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الةهللغا ندال هللصىدد هللاحلمد هلل هللدد اكهللرياد اكهللاً دريكهللكد هللوال دسهللغىنهللوند واهللص د هللغا  د
 ن ً ريهللحمم هللغصى هللأ  هللغصح  هللغسىمهلل.........غبع .

انهلل ىعىدمهللغبىو دريهللفري شالرهلل هللا ذيهللوَنهللصىً ريهللبنريبغهللفضى هللغأجد هللنعمد يثًههللاد ا
 و رياى يهلل

 "هللونهللصىمينهللثرفريكهللصرتهلل  هللص  اكهلل"
ع نننن إ منننن إومننننفإنإوننننشكإو ونننناإتننننااتإويت نننندإ مخرننننليإ  ننننخل  إ   نننن   إ  ننننا  إ   

ءإإ ثأرنناإثإارننا توج هلهتننلإ ت ننخما إو    منن إوإوما وملهتننلإ ا ننن إوإأننلإيتننلكإ نن إ يتننر
 ويتخلب إهذ إ  نحثإ.

قش إحب يإ.يفإمرلأصضريءهللجل ةهللامل ريقشةهللريشرفريهلليلهللويتذ كإ توج إاب شااإاىلإ  
ان إمنفإو إغخريصدةهللأودسهلليهللجغجدس,إإمجًد هللأفدراأهللأسدريويتذ كإ ت ن  إاب شنااإاىلإ

وجنن إع مننحإ اوننلأإوإ وإ  نن حإًإ، ننحلأإوإ وإتنن إمننفإ   تإ,إوقننوحإمننفإ نن إوإ ت
يإوإوعاوليإابجلم  إ.اىلإهؤالءإباظ مإتااتإوإو مخرل  

 
 
 



 
 

 

  

 
 كلمة شكر

 
 

 غير مكفي وال مستغنى عنه والصالة والسالم 
ً
 طيبا

ً
 كثيرا

ً
على نبينا محمد وعلى أله وصحبه الحمد هلل حمدا

 وسلم .........وبعد.

 فالشكر هلل الذي مَن علينا بسابغ فضله وأجل نعمه، حيث هدانا للعلم وبلغنا مناهله،

 " 
ً
 صرت له عبدا

ً
  " من علمني حرفا

مة ، ومعلوماته املستمرة والقي على توجيهاتهأستاذي ) ولد السعيد محمد (  إلىومن ثم فإن وافر شكري وكثير امتناني 

 الخصبة ، مما كان له أكبر األثر فى إثراء وكتابة هذه املذكرة .

 وكذلك أتوجه بالشكر إلى أعضاء لجنة املناقشة كشرفا لي في مناقشة مذكرتي .

 ، أو شد من أزري , وقوى من همتي ، أتوجه إلى 
ً
 ، أو أسدى لي نصحا

ً
وكذلك أتقدم بالشكر الى كل من علمني حرفا

 بعظيم شكري ، وامتناني ، وعرفاني بالجميل .هؤالء 
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 املـــــقدمـــة:

 

كبيـرا بهـذا  اهتمامـاأولـت الدولـة  واالجتماعيـة االقتصاديةبـالنظر للمكانة الهامة التي تتمتع بها الصحة العمومية في التنمية 

ضـــمن  األخيـــرةالتـــي انتهج هـــا فـــي هـــذا املجـــال طيلـــة الســـنوات  اإلصـــالحسياســـات  خـــاللالقطـــال الحســـاس وتجســـد  لـــ  مـــن 

البرامج الخماسية للتنمية وهذا قصد الرقـي بهـذا القطـال إلـى املسـتوي الـذي يليـق بـــه حيـث خصصـت الدولـة ضـمن ميزاني هـا 

إلـى إعـداد منظومـة  باألسـاسالسنوية إعتمادات مالية هائلة وأطلقت باملوازاة مع  ل  جملة من القوانين و القـرارات تهـدف 

 التغطية وبالجودة في الخدمات .صحية متكاملة تتميز بالشمولية في 

د عليهـا مـن إعـادة تنظـيم وهيكلـة هـذا القطـال فعملـت البـكان  االقتصادية اإلصالحاتبدخول الجزائر مرحلة جديدة من  و

السلطات املعنية على البحث عن الحل املناسب كبديل لتنظيم القطال الصحي والذي تمثل في الخريطة الصـحية الجديـدة 

املتعلـــق بإنشـــاء وتنظـــيم وتســـيير املؤسســـات  0222مـــاي  21املـــؤري فـــي  70242-مرســـوم التنفيـــذي رقـــم التـــي جـــاءت وفقـــا لل

 ستقاللية لكل منهما.اإل ستشفائية، واملؤسسات العمومية للصحة الجوارية، والذي يسعى إلى إعطاء اال العمومية 

لية فهــي تســتفيد بميزانيــة خاصــة بهــا وهــذا مــن اجــل تغطيــة نفقاتهــا املختلفــة مــن جهــة و مــن جهــة ســتقالاإل بموجــب هاتــه  و

هــذا القطــال و الــذي كثيــرا مــا ب للرقــينوعيــة  عالجيــةتقــديم خــدمات  خــاللهــداف التــي أنشــأت مــن أجلهــا مــن األ أخــري تحقيــق 

 يعاب عليه تدني نوعية خدماته .

بد من تنظيم عملية صـرف البعيد كان ال املتوسط و  املديباعتبار امليزانية وسيلة هامة لتحقيق مخططات املؤسسة على  و

قانونيــة حــددها التشــريع ويتــدخل علــى إثرهــا  إلجــراءاتهاتــه امليزانيــة مــن اجــل الحفــا  علــى املــال لعــام ،ولــذل  فهــي تخضــع 

 .2112 أوت 21املؤري في  02-12لعمومية رقم وجب قانون املحاسبة اأعوان عموميون محددون بم

واملحاســب العمــومي ،و هــذا تطبيقــا ملبــدأ الفصــل  (مــدير املؤسســة)بالصــرف  اآلمــراملكلفــون بتنفيــذ امليزانيــة هــم  األعــوان و

باملســـؤوليتين مـــن طـــرف عـــون واحـــد، هـــذا املبـــدأ الـــذي نـــص عليـــه نفـــس القـــانون ،دون أن  االضـــطالليجـــوز  البينهمـــا بحيـــث 

ننســـ و دور املراقـــب املـــالي إ  وبـــالرغم مـــن أن القـــانون املتعلـــق باملحاســـبة العموميـــة املعـــدل واملـــتمم لـــم يدرجـــه ضـــمن أعـــوان 

 انه ألحقــــه في الباب املخصص بالرقابة. إالالتنفيذ 

ستشـــفائية فيمـــا يتعلـــق بطبيعـــة التنظـــيم و التســـيير املفروضـــة فـــي هـــذا املجـــال اال ي منـــه مؤسســـاتنا ولعـــل مـــن أهـــم مـــا تعـــان

مختلــف النصــوت التشــريعية و التنظيميــة التــي تحكمهــا، خاصــة فيمــا يتعلــق بالــدور املمنــوح للقــائمين عليهــا والــذي يطــرح 

 .الالزمةو الفعالية  الناجعةيق و تحق الخيرةعدة مشاكل تحول دون رفع مستوي الخدمات التي تقدمها هذه 

الجديد للجزائر نحو اقتصـاد السـوق  االقتصاديومن هنا تظهر الضرورة امللحة لتنظيم هذا القطال بما يتماش و و التوجه 

و القــائم علــى مبــدأ التكيــف و التــأقلم أو الــزوال، لهــذا فــإن تنظــيم الهياكــل الصــحية فــي الجزائــر يمــر حاليــا بمرحلــة انتقاليــة 

 اض مخطط إلى مستقبل يخضع ملبادئ اقتصاد السوق.من م

01 
 



 
 

 إشكــــالية البــــحث:

الذي يمس  واالختالسعبات ال و تنفيذ امليزانية تهدف بالخصوت إلى القضاء على الت إلعداداملعقدة والطويلة  اإلجراءاتإن 

التي  واإلجراءاتالقانونية  يعني بالضرورة عدم وجود نقائص وبالخصوت تل  املتعلقة بالنصوت الاملال العام ،غير أن هذا 

 يجب مراجع ها .

 التالية : اإلشكاليةنطرح   اإلطارفي هذا 

تسهيل هاته العملية أم تعمل على عرقل ها ستشفائية تساهم في اال املتبعة في تنفيذ ميزانية املؤسسة العمومية  اإلجراءاتهل  -

 ؟

 الفرعية التالية : األسئلةنطرح   اإلشكاليةبهذه  لإلحاطةو 

 ستشفائية؟اال يزانية العمومية املطار الذي تتم فيه عملية إعداد و تنفيذ اإل ماهو  -

 املتدخلون في تنفيذها؟  و ماهو دورهم في هاته العملية؟ األعوانمن هم  -

 ستشفائية ؟و ماهي آليات الرقابة عليها؟اال اءات تنفيذ ميزانية املؤسسة العمومية ماهي إجر  -

 ماهي العراقيل التي تواجه عملية التنفيذ ؟ -

 فرضيات البحث :

 التي لدينا يمكن صياغة الفرضيات التالية : األوليةاملعطيات  خاللمن 

تعتبر الطويلة التي تتسم بها عملية إعداد ميزانية املؤسسات الصحية و التأخر في املصادقة عليها  اإلجراءاتيري الكثير أن  *

 في سبيل تنفيذها و منه تحقيق مخططات املؤسسة . عائق

تطبيق قواعد املحاسبة العمومية كانت لها آثارا سلبية على تسيير املؤسسة العمومية للصحة ، و ل  لكون هذه القواعد  *

رقابة مشروعية شديدة على أعمال مدير املؤسسة بحيث جعلته في حالة املسائلة الدائمة عن مدي احترامه لقواعد و تفرض 

                                                                                                                                                                  نصوت قانونية جامدة .

قد يفض ي إضفاء نول من املرونة في التسيير املالي للمؤسسات الصحية وخاصة في مجال الرقابة السابقة على تنفيذ *  

 النفقات إلى تسهيل إجراءات التنـــفيذ .

 املنهج املتبع :

في وهذا قصد التعرف على كيفية إعداد ميزانية السابقة هو املنهج التحليلي الوص اإلشكاليةعلى  لإلجابةالنهج املتبع 

 ستشفائية و كذا إجراءات تنفيذها وفي املقابل تبيان العوائق التي تواجه عملية التنفيذ.اال املؤسسة العمومية 
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 خطة البحث :

 موضحة كمايلي : فصلين  فياملطروحة  اإلشكاليةبإعداد الخطة التالية ملناقشة  قد قمنا

 املقدمة.

 إعداد و تنفيذ امليزانية. آليات:  األول الفصل 

 .اعتمادها: امليزانية وكيفيات إعدادها و  األول املبحث 

 : تعــريف امليــزانيــة العمومية ومبادئها . األول املطلب 

 . ستشفائيةاإل املطلب الثاني : تحضير وإعداد ميزانية املؤسسة 

 ستشفائية .اال املطلب الثالث : املصادقة على ميزانية املؤسسة العمومية 

 قانوني لتنفيذ امليزانية . كإطار املبحث الثاني : املحاسبة العمومية 

 : تعريف املحاسبة العمومية وخصائصها. األول املطلب 

 املطلب الثاني : قواعد املحاسبة العمومية ومصادرها.

 حاسبة العمومية وأهدافها.املطلب الثالث : مجال امل

 املتدخلون في تنفيذ امليزانية و مسؤولياتهم. األعواناملبحث الثالث :

 بالصرف. اآلمر:  األول املطلب 

 املطلب الثاني : املحاسب العمومي.

 املطلب الثالث : املراقب املالي.

 الفصل الثاني : إجراءات تنفيذ امليزانية والعراقيل املطروحة.

 الرابع :مراحـــــــــل تنفــــيذ امليزانية.املبحث 

 بالصرف و املحاسب العمومي. اآلمر: مبدأ الفصل بين األول املطلب 

 في تنفيذ امليزانية. اإلداريةاملطلب الثاني : املرحلة 

 : املرحلة املحاسبية. الثالثاملطلب 

 املبحث الخامس : الرقابة على تنفيذ ميزانية و تطور أهدافها.

 : تعريف الرقابة و تطور أهدافها. األول ب املطل

 السابقة. املطلب الثاني : الرقابة

 . الالحقةاملطلب الثالث : الرقابة 

 ستشفائية.ال املبحث السادس : عراقيل تنفيذ ميزانية املؤسسة العمومية 

 : عراقيل متعلقة بإجراءات إعداد امليزانية واملصادقة عليها. األول املطلب 

 الثاني : عراقيل قانونية و تنظيمية.املطلب 

 املطلب الثالث : العراقيل الناجمة عن تأثير املحيط الداخلي و الخارجي للمؤسسة.

  الخاتمة .
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 الفصل األول 
 آليات إعداد و تنفيذ امليزانية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 



 
 

 فاعلينإطار إعداد و تنفيذ امليزانية و دور ال                                                                                                                الفصل األول: 

 

 تــمهــيد الفصل :

متكررة ومنظمة ومضبوطة ،فإيراداتها ونفقاتها النشاطات املالية للمؤسسة العمومية االستشفائية تجري حسب وتيرة زمنية 

مقدرة مسبقا لسنة كاملة طبقا لجدول يكتس ي طابع إلـــزامي، حيث انه ال يمكن االلتزام بأية نفقة أو تحصيل أي إيراد إ ا لم 

 يكن مسجال مسبقا ضمن هذا الجدول املسمو بامليزانية.

ن بالشخصيـة املــعنوية و باالستقالل املالي وهي بذل  تستفيد تتمتع املؤسسة العمومية االستشفائية بموجب القانو  و

 بميزانية خاصة بها تخضـع في تسيــيرها للقــواعد املحاسبة العمومية .

ويتولـــى تطبيـــق هذه القــواعد مدير املؤسسة باعتباره آمرا بالصرف وهذا من خالل القيام بالعمليات املوكلة إليه  و كذا 

 شخصيا عن األموال املوضوعة تحت تصرفه . مي وهذا العتباره مســؤوالعمو الاملحاسب 

يمكن تجاوزهـــا مهـــــما كانت األسباب و املبررات لذل  يقتضــي األمر على  الة بامليزانيـــة تعـــد محدودة و االعتمـــادات املفتــــــوح و

كــل من اآلمر بالصرف و املحاسب العـــمومــي التقيد في استعمال هاته االعتمادات بالقوانين و األنظمة املعمول بها في ميـدان 

بأحكــام التنظيم والتشريع املعمول  التقــع على عاتقهــما عمــ كاملـةاملحاسبة العمومية ، و في حالة إثبات الخطأ فاملسؤوليـة ال

 بهما.
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آليات إعداد و تنفيذ امليزانية.                                                                                                                                     الفصل األول   

 

 املبحث األول : امليزانية وكيفيات إعدادها و اعتمادها.

 املطلب األول: تعــريف امليــزانيــة العمومية ومبادئها.

 الفقرة األولى: تعريف امليزانية العمومية.

                  إن تعريـــــف امليزانيـــــة ال يجـــــد لـــــه تعبيـــــرا موحـــــدا و شـــــامال ،إنمـــــا اختلـــــف و تعـــــدد ، فقـــــد جـــــاء تعريفهـــــا فـــــي العديـــــد مـــــن القـــــوانين 

و التشــريعات و الكتابــات و بعبــارات خاصــة وعامــــــة ، ومــن بــين هاتــه التعــاريف العديــدة التــي صــادفناها مــن خــالل بحثنــا نــذكر 

 اآلتية :

علــى " أاهــا الصــيغة التشــريعية التــي تقــدر بموجبهــا  1957جــوان  19لقــانون الفرنســ ي مــن خــالل املرســوم الصــادر بتــاري  عرفهــا ا

أعباء الدولة و إيراداتها،و يؤ ن بها ، و يقررها البرملان في قانون امليزانية الذي يعبـر عـن أهـداف الحكومـة االقتصـادية و املاليـة " 

، إ  عرفــت املــادة األولــى منــه امليزانيــة العامــة ،  1959جــاني  02قــانون الصــادر فــي فرنســا بتــاري  و تغيــر هــذا التعريــف بموجــب ال

  :1التي باتت تعرف باسم " القانون املالي السنوي " بما يلي 

املـــالي تقـــدر القـــوانين املاليـــة ، و تجيـــز لكـــل ســـنة مدنيـــة ، مجمـــول مواردهـــا و أعبائهـــا ، آخـــذا باالعتبـــار التـــوازن االقتصـــادي و  -

 الذي تحدده لها."

 2".وفي بلجيكا عرفت امليزانية العامة بأاها:  "بيان اإليرادات و النفقات العامة خالل الدورة املالية 

قد عرفها القانون األمريكي بأاها :" ص  تقدر فيه نفقـات السـنة املاليـة التاليـة و إيراداتهـا، بموجـب القـوانين املعمـول بهـا عنـد و 

 راح الجباية املبسوطة فيها. "التقديم، و اقت

": وثيقـــة تشـــريعية تقـــدر فيهـــا  بأاهـــا 1963ديســـمبر 31و يعرفهـــا قـــانون املحاســـبة العموميـــة فـــي لبنـــان وفـــق املرســـوم الصـــادر فـــي 

 نفقات الدولة و إيراداتها عن سنة مقبلة ، و تجاز بموجبها الجباية و اإلنفاق".

