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  كلمة شكر و تقدیر
  
  
  

ل���� ع���ما�بذلتھ�من�ج�د�و��ان�ل�ا�الدور�الفعا"قباي���ا��اجة"أتقدم�بالشكر�لألستاذة�املح��مة�

  "مستورة�محمد�"���املرحلة��بتدائية�و�استاذي�� كما�أتقدم�بالشكر�لألساتذة�املناقش�نإخراج�البحث،

  
   

  
  و هللا الموفق للصواب و الھادي الى الخیر "

  "و حسبنا علیھ و توكلنا 
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  تم�يد
 

���أي�دولة�،و� إن���ة��فراد�تمثل�و�بدون�جدال�عامال�حاسما����التنمية��قتصادية�و��جتماعية

لنا�أ�مية�وضع�ومما�سبق�تبدو�. ��سانية ���أحد�املراكز�املتقدمة����معركتنا�ل��فاظ�ع���ا��ياة�و�الكرامة

��عمل�ع���تلبية �لل��ة �عاتقھ��ل�من�ا��انب� نظام�وط�� �����ذا�املجال،�و�أخذ�ع�� احتياجات�املواطن�ن

عقلنھ�أك������ ولنجاح�مثل��ذا�النظام�يجب�بناءه�ع���قواعد���يحة�و�املتمثلة�أساسا��� الوقا�ي العال���و

��ان�املس�شفى�وسيلة� ا�الستمرار�ة�النظام�املتب���ل�ذلك�تحقيقا�ألك���فعالية�و�اقتصاد�ضمان ال�سي�� وملا

��س �ال�� �الوسائل �من ��جتماعية،ام�مة �التنمية �تحقيق ��� �العال��� �م �الصعيد �ع�� ���تمام �ازداد فقد

ذلك�عن�طر�ق�القطاع�العمومي�����عض�الدول،�كما�قد�يتم� بإ�شاء�املس�شفيات�و��نفاق�عل��ا،�وقد�يتم

  .إس�ام�ال�يئات�و�ا��معيات�ا����ية�وكذا�القطاع�ا��اص طر�ق���دول�أخرى�عن�

العمومية�لل��ة� من��نا�اض���جليا�الدور�الكب���الذي��عتليھ�ال�سي���املا���املحاس���للمؤسسات�

الوسيلة��ساسية�لضمان�حسن��ستغالل�وترشيد�النفقات�العمومية،�ولقد�عمدت�ا��زائر�منذ��ستقالل�

 .اعتمادا�ع���عدة�مصادر�تمو�ل��ع���اعتماد�نظام�املحاسبة�العمومية����املؤسسات��س�شفائية،�
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  : �ش�الية- 2

  : نقوم�بطرح�إش�الية�البحث����السؤال�املحوري�و�الذي�س�تم��جابة�عنھ����موضوع�بحثنا�و��و�

 �سي�� يتم كيفما����أ�م�مصادر�و�انظمة�التمو�ل�للم��انية�العامة����املؤسسات��س�شفائية�و�  

 ؟ �ذه��خ��ة�

  :ومنھ�يمكن�صياغة��سئلة�الفرعية�التالية�

  كيف�تطور�نظام�التمو�ل�للم��انية�العامة�لل��ة�����ا��زائر�منذ��ستقالل�و�ما���ا�م�مصادره�

 و�ما���خصائص�ا�؟, ما�مف�موم�امل��انية�

  كيف�يتم�املصادقة�ع���امل��انية�؟

  كيف�يتم�تحض���امل��انية�العمومية�و�كيفية�تنفيذ�ا�؟

  :فرضيات�الدراسة�- 3

  :املطروحة��يمكن�طرح�الفرضيات�التالية�لإلجابة�ع����ش�الية� 

-�� �ال��ة �ل�سي���قطاع �الدولة �توفر�ا �ال�� �املالية �املخصصات �مست�(��م �ال�� �التطورات أ�م

  )انظم��ا�و�ا�م�املصادر

  .عامة�و�موحدة�ال��ية��عتمد�ع���مباديء�و�قواعد�امل��انية�العامة�للمؤسسة�-

-�� �العامة �امل��انية �املمن�ي(دور �رادات �وفق�)وحة �و�ال��ية ��جتماعية �الفرد �متطلبات �و�تلبية �تحقيق ��

  .مخطط��سي���ما���محاس���محكم��س���ل��شيد�و�عقلنة�النفقات�

  

  :الدراسات�السابقة�-4

  :خالل�عملية�بحثنا�اعتمدنا�ع���عدة�دراسات�سابقة�نذكر�ا��التا���

- � ��س�شفائية �املؤسسات �و�مالية �املاجست��–إدارة �درجة �لنيل �تخرج �اعداد�مذكرة �من ��

 .2002-2001جامعة�ا��زائر�سنة�,الطالبة�ز�دات�سناء�

�و�التعلي - �ال��ة �نفقات �املاجست���تقييم �ش�ادة �لنيل �تخرج �مذكرة � �الطالب��م �اعداد من

 .2010/2011جامعة�تلمسان�سنة�,دحمان�ع���
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 :�مية�البحثأ- 5  

فالبحث����توف���ايرادات�مالية�للمؤسسات�ال��ية�م�م�بقدر�ا�مية�,تبدو���مية�وا��ة�من��ذه�الدراسة�

ا��ياة�نفس�ا�فال�يمكن�ان�نتحدث�عن�جودة�ا��دمة�ال��ية�و�ر����املر�ض�أي�بلوغ�مستو�ات�الر����دون�

  .وفق�اسس�و�قوان�ن�موارد�مالية��افية�و�حسن�استعمال�ا�و�ترشيد�انفاق�ا�

  أ�داف�البحث- 6

تطور�نظام�التمو�ل�للمؤسسات�ال��ية����ا��زائر�و���مية�القصوى�ل�ذا��خ������حسن��رتقاء�

  .باملنظومة�ال��ية����ا��زائر��

معرفة�طبيعة�املحاسبة�ال����عتمد�عليھ�املؤسسة�العمومية�لل��ة�ا��وار�ة�����سي���مصا���ا�و��

  .تحقيق�نفقا��ا�

  .ملتعلقة�بقطاع�ال��ة�ة�دلك��عرض�نظري�للم��انية�املتعلقة�بال��ة�و�كيفية�صرف�ا�معرفة�ا��قائق�ا

  : البحث من��- 7

 �ستقراء أساس ع�� �عتمد الذي التحلي�� الوصفي املن�� تطبيق ع�� الدراسة �ذه �� اعتمدنا

  و�ست�تاج

  :�سباب�الذاتية�الدافعة�الختيار�املوضوع�- 8

 � ��و�الرغبة �ا�م�ا ����فإن �موظف �و�باعتبارنا �اننا �كما �ال��ة �موضوع ��� �التخصص ��� ال��صية

 .مؤسسة���ية�عامة�مما�قد��سا�م�����حاطة�بجوانب��ذا�املوضوع

  الدراسات��اتعو�ص- 9

�بقية� �لدى �مألوفة ��� �ال�� �تلك �عن �ال�تختلف �البحث �انجاز��ذا �أثناء �واج�تنا �ال�� �الصعو�ات إن

  :ي���الباحث�ن�و�ال���نوجز�ا����ما

  .لنقص�الكب������املراجع�سواء��علق��مر�باللغة�العر�ية�أو�باللغة��جن�يةا�-
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�ال��ةن�- �نفقات �تقييم �موضوع �ت�ناول �ال�� �الدراسات ال��عض� درة
ّ
�إ �ال�ت�ناول �ف�� �وجدت و�إن

  ا��وانب�الفنية،�ن�يجة�ا�عدام�معاي����س�ند�إل��ا����عملية�التقييم�

و�ال���) غ���موثوق���ا�(املغلقة�و�ال���تصعب�من�وجود�بيانات�و�إحصائيات�دقيقة�طبيعة��نظمة� -

 .غالبا�ما�تدفع�الباحث�إ���العزوف�عن�أي�دراسات�نقدية�ل�ذه�السياسات

  

 :البحث�خطة-10

�تقسيم� �تم �البحث �فرضيات �و�اختبار���ة �املطروحة ��ش�الية �ع�� �و��جابة �البحث �ملن�� تبعا

فصل�ن�حيث�تناولنا����الفصل��ول�ا���مصادر�التمو�ل�لقطاع�ال��ة����ا��زائر�و�عموميات�الدراسة�ا���

اما����الفصل�الثا�ي�فقمنا�بدراسة�حالة�ل�س���م��انية�,حول�كيفية�اعداد�و�تنفيذ�و�امل��انية�و�الرقابة�عل��ا�

  .املؤسسة�العمومية�لل��ة�ا��وار�ة�ماسرة�
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 �� معت��ا و كب��ا ح��ا شغلت حيث للمجتمع، �قتصادي ال�شاط �� �ساسية النواة املؤسسة �عت��

 .اتجا�ا��م بمختلف �قتصادي�ن أعمال و كتابات

 تحدث ال�� املالية التدفقات ��ميع ال���يالت تتم حيث يوميا، معلوماتيا نظاما املؤسسة �عت�� كما

 املحاس�ية املعلومات معا��ة وكذا للعمليات، ا��سن الس�� ضمان ��دف وذلك دائمة، و يومية بصفة ف��ا

 الذي الدور  بازدياد العامة امل��انية أ�مية ازدادت لقد .دائمة بصفة املراجعة و املراقبة عملية �س�يل و بدقة،

 العامة املالية �عد كما النظم، جميع �� �قتصادية ا��ياة إدارة �� ا��اضر الوقت �� الدولة تلعبھ أصبحت

 يحتاج حيث �خرى، �قتصادية �دوات غرار ع�� عديدة وتحوالت �غ��ات عرفت ال�� امليادين ب�ن من واحدة

 تلك إلشباع الواجبة النفقات لتغطية واملوارد العامة �يرادات تحصيل �� محكم لتنظيم الدولة تدخل تمو�ل

  .املطلوب الوجھ ع�� الوظائف

�باعتبار �طا�ع عمومية مؤسسات أنواع�ا بمختلف �س�شفائية املؤسسات و  تتمتع إداري، ذات

 العمومية، املحاسبة و املالية قانون  لقواعد �سي���ا�املا�� �� تخضع فإ��ا املا�� �ستقالل و املعنو�ة بال��صية

 املالية الوسائل مختلف تخضع حيث الواقع، �� مقيدة و الظا�ر �� بم��انية�مستقلة تتمتع جعل�ا الذي �مر

 ع�� أو اعتماد�امل��انية و تحض�� مستوى  ع�� فسواء الوصية، السلطة قبل من تحديد�ا يتم و�قيود إلجراءات

�ال���ء لھ �ان الذي ال���ء متواجدة، دوما الوصاية مراقب��ا مستوى   للمؤسسات املا�� التمو�ل ع�� أثره

   .�س�شفائية

 تمو�ل من�نظام استفادت العالج مجانية إقرار �عد خاصة ا��زائر، �� ال��ية السياسة و�ت�ن��أن

ات�لذلك�ارتأينا�����ذا�الفصل�ان�لتمو�ل��اتھ�امل��اني�مرتفعة و �امة مصادر تخصيص و شامل، عمومي

 من ل�ل التطرق  وكذا املف�وم� مفصل بذكر امل��انية إ��ثم� نتطرق�ا���ا�م�مصادر�تمو�ل�م��انيات�ال��ة�

  .ا�م�املراحل�ال���تمر���ا�بدء�من��عداد�إ���الرقابة�عل��ا�� و و�نواع ا��صائص
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   ا��زائر�مصادر�و�أنظمة�تمو�ل�القطاع�الص�����:  �ول املبحث�

 يتم�تمو�ل��نفاق�ع���ا��دمات�ال��ية�من�توليفة�من��موال�العامة�و�ا��اصة�و�ا����ية             

بالرغم�من�أن�املعدالت�تختلف�كث��ا�،�كما�تختلف�الشروط�املرتبطة�ب�ل�مصدر�فان�ا��صائص�املحددة�ل�ا�

��ا�تجعل�ترك�اس��الك�ا��دمات�ال��ية� و�طبيعية�إدراك�الناس�للمخاطر��جتماعية�،�و�الت�اليف�املرتبطة

�انت�قائمة�التمو�ل�تدار�من�خالل�نظم�ح�ومية�،�أو� و�سواء   .آلليات�السوق�فقط�أمرا�غ���مرغوب�فيھ�

�جتما���،�فا���ومة�تتدخل�كث��ا����تنظيم�تقديم� نظام�السوق�مع�وجود�شبكة�الضمان�تقدم�من�خالل

أما�بال�سبة�ل��زائر�فتعرف�املنظومة�ال��ية�.1ا��دمات�ال��ية�من�خالل�م�شآت���ية�تدير�ا�ا���ومة

�������املوارد ��� ��ضافية�محدودية �التحوالت� املالية �عن �أساسا �و�الناتج �امل��ايد �بالطلب �التكفل لضمان

��عرف�ا �ال�� �و�املرضية �تطور� الديموغرافية �بالنظر�إ�� �و�تنوعا �نموا �الس�ان �احتياجات ��عرف �كما ،� بالدنا

فراد�أك���إ��احا�الط���و�تدفق�املعلومات�،��ل�ذلك�جعل�� املجال�التكنولو������ مستو�ات�املع�شة،�التطور 

أن�النظام�ا��ا���لتمو�ل�ال��ة�العمومية����ا��زائر�مب���منھ�يمكن�القول� .و�تحس�ن�نوعيتھ ���طلب�العالج

  : معاي���أساسية�و��� ع���ثالثة

 مسا�مة�الدولة. 

 الضمان��جتما��. 

 سرة�. 

  :و�ع����ذا��ساس�ارتأينا�التطرق 
      1974سنة��إ��1962نظام�التمو�ل�من� : املطلب��ول  من�خالل

�عد�إحداث�الطب� أي�نظام�التمو�ل1974 (فسوف�نتطرق�إ���نظام�التمو�ل�من� :من�خالل�املطلب�الثا�ي�أما

  .إ���يومنا��ذا) جا�يملا

�ثالثو�� �إ��: كمطلب �ع���التطرق �الص�� �للقطاع �التمو�ل �نظام ����يص �نحاول مختلف� سوف

  .���املستقبل السلبية�ال���يتضم��ا�النظام�مع�ضرورة�التفك������مصادر�جديدة�للتمو�لايجابية�و�النقاط�

 

  ) 1974-1962( نظام�التمو�ل�:  املطلب��ول 

 

ال����انت� لقد�تم���نظام�التمو�ل�خالل��ذه�الف��ة�بضعف�الوسائل�و��ذا�راجع�إ���الوضعية�ال��ية          

�ستعمار��ذا�ما�جعل� �س���إ���إعادة�ت�شيط�ال�يا�ل�ال��ية�املوروثة�عن�ع�ش�ا�البالد�حيث�أ��ا��انت�

                                                           
 ص، 1999 ،�)مصر�(طلعت�الدمرداش�،اقتصادیات�ا��دمات�ال��یة�،�،مكتبة�القدس�لل�شر�،�الطبعة�الثانیة�،�الزقاز�ق�  - 1

346  
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و�. من�الناتج�القومي�ا��ام،1.5% .من��سبة��نفاق�ع���ا��دمات�ال��ية�ض�يلة�حيث�أ��ا�لم�تكن�تتجاوز 

 .1للتمو�ل ع���العموم�فقد�تم��ت��ذه�الف��ة�بثالثة�مصادر�أساسية

  ال�س�يقات� : الفرع��ول 

�انت� ال�س�يقات����عبارة�عن�مسا�مة�ال�يئات�العمومية�أي�الدولة�و�ا��ماعات�املحلية�و�ال��         

م�ش�ل�ن����معظم�م�ملجانية�و�قد��ان����اص�املستفيدون�من��ذه�املساعدات�الطبية�ا60%تقدر�بحوا���

ذا��جراء�و�الذين��انوا� املعني�ن �جة��ذه�الوضعية�أن����اص�املر��من����اص�املعوز�ن�و�بالتا���فن�ي

�جيدة �بصورة ��ستفيدون �ي�ونوا �لم �املواطن�ن �من �كب��ة ��سبة �النفقات� يمثلون ��انت �حيث ،� �العالج من

  :2ال��ية�حسب�ال�سب�التالية ال��ية�ال���تصرف�ع����ؤالء�املر�����سدى�إ���املؤسسات

 85 % من�طرف�ا��ز�نة�العامة. 

 15 % التضامن�للدوائر�و�البلدياتمن�طرف�صندوق�. 

 8%   ساب�الدوائر��. 

 7 %  ساب�البلديات��. 

  عائدات��سدید�املصار�ف: الفرع�الثا�ي

  املنخرط�ن من�النفقات��جمالية�لل�يئات�العمومية�لصا��30%أي�أن�الضمان��جتما���يتحمل�

املحدد�سنو�ا��)اليوم �عتمد�ع���سعر(   ،�و�تحسب��ذه�ال�س�يقات�ع���أساس��سع��ة�)ذو��م املؤمن�ن�و�( 

  .السلطات�العمومية من�طرف

  املوارد�ا��اصة: الفرع�الثالث

  عالج�م� تأ�ي��ذه�املسا�مة�من�قبل�أ��اب�امل�ن�ا��رة�الذين�ال�يخضعون�ألي�نظام�تأم�ن�مقابل

�التجار،�ا��رفيون  كأ��اب�( من�قبل�ال�يئات� النوع�من�املر������ذا فبعد�التكفل .).ا��...�عمال�ا��رة،

تمثل��ذه�املسا�مة�حوا��� مباشرة�عند�مغادرة�املؤسسة�ال��ية�،�و�قد��انت�تالعمومية�يقوموا�بدفع�نفقا

  .العامة�لل��ة من�النفقات%10

� ال�سي�� رغم�أن�نظام�التمو�ل�السائد�خالل�تلك�الف��ة�قدم�مجموعة�من�املزايا�ف��ا�يخص
ّ

املا��،�إال

مغطاة،إضافة�إ��� باملقابل��ان�لھ�جملة�من�العراقيل�و�ال���تمثلت����تراكم���م�الديون�العامة�الغ���أنھ�و 

دافعا�للسلطات�العامة�نحو� ا��واجز�املالية�ال���حالت�دون�تلبية�حاجيات�املواطن�ن��ل��ذه��وضاع��انت

  .التفك������نظام�جديد�لتمو�ل�ال�يا�ل�ال��ية�با��زائر

  

  

  

                                                           

  
 

1
فرع ‘مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في العلوم االقتصادیة , اصالح المنظومة الوطنیة للصحة من خالل إعادة النظر في تمویلھا ,مقدم طارق   

  .45،ص   2008جامعة الجزائر ، سنة ‘إدارة أعمال 

املتضمن�مدى�مسا�م�ا��ماعات�املحلية����نفقات�املساعدات�الطبية��16/01/1974املؤرخ�����01-74رسوم�التنفيذي�رقم�امل  -2
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  إ���یومنا��ذا1974نظام�التمو�ل�من�: املطلب�الثا�ي
حيث� رافقھ�مواج�ة�عميقة�ألساليب�تمو�ل�املؤسسات�ال��ية1974إّن�تطبيق�مجانية�العالج�سنة�

ا��ديد�بإزاحة� م�اس�بدال�السعر�اليومي�بإجراء�جديد�يتمثل����امل��انية�العمومية�فلقد�سمح��ذا��جراءت

  .م�ال��ية��ر����من�أجل�تلبية�احتياجاا��واجز�املالية�أمام�امل

قانون� تحدد�عن�طر�ق�(بحيث�أصبحت�تمنح�للمؤسسات�ال��ية�م��انية�إجمالية����ش�ل�جزا���

  .1للتمو�لأين�تحتوي�ع���ثالثة�مصادر�أساسية��)املالية

 .مسا�مة�الدولة -

 .مسا�مة�صندوق�الضمان��جتما�� -

 .مسا�مة��سرة -

  مسا�مة�الدولة�:الفرع��ول 

 العمومية لقد��ان�النظام�الساري�لتمو�ل�ال�يا�ل�ال��ية�إبان��ستقالل��عتمد�ع���املسا�مة        

�أّن�إحداث� من�مجموع�النفقات�ال��ية�،60%من�طرف�الدولة�و�ا��ماعات�املحلية�،�حيث��انت�تقدر�بـ�
ّ

إال

الدولة�أصبحت�تحدد� و�إلغاء�نظام�ال�سع��ة��س�شفائية�فإن�مسا�مة���1974سنة��ملجا�ي�الدولة�للطب�ا

من� أعفيت�من�التمو�ل�ابتداء %5 بصفة�جزافية�،�و��ش���ع���أن�ا��ماعات�املحلية�ال����انت��سا�م�ب�سبة

فمسا�مة�الدولة����تمو�ل�قطاع�ال��ة�خالل� و��و�ما��ع���خسارة�أحد�موارد�التمو�ل�،و�بالتا��1980سنة�

  . %76.5 �ذه�الف��ة�قد�أصبحت�تقارب��سبة

كن�لم�مة�و  انية�العالج�جدملج عت���مسا�مة�الدولة����تمو�ل�قطاع�ال��ة�خالل�السنوات��و���

� �ماب�ن �الف��ة �خالل �التناقص ��� �بدأت1979- 1988بدأت �ال�� ��قتصادية ��زمة �بحلول �منذ� أي �الظ�ور ��

املؤسسات�الدولية�،�ل� ال�ي�لة�ال���طبق��ا�ا��زائر�بدعم�من�ال�يئات�ومنتصف�الثمانيات�و�كذا�نتائج�إعادة�

�تجنيد �أمام �عائق �ش�لت ��مور �الص�� �ذه �القطاع �لتمو�ل زمة
ّ

�الال �مسا�مة� املوارد ��سبة �انخفضت حيث

�ذا�التناقص����إعانات�الدولة�لم�يدم� و��ش���أن1989. سنة 2%الدولة����تمو�ل��ذا�القطاع�إ���أقل�من�

و�الذي�تأكد�خالل�العشر�ة��خ��ة�أين�1993  طو�ال�حيث�لوحظ�انقالب�����سبة�املسا�مة�ابتداءا�من�سنة

و�لعّل�ذلك�مرده�لل��ز�الدائم�الذي�أصبح�83%2إ���59% تراوحت��سبة�مسا�مة�الدولة����قطاع�ال��ة�من

��،كما�سا�مت�الوضعية�املالية�ا��يدة�ال����ع�ش�ا�البالد�ن�يجة�ارتفاع��جتما� �عا�ي�منھ�صندوق�الضمان

�عتمادات�املخصصة�لقطاع�ال��ة�خاصة�مع�تزايد�الطلب�ع���العالج�من� تزايد��سبة ���أسعار�الب��ول�إ��

�ال��ة .�فراد قبل �قطاع �تمو�ل ��� �الدولة �مسا�مة �مدى �أك�� �يو�� �التا�� �ا��دول  .و
 

  
  
  
  

                                                           
1
  . 46ص�.مرجع�سابق�إصالح�املنظومة�الوطنیة�لل��ة�من�خالل�إعادة�النظر����تمو�ل�ا�،مقدم طارق   - 

.املساعدات�الطبية�املتضمن�مسا�مة�الدولة�����29/12/1993املؤرخ�����18-93 املرسوم�ال�شر����رقم� -  2
  



للمؤسسات��س�شفائية�و�املحاس���ال�سي���املا��                                                                الفصل��ول�  

9 
 

 مدى�مسا�مة�الدولة����تمو�ل�قطاع�ال��ة) 01-1(رقم�ا��دول�

  

  السنة

  

 اعتمادات�الدولة�لقطاع

 د�ج610ال��ة�بـ�

  

  

 �سبة�التمو�ل�بقطاع

  ال��ة

1993  
15240  

  

59% 

  

1994  18294  
61% 

  

1995  19973  
56% 

  

1996  25580  
60.6% 

  

1997  

  
27736  60.6%  

2005  39460  
75.3% 

  

2006  67164  
64.95% 

  

2007 90254  
71.34% 

  

2008 139041  
77.98% 

  

2009 176036  
81.77% 

  

2010 187806  
82.77% 

  

2011 218562  
83.21% 

  
فرع تسییر جامعة ,مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في العلوم االقتصادیة ,زیدان سناء إدارة و مالیة المؤسسات االستشفائیة  :راملصد

  .171، ص  2001الجزائر 
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جتما��:  الثا�يالفرع�
ّ

  مسا�مة�صندوق�الضمان��

التطرق�إليھ� النقاط�الواجب �عت���تمو�ل�ال��ة����ا��زائر�عن�طر�ق�الضمان��جتما���من�أ�م

  .1نظرا�لوزن�الضمان��جتما���كممول�رئ����

� �سنة �ا��زائر��� ��� ��جتما�� �الضمان �تأسس �حيث1949لقد ،� �العمال �شر�حة �لتوسع أنھ� ن�يجة

العمال�،��جراء�،� ( منذ��ستقالل�بالنفقات�ال��ية�لفئة�من����اص�املؤمن�ن�اجتماعيا�و�ذو��متكفل�

اليوم��س�شفا�ي�الذي��ان� من�خالل�نمط�التأم�ن�ع���املرض�و�الذي��عتمد�ع���سعر)املوظف�ن�و�غ���م�

  .2 العمومية �جمالية�ل�يئات�ال��ية من�النفقات30%يحدد�سنو�ا�بـ�

  . قد�عرف�نظام�الضمان��جتما���إبان��ستقالل�فائض�ما����عود�إ���عدة�عوامل            

 ا��اص� ���القطاع ا��فاظ�ع���التعر�فة�الضعيفة�ل�سديد�ال�شاطات�الطبية�ال����انت�تتم

ندوق��سديده�من�طرف�ص يتم فعدم�اح��ام�ال�سع��ة�من�طرف��طباء�ترك��فراد�يدفعون�نفقات�تفوق�ما

 .)فقط�من�قيمة�املدونة %80 ف�ذا��خ����ان��سدد�(الضمان��جتما���

 يتحمل�ا� �ال�� �الطبية �بالنفقات �املتعلقة �الفوات�� �تقديم �ع�� �املس�شفيات �قدرة  عدم

 .الضمان��جتما��

 حق� �الضعيف ضمان �التعلي�� �للمستوى �و�نظرا ��جراءات �من �جملة ��ستلزم الذي� املؤمن

 .الضمان��جتما�� آنذاك،فعدد�قليل�من�العمال��انوا��ستفيدون�من��سديدات �ان�سائدا

 ا��ز�نة لذي أموالھ إيداع تم 1963 �� أنھ حيث �جتما�� الضمانر���ا�م ال�� الصعبة املراحل رغم 

  .أجن�ية �انت آنذاك البنوك ألن العمومية

 �موال �ل باق��اض العمومية ا��ز�نة قامت التأس���� �دخار تجميد سياسة طر�ق عن 1971 ��

  .املتاحة �حتياط

 السلطات بإحداث لكن 3 ا��زافية بالنفقة الطبية للنفقات الفردية ال�سع��ة اس�بدال تم 1972 سنة ��

 �س�شفا�ي التمو�ل نظام اعتماد آثاره ب�ن من �ان الذي ،و 1974 سنة العمومي القطاع �� العالج انية العمومية

 و �جتما�� الضمان ب�ن السائدة العالقة طبيعة �غي�� بالضرورة �ذا و ال��ية للمؤسسات بال�سبة ا��زا��

 �جتما�� للضمان املالية و �جتماعية القاعدة توسع مع النظام �ذا إ�شاء تزامن قد و.ال��ية املؤسسات

بمعدل� سنو�ة بز�ادة أي 1984 سنة 3000000 إ�� 1973 سنة 1208854 من اجتماعيا املؤمن�ن عدد تزايد ن�يجة

 مسا�مة بالتا�� و.1980 سنة دج مليون  1493 إ�� دج مليون  25 من الصندوق  فائض تطور  فقد عليھ  % 20

 23.5دىتتع ال مسا�متھ �انت فبعدما يوم �عد يوما تأكدت قد .ال��ية املؤسسات تمو�ل �� �جتما�� الضمان

  60%. إ�� 1989 �� و 49% إ�� 1983 سنة وصلت حيث 40% تفوق  أصبحت 1974 لسنة ال��ة قطاع �� %
                                                           

فرع�تحليل�إقتصادي�,كيفا�ي�ش�يدة�التنمية��قتصادسة�و�ا��ماية�ال��ية����ا��زائر�رسالة�ماجست������العلوم��قتصادية�ة�التجار�ة�� - 1

   173ص�،�2007/ 2006جامعة�تلمسان،�,

 2
    صغیر امال الصندوق الوطني للتأمینات االجتماعیة تقریر تربص كلیة العلوم االقتصادیة و علوم التسییر فرع اقتصاد دولي جامعة  

  .05ص  2004- 2003الجزائر 
3
ص  1999/2000رسالة مقدمة لنیل شھادة ماجستیر فرع تسییر جامعة الجزائر  الجزائر في الصحة فیتكال لیتحلزمیت   

21 .  
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  صنددوق�الوط���للضمان��جتما������تمو�ل�قطاع�ال��ة�با��زائر�مسا�مات� ) 02- 1(رقم�جدول�

