، مناصب في بالتعيين الرقابة هذه تختص

 جامعة لدى شاغرة مالية مناصب توفر حالة ففي .زامإلت بطاقة في املالية راقبةامل الى إرسالها ليتم مرضية

 الثبوتية الوثائق على والتأشير دراستهال النتائج املالية راقبةامل الى وترسل مسابقة على تقوم باإلعالن أدرار

 :التالية

 الجامعة لدى الشاغرة املالية املناصب توفر تثبت وثيقة. 

 توظيف عن اعالن. 

 التوظيف مسابقة فتح محضر. 

  الاختبار أساس على مسابقة طريق عن توظيف مقرر. 

 املسابقة في الناجحين لكل الشخص ي امللف. 

 والتأهيل الناجحين ملفات من والتأكد ومشروعيتها الوثائق هذه صحة أساس على راقبةامل تكون 

 .لهم والعلمي القانوني

 ترقية فمثال ،رشاغ للترقية ألاعلى املالي املنصب الجامعة لدى تتوفر أن فيجب الترقية مشروع أما

في  بالتدقيق املالي املراقب قيام بعد ودلك رئيس ي، متصرف رتبة الى املنهي إلامتحان طريق عن متصرف

 .الترقية موضوع تحمل التي الالتزام بطاقة مع سبق ما تثبت التي الوثائق

 املمركزة والغير املمركزة املصالح تسير مراقبة. 3

 تسمى املالية املستحقات لدفعالالتزام  بطاقة عداد إ يتم ركزة املم والغير املمركزة املصالح لتسير

 طرف من ممضية الالتزام بطاقة شكل على يكون  ) عقد اتفاقية، فاتورة، الطلب، سند(  الوثائق الثبوتية

 ثمن حيث من الفاتورة بتدقيق املالي املراقب يقوم بعدها العملية، موضوع فيها مبين ألامر بالصرف
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 باإلعفاء يصرح للرسم يخضع ال فالذي املضافة، القيمة على الرسم إلاجمالي، ثمن ، مشتريات الوحدوي 

 والحسابالالتزام  وبطاقة ،التاريخ به الخاص الجبائي والرقم وإلامضاء املتعاقد صفة مع التأكد ، عليها

 املراقب يأشر الفاتورة صحة من التأكد وبعد الفاتورة مع الالتزام بطاقة ومبلغ ومقارنة موضوع البنكي

 .النفقة تنفيذ املتعامل يستطيع بهذا و الالتزامبطاقة  على املالي

 التجهيز نفقات على الرقابة :الثاني املطلب

 ا للوز  املمركزة القطاعي البرامج بتبليغ املالية وزير يقوم الحكومة تعتمده التي زيالتجه رامجلب طبقا

 يبين مقرر  بموجب املختصةارات وإلاد املالي باالستقالل تتمتع التي املؤسسات ومسؤولي رء املختصين

 كافة وتصحيحات للسنة الجديد البرنامج تعطي التي القائمة من فرعي قطاع كل حسب رخصة البرنامج

 .انجازه البرنامج الجاري 

 جامعة، كل حسب البرنامج رخصة بتوزيع العلمي والبحث العالي التعليم وزير كل يقوم ذلك وبعد

 العملية، تفريد بإعداد لتقوم بعملية لتقوم امليزانية   وإعداد البرمجة مديرية الى البرنامج مقرر  وترسل

 مبلغ عملية لكل تبين حتى بإنجازها ستقوم التي العمليات جميع على بالجامعة املبلغ الخاص يجزئ  الذي

 .بها الخاص الاعتماد

 من املالي املراقب تأكد بعد ،الالتزام وبطاقة العملية تسجيل رر مق صحة من املالي املراقب ويتأكد

 (.60 امللحق( ألاولية زامإلالت بطاقة على تأشير منحها بعد وذلك ستها،اودر  العملية فتح يتم سبق، ما صحة 

 الصفقة مشروع على الرقابة

 متعاملين مع بمقابل تبرم به، املعمول  التشريع مفهوم في مكتوبة عقود هي العمومية الصفقات

 مجال في املتعاقدة املصلحة حاجات لتلبية املرسوم هذا في عليها املنصوص الشروط وفق إقتصاديين

 تنفيذ في شروع أي قبل في العمومية الصفقات تبرم حيث والدراسات، والخدمات واللوازم ألاشغال

 .الخدمات

مليون  عشرة إثني املتعاقدة املصلحة لحاجات التقديري  املبلغ فيها يساوي  عمومية صفقة كل

 أو للدارسات( دج 6.000.000)دينار  ماليين وستة للوازم او لألشغال عنه يقل أو( دج12.000.000)دينار 

 على الرقابة عليها املنصوص الشكلية إلاجراءات وفق عمومية صفقة برامإ وجوبا تقتض ي ال الخدمات،