  :3أما في التشريع الجزائري  فتعريفها جاء كما يلي  

املتعلـق بقـوانين املاليـة عرفـت امليزانيـة العامـة للدولـة علـى  1984يوليـو  07املـؤري فـي  84 - 17املـادة السادسـة مـن القـانون رقـم

، و املوزعـــــة وفـــــق األحكـــــام أاهـــــا " :تتشـــــكل مـــــن اإليـــــرادات و النفقـــــات النهائيـــــة للدولـــــة ،املحـــــددة ســـــنويا بموجـــــب قـــــانون املاليـــــة

 التشريعية و التنظيمية املعمول بها."

  :4و في تعريف آخر

املتعلـق باملحاسـبة العموميـة علـى  2112أوت  15املـؤري فـي  90 - 21مـن القـانون  03 )عرفها املشرل الجزائري فـي املـادة الثــالثـــة ) 

و النفقــــات الخاصــــة بالتســــيير و االســــتثمار ومنهــــا نفقــــات التجهيــــز  أاهــــا " الوثيقــــة التــــي تقــــدر للســــنة املدنيــــة مجمــــول اإليــــرادات

 العمومي و النفقات بالرأسمال وترخص بها ."

 
 .22،ت 0221عبد اللطيف قطيش،املوازنة العامة للدولة ، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان،الطبعة األولى،  -2

 .0221اسبة العمومية ،جامعة سعد حلب البليدة الدكتور منصوري الزين، دروس و محاضرات في املح -0

 املتعلق بقوانين املالية املعدل و املتمم. 1984يوليو  07املؤري في  84 - 17من القانون رقم 20املادة  -3

 املتعلق باملحاسبة العمومية. 2112أوت  15املؤري في  90- 21القانون رقم  13املادة  -4
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 انيةآليات إعداد و تنفيذ امليز                                                                                                                                              الفصل األول 

 

  :1ومن خالل التعارف يتضح لنا أن للميزانية الخصائص التالية 

 *امليزانية وثيقة تقديرية  :  

نـه مـن الصـعب التحديـد بدقـة و بشـكل اهـائي أل نية هي في األساس تقديرية وهذا اإليرادات و النفقات التي أعدت بناءا عليها امليزا

هـــذا األســـاس فـــإن الســـلطة العموميـــة مـــن املمكـــن أن تلجـــأ إلـــى ميزانيـــة حجـــم النفقـــات التـــي ستصـــرف و حجـــم اإليـــرادات و علـــى 

 إضافية نتيجة ما يمكن أن ينجــر عن تقديرات امليزانية األولية.

 :ة*امليزانية وثيقة ترخيصي

فـإن اآلمـر  معناه أن امليزانية ال تصبح قابلة للتنفيذ إال بعد املصادقة عليها و بالتالي التـرخيص بتنفيـذها، و علـى هـذا األسـاس و

بالصـرف و فـي حالــة انقضـاء السـنة املاليــة و لـم تصـرف فيهــا االعتمـادات املرخصـة و املخصصــة لـه فإنـه يحتــا  إلـى تـرخيص مــن 

الجهــة الوصـــية الســـتعمال الرصـــيد املتبقــي ،هـــذا فيمـــا يخـــص نفقــات التســـيير ، أمـــا نفقـــات االســتثمار فـــإن كانـــت هنـــا  رخـــص 

 دون تحديد املدة و بالتالي حتو يتم إلغائها.برامج فإاها تبقى سارية املفعول 

 *امليزانية وثيقة دورية :

ومعنــو  لــ  أن كــل مــا جــاء فــي امليزانيــة يجــب أن ينفــذ خــالل الســنة أي أن االعتمــادات املرصــودة ال بــد مــن صــرفها خــالل الســنة 

 املعنية ، و نفس الش يء بالنسبة لإليرادات التي يجب أن تحصل خالل نفس السنة.

 : املبادئ التي تقوم عليها امليزانية العمومية. رة الثانيةالفق

لقـد اتفـق علمــاء املاليـة العامــة ، علـى أن إعــداد امليزانيـة العامــة للدولـة يجــب أن يخضـع ملجموعــة مـن املبــادئ ، تهـدف بالدرجــة 

تحضـير امليزانيـة بأسـلوب اقتصـادي األولى إلى ضمان الرقابة الفعليـة و الجـادة علـى السياسـة املاليـة للدولـة، و ضـمان إعـداد و 

مقبول، و عموما توجد أربعة مبادئ أساسية للميزانيـة العامـة هـي : مبـدأ سـنوية امليزانيـة ، مبـدأ وحـدة امليزانيـة ، مبـدأ عموميـة 

ملفـاهيم التـي امليزانية، مبدأ توازن امليزانية و قد طرأ على هذه املبادئ بعض التغييـرات مـن حيـث دورهـا و مفهومهـا، تبعـا لتغيـر ا

 2استجدت على املالية العامة. 

 Principe de l’annualité budgétaire) .أوال: مبدأ سنوية امليزانية )  -

ي اهاية كل عام تقفل يقصد بسنوية امليزانية أي أن مدة تنفيذ اإليرادات و النفقات املفتوحة في امليزانية تحدد بسنة واحدة و ف

نية بفرنسا تبدأ بداية الحسابات و تفتح ميزانية جديدة مدتها عام، و هكذا تتكرر العملية و يالحظ أن فترة التنفيذ املالي للميزا

                              ول جانفي و نفس األمر في أملانيا و لوكسمبورغ .                 العام امليالدي أ

 

 20،ت 2112ولى، فهمي محمود شكري،املوازنة العامة ماضيها، حاضرها و مستقبلها،املؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع،بيروت ،لبنان الطبعة األ  -2

 .10،ت 0222"دروس في املالية و املحاسبة العمومية" ،دار املحمدية العامة ،الجزائر،حسين الصغير  -0
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 انيةتنفيذ امليز آليات إعداد و                                                                                                                                              الفصل األول 

 

 املتعلق بقوانين املالية وامليزانية ما يلي : 44-01من القانون رقم  13و في الجزائر تنص املادة 

"يقر و يرخص قانون املالية للسنة، بالنسبة لكـل سـنة مدنيـة ، بمجمـل مـوارد الدولـة و أعباءهـا و كـذا الوسـائل املاليـة األخـري 

و تنفيذ املخطط اإلنمائي السنوي" إن مبدأ سنوية امليزانية ليس مطلقـا ، حيـث تـرد عليـه املخصصة لتسيير املرافق العمومية 

 بعض االستثناءات :

في حالة ما إ ا كان تاري  املصادقة علـى قـانون املاليـة للسـنة املعنيـة ال يسـمح بتطبيـق أحكامـه   :1نظام امليزانية االثنى عشر  -2

عنــد تــاري  أول ينــاير مــن الســنة املاليــة املعنيــة يواصــل مؤقتــا تنفيــذ إيــرادات و نفقــات امليزانيــة العامــة للدولــة حســب الشــرو  

 التالية :

 فيات التحصيل املعمول بها تطبيقا لقانون املالية السابق.*بالنسبة إليرادات  طبقا للشرو  و النسب و كي

    االعتمــادات املفتوحــة بالنســبة للســنة املاليــة الســابقة،و ل  شــهريا و ملــدة  مــن مبلــ 2/20*بالنســبة لنفقــات التســيير فــي حــدود 

 أشهر. 3

مســير كمــا تنــتج عــن توزيــع اعتمــادات *بالنســبة لالعتمــاد االســتثمار فــي حــدود ربــع الحصــة املاليــة املخصصــة لكــل قطــال و لكــل 

 الدفع املتعلق باملخطط السنوي للسنة املالية السابقة.

تعـد هـذه العمليـات اسـتثناءا هامـا ملبـدأ سـنوية امليزانيـة العامـة فـي الجزائـر،إ  أن بعـض   :2عمليـات بـراما التجهيـز العمـومي  -2

طقيــا تبنيهــا و تنفيــذها فــي آجــال قصــيرة نســبيا،ال يتعــدي مــداها العمليــات املاليــة وخصوصــا االســتثمارات العموميــة ال يمكــن من

 السنة الواحدة.

ومــــن هنــــا يــــأتي التمييــــز فــــي النظــــام املــــالي امليزانــــي الجزائــــري بــــين رخــــص البــــرامج و اعتمــــادات الــــدفع ،إ  تســــجل نفقــــات التجهيــــز 

 Autorisation deدولــة علــى شــكل رخــص البــرامج العموميــة ، ونفقــات االســتثمار والنفقــات بــالرأس املــال فــي امليزانيــة العامــة لل

programme AP  و تنفذ باعتمادات الدفعcrédit de paiement CP 

تمثــل رخــص البــرامج الحــد األعلــى للنفقــات التــي يــؤ ن لتمــرين بالصــرف باســتعمالها فــي تنفيــذ االســتثمارات املخططــة ،وتبقــى  *

 صالحة دون أي تحديد ملدتها حتو يتم إلغاءها.

بينما تمثل اعتمادات الدفع التخصصات السنوية التي يمكن لتمرين صرفها أو تحويلها أو دفعها لتغطيـة االلتزامـات املبرمـة فـي 

 3إطار رخص البرامج املطبقة. 

 Principe d’unité ) .ثانيا : مبدأ وحدة امليزانية ) 

ميزانيـة واحـدة، و هـذا لتسـهيل مناقشـة و مراقبـة ومقارنـة تعني هذه القاعـدة أن كـل نفقـات و إيـرادات الدولـة يجـب أن تـدر  فـي 

حســـابات الدولـــة كلهـــا ، لـــ  انـــه لـــو كانـــت هنـــا  ميزانيـــات خاصـــة بكـــل مرفـــق تقـــدم للبرملـــان متفرقـــة ، ملـــا اســـتطال هـــذا األخيـــر 

 الوقوف على حقيقة املركز املالي للدولة ومراقبة السياسة املالية التي تنوي الحكومة إتباعها.

 

 

 املذكور سابقا. 44-01من القانون رقم  09املادة   -1

 9 .حسين الصغير ،مرجع سبق  كره ،ت -0

 املذكور سابقا. 91-50من القانون رقم  10املادة  3-

 
07 
 



 
 

 انيةآليات إعداد و تنفيذ امليز                                                                                                                                              الفصل األول 

 

زانيـــة ضـــمن بنـــود تســـمح مـــن وكــان أول مـــن نـــادي بهـــذا املبـــدأ الفقيـــه الفرنســـ ي " ســـاي" حيـــث قـــال ) أنـــه مـــن الضـــروري حصـــر املي

 خاللها التعرف على أهم مالمح امليزانية(.

علــى الــرغم مــن الفوائــد التــي تحققهــا هــذه القاعــدة فإاهــا ال تخلــو مــن االســتثناءات ، و تبــرر هــذه االســتثناءات منــافع أخــري منهــا 

 إلى جانب امليزانية العامة فوائد سياسية كتحقيق الالمركزية و فوائد اقتصادية و مالية لذل  نجد ميزانيات أخري 

 1وهي: امليزانيات غير العادية ، امليزانيات امللحقة ، امليزانيات املستقلة، الحسابات الخاصة للخزينة. 

 L’universalité budgétaire) .ثالثا : مبدأ عمومية امليزانية أو الشمولية ) 

اإليرادات و النفقـات املتعلقـة بالدولـة بـدون أي ضـغط أو تقصـير، املقصود بهذه القاعدة أن امليزانية يجب أن تعم و تشمل كل 

و بمعنو آخر أن تتضـمن امليزانيـة قسـمين أولهمـا خـات بـاإليرادات و الثـاني خـات بالنفقـات دون الـربط بينهمـا بحيـث يظهـر كـل 

 قابة على بنود امليزانية .قسم مستقال عن اآلخر و هذه الطريقة توضح نتيجة نشا  الدولة مما ييسر مهمة البرملان في الر 

وتـــــؤدي هـــــذه القاعـــــدة إلـــــى قواعـــــد فرعيـــــة متصـــــلة بهـــــا و هـــــي ، قاعـــــدة أو مبـــــدأ عـــــدم تخصـــــيص اإليـــــرادات و قاعـــــدة تخصـــــيص 

 2النفقات.

 ((Principe d’équilibre رابعا : مبدأ التوازن 

ميزانيـة إال أن العـرف الـذي جـري بـه  تقض ي هذه القاعدة أن مجمول اإليرادات يجـب أن يكـون متسـاويا ملجمـول النفقـات فـي كـل

فان قانون املالية يعتبرها في حالة توازن حتو لو كانت اإليرادات أكبر من النفقات بقليل، و في حين أاها تعتبر في حالـة ججـز إ ا 

االحتيـــاطي أو االقتـــراض نــه فـــي الحالـــة األخيــرة ، تضـــطر الدولــة إلـــى األخــذ مـــن املــال أل لنفقـــات أكبــر مـــن اإليــرادات و  لـــ  كانــت ا

 لسداد العجز مع العلم أن هنا  ججزا مفروضا نتيجة تصاعد أعباء الدولة و كذل  في وقت األزمات.

مـــن الدســـتور الجزائـــري علـــى مـــا يلـــي : " ال يقبـــل اقتـــراح أي قـــانون ، مضـــمونه أو نتيجتـــه تخفـــيض املـــوارد  121قـــد نصـــت املـــادة 

ة ، إال إ ا كان مرفوقا بتـدابير تسـ هدف الزيـادة فـي إيـرادات الدولـة ، أو تـوفير مبـال  ماليـة العمومية ، أو زيادة النفقات العمومي

 3في فصل آخر من النفقات العمومية تساوي على األقل املبال  املقترح إنفاقها."

ســطرة فــي مخططــات التنميــة إن قــوانين املاليــة هــي القــوانين التــي تحــدد إطــارات التوازنــات العامــة امل *امليزانيــة وقــوانين املاليــة :

االقتصــادية و االجتماعيـــة املتعـــددة الســنوات طبيعـــة املـــوارد و األعبـــاء املاليــة و مبلغهـــا وتخصيصـــها و قــانون املاليـــة عبـــارة عـــن 

 وثيقة مالية سنوية تتضمن امليزانية العامة للدولة امليزانيات امللحقة و الحسابات الخاصة ،كما يـتم مـن خاللـه تأسـيس و إلغـاء

 ضريبة أو أي اقتطال إجباري و عليه قانون املالية هو اإلطار القانوني الذي تصدر فيه امليزانية العامة للدولة.        

 

                                                                                     

 

 92.، ت  2003،دار العلوم للنشر و التوزيع ،محمد الصغير بعلي ،يسري أبو العال ،املالية العامة -2

 98 .حسين الصغير ، مرجع سبق  كره، ت  -0

 2011/2010.مفتاح فاطمة ،تحديث النظام امليزاني الجزائري،رسالة ماجستير،جامعة أبو بكر بلقا يد تلمسان،  3-
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 الفقرة الثالثة : دراسة ميزانية املؤسسة العمومية االستشفائية.

ن كـل اإليـرادات و النفقـات تظهـر فـي صـورة أرقـام عديـدة ستشفائية عبـارة عـن بيـان تعـدادي أل ومية اال إن ميزانية املؤسسة العم

موزعـــة علـــى مختلـــف العنـــاوين واألبـــواب و املـــواد ،وهـــي كـــذل  بيـــان تقـــديري ملجمـــل اإليـــرادات و النفقـــات املحتملـــة لفتـــرة زمنيـــة 

 يقة إ ن وترخيص إليرادات ونفقات املؤسسة .ديسمبر،وهي أيضا وث 32جانفي إلى غاية 22مقبلة مدتها سنة 

 .أوال : مدونة ميزانية املؤسسة العمومية االستشفائية

املكلــــف  تحــــدد مدونــــة ميزانيــــة املؤسســــة العموميــــة االستشــــفائية بقــــرار وزاري مشــــتر  بــــين الــــوزير املكلــــف بالصــــحة و الــــوزير

 1باملالية.  