مسا�مة�الضمان��جتما���ب�  السنة

106  

�سبة�مسا�مة�الصندوق�الوط���

  بال�سبة�للضمان��جتما��

1993  9983  39.6%  

1994  11250  39.%  

1995  13551  40.5%  

1996  16576  39.5%  

1997  17972  39.4%  

2005  35300  33.2%  

2006  35300  34.13%  

2007  35300  27.90%  

2008  38300  21.84%  

2009  38300  17.79%  

2010  38300  16.86%  

2011  38300 14.88%  
  )2011- 2005(مشروع�م��انية�الدولة�،��ز�دان�سناء�إدارة�و�مالية�املؤسسات��س�شفائية:املصدر�

  

  مسا�مة�العائالت: الفرع�الثالث

 �� ا��واص أمام ا��واجز برفع تطور  ما سرعان لكنھ ال��ة لتمو�ل �ام غ�� املصدر �ذا أن رغم

 لم �خ�� �ذا ألن ا��اص القطاع طرف من الطبية التعر�فات �� بالتجاوزات تفسر ا��الة ف�ذه ال��ة مجال

 املدونة �سعار ز�ادة ذلك إ�� أضف �طباء �ؤالء بمراقبة يقوم ج�از أي يوجد ال و الرسمية ال�سع��ة يح��م

 يطالب ال م��م �خر البعض و �ليا، النفقةتحمل��ع�� مج��ة �� بالتا�� و ، مؤمنة غ�� العائالت من ف�ناك

 ال��وء دون  من التداوي  تخص �� و أخرى  ظا�رة توجد كما �جتما�� الضمان صندوق  طرف من بالتعو�ض

 القطاع تمو�ل �� �سرة مسا�مة تبقى العموم ع�� و. طبية وصفة دون  من �دو�ة شراء خالل من للطب�ب

 تمو�ل �� �سرة مسا�مة �سبة وصلت أين �خ��ة السنوات خالل خاصة ، معت��ة مسا�مة با��زائر الص��

  1 2006سنة�� % 24.7 إ�� الص�� القطاع

  

  

 
                                                           
 1  Brahmia Brahim. quelle alternative de financement de l’assurance Maladie dans la transition sanitaire en Algérie 

,communication ressente au Coures du séminaire pour le financement de l’assurance maladie ministère du travail de l’emploi et de la 

sécurité sociale Alger 2008 p37 
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  ال��ة قطاع تمو�ل �� العائالت مسا�مة مدى ) 03- 1( :رقم ا��دول 

  2006  2005  1993  1992  1991  1990  السنة

 مسا�مةالعائالت

  دج 610 ب
6624  8288  12594  14582  -  -  

 :%ب التمو�ل �سبة
29 % 

25.6  
% 

27 % 27.6 %  25.2 % 24.7% 

  1الس�ان و ال��ة وزارة:املصدر

 

  ���يص�ا��وانب��يجابية�و�السلبية�لنمط�التمو�ل����ا��زائر�:املطلب�الثالث

 مجمل إ�� بالنظر وذلك ا��ا�� الوقت �� ضروري  من أك�� أصبح ا��زائر �� ال��ية املنظومة إصالح إن

 التطور  من بالرغم لكن.وا��اص العام القطاع�ن ب�ن الت�امل وضعف ال�سي��، مجاالت �� امل��لة �ختالالت

ال الوقت �� ال��ة قطاع حققھ الذي السر�ع
ّ
 املعتمدة، �صالحات محور  التمو�ل مسألة تبقى انھ الرا�ن،إ

 ل�ذا التمو�ل جانب تخص ال�� السلبية وكذا �يجابية النقاط �عض إ�� التطرق  نحاول  سوف �ساس �ذا وع��

  .2 القطاع

  ايجابيات�تمو�ل�نظام�ال��ة: الفرع��ول 

 الطا�ع حيث من ايجا�ي جانب لھ �جتما�� الضمان طر�ق عن ا��زا�� التمو�ل نظام إن 

 يمكن و�التا�� �جتماعية التعر�فة عن النظر �غض املجتمع من كب��ة لشرائح بالعالج التكفل �� التضام��

 .ا��وانب مت�املة بمنظومة تكيفھ مع النمط ذا �حتفاظ

 رئ���� كممول  الدولة ع�� �و�� بالدرجة �عتمد والذي التمو�ل من النمط �ذا أن كما 

 �د�ى ا��د ع�� املحافظة و�التا�� الوط�� التضامن ايطار �� �س�شفا�ي ا��انب بقاء يضمن للقطاع،ف�و

 ملختلف والتنظيم التخطيط ع�� العامة السلطة إشراف خالل من ،و�ذا �جتما�� املستوى  ع�� للتوازن 

 .ال��امج
 مصادر عن البحث قضية و�و ال��ة قطاع ا����ع�� ال�� �ساسية املحاور  ب�ن من نھا كما 

  .املواطن ب��ة املضرة ال�شاطات��ع� رسوم فرض �� التفك�� خالل من و�ذا القطاع، لتمو�ل جديدة

  .سلبيات�نظام�التمو�ل: الفرع�الثا�ي

 انت ��اأ حيث 2005  إ�� 2001 من املمتدة الف��ة خالل صةخا�الص�� القطاع م��انية راجع� 

 ع�� سلبا ا�عكس ما �ذا 2005 لسنة% 3.5 إ�� لتتّقلص 2001 لسنة ا��ام الداخ�� الناتج من% 4.1 تمثل

 ال��ية ا��دمات

                                                           
64جامعة تلمسان ص ,رسالة مقدمة لنیل شھادة ماجستیر في العلوم االقتصادیة ,دحمان علي تقییم نفقات الصحة و التعلیم   
1
  

2
علوا�ي�عدیلة،�تقییم�آثار�طرق�تمو�ل�ال��ة�العمومیة�ع���أداء�ا��دمات�ال��یة����ا��زائر،�رسالة�ماجست������العلوم�  

85،�ص���2004قتصادیة�،�فرع��سی���،جامعة��سكرة�،� .   
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 )الطبية و�ج�زة �دو�ة السيما للعالج املخصصة الطبية الوسائل( 

 ا��ام الداخ�� للناتج بال�سبة لل��ة الوطنية النفقات طور ت)04-1 (رقم ا��دول 

  �سبة��نفاق�ع���ال��ة�إ���الناتج�الداخ���ا��ام  السنة

1991  2.2%  

1993  2.2%  

1995  1.8%  

1997  1.5%  

1999  1.6%  

2000  3.5%  

2001 4.1%  

2002 4.3%  

2003 4.1%  

2004 3.6%  

2005 3.5%  

 66جامعة تلمسان ص ,رسالة مقدمة لنیل شھادة ماجستیر في العلوم االقتصادیة ,علي تقییم نفقات الصحة و التعلیم   دحمان:املصدر� 

  

 لسنة جزائري  دينار مليار 11،7 إ�� وصلت ال�� و ال��ة قطاع ديون  �� ارتفاع �ذا إ�� يضاف 

 :ي�� كما موزعة �� و 2004

 2004 لسنة ال�يا�ل حسب ال��ة لقطاع الدين �سبة ):05-01(رقم ا��دول 

  66جامعة تلمسان ص ,رسالة مقدمة لنیل شھادة ماجستیر في العلوم االقتصادیة ,علي تقییم نفقات الصحة و التعلیم   دحمان:املصدر�

 وكذا با��زائر ال��ية لل�يا�ل ا��سن �داء ع�� سلبا تنعكس سوف الديون  �ذه أن فيھ الشك ومما

  .املقدم العالج نوعية

  

  

  

  

 ال�يا�ل

  ال��ية

        املراكز

  �س�شفائية

 املؤسسات

  املتخصصة �س�شفائية
  ال��ية القطاعات

  

  % الدين  �سبة

  

  

29.5% 

 

7 % 

 

63.5% 
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 خصائص�م��انية�املؤسسات��س�شفائية:  املبحث�الثا�ي

�بإتباع�               �و�املتخصصة �ا��امعية ��س�شفائية �و�املؤسسات �الص�� �للقطاع يتم���ال�سي���املا��

حيث�تتقيد��ذه��دارات�ا��ديثة،� �أساليب�تقليدية��عيدة��ل�البعد�عن��ساليب�العلمية�املعتمدة�من�قبل

املؤسسات����إعداد�م��انيا��ا�بقواعد�املحاسبة�العمومية�ال���تتم���بجمود�ا�و��عقيد�ا،�سواء�ع���مستوى�

�و�مراقب��ا �تنفيذ�ا �مستوى �أو�ع�� �امل��انية، �مؤسسات��.تحض���واعتماد �ال��ية، �املؤسسات و�باعتبار�أن

�املعنو�ة، �بال��صية �تتمتع �إداري، �طا�ع �ذات �لقواعد��عمومية ��سي���ا ��� �تخضع �فإ��ا �املا��، و��ستقالل

���� �الظا�ر�و�مقيدة ��� �مستقلة �بم��انية �تتمتع �يجعل�ا ��مر�الذي �العمومية، �املحاسبة �و�كذا �املالية قانون

�الوصية �السلطة �قبل �من �تحديد�ا �يتم �و�قيود �إلجراءات �املالية �تصرفا��ا �مختلف �تخضع �حيث و��.الواقع،

 .ق����البداية�إ���تحض���واعتماد�امل��انية�ثم�إ���تنفيذ�ا�و�مراقب��اعليھ�فسوف�نتطر 

  �عر�ف�امل��انية�العامة�وخصائص�ا: املطلب��ول�

     � ��لمة �الفر�سية� (budget)إن �اللغة �من �مشتقة �بدور�ا �وال�� ��نجل��ية �اللغة �من مستمدة

عشر��ان��ع���عن�ك�س�امللك�الذي�13فامل��انية����القرن�.  ( petit sac)القديمة�وال����ع���الك�س�الصغ���

أما����بالدنا،�ف�لمة�امل��انية�مرتبطة�بدون�شك�باإلصالحات�املالية�. يحتوي�ع���املال�الالزم�للنفقات�العمومية

� �منذ �املستعمرالفر���� �فرض�ا �ل��زائر�العاصمة1830ال�� �احتاللھ �أ. غداة �امل��انية �فمف�وم �فر�سا، ��� و�أما

�طو�ل �تار��� �تطور �ن�يجة ��ع���عن �امل��انية، �ال��ملان�. قانون �مراقبة �ن�يجة �القديم ��� �امل��انية ��انت فلقد

���. للسلطة�التنفيذية�وأصبحت�فيما��عد�ومع�تطور�السن�ن�الوسيلة�املفضلة�لتع���ا���ومة�عن�سياسي��ا

� �7قانون �تنص�ا1984جو�لية �املالية�ا��زائر�ة، ��يرادات�ع���6ملادة�املتعلق�بقوان�ن �من �تتكون �امل��انية أن

و�ما�أن�قانون�املالية�عبارة�عن�رخصة��عطى�من�ال��ملان� .والنفقات�ال��ائية�املحددة�سنو�ا����قانون�املالية

�أموال �الستعمال �ا���ومة �الرخصة إ�� ��ذه �تتضمن �إذن �فامل��انية �إن�. العمومية، �القول ��خ���يمكن ��

� �ما ��� �للدولةامل��انية �ال��ائية �ونفقات �إيرادات �من �املالية �قانون �عليھ �بالفعل�. يحتوي �املالية �قانون و�س��

بمع���أنھ�ال�يمكن�ل���ومة�استعمال�ا��acte d’autorisationو�بالفعل�ال��خي����أ� acte conditionالشرطي�

� �العمومي �النفقات( للمال �وصرف ��يرادات �) تحصيل �ع�� �حصول�ا �أي� الرخصةإال��عد �ال��ملان �طرف من

� �ذلكشر�طة �ع�� �.حصول�ا �املواد �ضمنيا �ذكرتھ �للم��انية ��ول �املف�وم �أن �نجد �التار�خ �إ�� �رجعنا و�13إذا

14� �لـ �واملواطن ���سان ���قوق �العال�� ��عالن �26من �أن�1789أوت �مضمو��ا ��� �جاء �:"ھوال�� �ل�ل يحق

من�ج�ة�و���نفقات��دارة�وذلك�حسب�قدرا��م�ول�م�ا��ق��املواطن�ن�املشاركة�����عتناء�بالقوة�العمومية

  ."من�ج�ة�أخرى����مالحظة�وإتباع�استعمال�وتحديد�املسا�مة�العمومية�وأن�يرضوا�ع��ا�بحر�ة

فاملادة�. إن�مبدأ�رضا�املواطن�ن��ذا،����مسا�مة��غطية�أعباء�الدولة�ذكرتھ�جميع�الدسات���ا��زائر�ة

ال��ملان��و�الذي�يصوت�ع���م��انية�أن�مثال،�تنص�ع���1996نوفم���28لدستور�ة�لــ�من�املراجعة�ا�12فقرة��2

. مال�املال�العموميالدولة،�أي�أن�ال��ملان�بمجرد�التصو�ت�ع���امل��انية�فلقد�ع���عن�رضا�املواطن�ن�الستع

إعداد�قوان�ن�املالية�ال���والذي��عت���بمثابة�القاعدة����1984جو�لية�7جد�ل�ا�امتداد����قانون�نفاملادة��ذه�

يرى�أن�مضمو��ا��و�تحديد�طبيعة،�مبلغ�وتوجيھ��يرادات�والنفقات�املالية�للدولة����إطار�التوازنات�العامة�

�و�جتماعية ��قتصادية �للتنمية �السنوات �ومتعددة �السنو�ة �املخططات �تحدد�ا �إ��. ال�� �فان��إضافة �ذا
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�ثالثة �املالية �ضبط�املالي�قانون .لقانون �وقانون �ألتعدي�� �أو �التكمي�� �املالية �قانون ��بتدا�ي، �أو �للسنة ة

  .1امل��انية

 :التعر�ف�العام�للم��انية�العامة�- 1

��دف�املوازنة�العامة�للدولة�إ���تقدير�النفقات�الضرور�ة�،إلشباع�ا��اجات�العامة�و��يرادات�لتغطية��ذه�

  .املدة�سنة�النفقات�عن�ف��ة�مقبلة�������العادة�ت�ون 

امل��انية����إذن�نظرة�توقعية�لنفقات�و�إيرادات�الدولة�عن�مدة�مقبلة�تخضع�إلجازة�من�السلطة�*

�ول�والذي�يتمثل����: ومن��ذا�التعر�ف�يت���أن�امل��انية�تتضمن�عنصر�ن�أساسي�ن. ال�شر�عية�املختصة

 2التوقع�والثا�ي��قرار�أو��جازة

 : خصائص�امل��انية�العامة2/

تتصف�امل��انية�بخصائص�و�صفات�ال���تت��ص�ب�و��ا�تقدير�ة�و�ب�و��ا�تتضمن��جازة�با��باية�و��نفاق�

 فضال�عن�تحديد�ا�الزم��،�و�إعطا��ا��ولية�للنفقات�ع����يرادات�و���تتمثل�خصائص�امل��انية����أر�عة

 : خصائص�و�ما��التا��

 :وثيقة�محاس�ية -

امل��انية�تخضع�للش�ليات�املحاس�ية�ال���يفرض�ا�نظام�املحاسبة�العمومية�ع����ل�و�نقصد�بذلك�أن�

عمومية�ذات�طا�ع�اداري�و�ال����عتمد�محاسب��ا�ع���تقسيم�امل��انية�ا���جانب�ن�أول�ا�خاص� مؤسسة

  .بالنفقات�مقسم�ا���عناو�ن�و��ل�عنوان�ا���أبواب�و��ل�باب�ا���مادة باإليرادات�و�الثا�ي

 :ثيقة�التقدير�ةالو -

 بالرغم�من�أن�العناصر�املوضوعية�ال����عتمد�عل��ا�امل��انية���أ��ا�تبقى�متم��ة��عدم�اليق�ن�ال��ا�مجرد�أرقام

 تقدير�ة��ستجوب�التنفيذ�للتأكد�من�����ا�ودق��ا،�و�يرجع�الس�ب�للتغ��ات�ا��ارجية�املتعددة�و�ل�ا�تأث��

  3.مباشر�ع���عناصر�امل��انية

 :مساعدة�ع���اتخاذ�القرار-

 تختص�السلطة�ال�شر�عية�باعتماد�امل��انية،�أي�باملوافقة�ع���نظرة�ا���ومة�التوقعية�للنفقات�و��يرادات

 فال��ستطيع�ا���ومة�أن�تقوم�ب�نفيذ�امل��انية�إال�اذا�تم�اجاز��ا�من�قبل�السلطة�ال�شر�عية،. عن�عام�مقبل�

 سلطة�املختصة����اجازة�امل��انية�مر�بتطور�طو�ل�ح���أصبح�من�املبادئو�حق�ال. و���حدود��ذه��جازة

 . 4املعاصرةالدستور�ة�املستقرة����النظم�السياسية�

 و�الذي�يخضع�إلجازة�أو�اقرار�السلطة�ال�شر�عية،�باملع���الف���لل�لمة��و�تقديرات�أو�نظرة�ا���ومة�التوقعية

 ذلك�أن�اجازة�السلطة�ال�شر�عية�للنفقات. وقعية�لإليرادات�العامةللنفقات�العامة�وحد�ا�دون�تقديرا��ا�الت

أما�اجازة�أو�موافقة��ذه�السلطة�ع���تقديرات��يردات�فال� .�عطى�ا���ومة�ا��يار����أن�تقوم���ا�أو�ال�تقوم

اذا�أ��ا�واجبة�التحصيل�طبقا�لنصوص��تحصيل�ا�من�عدمھ، يتضمن�أو�ال�ي��ك�أي�خيار�أمام�ا���ومة���

                                                           

  1 56ص54ص،�2010املالية�العامة�،دار�ا��لدونية�،�القبة�القديمة�،ا��زائر�،: دنيد�ي�ي��� 

تسییر المیزانیة في المؤسسة ذات الطابع االداري مذكرة تقني سامي في المحاسبة و التسییر   سعاد صادق ، لیلى الرحمان عبد  2  
7-  6ص  2016مذكرة تقني سامي تخصص محاسبة وتسییر جامعة مستغانم    أمینة دریف 3  

274 -  273 ،ص 2003 - ، لبنان ،بیروت الحقوقیة الحلبي ،منشورات العامة ،المالیة ناشد عدلي سوري   
4
  



للمؤسسات��س�شفائية�و�املحاس���ال�سي���املا��                                                                الفصل��ول�  

16 
 

 .القوان�ن�ال���تقرر�ا،�كقوان�ن�الضرائب�مثال

 :توقعية�مستقبلية  نظرة-

�عت���امل��انية���ال�ملا�تتوقع�السلطة�التنفيذية�أن�تنفقھ�و�أن�تحصلھ�من�مبالغ�خالل�مدة�زمنية�محددة�

قات�و�ايرادات�و�املبالغ�املرصودة�ل�ل�م��ا،�امل��انية،�بما�تتضمنھ�من�نف و�عكس. عادة��سنة�واحدة تقدر

فإذا�ما�قررت�. ا���ومة����الف��ة�املستقبلية�ع���الصعيد�السياسية�و��قتصادية�و��جتماعية برنامج�عمل

ز�ادة��عتمادات�املخصصة�للدفاع����امل��انية،�فإذن�ذلك��عكس�سياسة�ح�ومية�ازاء�ما�قد� ا���ومة�مثال

و�اذا�ما�تقلصت�النفقات�ال���ترصد�ا�ا���ومة����امل��انية�لصا���. من���ديدات�خارجية تتعرض�لھ�الدولة

 ال���تقوم���ا،�فان�ذلك��عكس�سياسة�اقتصادية�معينة�ت�توي�ا���ومة�اتباع�ا��� �� املشروعات�القومية

ا��اصة���قتصادي�و�تركھ�ملجال�املبادرات ����اب�تدر�جيا�من�ال�شاط و الف��ة�أملستقبلية�

  سياسة�(

�ا��� وز�ادة). ا����صة �ا���ومة �اتجاه ��ع�� �امل��انية، ��� ��جتما�� �بالت�افل �ا��اصة �عتمادات

 .الطبقات�محدودة�الدخل اعادة�توز�ع�الدخل�القومي�لصا��

  مبادئ�امل��انية�العامة: املطلب�الثا�ي�

أن�تضع����اعتبار�ا�عددا�من�املبادئ��امل��انية، يتع�ن�ع���السلطة�التنفيذية،�و����بصدد�تحض���

وتتمثل��ذه�املبادئ�����مور�أر�ع�1 تحكم�امل��انية�و�ال���صارت�من�البد��يات����علم�املالية�العامة العامة�ال��

  :و����التا��

 السنو�ة مبدأ -

 الوحدة مبدأ-

 مبدأ�العمومية�الشمولية-

  مبدأ�التوازن -

 : و�سنفرد�ل�ل�مبدأ�من��ذه�املبادئ��ر�عة�مبحثا�مستقال�ع���النحو�التا��

  :مبدأ�السنو�ة1/

و��ع����ذا�, يقصد���ذا�املبدأ�توقع�و�إجازة�لنفقات�و�إيرادات�الدولة�بصفة�دور�ة�منتظمة��ل�عام�

��انية�يجب�أن�تقرر�باعتماد�و��ع���أيضا��ذا�املبدأ�أيضا�أن�امل. اعتبارات�سياسية�و�مالية�معينة املبدأ�ا��

أما��عتبارات�السياسية�: و�رجع��ذا�املبدأ�ا���اعتبارات�سياسية�و�مالية�معينة. السلطة�ال�شر�عية سنوي�من

أن�مبدأ�سنو�ة�امل��انية�يكفل�دوام�رقابة�السلطة�التنفيذية�ال���تجد�نفس�ا�مضطرة�ا���الرجوع� فتتمثل���

ثم�ان�املناقشة�السنو�ة�مل��انية�الدولة�تجعل�السلطة�. بصفة�دور�ة��ل�عاما��صول�ع���موافق��ا� ال��ا�و

ف�لما�قصرت�املدة�ال���يتع�ن�. السلطة�التنفيذية�و�رقابتھ�ورسم�حدوده تقف�ع���تفاصيل��شاط ال�شر�عية

لة،��لما�ا���ومة�الرجوع�ا���السلطة�ال�شر�عية�ل��صول�ع���موافق��ا�ع���نفقات�و�ايرادات�الدو  �عد�ا�ع��

  .السلطة�ال�شر�عية�و�رقاب��ا�ع���أعمال�السلطة�التنفيذية�بصفة�دور�ة�وع���ف��ات�متقار�ة زاد�دور 

                                                           
284-283 ،ص السابق المرجع ، ناشد عدلي سوري   - 

1
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���شطة� �أغلب �نطاق�ا ��� �تمارس �ال�� �الف��ة ��� �السنة �ف��ة �أن ��� �فتتمثل �املالية ��عتبارات أما

�أ��ا�تتضمن�دقة�تقدير .�قتصادية �و�نفقا��ا،� كما ����ايرادات�الدولة بصفة�خاصة،�ع���أساس�اتجا�ا��ا

�يرادات�و�النفقات����ف��ة�أطول،�و�ما� و�ذلك�لصعو�ة�تقدير��ذه،�)السنة�املالية�املن��ية(   املا����القر�ب

فتقدير�النفقات،�عندما�ت�ون�مدة�امل��انية�أطول�من�سنة�،�سي�ون�صعبا�نظرا�.أخطاء قد�يق��ن�بذلك�من

��غ����سعار�و �تقدير��  الحتمال �أن �كما �املوازنة، �لتنفيذ �الالزمة �الف��ة ��ذه �خالل �محسوسة �بصورة جور

�أقل �بدوره �ي�ون �لن �القومي،� �يرادات �الدخل �تؤثر��� �ال�� ��قتصادية ��غ���العوامل �الحتمال �نظرا صعو�ة

بل�القر�ب،�فالت�بؤ�بتطور��ذه�العوامل����املستق .�يرادات�بصورة�عامة �� ومن�ثم����حصيلة�الضرائب�و

العادة�س�ال�و�م�سورا،�باالستعانة�بدراسة��ذا�التطور�و�اتجا�اتھ����املاض� الذي�يتمثل����مدة�سنھ�سي�ون 

كما�أن�ف��ة�. شاقا�و�عس��ا�م���وضعت�امل��انية�ل�ستمر�ملدة�أك���من�سنة غ���أنھ�سيصبح�أمرا. ي�القر�ب

��ر�عة �السنة �فصول �تضم �مظ السنة �عل��ا �تتوزع �نفقات�ال�� �من �تقتضيھ �وما ��قتصادي ا�ر�ال�شاط

. سنة،�فان�ذلك�سيؤدي�ا����عض��ختالل����موارد�الدولة�ونفقا��ا فلو��انت�امل��انية�ملدة�تقل�عن. وإيرادات

سنة�فان�ذلك�سيؤدي�ا��� اذا�أعدت�امل��انية�ملدة�تقل�عن. تقدم و�كفي�أن��سوق�املثال�التا���لتوضيح�ما

النفقات�العامة،�مما�يؤدي�ا���ال��ديد�بإعداد�م��انيات�ال��ع���عن� موسمية��عض��يرادات�وا�مال�ظا�ر�

فلو�تصورنا�مثال�أن�النفقات�ت��كز����ش�ور�الشتاء�باعتبار�ا�. الدولة حقيقة�الوضع��قتصادي��جما�����

ف��ة�تحصيل�الضرائب��ساسية����ت��كز����ش�ور�الصيف�باعتبار�ا� �يرادات أك���ف��ات�السنة��شاطا،�و�أن

اذ�س�بدو�تارة�محققة�لفائض����.موازنة�نفقا��ا�بإرادا��ا السنة�ال�يمكن الدولة،�فان�امل��انية��عد�ملدة�تقل�عن

�ل��ز�ف��ا �أخرى �و�تارة �اعداد� �ذا. �يرادات، ��� �املبذول �الطو�ل �الوقت �تجنب �السنة �ف��ة �أن فضال�عن

ذلك،�وما�ينطوي�عليھ��ذا��عداد�من��عطيل�وإر�اق�ل�ل�من� ن�ت�ون�ملدة�أقل�منامل��انية،�فيما�لوتقرر�أ

  .1السلطت�ن�التنفيذية�و�ال�شر�عية

باعتباره�ما�, ل�ل��ذه��عتبارات�يؤكد�الفكر�املا���التقليدي�ع���ضرورة�اح��ام�مبدأ�سنو�ة�املوازنة�

ومن�ثم�واقعية�ا���جانب�مراعاتھ�لظا�رة�موسمية�, ضمانة�لتحض���امل��انية�ع���ضوء�تقديرات�محددة� يمثل

دور�ة�ع���ف��ات�قص��ة�من�جانب�السلطة� اضافية�ا���كفالتھ�لرقابة�فعالة�و, �يرادات� النفقات�و �عض

 .�نفاق�ا���ومي ال�شر�عية

  :مبدأ�الوحدة- 2

� ��� �ايرادا��ا �وجميع �الدولة �نفقات �جميع �تدرج �أن �امل��انية �وحدة �بمبدأ �ح���و�يقصد �واحدة وثيقة

أج�زة�الرقابة�املختلفة�من�مراقبة�تصرفات�الدولة�املالية�ومطابق��ا� مركز�ا�املا��،�وح���تتمكن �س�ل�معرفة

  .املحددة�و�عتمادات�الواردة����املوازنة�كما�وافقت�عل��ا�السلطة�ال�شر�عية لأل�داف

فقد�ت�ون�امل��انية�. امل��انيات�املتعددة�و�جب�عدم�ا��لط�ب�ن�امل��انية�ذات�الوثائق�املتعددة،�و�ب�ن

ل�ست����وثيقة�واحدة،�كما��و�ا��ال����انجلي��ا،�وال��عت���ذلك� ذلك�تقدم����وثائق�متعددة�و موحدة�و�مع

فيؤخذ���ا�بال�سبة�لبعض�الوحدات� أما�امل��انيات�املتعددة. قاعدة�وحدة�امل��انية�العامة�للدولة خروجا�ع��

� �قتصادية �أكمل�ح�� �ع�� �وظائف�ا �ألداء �العامة �امل��انية �مواج�ة ��� �املا�� �باالستقالل �تتمتع �أن �من تمك��ا

                                                           
295ص, 289ص السابق المرجع نفس ، ناشد عدلي سوري   -

1
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�ذلك،. وجھ �العام وأمثلة �القطاع �وحدات �لبعض �مستقلة �ع���. امل��انية �ا��روج �ا�� �ا���ومات ��عض وتميل

ال�شاط��قتصادي���دف��بإ�شاء�م��انيات�مستقلة�تماما�عن�م��انية�الدولة�لبعض�أوجھ مبدأ�وحدة�امل��انية

  .ال�شر�عية تفادي�الرقابة

  .أول�ما�ما��،�وثان��ما�سيا���: و��س�ند�مبدأ�وحدة�امل��انية�ا���اعتبار�ن�أساسي�ن

فيتمثل����أن�مبدأ�وحدة�امل��انية�من�شأنھ�تحقيق�الوضوح�و�النظام����عرض�م��انية��ا���عتبار�امل

مما�يؤدي�ا����س�يل�م�مة�الباحث�ن�و�املالي�ن����معرفة�ما�اذا��انت�امل��انية�متوازنة�من�عدمھ،�ذا�من� الدولة