 :التقييم ولجنة الفتح لجنة وهما مختصتين لجنتين الرقابة بهذه تقوم الصفقة مشروع

 وعرض ترشح ملف على العرض يتكون  حيث به الخاص ملفه عرض مترشح كل يتقدم :الفتح لجنة. 5

 :التالية باملهام وتقوم اللجنة طرف من ألاظرفة فتح يتم حيث ظرف، داخل وتوضع مالي تقني وعرض

 وصول  تاريخ ترتيب حسب املتعهدين أو املرشحين قائمة تعد -العروض  تسجيل صحة تثبت 

 والتخفيضات املقترحات ومبالغ محتوى  توضيح مع أو عروضهم ترشحهم ملفات أظرفة

 .املحتملة

 عرض كل منها يتكون  التي الوثائق قائمة تعد. 
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 استكمل طلب محل ون  تك ال التي املفتوحة ألاظرف وثائق على ألاولى بالحروف توقع. 

 إستكمال الى املتعاقدة املصلحة طريق عن كتابيا الاقتضاء عند املتعهدين أو املرشحين تدعو 

 املطلوبة الكاملة غير أو الناقصة بالوثائق عروضهم رفض طائلة تحت التقنية عروضهم

 ألاظرفة فتح تاريخ من ابتداء ايام 66 عشرة اقصاه اجل في التبريرية، التقنية املذكرة باستثناء

 واملتعلقة املتعهد عن الصادرة الوثائق كل إلاستكمال طلب من تستثني أمر من يكون  ومهما

 .العروض بتقييم

 3 :التالية باملهام اللجنة تقوم الصفة وبهذه العروض بتقييم اللجنة تقوم حيث :التقييم لجنة . 2

 هذا ألحكام طبقا املعد وط الشر دفتر ملحتوى  املطابقة غير والعروض الترشيحات إقصاء 

 .املرسوم

 في عليها املنصوص واملنهجية املعايير أساس على مرحلتين في الباقية العروض تحليل على تعمل 

 .الشروط دفتر

 على العالمة تتحصل لم التي العروض إقصاء مع للعروض التقني بالترتيب أولية مرحلة في وتقوم 

 .الشروط دفتر في عليها املنصوص الالزمة الدنيا

 مع  تقنيا، ألاولي تأهيلهم تم الذين للمتعهدين املالية العروض بدارسة ثانية مرحلة في وتقوم

 .عروضهم في املحتملة التخفيضات مراعاة

 في العرض املتمثل إلاقتصادية  املزايا حيث من عرض أحسن باقتناء الشروط لدفتر طبقا تقوم: 

 هذه وفي بذلك، موضوع الصفقة يسمح عندما املختارين للمرشحين املالية العروض بين من ثمنا ألاقل  .5

 .فقط السعر معيار الى العروض تقييم يستند الحالة

 يستند الحالة وفي هذه .العادية بالخدمات ألامر تعلق إذا تقنيا املؤهلة العروض بين من ثمنا ألاقل  .2

 .السعر معيار بينها من معايير عدة الى العروض تقييم

 الاختيار كان إذا معيار السعر بينها من معايير عدة ترجيح الى استنادا نقطة أعلى على تحصل الذي  .3

 .للخدمات التقني الجانب على أساسا قائما

 تتحصل لكي بالصرف ألامر طرف من ممضاة الالتزام بطاقة تقديم بعد املالي رقب ا الم دور  يبدأ

  : التالي الوثائق توفر من فالبد رقب ا الم تأشيرة على

 املتعاقدة واملصلحة العقد ومبلغ املتعامل اسم الالتزام،  وموضوع رقم تحمل الالتزام بطاقة. 

 البرنامج رخصة. 

 للصفقة تحليله بطاقة. 

  بالصرف آلامر طرف من املمض ي التفريد مقرر. 

 61  امللحق(الشروط دفتر) 
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 العروض تقيم لجنة محضر-الفتح لجنة محضر -الاعالن ( الاداري  امللف(. 

 بالصفقة الخاصة العمليات كل فيها موضح بالرف الامر طرف من املقدمة العرض رسالة. 

  الوحدوية الاسعار جدول. 

 والتقديري  الكمي الكشف . 

 باالكتتاب التصريح. 