الصادر بتاري   2429مدونة املؤسسات العمومية للصحة املعدل بالقرار رقم املتضمن  20/23/2190مثل  ل  الصادر بتاري  

02/24/2111، 

املتضـــــمن إنشـــــاء املؤسســـــات العموميـــــة االستشـــــفائية و املؤسســــــات 242-22مـــــن املرســـــوم التنفيـــــذي رقــــــم  01وحســـــب املـــــادة 

ائية تشـــــمل بابـــــا لإليـــــرادات و بابـــــا العموميـــــة للصـــــحة الجواريـــــة وتنظيمهـــــا وســـــيرها،فان ميزانيـــــة املؤسســـــة العموميـــــة االستشـــــف

 للنفقات كمايلي :

 *في باب اليرادات:

 إعانات الدولة. -

 إعانات الجماعات املحلية . -

اإليرادات الناتجة عن التعاقد مع هيئات الضمان االجتمـايي فيمـا يخـص العـال  املقـدم للمـؤمن لهـم اجتماعيـا و  وي حقـوقهم 

 التكوين.و التعاضديات واملؤسسات و مؤسسات 

 املخصصات االستثنائية. -

 الهبات والوصايا. -

 اإليرادات املختلفة. -

 املوارد األخري املرتبطة بنشا  املؤسسة. -

 تعويضات التأمينات االقتصادية عن األضرار الجسدية. -

 *في باب النفقات :

 نفقات التسيير. -

 نفقات التجهيز. -

 هدفها.كل النفقات األخري الضرورية لتحقيق  -

 
املتضــــمن إنشــــاء املؤسســــات العموميــــة االستشــــفائية و املؤسســــات العموميــــة للصــــحة الجواريــــة  0222مــــاي  02املــــؤري فــــي  242-22مــــن املرســــوم التنفيــــذي رقــــم  54املــــادة  -2

 وتنظيمها وسيرها.
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  :1وتظهر ميزانية املؤسسة العمومية االستشفائية بالشكل التالي 

 الفرع األول : اليرادات 1 -

 الباب الوحيد : مساهمة الدولة.

 العنوان الثاني : الهيئات األخري.

 الباب الوحيد : مساهمة الصندوق الوطني للضمان االجتمايي.

 العنوان الثالث : إيرادات واردة من الصندوق الوطني للتأمينات االجتماعية بعنوان الخدمات الخاضعة التفاقيات.

 لرابع : موارد أخري.العنوان ا

 الفرع الثاني : النفقات 2-

 العنوان األول : نفقات املوظفين.

 العنوان الثاني : نفقات التكوين.

 العنوان الثالث :نفقات التغذية.

 العنوان الرابع : نفقات األدوية واملواد األخري  ات االستعمال الطــــــــــــــبي.

 الوقائية النوعية.العنوان الخامس : نفقات األعمال 

 العنوان السادس : نفقات العتاد و األدوات الطبية.

 العنوان السابع : نفقات صيانة الهياكل لصحية.

 العنوان الثامن : نفقات أخري للتسيير.

 العنوان التاسع : نفقات الخدمات االجتماعية.

 العنوان العاشر : نفقات البحث العلمي .

ملراكـــــز االستشـــــفائية الجامعيـــــة ولـــــيس املؤسســـــات العموميـــــة االستشـــــفائية أو املؤسســـــات بالنســـــبة للعنـــــوان العاشـــــر يخـــــص ا

 العمومية املتخصصة.

 ثانيا : مصادر تمويل املؤسسة العمومية االستشفائية.

 ارتكزت املؤسسات الصحية في تمويلها عبر كافة املراحل التي مرت بها املنظومة الوطنية للصحة على ثالث مصادر أساسية هـي:

 الدولة، هيئات الضمان االجتمايي و التمويل الذاتي.

 مساهمة الدولـــــة : 1 -

مساهمة الدولة و الجماعات املحلية في تمويـل املؤسسـات الصـحية، كانـت تمثـل فـي بدايـة األمـر أي املرحلـة التـي تلـت االسـتقالل 

الصــــحية املقدمــــة  لتغطيــــة النفقــــاتمــــن مجمــــول ميزانيــــة املؤسســــات الصــــحية والتــــي كانــــت موجهــــة خصيصــــا   %01حــــوالي 

 وكانت امليزانية حينها مبنية على أساس السعر اليومي الستشفاء. les malades indigents) (للمحتاجين و املعوزين
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، ظهر مفهوم جديد تمثل في شـمولية امليزانيـة العال الذي جاء بمبدأ مجانية  09/20/2123املؤري في  01-23وبعد صدور األمر 

budget global) (  حيث يكون التمويـل بطريقـة جزافيـة بواسـطة مسـاهمات سـنوية، ولقـد كانـت مسـاهمة الدولـة هـي األساسـية

فــــي الخمــــس ســــنوات األولــــى التــــي تعاقبــــت إرســــاء مبــــدأ مجانيــــة العــــال ، لتبــــدأ فــــي االنخفــــاض تاركــــة األفضــــلية لهيئــــات الضــــمان 

الجتمـــايي، و لكـــن لـــوحظ خـــالل الســـنوات األخيـــرة عـــودة الدولـــة للمســـاهمة بنســـبة كبيـــرة فـــي تمويـــل ميزانيـــات مؤسســـات قطـــال ا

 الصحة.

خــــالل الســــنوات الثالثــــة األخيــــرة نالحــــظ أن مســــاهمة  ســــتغانملعموميــــة االستشــــفائية ملفمــــن خــــالل دراســــة ميزانيــــة املؤسســــة ا

 نية اإلجمالية. امليزا باملائة من مجمول  %92الدولة فاقت نسبة 

 مساهمة هيئات الضمان االجتماعي : 2 -

لقد كانت لهيئات الضمان االجتمايي دور كبير في تمويل املؤسسـات االستشـفائية منـذ االسـتقالل، حيـث سـاهمت بقسـط كبيـر 

 خاصة بعد اعتماد الطب املجاني الذي أعفى املرض و من دفع نفقات العال .

كانت تلتزم بمساهمة إجمالية جزافية تدفع حسب التقديرات التـي تتقـدم بهـا املستشـفيات، وهـذا مـا فهيئة الضمان االجتمايي 

تجلـى فــي الســنوات األولـى ملجانيــة العــال ، أيــن كانـت هيئــات الضــمان االجتمـايي تتمتــع برصــيد مــالي هائـل، نظــرا لك ــرة املؤسســات 

ســـــاهمة فــــــي تمويـــــل هيئــــــات الضـــــمان االجتمـــــايي، إال أنــــــه بعـــــد األزمــــــة االقتصـــــادية و بالتـــــالي ك ــــــرة اليـــــد العاملــــــة " املـــــؤمنين " امل

االقتصادية التي مرت بها الجزائر اهايـة سـنوات الثمانينـات التـي أدت إلـى حـل العديـد مـن املؤسسـات االقتصـادية و تسـريح عـدد 

مويـل املؤسسـات االستشـفائية، على هيئات الضمان االجتمايي، و بالتالي أضعف من مساهم ها في ت ً  هائل من العمال أثر سلبا

 لتدل املجال للدولة لتساهم بأكبر نسبة في ميزانيات املؤسسة االستشفائية.

نالحظ أن مساهمة الضمان االجتمايي في ميزانية املؤسسة االستشـفائية بقيـت ثابتـة علـى مـر السـنوات األخيـرة وبمبلـ  جزافـي ال 

 .من مجمول ميزانية املؤسسة  باملائة %20تتجاوز نسبته 

 التمويل الذاتي : 3 -

املتأتي من نشاطات املؤسسة االستشفائية إما من مساهمة املرض و املعالجين بدفع تكلفة العال  بصـفة مباشـرة أي املرضـ و  و

الحقـــوق، الـــذين ال تغطـــى تكـــاليف عـــالجهم مـــن طـــرف الدولـــة و غيـــر املـــؤمنين )لـــدي هيئـــات الضـــمان االجتمـــايي ( أو مـــن  وي 

وبصفة أخري املرض و الذين لهـم دخـل كـافي لـدفع تكـاليف الخـدمات الصـحية املقدمـة لهـم كالتجـار مثـال  و هـذا لضـمان تكـافؤ 

اجتمــايي بــين مختلــف الفئــات االجتماعيــة فــي مجــال الصــحة ويــتم التحصــيل عــن طريــق صــندوق والتحصــيل يــتم انطالقــا مــن 

مـن قبـل مكتــب الـدخول، أو اإليـرادات املتأتيــة مـن بيـع النفايــات و العتـاد الطبـي غيــر  املعــدة la fiche navette)ورقـة املتابعـة )

 .ستشفائيةاال الصالح لالستعمال و املوارد األخري و التي ال تمثل سوي نسبة ضأيلة من ميزانية املؤسسة 
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 .باملائة في أحسن أحوالها وهي نسبة ضعيفة جدا % 22نسبة مساهمة التمويل الذاتي في ميزانية املؤسسة ال تتجاوز 

 ستشفائية.اال املطلب الثاني : تحضير وإعداد ميزانية املؤسسة العمومية 

 الفقرة األولى: إعداد التوقعات.

تحضـير  مثل باقي هيئات و مؤسسات الدولة،يقوم املدير أثناء السنة املالية الجارية، بجمع املعطيات و تحليلها من أجـل إعـداد

ميزانيــة الســنة املاليــة املقبلــة، و هــذا باالعتمــاد علــى مجموعــة مــن التعليمــات الوزاريــة املشــتركة بــين وزيــر الصــحة و وزيــر املاليــة 

 تتضمن مذكرات منهجية تخص طريقة إعداد امليزانية و تقديمها، والتي تساعد في تحضير امليزانية.

هــذه التوجيهــات والتعليمــات إلــى مختلــف املصــالح الطبيــة والتقنيــة و اإلداريــة   حيــث يعمــل املــدير فــي هــذه املرحلــة بإرســال وبعــث

التــــي تقــــوم بــــدورها بتحديــــد توقعاتهــــا مــــن حيــــث النشــــاطات و األعبــــاء، و تعيــــدها مــــرة أخــــري للمــــدير، الــــذي يقــــوم بجمــــع هــــذه 

 الح و املدراء الفرعين.املعطيات، دراس ها، تحليلها و تلخيصها وهذا في اجتماعات مصغرة مع رؤساء مختلف املص

 Evaluation et contrôle de gestion de l’exerciceأوال : إعداد التقرير السنوي للتقييم و مراقبة التسيير: 

فــــي اهايــــة كــــل ســــنة تقــــوم وزارة الصــــحة والســــكان بمراســــلة مــــديريات الصــــحة والتــــي تقــــوم بــــدورها بمراســــلة مــــدراء املؤسســــات 

     إعــداد تقريــر ســنوي عــن مجمــل األعمــال املنجــزة خــالل الســنة املاضــية وهــذا مــن أجــل عرضــها العموميــة االستشــفائية مــن أجــل

  :1و مراقب ها من طرف الوزارة الوصية ويضم هذا التقرير مايلي 

مـــن الســـنة الســـابقة وهـــي عبـــارة عـــن جـــداول تضـــم نفقـــات كـــل عنـــوان مـــن عنـــاوين امليزانيـــة  32/20الوضـــعية املاليـــة إلـــى غايـــة -

بالفصــــول وكــــذا األبــــواب وتمضــــ و هاتــــه الوضــــعية مــــن طــــرف أمــــين خزينــــة البلديــــة وكــــذا مــــدير املؤسســــة العموميــــة  وموضــــحة

 االستشفائية.

 وضعية تسديد الديون للسنة السابقة وكذا السنوات املاضية.-

 وضعية الديون املتنازل عليها.-

 حاالت االلتزامات والدفع مع الصيدلية املركزية وكذا معهد باستور.-

 السنة. 32/20جدول تعداد املوظفين إلى غاية -

 وثيقة تقديم املصالح الصحية.-

 من السنة. 32/20النشاطات الصحية إلى غاية -

 تعداد املرض و الذين دخلوا املستشفى.-
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 ثانيا : إعداد امليزانية املقترحة للتسيير.

يـــتم إعـــداد ميزانيـــة املؤسســـة املقترحـــة للتســـيير بنـــاءا علـــى إرســـالية صـــادرة مـــن وزارة الصـــحة و الســـكان و إصـــالح املستشـــفيات 

  :1تطلب من مدراء املؤسسات العمومية االستشفائية إعداد وإرسال الوثائق التالية 

أجـــور جميـــع املـــوظفين فـــي املؤسســـة العموميـــة جـــور املـــوظفين خـــالل شـــهر ديســـمبر : عبـــارة عـــن جـــدول يضـــم أل الحالـــة املاليـــة  -

 االستشفائية.

 الوضعية املالية للسنة السابقة: والتي تكون مصادق عليها من طرف أمين خزينة البلدية وكذا املدير.-

 من السنة : تمض و هاته الوثيقة من طرف املدير وأمين خزينة البلدية.32/20وضعية املداخيل الخاصة باملؤسسة إلى غاية -

امليزانية املقترحة للسنة املقبلة: جدول يضم مبال  كل عناوين امليزانية للسنة املاضية واحتياجات السنة املقبلة مع  كر سبب -

 كل نفقة .

 إحصائيات األمراض الخطيرة: يتم إعداد التقييم املالي لكلفة العال  ألنوال من األمراض مثل ال هاب الكبد والسرطان.-

 ؤسسة العمومية االستشفائية  وتضم مايـــلي :بطاقة تقنية للم -

 * عدد األسرة، نسبة شغل األسرة، وكذا نشاطات مصلحة تصفية الدم.

  للسـنة املقبلـة و يحتـوي علــى مجمـل األنشـطة املزمـع القيــام بهـا داخـل املؤسســة plan d’actionنسـخة عـن مخطـط النشــا   -

في العام املقبل ويتم إعداده من طرف مدير املؤسسة العموميـة االستشـفائية وهـذا بالتعـاون مـع نوابـه للمـديريات األربعـة وكـذا 

 رئيس املجلس الطبي و رؤساء املصالح االستشفائية.

بعــد إعــداد هاتــه الوثــائق يــتم إرســالها إلــى مديريــة الصــحة والســكان أيــن يــتم تجميــع كــل التوقعــات الخاصــة بجميــع املؤسســات 

االستشــفائية بمكتــب امليزانيــة ،بعــدها يــتم إرســالها إلــى مديريــة امليزانيــة بــوزارة الصــحة والســكان وإصــالح املستشــفيات مــن اجــل 

عتمـــادات اال ة و هـــذا مـــن اجـــل اســتخرا  قـــرار وزاري مشـــتر  لكـــل مؤسســـة صـــحية يتضـــمن دراســ ها و مناقشـــ ها مـــع وزارة املاليـــ

 par titres .املالية موزعة بالعناوين 

 الفقرة الثانية : إعداد امليزانية االبتدائية .

تم الشـرول فـي توزيـع بعد استالم امليزانية عن طريق القرار الوزاري املشتر  املتضمن توزيع االعتمادات املالية على العناوين ،ويـ

هاتـــه االعتمـــادات علـــى األبـــواب واملـــواد بحيـــث يقـــوم بهاتـــه اإلجـــراءات مـــدير املؤسســـة و هـــذا باستشـــارة املـــدراء الفـــرعين، ويكـــون 

 التوزيع وفق طريقة تسمح بتلبية احتياجات املؤسسة خالل سنة كاملة .

ملبــــدأ أسامــــ ي مــــن مبــــادئ امليزانيــــة وهــــو مبــــدأ التــــوازن بــــين  علــــى أن يكــــون مبلــــ  النفقــــات مســــاويا ملبلــــ  اإليــــرادات وهــــذا احترامــــا

 Principe d’équilibre.اإليرادات والنفقات 

 

 
          وثائق إدارية خاصة باملؤسسة العمومية االستشفائية -
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 املطلب الثالث : املصادقة على ميزانية املؤسسة العمومية االستشفائية.

 املناقشة والتصويت. الفقرة األولى :

يـــتم إبـــالغ مديريـــة الصـــحة بان هـــاء عمليـــة اإلعـــداد للميزانيـــة االبتدائيـــة وهـــذا قصـــد تحديـــد تـــاري  انعقـــاد املجلـــس اإلداري و بعـــد 

تحديــد تــاري  انعقــاد الجلســة يقــوم رئــيس املجلــس اإلداري املفــوض مــن طــرف الســيد الــوالي واملمثــل فــي مــدير الصــحة والســكان 

 عاء أعضاء املجلس وهذا قصد انعقاد الجلسة للمصادقة على امليزانية.للوالية باستد

يقوم مدير املؤسسة العمومية االستشفائية بالتصريح باملبل  اإلجمالي لإليرادات والنفقات كما جـاء فـي القـرار الـوزاري املشـتر  

بعــــرض اقتراحــــات توزيــــع اعتمــــادات  املتضــــمن توزيــــع إيــــرادات و نفقــــات املؤسســــات العموميــــة االستشــــفائية ،ثــــم يقــــوم بعــــدها

املصاريف لكل عنوان من عناوين امليزانية حيث يقدم تقرير مفصل لجميع العمليات املزمع القيام بهـا وفـق احتياجـات مختلـف 

 املصالح وحسب األولويات وهذا بتقديم الوثائق الثبوتية مثل :

 الحساب اإلداري للسنة السابقة.*

 جدول تعداد املوظفين.*

 ط النشا  للسنة املقبلة، و تتم املناقشة بين أعضاء مجلس اإلدارة والتصويت على امليزانية.مخط*

 أوال : تنظيم و سير مجلــــــــس الدارة .