  .ومن�ج�ة�أخرى،�فانھ��ساعد�ع���عرض�املركز�املا���للدولة�دون�محاولة�اخفاء�حقيقتھ ج�ة،

ھ�أن�يجعل�من�أما�عرض�امل��انية����ش�ل�حسابات�متعددة،�أي����ش�ل�م��انيات�متعددة،�فمن�شأن

���� الصعب �التصرف �سوء �ع�� ����ع �العامة،مما �و��يرادات �النفقات �حالة �عن �شاملة �عامة �فكرة أخذ

  .�موال�العامة

��فيتجسد����أن�وحدة�امل��انية��ساعد�السلطة�ال�شر�عية����مباشرة�رقاب��ا�ع���أما��عتبار�السيا��

ول�ي�تتمكن�السلطة�.عرض�امل��انية����ش�ل�حسابات�متعددةي�يحھ� و�ذا�ما�ال. �يرادات�العامة النفقات�و

و���بصدد�ممارسة�رقاب��ا،�من�املفاضلة�ب�ن�أوجھ��نفاق�العامة�املختلفة�يتع�ن�أن��عرض�عل��ا� ال�شر�عية

��وجھ �واحد �افة �وقت �متعددة،�. �� �حسابات ��� �مجزأة �بصورة �امل��انية �عرضت �ما �اذا �ا���ومة، وإال�فان

ا��صول�ع���موافقة�السلطة�ال�شر�عية�ع���أوجھ��نفاق�الغ���الضرور�ة،�أوال،�ثم��عرض� دور�اي�ون�بمق

�ذلك ��عد �لضرور��ا عل��ا �عل��ا �املوافقة �ا�� �ال�شر�عية �تضطر�السلطة �وال�� �الضرور�ة �ال�ت�ون�. �وجھ وقد

باء�مالية�جديدة�ملواج�ة��ذه�متبقية�ملواج���ا،�مما�قد�يحمل��ذه�السلطة�ع���فرض�أع �ناك�ايرادات��افة

  .النفقات�الضرور�ة

 :�ست�ناءات�ال���ترد�ع���مبدأ�وحدة�امل��انية*

 فرغم�ما�ينطوي�عليھ�مبدأ�وحدة�امل��انية�من�فوائد�فان��ناك��عض��ست�ناءات�ال���ترد�عليھ�ت��ر�ا�املالية

 ا��سابات�ا��اصة�ل��زانة،: و�مكن�حصر��ذه��ست�ناءات����أمور�أر�عة�ع���النحو�التا��. ا��ديثة�للدولة

 وسنعرض�تباعا�ل�ذه��ست�ناءات،��ل�ع��. امل��انيات�غ���العادية،�امل��انيات�امل��قة،�و�امل��انيات�املستقلة

  .���فقرة�مستقلة�حدى

  les budgets annexes: امل��انيات�امل��قة  - أ

حيث�توضع�. ���م��انية��ستدع��ا�حسن�س����عض�املرافق�العامة�القائمة�ب�شاط�صنا���أو�تجاري 

�مستقلة ل�ذه �م��انيات �الدولة املرافق �بم��انية �وت��ق �ارادا��ا �ع�� ��مر�أن�. �شمل �ال��عود �ا��الة ��ذه و��

  .ال��صية��عتبار�ة�املستقلةاعطاء�ال��صية�املالية�املستقلة�للمرفق�العام�ول�س� ي�ون�سوء

ومن�القواعد�املقررة�بامل��انيات�امل��قة�أنھ��سري�عل��ا�ما��سري�ع���امل��انية�العامة�للدولة�خاصة�

بمع���أن�امل��انيات�امل��قة،�وان��انت�ال�تحقق��عتبار�املا���الذي�. عتماد�السلطة�ال�شر�عية�ل�اال �بال�سبة

�اليھ �امل��  �س�ند �وحدة �رقابة�مبدأ ��� �و�املتمثل �املبدأ ��ذا �عليھ �يقوم �الذي ��عتبار�السيا��� �تحقق انية،

  .عل��ا�ا���حد�ما السلطة�ال�شر�عية
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  les comptes spéciaux: ت�ا��اصةا��سابا-ب

و�قصد���ا��طار�الذي����ل�دخول�أموال�ا���خزانة�الدولة،�بمناسبة��عض�ا��اصة�ال���تقوم���ا،�

مثال�ذلك،�التأم�ن�الذي�يل��م�بدفعھ�. عامة،و���ل�خروج�أموال�م��ا�ال��عت���نفقات�عامة�ايرادات وال��عت��

�خزانة� املقاولون  �يدخل �أنھ �رغم �عاما�ً �ال��عت���ايرادً�ا �مع�ن �مشروع �لتنفيذ �ضمانا �ا���ومة �مع املتعاقدون

وعندما�. �ذه��خ��ة�ستقوم�برده�إل��م�عندما�ين��ون�من�تنفيذ�أعمال�م�ع���النحو�املتفق�عليھ الدولة،�إذ�أن

�موال�إل��م�فإن�ذلك�ال��عت���من�قبيل�النفقة�العامة�رغم�أن��ناك�خروج�ًا�لألموال�من�خزانة� يتم�رد��ذه

  .الدولة

�م��ان ��� ��موال ��ذه �مثل �أال�تدرج �ا��الة ��ذه ��� �املنطقي �ل�ا�من �ترصد �أن �ي�ب�� �بل �الدولة، ية

�خاصة �دخل��ا حسابات �أن �سبق �ال�� ��موال �الدولة �خزانة �من �تخرج �عندما �ذا��ا �تلقاء �من و�ذه�. تقفل

بل�ع���العكس�فإ��ا�تؤدي�ا���. التصو�ر،�ال��عد�است�ناء�من�مبدأ�وحدة�امل��انية ا��سابات�ا��اصة،���ذا

قتھ�دون�إضافة�مبالغ�ا���ايرادا��ا�أو�ا���نفقا��ا�ال��عت������ا��قيقة�ايرادات�حقي اظ�ار�املركز�املا���للدولة�ع��

  .أو�نفقات�عامة

�ء�ا���ومة�استخدام��ذا��طار�أي�ا��سابات�ا��اصة،�ع���نحو�يجعل�ا��ش�ل،�������د�لكن�ق

���حساب�خاص�و�حدث��ذا�اذا�وضعت�ا���ومة�. �خ��،�است�ناء�فعليا�من�مبدأ�وحدة�امل��انية التحليل

حقيق��ا�نفقة�عامة�اعتمادا�ع���أ��ا�س�تمكن�اس��داد��ذه�املبالغ�مرة�أخرى�من�وجھ�مع�ن�من� مبالغ������

 .أوجھ��يرادات

ا���ومة�قروضا�ا����عض�املؤسسات�العامة�و�قامت�بإدراج�ا����حساب�خاص���ا�اس�نادا�ا��� كما�لو�قدمت

مت�بإدراج�مبالغ�معينة�لشراء�سلعة�ما�حساب�خاص�اعتمادا�ع���أ��ا�فيما��عد،�أو�كما�لو�قا �� أ��ا�س�سدد

ووجھ�ا��طورة�����ذه�ا��االت�تتج���عندما�ال�يتم��سديد��افة�. �عد�عند�بيع��ذه�السلعة س�سدد�فيما

�عض�ا،�مما�يدفع�ا���ومة�ا���فرض�أعباء�مالية�جديدة�ع���املواطن�ن�ملواج�ة��ذه� �ذه�املبالغ،��ل�ا�أو

  .قاتالنف

�أحد� �باعتباره �إ�دار��عتبار�املا��، �ا�� �تؤدي �أن �يمكن �ل��زانة �ا��اصة �ا��سابات �أن �نرى و�كذا

فضال�عما�قد�تؤدي�اليھ�من��دم�لالعتبار�الثا�ي،�الذي�يقوم�. �س�ند�ال��ا�مبدأ�وحدة�امل��انية العناصر�ال��

�م�ا���ومة��عرض�ا��سابات�ا��اصة�ل��زانة���وذلك�عندما�ال�تل�املذ�ور،�و�و��عتبار�السيا�� عليھ�املبدأ

�السلطة �تلك� ع�� �تتضم��ا �ال�� �العام ��نفاق �أوجھ �ع�� �الرقابة ��ل �تجنب �من �ذلك �يمك��ا �إذ ال�شر�عية

 .ا��سابات

   les budgets extraordinaires :غ���عاديةامل��انية�ال-ج

بإيرادا��ا�و� املا���للدولة�فيما�يتعلقذكرنا�مبدأ�وحدة�امل��انية���دف�اعطاء�صورة�صادقة�عن�املركز�

�عض� نفقا��ا�عن�سنة�مالية�معينة،لكن�اتباع��ذا�املبدأ�قد�ال�يحض�ى����اعطاء��ذه�الصورة�الصادقة���

�أو�است�نائية،كتعب���ما �وقتية �ألغراض �كب��ة �مبالغ �انفاق �ا�� �اضطرار�الدولة �اتباع �عن �مثال خر�تھ� ا��االت

�وحدة �مبدأ �أتباع �ا�� �ي��تب �اذ �توش�ي، �اقليم ��� ��ن �يحدث �نحو�ما �ع�� �باس�ثمار���م �أو�القيام  حروب

�يو��� ��ش�ل �امل��انية �ت��م �ان ،� �العادية �النفقات �جانب �ا�� �الغ���العادية �النفقات ��ذه �و�ادراج امل��انية

السابقة�و��و�ما�يطابق�الواقع،لذلك�يفضل���شاط�الدولة�لدرجة�كب��ة�مقارنة�ب�شاط�ا����السنوات بازدياد
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العادية،يطلق�عل��ا�اسم�امل��انية�الغ���العادية�مما��سمح�بمقارنة� م��ان�تھ�خاصة�ل�ذه�النفقات�الغ�� وضع

  .الدولة����السنوات�املختلفة�مقارنة���يحة�بالرجوع�ا���أرقام�امل��انيات�العادية�وحد�ا حالة

م��ذه�الوسيلة�الفنية،�أي�امل��انيات�غ���العادية،�وذلك�بنقل��عض��ء�الدولة�استخداولكن�قد����

�ل�ذا� بنود �ت�شأ �غ���عادية �م��انية �ا�� �الدولة �م��انية �من �عادية، �نفقات �حقيق��ا ��عت����� �ال�� النفقات،

و�ستطيع�ا���ومة���ذه�الطر�قة�. لتغطي��ا �لتجاء�ا���فرض�ضرائب�است�نائية�أو�عقد�قروض الغرض،مع

الدولة����صورة�متوازنة�مع�أ��ا����ا��قيقة�تتضمن���زا�بمقدار�النفقات�الواردة����امل��انية� ظ�ار�م��انيةإ

�ء�الدولة�استخدام�امل��انيات�غ���العادية،�يالحظ�أن�نفقات�أضف�ا���ذلك�أنھ،�وح���ولو�لم���� .غ���العادية

�ت�اد � ا��روب �العادية، �النفقات �من �العصر�ا��ديث ��� ��عت���ت�ون �ال��مة �ا���ومية ��س�ثمارات �أن كما

وأخ��ا�فإنھ�من�الصعو�ة�. ال�تمثل�نفقات�است�نائية�بل�نفقات�غ���منتظمة�وت�اد�ت�ون�دور�ة كذلك�نظرا�أل��ا

�وضع �من بم�ان �أو�غ���عادي �عادي�ًا ��عد �غ��� معيار�ملا �للنفقات �خاصة �م��انية �رصد �يمكن �ح�� النفقات

  .عادية

� �فإن �غ���العادية�لذلك �امل��انيات �من �بقدر��م�ان ��و�التقليل �العامة �املالية ��� �ا��ديث �تجاه

��� والستعاضة �تقسيم �بإجراء �العادية� ع��ا �العامة �ب�سي���املرافق �وا��اصة �الدور�ة �النفقات �ب�ن امل��انية

ملالية�العامة�للتحقق�من�و�كفي�تصفح�كتب�ا. �س�ثمار�ة�وا��اصة�باملشروعات��نتاجية�الك��ى  والنفقات

 . ��1ة�ذلك

  les budgets autonomes: ملستقلةامل��انيات�ا-د

�أن� �املعروف �من �اذ �مستقلة �اعتبار�ة ����صية �تتمتع �ال�� �العامة �باملرافق �ا��اصة �امل��انيات و���

مستقلة�عن�م��انية��امل��انية،مما��ع��������اية�املطاف�أن�ي�ون�ل�ذه�املرافق�م��انية�خاصة���ا�����ستقالل

ا��اجة�ا���نص�صر�ح�ع���ذلك�و����فر�سا��ش�ل�امل��انيات�املستقلة�است�ناء�من�مبدأ�وحدة� الدولة�دون 

عليھ�اصدار��عتبار�ب�ن��ساسي�ن�اللذين�ي��كز�عل��ما�املبدأ�سالف�الذكر،بال�سبة�ا����عتبار� امل��انية�ي��تب

قلة�مع�امل��انية�املحققة�����ذا�الشأن�أما�بال�سبة�ا����عتبار�السياس�ي�ت�ساوى�امل��انية�املست املا���حيث

  ف��جھ�ا���أن

�مجلس� �يختص �بل �عل��ا �ال��ملان �موافقة �أخذ �يتم �لم �امل��قة �امل��انية �عكس �ع�� �املستقلة امل��انية

 .باعتماد�ا ادارة�املرفق

  ):الشمولية(مبدأ�عمومية�امل��انية� - 3

اجراء� تقديرات�ا��اصة�ب�افة��يرادات�العامة،و�النفقات�العامة�بحيث�ال�يتم��شمل�امل��انية��افة

�مستوى  �ع�� �سواء �بي��ما �مقارنة �النفقات أي �و ��يرادات ��ذه �تفاصيل �مستوى �ع�� �أو  ،���2جما��

� �و�تقبض �تج�� �ال�� �أموال ��ل �امل��انية �من ��يرادات �باب ��� �يقيد �أن �يجب �امل��انية �عمومية  ��سابفمبدأ

 مصدر�ا،و�أن�نقيد����باب�النفقات��ل��موال�ال���تصرف�من�حساب�ا��ز�نة ا��ز�نة�العمومية�م�ما��ان

  . 1817  العمومية�حيث�طبق��ذا�املبدأ�من�طرف�جميع�الدول�أول�ا�انجل��ا�و�فر�سا�سنة

                                                           
387ص  – 269 -  ص ، السابق المرجع نفس عدلي سوري  1  

 اإلداریة و القانونیة العلوم معھد ، لیسانس شھادة تخرج مذكرة ، للدولة العامة المیزانیة اعداد ، صوریة بوشامة ، فاطمة معمري  2
   46 ص 2013- 2012
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 و��ذه�الطر�قةأول�ا�خاص�باإليرادات�و�الثا�ي�بالنفقات�دون�الر�ط�بحيث��ل�قسم�مستقلعن��خر�

 تو���ن�يجة��شاط�الدولة�مما��س���م�مة�ال��ملان����الرقابة�ع���بنود�امل��انية�و�الرقابة�الداخلية����مرحلة

  :تنفيذ�امل��انية�و�يتعارض��ذا�املبدأ�مع�القواعد�و�ال���تتمثل���

  :عدم�تخفيض��يرادات�و�النفقات-أ

طبقنا��ذا�املبدأ�يجب����يل��يرادات�و�النفقات�بقيم��ا�التعديل�ال�س���بالز�ادة�أو�النقصان�اذا�

�التخلص�من�الطرق�القديمة�حسابات�امل��انية�ل��صول� و� ضمن�امل��انية�من�الضرائب �جمالية النفقات

�دخل �اضا��� ع�� �دخل �لتمثيل ��القروض ��خرى �املصادر�التمو�لية �ا�� �ال��وء �يمكن �ا��الة ��ذه ��� اضا��

  .للم��انية

  : قاعدة�عدم�الرصيد-ب

�املساواة� �عدم �من �نوعا �يخلق �مما �أو�العكس ��يرادات ��عض �طر�ق �عن ��نفاق �أوجھ ��غطية تمنع

��عض �فال�يئات لصا�� �العمومية �للقروض� ا���ات ��لتجاء ��س�ولة �يمك��ا ���سا��ا �رصدت �ال�� املستفيدة

  .سبة�للسلطات�القائمة�ع���تنفيذ�امل��انيةكما�يمنح�ا�نوعا�من��ستقالل�و��فضلية�بال� لز�ادة�موار�ما

  :اذ�توجد�طر�قت�ن�إلدراج��يرادات�و�النفقات����امل��انية

��و�� �النفقات:الطر�قة �أو ��يرادات �صا�� �أي �الصا�� �الناتج �طر�قة ��س��  . و

� �الثانية �و :الطر�قة �نفقة ��ل �امل��انية ��� �تدرج �أن �يجب �الشاملة،ف�نا �املوازنة �طر�قة ��ان��و�س�� �م�ما ايراد

  .و�دون�اجراء�أي�مقارنة�بي��ما مقداره

فالطر�قة�الثانية����املتبعة�كمبدأ�،�أي�مبدأ�العمومية�و�الشمول�و�ذلك�العتبارات�سياسية�و�مالية�

��يرادات،و�عموم� فاالعتبار �لعموم �الشاملة �ال�شر�عية �السلطة �مناقشة �ام�انيات ��� �يتمثل �ي السياس

بتفصيال��ا�و��و�ما��ساعد�ع���سالمة�مثل��ذا��عتماد�كما�يوفر�ام�انية�أك���ملراقبة��اعتماد�ا النفقات�و

   ال��ملان�ع��

�استخدام� تحصيل��يرادات�و�النفقات،أما��عتبار�املا���فيتمثل����ضمان�عدم�تحقيق��ساءة���

  .�نفاق�ا���وميبإنفاق�ا�ع���مجاالت�غ���م�مة،و�بالتا���ي�ون�تجنب��سراف���� الواردات

�تخصيص� �و ��يرادات �تخصيص �عدم �قاعدة �حيث �من �الشمولية �مبدأ �ا��زائر �اتبعت وقد

العمومية�امل��انية���دف�ا���أح�ام�الرقابة�السلطة�ال�شر�عية�عل�ال�شاط�املا���ل���ومة� فمبدأ �عتمادات،

تحقيق�نفس�الغرض�و� ف�ناك�قاعدتان�ا���جانبھ��س��دفان��يرادات�و�النفقات�العامة، ب��خيص�ا�لتفاصيل

  تخصيص��يرادات�و�قاعدة�تخصيص��عتمادات �ما�قاعدة�عدم

املتعلق�84-17من�القانون�8و�ال���تتمثل����عدم�التخصيص��يرادات�طبقا�للمادة� : القاعدة��و��. 

  .ةاملالية�فال�يمكن�تخصيص�أي�ايراد�لتغطية�نفقة�خاص بقوان�ن

فطبقا�ل�ذه�القاعدة�فيجب�تحصيل�جميع��يرادات�م�ما��ان�نوع�ا�والوحدة�ال���تقوم�بتحصيل�ما�

ا��ز�نة�العامة�دون�تخصيص�ح���تتاح�الفرصة�الستخدام�اجما����يرادات�العامة�و�توز�ع�ا�ع��� ��ساب

  .�نفاق �افة�أوجھ

أي�يجب�أن�يخصص�قدر�مع�ن�من�املال�ل�ل�وجھ��قاعدة�تخصيص��عتمادات : القاعدة�الثانية

النفقات�العامة�و��و��مر�الذي�يوفر�من�الناحية�املالية�ال��ام�ج�ات�التنفيذ�ال���ترتبط�صالحية� من�أوجھ
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�بما �يضمن� �نفاق �بحيث ��نفاق �أوجھ �من �وجھ �ل�ل �اعتماده �تم �ما �و�حسب �مبالغ �من �ل�ا �و�مخصص

�تنفيذ �و سالمة �ال���يو  امل��انية �العامة �للنفقات �تفصيلية �بصورة �ال��ملان �مناقشة �و�إم�انية �مالية فر�رقابة

�حالة ��� �امل��انية �يتم� تتضم��ا �عندما �متاحا �ي�ون �أن ��مر�ال�يمكن ��ذا �أن �ح�ن ��� ��عتمادات تخصيص

  .اعتماد�النفقات�بصورة�إجمالية

  :امل��انية توازن  مبدأ - 4

 :التا�� النحو ع�� وذلك حديث مف�وم و تقليدي مف�وم :مف�ومان امل��انية لتوازن 

  : امل��انية توازن  ملبدأ التقليدي املف�وم

 املصادر من املستمدة ايرادا��ا مع الدولة نفقات جملة �ساوي  التقليدي، مف�ومھ �� ، املبدأ �ذا �ع��

 موازنة ع�� تنطبق ال�� املبادئ نفس الدولة موازنة ع�� يطبق �ان املف�وم �ذا و.نقصان أو ز�ادة دون  العادية

 طر�ق عن �غطيتھ تمت اذا ال��ايد ا�� بطبيعتھ يتجھ ��ز حدوث خشية وذلك ا��اصة، املشروعات و �فراد

 ا�� يدفع فائض حدوث أو النقدي �صدار طر�ق عن ال��ز �غطية تم ما اذا ت��م حدوث ا�� أو �ق��اض

 ا��طر بمثابة العامة املالية �� التقليدي املف�وم نظر �� يبدو امل��انية ��ز �ان اخرى  و�عبارة .التبذير و �سراف

 ا�� الدولة التجاء �خ�� التحليل �� �ع�� ��ز وجود أن ذلك.امل��انية فائض من بكث�� أخطر �عد و الرئ����

 الغرض �� ال�املة  العمالة �انت وملا.النقدي �صدار أو �ق��اض طر�ق عن اما �غطيتھ و ال��ز �ذا مواج�ة

 �� ز�ادة حدوث النقدي بإصدار ال��ز �غطية ع�� ي��تب فإنھ التقليدية، �قتصادية النظر�ة �� ي �ساس

 ا���نمية �� والدخول  �سعار �� ارتفاع ا�� يؤدي مما وا��دمات السلع �� ز�ادة تقابل�ا أن دون  الدفع وسائل

 ن�يجة ��ساع إ�� الت��مية ا��لقة �ذه وتميل .وتتآ�ل للنقود ا��قيقية القيمة ف��ا والتي�تد�ور   للت��م

  .و�كذا..النقود قيمة وا��يار �سعار ز�ادة إ�� بدور�ا تؤدي جديدة نقدية أوراق   إ�� أخرى  مرة ا���ومة اضطرار

 �موال تناقض إ�� يؤدي أن شأنھ من القروض، إ�� �لتجاء طر�ق عن ي�ون  ال��ز �غطية فان أخرى  ناحية ومن

 �نتاجية �موال رؤوس نقص إ�� يؤدي مما �س�ثمار، ا�� الغالب �� ستوجھ �انت ال�� و �فراد يد �� املوجودة

 غ�� إنفاق �� أي ال��ز سد �� القروض حصيلة بإنفاق ا���ومة قيام �عوضھ ال نقصا القومي �قتصاد ��

 العمل فرص تناقص �ع�� ذلك فان �س�ثمار، إ�� ستوجھ �انت ال�� ألموال تناقصتا طاملا و .الغالب �� اس�ثماري 

 شأنھ من �ق��اض طر�ق عن ال��ز سد أن ذلك إ�� أضف .البطالة ز�ادة إ�� يؤدي مما املجتمع أفراد أمام

  .املق��ضة باألموال استفاد��ا وعدم العام الدين خدمة �� تتمثل إضافية بأعباء القادمة �جيال تحميل

  : امل��انية توازن  ملبدأ ا��ديث املف�وم

 و محققة مالية �ارثة أنھ ع�� امل��انية �� ال��ز ا�� تنظر �عد فلم العامة املالية �� ا��ديثة النظر�ة أما

 املا�� الفكر أن ذلك مع�� ل�س لكن و .ا��ا�� القرن  تم�� ال�� �قتصادية و املالية التطورات ضوء �� ذلك

 أوسع فكرة )املحاس��( املا�� التوازن  بفكرة �س�بدل أن ا�� يميل أنھ �نالك ما �ل التوازن، فكرة �س�بعد املعاصر

  .املوازنة �� مؤقت ��ز حدوث ا�� �ذا أدى لو و ح�� العام �قتصادي التوازن  فكرة �� منھ

 النظر�ة �ذه تتحصل و . déficit systématique املنظم و املؤقت ال��ز بنظر�ة �س�� �س�بدال �ذا و

 كما �قتصاد لھ يتعرض الذي ال��ز �� ا��قيقة �� البطالة �ذه و البطالة تن�شر الكساد و الر�ود ف��ات ��
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 ��ذه ا��اصة املشروعات أو �فراد يقوم ال القائمة الر�ود ��الة ونظرا .التقليدي املف�وم أ��اب يقول 

 عن ذلك و .�قتصادية ا��ال لت�شيط اس�ثمارا��ا من تز�د أن ناحية من الدولة، ع�� يتع�ن ول�ذا .�س�ثمارات

  . الطلب �� الز�ادة ملواج�ة الالزمة �س�ثمارات ز�ادة و للمتعطل�ن إعانات بمنح الك�� الطلب ز�ادة طر�ق

 أو الضر�بة سعر تخفيض( العامة �ستقطاعات ��م من تخفض أن اخرى  ناحية من عل��ا يتع�ن كما

 ا�� تؤدي و البطالة حالة ع�� ي ستقض الضرائب خفض و الك�� الطلب ف��يادة .)جديد الضرائب فرض عدم

 أنھ ع�� .املشروعات أو للعاطل�ن تمنح ال�� �عانات تتوقف و الضرائب حصيلة ف��يد �قتصادية ا��ياة ت�شيط

 أدى وإال املوجودة البطالة ��م يتعدى أال يجب العام �نفاق �� التوسع أن يالحظ أن تقدم ما لتحقيق ي�ب��

 عمل فرص وجود املنظم ال��ز سياسة نف��ض ، أخرى  ناحية ومن .ناحية من �ذا ت��م، حدوث ا�� ذلك

 �ذه تتحقق لم فإذا .مستخدمة غ��  أموال رؤوس وجود تف��ض أ��ا كما .�ذا من بالرغم البطالة وان�شار منتجة

  .الت��م ا�� يؤدي املنظم ال��ز ا�� �لتجاء فإن الشروط

 العامة امل��انية عناصر :الثالث املطلب

 من لرخصة تخضع و مقبلة مدة عن الدولة ايرادات و لنفقات توقعية نظرة �� العامة امل��انية أن بما

 : �ما أساسي�ن عنصر��ن تتضمن أ��ا يت�� فانھ  ال�شر�عية، السلطة

  :ةامل��اني عناصر تمثيل  )01-1 (الش�ل

  
=                         ==  +  

  
  

  الطالب إعداد من: املصدر�

 :العامة النفقات/  1

 بقصد عام معنوي  ل��ص املالية الذمة من يخرج نقدي مبلغ "بأ��ا العمومية النفقة �عرف :�ول� التعر�ف

 لألمر يمكن ال حيث امل��انية �� مرخصة و متوقعة ت�ون  العمومية النفقات �ل فان بالتا�� و ."عامة حاجة�اشباع

 �� املفتوحة �عتمادات حدود �� النفقات ب�نفيذ مقيد �و بل �شاء ما كيف العمومية �موال �� بالصرف

 .امل��انية بنود أبواب تخصيص

 و السنو�ة م��اني��ا اطار �� العمومية ال�يئات تؤدي ال�� النفقات �� العمومية النفقات :  الثا�ي التعر�ف

 املسؤول ب�نفيذ�ا يأمر و�.السار�ة ال��ت�بات و لل�شر�عات طبقا �دار�ة حاجيا��ا لتغطية التنمو�ة مخططا��ا

 .مختص عمومي محاسب لذلك قانونا املؤ�ل �داري 

 توضيح�ا يجب ال�� العمومية النفقات ب�نفيذ املتعلقة املبادئ و املفا�يم �عض تحديد يقت��� التعر�ف �ذا

  .العمومية النفقات تنفيذ مسألة �� ا��وض قبل عام مدخل اطار �� البداية منذ

  

  

  

الیراداتا المیزانیة تالنفقا   
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 :العامة �يرادات/ 2

 املختلفة املصادر من الدولة عل��ا تحصل ال�� الدخول  مجموعة مالية، كأداة العامة، باإليرادات يقصد

 �جتما�� و �قتصادي التوازن  تحقيق و العامة نفقا��ا �غطية أجل�من

 مثال�ا و) 01(ص�ا��ا ال�شاط بإيرادات شب��ة ايرادات ا�� العامة �يرادات تقسيم البعض اق��ح فقد.