 تدر حيث مضمونها، بفحص رقب ا الم يقوم الذكر سالفة الثبوتية الوثائق توفر من التأكد وبعد

 الي ألاجل هذا تمديد يمكن أنه غير .أيام 66 عشرة اقصاه أجال في للرقابة املعروضة وتفحص امللفات

 .معمقة راسةد لتعقيدها، نظرا  امللفات تتطلب عندما يوما  عشرون

 الصفقة غلق ملحق

 رقب ا الم تأشيرة أو الصفقات للجنة القبلية للتأشيرة الحالة حسب الصفقة غلق ملحق يخضع

 من  608 الى 600 املواد في املذكورة الشروط ضمن وهذا الصفقات لجنة على املرور مباشرة بدون  املالي

 .422/60/925.رقم  املرسوم

 التزام هوالالتزام  العمومية الصفقة مجال في كذلك املالي رقب ا الم مهام أهم من أن هنا نشير

 :يتعلق ما كل وانما فقط واملالحق الصفقات مشاريع بها نقصد ال وهنا إطار في ستثمارإلا  التجهيز او

 .هيكلله وإعادة تقييم اعادة من عليها أت التي التعديالت وكل رامجالب رخص أخد

 .الدولة  طرف من املبرمج إلاستثمار من املرجوة الغاية الى الوصول  حالة في البرنامج غلق مقرر  أخد

  (.راسات إشهاريات( العمومي باالستثمار املتعلقة العمليات لكل املحاسبية املتابعة

 بطاقة على املالي رقب ا الم بتأشيرة اما والاستثمار للصفقات املالي رقب ا الم رقابة تختم ألاخير وفي

واذا  سابقا، ذكرها تم التي الشروط استيفاء بعد وهذا ، ألامر لزم ان الثبوتية الوثائق على وحتى الالتزام

واذا  مؤقتا، رفضا الالتزام هذا رفض فيتم تصحح أن يجب شكلية أخطاء هناك أن املالي رقب ا الم الحظ

 1.النهائي الرفض الى اللجوء يتم فهنا للتصحيح قابلة وغير وأساسية جوهرية ألاخطاء كانت

 التنفيذ حسن كفالة

 أحسن تتيح التي الضرورية الضمانات ايجاد على تحرص أن املتعاقدة املصلحة على يجب

 .الصفقة لتنفيذ الشروط احسن أو معها املعاملين الشروط إلختيار

 البنك رسل ا ت للمستحقات املتعاقدة املؤسسة تسديد وقبل املشروع من املتعامل إنتهاء عند

 .عليه املتفق الاجل الى التنفيذ لحسن كضمان يبقى لكي الصفقة مبلغ من باملئة 0 البنك باقتطاع إلقتطاع

 تاريخ من الضمان اجال ويبدأ .عليه ويمض ي إلاتفاقية في املتعامل يضعه الذي هو أجال الضمان حيث

 إنتهاء وعند ،(65 امللحق( املحضر طريق عن للمشروع مؤقت كإستالم ليكون  للمشروع املؤسسة إستالم

                                                           
1
 .بالمتعلق بالصفقات العمومية 01/021من المرسوم الرئاسي   ، 031 المادة:  
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 للمتعامل وثيقة الجامعة وتسلم النهائي إلاستالم وثيقة املتعاقدة املؤسسة تصدر الضمان سنوات

 .شهر من أقل فترة خالل البنك من النسبة املتبقية السترداد

 املالي بقار ملا تأشيرة :الثالث املطلب

 املتضمنة الوثائق على وإمضاءه ختمه املالي رقب ا الم يضع بموجبه الذي الفعل هي التأشيرة

 .املالي رقب ا الم لعمل ألاساسية املهمة وهي صحتها، ليؤكد بالنفقات الالتزام

  :التالية بالكيفية املالي رقب ا الم تأشيرة تمنح والالتزامات، الوثائق صحة من التأكد وبعد

 زامالالت بطاقة على املالي رقب ا الم وامضاء ختم وضع.  

 الثبوتية الوثائق على ختم وضع.  

 والتلخيص التحليل مكتب لدى لذلك موضوع لسجل طبقا وتاريخ رقم منح.  

 التأشيرة محتوى  خاص سجل في تسجيل.  

 الالتزاماملؤشرة لبطاقة املحاسبي التسجيل.  

 :الرفض /أوال

 ا الم ويرسل ،زامالالت قبول  رفضه املالي رقب ا الم بموجبه يعبر الذي املكتوب راءإلاج هو الرفض

 هذا عليها استند التيراجع وامل املالحظات من كل متضمنة بالصرف آلامرين إلى الرفض مذكرة املالي رقب

 .الحالة حسب نهائي او مؤقت رفض موضوع يكون  للتنظيم مطابق غير أو قانوني غير زم ا الت وكل الرفض

 1 :الاتية الحاالت في املؤقت الرفض يبلغ :املؤقت الرفض

 للتصحيح قابلة للتنظيم باملخالفات مشوب زم ا الت رح ا اقت. 

 املطلوبة الثبوتية الوثائق نقصان أو انعدام. 

 املرفقة الوثائق في هام بيان نسيان. 