املتضـمن إلنشـاء املؤسسـات العموميـة واملؤسسـات  0222مـاي  02املؤري فـي املـؤري فـي 242-22بموجب املرسوم التنفيذي رقم 

ريــة وتنظيمهــا وســيرها املؤسســة العموميــة االستشــفائية هــي مؤسســة عموميــة  ات طــابع إداري تتمتـــع العموميــة للصــحة الجوا

بالشخصية املعنوية واالستقالل املالي، توضع تحت وصاية الوالي يسير كل مؤسسة عمومية إستشفائية مجلس إدارة و يـديرها 

املــذكور أعالـــه يضـــم  242-22الســـابعة مــن املرســـوم رقـــم  22مــدير و تـــزود بهيئــة استشـــارية تـــديى املجلــس الطبـــي. حســـب املــادة 

 مجلس اإلدارة ما يأتي :

 ممثل عن الوالي ، رئيسا.-

 ممثل عن إدارة املالية.-

 ممثل عن التأمينات االقتصادية.-

 ممثل عن هيئات الضمان االجتمايي.-

 ممثل عن املجلس الشعبي الوالئي.-

 ة.ممثل عن املجلس الشعبي البلدي مقر املؤسس-

 ممثل عن املستخدمين الطبيين ينتخبه نظراؤه.-

 ممثل عن املستخدمين شبه الطبيين ينتخبه نظراؤه.-

 ممثل عن جمعيات مرتفقي الصحة.-

 ممثل عن العمال ينتخب في جمعية عامة.-

 رئيس املجلس الطبــــــــــي.-
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 1يتداول مجلس اإلدارة على الخصوت فيما يأتــــي : 

 القصير و املتوسط .مخطط تنمية املؤسسة على املديين -

 مشرول ميزانية املؤسسة.-

 الحسابات التقديرية.-

 الحساب اإلداري.-

 ر.امشاريع االستثم-

 مشاريع التنظيم الداخلي للمؤسسة.-

 البرامج السنوية لحفظ البيانات والتجهيزات الطبية و التجهيزات املرافقة و صيان ها.-

 مؤسسات التكوين.االتفاقيات التي تبرم مع املؤسسة من طرف -

         العقـــود املتعلقــــة بتقـــديم العــــال  املبرمـــة مــــع شـــركاء املؤسســــة ، ال ســـيما هيئــــات الضـــمان االجتمــــايي والتأمينـــات االقتصــــادية  -

 و التعاضديات و الجماعات املحلية و املؤسسات و الهيئات األخري.

 مشرول جدول تعداد املستخدمين.-

 النظام الداخلي للمؤسسة-

 ناء و تحويل ملكية املنقوالت و العقارات و عقود اإليجاراقت-

 قبول الهبات و الوصايا أو رفضها.-

 الصفقات و العقود و االتفاقيات و االتفاقات طبقا للتنظيم املعمول به.-

 تعيين األعضاء وتسيير االجتماعات : 1-

الهيئـات و  ر مـن الـوالي ،بنـاءا علـى اقتـراح مـن السـلطاتسنوات قابلة للتجديد بقـرا ( ثالث 23يعين أعضاء مجلس اإلدارة لعهدة)

التــابعين لهــا ،وفــي حالــة انقطــال عهــدة احــد أعضــاء مجلــس اإلدارة ، يعــين عضــو جديــد حســب نفــس األشــكال لخالفتــه إلــى غايــة 

اإلدارة أن  ان هـــاء العهـــدة ،وتنتهـــي عهـــدة األعضـــاء الـــذين تـــم تعييـــنهم بحكـــم وظـــائفهم بان هـــاء هـــذه الوظـــائف كمـــا يمكـــن ملجلـــس

 يستعين بكل شخص من شانه مساعدته في األشغال.

(أشهر ويمكنه االجتمـال فـي دورة غيـر عاديـة بنـاءا علـى اسـتدعاء مـن 0يجتمع مجلس اإلدارة في دورة عادية مرة واحدة كل ستة )

 ( أعضائه و تحرر مداوالت مجلس اإلدارة في محاضر يوقعها الرئيس.0/3رئيسه أو بطلب من ثلثي )

أميـــــــن الجلسـة و تقيـد فـي خـجل خـات يرقمـه و يؤشـر عليــه الـرئيس ،كمـا يعـد مجلـس اإلدارة نظامـه الـداخلي و يصـادق عليــــــه و 

 2أثنـــــاء اجتمـــاعه األول.

 

 
 املذكور سابقا.242-22من الرسوم التنفيذي رقم  24املادة  -2

 من نفس املرسوم التنفيذي. 21املادة  -0
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املؤسسـة و ال تصـح مـداوالت مجلـس اإلدارة إال يحدد رئيس مجلس اإلدارة جدول أعمال كل اجتمال بناءا على اقتراح من مـدير 

(أيـــام املواليـــة ويمكـــن أن 9بحضـــور أغلبيـــة أعضـــائه و إ ا لـــم يكتمـــل النصـــاب يســـتديى مجلـــس اإلدارة مـــن جديـــد فـــي الثمانيـــة )

 يتداول أعضاؤه حينئذ مهما يكن عدد األعضاء الحاضرين.

 حالة تساوي عدد األصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.تؤخذ قرارات مجلس اإلدارة بأغلبية األعضاء الحاضرين و في 

ـــام املواليــة لالجتمــال و تكــون املــداوالت نافــذة بعــد ثالثــين 9تعــرض مــداوالت مجــــلس اإلدارة علــى موافقــة الــوالي فــي الثمانيــة ) ( أيـــ

 ( يوما من إرسالها إال في حالة اعتراض صريح يبل  خالل هذا األجل.32)

 Approbation .الفقرة الثانية : املصادقة على امليزانية 

بعــد التصـــويت علــى ميزانيـــة املؤسســة مـــن طــرف مجلـــس اإلدارة يـــتم إرفــاق هاتـــه الوثيقــة أي امليزانيـــة بمحضــر الجتمـــال مجلـــس 

 اإلدارة ويحتوي على ما يلي :

 القائمة االسمية لألعضاء الحاضرون والغائبون،-

سير أعمال االجتمـال وكـذا تـدخالت األعضـاء بخصوصـه يـتم اإلمضـاء علـى املحضـر مـن طـرف كاتـب جدول العمال إضافة إلى  -

 الجلسة ورئيس مجلس اإلدارة .

 ويتم إرسال هاته الوثائق إلى الوصاية من اجل املصادقة على مشرول امليزانية و اكتساب القوة التنفيذية.

ل السلطة التي تتمتع بصالحية املصادقة علـى امليزانيـة و هـذا ألنـه يمثـل تجدر اإلشارة إلى انه و حسب التنظيم فان الوالي يمث و

الـــذي 22/22/2191املـــؤري فـــي 219-91مـــن املرســـوم التنفيـــذي رقـــم  24الدولـــة علـــى مســـتوي الواليـــة وهـــذا طبقـــا ألحكـــام املـــادة 

ابع اإلداري الخاضـــعة لألحكـــام يحـــدد شـــرو  توزيـــع اإليـــرادات و املصـــاريف املقـــررة فـــي ميزانيـــات املؤسســـات العموميـــة  ات الطـــ

 القانونية لألسال  املشتركة، إ  تنص على أن :

" يصــادق الــوالي علــى امليزانيــات املفصــلة للمؤسســات بنــاءا علــى اقتــراح مشــتر  مــن مــدير املؤسســة و املراقــب املــالي املحلــي طبقــا 

 لقوائم امليزانية في اجل أقصاه شهرا بعد تاري  إمضاء القـــــرار ."

 خمسة نسخ من امليزانية املصادق عليها و يتم إرسال نسخة إلى كل من : 12يتم إعداد 

 وزارة الصحة والسكان وإصالح املستشفيات. -

 ية.ال مدير الصحة والسكان للو  -

 أمين الخزينة البلدي. -

 املراقب املالي. -

 نسخة يتم االحتفا  بها على مستوي املؤسسة العمومية االستشفائية. -

 بعد املصادقة على امليزانية يتم مباشرة عملية االلتزام بالنفقة وفق القوانين و األنظمة املعمول بها .
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 املبحث الثاني: املحاسبة العمومية و دورها في تنفيذ امليزانية.

لـــذا يـــتم اللجـــوء إلـــى  (إيـــرادات، نفقـــات  )جميـــع األمـــوال العموميـــة وتوزيعهـــا إن دراســـة املاليـــة العموميـــة ال تكفـــي إلطـــالل علـــى 

 املحاسبة العمومية التي تعتبر اإلطار الذي يتم فيه تنفيذ مختلف العمليات املالية للمؤسسة العمومية.

 خصائصها.املطلب األول: تعريف املحاسبة العمومية و 

 الفقرة األولى : تعريف املحاسبة العمومية.

تجــدر اإلشــارة بدايــة إلــى انــه مــن الصــعب أن نعطــي تعريــف جامعــا مانعــا للمحاســبة العموميــة ،علــى الــرغم مــن تعــدد التعــاريف 

تقنيـا وتعريفـا إداريـا  املقترحة لها فحسـب الزاويـة املنظـور منهـا إلـى ماهيـة هـذه املحاسـبة يمكـن أن نتصـور تعريفـا قانونيـا وتعريفـا

 لها.

 أوال :التعريف القانوني للمحاسبة العمومية.

 1"هي مجموعة القواعد املطبقة على تسيير النقود العامة " 

والـذي ظـل طيلــة قـرن مـن الـزمن إلــى  2900مـاي  32هـذا التعريـف الـذي ظـل تقليــديا مسـتوملى مـن املرسـوم الفرنسـ ي الصــادر فـي 

 أهــــم نص تنظيمي للمحاسبة العمومية في فرنسا. 2100 ديسمبر 01غاية صدور مرسوم 

عرف املحاسبة العمومية بأاها مجموعة األحكام املطبقة على عمليات ومحاسبة النقـود العامـة. فـالنقود 2900ماي  32مرسوم 

بأاها " نقود الدولـة  2900ماي  32التي تسيــرها بمثابة مادة املحاسبة العمومية نفسها ،عرفها مرسوم  deniers publicsالعامة 

 واملحافظات ،البلديات واملؤسسات العمومية ".

هذا التعريف أصـبح اآلن بعيـدا عـن الواقـع بفعـل التطـور الحاصـل فـي نطـاق الحاسـبة العموميـة ، فعبـارة "النقـود العامـة" وعلـى 

ائل الـدفع التــي لهـا ســعر قـانوني وقــوة )أي كـل وســ fondsالـرغم مــن التوسـع فــي مـدلولها لتشــمل كـل األمــوال  ات الطـابع النقــدي 

ـــــرائية( وكــــذا قــــيم املحفظــــة  )أي كــــل ســــندات الحقــــوق والــــديون املتحولــــة أجــــال إلــــى تحصــــيالت  valeurs de portefeuilleإبـ

ومدفوعات(،فإنــــــها تســـــتثني األمــــوال غيـــــر النقديــــة )عقـــــارات ،منقـــــوالت، مــــواد...( والتـــــي أصــــبحت ضـــــمن مجــــال تطبيـــــق قواعـــــد 

 لعمومية.املحاسبة ا

كمــا أن األمــوال والقــيم التــي يخضــع تســييرها لقواعــد املحاســبة العموميــة لــم يعــد يشــتر  فيهــا أن تكــون ملكــا للهيئــات العموميــة 

وتســـمو بـــاألموال  فــاألموال الخاصـــة التـــي يعهـــد بهـــا إلـــى هـــذه الهيئـــات )ودائــع ،كفـــاالت..........الخ( تصـــبح خاضـــعة لـــنفس القواعـــد

                                           fonds privés réglementésالخاصة املنظم 

 ثانيا: التعريف التقني للمحاسبة العمومية.   

 0" هي مجموعة القواعد الخاصة بعرض الحسابات العمومية " 

 

 
 .20،ت  1999األردن،قاسم إبراهيم الحسيني، املحاسبة الحكومية و امليزانية العامة، مؤسسة الوراق للنشر، عمان،  -2

 2.،ت  0223محمد مسعي، املحاسبة العمومية ،دار الهدي للنشر و التوزيع ،الجزائر  -0
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العمومية في تقنية عرض حسابات الهيئات العمومية ،مع أن  يعتبر هذا التعريف جد ضيقا ، حيث يحصر مدلــول املحاسبة

 مجــالها يشمل ، إضافة إلى  ل ، العمليات املالية لتمرين بالصرف واملحاسبين العموميين ، والتزامات ومسؤوليات هؤالء.

 ثالثا :التعريف الداري للمحاسبة العمومية

 1"هي قواعد عرض الحسابات العمومية وتنظيم وظيفة املحاسبين العموميين ." 

يسمو باإلداري لكنه يبقى إن إضافة عنصر" تنظيم وظيفة املحاسبين العموميين " إلى سابقه هو الذي جعل هذا التعريف 

 قواعد املحاسبة العمومية . نه يستثني اآلمرين بالصرف، وكذا الجوانب األخري التي تدخل ضمن مجال تطبيقأل محدودا 

 رابعا : تعريف عام للمحاسبة العمومية.

 نقترح فيما يلي تعريفا شامال قدر املستطال للمحاسبة العمومية :

املحاسبة العمومية هي مجموعة القواعد القانونية والتقنية املطبقة على تنفيذ ميزانيات الهيئات العمومية ،وبيان عملياتها  "

 2اباتها ومراقب ها ،واملحددة االلتزامات ومسؤوليات اآلمرين بالصرف واملحاسبين العموميين." املالية ،وعرض حس

 املحاسبة العمومية بمجموعة من الخصائص نوجزها فيما يلي: تتميز الفقرة الثانية : خصائص املحاسبة العمومية :

  أوال: املحاسبة العمومية هي عبارة عن إطار محاسبي مميز.

هيئة معينة لفترة  بصفة عامة هي نظام معلومات وإطار تنظيمي الذي يسمح بتسجيل معطيات رقمية للمؤسسة أواملحاسبة 

محددة تسمح بإعطاء معلومات تخص الذمة املالية للمؤسسة أصول و خصوم و نتيجة الدورة و وضعية املؤسسة اتجاه 

ت املعنويين، و املحاسبة العمومية تقليديا كانت تسمو الغير و كذا كيفيات تكوين التكاليف و األسعار بالنسبة لألشخا

محاسبة الصندوق، حيث كانت موجهة ليس التجاه إجراءات ميكانيزمات تطور عناصر األصول الصافية،ولكن باتجاه 

ة للمحاسبة املراقبة املحدد للنفقات والوقاية من ال هرب و تحويل األموال و سرق ها أو تبديد املال العام أما النظرة الحالي

العمومية فهي تتعدي هذا املفهوم التقليدي و تتجه نحو تقريب محاسبة الدولة و الهيئات التابعة لها من املخطط املحاسبي 

الوطني،فهي تبحث عن استبعاد فكرة كواها منظم و ضابط للمال العام، إلى تحليل النتائج وضع خطو  عريضة ملحاسبة 

                  ابات العمومية لفائدة املحاسبة.                                                                                               الحس املمتلكات وتسهيل استعمال

تحتل املحاسبة العمومية مكانة هامة في القانون املالي الجزائري إلى جانب  ثانيا : املحاسبة العمومية هي فرع متخصص :

نون امليزانية ، القانون الجبائي، واستقاللية قانون املحاسبة العمومية أصبح حقيقة واضحة و جلية، من خالل القواعد قا

                الخاصة بها في تسيير العالقات الداخلية للهيئات العمومية و تعتبر هذه القواعد منظمة للعمليات املالية لدي هياكل

 و مؤسسات الدولة.

  
 .2محمد مسعي، مرجع سبق  كره.ت  2
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 املطلب الثاني: قواعد املحاسبة العمومية ومصادرها.

 : القواعد القانونية. الفقرة األولى

واملتعلــــق باملحاســــبة العموميــــة ،واملراســــيم التنفيذيــــة الخاصــــة بتطبيقــــه  2112أوت  21املــــؤري فــــي  02-12يعتبــــر القــــانون رقــــم 

 lois de leاملصــدر األسامــ ي للقواعــد القانونيــة للمحاســبة العموميــة فــي الجزائــر و يســمو عــادة بقــانون املحاســبة  العموميــة 

1comptabilité publique  

 سيم التنفيذية في مايلي :تتمثل املرا

 .ين و اعتماد املحاسبين العمومييناملتعلق بتعي22/21/2112املؤري في 322-12املرسوم التنفيذي رقم -

 .خذ بمسؤولية املحاسبين العموميينو املحدد لشرو  األ 22/21/2112املؤري في  320-12املرسوم التنفيذي رقم-

 .غطي مسؤولية املحاسبين العموميينمين يمراجعة باقي الحسابات و كيفيات اكتتاب تأ

              بالصــــــرف  و املحــــــدد إلجــــــراءات املحاســــــبة التــــــي يمســــــكها اآلمــــــرون22/21/2112املــــــؤري فــــــي  323-12املرســــــوم التنفيــــــذي رقــــــم -

 و املحاسبون العموميون و كيفياتها و محتواها.

 بإجراءات تسخير األمرين بالصرف للمحاسبين العموميين.و املتعلق 22/21/2112املؤري في 324-12املرسوم التنفيذي رقم 

وتجدر اإلشارة هنا إلى انه قبل صدور هـذا القـانون، كــــان هنـا  مـا يشـبه الفـراغ القـانوني فيمـا يتعلـق بتحديـد قواعـد املحاسـبة 

 العمومية وتقنياتها.