 و �فراد، �يرادات �� نظ��ة ل�ا ل�س و العام بال�شاط متعلقة ايرادات و ا��اصة، الدولة ممتل�ات ايرادات

 .املالية الغرامات و  الضرائب و الرسوم مثال�ا

 ��ا يتمتع ال عامة �سلطات تتمتع ا��اصة، ممتل�ا��ا ادارة بصدد و�� الدولة، أن التقسيم �ذا �عيب و

 .�فراد

 ال ثم ومن الواقع، �� ضر�بة �عت�� م��ا جزء مبيعا��ا أثمان لتضم�ن السلطات �ذه الدولة �ستعمل وقد

 يمكن

  .�امال ش��ا �فراد �شاط بإيرادات شب��ة �عت�� الدولة ممتل�ات ايرادات بأن القول 
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  العامة امل��انية تنفيذ و اعتماد و تحض�� :لثالثا املبحث

�عد�ان�تم��عر�ف�امل��انية�و�ا�م�عناصر�ا�سوف�نتطرق�ا���كيفية�تحض���و�اعتماد��اتھ��خ��ة�و�

 .عملية�تنفيذ�ا

 العامة امل��انية تحض��:�ول  املطلب

 التحض��،و ��ذا املختصة السلطة معرفة إ�� العامة امل��انية تحض�� دراسة �ستلزم املطلب �ذا ��

  . ��ا تقوم ال�� �جراءات

  . ية�امل��ان تحض�� كيفية): 02- 1(الش�ل�

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  إعداد�الطالب:املصدر�

  

 العامة امل��انية بتحض�� املختصة السلطة:أوال

  :�التا�� و�� اعتبارات عدة إ�� ذلك يرجع و املرحلة، �ذه �� �سا��� الدور  التنفيذية السلطة تلعب

 - املختلفة املجاالت �� ا���ومية ا��طط و ال��امج عن �ع�� �نا فاملوازنة : �ول  �عتبار

 ال�� حدات و ف�� ثم من و ، 1 العام القطاع وحدات ادارة تتو�� التنفيذية السلطة أن :الثا�ي �عتبار

 .نفقات من �دارة �ذه تتطلب ما �علم

 ذلك و القومي، لالقتصاد املالية باملقدرة معرفة السلطات أك�� �عد السلطة �ذه أن :الثالث �عتبار

 �ذا �� الضرور�ة التقديرات و البيانات ل�ا توفر ال�� و عل��ا �شرف ال�� املختلفة �حصائية �ج�زة  بفضل

 .الصدد

  بتحديد يتعلق فيمل ال�شر�عية السلطة من أفضل وضع �� �عت�� التنفيذية السلطة نأ :الرا�ع �عتبار

 أعضاء ع�� تؤثر ال�� �قليمية و املحلية لالعتبارات خضوع�ا لعدم �جتماعية �ولو�ات و العامة ا��اجات

  .للشعب املمثلة املجالس

 من �ل يحتاج�ا ال�� �نفاق أوجھ تقدير ع�� ال�شر�عية السلطة من أقدر �� التنفيذية فالسلطة

 �ل من تحصل ال�� املبالغ و املختلفة �يرادات أوجھ تقدير �شأن أيضا وكذلك املختلفة، عھ بفرو  الدولة مرافق

 ثم من و .امل��انية تنفيذ �� عل��ا �عول  ال�� �� التنفيذية السلطة أن كما .العامة �يرادات مصادر من مصدر
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 المتبعة الفنیة االجراءات – 02

 النفقات تقدیر •

 االیرادات تقدیر •

 المتبعة األسالیب-  03
 و النفقات لتقدیر

 االیرادات
 المیزانیة في

 االداء میزانیة •

 البرمجة و التخطیط میزانیة •

 باألھداف االدارة •

السلطة المختصة بتحضیر  – 01

 )السلطة التنفیذیة' المیزانیة 
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 �ل ��ا تمر ال�� �قتصادية للظروف مالئم نحو ع�� امل��انية تحض�� و بإعداد إل��ا �ع�د أن املنطقي من فانھ

  .وعناية دقة ب�ل امل�مة ��ذه ستقوم أ��ا املؤكد من ي�ون  و دولة،

 �سود أن يجب فانھ لذا و مقبلة، ف��ة خالل للدولة املا�� ال�شاط عن �ع�� امل��انية فان أخ��ا، و

 �مر ترك لو ذلك يتحقق أن يمكن ال و .املختلفة امل��انية تقسيمات و بنود و أجزاء ب�ن التوافق و ����ام

 ناخب��م رضاء كسب . املمكنة السبل ب�افة غالبا، يحاولون، �خ��ة السلطة �ذه فأعضاء.ال�شر�عية للسلطة

 من النفقات، مع �يرادات توازن  ال و ج�ة، من الفنية، القواعد ف��ا يرا�� ال شعبية م��انية إعداد طر�ق عن

 برامج و ��طط الفع�� الواقع عن �ع�� ال و متناسقة، غ�� م��انية إخراج إ�� ال��اية �� يؤدي مما .أخرى  ج�ة

  ال�شر�عية السلطة تطالب ان املتوقع من فانھ ذلك من بالرغم و املستقبلة ا���ومة

 باح��ام تلزم�ا كأن امل��انية، تحض�� و إعداد عملية �� �عتبارات �عض بمراعاة التنفيذية السلطة 

 حد عند دور�ا يتوقف الصدد �� و�� .باملوافقة عل��ا �ق��اح لھ سبق ال�� للدولة العامة �قتصادية ا��طة

 الدول  ب�ن عليھ املتفق من �ان إذا و امل��انية التحض�� و �عداد تفاصيل �� الدخول  دون  العامة التوج��ات

 عليھ املتفق غ�� من انھ إال التنفيذية، السلطة �� امل��انية إعداد و بتحض�� املختصة السلطة أن املختلفة

  .سلطاتھ حدود و امل�مة ��ذه يقوم الذي املسؤول ��ص تحديد

 �سلطات ي�بع و املوازنة إعداد عن �ول  املسؤول �عد �نجل��ية املالية وز�ر فان املثال س�يل ع�� و 

 إ�� إعاد��ا سلطة لھ ي�ون  الذي املالية وز�ر إ�� تبلغ ثم وز�ر �ل بمعرفة النفقات فتقدر .الصدد �ذا �� واسعة

 التعديالت �ذه إجراء ع�� �ؤالء يوافق لم فإذا .عل��ا معينة �عديالت إدخال ضرورة ارتأى إذا أخرى  مرة الوزراء

 لھ ي�ون  ال �مر��ي املالية وز�ر فان ذلك من العكس ع�� و .التعديالت تلك إجراء منفردا حقھ من ي�ون  فانھ

 وتحض�� إعداد عملية ع�� باإلشراف يقوم بنفسھ الدولة رئ�س أن إذا الوزراء، كبا�� فدوره السلطات �ذه مثل

 مايطلق �و و العامة، املرافق مختلف ع�� العامة املواد توز�ع حول  الوزراء ب�ن ا��الفات �� الفصل و امل��انية،

 الوزراء با�� �عت�� و التنفيذية السلطة رئ�س �عد الذي �و الدولة فرئ�س ."ي الرئاس ا��كم بنظام" عليھ

 .املالية وزراء إ�� تحض���ا أمر ي��ك أن دون  "امل��انية مكتب"طر�ق عن امل��انية تحض�� يتو�� �و و لھ، مساعدين

 أراد فإذا .��ا مستقال ينفرد أن دون  عامة بصورة امل��انية إعداد يتو�� املالية وز�ر فان مصر، و فر�سا �� أمل

 عرض يتم بل التعديل �ذا إجراء يملك ال فانھ عل��ا، املختص الوز�ر موافقة دون  امل��انية �� �عديالت أي إدخال

 ف�ذه ا��الف �ذا �� للفصل الوزراء مجلس إ�� بدوره �مر يحيل الذي الوزراء رئ�س ع�� بالتعديل �ق��اح �ذا

 منفعة يحقق بما سلطاتھ تحدد بل املالية وز�ر سلطات �� التض�يق أو بالتوسيع تؤخذ ال مصر فر�سا، الدول،

 .الدولة

 �ذا �� التخطيط بمبدأ أخذت و اقتصاد�ا توجيھ إ�� الدولة اتج�ت �لما انھ عام بوجھ يالحظ، و

 .�عداد عملية �� املالية وز�ر يلعبھ الذي الدور  أ�مية تضاءلت �لما الصدد

  :امل��انية تحض�� بصدد املتبعة الفنية إلجراءاتا :ثانيا

 و الوزارات �افة بمطالبة يقوم التنفيذية، للسلطة ممثال باعتباره املالية، وز�ر أن ع�� العمل جرى 

 الوقت لھ ي�س�� ل�ي يحدده، موعد �� املقبلة املالية السنة عن نفقا��م و إليرادا��م تقديرا��م بإرسال املصا��

  .املناسب الوقت �� الدولة م��انية إلعداد الالزم
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 أو مص��ة �ل تتو�� حيث الصغ��ة، ا���ومية الوحدات من عادة تبدأ املرحلة �ذه فان آخر، بمع�� و

 إيرادات من عليھ ا��صول  تتوقع ما و نفقات، من إليھ تحتاج ما �شأن تقدير�ا إعداد عامة مؤسسة أو �يئة

 إ�� التقديرات �ذه بإرسال الدولة �� ال�يئات �افة تقوم و .م��اني��ا إعداد املطلو�ة ا��ديدة املالية السنة خالل

 ال�� ا��و�ر�ة التعديالت إجراء سلطاتھ من ي�ون  و .تنقيح�ا و بمراجع��ا �خ��ة �ذه تقوم و ل�ا، التا�عة الوزارة

 السلطة إ�� املا�� البيان مع يرفع حيث الدولة، مل��انية مت�امل واحد مشروع �� بإدراج�ا تقوم ثم .مالئمة ترا�ا

 .ال�شر�عية

 �ذه تقوم املالية، وزارة إ�� للدولة التا�عة ال�يئات و املختلفة الوزارات تقديرات �افة تصل أن �عد و

 املصا�� تحصل�ا ال�� الدولة إيرادات و�تقدير ،) املالية وزارات نفقات أي ( نفقا��ا تقديرات بإضافة �خ��ة

 بالوزارات تتصل أن �عد وت�سيق�ا إل��ا املشار التقديرات �افة جمع بالوزارة امل��انية إدارة تتو�� و .ل�ا التا�عة

 و .امل��انية مشروع الوزارة �� املالية ال��نة إ�� يرسل الذي امل��انية مشروع ي�ون  و �مر، ى اقتض إذا املختلفة

 �� عليھ املنصوص املوعد �� ال�شر�عية السلطة ع�� ذلك �عد عرضھ يتو�� الذي الوزراء، مجلس ع�� عرضھ يتم

  .الدستور 

 إدارة ف�ل .ا���ومية �عمال �افة مثل روتي�� نحو ع�� تتم املوازنة إعداد عملية أن سبق، مما يت�� و

 �ذه �سرع الدولة، أموال من اعتمد��ا تحديد يتم أن بمجرد و املقبلة، السنة ��اية قبل �ستعد الدولة إدارات من

 مجموعة �انت لو كما تبدو العامة املوازنة يجعل مما فقط، لإلنفاق القانونية القواعد مراعية بإنفاق�ا �دارات

 اعتبار�ا ل�ا السلمية النظرة ي تقتض ح�ن �� .العامة املورد بإنفاق الدولة موظفي لكبار التصر�حات من

 اقتصادية أ�داف تحقيق و العام النفع لتعظيم ��دف محددة م�ام ب�نفيذ املتعلقة �ل��امات من مجموعة

  .محددة

 �ساليب إ�� �تجاه نحو املتقدمة، خاصة و الدول، بدأت فقد املتقدمة، �عتبارات �افة إزاء و

 يتعلق فيما الدولة تقديرات عن حقيقة بصورة �عت�� بحيث .العامة املوازنة تحض�� و إعداد �شأن ا��ديثة

 و�جتماعية السياسية و �قتصادية �تجا�ات تو�� ثم من و مقبلة، �سنة ا��اصة �يرادات و بالنفقات

  .دولة ل�ل

 و ا��ديثة �ساليب من بالعديد امل��انية تحض�� و اعداد أساليب �شأن ا��ديثة النظر�ات أخذت قد و

 :�� تتمثل�ال��

 يظ�ر بحيث للم��انية العامة النفقات جانب تقسيم اعادة مختصرة بصورة �ع�� ال�� و : �داء م��انية -

 اعداد ع�� القائم�ن فان ثم من و خدمات، و سلع من الدولة �ش��يھ ما ل�س و أعمال من الدولة تنجزه ما �ل

 عمال اجور ( ح�ومية وحدة �ل �� املستخدمة �نتاج عناصر بتحديد أألول  املقام �� ��تمون ال� �داء م��انية

 بناء جام��، مس�شفى ا�شاء ( العوامل �ذه استخدام من ال��ا�ي املنتج بتحديد ��تمون  بل ،)مثال موادالبناء

 .محددة انتاجية أ�داف تحقيق بقصد يتم �سلوب، ل�ذا فقا و العامة، �موال فاستخدام )..مدرسة

ل�ووسائ املجتمع �حتياجات ا�� النظر أساس ع�� �سلوب �ذا يقوم :وال��مجة و التخطيط م��انية -

 .الطو�ل املدى �� تحقيق�ا ا�� ا���ومة �س�� ال�� ��داف التخطيط يمثل اذ�. ومت�املة شاملة بصورة إشباع�ا

 ل�ل املا�� العبء تقدير مع املحددة ��داف �ذه بتحقيق الكفيلة املختلفة بالبدائل تتعلق ف�� ال��مجة أما
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 مت�املة برامج وضع ا�� املطاف ��اية �� تصل ل�ي ��داف، �ذه لتحقيق مالئمة �ك�� �ساليب و بديل،

  التنفيذ �ذا تمو�ل كيفية و م��ا �ل تنفيذ أساليب و تحقيق�ا، ا�� �س�� ال�� باأل�داف

 سنو�ة مالية اعتمادات صورة �� ال��امج من السنو�ة الشرائح ترجمة عن عبارة �� ال�� املوازنة اخ��ا و .

 املالية املوارد( القص�� املدى اعتبارات ب�ن بالتوفيق تقوم أ��ا أي القص��، املدى �� املا�� التمو�ل حدود مراعاة مع

  .الطو�ل املدى خطط و )فورا املتاحة

   :باأل�داف �دارة-  1

 مص��ة أو ادارة  �ل �س�� ال�� الفرعية لأل�داف وفقا امل��انية اعتمادات تخصيص يتم أن تتطلب ال��

 أو قسم �ل رئ�س يقوم ثم أوال، أ�داف بتحقيق مرفق �ل يقوم أن �ستوجب ذلك أن أي .لتحقيق�ا ح�ومية

 �عتمادات تحديد يتم ثم القادم، املا�� العام خالل تحقيق�ا �ع��م ال�� الفرعية أ�دافھ بتحديد املرفق �� ادارة

 اطار �� العام مدار ع�� التعديل و املتا�عة و التنفيذ عمليات تدور  أن ع�� .الفرعية ��داف ل�ذه وفقا املطلو�ة

 .تحقيق�ا تتعرض ال�� املشا�ل و العقبات و تحقيق�ا مدى و الفرعية ��داف �ذه

 اعتبار ع�� سنو�ا، ال��امج و ��شطة �افة تقييم و جدوى  دراسة و البيانات تحليل يتم أن بضرورة تبدأ

 ال�شاط أو ال��امج تحس�ن و تطو�ر ا�� اما تؤدي �� و .سابقة باعتمادات مرتبطة غ�� جديدة برامج و أ�شطة أ��ا

 ال��نامج أو ال�شاط الغاء أو تخفيض�ا او �� كما السابقة العتمادات ابقاء أو لھ، الالزمة �عتمادات ز�ادة و

  . 1 ال��نامج �ذا تنفيذ ال��ا وصل ال�� املرحلة عن النظر �غض و جدواه، عدم ث�ت اذا نفسھ

  امل��انية �� الواردة �يرادات و النفقات لتقدير املتبعة �ساليب :ثالثا

 حيث امل��انية، �� الواردة العامة �يرادات و النفقات من �ل لتقدير املتبعة �ساليب و الطرق  تختلف

 �م�ان بقدر للواقع مطابقة تقديرا��ا ت�ون  أن ع�� امل��انية تحض�� و بإعداد املختصة التنفيذية السلطة �س��

 طرق  عدة و�ناك متوقع �و كما �يرادات نقص و النفقات بز�ادة متعلقة اضطرابات أي حدوث لعدم ذلك و

  :�التا�� �� و امل��انية �� �يرادات و النفقات من �ل لتقدير

 -:النفقات تقدير 1

 أساس ع�� املستقبلية نفقاتھ يحدد مرفق �ل أن إذ .كث��ة فنية صعو�ات دون  النفقات تقدير عادة يتم

 خالل ��شاءات أو باالس�ثمارات خاصة نفقات من املرفق بھ سيقوم ما إل��ا مضافا السابقة نفقاتھ ��م

  .املقبلة املالية السنة

  :طرق  عدة باستخدام باالعتمادات �عرف ما أو النفقات تقدير و�تم

  :التقدير�ة �عتمادات و التحديدية �عتمادات*

 بالفعل القائمة للمرافق بال�سبة تطبق و النفقات اعتماد �� أساسية طر�قة �عد ا��ديدية فاالعتمادات

 �ذه لتغطية املخصصة لالعتمادات تجاوز�ا عدم �ع�� مما املستقبلية، نفقا��ا تقدير �� خ��ة ل�ا ي�ون  ال�� و

  .النفقات

                                                           
1
   .321ص, 317 السابق،ص المرجع نفس ، ناشد عدلي سوري الدكتور -  



للمؤسسات��س�شفائية�و�املحاس���ال�سي���املا��                                                                الفصل��ول�  

29 
 

 ع�� عادة تطبق و�� .التقر�ب وجھ ع�� تحديد�ا يتم ال�� النفقات ��ا يقصد التقدير�ة �عتمادات أما

 دون  التقديري  �عتماد مبلغ تتجاوز  أن ل���ومة و�جوز  .التحديد وجھ ع�� نفقا��ا �عرف لم ال�� ا��ديدة املرافق

 موافقة أن أي موافق��ا، ع�� ل��صول  �عد فيما عل��ا �مر عرض يتم أن ع�� ال�شر�عية، السلطة إ�� رجوعلأ

  .ش�لية موافقة �عد عل��ا ال�شر�عية السلطة

  :اعتمادات�ال��امج*

  .و��ذه�الطر�قة�لتقدير�النفقات�تتعلق�باملشروعات�ال���يتطلب�تنفيذ�ا�ف��ة�طو�لة

أوال�طر�قة��عتمادات��رتباط�و�فيھ�يتم�تحديد�مبلغ�النفقات�: يتم�تنفيذ��ذه�ال��امج�بطر�قت�ن�

�فعال�من� بصورة �ي�تظر�دفعھ �الذي �ا��زء �الالحقة �السنوات �من �سنة ��ل �امل��انية ��� �تدرج �حيث تقدير�ة

اص�مستقل�عن�امل��انية�و�يقسم�ال���تتمثل����اعتمادات�ال��امج�و�يتم�فيھ�اعداد�قانون�خ ثانيا�و. النفقات

  .يقرر�ل�ل�جزء�م��ا��عتمادات�ا��اصة���ا ا���عدة�سنوات�و

  :تقدير��يرادات�2-

يث���تقدير��يرادات�العامة�صعو�ات�فنية،�إذ�أنھ�يرتبط�أساسا�بالتوقع�فيما�يتعلق�بالظروف�و�

�قتصادية�ال���قد�تطرأ�ع���اقتصاد�القومي�من�أجل�تحديد�مصادر��يرادات�املختلفة،�وخاصة� املتغ��ات

  .���السنة�املالية�املقبلة الضرائب

  :و�يتم�تقدير��يرادات�العامة�باستخدام�عدة�طرق 

  :التقدير����* 

للقائم�ن�بتحض���امل��انية�أي�تتمثل��ذه�الطر�قة����تقدير��يرادات�املقبلة�ع���أساس�ا���ال�ي��ك�

  .تقدير�ة�فيما�يتعلق�بتقدير��يرادات�املتوقع�ا��صول�عل��ا سلطة

إذ�يتم�تقدير��يرادات�ع���أساس��س��شاد�. و�س�ند��ذه�الطر�قة�أساسا�ع���قاعدة�السنة��خ��ة

خرى�ال��ا����قاعدة�الز�ادات�وقد�أضيفت�قاعدة�ا. اخر�م��انية�نفذت�أثناء�تحض���امل��انية�ا��ديدة ب�تائج

بموج��ا�يتم�اضافة��سبة�مئو�ة�ع���اخر�م��انية�نفذت،�تحدد�ع���أساس�متوسط�الز�ادة�ال���حدثت�ل���ا

 وتتم����ذه�الطر�قة�بأن�تحديد���م��يرادات.سنوات�السابقة) 05( �يرادات�العامة�خالل�ا��مس� ��

  .والنفقات�يتم�بصورة�تحفظيھ

فغالبا�ما�تتأر���ب�ن�. إال�أنھ��عاب�ع����ذه�الطر�قة�أن�ا��ياة��قتصادية�ال��س������اتجاه�ثابت

كما�أن�ان�شار�الت��م�وارتفاع��سعار�وانخفاض�القوة�الشرائية����. و��عاش�من�ف��ة�ا���اخرى  الكساد

  .���تحديد���م��يراداتالبالد����العصر�ا��ديث�يجعل�من�الصعب�استخدام��ذه�الطر�قة� كث���من

  :التقدير�املباشر*

 �س�ند��ذه�الطر�قة�أساسا�ع���التوقع�أو�الت�بؤ�باتجا�ات��ل�مصدر�من�مصادر��يرادات�العامة�ع���حدة،

  .و�تقدير�حصيلتھ�املتوقعة�بناء�ع����ذه�الدراسة�مباشرة
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مبيعاتھ�وإيراداتھ�العامة�فتطلب�السلطة�املختصة�من��ل�مشروع����القطاع�العام�أن�يتوقع���م�

املالية�املقبلة،�ع���أن�ي�ون�ل�ل�وزارة�أو��يئة�ح�ومية�تقدير�ما�تتوقع�ا��صول�عليھ�من��يرادات���� للسنة

  .رسوم�أو�ضرائب�عن�نفس�السنة�املالية�موضوع�امل��انية�ا��ديدة ش�ل

ففي�. �قتصادي����الدولةوواقع��مر،�أن��ذا�التوقع�يرتبط�بصورة�وثيقة�بمستوى�و��م�ال�شاط�

أي�. ا��..الرخاء�و�نتعاش�تزداد�الدخول�وال��وات�واملبيعات�و�ر�اح�و�س��الك�والواردات�والصادرات ف��ات

قتصادية�عموما�ت�ون����حالة�انتعاش�و�رواج��أن
ّ

و�ي��تب�ع���ذلك�بطبيعة�ا��ال�ز�ادة�. حركة���شطة��

أما����ف��ات�الكساد�فتصاب���شطة��قتصادية�. تفوق�ا��صيلة�املتوقعة�قد���ا��صيلة��يرادية�بصورة�

�من �بحالة �مجموع�ا ���م� �� �عن �النفقات ���م �وز�ادة ��يرادية �ا��صيلة �قلة �عليھ �ي��تب �مما ا��مول،

�صعو�ة �يمثل �مما �للتقلبات� �يرادات، �وتحليل �دراسة �يتطلب �ذلك �أن �إذ ��يرادات �تقدير ���ان ع��

     .القومي دية�الطارئة�ع����قتصاد�قتصا

وإذ��انت�طر�قة�التقدير�املباشرة�تمثل�أفضل�الطرق�لتقدير��يرادات�فإن�ال��نة�املتخصصة�يجب�

�الفعلية� عل��ا ��يرادات �مبلغ ��� �تتمثل �الواقع، �من �جدا �قر�بة �تقديرات �ا�� �تصل �ل�ي �أمور ��عدة �س��شاد

باعتباره�أ�م�(�قتصادي�املتوقع�والتغ��ات�املنتظرة����ال�شر�ع�الضر����تحصيل�ا�ومستوى�ال�شاط� السابق

ا���مع�مراعاة�عدم�املغاالة����التقدير�ح���ي�ون�أقرب�ما�ي�ون�ا���)..�يرادات�العامة�ع����طالق مصادر

  .الواقع

  اعتماد�امل��انية�العامة: يالثا��طلبامل

ال��عت���مشروع�امل��انية�العامة�موازنة�تل��م�ا���ومة�ب�نفيذ�ا����عد�اعتماده�من�السلطة�املختصة�

والس�ب�الرئ�س�ي����ذلك،�أن�امل��انية�العامة�تمثل�تدفقات�مالية�ي��تب�. للنظام�السياس�ي�ل�ل�دولة طبقا

�اعادة �و�  عل��ا �والفئات �الطبقات �ب�ن �ا��قيقي �القومي �الدخل �املختلفة�توز�ع �الدول �تحرص �و�التا�� فراد،

. اعتماد�السلطة�املمثلة�للشعب،�أي�السلطة�ال�شر�عية،�ملشروع�املوازنة�ح���يصبح�قابال�للتنفيد ع���ضرورة

�معينة� والسلطة �بإجراءات �داخلھ �املوازنة �اعتماد �و�تم �ال�شر���، �املجلس ��� �امل��انية �باعتماد املختصة

  .1وعليھ�سنقسم��ذا�املطلب�إ���ثالث�عناصر. دولةدستور��ل� تختلف�باختالف

 . السلطة�املختصة�باعتماد�امل��انية : أوال

 .أداة�اعتماد�امل��انية : ثانيا              

  ملناقشة.املراحل�ال���تمر�عل��ا�اعتماد�امل��انية�العامة : ثالثا            

 .السلطة�املختصة�باعتماد�امل��انية�العامة- 1

 فالسلطة�املختصة�باعتماد�و�اجازة�امل��انية����السلطة�ال�شر�عية،�ف�ذا��عتماد�شرط�أساس�ي�ال�غ���عنھ

 و�قد��شأ�حق."أسبقية��عتماد�ع���التنفيذ"لوضع�امل��انية�موضع�التنفيذ�و�ذلك�طبقا�للقاعدة�املش�ورة�

 وافقة�ع���الضرائب�و�ع���مراقبة�موارد�الدولةالسلطة�ال�شر�عية����اعتماد�املوازنة�و�اقرار�ا�من�حق�ا����امل

أي�حق����فرض�الضرائب،�غدو�قليل�القيمة�اذا��ع��ف�السلطة�ال�شر�عية�بحق�اخر�مقابل�لھ��و�. عامة

                                                           
327ص , 323 السابق،ص المرجع ناشد،نفس عدلي سوري - 
1
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و��ذا�أمر�بدي��،�اذ�فائدة�تر���من�مراقبة��يرادات�طاملا�أن�ا���ومة�. ���املوافقة�ع���النفقات ا��ق

  .كيفما�يحلو�ل�ا�سلطة�انفاق�ا� س�ستأثر

  :و�يمر�اعتماد�املوازنة�داخل�املجلس�ال�شر����بثالث�مراحل�ع���النحو�التا��

 و�ذه�املناقشة. حيث��عرض�مشروع�املوازنة�العامة�للمناقشة�العامة����ال��ملان :مرحلة�املناقشة�العامة-

 .ع����ليات�امل��انية�العامة�و�ارتباط�ا�باأل�داف�القومية�كما�يرا�ا�أعضاء�املجلس�تنصب�غالبا

 :مرحلة�املناقشة�التفصيلية�املتخصصة-

��� و�تقوم�ال��نة�بمناقشة�مشروع�امل��انية. ف����ستع�ن�بما�تراه�من�خ��اء�اس�شار��ن�من�خارج�املجلس

 .��املجلسجوان��ا�التفصيلية�ثم�تقدم��عد�ذلك�تقر�ر�ا�ا�

 :مرحلة�املناقشة�ال��ائية-

 حيث�يناقش�املجلس�مجتمعا�تقر�ر�ال��نة،�ثم�يص���التصو�ت�ع���املوازنة�العامة�بأبوا��ا�و�فروع�ا�وفقا

  .للدستور�و�القوان�ن�املعمول���ا�����ذا�الشأن

��من��حاطة�اذ�تتوقف�كفاءة�السلطة�ال�شر�عية����فحص�ا�ملشروع�امل��انية�العامة�فتوفر�قدر�وا�

 و�مدى�ن���املؤسسات�السياسية�و��قتصادية�. جوانب�ال�شاط�ا���ومي�و�م�ونات�م��انية�الدولة� بمختلف

 والنقابية�ف�لما��انت��ذه�املؤسسات�نا��ة�تتوفر�للسلطة�ال�شر�عية�قوة�سياسية�يمكن�أن�ترفع�تأث���تلك

 لية،�و�ع���العكس��لما��انت��ذه�املؤسسات�غ���نا��ةالسلطة����اعتماد�و�اقرار�ال��امج��قتصادية�و�املا

  .�لما��انت�السلطة�ال�شر�عية�ضعيفة،�و��ان�تأث���السلطة�التنفيذية�أقوى 

��عديالت� �اجراء �لھ �يحق �ال �حيث �امل��انية �مشروع �ع�� �التعديالت �اجراء �حق �ال�شر��� وللمجلس

  .السياسية�و�قتصادية�و�جتماعيةيف��ض�أن�ي�ون�البناء�مت�امال�و�شمل�امليادين� جزئية�بل

�الصا��� �لتحقيق �ال���دف �أل��ا �العامة �امل��انية �مشروع �ع�� ��عديالت �اجراء �الشعب �لنواب ال�يحق

  .بالبناء�املت�امل العام�بل�تخل

ينحصر�حق�ال��ملان����املوافقة�ع���مشروع�امل��انية�العامة�أو�رفضھ�و���حالة�رفضھ�تقدم�ا���ومة�

 استقال��ا

  .أي����ب�الثقة�م��ا،���اذا�تم�اجراء�انتخابات�نيابية�جديدة

  :أداة�اعتماد�امل��انية�العامة/2

اذ�وافق�املجلس�ال�شر����ع���مشروع�املوازنة�العامة،�فانھ�يقوم�بإصدار�ا�بمقتض�ى�قانون�يطلق�

�املوازنة قانون "عليھ �و�� ". ر�ط �النفقات �من �ل�ل ��جما�� �الرقم �يحدد �العامةو�و�قانون �بھ�. يرادات و�رفق

  .�ول�بيانا�تفصيليا�للنفقات،�و�الثا�ي�بيانا�تفصيليا�لإليرادات جدوالن�يتضمن

ف�نا�اعتماد�املجلس�النيا�ي�لإليرادات�يختلف����طبيعتھ�عن�اعتماده�للنفقات،�فاعتماد��يرادات�

�بمثابة ��ست �عد �ال �ا���ومة �فان �ثم �من �بتحصيل�ا،و �ل���ومة �منھ �املبالغ�اجازة �بتحصيل �فحسب لزم

رقم��يرادات��جما���الوارد�بقانون�امل��انية،�بل�يحق�ل�ا�أن�تتعدى��ذا�الرقم�دون� املستحقة�ل�ا����حدود

اذا�ا��طأ����تقدير��يرادات�ال��ستوجب�بوجھ�عام�تدخل�ما�. املجلس�النيا�ي�بذلك ا��صول�ع���اذن�من

  .�يرادات�املقدرة�و��يرادات�الفعليةللتوفيق�ب�ن� من�مجلس�النيا�ي
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اذ�أن��ذا��عتماد��عد�اجازة�و�. يختلف�الوضع����خصوص�اعتمادا�املجلس�النيا�ي�للنفقات�العامة

ألوجھ�انفاق�ا�بحيث��عتمد��ل�باب�ع���حدى�وال�يجوز�ل���ومة�تجاوز�الرقم�املحدد�ل�ل�نوع�م��ا� تخصيصا

اب�مع�ن�ا���اعتماد�مخصص�لباب�اخر�إال�بموافقة�مسبقة�من�املجلس�مبلغ�من�اعتماد�مخصص�لب و�ال�نقل

  .اح��اما�لقاعدة�تخصيص��عتمادات املذ�ور 

ومما�ال�شك�فيھ�أن��كثار�من�طلب��عتمادات��ضافية��عد�دليال�ع���دقة�تقديرات�النفقات����

�وأن �السليم امل��انية �التخطيط �من �أساس �ي��كز�ع�� �ال �ا���ومي ��ذه��.العمل �طلب �أن �عن �فضال �ذا

�ا�� �يؤدي ��يراد� �عتمادات �مورد ��ضا�� ��عتماد �طلب �يذكر��� �ال �وأنھ �خاصة �امل��انية، �بتوازن �خالل

  .استخدام�حصيلتھ�����غطية�املبالغ�الصادر���ا��عتمادات��ضافية ا��ديد�الذي�يمكن

  :املراحل�ال���تمر�عل��ا�اعتماد�امل��انية�العامة3/

  :املناقشة*

�عد�ايداع�مشروع�قانون�املالية�مرفقا�بجميع�الوثائق�املرتبطة�بھ�ا���مكتب�رئ�س�املجلس�الشع���

�لتقوم� الوط��، �والتخطيط �وامل��انية �املالية �بالقطاع �املختصة �ال��ملانية �ال��نة �ا�� ��خ���بإحالتھ ��ذا يقوم

ول�ا�أن��ستع�ن�بما�تراه�من�خ��اء�اس�شار��ن�من�خارج�،�)وز�ر�املالية�( ومناقشتھ�مع�ممثل�ا���ومة� بدراستھ

�تقر�ر�تم�يدي� .ال��ملان �بوضع �أعمال�ا �وت�ت�� �التفصيلية �جوان��ا ��� �امل��انية �مشروع �بمناقشة �ال��نة وتقوم

� تضمنھ �املادة �أح�ام �مراعاة �مع �واق��احا��ا �ع���121مالحظ��ا �التقر�ر�التم�يدي �عرض �الدستور،يتم من

�واملشا�ل�الشع املجلس �القضايا �لطرح �النواب ���ميع �مناسبة �ت�ون �عامة، �جلسة ��� �ملناقشة �الوط�� ��

�طرف املتعلقة �من �املفعول �ساري �املالية �قانون �ب�نفيذ ��ل��ام �ومدى �املالية �القطاعات بالسياسة �مختلف

 :بارات�متعددة�م��اوتتوقف�كفاءة�السلطة�ال�شر�عية����فحص�ا�ملشروع�امل��انية�العامة�ع���اعت ،والوزارات

�الدولة- �م��انية �وم�ونات �ا���ومي �ال�شاط �جوانب �بمختلف ��حاطة �من �وا�� �قدر  .توفر

  .توفر�املعلومات�املالية�و�قتصادية�لدى�املجلس�ووصول�ا�اليھ����الوقت�املناسب-

�والنقابية، �و�قتصادية �السياسية �املؤسسات �ن�� �نا��ة��مدى �املؤسسات ��ذه ��انت ��لما حيث

 توفرت

��قتصادية� �وإقرار�ال��امج �اعتماد ��� �السلطة �تأث���تلك �ترفع �أن �يمكن �سياسية �قوة �ال�شر�عية للسلطة

�و�ثور� واملالية، �أقوى، �التنفيذية �تأث���السلطة �وان �ضعيفة �ال�شر�عية �السلطة ��انت ��لما �العكس وع��

��ال�ساؤل  �ال�شر��حول �املجلس �أن�حق �الفقھ �من �جانب �يرى �إذ �امل��انية �مشروع �ع�� �التعديالت �إجراء ��� �

�ال �ال�شر��� �بناء� املجلس �تمثل ��خ��ة ��ذه �الن �ذلك �امل��انية، �مشروع �ع�� �جزئية ��عديالت �إجراء �لھ يحق

ھ�سياسة�ا���ومة����مختلف�امليادين�السياسية�و�قتصادية�و�جتماعية،�إذ�أن مت�امال���دف�إ���تحقيق

�تلك �تؤدي �ان �املتصور ��عض� من �س�� �من �ا��شية �ذلك �إ�� �أضف �الت�امل، ���ذا ��خالل �إ�� التعديالت

وان�. �عديل�امل��انية�لطلب��عديالت�معينة���دف��غليب�املصا���العام النواب�فيما�لو�أعطى�للمجلس�حق

تھ،�و���ا��الة��خ��ة�ي�ب���ع���مشروع�امل��انية����جملتھ�أو�رفضھ�برم حق�ال��ملان�ينحصر����املوافقة�ع��

ذلك�إن�رفض�ال��ملان�ل�ذا�املشروع�ينطوي����. العامة�وتقديم�استقال��ا ا���ومة���ب�مشروع�ا�للم��انية

�ا���ومة �لسياسات �رفض �ع�� �م��ا حقيقتھ �الثقة ���ب �التحليل ��� ��ع�� �ال�يئة�. مما ��ذه �حل �تم إال�إذا

� �أما �جديدة، �نيابية �انتخابات �وأعضاء� موقفوإجراء �و�ا���ومة �للنواب �يمكن �أنھ �فنجد �ا��زائري املشروع
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�أمام �مكتو�ة ��عديالت �باق��اح �التقديم �التقييد� ال��نة �شر�طة �الوز�ر�املا�� �مع �ومناقش��ا �املختصة ال��نة

  :ماي�� من�الدستور�الذي�ينص�ع��121بأح�ام�املادة�

املوارد�العمومية�أوز�ادة�النفقات�العمومية،��ل�اق��اح�أي�قانون،�مضمونھ�أو�ن�يجتھ�تخفيضبال�يق "

مرفوقا�بتداب����س��دف�الز�ادة����إيرادات�الدولة،�أو�توف���مبالغ�مالية����فصل�أخر�من�النفقات� إال�اذا��ان

  ."�ساوي�ع����قل�املبالغ�املق��ح�إنفاق�ا العمومية

-� �الذي ��مر �املقدمة �التعديالت �ع�� ��ع��اض �ل���ومة �سياسية�و�مكن �مشا�ل �إ�� �يؤدي قد

  .ودستور�ة

  :التصــو�ــت*

من�تار�خ�ايداعھ� )75( يصادق�ال��ملان�ع���قانونيھ�املالية����مدة�أقصا�ا�خمسة�وسبعون�يوما� "

املؤرخ�02/99من�القانون�العضوي�44ومضمون��ذه�املادة�نفسھ�نصت�عليھ�املادة�..." السابقة طبقا�للفقرات

و�الذي�يحدد�تنظيم�املجلس�الشع���الوط���ومجلس��مة�وعمل�ما�وكذا�العالقة�الوظيفية� 1999 مارس���08

 بي��ما�و��ن�و�الذي�يحدد�تنظيم�املجلس�الشع���الوط���ومجلس��مة�وعمل�ما�وكذا�العالقة�الوظيفية�بي��ما�

 لة�عدم�تمكن�ال��ملان�العتباراتاملتعلق�بقوان�ن�املالية�نجد�أنھ�تناول�حا84-���17ومة�و�النظر�للقانون�و��ن�ا

 ��: " ع���ماي��69،�حينما�نص�مادتھ�)أول�جانفي�(معينة�من�املصادقة�ع���قانون�امل��انية�قبل�بداية�السنة�

 حالة�ما�إذا��ان�تار�خ�املصادقة�ع���قانون�املالية�للسنة�املعنية�ال��سمح�بتطبيق�أح�امھ�عند�أول�يناير�من

  ." السنة�املالية�املعت��ة

  : يواصل�مؤقتا�تنفيذ�إيرادات�ونفقات�امل��انية�العامة�للدولة�حسب�الشروط�التالية

بال�سبة�ا����يرادات�طبقا�للشروط�و�ال�سب�وكيفيات�التحصيل�املعمول���ا�تطبيقا�لقانون�املالية�-

 .السابق

-� �حدود �ال�سي����� �لنفقات �إ1/12بال�سبة �بال�سبة �املفتوحة ��عتمادات �مبلغ �للم��انيةمن �املالية �السنة �� 

  .السابقة�وذلك�ش�ر�ا�وملدة�ثالثة�أش�ر

  .ا��صة�املالية�املخصصة�ل�ل�قطاع¼ بال�سبة�العتمادات��س�ثمار�و���حدود�ر�ع�-

��عد� :مالحظھ �لإليرادات �اتماد �عن �طبيعتھ ��� �يختلف �لإليرادات �ال��ملان �اعتماد �ان جدير�باملالحظة

بتحصيل�ا،�ومن�ثم�فان�ا���ومة�ال�تل��م�فحسب�بتحصيل�املبالغ�املستحقة�ل�ا����منھ�ل���ومة� بمثابة�إجازة

�يرادات��جما���الوارد�بقانون�امل��انية،�بل�يحق�ل�ا�كذلك�ان�تتعدى��ذا�الرقم�دون�ا��صول� حدود�رقم

�إذن �بذلك ع�� �ال��ملان �من �. مسبق �عام �بوجھ �ال��ستوجب �تقدير��يرادات ��� �ا��طأ ��ان �من�اذا �ما تدخل

و�ختلف�الوضع�عن�ذلك��ليا����خصوص�. للتوفيق�ب�ن��يرادات�املقدرة�و�يرادات�الفعلية املجلس�النيا�ي

  .وتخصيصا�ألوجھ�انفاق�ا للنفقات�العامة�إذ�أن��ذا��عتماد��عد�إجازة اعتماد�ال��ملان

يجوز�ل���ومة�تجاوز�الرقم�بمع���ان��ذا��عتماد�يتم�تفصيليا�بحيث��عتمد��ل�باب�ع���حدى�وال�

نوع�م��ا�وال�نقل�مبلغ�من�اعتماد�مخصص�لباب�مع�ن�ا���اعتماد�مخصص�لباب�اخر�إال�بموافقة� املحدد�ل�ل

ال��ملان�اح��اما�لقاعدة�تخصيص��عتمادات�وقد�تدعو�حاجة�ا���ومة�ا���طلب�اعتماد�نفقات� مسبقة�من

��ن��اء�من�اعتماد�تلك��خ��ة�وأثناء�تنفيذ�ا�تلك�الواردة����امل��انية�العامة معينة�بخالف وقد�. وذلك��عد
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و�حتاج�. طلب��عتماد��ضا���ما�تب�ن�ل���ومة�من�عدم�كفاية�املبالغ�املرصودة����امل��انية����ي�ون�الس�ب

  .ملواج�تھ،�و�تع�ن�ضرورة�موافقة�املجلس�النيا�ي�ع����ذه��عتمادات��ضافية ا���نفقات

  :�صدار*

يصدر�قانون�املالية�بموجب�قانون�من�طرف�رئ�س�ا��م�ور�ة�الذي�يأمر�ب�شره����ا��ر�دة�الرسمية�

د�سم���من�السنة�موضوع�قانون�املالية�ليبدأ�سر�انھ�بدءا�من�أول�جـانـفي�من�السنة�29ذلك���� و��ون 

  .املعينة

 تنفيذ�امل��انية�العامة: املطلب�الثالث

  :امل��انية�العامةالسلطة�املختصة�ب�نفيذ�1/

�مراحل� �من ��خ��ة �املرحلة �خطورة، �و�أك���ا �املراحل �أ�م �من �العامة �امل��انية �تنفيذ �مرحلة �عد

��ا�وضع�بنود�ا�املختلفة�موضع�التنفيذ،�حيث�تختص���ا�السلطة�التنفيذية�و��شرف�ع��� و�يقصد. امل��انية

  .ز��داري�للدولةاملالية�ال����عت���أ�م�أجزاء�ا���ارة��ذا�التنفيذ�وزا

�ح���التطبيق� �ا�� �النظري �التطبيق �من �العامة �املوازنة �انتقال �تمثل �املرحلة ��ذه �فان �أخر، و�مع��

� العم�� ����. امللموس �واملقدرة �الواردة ��يرادات �وجباية �تحصيل �املالية، �وزارة ��� �ممثلة �ا���ومة، فتتو��

  .���امل��انيةتتو����نفاق�ع����وجھ�املدرجة� امل��انية،�كما

�ملراقبة� �مختلفة �وسائل ��مر�ايجاد �ى �اقتض �فقد �ل�ا، �املحددة ��وجھ ��� �امل��انية �تنفيذ ولضمان

د�سوري�.من�مراعاة�واح��ام�امل�لف�ن�بالتنفيذ��افة�القواعد�املالية�أثناء�ممارس��م�لوظائف�م امل��انية�للتأكد

  عد���ناشد

  : عمليات�تحصيل��يرادات�و�النفقات/2

تتو���وزارة�املالية،�باعتبار�ا�عضوا�من�أعضاء�السلطة�التنفيذية،�م�مة�تنفيذ�امل��انية،�عن�طر�ق�

�لنظام� تجميع �وفقا �املركزي �البنك �أو��� �العامة �خزان��ا ��� �وإيداع�ا �مصادر�ا �مختلف �من �الدولة ايرادات

و�تم����يل�ايرادات� 1. مادات�امل��انيةكما�يتم��نفاق����ا��دود�الواردة����اعت. ا���ومة�املعمول�بھ حسابات

  .خزانة�الدولة�أو�البنك�املركزي�و���ب�م��ا�النفقات�ال���تل��م�بدفع�ا الدولة���

� �أمر�ن ��� �تتمثل �امل��انية �تنفيذ �عمليات �فأن ��نا �وعمليات�: ومن �العامة ��يرادات �تحصيل عمليات

  .النفقات

  العامة للم��انية املالية الرقابة ما�ية :را�ع�ال املطلب

  2الرقابة �عر�ف : �ول  الفرع

قياس��داء�ا��ا���و�مقارنتھ�باملعاي���املتوقعة�لألداء�و�" جوانب�العملية��دار�ة�و�ع���إحدى���        

�تحديد�ا �اتخاذ��،" السابق �إ�� ��مر�يحتاج � ��ان �إذا �ما �تحديد �املمكن �من �يصبح �املقارنة ��ذه �واقع و�من

�إل  �ت��يحية �إجراءات �و�عادة �تحديد�ا، �السابق �باملعاي��� �و�املع���عنھ �املخطط �املستوى �إ�� ��داء مستوى

  .يفة�التخطيطلذلك�وظيفة�الرقابة�تمارس�بطر�قة�دائمة�و�مستمرة�و�اتصال�ا��ك���عادة�ما�ي�ون�بوظ

                                                           
337ص , 333ص  السابق المرجع ،نفس ناشد عدلي سوري    

1
  

19ص ،2015سنة��،رسالة�لسا�س. محمد�عوف،�مذكرة�حول�أساليب�الرقابة�املالية�العامة�و�ال�شر�ع�ا��زائري   
2
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كما�يقصد���ا�مجموعة�العمليات�الالزمة�ملتا�عة�أعمال�تنفيذ�ا��طط�و�السياسات�املوضوعة�بقصد�

التعرف�ع���أية�انحرافات�و�معا����ا����الوقت�املناسب�إضافة�إ���املحافظة�ع���املال�العام�من��ختالس�أو�

  .الضياع�أو��سوء��ستعمال

شراف�و�الفحص�و�املراجعة�من�جانب�سلطة�أعطى�ل�ا��ذا�ا��ق�للتعرف�� " إذن�الرقابة�املالية����

ع���كيفية�س���العمل�داخل�الوحدة�و�للتأكد�من�حسن�استخدام��موال�العامة�����غراض�املخصصة�ل�ا،�

�أل�دافھ� �املشروع �تحقيق �مدى �من �و�للتأكد ���ا، �املعمول �و�التعليمات �للوائح �طبقا �تحصل �املوارد �أن ومن

و�املراكز�املالية�و�تحس�ن���عمالاية��غرض�املحافظة�ع����موال�العامة�و�التأكد�من�سالمة�تحديد�نتائج�بكف

حدو��ا�و�اق��اح�وسائل��إ��و�حث��سباب��ال���أدت���نحرافاتمعدالت��داء�و�للكشف�عن�املخالفات�و�

  .عالج�ا�لتفادي�تكرار�ا�مستقبال

  .1أ�داف�الرقابة�ع���املال�العام�:الفرع�الثا�ي

�تتطلب� �العامة ��موال �إدارة �أن �ذلك �العامة ��دارة �بمف�وم �وثيقا �ارتباطا �يرتبط �املالية �مف�وم إن

الثقة�و�تمثل�نوعا�من�املسؤولية�و�الرقابة�املالية�ل�ست��دفا�أساسيا�بحد�ذا��ا�و�إنما����جزء�أسا����من�

  .نظام�الرقابة

و��جابة�ع���ذلك��و�ان�الرقابة�ع���" ملاذا�نراقب��موال�العامة؟" الذي�يطرح��نا��و��و�السؤال

�العام �املال �ع�� �و�ا��فاظ ��ختالسات �تفادي �إ�� ���دف �العام ��مر�. املال �من ��ل �ع�� �تتم �ال�� فالرقابة

لبلدان�يمكن�أن�ففي��ل�ا. بالصرف�و�املحاسب�العمومي��س���إ���ضمان�مشروعية�الصرف�أو�التحصيل

�و�ضمانا� �الغش �عمليات �اك�شاف �يتم �ح�� �املالية �العمليات �لشرعية �ك��ى �أولو�ة ��عطي �الرقابة �ان نالحظ

  .���املخالفات ضا�ملعاقبة�املسؤول�ن�امل�س�ب�ن�للتوافق�مع�ترخيصات�امل��انية�و�أي

  : أساسي�نم�ما�اختلفت�أ�داف�الرقابة�املالية�و�تنوعت�فإ��ا�تنحصر�غالبا�����دف�ن�

  .�نفاق�تم�وفقا�ملا��و�مقرر�لھ�طبقا�ل��طط�املوضوعة�أنالتحقق�من�: �ول ال�دف�

  .ان�املوارد�حصلت�كما��و�مقرر�وأ��ا�استخدمت�أفضل�استخدام: ال�دف�الثا�ي

�املالية - �الرقابة ��دف �وإنما��و�لكن �و��ختالس �والغش ��خطاء �اك�شاف �ينحصر��� ��عد لم

  :�عداه�إ��

و�ما�لم�. مراقبة�ا��طط�املالية�و�متا�عة�تنفيذ�ا�و�التعرف�ع���ما�تم�تحقيقھ�من���داف -

  . يتم�تحقيقھ�و�أسباب�ذلك

�و� - �املقارن �باألداء �الفع�� �أدا��ا �و�مقارنة �املالية �باألمور �تتكفل �ال�� ��دار�ة �الوحدات تقييم

  .حصر��نحرافات�و�أسباب�وقوع�ا�و�إم�انية�معا����ا

 .الكفاءة�و�الفعالية����إنجاز�ال�شاطات�للوحدات��دار�ة�تحقيق -

 . املسا�مة����تحقيق���داف��قتصادية�و��جتماعية�للدولة -

                                                           
. 232ص�، 2004 ،دار��حامد�عمان. حسام�ا���اوي،��صول�العلمية�و�املحاسبة�ل���ومة 
1
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  املبادئ��ساسية�ال���تحكم�ممارسة�الرقابة�املالية: الفرع�الثالث

- � �ع�� �مباشرة �فتؤثر�بصورة �بمعاي���متعددة �املالية �و�ت�أ�شطةتتأثر�الرقابة �و�الرقابة وج���ا

   :املتمثلة����توافق�أ�شطة�الرقابة�ع���املال�العام�معا�و���

�للدولة - 1 �السيا��� �: �تجاه �مبادئ �يمثل �تب���الذي �و�عدم �لتحقيق�ا �ا��اكم و�أف�ار��س��

 .املراقب�املا���لتلك�املبادئ�سيؤدي�إ����ع�����شطة�الرقابية

ان�ي�ون�مطلعا�عل��ا�و��س���إ���توافق�فيجب�ع���املراقب� : �ح�ام�و�ال�شر�عات�النافذة - 2

 .الرقابة�مع�ا

�التنموي  - 3 �التخطيط �يوجھ�: أ�داف �الن �تؤ�لھ �املراقب �قبل �من �التوج�ات ��ذه فمعرفة

 .أ�شطة�الرقابة�بنفس�تلك�التوج�ات

��نفاق - 4 �و�ترشيد ��قتصادية و�ذلك�بالتحقق�من�أن�الوحدة�تحقق�أ�داف�ا�بأقل� : مبدأ

 .ذلك�تتخذ�القرارات�الرشيدة�ال���تخدم����نفس��تجاهت�لفة�ممكنة�و�ا��ا�ك

كتمال�فيتاكد�املراقب�من�إ�ألن�التدقيق�يجري�ع���املس�ندات�الثبوتية،: ا��الة�املس�ندية - 5

 .و�البيانات�ال���يتطل��ا��ل�مس�ند�التواقيع

  :ومن�ب�ن�املبادئ�ال���تتحكم����مسؤوليات�املراقب�امل�نية�ما�ي��

�و�  - أ أن�ي�ون�نز��ا،�مخلصا�عادال����ممارستھ�لعملھ�امل���وال��سمح��:املوضوعية�ستقامة

 .لتح��ه�املسبق�ان�يتغلب�ع���موضوعيتھ

 .عدم�ا��ضوع�لضغوطات�من�مستو�ات�إدار�ة�مختلفة: باالستقاللية  - ب

�والكفاءة�  - ت �بخصوصية�: القدرة �معرفة �و�ع�� �ا���ومية �الوحدات �بتدقيق �ملما �ي�ون أن

 .ضافة�إ���التدر�ب�والتأ�يل�لإلطالع�ع���التطورات�امل�نية����مجال�الرقابة�املاليةالوحدة��ذا�باإل 

   1أساليب�الرقابة�ع���املال�العام����ال�شر�ع�ا��زائري : الفرع�الرا�ع

ال�يمكن��إن�إرادة�الرقابة�و�التحكم�����موال�العمومية�و�ال����عد����حد�ذا��ا�م�مة�أساسية�للدولة،

  .فصل�ا�عن�املنظومة�ال�شر�عية�حيث�أن��ذه��خ��ة�تحبط�ب�ل�العمليات�املالية�للدولة�و�بمختلف�وحدا��ا

�الجتناب� �س�يل �من �لھ �ل�س �إذن �و�ما��، �اقتصادي �سيا��� �مصط�� �العامة �املالية �تنفيذ �أن كما

�. الرقابة ��� ��املة �املسؤولية �ي��ك �أن �الوط�� ��قتصاد �ا��طر�ع�� �و�فمن ��موال �رؤوس ��س��ون �الذين يد

املمتل�ات�العامة�و�بالتا���فا�عدام�الرقابة�سيؤدي�حتما����ظ�ور�أش�ال�التعسف�و�التبذير�لألموال�العامة�

�املجتمع �حساب �النظر�عن�. ع�� ��غض �املستو�ات ��ل �ع�� �رقا�ي �نظام �إ�شاء �بالدنا ��� �تم �فقد �لذلك و�تبعا

و��كذا�قامت�الدولة�ا��زائر�ة�بوضع�ج�از�رقا�ي���دف�إ���ضمان��سي���.���اص�و�رت��م�����ي�ل�الدولة

  .يقوم�ع���املصداقية�و�يخضع�لقرارات�السلطة�امل�لفة�بامل��انية

                                                           
  243-236-235ص��2004دار��حامد�عمان�. حسام�ا���اوي،��صول�العلمية�و�املحاسبة�ل���ومة 
1
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�بإ�شاء� �تمثلت �العامة، �و��يرادات �للنفقات �ضوابط �إيجاد �إ�� �و�ال�شر�عات �الدستور �حرص كما

وأضافت�ع����عض�ا�صفة��ستقاللية�لضمان�حياد��ا�و�أج�زة�رقابة�مالية�و�إدار�ة�تحت�مسميات�مختلفة�

  .عدالة�رأ��ا�تحقيقا�لأل�داف�الرقابية

و�نظرا�ال�ساع�مجاالت�استخدام�املالية�العمومية�و�عدد�ا،�تمارس�مراقب��ا�من�طرف�أج�زة�متنوعة�

�لإلعتم �و�و�استخدام�جدي�و�مشروع ادات،�و�بالتا���امل�ام�ومتباينة�الطبيعة�و�لك��ا��ش��ك�����دف�واحد

  .ت��ز�أنواع�الرقابة�من�خالل�زوايا�متعددة�غ���أ��ا�من�الناحية�العامية�متداخلة�مع��عض�ا�البعض

  :يمكن�تقسيم�الرقابة�املالية�إ���عدة�أقسام�حسب�زاو�ة�الدراسة

  :الرقابة�ع���املعامالت�والرقابة�ع������اص�ال���يدخل�ضم��ا�:من�حيث�املوضوع

 .والرقابة�ع����مر�ن�بالصرف�ناملحاسب�ن�العمومي�الرقابة�ع���

 . الرقابة�ع����يرادات�و�الرقابة�ع���النفقات

  :نجد�نوع�ن�:من�حيث�الزمن

 .الرقابة�السابقة

 .الرقابة�الالحقة

  :نجد�ان�الرقابة�إما�ان�ت�ون : من�حيث�السلطة�املمارسة�للرقابة

 .رقابة�إدار�ة

 .رقابة�قضائية

 .سياسيةرقابة�شعبية�

  :من�حيث�ا���ة�ال���تتو���الرقابة

 .رقابة�داخلية

  رقابة�خارجية
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  : خالصة�

��ذا�تم�يمكن�القول�ان�امل��انية�العامة�للمؤسسة�ال��ية�����داة�الرئ�سية�ال����ستخدم�ا��ذه�

امل�شودة�واملتمثلة����ارضاء�املر�ض�و�تقديم�اك���جودة�من�ا��دمات�الرعاية�ال��ية���خ���لتحقيق�ا�ذاف�ا

ملحاس����مثل�و�رشيدة�تتمثل����ال�سي����املا���و�او�ال�يمكن�الوصول�ا����ذا�املبت�����وفق�سياسة�حكيمة�

  .ملوارد�املالية�و�ال�شر�ة�املتاحة��افة�ا�لو�استغال

 بالتا�� و با��مود�املتم��ة العمومية املحاسبة لقواعد خضوعھ �و املا�� ال�سي�� خالل من الحضناه ما و

  .للم��انية منفذ مجرد منھ تجعل و املس�� مبادرة من تحد

 مسبقا، محددة لتحقيق�أ�داف الالزمة املالية �عتمادات ملنح موضوعية معاي�� وضع ضرورة أن كما

 واردبامل مج�� املس�� ي�ون  حيث مالية سنة لإلعتمادات�ملدة ا��زا�� املنح �و و بھ معمول  �و مما العكس ع��

 املقبلة املالية للسنة املا�� التخصيص فإن حدث�العكس إذا ألنھ ، �لية القروض �ذه نفاق إ ع���.املتاحة املالية

 أنھ القول  يمكننا لذلك�.عادة للقطاع املرصود امل��انية إجمال من السنة�السابقة �� بقي الذي الفائض سيخصم

 للمس��ين نقول  كأننا و ا���ود، �ذا بمثل املوارد�املالية �� �قتصاد إ�� ��دف تصرف مقابلة الالئق غ�� من