 حتى النقائص، إكمال تصحيح بالرفض، إبالغه عند بالصرف الامر يستطيع الحاالت هذه ففي

 .النهائي الرفض عكس على التأشيرة، الالتزام على يتحصل

 :يلي بما النهائي الرفض يعلل :النهائي الرفض

 بها املعمول  والتنظيمات الالتزام للقوانين رح ا اقت مطابقة عدم. 

 املالية املناصب او الاعتمادات توفر عدم. 

 املؤقت الرفض مذكرة في املدونة للمالحظات بالصرف الامر احترام  عدم. 
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 للميزانية العامة للمديرية نسخة إرسال مع بالصرف، الامرين الى النهائي الرفض كراتمذ املاليراقب امل يبلغ

 .بذلك مفصل تقرير مع

 والتخلص التحليل مكتب لدى بالرفض خاص سجل في كذلك تسجل )نهائي /مؤقت( الرفض ومذكرة

 .التسجيل لهذا طبقا وتاريخ رقم لها ويعطى ،ةاملالي باملراقبة

 :التغاض ي /ثانيا

 .مسؤوليته تحت املالي رقب ا الم ري  أ عن التغاض ي بالصرف آلامر بموجبه يقوم إجراء  هو التغاض ي

 1 :يأتي ملا بالنظر عنه يعلن النهائي الرفض حالة في التغاض ي حصول  يمكن ال حيث

 بالصرف آلامر صفة. 

 انعدامها أو الاعتمادات توفر عدم. 

 به املعمول  التنظيم في عليها املنصوص املسبقة آلاراء  او يراتالتأش انعدام. 

 بااللتزام تتعلق التي الثبوتية الوثائق انعدام. 

 تجاوز  أو لها تعديال وإما لالعتمادات تجاوز  إما إخفاء بهدف ،لإللتزام قانوني الغير التخصيص 

 .امليزانية في مالية ملساعدات

 الامر إلى املسؤولية هذه وتتحول  املساعدراقب وامل املالي رقب ا الم مسؤولية تسقط الحالة هذه في

 في بالصرف آلامر يطلع أن يجب .وتاريخه التغاض ي بمقرر  مرفقا الالتزام يرسل حيث املتغاض ي بالصرف

 تعارضفي مرة واحدة على أسباب  89/262 رقم مرسوم من 69 و 66 املادتين في الحاالت املنصوص عليها 

 .امللف تأشيرة
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 التأشيرة منحه في املراقب املالي دور  سنوضح التالي الجدول  خالل ومن

 املرفوضة امللفات نسبة : 5-3 رقم جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .واملحاسبة للمالية الفرعية املديرية معطيات على بناء الطلبين إعداد من  :املصدر

  

 9660لكل من سنة  9662-9660  سنتين في ثابتة املرفوضة امللفات نسبة أن الجدول  من نالحظ

 )والتجميد التسقيف( الترشيدقرارات اجراءات  الى رجع ا وهذا ضئيلة بنسبة ةناقص 9665إلى غاية 

 نسبة إنخفضت السنوات في تقدمنا كلما أنه حيث املالي، رقب ا الم الى املالية زرة ا و طرف من الصادرة

 الجامعة نفقات وترشيد تسيير في املالي رقب ا الم يلعبه الذي الدور  يبرز هنا ومن املرفوضة امللفات

 .بالصرف لألمر يوفرها التي والحماية والتوعية
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 رر  ا اد جامعة زنية ا مي تطور  تحليل :الثالث املبحث

 التجهيز وميزانية والثاني، الاول  لقسميها التسيير مليزانية املخصصة الاعتمادات تطورت لقد

 .9665-9660  بالفترة واملتعلقة عليها املتحصل للمعطيات وفقا وذلك ملحوظ، ر ا تطو أدرار لجامعة

 التسيير زانيةمي تطور  :الاول  املطلب

 لكل الجامعة ميزانية بتقدير العالي التعليم وزارة تقوم بالجامعة خاصة ميزانية التسيير إلعداد

 وذلك الحالية للسنة الجدد الخاص بالطلبة باإلضافة إلى الاعتماد 6+بناء على الاعتماد املالي للسنة ن سنة

 ألاولية امليزانية بإرفاق الوزارة  تقوم بحيث الجامعة، للنفقات الرئيس ي املحدد يعتبر الطلبة ألن عدد

 . ألاولي لإلعتماد تقديرها عند الجامعة الحتياجات الصحيحة املعلومات تملك ال ألنها معدلة بأخرى 

 رالتسيي اعتمادات تطور  : 2-3رقم  جدول 

 

 

 

 

 واملحاسبة للمالية الفرعية املديرية معطيات على بناء الطلبين داداع من  : املصدر

 

 السنوات خالل ضئيلة زيادة عرف التسيير للميزانية   العام املجموع أن يتبين أعاله ول  الجد خالل من

 وتتناقصتتزايد  بحيث مستمرة ليست الزيادة هذه لكن    %   4,03ـب تقدر متوسطة بنسبة ألاخيرة الخمس