آخـر، ملفعـول  الرامـي إلـى التمديـد وحتـو إشـعار، و 2100ديسـمبر 32املـؤري فـي  212-00فبعد االسـتقالل، وبموجـب القـانون رقـم 

التـــي كانـــت تحكـــم نظـــام  ، اســتمر العمـــل بمعظـــم النصـــوت التشـــريعية والتنظيميــة2100ديســـمبر 32التشــريع النافـــذ إلـــى غايـــة 

 واملتضــمن تنظــيم املحاســبة 2900مــاي 32)الســيما املرســوم اإلمبراطــوري املــؤري فــي  املحاســبة العموميــة فــي فرنســا بصــفة عامــة

واملتعلـق بالنظـام  2112نـوفمبر 23املؤري فـي  2423-12العمومية ( والتي كانت خاصة بالجزائر املستعمرة )السيما املرسوم رقم 

 1.املالي للجزائر( 

حكـام األمـر أل  ، تطبيقـا 0912جويليـة  12لكن إبطال العمل بهذه النصوت وغيرها من األنظمـة العائـدة للحقبـة االسـتعمارية فـي 

  ،تبدي الفراغ سالف الذكر. 2123جويلية  21املؤري في  13 - 59رقم 

إال انــه يجــب التأكيــد علــى أن الفــراغ القــانوني لــم يكــن يعنــي عــدم وجــود أي نــص قــانوني متعلــق باملحاســبة العموميــة  ي مصــدر 

صـوت التنظيميـة جزائري ،بل على العكس من  ل  ففي بداية السنوات األولى مـن االسـتقالل صـدرت مجموعـة معتبـرة مـن الن

التي عوضت النصوت الفرنسية املطبقـة فـي مختلـف الجوانـب مـن مجـال املحاسـبة العموميـة ،وعملـت علـى تكييفهـا مـع الواقـع 

واملحــــدد  2101أكتــــوبر24املــــؤري فــــي  011-الجزائــــري ، ولعــــل أهــــم نــــص تنظيمــــي يمكــــن  كــــره فــــي هــــذا املجــــال هــــو املرســــوم رقــــم 

العام ، بما فيهم أولئ  الذين لـم تكـن لهـم صـفة محاسـب  كل املحاسبين املنتمين إلى القطالاللتزامات ومسؤوليات املحاسبين )

 عمومي بمفهوم نظام املحاسبة العمومية(.
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عـــا عـــن الـــوزارة املكلفـــة باملاليـــة )قـــرارات ، تعليمـــات ، مناشـــير( وإضـــافة إلـــى مختلـــف النصـــوت التنظيميـــة التـــي كانـــت تصـــدر تبا

 22املـــؤري فـــي  22-94وجـــدت أيضـــا عـــدة أحكـــام تشـــريعية متعلقـــة باملحاســـبة العموميـــة، والســـيما تلـــ  الـــواردة فـــي القـــانون رقـــم 

املقصـــود إ ا بـــالفراغ القـــانوني املعـــدل واملـــتمم واملتعلـــق بقـــوانين املاليـــة ،وفـــي مختلـــف قـــوانين املاليـــة الســـنوية. ف 2194جويليـــة 

تشـريعي أو تنظيمـي يكـون بمثابـة اإلطـار العـام  هـو عـدم وجـود نـص 2112املالحظ قبل صدور قـانون املحاسـبة العموميـة لسـنة 

 1واألسام ي لها.  للمحاسبة العمومية ، والجامع ملبادئها وقواعدها واملرجع األول 

تتمثـل  الرئيسيين لقواعد املحاسبة العمومية فهنا  مصـادر أخـري لهـذه القواعـدوإ ا كان التشريع والتنظيم يعدان املصدرين 

 على وجه الخصوت في :

واملتعلقـة برقابـة البرملـان علـى اسـتعمال االعتمـادات  2110مثل األحكام التي نـص عليهـا الدسـتور الصـادر فـي سـنة  الدستور : *

ة بتكليـف أجهـزة الرقابـة بـالتحقيق فـي ظـروف اسـتخدام الوســائل املاليـة التـي يقرهـا ،خاصـة علـى عمـل الحكومـة،أو تلـ  الخاصـ

 املادية و األموال العمومية وتسييرها.

ـــل انتقــاد أو جــدال  * االجتهــاد القضــا ي: ـــاء تفســير لقواعــد املحاســبة العموميــة عنــدما تكــون غامضــة، أو محـ الــذي يمكــن إعطــ

 لحاالت.أثنــاء التطبيق، وكذا سد الفراغ القانوني بشان بعض ا

 الفقرة الثانية : القواعد التقنية.

 تهـــدف القواعـــد التقنيـــة الخاصـــة باملحاســـبة العموميـــة ،بصـــفة عامـــة إلـــى بيـــان أو وصـــف العمليـــات املاليـــة للهيئـــات العموميـــة

وتحديــد كيفيـــات تســـجيلها و عـــرض الحســـابات املتعلقـــة بهـــا ، وتكـــون هـــذه القواعـــد فـــي اغلـــب األحيـــان محـــددة فـــي مجموعـــة مـــن 

  لتعليمات الصادرة عن وزارة املالية.ا

 املطلب الثالث : مجال املحاسبة العمومية وأهدافها .

 الفقرة األولى: مجال املحاسبة العمومية.

يمكن حصر مجال املحاسبة العموميـة فـي جـانبين : الجانـب العضـوي و يتعلـق بالهيئـات الخاضـعة لقواعـد املحاسـبة العموميـة 

les organisme publics .والجانب املادي ، ويخص العمليات التي تطبق عليها هذه القواعد ، أي العمليات املالية واملحاسبية 

 أوال : الجانب العضوي.

الهيئـات العموميــة الخاضـعة لقواعــد املحاسـبة العموميــة هـي تلــ  املـذكورة عــل سـبيل الحصــر فـي املــادة األولـى مــن القـانون رقــم 

 2:املتعلق باملحاسبة العمومية وهي  0991أوت  02املؤري في  91-50
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 .الدولة 2-

 .لس الدستورياملج 2-

 .املجلس الشعبي الوطني  3-

 .2110مجلس املحاسبة ، إضافة إلى مجلس األمة بعد إنشائه بموجب دستور  4-

ات العموميـة  ات الطـابع واملؤسسـ (أو الجماعات املحلية ،أي البلديات و الواليات )امليزانيات امللحقة والجماعات اإلقليمية 5-

 معات...(.كاملؤسسات العمومية االستشفائية والجا)اإلداري 

إن ما يميز هذه الهيئـات عـن غيرهـا مـن الهيئـات أو املؤسسـات العموميـة )مثـل املنشـئات أو املؤسسـات العموميـة االقتصـادية ، 

واملؤسســات الــذات الطــابع الصــنايي والتجــاري( هــو كواهــا أشــخات اعتباريــة خاضــعة للقــانون العــام ومــن ثمــة فــان إدارتهــا تــتم 

، وهــي تتصــرف فــي أحيــان كثيــرة كســلطات عموميــة )كتوجيــه أوامــر أو نــواهي إلــى املــواطنين وفــرض  وفــق قواعــد القــانون اإلداري 

 التزامات عليهم(.

كمـــا يمكـــن إضـــافة معيـــار آخـــر قـــد يبـــدو بســـيطا ولكنـــه عملـــي لتمييـــز الهيئـــات العموميـــة بمفهـــوم املحاســـبة العموميـــة عـــن بـــاقي 

عموميين لها من قبـل وزيـر املاليـة ، يكلفـون بتحصـيل إيراداتهـا ودفـع نفقاتهـا ، الهيئات األخري، وهو تعيين أو اعتماد محاسبين 

 1والقيام بكل العمليات املالية واملحاسبية املنوطة بهم.

 ثانيا : الجانب املادي.

مــن  Etats de prévisionsوهــي العمليــات الناتجــة عــن تنفيــذ ميزانيــات الهيئــات العموميــة أو بيانــات تقــدير إيراداتهــا ونفقاتهــا 

 2:طرف اآلمرين بالصرف واملحاسبين العموميين فهي تتعلق بصفة عامة مايلي 

 تنفيذ اإليرادات والنفقات. -

 انجاز عمليات الخزينة . -

 تسيير املمتلكات . -

 مس  املحاسبة. -

آلمرين اعمومية والتي حمل من قانون املحاسبة ال 30بالنسبة لتسيير املمتلكات ، فان األمر يتعلق هنا بما نصت عليه املادة  *

 بالصرف مسؤولية جرد األموال العقارية واملنقولة املكتسبة من األموال العمومية أواملخصصة لهم واملحافظة عليها.

 comptabilitéأمــا فيمــا يخــص دمــج هــذه األمــوال مــن محاســبة الهيئــات العموميــة، أي بيااهــا )أو وصــفها( فــي املحاســبة العامــة 

général بين العمـــــوميين بقيمهـــــا النقديـــــة املقابلـــــة للمحاســـــcontre –valeurs pécuniaires فـــــان النصـــــوت التشـــــريعية ،

 والتنظيمية املتعلقة باملحاسبة العمومية ال تتضمن أحكاما خاصة بمحاسبة ممتلكات الهيئات العمومية .
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و القصور القانوني متعلق في الواقع بإشكالية هامة مطروحة حاليا بالنسبة لنظام املحاسبة العموميـة فـي الجزائـر و املتمثـل فـي 

التــي تســمح بــدمج األمــوال العقاريــة و  méthode de comptabilité patrimoineعــدم اعتمــاد طريقــة املحاســبة باالســتحقاق 

 1ب ها. املنقولة للهيئات العمومية في محاس

 الفقرة الثانية : أهداف املحاسبة العمومية.

تتوخى املحاسبة العمومية كنظام تسيير وإعالم ومراقبة، تحقيق عدة أهداف يمكن حصر أهمها في حمايـة األمـوال العموميـة، 

 2وضمان احترام تراخيص امليزانية ،وحسن تسيير الهيئات العمومية ،وتحقيق الرشاد في اإلنفاق. 

 حماية األموال العمومية.أوال: 

كانـت حمايـة األمـوال العموميـة وال تــزال هـدفا رئيسـيا بـل غايــة جوهريـة بالنسـبة لنظـام املحاســبة العموميـة فهـذا النظـام ومنــذ 

بدايـة تشــكله خــالل القـرن الثالــث عشــر) فــي فرنسـا خاصــة( ، قــد ارتكــز علـى مفهــوم " األمــوال العامــة " وبالتـالي فــان مبــرر وجــوده 

راره )على الرغم من تعقده وثقله بالنسبة البعض( ظل مرتبطا باستجابته إلى الحرت على حماية هذه األمـوال )بـاملفهوم واستم

 الواسع( من كل ما يمكن أن تتعرض له من أشكال التالعب أو ما يمس بساملة استخدامها)غش ، اختالس ، تبذير....(.

تعلقة بوحدة الصندوق وتبريـر العمليـات املتصـلة بـه، مـن قـبض ودفـع لألمـوال وهكذا فان قواعد املحاسبة العمومية األولية امل

 ، وتغيرات الرصيد وتسجيلها و رقاب ها، كانت توفر أفضل الضمانات في مجال استخدام األموال العمومية وحفظها.

 ثانيا : ضمان احترام تراخيص امليزانية .

ة األساســية التــي تقــدر إيــرادات ونفقــات هــذه الهيئــات للســنة املاليــة و تــرخص املعلــوم أن ميزانيــة الهيئــات العموميــة تعــد الوثيقــ

 لها ، وعلى التوالي بتحصيلها وصرفها و ل  طبقا للقوانين واألنظمة السارية املفعول.

قة عليهـــا وإ ا كانـــت املســـائل املتعلقـــة بكيفيـــات وإجـــراءات تحضـــير امليزانيـــة وتقـــديمها لهيئـــة املداولـــة املعنيـــة للتصـــويت واملصـــاد

تــدخل ضــمن املجــال الواســع للماليــة العامــة ، فــان الــدور الحاســم للمحاســبة العموميــة ينصــب علــى تنفيــذها ورقابــة العمليــات 

املتصـــلة بـــذل ، فـــإجراء هـــذا التنفيـــذ فـــي إطـــار القواعـــد والتقنيـــات املحاســـبية املعمـــول بهـــا هـــو الـــذي يضـــمن احتـــرام تـــراخيص 

 امليزانية.

ة مـــن بلـــوغ هـــذا الهـــدف عـــن طريـــق املقارنـــة)من طـــرف هيئـــات الرقابـــة ( بـــين عمليـــات تنفيـــذ اإليـــرادات ويـــتم التأكـــد بصـــفة عامـــ

والنفقـــات املبينـــة فـــي حســـابات اآلمـــرين بالصـــرف واملحاســـبين العمـــوميين مـــن جهـــة والترخيصـــات امليزانيـــة املوافقـــة لهـــا مـــن جهـــة 

 أخري.

 
 .23محمد مسعي ، مرجع سبق  كره ،ت  -2

 .24مرجع سبق  كره ،ت  محمد مسعي ، -0
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 . حسن تسيير الهيئات العموميةثالثا : 

إ ا كــان الهــدفان الســابقان يعــدان ضــمن األهــداف التقليديــة للمحاســبة العموميــة ،فــان اهتمامهــا اآلن بقضــايا تســيير الهيئــات 

العموميــة مـــن اجـــل تحســـين أدائهــا يعتبـــر هـــدفا أساســـيا تســـعى لتحقيقــه مـــن خـــالل التطـــور الــذي بـــدأت تشـــهده ، والســـيما علـــى 

قنــــي ، و لــــ  باقترابهــــا شــــيئا فشــــيئا مــــن املحاســــبة الخاصــــة )أو التجاريــــة ( ومحاولــــة اعتمــــاد الــــبعض مــــن أســــاليبها املســــتوي الت

 وتقنياتها.

فباإلضافة إلى بيان العمليات املالية و مراقب ها وتقديم املعلومات عنها إلى هيئـات التسـيير والرقابـة ، تسـمح املحاسـبة العموميـة 

 1أيضا بمايلي : 

 املركز املالي للهيئات العمومية .معرفة -

 حساب تكلفة وأسعار و مردود الخدمات.-

 تحديد النتائج السنوية.-

 دمج العمليات املالية و نتائجها في املحاسبة الوطنية.-

 مالحظــــــــــــــة:

،  حاليا في الجزائرإن املالحظ هو أن معظم هذه األهداف ال تزال مجهولة بالنسبة لنظام املحاسبة العمومية املطبق 

 فاملحاسبة التحليلية التي "تمس  في حينها و تسمح بحساب أسعار التكلفة و تكاليف الخدمات".

 ) املشار إليه سابقا( لم تعرف بعد طريقها إلى التطبيق. 323-12من املرسوم التنفيذي  23حسب نص املادة 

طلــــب مســــ  محاســــبي لكــــل أموالهــــا الثابتــــة واملنقولــــة ( ودمــــج فيمــــا يخــــص تحديــــد املركــــز املــــالي للهيئــــات العموميــــة )الــــذي يت و

 عملياتها في املحاسبة الوطنية، فان النصوت النافذة واملتعلقة باملحاسبة العمومية ال تشير  ل .

مليـات سا في نتائج العوتبعا لهذا فان النتائج السنوية املحددة في الحسابات الختامية ملختلف الهيئات العمومية و املتمثلة أسا

 2و أرصدة عمليات الخزينة، تبقى محدودة األهمية.  (فائض أو ججز في امليزانية بين اإليرادات والنفقات)امليزانية 

 رابعا : تحقيق الرشاد في النفاق.

إ ا كان الرشاد في اإلنفاق ، أي صرف األموال العمومية بطريقة تسـمح بتحقيـق أهـداف هـذا الصـرف بأقـل كلفـة ممكنـة ،تعتبـر 

أساس أي تسيير فعال بصفة عامة، فقد وجب من باب أولى ،مراعاتها في تسيير الهيئـات العموميـة وتقيـد مسـيري هـذه الهيئـات 

     لتــي وضــعت تحــت تصــرفهم ، ومــن ثمــة فــان تفــادي تبــذير اإليــرادات فــي نفقــات باهظــة بهــا كمبــدأ جــوهري فــي اســتعمال األمــوال ا

 أو مصروفات كمالية أو غير مقررة في امليزانية ، يعد هدفا رئيسيا بالنسبة للمحاسبة العمومية.

 

 
 .24محمد مسعي ، مرجع سبق  كره ،ت  -2
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النفقــات قبــل التفكيــر فــي كلف هــا الحقيقيــة ، ا عامــا مــن طــرف املســيرين العمــوميين فــي االهتمــام بــأغراض حــوحيــث أن هنــا  نزو 

 حية لتحد من هـذا الزـزوالتي يمكن أن تكون أعلى بكثير من االعتمادات في بعض األحيان ، فقد جاءت قواعد املحاسبة العموم

منفعـــة عامـــة  هـــداف  اتأل الترجمـــة املاليـــة  بـــرعنـــد تنفيـــذ امليزانيـــة ، والتـــي تعترض علـــى أولئـــ  املســـيرين االنضـــبا  الـــالزم ، ويفــ

 وجب على الهيئات العمومية املعنية تحقيقها في اآلجال املحددة .