  .أك�� نمنحكم�موارد ح�� أك�� تبذروا أن يجب
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 العمومية املؤسسة وجدت ، بھ تتعلق ال�� �جراءات و املؤسسات استقاللية قانون  صدور  مع

 ع�� قابلي��ا و قدر��ا تث�ث أ��ا ��ا يف��ض حيث ، دقيقة و حرجة مرحلة و عس�� اختيار أمام نفس�ا الس�شفائية

 . رسم��ا و حدد��ا ال�� ��داف تحقيق إ�� وصوال املسؤوليات تحمل ع�� إم�انيا��ا و ا��سن الس��

  .’’ الفعال و العقال�ي ال�سي��’’  �� أل�داف ا لتحقيق اعتماد�ا يمكن وسيلة خ�� إن

 ال�سي�� ،و الوط�� لالقتصاد الشامل ال�سي�� فم��ا متعددة أش�اال يأخذ واسع مف�وم لل�سي�� كما�انھ�

 احدي من امل��انيات �سي�� أو نظام �عت�� و املؤسسة أو الوحدة مستوى  ع�� ال�سي�� و ، القطاع مستوى  ع��

 .القص�� املدى ع�� املؤسسة أ�شطة تخطيط �� عل��ا �عتمد ال�� الوسائل أ�م

 الالزمة املعرفة اك�ساب من ال�سي�� �شؤون املعن�ن �طارات يمكن امل��انيات �سي�� نظام إنف عليھ�و 

  . تنفيذ�ا متا�عة و امل��انيات وضع من تمك��م ال�� الضرور�ة التقنيات و

 اس�نادا �س�شفائية املؤسسة م��انية �سي�� كيفية إ�� نتطرق  سوف بحيث ��منا ال�� �� النقطة �ذه و

  : خالل املقدمة املحاس�ية املعطيات إ��

 .ماسرة�ب ا��وار�ة لل��ة العمومية املؤسسة تقديم -

 .ماسرة�ب ا��وار�ة لل��ة العمومية املؤسسة م�ام-

  .عل��ا الرقابة و العامة ��انيةامل تنفيذ إعداد،-

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



عمومیة للصحة الجواریة ماسرةالمؤسسة الدراسة  حالة  : الجانب التطبیقي                   :       الفصل الثاني  

 

40 
 

  -مستغانم�- ملحة�عن�املؤسسة�العمومية�لل��ة�ا��وار�ة�بماسرى : املبحث��ول 

بال�سي���املا���و�املحاس���للمؤسسات��س�شفائية�و�ا�م�� املتعلق النظري  ا��انب �� تطرقنا ان �عد

 الذي ا��انب�التطبيقي إ�� أالن نمر سوف إعداد�ا كيفية ومصادر�تمو�ل�امل��انية�العامة�ل�اتھ�املؤسسات�

 ع�� تر�صنا ما�أجر�نا �عد عل��ا الرقابة و تنفيذ�ا و ال�سي�� امل��انية إعداد مراحل ا�� خاللھ من نتعرض سوف

 : ي�� ما ا��انب�ا�� �ذا �� نتطرق  سوف وماسرة�ب ا��وار�ة لل��ة العمومية املؤسسة مستوى 

 .ماسرة ا��وار�ة لل��ة العمومية املؤسسة تقديم -

 .و��ي�ل�ا�التنظي��  ماسرة ا��وار�ة لل��ة العمومية املؤسسة م�ام-

  .عل��ا الرقابة و العامة م��انية تنفيذ إعداد،-

  .�عر�ف�املؤسسة�العمومية�لل��ة�ا��وار�ة�بماسرى : املطلب��ول 

م�2007ماي��19املؤرخ�����140-�7عت���مؤسسة�عمومية�تم�إ�شاء�ا�بموجب�املرسوم�التنفيذي�رقم�

��س�شفائية� �املؤسسات �بإ�شاء ��EPHاملتعلق �ا��وار�ة �لل��ة �العمومية ��ع����ذه��EPSHواملؤسسات حيث

املؤسسة�العمومية�ذات�طا�ع�إداري�تجتمع�بال��صية�املعنو�ة�و�ستقالل�املا���تت�ون�من�خمسة�عيادات�

�مصغرة،� �م�اتب �ثمانية �من ��مومةوتتألف �عيادات �وثالث �العالج �غرف �وثالث�ن �وواحد �ا��دمات، متعددة

موما�من�مجموعة�من�الطاقات�ال�شر�ة�مص��ة�الطب�الوقاية،�والعمل�وطب�العمل�وتتمثل����املؤسسة�ع

  .،املادية�املالية

تقوم�املؤسسة�العمومية�لل��ة�ا��وار�ة�بماسرى�بتقديم�تأم�ن�لفحوصات�الطبية�ال���تتما����مع�

� �س�ا��ا �عدد ��غطي �أرا��� �عن �تمتد �أ��ا �كما �للمؤسسة، �ال�ي�لية �الطبية �ع����147482مصا���ا �سمة

  .بلديات�08غطي�و� 518km²مساحة�إجمالية�قدر�ا�

  ماسرة�يو���البلديات�التا�عة�للمؤسسة�العمومية�لل��ة�ا��وار�ة�)01-2(ا��دول�رقم�

  عدد�س�ا��ا  البلديات

  �سمة�28146  ماسرى 

  �سمة�19619  منصورة
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  �سمة�10893  ع�ن�سيدي�شر�ف

  �سمة8065  طوا�ر�ة

  �سمة�33892  بوق��ات

  �سمة�23669  س��ات

  �سمة�18803  سوافلية

  �سمة�14780  صفصاف
  �مانة�العامة�للمؤسسة�العمومية�لل��ة�ا��وار�ة�ماسرة:املصدر�                                   

  

  -ماسرى �-م�ام�املؤسسة�العمومية�لل��ة�ا��وار�ة�: املطلب�الثا�ي

عيادات�س�شفائية�إال�أ��ا�تت�ون�من�مجموعة�من����مؤسسة�عمومية�لل��ة�ا��وار�ة�العمومية�� 

�وتمثل� �املادية�وا�����ا��غرا���ل�ا�بقرار�من�الوز�ر�امل�لف�بال��ة متعددة�وقاعات�العالج�تحدد�املشتمالت

  :امل�ام�بالتكفل�بصفة�مت�املة�وم�سلسة�فيماي��

 الوقاية�والعالج�التقاعدي -

 ���يص�املرض -

 العالج�ا��واري  -

 الفحوص�ا��اصة�بالطب�العام�والطب�املتخصص�القاعدي -

 شطة�املرتبطة�بال��ة��يجابية�والتخطيط�العائ���� -

 الوطنية�لل��ة�والس�ان تنفيذ�ال��امج -

ة����املجاالت�املرتبطة�بحفظ�يباملسا�مة����ترقية�وحماية�البي�ت�لف��ل�ا��صوص� -

 وال��ة�واملدرسة��جتماعية فاتو� �ة�والنقاوة�وم�افحة��ضرار�ال�

�إسعافات - �من �املر��� �إحتياجات ��غي���الضمادات،���غطية ��ا��قن، �طبية عالجات

 .إ��... توليد،�تلقيح��طفال،�تقديم�فحوصات��سنان،�العين�ن

  -ماسرى �- ال�ي�ل�التنظي���للمؤسسة�العمومية�لل��ة�ا��وار�ة: املطلب�الثالث

�و�و��ا� �تنظي�� ��ي�ل �ل�ا �العامة �املؤسسات �من �كغ���ا �ا��وار�ة �لل��ة �العمومية �املؤسسة إن

�تد���مؤس �إس�ثمار�ة ���يئة �مدير�تزودان �و�دير�ا ��دارة ��س���ا �الوا�� �تصرف �تحت �توضع �عمومية سة

  .املجلس�الط��
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  ماسرة�- ل�ي�ل�التنظيمي�للمؤسسة�العمومية�لل��ة�ا��وار�ة)01-2(الش�ل�رقم�

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  مص��ة�املوارد�ال�شر�ة�-ماسرى �–وثائق�من�املؤسسة�العمومية�لل��ة�ا��وار�ة�:املصدر

 

 

 

مكتب�تنظيم�

ال�شاطات�ال��ية�

 ومتا�ع��ا�وتقييمھ

 المدیر

اإلتصالمكتب   مكتب التنظیم العام 

املدير�ة�الفرعية�لصيانة�

التج���ات�الطبية�

 والتج���ات�املرافقة

املدير�ة�الفرعية�

 للمالية�والوسائل

املدير�ة�الفرعية�

 للموارد�ال�شر�ة

املدير�ة�الفرعية�

 للمصا���ال��ية

مكتب�صيانة�

 التج���ات�الطبية
مكتب��سي���املوارد�

 ال�شر�ة�واملنازعات

مكتب�الوسائل�

 العامة�وال�يا�ل

مكتب�الصفقات�

 العمومية

مكتب�امل��انية�

 واملحاسبة

مكتب�القبول� مكتب�التكو�ن

والتعاقد�حساب�

 الت�اليف

مكتب�الوقاية�

 ونظافة�املحيط

مكتب�صيانة�

التج���ات�

 املرافقة
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  :شرح�أ�م�العناصر�ال�ي�ل�التنظي��

  م�مة��شراف�ع���جميع�ال�يا�ل�امل�ونة�للمؤسسة: املدير

  امللتقى��ول�لألوامر�العامة�الصادرة: مكتب�التنظيم�العام

  :بأداء�امل�ام�التاليةوتتكفل�: مكتب��تصال

 مساعدة�املدير�العام����م�امھ�والر�ط�ب�نھ�و��ن�مختلف�املصا�� -

 إستقبال�امل�املات�الداخلية�وا��ارجية -

  :تقوم�بـ: املدير�ة�الفرعية�املالية�والوسائل

��داري� - �ا��ساب �إعداد �املخزون، �ومحاسبة �املادية �املحاسبة �بأعمال القيام

 �ل�ثالثة�اش�ر�والوضعية�املالية�للمؤسسة

 إعداد�دفاتر�الشروط�ا��اصة�بالصفقات�العمومية�ومتا�ع��ا -

 �شراف�ع���مخازن�املؤسسة،�من�خالل�بطاقة�املخزون�وإعداد�ا��رد -

 �سي���امل��انية�تحت�إشراف��مر�بالصرف -

 ضمان�مسؤولية��عوان�امل�لف�ن�بتمو�ن�وتوز�ع�املواد -

 رميم��يا�ل�ومراقب��االغشراف�ع���تنفيذ�ال��امج�الصيان�وت -

�موافقةأو� - �دون �طبيع��ا ��انت �م�ما �املؤسسة، �وسلع �مواد �أي �بإدخال �السماح عدم

 مراقبة�ناب�املدير�امل�لف�باملالية�والوسائل

  :كما�أ��ا��شمل�ع���ثالث�م�اتب

 مكتب�امل��انية�واملحاسبة -

 مكتب�الصفقات�العمومية -

 مكتب�الوسائل�العامة�وال�يا�ل -

ف�ن�والعمال�املتعاقدين�و��تم�تمي���شؤون�جميع�املوظ مسؤولة�عن: الفرعية�للموارد�ال�شر�ةاملدير�ة�

  : بـ

 إعداد�مخطط�السنوي�ل�سي���املوارد�ال�شر�ة�وتنفيذ�مختلف�العمليات�الواردة�فيھ -

 �سي���حر�ات�املستخدم�ن�تحت�سلطة�املدير -

 ول�بھإعداد�وتنفيذ�املخطط�السنوي�للت�و�ن�وفق�للتنظيم�املعم -

 �سي���امللفات��دار�ة���ميع�املستخدم�ن -

 :�شمل�ع���مكتب�ن��ما

 مكتب��سي���املوارد�ال�شر�ة�واملنازعات -

  مكتب�الت�و�ن -

 

�ال��ية �للمصا�� �الفرعية �وس��: املدير�ة �تنظيم �عن �و�قسام� مسؤولة �ال��ية �املصا�� جميع

  .بھالتقنية،�حيث�تقوم�
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- � �املصا�� �ال�شاطات �تقار�ر�تقييم �إعداد �خالل �من �التقنية �و�قسام �س�شفائية

 .أسبوعية،�ش�ر�ة،�فصلية،�سنو�ة�حول��شاطات�املصا���و�قسام

 �شراف�ع���تنظيم�وس���املناو�ة�الطبية��دار�ة�وفرق�الشبھ�الط�� -

 الت�سيق�ب�ن�مختلف�املصا����س�شفائية��دار�ة�والتقنية -

 ا�عالقة�باأل�شطة�ال��يةمتا�عة�اشغال�ال��ان�ال���ل� -

  :�شمل�ع���ثالث�م�اتب

 .مكتب�الوقاية�ونظامھ�املحيط -

 مكتب�القبول�وحساب�الت�اليف -

 مكتب�تنظيم�ال�شاطات�ومتا�ع��ا�وتقييم�ا -

  بھتقوم� : املدير�ة�الفرعية�لصيانة�التج���ات�الطبية�والتج�يوزات�املرافقة

 والتج���ات�املرفقةإعداد�تنفيذ�ال��امج�صيانة�التج���ات�الطبية� -

 تحض���مشار�ع�العقود�ا��اصة�بصيانة�التج���ات�املرافقة -

 �شراف�ع���صيانة�الوقائية�والصيانة�الت��يحية -

�إ��� - �بإدخال�ا ��سمح �ال �املرافقة �والتج���ات �الطبية �التج���ات �طبيعة �تكن م�ما

 .املؤسسة�دون�موافقة�ومراقبة�نائب�املدير�امل�لف�بصيان��ا

  :ير�ة�ع���مكتب�ن�شمل�املد

 مكتب�الصيانة�التج���ات�الطبية -

 مكتب�صيانة�التج���ات�املرافقة -

  –ماسرى��-  EPSPاملوارد�ال�شر�ة�: املطلب�الرا�ع

  .نب�ن�فيھ�عدد�املستخدين�باملؤسسة��ل�حسب�إختصاصھ�

  توز�ع�املواد�ال�شر�ة�للمؤسسة�العمومية�لل��ة�ا��وار�ة�بماسرى ) : 02-02(ا��دول� 
  جدع�الطاقم  العدد

  

    أطباء�مختصون   02

  أطباء�عامون   48  الطاقم�الط��

  جراحة��سنان  16

  الصيادلة  02

  - العيادي��–النفسا�ي�  04

  الطاقم�الشبھ�الط��  217

  الطاقم��داري   29

  داري�ا��ذع�املش��كالطاقم��   61

  املجموع  379

 

 املواد�ال�شر�ة�وثائق�من�املؤسسة�العمومية�ا��وار�ة�،مص��ة: مصدر
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1إعداد�م��انية�العامة�: املبحث�الثا�ي
 

ان�املؤسسة�العمومية�لل��ة�ا��وار�ة�باعتبار�ا�تتمتع�بال��صية�املعنو�ة�و��ستقالل�املا���فا��ا�

���س���ا�املا���لقواعد�قانون�املالية�واملحاسبة�العمومية�و��م�ر�الذي�يجعل�ا�تتمتع�بم��انية�مستقلة� تخضع

�مستوى� حيث �و�ع�� ��ا �التحض���و�اعتماد �مستوى �غ�� �و�قيود �الجرءات �املالية �الوسائل �مختلف تخضع

 من�قبل�السلطة�الوصية مراقبا��ا

 مرحلة�التحض���و��عداد: املطلب��ول��

مثل�ا�ماسرة�ان�حق�تحض���و�إعداد�امل��انية�العامة�ع���املؤسسة�العمومية�لل��ة�ا��وار�ة�             

��داري  مثل �املحاسب �املدير�بمساعدة �يقوم �الدولة،و�نا �ومؤسسات ��(�يئات �املالية��)املقتصد �السنة أثناء

�ع��� ا��ار�ة �باعتماد �املقبلة،و�ذا �املالية �للسنة ��ولية �امل��انية �إعداد �أجل �من �وتحليل�ا �املعطيات بجمع

�من �ووز�ر� مجموعة �وز�ر�ال��ة �ب�ن �املش��كة �الوزار�ة �امل��انية�التعليمات �إعداد �طر�قة �تتضمن املالية

للمؤسسة�حيث�يتم��ر �صغالم�رحلة�عادة�من�املستوى��و�تبدأ��ذه ���تحض���امل��انية وتقديم�ا،وال����ساعد

�روتي��،حيث �عمل �وفق �اقتصادية� تحض���امل��انية �ومؤشرات �مختلفة �ملعطيات �وفقا ��حتياجات �ضبط يتم

تعليمات�الوزار�ة،يقوم�بإرسال�التوج��ات�و�التعليمات�ا���مختلف�املصا����عد�أن�يلتقي�مدير�ال واجتماعية

�و� الطبية �ال�شاطات �حيث �من �توقعا��ا �بتحديد �بدور�ا �تقوم �و�ال�� �و�دار�ة �السنة���عباءوالتقنية خالل

ل�ا�جو�ر�ا�،و�املطلو�ة�،�و�عيد�ا�مرة�أخرى�للمدير�الذي��عمل�ع���جمع��ذه�املعطيات�بدراس��ا�و��عدي املالية

 ال���تحكم�مرحلة�اعداد��سسمرحلة�التحض���و��عتماد�للم��انية��س��شد�بمجموعة�من��عتبارات�و� ��

 مشروع�الدورة�العامة�و�املتمثلة����اعتبارات�تنظيمية�و�اعتبارات�فنية�و�املتمثلة����جميع�ا��طوات�ال���ع��

�،فاملواز  �البداية �عند �تحض���املوازنة �غ��أساس�ا �و�ر�ما �الرسمية �ا���ات �سلوك �تحكم �خطة �باعتبار�ا  نة

 �س�ند�ا���ما�يضمن�واقعي��ا�و�رشد�ا�و�بلمكن�ان�تقوم�ع���اساس�عشوا�ي�رسمية�ملدة�سنة��املة�ال�ي

  :ذلك�من�خالل�تحديد�ما�ي��

 :�شمل�نقطت�ن�: م��انية�ال�س���

 .و�ما�سبق�ا�2017 سنةلقائمة��سديد�الديون�ل- 1  

2 - � �حصيلة �الواقعية �و�املتمثل2018 لسنةالنفقات ��ذه��ة �خالل �تحقيقھ �املراد �العمل �مخطط ��

السنة�سواء�ما�شمل�من�اقتناء�معدات�او�مستلزمات�الطبية�و��دو�ة�او�اللقاحات�او�مستلزمات�املكتب�او�

  . من�النفقات�املختلفة��الك�ر�اء�و�غ���ا�ف�سديد�مصار�

 :م��انية�املستخدم�ن

ش�ر�بإضافة�ا���املرد�ودية�و�املنحة�املدرسية�و�كذا�اجور�عمال�املناو�ة�لسنة��12جور�العمال�ملدة�أ�-

2018  

  .طبقا�ملخطط��سي���املوارد�ال�شر�ة��2018خطة�مشروع�توظيف�سنة���-

مشروع� رؤساء�مختلف�املصا���واملدر��ن�الفرعي�ن،و�عد�ا��عد�املدير يتم�إجراء�اجتماع�مصغر�ب�ن�ر

  )01-2ينظر�للم��ق�رقم�(  �ولية�انية�امل�

  )�قرا�ر�و�املصادقة�إلعداد�امل��انية�(مرحلة�منح�و�تخصيص��عتمادات�: املطلب�الثا�ي�
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�عل��ا� �او�املصادقة �املوازنة �عملية �الن �و�ذلك �حساسية �و�أك���ا �املراحل �أدق �من �املرحلة �عت����ذه

�املوازنة تمثل �تناقش �ال�� ��خ��ة ��عت���من��املرحلة �ال�� �ح���التنفيذ �إ�� �إخراج�ا �ع�� �العمل �قبل خالل�ا

�ال��نامج� اختصاص �سالمة �من �التحقيق �مسؤولية �تقع �الشعب �لقوى �ممثلة �ل�و��ا �ال�شر�عية السلطة

طر�ق�اعتماد�امل��انية�و�تناقش��ذه�امل��انية�مع�ع���مستوى�محل��دارة�و�علم�مجل�الط��� والسياسات�عن

�تقو  بذلك �العموميةكما �املؤسسة �ب م �ا��وار�ة �لل��ة �املتعلقة�ماسرة �امل��انية �احتياجات بتحض���قائمة

يتم�إعداد�امل��انية��بتدائية�وذلك�بقيام�محضر�و��ون�قانونيا���� النفقات�ال���يوجد�ف��ا�نقائص بالعناو�ن

  .)02-02(للم��ق�رقم�ينظر� �التا�� من�السنة�ا��ديدة�ي�ون ��و���ش�ر�الثالث�

 ع���الساعة��محضر�اجتماع�مجلس��دارة�رقم��-اوال

ع���الساعة�التاسعة�, املوافق�ليوم�الثامن�و�العشرون�من�ش�ر�فيفري��ة�عشر�ثماني���عام�ألف�ن�و�

� �مدير�,صباحا �رئاسة �تحت �بماسرة �ا��وار�ة �لل��ة �العمومية �بمقر�املؤسسة ��دارة �مجلس �اجتماع ا�عقد

 حيث��عمال �غرض�تداول�النقاط�املدرجة����جدول عبد�الغ���:ال��ة�و�الس�ان�لوالية�مستغانم�السيد�

�حا ��ان �الوا�� �عن �ممثل �والس�ان �مدير�ال��ة �من ��ل �البلديات, ضرا �ماب�ن �ا��ز�نة �املجلس, ممثل  ممثل

� �ألوال�ي �الط��,الشع�� �املجلس �, رئ�س ��قتصادية �التأمينات �ممثل �الطبي�ن �املستخدم�ن  ممثل,ممثل

 و�كذا, مرتقي�ال��ة��ممثل�جمعيات, ممثل�العمال�,ممثل�التأمينات��جتماعية, املستخدم�ن�الشبھ�الطبي�ن�

  .مدير�املؤسسة�

  2018املصادقة�ع���امل��انية�ال�سي����بتدائية�لسنة��-ثانيا :

�القانونية  �النصاب �من �و�التأكد �با��ضور �ال��حيب �القرار�الوزاري�, �عد ��دارة �مجلس �السيد قرأ

� املش��ك �� 00000738رقم ��� � 13املؤرخ �2018فيفري �لل��ة�� �العمومية �املؤسسة �تم �بمقتضاه و�الذي

 :دينار�جزائري�مبلغ�ل�سي���امل��انية��ولية�للمؤسسة��موزعة��التا����74.070.000.00ا��وار�ة�مبلغ�

 

  ماسرةللمؤسسة�العمومية�لل��ة�ا��وار�ة�ب�2018يب�ن�توز�ع��يرادات�لسنة�) 03-2( ما��دول�رق

  
  �ة�امل��انيةمص��ماسرةوثائق�للمؤسسة�العمومية�لل��ة�ا��وار�ة�ب: املصدر�

 رقم��بواب العناو�ن  املبالغ

 1 مسا�مة�الدولة 396.570.000.00

 2 مسا�مة��يئات�الضمان��جتما�� 80.000.000.00

 3 مسا�مة�املؤسسات�و�ال�يئات�العمومية 0

1.500.000.00  

 
 4  إيرادات�متحصل�عل��ا�من��شاط�املؤسسة

 5 إيرادات�أخرى  0

 6 أرصدة�السنوات�املالية�لسابقة 0

   املجموع 478.070.000.00



عمومیة للصحة الجواریة ماسرةال

 

 

�ا��وار�ة� �لل��ة �العمومية �املؤسسة �إيرادات ��� �الدولة �مسا�مة ��سبة ان

 املو��ة����ا��دول مسا�مة��يئات�الضمان��جتما���،�و�كذا��يرادات��خرى�و�

  :و�ذلك�وفق�ا��االت�التالية�و�يمكن�شرح�ذلك�وفق�الدائرة�ال�س�ية�التالية�لإليرادات

 للمؤسسة�العمومية�لل��ة�ا��وار�ة�ماسرة�

 امل��انيةمص��ة��سي���

� �ا���ارتفاع�مجموع��رادات . والعكس���يح��يؤدي

�العامة� ��يرادات �ان ��ع�� �و��ذا ،� �ألسعار�املحروقات �املتواصل �التد�ي نجد

 الدولة����ايرادات�امل��انية�����سبة�مرتفعة�حيث�تقدر�ب

و�ذلك�من�خالل�مدا�خيل�ا��باية�الب��ولية�ال���تتحصل�عل��ا�الدولة�بقيمة�مرتفعة�من�مدا�

�ي�ون�مصدر�ا�اقتطاعات�من�اجور باملائة�

نالحظ�ان��ذه�ال�سبة�منخفضة�جدا�أي�شبھ�منعدمة�

  ��دما�ي

3
0%

4
0%
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�ا��دول  �خالل �من �ا��وار�ة� نالحظ �لل��ة �العمومية �املؤسسة �إيرادات ��� �الدولة �مسا�مة ��سبة ان

مسا�مة��يئات�الضمان��جتما���،�و�كذا��يرادات��خرى�و� مرتفعة�بإضافة�إ��

و�ذلك�وفق�ا��االت�التالية�و�يمكن�شرح�ذلك�وفق�الدائرة�ال�س�ية�التالية�لإليرادات

للمؤسسة�العمومية�لل��ة�ا��وار�ة�ماسرة��2018توز�ع��يرادات�لسنة�) 02-2 : (الش�ل�رقم��

 

 

 

 

 

مص��ة��سي���–املؤسسة�العمومية�لل��ة�ا��وار�ة�ماسرة�:املصدر�

�القول�أنارتفاع� ��أسعار�املحروقاتيمكن �ا���ارتفاع�مجموع��رادات يؤدي

�السنة ��ذه �خالل �العامة�  2018 فمن ��يرادات �ان ��ع�� �و��ذا ،� �ألسعار�املحروقات �املتواصل �التد�ي نجد

الدولة����ايرادات�امل��انية�����سبة�مرتفعة�حيث�تقدر�بنالحظ�أن��سبة�مسا�مة�:  مسا�مة�الدولة

و�ذلك�من�خالل�مدا�خيل�ا��باية�الب��ولية�ال���تتحصل�عل��ا�الدولة�بقيمة�مرتفعة�من�مدا�

باملائة��17تقدر�بحوا���:  خيل�ا�السنو�ة�مسا�مة��يئات�الضمان��جتما���

نالحظ�ان��ذه�ال�سبة�منخفضة�جدا�أي�شبھ�منعدمة�: إيرادات�متحصل�عل��ا�من��شاط�املؤسسة�

  باملائة�

��دما�يا�ع�ا�املجا�ي�و�و��ذا�راجع�لنقص�إيرادات�املؤسسة�لطا
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�� �لسابقة �املالية �السنوات �: أرصدة �ال�سبة ��ذه �ان �الكب�نالحظ �لإلنفاق �راجع �امل��انيات��ذا ����

  .�دم�وجود�با�السابقة�للمؤسسة�أي�ع

�و� �العمومية �و�ال�يئات �املؤسسات �مسا�مة �يخص �فيما �اما �السابقة �لسنوات �ا��تامية �امل��انية ��

  �سا�م����إيرادات�الدولة�يرادات��خرى�ف���منعدمة�لعدم�وجود�مؤسسات�

  النفقات: الفرع�الثا�ي�-ب

  .يمثل�توز�ع�نفقات�املوظف�ن�)04-2(جدول�رقم�:العنوان��ول�

ر  العناو�ن املبالغ

قم�

 �بواب

مرتبات��شاط�املستخدم�ن�املرسم�ن�و�امل��بص�ن�و� 130.400.000.00

 املتعاون�ن

 

1 

 2 التعو�ضات�و�املنح�املختلفة 172.510.000.00

 3 مرتبات��شاط�املقيم�ن�و�الداخل�ن�و�ا��ارج�ن 16.000.000.00

 4 مرتبات�املستخدم�ن�املتعاقدين -

�عباء��جتماعية�للمستخدم�ن�املرسم�ن�و�املرسم�ن�و� 72.500.000.00

 امل��بص�ن�و�املتعاون�ن

 

5 

 �عباء��جتماعية�للمقيم�ن�و�الداخل�ن�و�ا��ارج�ن -

 
6 

 7 �عباء��جتماعية�للمستخذين�املتعاقدين 4.000.000.00

  معاشات�ا��دمة�لألضرار�ا��سدية�و�ر�ع�حادث�العمل 150.000.00
8 

 9  املسا�مات����ا��دمات�اجتماعية 8.440.000.00

 وعجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامل 404.000.000.00

  . مص��ة�امل��انية�و�املحاسبة�ماسرةس�نادا�ا���وثائق�للمؤسسة�العمومية�لل��ة�ا��وار�ة�: املصدر

           

�و�              �املرسم�ن �املستخدم�ن ��شاط �ملرتبات �املوجھ �النفقات ��سبة �ا��دوالن �خالل �من نالحظ

مرتفعة�بإضافة�إ���� ماسرةا��وار�ة�بسة�العمومية�لل��ة�للمؤس امل��بص�ن�و�املتعاون�ن����نفقات�املوظف�ن
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و�ذلك�وفق�ا��االت�التالية�و� ا���نفقات��خرى�و�املو��ة����ا��دول  التعو�ضات�و�املنح�املختلفة�و�بإضافة