 .ألخرى  سنة من

 هذا ويعود     %   3,47–ب  ب واملقدر لها نسبة أقل الى التسيير نفقات وصلت 9662 سنة في

 القطاع، تمول  التي النفطية راجع الايرادات وبالتالي النفط اسعار إنهيار في النفطية الصدمة إلى النقصان

 .امليزانية رصيد في فائض وجود إلى باإلضافة

 إزدياد بسبب ذلكو     %   12,45ب  بلغت حيث 2015 سنة فكانت إليها وصلت نسبة أعلى أما

 .)اجتماعية تكاليف .مختلفة ومنح تعويضات( املوظفين نفقات

 للجامعة يدزااملت لتطور  نظراو  وألاساتذة املوظفين أجور  إرتفاع التسيير نفقات ازدياد أسباب ومن

  . واللوازم ألاثاث وإقتناء إلادارية للهياكل الصيانة أشغال إزدادت مساحتها وزيادة
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 والطلبة الاساتذة عدد تطور   : 3-3رقم  جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 والاحصاء الاستشراف مصلحة معطيات على بناء الطلبين إعداد :املصدر

 

 يعتبر والذي أخرى  إلى سنة من الطلبة عدد في معتبرة زيادات هناك أنه نالحظ الجدول  خالل من

 إزدياد وبالتالي لألساتذة إلاجمالي ألاجر في اسمية زيادة عنه يترتب والذي ألاساتذة تعداد في الرئيس ي املحدد

 .املوظفين نفقات

 التسيير زنية ا مي نفقات تحليل

 حيث للجامعة التسيير نفقات يوزع الذي إلاداري  الشكل بالجامعة الخاصة التسيير زانيةمي تمثل

 (69  امللحق( قسمين تنقسم إلى أنها

 :املوظفين نفقات ألاول  القسم

 وألاجور  املرتبات على تحتوي  املوظفين نفقات فإن بالجامعة الخاصة ميزانية التسيير حسب

 .إلاجتماعية بالخدمات الخاصة ونفقات إجتماعية وتكاليف الطلبة وتأمين مختلفة ومنح وتعويضات

 :التسيير نفقات الثاني القسم

 من للجامعة التسييري  بالجانب املعلقة املصاريف مختلف علىزانية  المي من القسم هذا يحتوي 

 للتكوين الطلبة نقل عتماد إ و العلمية راتالتظاه تنظيم واملصاريف املوظفين تكوين مصاريف حيث

 النفقات كتسديد مختلفة مصاريف على تحتوي  كما والثقافية، والعلمية الرياضية والنشاطات الطويل

 .الصيانة وأشغال ملحقة وتكاليف واللوازم وألاثاث وألادوات

 :ألاخيرة الخمس السنوات خالل التسيير ميزانية نفقات تطور  يوضح التالي والجدول 
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 ميزانية التسيير وتطور  تقسيم جدول   : 4-3رقم  جدول 

 واملحاسبة للمالية الفرعية مديرية معطيات على بناء الطلبة إعداد من  :املصدر 

 

 .ميزانية التسيير من حصة اكبر يأخذ املوظفين قسم أن نالحظ الجدول  تحليل بعد

 وذلك     %   5,07–  ب تقدر بنسب بالنقصان املوظفين نفقات في تغير عرفت 9662 سنة في

 .السنة هاته خالل البالد عرفته الذي البترول ألسعار املفاجئ إنهيار نتيجة القطاع تمويل في بسبب نقص

 .    %   5,24بـ   تقدر معتبرة زيادة عرفت التي التسيير نفقات على عكس

 ألاخيرة الخمس بالسنوات مقارنة املوظفين النفقات في زيادة أكبر شهدت 2015 سنة في أما

 الاجتماعية، وتكاليف املختلفة واملنح وتعويضات املوظفين أجور  في الزيادة نتيجة وذلك 20%بالنسبة 

 التسيير نفقات قسم وفي ألاساتذة، عدد زيادة الى أدى مما الطلبة عدد في الزيادة الى السبب ويرجع هذا

 لسياسة اتباعها في قرارات الوزارة نتيجة وذلك 28%بـ   واملقدر نقصان أكبر عرفت نفس السنة من

 .القسم هذا مست الترشيد والتي
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 التسيير ميزانية نفقات تطور : 3-3الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الطلبين إعداد من :املصدر

 

 التجهيز نفقات تحليل :الثاني املطلب

غاية  الى 9660سنة  من أدرار بجامعة الخاصة التجهيز رامجبب يسمى ما إلى املطلب هذا في سنعالج

ومبالغ  كبيرة مشاريع على وي تحت ألنها السنوية ملبدأ تخضع ال التجهيز زانيةمي أن حيث ، 9665 سنة