فــإ ا كــان هنــا  إســراف فــي الصــرف ، أو أن بعــض النفقــات أنجــزت علــى حســاب نفقــات أخــري فــان  لــ  ســوف يــؤدي حتمــا إلــى 

 عدم تحقيق جزء من األهداف.
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 تنفيذ امليزانية و مسؤولياتهم.األعوان املتدخلون في   : املبحث الثالث

 املطلب األول: اآلمر بالصرف.

واملتعلــق باملحاســبة  21/29/2112املــؤري فــي  02-12مــن القــانون  30إلــى  03افهم مســؤولياتهم فــي املــواد مــن ضــنجــد تعــريفهم أ

قـــة بـــااللتزام بالنفقـــات الـــذي يحـــدد اإلجـــراءات املتعل 2112جويليـــة 02املـــؤري فـــي  12/009العموميـــة وكـــذا املرســـوم التنفيـــذي 

 العمومية وتنفيذها و يضبط صالحيات اآلمرين بالصرف و مسؤولياتهم.

 .الفقرة األولى: تعريف اآلمر بالصرف

 1:املتعلق باملحاسبة العمومية املعدل واملتمم كمايلي 12/02من القانون  03حسب املادة 

 02-02-21-22-20العمليـــات املشـــار إليـــــــها فـــي املـــواد  يعـــد آمـــرا بالصـــرف فـــي مفهـــوم هـــذا القـــانون كـــل شـــخص مؤهـــل لتنفيـــذ "

 وتتمثل العمليات املشار إليها في املواد املذكورة في : االلتزام ، التصفية، إصدار أوامر الدفع .

  :2اآلمر بالصرف بــ 12/009وتعرف املادة الثانية من املرسوم التنفيذي 

وظـــف املعـــين قانونـــا فـــي منصـــب مســـؤول تســـيير الوســـائل املاليـــة والبشـــرية يعتبـــر آمـــرا بالصـــرف حســـب مفهـــوم هـــذا املرســـوم امل

املتعلــــــق  2112أوت  21املــــــؤري فــــــي  12/02مــــــن القــــــانون رقــــــم  01و 09و 00واملاديــــــة، الــــــذي تفــــــوض لــــــه الســــــلطة وفقــــــا للمــــــواد 

 باملحاسبة العمومية ويكون معتمدا قانونا طبقا للتنظيم الجاري العمل به.

االلتـــزام  مـــر بالصـــرف علـــى انـــه شـــخص تـــابع للـــدول أو جماعـــة محليـــة أو هيئـــة عموميـــة ولـــه األهليـــة فـــيوعليـــه يمكـــن تعريـــف اآل 

     املحليــة  بالــدين وتصــفيته واألمــر بدفعــه ،أو هــو كــل شــخص مؤهــل قانونــا لتنفيــذ عمليــات تتعلــق بــأموال الدولــة أو الجماعــات

 3أو املؤسسات العمومية  ات الطابع اإلداري . 

 ية : أنوال اآلمرين بالصرف.الفقرة الثان

 املتعلق باملحاسبة العمومية : 91-50من القانون رقم  52يمكن التمييز بين نوعين من اآلمرين بالصرف حسب نص املادة 

 رون بالصرف ابتدائيين أو أساسيين و إما آمرين بالصرف ثانويين."آلم" يكون ا

الـذي يحـدد إجـراءات املحاسـبة  22/21/2112املـؤري فـي  323-12التنفيـذي رقـم مـن املرسـوم  20كما تم  كر أنواعهم فـي املـادة 

التــي يمســكها اآلمــرون بالصــرف و املحاســبون العموميــون و كيفياتهــا ومحتواها،حيــث تــنص علــى انــه: " يكــون اآلمــرون بالصــرف 

 إما ابتدائيين أو رئيسيين و إما آمرين بالصرف ثانويين."

 
 املذكور سابقا. 12/02رقم  من القانون  03املادة  -2

الــذي يحــدد اإلجـراءات املتعلقــة بــااللتزام بالنفقــات العموميــة وتنفيــذها و يضــبط صــالحيات اآلمــرين  2112جويليــة 02املــؤري فــي  504/91مــن املرســوم التنفيــذي  15املـادة  -0

 بالصرف و مسؤولياتهم.

3- Ali bissaad, droit de la comptabilité publique édition houma,alger 2004 page 85. 
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 أوال : اآلمرون بالصرف الرئيسيون .

وهم األشـخات املتواجـدون فـي أعلـى الهـرم اإلداري حيـث توضـع لـدمهم االعتمـادات مباشـرة دون تـدخل أي وسـيط آخـر ،ونجـد 

املتعلـــق باملحاســـبة العموميــة وهـــم : املســـؤولون املكلفـــون  50/91مـــن القــانون  50ترتيــب اآلمـــرين بالصـــرف الرئيســيين فـــي املـــادة 

  :1سيير املالي لــ بالت

 املجلس الدستوري. -2

 املجلس الشعبي الوطني. -0

 مجلس املحاسبة. 3-

 وعلى اثر إحداث الغرفة الثانية للبرملان تم إضافة مسؤولي التسيير ملجلس األمة ، 4-

 .2110مجلس الدولة مع صدور دستور -1

للدولـــة ،واألصـــل أن الـــوزير هــو املؤهـــل الوحيـــد فـــي إطـــار رخصـــة الــوزراء لهـــم صـــفة اآلمـــر بالصـــرف الرئيســ ي للميزانيـــة العامـــة  -0

 امليزانية بإقراره لإليرادات وتسديده للنفقات.

 الوالة هم آمرون بالصرف رئيسيون عندما يتصرفون باسم الوالية ولحسابها.-2

خاصة باملؤسسات املعينين  املسؤولون املعينون على رأس املؤسسات العمومية  ات الطابع اإلداري عندما ينفذون عمليات -9

 على رأسها.

 املسؤولون املعينون على رأس مصالح الدولة املستفيدة من ميزانية ملحقة. 9-

 من قانون املحاسبة العمومية وهم : 03من املادة  2املسئولون على الوظائف املحددة في الفقرة 

عمليــــات االلتــــزام والتصــــفية و األمــــر بالــــدفع فــــي إطــــار انجــــاز املعينــــون أو املنتخبــــون لوظــــائف لهــــا مــــن الصــــالحيات تنفيــــذ  -22

 النفقات واإلثبات و التصفية في إطار تحصيل اإليرادات العمومية.

مـن  22و لـ  اسـتنادا إلـى املـادة  les ordonnances de paiementيقـوم اآلمـرون بالصـرف الرئيسـيون باسـتعمال أوامـر الـدفع  *

الـــــذي يحـــــدد إجـــــراءات املحاســـــبة التـــــي يمســـــكها اآلمـــــرون بالصـــــرف 22/21/2112ؤري فـــــي املـــــ 12/323املرســـــوم التنفيـــــذي رقـــــم 

بتدائيون آو الرئيسـيون هـم الـذين يصـدرون والتي تنص على اآلمرون بالصرف اإل واملحاسبون العموميون و كيفياتها و محتواها، 

 2االعتمادات لفائدة األمرين بالصرف الثانويين.أوامر بالدفع لفائدة الدائنين وأوامر اإليرادات ضد املدينين وأوامر تفويض 

 .ثانيا ّ: اآلمرون بالصرف الثانويين

األمرين بالصرف الرئيسيين القيام بكل العمليات املالية للميزانيـة العامـة  نتيجة لتشعب العمل اإلداري أصبح من الصعب على

ي ،وعليــــه ولتســـهيل العمــــل اإلداري علـــى املســــؤولين فــــان للدولـــة وجماعاتهــــا املحليـــة أواملؤسســــات العموميـــة  ات الطــــابع اإلدار 

هــم رؤســاء املصــالح غيــر  القــانون ســمح بظهــور فئــة ثانيــة مــن اآلمــرين بالصــرف أال وهــي فئــة اآلمــرين بالصــرف الثــانويين والــذين

ادات املفوضـة مـن طـرف املمركزة املتواجدة علـى املسـتوي املحلـي )مـدراء املـديريات غيـر املمركـزة ( الـذين يقومـون بتسـيير االعتمـ

 .اآلمرون بالصرف الرئيسيون 

 

 املذكور سابقا 12/02من القانون رقم  50املادة  -2

الـذي يحـدد إجـراءات املحاسـبة التـي يمسـكها اآلمـرون بالصـرف واملحاسـبون العموميـون و كيفياتهـا و 22/21/2112املؤري فـي 12/323من املرسوم التنفيذي رقم  11املادة -0

  محتواها.
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ومثال  ل  تفويض وزير الصحة والسكان وإصالح املستشفيات لجـزء مـن االعتمـادات املوضـوعة تحـت تصـرفه ملـدراء الصـحة 

والســـــكان علـــــى املســـــتوي املحلـــــي والـــــذين يعتبـــــرون آمـــــرين بالصـــــرف ثـــــانويين بالنســـــبة مليزانيـــــة وزارة الصـــــحة والســـــكان وإصـــــالح 

رئيســ ي بالنســبة مليزانيــة الواليــة يعتبــر فــي نفــس الوقــت آمــرا بالصــرف ثــانوي املستشــفيات، وإضــافة إلــى كــون الــوالي آمــر بالصــرف 

 1بالنسبة مليزانية الدولة. 

املتعلــق باملحاســبة العموميــة إضــافة إلــى املــادة  12/02مــن القــانون  02ونجــد أن اآلمــرين بالصــرف الثــانويين تــم  كــرهم فــي املــادة 

 سالف  كره. 12/323من املرسوم التنفيذي  20

املرســـوم  مـــن 29حيــث تـــنص املــادة  les mandats de paiement* يقــوم اآلمـــرون بالصــرف الثـــانويين بإصــدار حوالـــة الـــدفع 

 املذكور أعاله على أن :12/323التنفيذي رقم 

"اآلمــــرون بالصــــرف الثــــانويين هــــم الــــذين يصــــدرون حــــواالت الــــدفع لفائــــدة الــــدائنين وفــــي حــــدود االعتمــــادات املفوضــــة وأوامــــر 

 2رادات ضد املدينين" اإلي

بالنســبة لتمــرين بالصــرف الثــانويين فــان مســؤولياتهم تبقــى ثابتــة فــي انجــاز العمليــات املاليــة ولكــن مطالبــا بــاحترام األوامــر التــي 

تأتيه من طرف السلطة املركزيـة ،وفـي حالـة تنـاقض األوامـر اإلداريـة و االعتمـادات املوضـوعة تحـت تصـرفه يجـب أن يمتنـع عـن 

العمليات التي قد التحترم قانون املحاسبة العموميـة ، الن اآلمـر بالصـرف الثـانوي سـيكون مسـؤوال شخصـيا و ماليـا عـن تنفيذ 

 األموال التي سينــفقها مثله مثل اآلمر بالصرف الرئيس ي.

 ثالثا : الحالة الخاصة باآلمر بالصرف الوحيد.

يستحسن تسجيلها باسم شخص محلي كفـ  لتسـييرها ،وعـادة مـا هنا  عمليات  ات طابع وطني ولكن بحكم طابعها الجغرافي 

ممركـزة واملسـجلة باسـمه فـي نطـاق  يكون الوالي الذي يعتبر في هذه الحالة اآلمر بالصرف الوحيد بالنسـبة لعمليـات التجهيـز الـال

 الوزارية.نه يمثل جميع السلطات املركزية والقطاعات أل مّمركزة و هذا  عمليات تجهيز القطاعات الال

املتضــمن 21/29/2123املــؤري فــي 231-23تأسســت هــذه الفئــة مــن اآلمــرين بالصــرف فــي الجزائر،بموجــب أحكــام املرســوم رقــم 

املـــــــــؤري فـــــــــي  239 -23عـــــــــدم تركيـــــــــز اعتمـــــــــادات الدولـــــــــة الخاصـــــــــة بـــــــــالتجهيز و االســـــــــتثمار لصـــــــــالح الواليـــــــــات ،واملرســـــــــوم 

املخصصـــة للمجـــالس التنفيذيـــة للواليـــات ،أوكلـــت صـــالحيات تســـيير املحـــدد لشـــرو  تســـيير اعتمـــادات التســـيير 21/29/2123

 3هذه االعتمادات إلى الوالي بصفته آمرا بالصرف وحيدا.

  

 31.محمد مسعي ، مرجع سبق  كره ،ت - 1 -

 املذكور سابقا. 313/91من املرسوم التنفيذي رقم  08املادة  2 -

 

3-Ali bissaad, op .cit page 48                                                                                           
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الـذي أعطـى  02-12رقـم  وميـة(و قانون املحاسـبة العم22/24/2112املؤري في 21-12)قانون رقم  لكن منذ صدور قانون الوالي

صــفة اآلمــر بالصــرف الثــانوي ملختلــف رؤســاء املصــالح غيــر املمركــزة للدولــة ،فــان الــوالي لــم يعــد يتصــرف بصــفته آمــرا بالصــرف 

 1وحيدا إال في برامج التجهيز العمومي غير املمركزة و املسجلة باسمه. 

 *االستخالف :

"        على انه :  املتعلق باملحاسبة العمومية التي تنص12/02من القانون  09يمكن استخالف اآلمر بالصرف حسب نص املادة 

    2املكلــف بـــذل ."  فــي حالــة غيــاب أو مــانع يمكــن اســتخالف اآلمــرين بالصــرف بعقــد تعيــين يعــد قانونــا ويبلــ  للمحاســب العمــومي

مـانع يمنعـه  حـدوث الصـرف املخـتص فـي حالـةوبالتالي فان اآلمر بالصـرف املسـتخلف يظهـر فـي حـاالت الضـرورة لتعـويض اآلمـر ب

        من ممارسة وظائفه أو في حالة غيابه.

 *التفويض :

وتحـــت  يعطـــي قـــانون املحاســـبة العموميـــة لكـــل آمـــر بالصـــرف الحـــق فـــي أن يفـــوض صـــالحياته املحاســـبية فـــي حـــدود اختصاصـــاته

من  01فحسب نص املادة  يكونون تحت سلطته املباشرةمسؤولياته في إعطاء تفويض اإلمضاء إلى موظفين دائمين )مرسمين( 

العـــاملين تحـــت ســـلطته املباشـــرة  القـــانون محاســـبة العموميـــة يمكـــن لتمـــر بالصـــرف أن يفـــوض التوقيـــع للمـــوظفين املرســـمين

 و ل  في حدود الصالحيات املخولة لهم والشرو  الخاصة بالتفويض هي :

 أن يكون آمرا بالصرف.-

 حدود اختصات اآلمر بالصرف. أن يكون التفويض في-

 أن يكون تفويض اإلمضاء لصالح موظف مرسم، وهذا التفويض شخص ي يزول بمجرد ان هاء مهام احد طرفيه.-

 أن يكون املوظف موضوعا تحت السلطة اإلدارية املباشرة لتمر بالصرف.-

تابعـة لتمـر بالصـرف األصـلي وتنتهـي مهـام اآلمـر اآلمر بالصرف املفوض لصالحه ينفذ العمليات املالية و لكن تبقـى املسـؤولية -

 بالصرف بالتفويض بنهاية وظيفة اآلمر بالصرف األصلي أو املوظف.

هـــو تفـــويض التوقيـــع ) اإلمضـــاء(وهو يختلـــف تمامـــا عـــن تفـــويض الســـلطة حيـــث أن  01وعليـــه فـــان التفـــويض املـــذكور فـــي املـــادة 

مـــرين بالصـــرف الرئيســـيين أو الثـــانويين الـــذين قـــاموا بـــالتفويض وعليـــه املســـؤولية فـــي حالـــة تفـــويض التوقيـــع تقـــع علـــى عـــاتق اآل 

 3يمكنهم في هذه الحالة التدخل في صرف االعتمادات املفوضة.

 *اعتماد اآلمر بالصرف من طرف املحاسب العمومي :

ســب العمــومي آتــى بهــا فكــرة االعتمــاد فــي العــادة تســتعمل فــي الســل  الدبلومامــ ي ومفهــوم اعتمــاد اآلمــر بالصــرف مــن طــرف املحا

املحاسـبين العمـوميين  التي تـنص علـى انـه : " يجـب اعتمـاد اآلمـرين بالصـرف لـدي 04في مادته 02-12قانون املحاسبة العمومية 

 املكلفين باإليرادات والنفقات الذين يأمرون بتنفيذها وتحدد كيفيات االعتماد عن طريق التنظيم"

 30محمد مسعي ، مرجع سبق  كره ،ت  -2

 املتعلق باملحاسبة العمومية املذكور سابقا. 12/02من القانون رقم  0954نص املادة  -0

 .0221/0220وقاد محمد ،عمليات امليزانية وعمليات الخزينة،مذكرة تخر  املدرسة الوطنية لإلدارة ،الجزائر،  3 -
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آلمـر بالصـرف ،وجـاء بتحديـد بحيـث تضـم إجـراءات اعتمـاد ا20/22/2112وطريقة االعتماد جاءت فـي املقـرر الـوزاري املـؤري فـي 

مفهــوم االعتمــاد الــذي يعتبــر بحكــم هــذا الــنص : إشــعار املحاســب العمــومي بوثيقــة التعيــين اإلداري لتمــر بالصــرف أو محضــر 

انتخاب اآلمر بالصـرف الجديـد وبتسـليم نمـو   إمضـاء اآلمـر بالصـرف للمحاسـب ، وتسـليم نمـو   إمضـاء املفـوض لـه إن كـان 

 هنا  تفويض.