  .يمكن�شرح�ذلك�وفق�لدائرة�ال�س�ية�التالية�لنفقات�املوظف�ن

    2018يمثل��سبة�دائر�ة�بال�سبة�ملجموع�نفقات�املوظف�ن�لسنة�)    03-02(الش�ل�رقم�  

  

  املؤسسة�العمومية�لل��ة�ا��وار�ة�ماسرة:املصدر�

  :تحليل

باملائة�من�نفقات��43 حوا��نالحظ�من�خالل��ذه�ال�سبة�و�املقدرة�ب: التعو�ضات�و�املنح�املختلفة -

ساعة�للمتا�عة�املستمرة��24ا��ا�مرتفعة�و��ذا�راجع�ا���طا�ع�العمل�لدي�املؤسسة�للمدة�حيث�نجد� املوظف�ن

 و�ض�العمال�لد��ا�عن�مناو���م�بالليل�و��يام�العطلةعل��ا��ع لل��ة�املواطن�لذا

 الحظ�ان��ذه�ال�سبة�و�املقدرة�بن: مرتبات��شاط�املستخدم�ن�املرسم�ن�و�امل��بص�ن�و�املتعاون�ن

 ائة����مرتفعة�ايضا�بال�سبة�لنفقات�املوظف�ن�و��ذا�من�اجل��غطية�مرتبات�العمال�الش�ر�ة�ملدة�اث��بامل 32

  . عشر�ش�ر�من�السنة�املالية

�و�املتعاون�ن �و�امل��بص�ن �و�املرسم�ن �املرسم�ن �للمستخدم�ن ��جتماعية ��ذه�:  �عباء �خالل من

� ال�سبة �ب ��والد�� 18املقدرة �منحة �عن �العمال �لتعو�ض �و��ذا �معينة ��سبة �أخذت �قد �أ��ا �نالحظ باملائة

  .كذا�عن��زواج�العاطل�ن�عن�العمل القصر�و

�اجتماعية  �ا��دمات ��� �ال�سبة�املقدرة�من�نفقات�املوظف�ن�ب�: املسا�مات �2نجد�أيضا�أن��ذه

  .و�كذا����تمو�ل�السكن��جتما���و�منحة�التقاعد�املتمثلة����املسا�مة����املناسبات��جتماعية باملائة�و

  ة�أما�با���املواد�فنجد�أ��ا�تمثل��سب�منعدم 

�العمل� �حادث �و�ر�ع �لألضرار�ا��سدية �ا��دمة �منعدمة: معاشات ��شبھ �0.04تقدر�ب  0او�نقول

  .باملائة

32%

43%

4%

18%

1%

0%

2%

توز�ع�نفقات�املوظف�ن��

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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 .باملائة�1تمثل�حوا���:�عباء��جتماعية�للمستخذين�املتعاقدين

  باملائة��4تقدر�ب�سبة�: املستخدم�ن�املتعاقدينمرتبات� 

من�خالل��ذه�الدراسة�التحليلية�نالحظ�أن�معظم�النفقات�موجھ�ألجور�العمال�بال��ة�و�املتمثلة��

  . ش�ر�ة�ملدة�سنة�و��عو�ضات�املناو�ات رواتب���

  يمثل�توز�ع�نفقات�ال�سي��: العنوان�الثا�ي�

  ال�سي��توز�ع�نفقات�) 05-02( رقم��ا��دول 

 العناو�ن املبالغ
 لرقم

 �سديد�ملصار�ف 2.300.000.00
1 

  الدولة�مصار�ف�قضائية�و��عو�ضات�مستحقة�ع���عاتق 1.120.000.00
2 

 عتاد�و�أثاث 4.500.000.00
3 

 لوازم 4.500.000.00
4 

 أل�سة 2.200.000.00
5 

 ت�اليف�م��قة 6.500.000.00
6 

 السياراتحظ��ة� 2.700.000.00
7 

  صيانة�و�تصليح�امل�شات�القاعدية 4.000.000.00
8 

250.000.00 
 مصار�ف�الت�و�ن�و�تحس�ن��داء�و�إعادة�التأ�يل�و

 9  ال��بص�للمستخدم�ن

- 
 املصار�ف�املرتبطة�باملؤشرات�و�امللقيات�و�التظا�رات�العلمية��خرى 

  10 

  �غذية�و�مصار�ف��طعام 8.000.000.00
11 

  �يجار -
12 

18.000.000.00 
�دو�ة�و�املواد�الصيدالنية�و�املواد��خرى�املوج�ة�ا���الطب���سا�ي�

 13 و��ج�زة�الطبية
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  14  نفقات�ال�شاطات�العلمية�الوقائية 10.500.000.00

9.500.000.00 
 اقتناء�و�صيانة�العتاد�الط���و�م��قاتھ�و��دوات�الطبية

  15 

 املجموع 74.070.000.00

  مص��ة�امل��انية�و�املحاسبة�-ماسرةاس�نادا�ا���وثائق�للمؤسسة�العمومية�لل��ة�ا��وار�ة�ب: املصدر�

�املوجھ �النفقات ��سبة �إن �ا��دول �خالل �من ��خرى��  نالحظ �و�املواد �الصيدالنية �و�املواد دو�ة

�الطبية �و��ج�زة ���سا�ي �الطب �ا�� �باالضافة�.املوج�ة �و��ا�� �الوقائية �العلمية �ال�شاطات نفقات��نفقات

� �وامل��قات �العتاد �ال�سي���صيانة �بنفقات �مقارنة ��ك���ارتفاعا �ال�سب �الثالثة ��بواب ��اتھ �تمثل � الطبية

  .�خرى�للمؤسسة

� �بال�سبة �دائر�ة ��سبة �ال�سي���يمثل �لنفقات �التالية �ال�س�ية �لدائرة �وفق �ذلك �شرح ملجموع�و�يمكن

 2018 نفقات�ال�سي���لسنة
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  توز�ع�نفقات�ال�سي���) 04-02: (الش�ل�رقم�

  

  املؤسسة�العمومية�لل��ة�ا��وار�ة�ماسرة�:املصدر�

  

  التحليل

  : الحظ�من�خالل��ذه�ال�سبة�الدائر�ة�انن

  باملائة�من�مجموع�نفقات�ال�سي����3.11تمثل��سبة�:�سديد�الت�اليف�

  .باملائة��1.51تمثل��سبة�:الرسوم�القضائية��مصار�ف

  .باملائة��6.08تمثل��سبة�: عتاد�و�اثاث�

  .باملائة��3.11تمثل��سبة�: املستلزمات�

  .باملائة�2.97تمثل��سبة�: �ل�سة�

  باملائة��7.78تمثل��سبة�: مصار�ف�املرافق�

  باملائة��3.65تمثل��سبة�:حض��ة�السيارات�

  .باملائة��5.40تمثل��سبة�:  صيانة�و�ترميم�ال�يا�ل

  .باملائة��0.34تمثل��سبة�: نفقات�ت�و�ن�و�تطو�ر�العمال�و�تحس�ن�مستوا�م�

  .باملائة��10.80تمثل��سبة�:التغذية�و�نفقات��طعام�

1; 3,11 2; 1,51

3; 6,08

4; 6,08

5; 2,97

6; 8,78

7; 3,65

8; 5,40

9; 0,34

10; 0,00

11; 10,80

12; 24,30

13; 0,00

14; 14,18

15; 12,83

توزیع نفقات التسییر 
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تمثل��سبة�:�دو�ة�واملواد�الصيدالنية�و�املنتجات��خرى�املعدة�للطب�ال�شري�و�التج���ات�الطبية�

  . باملائة�24.30

  .باملائة��14.18تمثل��سبة�: نفقات�ال�شاطات�العلمية�الوقائية�

 .باملائة��12.83تمثل��سبة�:امل��قات�و��دوات�الطبية�,اقتناء�و�صيانة�العتاد�

 و�عد�إعطاء�السيد�رئ�س�مجلس��دارة�ال�لمة�للسيد�مدير�املؤسسة�للتفصيل�����عتمادات�املالية�

  :تب�ن�ما�ي���2018املمنوحة����م��انية�ال�سي����بتدائية�لسنة�

� �لسنة �املمنوحة �املالية ��عتمادات �املدير�ان �السيد �نفقات��2018أو�� �جميع �و��غطي ��افية تبقى

�العلمية� �ال�شاطات �بنفقات �عشر�ا��اص �الرا�ع �الباب �عدا �او�الثا�ي ��ول �بالعنوان ��علق �ما �سواء للسنة

� ����للوقاية �للمؤسسة �كب��ة �صعو�ات �س�ش�ل �مما �و�ذا �املمنوحة ��عتمادات ��� �فادح �تقص ���ل فانھ

� ��خ��ة �لل�ذه ��شاط ��عت���ا�م �الذي �الباب ���ذا �ا��اصة �نفقات �عملية�,�غطية �املدير�ان �اشار�السيد و�قد

شيد��نفاق�املنت��ة�من�توز�ع��عتمادات�املالية��انت�وفق�سلم�درجة��ولو�ة�����نفاق�و�اتباع�سياسة�تر 

  .طرق�الوزارة�الوصية�

  .����2018خ���خلص��جتماع�باملصادقة�ع���امل��انية��ولية�لسنة�

وقبل� تصدر�الوزارة�امل��انية�التكميلية�لتغطية�ال��زيجدر��شارة�انھ����حاية���ز�امل��انية��ولية�

  ��اية�السنة�املالية�

 1. و�الرقابة�عل��ا��مرحلة�تنفيذ:املطلب�الثالث�

�عت���مرحلة�تنفيذ�امل��انية�العامة�أ�م�املراحل�و��عت���املرحلة��خ��ة�من�مراحل�امل��انية�،و�يقصد�

�و�املحاسب� ��ذا ��مر�بالصرف �من ��ل �التنفيذ �ع�� ��شرف �بحيث ،� �التنفيذ �موضع �املختلفة �بنود�ا وضع

مجرد�تحصيل��يرادات�و�دفع�النفقات�ا���أدرجت����م��انية�و�ال�تقتصر�م�مة�تنفيذ�امل��انية�ع��� العمومي

ر��ذه�لعمليات����القتصاد�القومي�و�ان�تراقب�اتجا�ا��ا������داف�القتصادية�امل�شودة�ت�بع�اثأ ال�سي���بل

  �ستطيع����الوقت�املناسب��عديل�سياس��ا��رادية ح��

أصبحت�مصادر�تمو�ل�املؤسسة��1975نذ�سنة��عد�صدور��مر�م تحصيل��يرادات��:الفرع��ول  

كما��ع����يئات��عت���الدعامة��ساسية�للمؤسسة�ال��ية�و�ال���تتمثل العمومية�لل��ة�ا��وار�ة��عتمد

إعانات�الدولة�،�إعانات�ا��ماعات�املحلية�،�يرادات�الناتجة�عن�التعاقد�مع��يئات�الضمان�  ���سبق�الذكر�

الج�املقدم�للمؤمن�ل�م�اجتماعيا�و�ذوي�حقوق�م�و�املؤسسات�الت�و�ن�،ملخصصات�يخص�الع �جتما���فيما

��  �ست�نائية �عن ��قتصادية �التأمينات �،�عو�ضات �،الوصايا ��خضراال�يئات �،�يرادات �ور�ا��سدية  رى

 :املرتبطة�ب�شاط�املؤسسة�و����كتا��

لعالج�و�ا���تتمثل����ما�يقدمھ�املر�ض����مستحقاتخل�السنو�ة�الناتجة�عن�دفع�املر����ل�املدا -

 ���طباء��خصائي�نالراديو�و�العمليات�الكشفية�ملر��املقيم����أي�قسم�من�املؤسسة�او�مصا����شعة�و� او

ل�السنوي�للمداخل�إ���آم�ن�ا��ز�نة��نقود�إ���املص��ة�امل��لة����ال�ا��راح�ن�حيث�يتم�تقديم��ذه�ال و

 .ل�إيداعصش�ل�و  ��
                                                           

المدیریة الفرعیة للمالیة و الوسائل مصلحة المیزانیة  
1
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لعطل�املرضية�حيث�يتم�اقتطاع�من�اجر�العمالء����مص��ة�الرصيد��يام�ال���غاب�ف��ا�العامل�ا-

 منصبھ��س�ب�خالة�مرضية�مثل�عطلة�الوالدة عن

 بات�غ���م��رة�او�تنفيذ�عقو�ات�إدار�ة�ملخالفةجور�العمال�و�ال���ت�ون��س�ب�غيا�قتطاعات�من�أ-

 مص��ة�الرصيد�بدوره��عملية��قتطاعالعامل�لقوان�ن�العمل�ا���يقوم�أيضا�

�مرور�و� - �حادث �ن�يجة �للمؤسسة �املؤمنة �التام�ن �شركة �تقدم�ا �مالية �مبالغ ��� �التأمينات �عو�ض

 املركبات�او��وارث�طبيعية�ا�و�حادث�عمل انكسار

امل�اتب�مدا�خيل�أخرى�تتمثل����مبيعات��ج�زة�الطبية�امل�تلكة�او�العاطلة�عن�العمل�و�تج���ات� -

 أصبحت�غ���صا��ة�لالستعمال ال��

 حيث�و�تتم�عملية�تنفيذ�امل��انية����التفاصيل�التالية�سي���النفقات�: الفرع�الثا�ي�

 - ترخيص�امل��انية: اوال

�ا��دود� �حسب �و�لكن ��نفاق �طر�ق �عن �امل��انية �تنفيذ �م�مة �العمومي �و�املحاسب   �مر بالصرف

  يتو��

ي�ون�ذلك�ب�سديد�نفقات�و�يقوم��جراء�العادي�ب�نفيذ�النفقات�العامة�ع���مبدأ�للسنة�املالية�و�

  ب�ن�وظائف��م�ر�بالصرف�و�املحاسب الفصل

  :ان�تنفيذ�امل��انية�يف��ض�اجتماع�شرط�ن��ما�

   تأش��ة�امل��انية�و�أصل�الدين�العمومي�

  تأش��ة�املراقب�املا���للم��انية�و��عتمادات�املخصصة- 1

�قانون�ت �بموجب �سنو�ا �محددة ،� �للمؤسسة �ال��ائية �و�النفقات ��يرادات �من �العامة �امل��انية �ش�ل

�و �العامة املالية �للنفقات �العادي �لتنفيذ �مسبق �شرط ��و �العامة �امل��انية �ع�� �التصو�ت �فان ان� ذلك

و�ال� االت�است�نائية�عتمادات�تفتح�حسب�طبيعة�النفقات�بحيث�ال�يمكن�استعمال�ا�لنفقات�أخرى������ح

�عد�إعداد�امل��انية� يمنكن�تنفيذ�النفقات�العامة������حدود�املبالغ�املقدرة�من�طرف�امل��انية�العامة�سنو�ا

�عد�ا�ترسل�ا���مص��ة� حسب��عتمادات�املخصصة�ل�ا�،�تبعث�ا���وا���الوالية�من�اجل��مضاء�عل��ا�و

يع�املواد�بطاقات�التكفل���م و�تأش���ا�و��عد�ذلك�يقوم�املقتصد�بإعداد�الرقابة�املالية�و��ذا�للمصادقة�عل��ا

إ���املراقب�املا���لتأش���ا� ر�بالصرف�امل�لف�،�و�إرسال�او�إمضا��ا�من�طرف��مر�بالصرف��سا����أو��م

 .املراقب�املا���يل��م���ا وفقا�للشروط�املب�نة����املرسوم�التنفيذي�املتعلق�بالرقابة�السابقة�للنفقات�ال��

 صل�الديون�العموميةأ- 2

ال�حق��نفاق�دون�إ�شاء��ل��ام�باإلنفاق�،�فان��ان�التصو�ت�ع���ان�ترخيص�امل��انية�ال��عطى�إ

��لذلك�حيث�البد�من�ان�وجود�الدين�يمثل�الشرط��سا��العامة��و�شرط�شك���من�اجل�تنفيذ�ا�ف امل��انية

و�لتنفيذ�امل��انية�يراقب� ثبات�بما�يقتضيھ�ل�سي���املحاس���للنفقات�العمومية�ل��ام�و�التصفية�و�� مرحلة

يمكن�ان�ي�ون�أمام�توفر��عتمادات�املالية�و�يرفض�أم�ن�ا��ز�نة��ذ�ا  و�كذا�توفر��موال توفر��عتمادات

  .�موال����ا��ز�نة الوالية�الدفع�لعدم�توفر
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��ل�عنوان�  �سوف�نب�ن�����عد�تقسيم�امل��انية�حسب �حيث �ا���مواد �ال���تنقسم�بدور�ا إ���أبواب

�الباب ا��دول  �التقسيم �بنفس �املقسمة ��بواب �مجموع �من �كمثال �للم��انية� 15 التا�� �الثا�ي �العنوان من

  )01أنظر�م��ق( ال�سي��

 إقتناء�و�صيانة�العتاد،�امل��قات�و��دوات�الطبية: ا��امس�عشر�الباب 06-2 رقم��ا��دول 

  الرقم طبيعة�املصار�ف �عتمادات��ولية� �عتمادات�املعدلة �عتمادات�املراجعة

 01 إقتناء�العتاد�الط�� 5250000.00 - 5250000.00

800000.00 - 800000.00 
إقتناء��دوات�

 الطبية

02 

800000.00 - 800000.00 
إقتناء�امل��قات�

 الطبية�و�ا��راحية

03 

 04 �ثاث�الط�� 2000000.00 - 2000000.00

 -  

عتاد�العالج�ا��ر�ي،�

إعادة�التكييف،�إعادة�تأ�يل�

 املر����و��ختبارات�النفسية

05 

650000.00 - 650000.00 

ت�اليف�صيانة�

وتصليح�العتاد�الط���بما����

 دلك�قطع�الغيار�

06 

نفقات�ع���حساب�  - 

 السنة�املالية�املقفلة�

07 

9500000.0

0 

 مجموع�الباب�ا��امس�عشر� 9500000.00 -

  املصدر��مص��ة�امل��انية�املؤسسة�العمومية�لل��ة�ا��وار�ة�ماسرة���

 أن�التقسيم�لالعتمادات�  نفقات�العتاد�و�التج���ات�الطبيةو�املتمثل� :نالحظ�من�خالل��ذا�ا��دول�

   :التا�� املالية��ان�بقيم�مختلفة�و�املب�نة����الش�ل�البيا�ي
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      توز�ع�الباب�ا��امس�عشر�من�نفقات�ال�سي�����05- 2الش�ل�رقم�

  

  املؤسسة�العمومية�لل��ة�ا��وار�ة�ماسرة�:ملصدر�ا

� �الش�ل�البيا�ي�ان: التحليل ��ذا �خالل املمنوحة�����قامت�بتوز�ع��عتماداتاملؤسسة��نالحظ�من

�� �وفقا � �الباب �و�تبع�ذا �لال �اجا��ا �اسعار�املعد�.القصوى �ولو�ةا �ان �تجدر��شارة ��ك���كما ��� �الطبية ات

  .اسعارارتفاعا����

 )الرقابة�املالية(إعداد�بطاقات��ل��ام�و�تأش���ا: ثانيا

 تتضمن�نفقات�ال�سي����غطية��عباء�العادية�الضرور�ة�للمصا���العمومية�ال������ل�اعتمدا��ا���

و� ي�ب���بان�ت��ر��عتمادات�أالزمة�لتغطية�نفقات�ال�سي�������ل�سنة�امل��انية�العامة�للدولة�،�كما�نذكر�بأنھ

 ����ل�مجموع��ا�و�ال�تحول��عتمادات�لسنة�املالية�معينة�ا��ق����تحديد�ا�لسنة�املالية�املوالية

  تتم�عملية�تنفيذ�النفقات�حسب�املراحل��و��: إعداد�بطاقات��ل��ام� :تية �

،�فاالل��ام����املؤسسة��عت���أو���" �ل��ام��جراء�الذي�تتم�بموجبھ�إثبات��شوء�الدين�عد�: "�ل��ام�

�إعداد� عمل �و�عند �املوظف�ن ��عي�ن �عقد �،إبرام �البضا�ع �مثال�طلب �دينا �عليھ �ي�تج �و�الذي ��دارة �بھ تقوم

���ما�يخص�نفقات�ال�سي���يجب�ان�ي�ون�مرفق�بوثائق�اثباتية�ل�شوء�الدين�وس��ى�مثال�ن�ع���ذلك� �ل��ام

 نفقات�املستخدم�ن و

 �سمح�التصفية�بتحقق�ع���أساس�الوثائق�املحاس�ية�و�تحديد�املبلغ�للنفقات�العمومية: التصفية�

�و�ي�ب�� �امل��انية �من �املقرر ��عتماد �من �و�خصمھ �للدائن �املستحق �لتقدير�املبلغ �القرار�ا��اص �بھ  و�قصد

و� ول�ميعاد��ستحقاق�الدين،�و�من�انھ�لم��سبق��سو�تھ�بالدفع�و�تتعلق�مرحلةالتأكد�����ذه�املرحلة�من�حل

  التصفية�أساسا��عد�وصول�البضاعة�املطلو�ة ( service fait) . الفاتورة

5 600 000,00

800 000,00 800 000,00

2 000 000,00

0,00
300 000,00

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

توزیع الباب الخامس عشر 

Série1 Série2 Série3
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القائمة� وفيما�يتعلق�باجور�املوظف�ن�يتم�مراعاة�ما�ي��: و�املتعلق�بنفقات�املستخدم�ن��01املثال�رقم�

  املتعلقة�باملوظف�ن�و�ال���ستو������ ؤسسة�العمومية�ال���تحتوي�ع���مجمل�املعلومات�سمية��ملوظفي�امل

  .القائمة��سمية�لالسالك�املش��كة�كمثال�عن��ل�العمال�:البيان�التا�����

  

  اسالك�املش��كة للموظف�ن �سمية القائمة 06-2:الش�ل�رقم�

  

  

  

  

  

  ماسرة�–املصدر�مص��ة�املوارد�ال�شر�ة�املؤسسة�العمومية�العمومية�لل��ة�ا��وار�ة�

ملفات�التعي�ن��عد�وصول�ا�من�طرف�مدير�ة�املوظف�ن�نجد�ذلك�امللف�يحتوي�ع���ا�م�الوثائق���-

 التالية

 قرار�التعي�ن-

 الرتبة-

  

 الوثائق ا�م ع�� يحتوي  امللف ذلك نجد املوظف�ن مدير�ة طرف من وصول�ا �عد التعي�ن ملفات و

  :التالية

 الرقم��ستدال��-

 ش�ادة�ا��الة�العائلية-

 .املنح�العائلية-

  ش�ادة�إثبات��ستقالة����حالة��ستقالة-

 - كشف��جور 

للموظف�ال���سيأشر�عل��ا� �دار�ة��وليةثم�نقوم�بتحض���بطاقة��ل��ام�املو��ة�قائمة�ال��الت�

لتا�عة�للبلدية�طرف�ا��ز�نة�ا من�طرف�املراقب�املا���و��عد�ثبوت�الدين�تأ�ي�مرحلة�الدفع�للعائد�الش�ري�من

 ر�لسنة�ا��الية�مع�مراعاة��ل�ا��قوق��خرى ملدة�اث���عشر�ش�

 أي شراء عند املس��ة املصا�� ع�� يجب املصا�� �سي�� عند:  ال�سي�� بنفقات املتعلق و :2 رقم املثال

  : ي�� ما �� املو��ة بمراحل بضاعةاملرور

 الشعبية الديمقراطية ا��زائر�ة ا��م�ور�ة

 املس�شفيات إصالح و الس�ان و ال��ة وزارة

 مستغانم لوالية الس�ان و ال��ة مدير�ة

 بماسرة ا��وار�ة لل��ة العمومية املؤسسة

 �سالك�املش��كة:السلك

  تق�������عالم���� :الرتبة

 الرقم
�سم�

 واللقب
 تار�خ��زدياد

الرتبة�

 ا��الية
 تار�خ�التوظيف

 اخر

  درجة

 تار�خ

  السر�ان
  املالحظة

مختار�  01

  محمد

تق������  26/02/1984

  �عالم����

06/01/2013  2  06/07/2018    

  

  المدیر                                                                                                
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  PCH الصيدلية�املركز�ة�للمس�شفيات�� املورد�حالة بدراسة نقوم مثال

 دينار للمس�شفيات املركز�ة الصيدلية ،دينار�جزائري�130999.70 قيمتھ مبلغ �شراء املؤسسة قامت

 :التالية باملراحل تمر الشراء عملية فان لذا ، املورد �ذا عند من جزائري 

 �ل فيھ مو��ا طلب سند �� املؤسسة احتياجات بتحديد النية الصيد مع املقتصد �عمل: 01املرحلة

 التجاري  ال��ل ،رقم الطلبية،السعر إعداد املطلو�ة،تار�خ ،الكمية عنوانھ و املورد اسم ، الطلبية رقم من

 03- 02:  رقم امل��ق انظر(:  التا�� البيان �� املو��ة

 

  سند�طلب) 07-2(الش�ل�رقم�

  

  

  

  

  

  

  

  املؤسسة�العمومية�لل��ة�ا��وار�ة�ماسرة�� 05اس�نادا�ا���امل��ق�رقم��مصدر 

 بطاقة��ل��ام��انظر�امل��ق�رقم�: 2املرحلة�

مع�العلم��000رقم��مع�دالطلبية���اجات� وضع�بطاقة��ل��ام�و����وثيقة�يقام�ف��ا�ب���يل�سند: 

  من��3ان�ملادة�

  

  

  

  
  

  

  مص��ة�امل��انية�و�املحاسبة�للمؤسسة:املصدر�

  

  

 والية�مستغانم

153......املؤسسة�العمومية�لل��ة�ا��وار�ة�ماسرة����������������������������������������������������������������������سند�طلب�رقم  

2018-10- 15بتار�خ�  

  PCH  للمس�شفيات املركز�ة الصيدلية: املورد

  شراء�مواد�طب��سنان:  موضوع�الطلبية

 ال�سمية القياس�الوحدوي  الكمية السعر�الوحدوي  السعر��جما��

69135.00 1152.25 60 60 Anesth Mep 2% 

48376.00 483.76 100 100 Aguilles dentaires 

0.4 long 

3611.14 1805.57 2 2 Eugenol pur 
خارج�الرسوماملبلغ� 121122.14  

9877.56 % الرسم�ع���القيمة�املضافة������������������������������������  19  
 املبلغ�شامل�الرسوم 130999.70

  مائة�و�ثالثون�الف�و��سعمائة�و��سعة�و��سعون�دينار�و�سبعون�سن�يم� : باألحرف املبلغ

  المقتصد                                                  2018/ 15/10ماسرة یوم                  

  بالصرف األمر                                                                                                          
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  : 02املرحلة�

  �ل��ام بطاقة

 .سند ب���يل ف��ا يقام وثيقة �� و �ل��ام بطاقة وضع

�ناك�عمليت�ن�سبقت��اتھ�(13 الباب من9 ملادة ان العلم مع 153 رقم الصيدلية ��اجات الطلبية

و�ذه�تحمل�رقم� )عمليت�ن�تم�اجراؤ�ما�سابقا�ف�ما� 3و��2رقم�أما�ل�اعتماد�امل��انية�مثت�01العملية��رقم�

  )04-2أنظر�امل��ق�(04

  :فنجد��ل��ام�� ط�ر ع�� أما

 السنة -

 د�لرقم�السنا-

  .موضوع�النفقة�و��قتصاد-

 لعنوان�،الباب،�املادةا-

 . الرصيد�القديم�و�املبلغ�العملية�املؤدات

  الرصيد�الذي�سي�ون�موضوعا�لالل��ام�بالصرف����العملية�املقبلة

 - الطلبكما�يجب�تحديد�طبيعة�النفقة����ا��انة�املخصصة�لذلك�التار�خ�الفع���لسند�

  �،�و�املو��ة����البيان�التا��ختم�و�إمضاء��مر�بالصرف��سا��-
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  قة�ا��ل��امبطا08- 02 رقم� الش�ل

  

  

  

  بطاقة��ل��ام�) II-08(الش�ل�رقم�

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مص��ة�املالية�و�امل��انية�للمؤسسة:املصدر�

 الشعبية الديمقراطية ا��زائر�ة ا��م�ور�ة

 املس�شفيات إصالح و الس�ان و ال��ة وزارة

 مستغانم لوالية الس�ان و ال��ة مدير�ة

  بماسرة ا��وار�ة لل��ة العمومية املؤسسة

  بطاقة��ل��ام

 م��انية�املؤسسات�ذات�الطا�ع��داري 

                                                                                                   
                      

:املوضوع  

2018لسنة������������������������  

  ا��ديدالرصيد�  مبلغ�العملية  الرصيد�السابق  املادة  الباب  العنوان

II  13  9  131000.00 130999.70  0.30  

  مالحـــــظات������������������������

  نفقات�ال�سي���II: العنــوان

  املواد�الصيدالنية�و�مواد�املخ���املوج�ة�للطب���سا�ي�و��ج�زة�الطبية�,�دو�ة� 13: البــــــاب

  مواد�و�مس��ل�ات�خاصة�بطب��سنان� 1: املـــــادة

   2018د�سم����09ماسرة�يوم�������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
  املدير

 سنة:........................ 