 :ألاخيرة الخمس السنوات هاته خالل امليزانية ومدفوعات نفقات يوضح التالي والجدول  ضخمة،

 التجهيز زانيةمي تطور :  0-3 رقم جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 واملحاسبة للمالية الفرعية املديرية معطيات على بناء الطلبين إعداد من :املصدر

 :أن نالحظ الجدول  خالل من

نالحظ  بحيث ألاسعار، إلنخفاض النفطية ألازمة معالم ظهور  ول  أ بروز سنة وهي 9662 سنة في

قد  النفقات هاته أن إال السابقة بالسنة مقارنة  7%بـ  تقدر بنسبة التجهيز نفقات حجم في إنخفاض

 ألن السابقة السنوات لبرامج ملتابعتها ودلك بالبرامج ترخيص شكل في لها املرصود املبالغ أغلبية استهلك
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 الجديدة رمج ا الب وتتمثل الضخمة، مبالغها وحجم املشاريع لكبر السنوية ملبدأ تخضع ال التجهيز ميزانية

 :في 9662 في سنة

 ألالي الاعالم أجهزة وتركيب إقتاء. 

 داخلية كهرباء شبكات انجاز أشغال. 

 بيداغوجي مقعد 9666 تكميلي تجهيز. 

 بعد عن رقبة ا تجهيزات الم اقتناء. 

 مغطى ممر تهيئة. 

 . الجديدة البرامج هاته اعتمادات جميع صرف تم قد أنه املالحظ ومن

 هذه ان إال ، باملئة 06 ب تقدر بنسبة التجهيز نفقات حجم في إرتفاع نالحظ 9660 سنة في أما

 ملعالجة وكألية النفقات لترشيد كأسلوب زائريةالج الحكومة لجأت بحيث جميعها، صرفها يتم لم النفقات

 65  في املؤرخة ألاول  الوزير السيد من رسلة ا م على وبناء زنية ا المي ترشيد إطار في التجهيز عمليات

 : في واملتمثلة السنة هذه خالل التجهيز عمليات بعض بتجميد قرارات اتخاذ الى 9660 سبتمبر

 سيارات موقف تهيئة. 

 مغطى ممر تهيئة. 

 بعد عن التعليم تجهيزات إقتناء. 

 املحاضرات لقاعة الصوتية التجهيزات تجديد. 

 صرف تم بحيث, باملئة % 69 ب تقدر بنسبة نفقاتها في زيادة التجهيز زانيةمي عرفت 9661 سنة في

 واملجمدة املبرمجة العمليات على التجميد رفع خالل من وذلك التجهيز عمليات جل على النفقات هذه

 هاته خالل عتماد إ تم الترشيد لسياسة متابعة و رات سيا موقف تهيئة عملية بإستثناء  9660سنة 

 الصفقات رامإب في تجاوزها يمكن ال التي للمبالغ سقف تحديد يتم أنه بمعنى إجراء التسقيف، السنة

 .التجهيز زنية ا بمي تتعلق التي املخططات تنفيذ تدخل ضمن والتي العمومية

 عملت حيث باملئة، %9 ب تقدر ضئيلة بنسبة (68 امللحق( التجهيز نفقات إزدادت 9665 سنة في

 إسم صياغة إعادة خالل من وذلك املجمدة العمليات بعض على التجميد لرفع خطة على الجامعة

 لم الصيانة السيارات ألن موقف صيانة الى إسمه تحول  السيارات موقف تهيئة عملية العمليات مثل

 :في واملتمثلة السنة هاته خالل جديدة عمليات هناك كان كما إجراءات التجميد، تمسها

 الصحي صرف شبكة تجديد. 

 البصرية السمعية معدات وتركيب إقتناء.  
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 الي الاعالم معدات إقتناء. 

 التطبيقي العمل لتعزيز علمية معدات إقتناء. 

 التعليم معدات إقتناء. 

 الطباعة معدات إقتناء. 

 بالسنوات مقارنة أقل كان إلانفاق نسبة أن إال السنة هاته خالل العمليات هذه زيادة ورغم

 .للنفقة العام املجموع من باملئة% 86 بلغت حيث السابقة

 موجه فهي املشاريع هاته ومتابعتها، تنفيذها السكن مديرية تتولى أخرى  تجهيز برامج هناك أن كما

 واملكتبات واملدرجات التدريس قاعات من العديد أنجاز في تتمحور  بيداغوجية راضغ أ الى ألاول   :لغايتين

 العديدة الزيادة نتيجة وإلاطعام إلايواء الى موجه فهو الثانية الغاية أما ،راتوللمحاض املطالعة وقاعات

 .سرير 2666 و سرير 9666 بسعة إقامتين بناء تم حيث املقيمين، للطلبة

 للطالب املالئمة الظروف لتوفير التجهيز رمج ا ب على طائلة مبالغ سخرت الدولة أن نستنج ومنه