 الفقرة الثالثة : صالحيات و مهام اآلمر بالصرف .

 أوال : الصالحيات .

يــدخل صــمن صــالحيات اآلمــر بالصــرف املرحلــة اإلداريــة مــن عمليــة تنفيــذ اإليــرادات والنفقــات العموميــة وعليــه يمكــن تقســيم 

 1صالحيات اآلمر بالصرف في مجالين مجال اإليرادات ومجال النفقات. 

 إن اآلمر بالصرف يأمر بتنفيذ اإليراد حيث :ت : بالنسبة لإليرادا 1 -

 يثبت الحقوق املتعلقة باإلدارة، وهو اإلجراء الذي يتم بموجبه تكريس حق الدائن العمومي .-

يصــفي اإليـــراد بتحديـــد املبلــ  الصـــحيح للـــديون الواقعــة علـــى املـــدين لفائــدة اإلدارة ويصـــدر أوامـــر التحصــيل لضـــمان اســـتيفاء -

 اإليرادات.

 يدخل ضمن صالحيات اآلمر بالصرف فيما يخص النفقات : بالنسبة للنفقات : 2-

 االلتزام بالنفقة وتصفي ها . -

إصدار أوامر الدفع وإرسالها إلى املحاسب العمومي مرفقـة بالوثـائق الثبوتيـة املتعلقـة بتسـوية النفقـة ونجـد أن اآلمـر بالصـرف -

فــي اســتعمال االعتمــادات املوضــوعة تحــت تصــرفه مــن خــالل إمكانيــة تحديــد فــي مجــال تنفيــذ النفقــات يتمتــع بســلطة تقديريــة 

املالئمة في إطار ترخيصات امليزانية واختيار الوقت املناسب لتسوية النفقـة مقيـدا فـي  لـ  بمبـدأ السـنوية الـذي يفـرض ضـرورة 

 ديسمبر( .32انفي إلى غاية ج 22تنفيذ جميع عمليات امليزانية العامة للدولة خالل السنة املدنية التي تبتدئ)من 

 ثانيا : املهام .

 وفيما يخص مهام اآلمر بالصرف نذكر مايلي :

 ضمان السير الحسن للمرفق العمومي .-

مســ  املحاســبة اإلداريــة مــن قبــل مصــلحة املاليــة واملحاســبة التابعــة لــه والتــي تعمــل علــى تنفيــذ العمليــات وتســجيلها فــي وثــائق -

 لحساب اإلداري.قانونية ويعد في األخير ا

مســـ  خــــجل الجـــرد الــــذي يتضـــمن املحافظــــة علـــى املمتلكــــات التـــي بحوزتــــه تحـــت رقابــــة مديريـــة أمالــــ  الدولـــة وتبعــــا لقــــانون  -

 األمال  العمومية.
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 الفقرة الرابعة : نظام املسؤولية املتعلق باآلمر بالصرف .

 21املـؤري فـي  12/02الخات بـاآلمرين بالصـرف مـن خـالل العـودة إلـى قـانون املحاسـبة العموميـة يمكن تحديد نظام املسؤولية 

 2112جويليـة   02املـؤري  فـي 12/009املتعلق باملحاسبة العمومية املعدل واملتمم من جهة واملرسوم التنفيذي رقم  2112أوت 

 صالحيات اآلمرين بالصرف ومسؤولياتهم ومية  وتنفيذها  ويضبطوالذي  يحدد  اإلجراءات  املتعلقة  بااللتزام  بالنفقات  العم

 1املتعلق باملحاسبة العمومية على أنـــه : 12/02من القانون  32حيث تنص املادة 

شــرعية واألخطــاء  اآلمــرون بالصــرف مســؤولون عــن اإلثباتــات الكتابيــة التــي يســلمواها ، كمــا أاهــم مســؤولون عــن األفعــال الــال "

 والتي ال يمكن أن تكتشفها املراقبة املحاسبية للوثائق". التي يرتكبواها

 2من نفس القانون فتنص على أن:  30أما املادة 

    اآلمــرون بالصــرف مســؤولون مــدنيا وجزائيــا علــى صــيانة واســتعمال املمتلكــات املنقولــة والعقاريــة املكتســبة واملخصصــة لهــم "

 و بهذه الصفة ،فهم مسؤولون شخصيا على مس  جرد املمتلكات املنقولة و العقارية املكتسبة أو املخصصة لهم."

(منــــه الفقــــرة الثانيــــة تــــنص علــــى انــــه " فــــي حالــــة عــــدم احتــــرام اآلمــــر 20فــــي املــــادة السادســــة ) 12/009و املرســــوم التنفيــــذي رقــــم 

 مسؤوال شخصيا و ماليا طبقا للتشريع والتنظيم الساريين املفعول".بالصرف للتنظيم الخات بااللتزام بالنفقات يكون 

ع وعليه فان مسؤولية اآلمرين بالصـرف تكـون قائمـة علـى أسـاس الطبيعـة التـي تتميـز بهـا العمليـات التـي ينفـذواها، ونتيجـة للطـاب

 3: في التسيير واملتمثلة فـــــيها ن مسؤولياتهم تقوم على أساس األخطاء التي يرتكبواإاإلداري لعمل اآلمرين بالصرف ف

االلتـزام بنفقــة منفــذة بتجــاوز االعتمــادات املــرخص بهــا أو التعــدي علـى قاعــدة مــن القواعــد املطبقــة فــي ميــدان الرقابــة املســبقة -

 للنفقات.

 التقييد غير الشريي للنفقات . -

 إطار عملية التسخير . االستعمال التعسفي للحق املتعلق بإلزام املحاسبين العموميين بالدفع في -

 تنفيذ عملية خاصة بنفقات خارجة عن موضول أو مهمة الجماعات أو الهيئات العمومية املعنية. -

 العمليات التي تتسبب في منح امتيازات مالية أو عينية للموظفين أو للغير بسبب عالقة شخصية معهم . -

 الصفقات العمومية وتنفيذها.عمليات التسيير املنفذة بالتعدي على قاعدة من قواعد  -

 اإلهمال الكبير الذي يؤدي إلى خسارة فرصة ربح بالنسبة للهيئة العمومية -

 

 املذكور سابقا.02-12من القانون رقم  32املادة -2

 من نفس القانون. 30املادة  -0
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  :1ويمكن تقسيم مسؤولية اآلمرين بالصرف إلى 

 خاصة باملعينين .أوال : املسؤولية التأديبية ال

هـــذا النــــول مــــن املســــؤولية يوجــــب عقوبـــات تأديبيــــة علــــى اآلمــــر بالصــــرف مــــن طـــرف الــــرئيس الســــلمي نتيجــــة إلحــــدي املخالفــــات 

والتـــي  0220جويليـــة 21املـــؤري فـــي  23-/20املرتكبــة و نجـــد أن هـــذه العقوبـــات مــذكورة فـــي القـــانون األسامـــ ي للوظيـــف العمــومي 

 بالصرف من عدم الترقية ،التززيل في الرتبة ،الفصل عن العمل وغيرها من العقوبات.تمس باملسار املنهي لتمر 

 ثانيا : املسؤولية السياسية الخاصة باملنتخبين.

ويتعلــق هــذا النــول مــن املســؤوليات بــاآلمرين بالصــرف املنتخبــين الــذين يمارســون صــالحيات تتعلــق بتنفيــذ اإليــرادات والنفقــات 

زراء فــإاهم مسـؤولون سياسـيا أمـام البرملــان الـذي يمكنـه اسـتجواب أعضــاء الحكومـة مـن خـالل توجيــه العموميـة ،فبالنسـبة للـو 

 أسئلة كتابية أو شفوية .

أما بالنسبة لرؤساء املجالس املنتخبة فتظهر املسؤولية من خالل خحب الثقـة مـن طـرف أعضـاء املجـالس املنتخبـة عـن طريـق 

 اقترال علني بأغلبية ثلثي األعضاء.

 ثا : املسؤولية املدنية .ثال

هـذه املســؤولية أساســها الخطــأ الشخصــ ي الــذي قــد يرتكبــه اآلمــر بالصــرف عنــد تنفيــذه للعمليــات املاليــة املوكلــة إليــه ، والضــرر 

الــذي يمكــن أن يلحــق الهيئــة العموميــة املعنيــة مــن جــراء  لــ ، فتطبيــق العقوبــات الناتجــة عــن إقحــام املســؤولية املدنيــة لتمــر 

 يعني إجباره على تعويض  ل  الضرر من ماله الخات .بالصرف 

مـن  32إضافة إلى قواعد القانون املدني العامة ، فان أساس املسـؤولية املدنيـة لتمـرين بالصـرف يمكـن أن تستشـف مـن املـادة 

 من نفس القانون. 35وكذا املادة 12/02 .قانون املحاسبة العمومية رقم 

الواقع يطرح عـدة إشـكاالت ،فالخطـأ الشخصـ ي الـذي تقـوم عليـه هـذه املسـؤولية مـن الصـعب  لكن تطبيق املسؤولية املدنية في

إثباتـه ، أي بمعنـو آخـر ، كيــف يمكـن إقامـة الــدليل علـى أن األخطـاء أو املخالفـات املرتكبــة مـن طـرف اآلمــرين بالصـرف فـي تنفيــذ 

 و لغيرهم ، أي كانت بسبب عدم مراعاتهم للمصلحة العامة.العمليات املالية املكلفين بهـــا كانت بدافع املصلحة الخاصة لهم أ

وفــي هــذا الصــدد،يجب مالحظــة أن الخطــأ الشخصــ ي لتمــرين بالصــرف ال يمكــن افتراضــه للوصــول إلــى مــا يشــبه التطبيــق اآللــي 

ســيرين ومــا تقتضــيه ملســؤولي هم املدنيــة)على غــرار املســؤولية املاليــة للمحاســبين العمــوميين( الن طبيعــة مهــامهم والتزامــاتهم كم

 من سلطات تقديرية في اتخا  القرار ال تسمح بإقامة هذا النول من املسؤولية )على أساس الخطأ املفترض(.
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عن الضرر الذي يكون قد لحقها مـن كما أن الهدف األسام ي الذي ترمي إليه املسؤولية املدنية ، وهو تعويض الهيئة العمومية 

جـراء خطــا اآلمــر بالصــرف،ال يمكــن تحقيقــه فـي أغلــب األحيــان حيــث يالحــظ ، فــي معظـم الحــاالت ، عــدم وجــود تكــافؤ بــين املبــال  

املصروفة ال شرعيا وتل  التي يمكن استخالصها من الذمة املاليـة لتمـر بالصـرف )أي عـدم كفايـة األمـوال الخاصـة لهـذا األخيـر 

 تغطية مبل  الضرر الناتج عن خطاه في تنفيذ عملية مالية ما والتي يمكن أن تتمثل في نفقات بعشرات املاليين من الدينارات(.ل

 أما أحكام قانون املحاسبة العمومية وغيره املتعلقة باملسؤولية املدنية لتمرين بالصرف فيصعب تطبيقها في الواقع ،بسبب

                                        1ية التي يمكن إتباعها في هذا التطبيق.دم تحديد اإلجراءات القانونع

 رابعا : املسؤولية الجنائية.   

وتخــص اآلمــرين بالصــرف املنتخبــين واملعينــين علــى حــد ســواء ويقــوم هــذا النــول مــن املســؤولية فــي حالــة ارتكــاب اآلمــر بالصــرف 

 قانون الجنايات الجزائري.لجنح وجنايات  ات طبيعة مالية مذكورة في 

وتتمثــل األعمــال التــي تقــيم مســؤولية جنائيــة علــى اآلمــر بالصــرف فــي : االخــتالس ، الرشــوة ، الغــش ، التزويــر ، اســتعمال األمــوال 

 العمومية للمنفعة الخاصة.

ال املســـؤوليات األخـــري قـــد يبـــدو للوهلـــة األولـــى أن ، تطبيـــق املســـؤولية الجزائيـــة لتمـــرين بالصـــرف ســـهال نســـبيا ، مقارنـــة بـــأنو 

الســــالف  كرهــــا ، فــــاآلمر بالصــــرف الــــذي يرتكــــب مخالفــــة فــــي التســــيير املــــالي يكــــون لهــــا وصــــف الجريمــــة الجزائيــــة طبقــــا لقــــانون 

العقوبــــات )اخــــتالس ، تبديــــد ،...( يكــــون مبــــدئيا ،محــــل مســــاءلة جزائيــــة مــــن طــــرف الجهــــات القضــــائية املختصــــة. إال أن إثبــــات 

الواقــع يمكــن أن يطــرح صــعوبات كبيــرة فعلــى الــرغم مــن أهميــة األخطــاء واملخالفــات التــي يرتكبهــا اآلمــرون  املســؤولية الجزائيــة فــي

بالصـــرف أثنـــاء تنفيـــذ امليزانيـــة والعمليـــات املاليـــة (بـــالنظر إلـــى أحكـــام القـــوانين واألنظمـــة النافـــذة وقواعـــد املحاســـبة العموميـــة 

ها الجزائي ،أي إقامة الدليل على وجـود الخطـأ الشخصـ ي املقتـرن بالقصـد املتعلقة بذل  )،فانه من الصعب عموما إثبات طابع

 الجنائي ملرتكبيها ، وتحديد الضرر املالي الذي يكون قد الحق الهيئات العمومية املعنية أو الخزينة العمومية من جراء  ل .

لــى علــم الجهــات القضــائية املختصــة يظــل وحتــو الحــاالت التــي يمكــن أن يكــون طابعهــا الجزائــي واضــحا أو مؤكــدا ،فــان إيصــالها إ

                مرهونـــــا فـــــي كثيـــــر مـــــن األحيـــــان ، بـــــالتبلي  عنهـــــا مـــــن طـــــرف الســـــلطات املعنيـــــة )الســـــيما املســـــؤولين الســـــلميين لتمـــــرين بالصـــــرف

 2أو سلطات الوصاية التي يتبعواها(. 
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 يزاني واملالي .املسؤولية عن عدم مراعاة االنضباط خامسا : امل

إن عـدم الفعاليــة فـي األخــذ بمختلـف أنــوال مسـؤولية اآلمــرين بالصـرف ضــمن قواعـد القــانون العـام كمــا تـم تبيانــه ســابقا ،أدي 

فبموجـب قــانون باملشـرل الفرنسـ ي إلـى تأسـيس مسـؤولية خاصـة بمسـؤولي أعــوان الهيئـات العموميـة املضـطلعين بالتسـيير املـالي 

 courtمليزانـي واملـالي اتسـمو فيمـا بعـد بمحكمـة االنضـبا   يزاني التي أصبحتاملتم احدث محكمة االنضبا   2149ر سبتمب 01

de discipline budgétaire et financière .لتختص بزجر املخالفات لقواعد امليزانية واملحاسبة العمومية 

ملخالفــات واملعاقبــة عليهــا همــا مــن اختصــات مجلــس املحاســبة ، أي فــي غرفــة االنضــبا  أمــا فــي الجزائــر فــان التحقيــق فــي هــذه ا

 22املـؤري فـي  02-11،و هـذا بموجـب أحكـام األمـر رقـم  (chambre de discipline budgétaire et financière )أمليزانـي واملـالي 

 واملتعلق بمجلس املحاسبة . 2111جويلية 

مليزانــي واملــالي ، أو اميــة التــي تقحــم مســؤولي هم بســبب األخطــاء واملخالفــات لقواعــد االنضــبا  وأعــوان الهيئــات العمو  يفمســؤول

             خــــرق لحكــــم مــــن األحكــــام التشــــريعية أو التنظيميــــة ، أو تجاهــــل التزامــــاتهم لكســــب امتيــــاز مــــالي أو عينــــي غيــــر مبــــرر لصــــالحهم

 (02-11من األمر رقم  90و  99أو لغيرهم على حساب الدولة أو هيئة عمومية )املادتين 

يتعرضون لعقوبة الغرامـة ، التـي قـد يصـل مبلغهـا األقصـ و إلـى املبلـ  الـذي يتقاضـاه املسـؤول املعنـي كمرتـب سـنوي إجمـالي عنـد 

قررة والى ضعف هذا املبل  في الحاالت امل 92-51من األمر رقم  44ارتكاب الخطأ أو املخالفة ، بالنسبة للحاالت الواردة في املادة 

ل علــى  لــ  االنحــراف املتزايــد داســؤولية ال تــزال جــد محــدود ة والــمــن نفــس األمــر.لكن الفعاليــة فــي تطبيــق هــذه امل 90فــي املــادة 

ضـالة مليزانـي واملـالي والـذي يعتبـر فـي الواقـع متناسـبا مـع التمرين بالصرف وغيرهم من األعوان العموميين عن قواعـد االنضـبا  

ســــباب عديــــدة  أهمهــــا الــــبطء الشــــديد فــــي معالجــــة امللفــــات علــــى مســــتوي املجلــــس ، وتقــــاعس أل نشــــا  املجلــــس فــــي هــــذا املجــــال 

، فـــي القيـــام بواجبهـــا املتمثـــل فـــي إخطـــار املجلـــس بالوقـــائع التـــي 02-11مـــن األمـــر رقـــم  222الســـلطات املؤهلـــة قانونـــا  طبقـــا للمـــادة

 1تنسب إلى األعوان الخاضعين لها. 