 بطاقة االلتزام رقم:............

 تأشیرة المراقب المالي 

 في یوم:.................... 

 رقم:....................... 

 اقتصاد

 املصار�ف
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��ع����عد�ا��صول�ع���التأش�: استالم��و�صل) 05- 06- انظر�امل��ق�رقم�(وصول�الفاتورة: 3املرحلة�

�املا�� بطاقة �املراقب �طرف �من �و���ل��ام ��ص�� �الطلب �وصل �يوجھ ،� �الشراء �مراحل �اتمام �ع�� �موافقة اي

منھ�للمورد�ع���ان�يرفق�احد�ما�بالفاتورة�و�تبقى�ال���ة�الثالثة�يحتفظ���ا����دف���وصل�الطلبات� ���ة

�ت�س���عملية�املراقبة�عند��قتضاء�وقبل��سلم�للمورد�ترسل�إ����مر�بالصرف�لتوقيع�عل��ا�و�املو��ة ح��

  )07-06(انظر�م��ق�رقم�: البيان�التا�� ��

تم�تقسيم�الطلبية�ا���جزئ�ن�أي�معناه�وجود�فاتورت�ن�و�سندي�استالم�نحن�سناخذ�واحد��:مالحظة

  :كمثال�
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   PCHللمورد��20182/2018فاتورة�رقم�) 09-02( الش�ل�رقم�

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مص��ة�املالية�و�امل��انية�للمؤسسة��املصدر 

و�عقد�صيانة�،� تاد�الط���ف�ش��ط�تقو�م�تقديري�أما�فيما�يخص�بإصالح�عتاد�امل�اتب�و�صيانتھ�الع

 عملية�التصفية�تتم��عد�استالم�املصا���املس��ةمستوى�املؤسسة�العمومية�ذات�الطا�ع��داري�فان� وع��

�ي�� �بما �تقوم �ال�� �و�الفاتورات �ال���يل� اللوازم �رقم �،السعر�، �البضا�ع �،كمية �الفاتورة �تار�خ �من التحقق

الفاتورة�محدد�باألرقام�و�ا��روف�،�فيما�يخص�الصيانة�و��صالح�يجب� التجاري�،رقم�حساب�الدائن�،مبلغ

  .العاملة�و�السعر ساعات�اليدالتأكد�من�عدد�

  

  

  

PCH-ORAN  

  :..................................رقم التجاري  ال��ل

  ....................:..............رقم الضر��ية بطاقة

  ...................: ................ال��يد ا��ساب رقم

  و�ران : العنوان     

15/10/2018بتار�خ��153: طلبية�رقم  

  20182/2018:       فاتورة�رقم����������������������������������������������������������

قياس�الوحدوي ال الكمية السعر�الوحدوي  السعر��جما��  ال�سمية 

69135.00 1152.25 60 60 Anesth Mep 2% 

48376.00 483.76 100 100 Aguilles dentaires 0.4 long 

3611.14 1805.57 2 2 Eugenol pur 
 املبلغ�خارج�الرسوم 121122.14
9877.56 % الرسم�ع���القيمة�املضافة������������������������������������  19  

 املبلغ�شامل�الرسوم 130999.70
  .مائة�و�ثالثون�ألف�و��سعمائة�و��سعة�و��سعون�دينار�و�سبعون�سن�يم� : بالحروف المبلغ

  المورد إمضاء                                                                                                                                     
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  التحضر�ال��ا�ي�لبطاقات��ل��ام�: 4املرحلة�

� �التأش��ة �املس��ة �املصا�� �وضع �"�عد �مؤدات �اذ�" خدمة �ا��رد ��عملية �القيام �يجب �الفاتورة ع��

الفاتورات��عد�ذلك�تباشر�املصا���املعينة��ل��ام�بالصرف�،�حيت�يجب�ع���املصا���املس��ة�تص�يف� وجدت

 أساس�املادة�و�الباب�و�الفصل�امل�سو�ة�و�كذا����يل�العمليات�ال���يتم�القيام���ا������ل��ل��امات ع��

املس��ة� اليومية�للصرف�و���ل�النفقات�املدرجة��عد�عملي���التحقيق�و�الفحص�و�ال���يل�،�تبدأ�املصا��

القيام� ع�اسم�املورد�ع����ذه�ا��والة�من�اجلبإعداد�حوالة�الدفع�و�ال���تت�ون�من�ثالث�����يجب�وض

�مبالغ �مجموع �الفاتورة �مبلغ �الفاتورة �و�تار�خ �رقم ��ل��امات �طبيعة �حالة ��� �و�بالضبط ا��والة� بالصرف

و�بتم�إعداد�ا��والة�املتعلقة�بصرف�النفقات�و�املقدم����ثالث�����و�إرسال�ا�ا���مركز� باألرقام�و�ا��روف

ملعنية�مرفقا�بوثائق��ثبات�ال���تث�ت���ة�دين�الفاتورة�او�سند�الطلب�و�ملف�التعي�ن�ا�ا��ز�نة�البلدية

   ا��....

�املؤش و ��ل��ام �املبطاقة �املراقب �طرف �من �املادر�عل��ا ��� �املب�نة �لشروط �وفقا �املرسوم��05ةا�� من

املذ�ور� من�نفس�املرسوم�14ة�أيام��سري��جال�املنصوص�عل��ا����املاد10و����اجال��92- 414التنفيذي�رقم�

 أعاله�ابتداء�من�تار�خ�استالم�مصا���الرقابة�املالية��ستمارة��ل��ام�أما����حالة�الرفض�املؤقت

 . ابرام�الدين�العمومي:ثالثا�

�ال �لتنفيذ ��وليت�ن �املرحلت�ن �ا�� �التطرق ��عد �الدفع �مرحلة �تأ�ي �العامة �ع���النفقات ��ستوجب ��

 . للدائن�وفق�مرحلت�ن��م�ر�بالدفع�و�الدفع��سديده املؤسسة

  ر�بالدفع�م-

�عد��م�ر�بالصرف�أ�و�تحر�ر�ا��و�ت�إلجراء�الذي�يمر�بموج��ا�دفع�النفقات�العمومية�و�يتم��ذا�

ر�من�ا���ة�املختصة�إ���و�يقصد�بھ�تحر�ر�أم ر�بالصرف�إ���املحاسب�العموميالدفع�من�طرف��م�ر بتحر�ر�أم

فالدائن�ال��ستطيع�ا��صول�ع���دينھ�بمجرد� العامة�بالصرف�السابق�تحديده����مرحلة�التصفية�ا��ز�نة

او�من�ينوب�عنھ� يصدره��مر�بالصرف�الرئ���� ر�الذيلھ،�و�انما�البد�انھ�ي�تظر��م�تحديد�املبلغ�املستحق

ري�عن�طر�ق�وضع�حوالة�الدفع�و�تتم��ذه�املرحلة����املؤسسة�العمومية�ذات�الطا�ع��دا و بدفع��ذا�املبلغ

�ستوجب�ان�يو���بطاقة��ل��ام�لنفقة�ال���تخصم�من�م��انية�ال�سي���و�ذلك�تفاديا�لألخطاء�ال��� قبل�ذلك

 :ع���حوالة�الدفع،�و�يجب�بيان�ما�ي���ع���ا��والة�ما�ي�� ت��ز

 الرمز-

 -  رئ�س�ي�او�الثانوي املر�بالصرف�ال

  ل�سي��ا�-

   املادةالفرع،�الباب،�-

 )حساب�بن�ي�او�حساب�بر�دي�او�حساب����ا��ز�نة(ش�ل�الدفع�-
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من�الضروري�وضع�اسم�املستفيد�ح�ن�يتعلق��مر�بحساب�جاري�و�اسم�"��حالة��عي�ن�املستفيد��-

 .ح�ن�يتعلق�بحساب�البن�ي البنك

 أما�(اد�بالصرف�الرقم�الذي�وضع�سابقا�ع�����ل��عتم) مبلغ�الفاتورة�و�رقم��ل��ام�بالصرف�- -

 . فيجب�تحديد�الباب�و�املادة�و�الفرع�الذي�يخصم�منھ�)ال���يص�  ���حالة

 .سنة�ال�سي��-

  ر�بالصرف�الرئ�س�ي�او�الثانوي �م-

  )ترفق�الوثائق�إلثبات�حوالة�الدفع�(عدد�الوثائق�-

�أ- �بخانة �يتعلق ��� �"ما �املالحظات �" املرجع �صفقة �بالتفصيل �الوثائق �ت�يان �الفاتورة،�فيجب او�عقد

�ا��ساب�البن�ي�للمستفيد�ان�وجد��عد�ذلك�توضع�حوالة�الدفع����نفس�الش�ل� الرقم املبلغ�وكذلك�رقم

�يحرر�إشعا�ر�التحو�ل�ال��يدي�و�البن�ي�املخصص�العتماد�حساب� الذي �الطلب��عد�ذلك يوضع�عليھ�سند

 .املورد

 لرقما-

 لتار�خا-

 .��اتم�و�توقيع��مر�بالصرفا-

تحفظ�ال���ة�الثالثة�لدى�مصا���امل�لفة�بالصرف�و�كذا�����من�وثائق��ثبات�و�السند�الطلب�و�

و��ستعمل�جدول��رسال����نفس�الوقت�كجدول�إرسال� بطاقة��ل��ام�ال���تحمل�تأش��ة�املراقبة�املالية و

�ثم �ا��والة �بإشعار�وصول �ا��ز�نة �مصا�� �ا تقوم �للمصا�� �منھ ����ة �إرسال �يجب�إعادة �ألمر�و�ما مل�لفة

��ثبات �و�وثائق �الدفع �و��و�حوالة �منھ �املراقبة� التأكد �ا�� �باألمر�بالدفاع �امل�لفة �املصا�� �من �ترسل املرفقة

�ذا��خ���من�وجود��عتماد�املا���ال�ا���و�شرعية�النفقة� املالية�ل�إلمضاء�و�التأش���عل��ا�وذلك��عد�تحقق

 .تقديم�ا�للمحاسب�العمومي الصرف�الذي�يتو��ثم��عاد�إرسال�ا�ا����مر�ب

  : الدفع

  " العمومي الدين إبراء بموجبھ يتم الذي �جراء الدفع �عد" 

و�يقصد�بھ�دفع�املبلغ�املحدد�����مر�بالدفع�،�و�قوم�بھ�موظف�غ���الذي�يصدر�عنھ�امر�الدفع�منعا�

�ذا��خ���التاكد�من�ان��مر�بالدفع���يح��و�ي�ون�ذلك�املوظف��و�املحاسب�العمومي�و�يتع�ن�ع�� لتالعب

 مخالف�للقواعد�املالية�و�ان��ناك�اعتماد��افيا�للصرف�و�يتم�الدفع�ال��ا�ي�عن�طر�ق�تحو�ل�املبلغ�من و�غ��

 حساب�املحاسب�العمومي�ا���حساب�املستفيد�و�بتا���يحدث�ابراء�الدين�العمومي

و��نا�ت�ون�املحاسبة�بإعداد�حوالة��) 08نظر�امل��ق�رقم�ا(حوالة�الدفع�:  2من�املثال�رقم�5املرحلة�

 ��ذه�الفاتورة�و��عد�ا�يقام�ب�سديد�ا�من�طرف�أم�ن�خز�نة�البلدية��عد�املصادقة�عل��ا�و�بذلك�نقوم متعلقة

 دج�املوجود�با��والة�من�رقم�حساب�املؤسسة�ا���رقم�حساب�املور�د�130999.70بتحو�ل�املبلغ�املا���قدره�

  .لية�املركز�ة�للمس�شفيات�الصيد
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  لصا���الصيدلية�املركز�ة�للمس�شفيات��حوالة�دفع� 10 -02الش�ل�رقم�

  

  حوالة�الدفع��II -10الش�ل�رقم�

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 
  املصدر�املؤسسة�العمومية�لل��ة�ا��وار�ة�مص��ة�املالية

  

  ال�سديد حوالة                                                                                    الشعبية الديمقراطية ا��زائر�ة ا��م�ور�ة

  مواد�طب��سنان                                                                                                                                        املعطى املبلغ

  II: العنوان���������������������������������������������������������������������

  13: الباب��������������������������������                       

  9: املادة�������������                                                     

  مائة�و�ثالثون�الف�و��سعمائة�و��سعة�و��سعون�دينار�و�سبعون�سن�يم�: باألحرف ا��والة املجموع

  �مضاء قبل ثبات� وثائق قبض و ال�سي�� م��انية ألجل العامة ا��ز�نة

  

  املص��ة أ��اب �سمية

  

  

  

  املجموع

  

  دفع من القرض

 أم�ن لإلنتاج أجزاء إ�� إشارة

 �ذه دعم من البلدي ا��ز�نة

  ا��والة

  

  

PCH  
  

  

  

  

  

  

  

130999.70  
  

  

  

  

  الفاتورة �سو�ة

  1245: رقم

  02:عدد�الفاتورات�

  

 بالفعل انتجت قطع

 ا��والة من بدعم يحظى

 :.............الرقم

 .......ا��زائري  الدينار ب

 .....................ممارسة

 ......................الفصل

 .....................العنوان

 ...............ا��ساب رقم

  ..........................من

  

  

  

 

  

    املدفوع املبلغ  130999.70

  الدين ثبوت إثبات وثائق إمساك �عد البلدية ا��ز�نة رصيد من املعطى دين من إبراء مع ا��والة وجود

  .......................یوم.ماسرة ..............ب                                                                                                                                                                                                               بالصرف األمر إمضاء

  إمضاء�ا��ز�نة�مدفوع�
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  خالصة

� �العمومية �املؤسسة �م��انية �أن �إ�� �توصلنا �الفصل �ل�ذا �كخالصة �ل�سي���بماسرة �فعالة �أداة �عد

� �القانون، �حدده ��طار�الذي ��� �تتم �وتنفيذ�ا �تحض���ا �وعملية ،� �ا��وار�ة �ال��ة ��ذه�مصا�� �تتم حيث

� �أع�ن �تحت �الوظائف��ت�يأالعملية �لتغطية �تحتاج �ف�� �مصداقي��ا، �و �شرعي��ا �لضمان �مختلفة رقابية

�تطو�ر��قتصاد،� ��� �املسا�مة �خالل �من �دور�ا �نجاح �ل�ا �تضمن �امليادين �مختلف ��� �تتوال�ا �ال�� املتعددة

اجيات�و�لما�زادت��ذه�املوارد�وحسن�استغالل�ا����امل��انية�زادت�فعالية�املؤسسة�وأمك��ا�ذلك�من�تلبية�ح

ر�أن�املؤسسة�العمومية�لل��ة�ا��وار�ة�كمل�باعتبا���ممارسة�اختصاصا��ال��ة�العمومية�،�مما�يؤدي�إ

  :���م��انية�مقسمة�إ��ضي��ستطيع�من�خاللھ�تح�يئة�تتمتع�باالستقالل�املا���الذبماسرة�

ة����اول�السنة�ا��الية�ال���تتحصل�عل��ا�املؤسس�و�ال���تتضمن�النفقات�و��يرادات: م��انية�أولية�

� �نفقا��ا ��لتغطية �للسنة �مقدر�ب �إجما�� �مبلغ �املؤسسة �منح �تم �انھ �الحظنا دينار��478.070.000.00حيث

مقسم�ما�ب�ن�العنوان��ول�ا��اص�بنفقات�املوظف�ن�والعنوان�الثا�ي�ا��اص�بنفقات�ال�سي���حيث�جزائري�

  .مواده�حسب�احتياجات�املؤسسة�و�وفق�الضرورة�امل��ة�تم�تقسيم��ذا��خ���ع����افة�ابواب�العنوان�و�

� ��ضافية �ولية�غ����افية�يتم�منح�ولية�ح�ن�ت�ون��عتمادات�و����مكملة�للم��انية�� �:امل��انية

  .�اتھ��خ��ة�لتغطية�با���نفقات�السنة�ا��الية�

�مبلغ�  �أي �السنة �ل�ذه �اضافية �م��انية �ع�� �تتحصل �لم �املؤسسة �ان �تم��حيث �و�عليھ صفر�دينار�

  .�2018بقاء�ع����عتمادات�املمنوحة�خالل�امل��انية��ولية�لتغطية��افة�نفقات�سنة�

للمجتمع�ف���. ا��..و�ألن�املؤسسة��عمل�ع���تحقيق�الرفا�ية�و��ستقرار��قتصادي�و��جتما���

�ل�ا �تا�عتان ��ي�تان �ع�� ��-: �عتمد �و�الس�- ,الوا�� �ال��ة �ا���ة�مدير�ة �طرف �من �امل��انية �اعتماد �و��عد ان

و�يتم�التنفيذ�من�طرف�أعوان��قانو�ي�و�املؤسسات�العمومية�تصبح�ذات�مفعول �)الوزارة�الداخلية(الوصية�

 :م�لفون�بذلك�قانونا

 )�دارة(�مر�بالصرف�

 )محاسبة(ملحاسب�العمومي�ا-

  : و����خ����ل�تلك�العمليات�تتم�تحت�أع�ن�الرقابة

 . املراقب�املا��

 . دير�ة�ال��ة�و�الس�انم

  .و��ذا�ل��فاظ�ع���املال�العام

كما�يمكن�القول�ان��عتمادات�املمنوحة�تبقى�قليلة�جدا�و�غ����افية��بالنظر�ا���املتطلبات�الكث��ة�

���جميع��بواب�خاصة�م��ا�ما��علق�باالدو�ة�و�اللقاحات�مما�يضع�ا����)ز�ادة�الطلب�ع���ا��دمة�ال��ية�(
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�املنتوجات�خاصة�ال �اسعار��افة �ظل�ارتفاع ��� �خاصة � �جدا �حرجة �مرحلة �و�غ��ه �و�العتاد �م��ا لذلك�,طبية

  .تبذل�املؤسسة��ل��املج�ود�ات�و�تتحد��ل��يادي�من�اجل��توجيھ�و�ترشيد��نفاق�ع���احسن�وجھ

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  خاتمة�
�م �ا�� ���ا �قمنا �ال�� �الدراسة �خالل �من �ب�سي�توصلنا �املتعلقة �النتائج �من �و�جموعة �العامة ��امل��انية

تنفيذ�ا�و�الرقابة�عل��ا�و�ال���ي�لف���ا�أعوان�ل�م�املسؤولية�القانونية�و�املالية�و�ال��صية�املتمثلة� مراحل

          بالصرف�و�املحاسب�العمومي�و�املراقب�املا���فيما�يخص�الرقابة�املسبقة�من�طرف�املراقب�املا���و� ����مر

�ا�� املف�شية �اي �للمالية �ألالعامة �الرقابة �يخص �فيما �العامة �باستعمالال ز�نة �النفقات �و�تنفيذ دوات�أ�حقة

�و� الدار�ة �و�املالية �املحاسبة �لعمليات �املتبعة �لتنفيذ�ت����عالقانونية �املوظفة ��داة ��� �العمومية املحاسبة

 . )يراداتصرف�النفقات�و�تحصيل�� (العمومية� امل��انية

�العمو لو� �للمحاسبة �نظام �تكييف ��مثل، �ال�سي���املا�� �اي �بمختلفمية �النظام �تطور �ارتبط  قد

��ثر �لھ ��ان �الذي ،� �و�الفعالية �الكفاءة �عن �البحث �ع���مراحل �و�السياسية �و�املالية ��قتصادية  التغ��ات

 .املباشر����ظ�ور�مفا�يم�جديدة��عتمد�ع���تب���معاي���املحاسبة�الدولية�للقطاع�العام�

� �نظام �تحديث ��� �العامة �ال�يئات �و�مختلف �الدول �ملعظم �العملية �ا����ة �أف��ت املحاس���وقد

�باملال� لتنفيذ �التصرف �كيفية ��� �و�املساءلة �الشفافية �تحقيق �ألجل �كب��ة �أ�مية �بدوره ��عطي �الذي امل��انية

 حيث�نجد�الدولة�اي�الوزارة�املالية��عتمد�عل�عدة�طرق�من�املحافظة�ع���املال�العام�كتطبيق�نظام،�العام

 ��ورة�العالج�الص���أي�الوقاية�ال��يةستمس���مة�خاصة����الفروع�ال���ال ال�سقيف�لصرف�النفقات�العا

 .صالح�للنظام�املحاس���وا�طن�و��ذا�تماشيا�مع�برنامج�اللم

 :نتائج�اختبار�الفرضيات�

 �� �باعتماد �واملتعلقة ��و�� �للفرضية �ا��ا�بال�سبة �ع�� �العامة �امل��انية �لوصف �كمرجع �ر�النظري طا

�ع� ��عتمد �و�� �القمبادئ �تم �فقد �موحدة �ملختلف�واعد �النظري �الواقع �من �الفرضية ��ذه ���ة �ا�� توصل

��ر�عة ��  املبادئ ��� �املتمثلة �و �عل��ا ��عتمد �ال�� �الثالثة �املراحل �كذا �و �العامة �امل��انية �تحكم عداد�ال��

 .والتحض���و�التنفيذ�

دور�ا�امل�م�بال�سبة�للفرضية�الثانية�و�ال���تنص�ع���مسا�مة�امل��انية�العامة�للمؤسسة�العمومية�و�

تلبية�متطلبات�الفرد��جتماعية�و�ال��ية�فقد�تم�التوصل�ا�����ة��ذه�الفرضية�من�الواقع�التطبيقي� ��

 ذلك�بتوف����ل�الوسائل�أالزمة�لضمان���ة�الفرد�من�أطباء�و�وسائل�طبية�و��دو�ة����امل�ان�و�الزمان و

 .العالجية�و��جتماعية�للفرد�واملجتمع��املناسب�و��ذا���د�من�ان�شار�املراض�و�توف���ا��دمات

 :النتائج�املتوصل�ال��ا�

�النمو�و�العدالة��- ،� �الرفا�ية ��� �املتمثلة �أ�داف �لتحقيق ��ستخدم�ا �رئ�سة �أداة ��� �العامة امل��انية

 .�جتماعيةو�ال�ت�ون�أي�فعالية�و�غ���مؤ�لة�للتنفيذ�،�إذ�لم�توضع����إطار�ا�القانو�ي�

 .ر�بالصرف�الوحيد�لتنفيذ�امل��انية�العامة��و��م�ؤسسة�العمومية�لل��ة�ا��وار�ة�عد�مدير�امل�-

أن�املصادقة�ع���امل��انية����أم�ر�ضروري�لتنفيذ�ا�سواء����امل��انية��ولية�عادة�ت�ون�����ش�ر��-

 .�����اية�السنة�املالية�الثالثة�و���او�امل��انية�الضافية����حالة�ال��ز�املا���للمؤسسة�و�ال���تأ�ي�عادة�

ملراقبة�ال�سي���دور��ام����امل��انية�العامة�و�استخدام��ذه��خ��ة�يتحقق�بوجود�نظام�رقابة�فعال،��-

 فللمراقب



املا���دور�ي�ب�ن�لنا�من�خالل�قيامھ�بتوز�ع�التعليمات�الالزمة�إليضاح�آليات�إعداد�مختلف�املوازنات�

�و  ومتا�عة �توافق�ا �ومدى �النتائج�تنفيذ�ا �ب�ن �مقارنا �ال��ائية �املوازنات �مختلف �بإعداد �يقوم �كما �سلسل�ا،

الستخالص�فورقات�إيجابية�يدعم�ا�أو�سلبية�يحاول�تدارك�ا�عن�طر�ق�مساعدة�املسؤول�ن� الفعلية�واملقررة

�وفرض�نظام�رقابة�فعال�دا ���اتخاذ�ا��راءات خل�الت��يحية�املناسبة�و�ل��ذا��ساعد�ع���تقييم��داء

 .الذي�ي�تج�ع��ا��عطالت�كث��ة�و�م��كزة��ش�ل���ا�ي�خصوصا�بوسائل�الراديو�و�املخ���،املؤسسة�

 ب�نما�نجد�ان�قيمة�املالية�املوجھ�لنفقات�الوقائية�تأخذ��سبة�كب��ة��س�ب�ارتفاع�مبالغ�اللقاحات�-

  .لونزا�ا�لقاحات�انف�صبة��ملانية�و�كذاملستوردة�خاصة����الف��ة��خ��ة�فيما�يخص�لقاحات�ا�

 ع�� �عتمد ال ال��ية، امل��انية إليھ تقسم الذي..... أبواب عناو�ن، إ�� التقس�يم أن الحضنا أننا كما

 يمكن عليھ و املختلفة �نفاق ألوجھ تقسيم مجرد �و إنما و ، املرجوة النتائج أو املقدمة، الن�شاطات ��م

 ع�� ���ء أك�� �عمل إدار�ة محاسبة تطبق ال��ية املؤسسات فإن املحاس��، املستوى  ع�� بأنھ عند�ا القول 

 أرضية و ال�سي�� ملراقبة وسيلة ملع�� املحاسبة عليھ ت�ون  أن املفروض �و كما ل�س و النفقات، �ذه ت��ير

 النتائج و املمنوحة القروض ب�ن تناسق �نالك ي�ون  أن �سا��� من لذلك .مستقبلية ل�شاطات للتخطيط

 بأن القول  يمكن �خ�� �� و .املتاحة املالية املوارد �سي�� نجاعة و فعالية مدى ملعرفة وذلك ، تحقيق�ا املرجو

 .�امة�جدا�و  ضرور�ة مسألة املا�� ال�سي�� جانب �� النضر إعادة
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 :امل��ص

الدولة�كما� �عد�إجراءات��سي���امل��انية�العامة�للمؤسسة�العمومية�لل��ة�ا��وار�ة�من�أ�م�ا��دمات�ال���تقوم���ا

ا��ساسة����املجتمع� ان�ل�ا�دور�فعال����تنمية�و�توف����ستقرار�ع���مستوى�قطاع�ال��ة�باعتبار�ا�إحدى�الوسائل

املؤسسات�ال��ية�ي�ون�عن� ا��د�من�ان�شار��مراض�و�الوقاية�م��ا،�إذ�أن�تمو�لا��زائري�ال����عمل�بد�ور�ا�ع���

و�تحصيل��يرادات�عن�طر�ق�السلطة� طر�ق�ما�تنفقھ�الدولة�من�أموال�باعتماد�ع���مراحل����عملية�صرفھ�النفقات

حرص�السلطات�العليا�للدولة����و���دف��ذه�الدراسة�ا���توضيح��جراءات�و�ت�يان� املختصة�ال�شر�عية�او�التنفيذية

العام����املؤسسة�العمومية�لل��ة�ا��وار�ة�����عتماد�ع���معاي���و�مبادئ�موحدة�وطنيا�،� ال�سي���ا��سن�للمال

البحث��دف�أخ�ر����العمل�ع���معرفة�ا��قائق�املتعلقة�بامل��انية�العامة�املخصصة�لل��ة�العمومية� كما�ان�ل�ذا

و�من�خالل�النتائج�توصلنا�ان�امل��انية�العامة����أداة�رئ�سة��ستخدم�ا�لتحقيق�أ�داف�املتمثلة� �ةاملؤسسة�ا��وار  ��

مراعاة� الرفا�ية�و��ستقرار��جتما���و�ال�ت�ون�امل��انية�العامة�مؤ�لة�لتنفيذ�ان�لم�توضع����إطار�ا�القانو�ي�مع ��

 استعمال�املال�العام جراءات�الصرف�و�التحصيل�املا���تفاديا�لسوءالدور�الفعال�الذي�يلعبھ�املراقب�املا������إتباع�إ

.املالية��امل��انية�العامة،�املؤسسة�العمومية،ال�سي��،�النفقات،��يرادات�,التمو�ل��:ال�لمات�املفتاحية� . 

Résumé: 

Les procédure de gestion du budget générale des établissements publics de sante de proximité Sont 

des importante service que procède le gouvernement, Autant qu’elle a un rôle efficace dans le 

développement et la stabilité au niveau des secteur de la sante étant comme l’un des moyens sensibles 

dans le communauté algérienne qui aussi a un rôle de palier la propagations des maladies et sa prévention 

car le financement des établissements de sante dans la communauté algérienne ce fais par le bais de ce que 

dépense le gouvernement a l’aide des étapes de financement dépense et les recette des pouvoirs législatif 

et exécutif . 

Cette étude a pour but de clarifier les procédures et démontrer l’insistance du gouvernement sur la 

bonne gestion du font public dans les établissements public de sante de proximité en comptant sur des 

mesures et des principes nationale unique, autant que cette recherche a pour un autre but de savoir les 

réalités du budget général de l'état destiner a la sante public dans établissement de sante de proximité. 

A la lumière des résultat on déduit que le budget générale de l'état est un instrument primordial 

qu’exerce l'état pour réalise des butes semblable dans la stabilité, est la somptuosité sociale .le budget 

générale de l'état ne peut et prêt et exécutable s’il n’est pas basé sur des critères légales en tenant compte 

du rôle efficace que joue la contrôle financier on surveillant les divers procédures de dépenses et recette et 

en s’éloignant de la mauvais gestion du finance public . 

Mots clés:Finances, budget général, établissement public, gestion, dépenses, revenus financiers. 
 