 .الطالب مردودية على إيجابيا ينعكس ما وهو ،راسةللد

 تطور ميزانية التجهيز: 4-3شكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الطلبين إعداد من  :املصدر
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 :خالصة

 البناء في التوسع حيث من كبير ر ا تطو ألاخيرة الخمس السنوات أدرار خالل جامعة عرفت

 منها تعاني الي املشاكل نفس من أدرار  تعاني جامعة إن القول  من يمنعنا ال هذا الفروع، التكوين في وكذلك

 توزيع في والتجهيز التسيير ميزانية ناحية من تسييرها أساليب على أثر ما وهو ألاخرى  زئرية ا الجامعات الج

 .املبالغ

 رقب ا الم دور  رز  ا اب الى توصلنا خاللها من والتي الجامعة زنية ا لمي التطبيقية دراستنا وبعد

 صرف يتم لكي للتأشيرة منحه خالل من الجامعة، ميزانية وترشيد تسيير في املساهمة يقوم في الذي املالي

 املعمول  والتنظيمات القوانين وفقا للعملية الثبوتية الالتزام والوثائق لبطاقة بعد فحصه وذلك النفقة

 .التسخير حالة في إال املالي رقب ا الم تأشير بدون  النفقة صرف العمومي يستطيع املحاسب ال حيث بها،

 

 



 

 

 ةـــــــــخاتم
 



 ة ـــــخاتم
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تعتمد الحكومة في تسيير أموالها العمومية على املحاسبة العمومية حيث نتناول مجمل النشاط 

إلاقتصادي وتطبق في الهيئات ذات الطابع إلاداري والتي ال تسعى لتحقيق الربح لبل تهدف إلى املساعدة في 

ة ـاية ألاموال العموميفرض الرقابة على املوارد املالية و كذا مختلف النفقات العمومية وتسهر على حم

املحاسب العمومي اللذان و  ر بالصرفــألنها ملك للشعب لذا تعمل بجد وتواصل بمساعدة كل من آلاخ

يشكالن أعوان تنفيذها بأقص ى خبرة لكل منها ورقابة عليهما في نفس الوقت على تحقيق الرشادة في 

وذلك بداللة التسجيل املحاسبي ألعوان  إلانفاق من جهة وحسن تسيير ألاداء للهيئات العمومية من جهة

 .التنفيذ لكل إيراد أو إنفاق عمومي لتسهيل عملية الرقابة من طرف االسلطات العليا 

فهذا دور أساس ي تلعبه املحاسبة وهو الرقابة على مختلف النفقات قصد الوقوف على 

من أجله واملدى الذي وصلت  املشروعات إلاقتصادية العامة والتأكد من أنها حققت الغرض الذي أنشئت

وهذا كله في  إليه مع مالعاة ألاخطاء ومحاولة معالجتها وتصحيحها بتفقد جميع مستويات الرقابة املطبقة،

وهذه ألاخيرة تعتبر نفقة  الوقت املناسب لتفادي إستحالة عالج إلانحرافات أو يؤدي إلى تكاليف إضافية

 .إضافية

ر شرطا ضروريا لتحقيق املنفعة العامة بأقل تكلفة أو نفقة فضابط إلاقتصاد في إلانفاق يعتب

ممكنة و ذلك في حدود القانون املعمول به في الحكومة لتنمية إلاقتصاد الوطني من جهة ومحاربة كل 

أنواع إلاسراف والتبذير والغش والسرقة ألموال الدولة وتطبيق عقوبات صارمة على كل من قام أو حاول 

 .دنيسالقيام بأعمال الت

 :النتائج

 وجودة على مستوى ملخطاء احرافات ولا نخلل واكتشاف لا لجاد ايية تعمل على إالملالرقابة ا

  .اليةملمة العمليات اال رتبطة بالنفقات وهذا لضمان سمللتزامات الا

 - ضرورية أثناء القيام ألنهاي ومراسيم وتشريعات تنظمها وتعمل وفقها ينحكمها قوااملالية تالرقابة 

  املتعلق باملحاسبة العمومية 09/12بعملية الفحص والرقابة مثل قانون 

  الدور البارز الذي يقوم  يفعلى النفقات العمومية باستعمال املحاسبة املحاسبة تنعكس الرقابة

ار إط يخول له فوكذا أعوان الرقابة،حيث هو الشخص الوحيد املومساعديه  اليملراقب ابه امل

 لتنفيذ النفقة أو منع ورفض صرفه ألاخضرمهامه بإعطاء الضوء 

  وعند  ها تتم قبلنبالنسبة لباقي صور الرقابة وهذا لكو  وألاهم ألاكبرتلعب الدور  املاليةالرقابة 

رقابة وقائية تعمل  رتعتبالي خزينة وبالتلمن األاموال خروج وعند تنفيذ وصرف النفقات أي قبل 

 .ةالتأكد من شرعية النفقات العموميالعام و  الحماية املعلى 
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 الاقتراحات

 :بعض النقاط نذكر منها اقتراح يمكنالنتائج السابقة  خاللمن 

  ل الرقابة وهذا من أجل حالعمومية م واملؤسسات إلاداراتداخل  املاليةضع مكاتب الرقابة و

بالصرف وأعوان وموظفي  نآلامري إلى إلادارةعدة مزايا من بينها ربح الوقت و تقريب فير تو 

 املراقب إلى وإعادتهافورا  ألاخطاءم عملية تصحيح هوهذا ما يسهل ل املعنية إلاداراتو  املؤسسات

رورة العمل يمما يعرقل سأطول سافات مل املاليةمصلحة الرقابة  إلىظرف وجيز عكس التنقل  يف

 وسهولته

  وإدخال بعض  تحيينها خاللمن  املاليةابة الرق تحكم التيوالتنظيمات  القوانينإعادة النظر يف

 على كيفية تنفيذ النفقات املباشرةحات ال صلا 

  مختلفتكون أكثر صرامة ور دعية للقضاء على  حيتو أوسع  برأك صالحيات املالي املراقبمنح 

 املاليأشكال الفساد 

  والعمل  املاليةابة الرقاملحاسبة العمومية وكذا موضوعات  ملناقشةإقامة ملتقيات وندوات وطنية

إجراء دورات  خاللمن سواء في املحاسبة وحتى الرقابة وظفي املحسني ورفع مستوى تعلى 

  .عملهم مجال يفم هتكوينية ل

 :البحث موضوع أفاق

 ولقد العمومية، النفقات ترشيد في املالي رقب ا الم مساهمة مدى راسةالد هذه تناولت لقد

 كأحد املالي رقب ا الم أخذنا ولقد عليها والرقابة العامة النفقات جانبب جوانب متعلقة عدة إلى تطرقنا

 ألاجهزة أحد على راسةبد قيام أطروحات أو راتومذك بحوث ألافضل في من ون كوسي الرقابية أجهزة

 حل أحسن تعتبر فهي للمالية العامة املفتشية أو املحاسبة والبرملان مجلس بينها من والتي أخرى  الرقابية

 .العامة ألاموال على فاظللح
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 :امللخص

ووضعت  ,من اجل الحفاظ على املال العام تبنى املشرع نظام الرقابة على النفقات العمومية

الحكومة املحاسبة العمومية كعامل أساس ي تعتمد عليه ألجل تطبيق سياسة صحيحة متبنية لنشاطاتها 

مع تحقيق املصالح العامة باعتبارها نظام يعتمد عليه في عمليات الرقابة بأنواعها وكذا الحفاظ  املالية

 .على املال العام

اولها املشرع , وسيلة الدولة في تنفيذ التزاماتها تجاه املجتمعالنفقات العمومية حيث تعتبر هذه 

هذه الاهمية في تحديد الاطار القانوني  تتمثل, بأهمية بالغة لكونها مرتبطة بالجانب الاقتصادي لدولة 

وتتمثل الية , ومن اجل ضمان تطبيقها بشكل سليم وفي اقل وقت ممكن, لعملية النفقات العمومية

الحماية القانونية لها في الرقابة املالية التي تفرضها الدولة عن طريقة هيئات املكلفة بالرقابة عليها 

سب العمومي كآليات رقابة قبلية واملجلس املحاسبة و املفتشية العامة املتمتثله في املراقب املالي واملحا

كآليات رقابة بعدية تضمن من خالل دورهم مراقبة سير العمليات املالية وتسجيل اي مخالفات , للمالية

 .قد تتعرض لها هذه العمليات

 

Abstrait: 

In order to preserve public funds, the legislator has adopted a system of control of 

public expenditure, and the government has placed public accounts as an essential factor on 

which it depends in order to implement a correct policy adopted for its financial activities 

while respecting the public interest as a system which depends on it in all kinds of control 

operations as well as the preservation of public funds. 

These public expenditures being considered as the means for the State to fulfill its 

obligations towards society, the first being the legislator of great importance because linked to 

the economic aspect of a State, this importance lies in the definition of the legal framework 

for the public expenditure process, and in order to ensure its proper application in the least 

possible time, and the legal protection mechanism for it. In financial supervision imposed by 

the State through the bodies responsible for supervising them, which are respected by the 

financial controller and the accountant such as the tribal control mechanisms and the 

Accounting Council and the General Inspectorate of Finance, such as dimensional control 

mechanisms which guarantee, by their role, to monitor the progress of financial operations 

and to record any violations that may be exposed to these operations.  