 املطلب الثاني: املحاسب العمومي.

 الفقرة األولى : تعريف املحاسب العمومي.

العموميـــة أو  عـــرف جـــا  مـــان ي املحاســـب العمـــومي " بأنـــه املوظـــف أو العـــون العمـــومي املـــرخص لـــه قانونـــا للتصـــرف فـــي األمـــوال

 2األموال الخاصة املنظمة ". 

 املحاسب العمومي :يبرز هذا التعريف ثالثة عناصر أساسية ملفهوم 

حيــث أن كــل املحاســبين العمــوميين هــم موظفــون لــدي الدولــة ملحقــون بــوزارة املاليــة أو  *صــفة املو ــف أو العــون العمــومي :

 لدي الهيئات العمومية األخري.

 39 .محمد مسعي ، مرجع سبق  كره ،ت  -2

 الدكتور منصوري الزين ،مرجع سبق  كره. -0
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 الذي يتمثل في تعيين املحاسبين العموميين أو اعتمادهم من طرف وزير املالية. *الترخيص القانوني:

 الذي يشمل أساسا تحصيل اإليرادات ، ودفع النفقات ، وحركة األموال والقيم وحفظها.*التصرف في األموال العمومية :

 منه . 34و 33يمكن كذل  استخالت هذه العناصر من قانون املحاسبة العمومية عبر أحكام املادتين 

وعلـــى العكـــس مـــن اآلمـــرين بالصـــرف الـــذين تعتبـــر اختصاصـــاتهم املاليـــة ملحقـــة أو مكملـــة لوظـــائفهم اإلداريـــة، فـــان املحاســـبين 

العمــوميين يمارســون صــالحيات أصــلية، حيــث أن دورهــم فــي تنفيــذ امليزانيــات و مختلــف العمليــات املاليــة يعــد أســاس وظــائفهم 

  :1والتي يمكن تلخيص أهمها كمايلي 

ألوامر تحصيلها الصادرة إليهم عن اآلمرين بالصرف ، أو املسددة لهم مباشرة مـن طـرف املـدينين ، ل اإليرادات )تنفيذا تحصي -

 يراد وإجراءات تحصيله(.اإل حسب طبيعة 

ألوامــــر أو حــــواالت الــــدفع الصــــادرة إلــــيهم عــــن اآلمــــرين بالصــــرف ، أو الســــندات املقدمــــة لهــــم مــــن قبــــل ا دفــــع النفقــــات )تنفيــــذ -

 دائنين ،أو بمبادرة منهم في بعض الحاالت(.ال

تنفيـذ عمليــات الخزينــة املتمثلــة أساســا فــي حركــة األمــوال نقـدا والقــيم املعبــأة، مثــل الســندات املضــمونة والقابلــة للتحويــل إلــى  -

 dettes et créancesنقود وحسابات الودائع والحسابات الجارية وحسابات الديون املستحقة للهيئات العمومية أو عليها 

 حفظ األموال والقيم اململوكة للهيئات العمومية أو املودعة لدمها.-

 مس  املحاسبة التي تبين العمليات املنفذة من قبلهم. -

 املحافظة على سندات اإلثبات والوثائق املحاسبية. -

 الفقرة الثانية: أصناف للمحاسبين العموميين.

حســـب املهـــام املوكلـــة إلـــيهم والعمليـــات التـــي ينجزواهـــا واملســـؤوليات التـــي يضـــطلعون بهـــا يتخـــذ املحاســـبون العموميـــون صـــفات 

 2مختلفة وفيما يلي أهمها : 

 : املحاسبون العموميون الرئيسيون. ال أو 

بـإجراءات املحاسـبة التـي يمسـكها املتعلـق  22/21/2112املـؤري فـي 12/323من املرسـوم التنفيـذي رقـم  32ورد  كرهم في املادة 

املحاسـب الرئيســ ي هـو الــذي لـه مهمـة تركيــز الحسـابات علــى و  اآلمـرون بالصـرف و املحاســبون العموميـون و كيفياتهــا و محتواهـا

مستوي التقسيم اإلقليمي،فمثال أمين خزينة الوالية هو محاسب رئيسـ ي ألنـه يجمـع ويركـز حسـابات املحاسـبين الثـانويين علـى 

 واليته.مستوي 

 

 املذكور سابقا 91 -50من القانون رقم 33املادة - 2

2- Ali bissaad, op.cit ,page010. 
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 :1واملحاسبون العموميون الرئيسيون هم  

 ويتولى مهمتين أساسيتين :   l’agent comptable central de trésorالعون املحاسب املركزي للخزينة :  1-

 +أمـين خزينـة والئـي  44أي  les comptables publiquesتركيز كل الحسابات التي يتكفل بهـا املحاسـبون الرئيسـيون اآلخـرون -

 TP.أمين الخزينة الرئيس ي  TC +أمين الخزينة املركزي 

 عمومية على مستوي البن  املركزي.متابعة الحساب املفتوح باسم الخزينة ال-

 la caisse.إن القانون يمنع العون املحاسب املركزي للخزينة من التداول النقدي فهو ال يمل  الصندوق 

 le trésorier central:أمين الخزينة املركزي  2 -

فلـــه مهمـــة انجـــاز عمليـــات الـــدفع هـــو املحاســـب املســـؤول عـــن تنفيـــذ امليزانيـــة علـــى املســـتوي املركـــزي خاصـــة ميزانيـــات الـــوزارات ،

 الخاصة بميزانيات التسيير وكذا ميزانيات التجهيز.

 le trésorier principal:أمين الخزينة الرئيس ي  3 -

وان كـان  les opérations budgétairesو ال مهتم بتنفيذ عمليات امليزانية  les opérations du trésorيتكفل بعمليات الخزينة  -

 في الواقع يتكفل بها بصفة غير مباشرة عند تغطية املديونية.

 يتكفل بمعاشات املجاهدين ألنها تعتبر شبه دين على عاتق الدولة . -

 يقوم بما يلي :le trésorier de la wilaya:أمين خزينة الوالية  4 -

 بعون له.تركيز العمليات املحاسبية التي يجرمها املحاسبون الثانويون التا-

 تنفيذ اإليرادات والنفقات مليزانية الدولة على املستوي املحلي.-

 ينوب عن أمين الخزينة الرئيس ي فيما يتعلق بالحسابات الخاصة بالخزينة.-

 يتكفل بتوزيع املعاشات على مستوي واليته.-

 تنفيذ ميزانية الوالية واملؤسسات العمومية  ات الطابع اإلداري التي يسيرها .-

تداول األموال والقيم والسندات وحراس ها ، ويقوم بحركة حسابات أرصدة الخزينـة واملحافظـة علـى األوراق الثبوتيـة الخاصـة -

 بالعمليات املالية التي يجرمها.

 األعوان املحاسبون للميزانيات امللحقة. 5-

 ثانيا : املحاسبون العموميون الثانويون .

املذكور سابقا ويختلف املحاسب الثانوي عن الرئيس ي كون هـذا األخيـر  303/90من املرسوم التنفيذي  35ورد  كرهم في املادة 

لــه جميــع الصــالحيات فــي جميــع املجــاالت أمـــا املحاســب الثــانوي فغالبــا مــا يكــون اختصاصـــه فــي تنفيــذ نــول محــدد مــن املجـــاالت 

 ،فمثال تنفيذ األحكام الجبائية يتكفل بها قابض الضرائب.

 
1- Ali bissaad, op.cit page012. 
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 1املحاسبون الثانويون هم : 

 les receveurs des Impôt.قابــض الضـــرائب  1-

يتــدخل لتنفيــذ جميــع عمليــات اإليــرادات العموميــة بصــفة مباشــرة وتــارة بصــفة غيــر مباشــرة ومهمتــه الرئيســية تتمثــل فــي جمــع 

 فقد أنا  املشرل هذه املهمة إلى املحاسب البلدي.الضرائب ، مع انه في السابق كان يتكفل بتنفيذ ميزانيات البلديات ،أما اآلن 

 le receveur des domainesقابض أمال  الدولة. -0

 le receveur de douane .قابض الجمار   -3

 le conservateur des hypothèques.محافظ الرهون  -4

 le trésorier de la communeأمين الخزينة البلدي. -1

بالنســبة  le trésorier des établissement de santeستشــفائية الجامعيــة. اال لصــحية واملراكــز أمــين خزينــة املؤسســات ا -0

 للجماعات املحلية :

 الذي سبق  كره. 90-303من املرسوم التنفيذي رقم  23أمين خزينة الوالية هو املحاسب الرئيس ي مليزانية الوالية املادة  -2

املــذكور  323-12مــن املرســوم التنفيــذي رقــم  14لرئيســ ي مليزانيــة البلديــة املــادة فيمــا ســبق كــان قــابض الضــرائب هــو املحاســب ا

 .0223جانفي  21املؤري في  13-45أعاله ،قبل تعديل أحكام هاته املادة بموجب املرسوم التنفيذي رقم 

 الفقرة الثالثة : التنصيب وتسليم املهام.

مــن قــانون املحاســبة العموميــة ( وأدائــه اليمــين القانونيــة فــي  34ة )املــادة بعــد تعيينــه أو اعتمــاده مــن قبــل الــوزير املكلــف باملاليــ

واملتضــمن القـــوانين  2112أكتــوبر  02املــؤري فـــي  334-12مــن املرســـوم التنفيــذي رقــم  21حالــة تعيينــه ألول مــرة حســـب )املــادة 

 األساسية للعمال املنتمين ألسال  الخاصة باإلدارة املكلفة باملالية(

مـن قـانون املحاسـبة العموميـة يـتم تنصـيب املحاسـب العمـومي فـي  14تامين على مسـؤوليته املاليـة حسـب نـص املـادة واكتتاب 

 2112جـــانفي  20مـــن القـــرار الـــوزاري املـــؤري فـــي  24مهامـــه مـــن طـــرف الـــوزير املكلـــف باملاليـــة أو ممثلـــه كمـــا هـــو مبـــين فـــي املـــادة 

وميين ويترتــب عــن هــذا التنصــيب الرســمي تحريــر محضــر تســليم املهــام الــذي واملتعلــق بتنصــيب وتســليم املهــام للمحاســبين العمــ

 يجب توقيعه حضوريا من قبل املحاسب املباشر ملهامه الداخل واملحاسب املن هية مهامه الخار .

يبــــين هـــــذا املحضـــــر املتســـــلم مـــــن طـــــرف املحاســـــب املباشـــــر ملهامـــــه للنقـــــود العينيـــــة والقـــــيم املختلفـــــة وعناصـــــر الجـــــرد ملصـــــلحة 

 املحاسبية كما يرفق ببيان موجز لبواقي الدفع وبموازنة عامة للعمليات املالية.

أن  وتكمن األهمية األساسية لعملية تسليم املهام هذه في تحديد مدي مسؤولية املحاسب الجديد عن تسيير سـلفه فاملبـدأ هـو

العديـد مـن العمليـات التـي تـدخل ضـمن مجـال  مسؤولية األول ال يمكن أن تقحم بسبب تسيير هذا األخير لكـن فـي الواقـع هنـا 

 تسيير املحاسب املن هية مهامه وال سيما بواقي الدفع والتحصيل. وتستمر بعد تنصيب املحاسب الذي يتكفل بانجازها .

 
1- Ali bissaad, op.cit page 104. 
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أثنــاء تســليم املهــام ، قبــل أن  وعليــه فــان القــانون يخــول لهــذا األخيــر الحــق فــي إبــداء أي تحفــظ أو اعتــراض بشــان هــذه العمليــات

 من قانون املحاسبة العمومية . 42يصبح مسؤوال شخصيا و ماديا عن انجازها حسب املادة 

وعمليـــا للمحاســـب الجديـــد مهلـــة ثالثـــة أشـــهر قابلـــة للتمديـــد مـــن طـــرف الـــوزير املكلـــف باملاليـــة ابتـــداء مـــن تـــاري  تســـلم مهامـــه 

ق تســييره ، وإبــداء اعتراضــه أو تحفظاتــه عليهــا ، عنــد االقتضــاء ، قبــل التكفــل بهــا للتحقيــق فــي عمليــات ســلفه املســتمرة فــي نطــا

 املذكور أعاله. 2112جانفي  20من قرار  22اهائيا حسب املادة 

غيـــر أن املالحـــظ فـــي الواقـــع هـــو أن هـــذه اإلجـــراءات كثيـــرا مـــا يضـــرب عنهـــا الصـــفح أو يتغاضـــ و عنهـــا فبالنســـبة لتعيـــين املحاســـبين 

اعتمـادهم مـن قبـل الـوزير املكلـف باملاليـة ، هنـا  العديـد مـن املحاسـبين الـذين يـتم مجـرد تكلـيفهم بالتسـيير مـن  العمـوميين أو

طــرف مســؤولي املصــالح الخارجيــة لــوزارة املاليــة لفتــرة قــد تمتــد لبضــع ســنوات مثــل (قابضــو البلــديات) أمنــاء خزينــة البلــديات 

موميــــة  ات الطــــابع اإلداري علــــى ســــبيل املثــــال قبــــل أن يتقــــرر تعييــــنهم أو حاليــــا أو األعــــوان املحاســــبين لــــبعض املؤسســــات الع

 اعتمادهم ، دون تنصيب رسمي وتسليم للمهام بطبيعة الحال.

مـــن قـــانون املحاســبة العموميـــة ، وعلـــى الـــرغم مـــن  24وفيمــا يتعلـــق باكتتـــاب التـــامين علــى املســـؤولية املاليـــة املقـــرر بــنص املـــادة 

-12هــذا القــانون ، وتحديــد كيفيــات تطبيــق تلــ  املــادة بموجــب أحكــام املرســوم التنفيــذي رقــم  مــرور عــدة ســنوات علــى صــدور 

واملحدد لشرو  األخذ بمسؤولية املحاسبين العموميين ، وإجـراءات مراقبـة بـاقي الحسـابات ،  2112سبتمبر  22املؤري في  320

واملشـار إليـه أعالـه  2112جـانفي  20ر الوزاري املـؤري فـي وكيفيات اكتتاب تامين يغطي مسؤولية املحاسبين العموميين ، والقرا

واملتضـمن قـانون املاليـة التكميلـي لسـنة  2110أكتـوبر  22املـؤري فـي  24-10مـن املرسـوم التشـريعي رقـم  91، وكذا أحكـام املـادة 

ال إقحـام املسـؤولية املاليــة ، فـان هـذا االلتـزام لـم يعـرف بعـد طريقـه للتطبيـق الفعلـي مـع أن أهميتـه ال جـدال فيهـا واحتمـ 2110

 1.الشخصية وارد بالنسبة لكل محاسب عمومي 

 الفقرة الرابعة : مسؤوليات املحاسب العمومي .

املحاســبين العمــوميين هــم ، قبــل كــل شــ يء ، موظفــون عموميــون وبهــذه الصــفة ، فهــم يخضــعون لاللتزامــات املقــررة فــي القــانون 

قـــانون األسامـــ ي الخـــات بســـلكهم لكـــن إضـــافة إلـــى  لـــ  فهـــم يخضـــعون لجملـــة مـــن األسامـــ ي العـــام للوظيـــف العمـــومي ، وفـــي ال

وكغيـرهم مـن املـوظفين ، يمكـن أن يتعـرض املحاسـبون العموميـون  االلتزامات الخاصة بممارسة مهـامهم كمحاسـبين عمـوميين.

 .إلى املسؤولية التأديبية أو الجزائية أو املدنية
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لتــي تقــوم علــى عــدم مراعــاتهم وإضــافة إلــى  لــ  يمكــن أن يتعرضــوا إلــى مســؤولية أخــري وهــي املســؤولية الشخصــية و املاليــة ، وا

لقواعد املحاسبة العمومية ، وتهدف إلى إجبارهم على تعويض الضرر الذي يلحق الهيئات العمومية املعنية جراء مخالفـة هـذه 

 القواعد.

 : املسؤولية الشخصية و املالية. ال أو 

مـــن قـــانون املحاســـبة العموميـــة فـــان املحاســـبين العمـــوميين مســـؤولون شخصـــيا و ماليـــا عـــن العمليـــات  34حســـب نـــص املـــادة 

 بقرار من وزير املالية أو مجلس املحاسبة . إالتقوم هذه املسؤولية  تياملوكلة إليهم ،وال

ال القــــيم الضــــائعة أو مـــن قــــانون املحاســـبة العموميــــة علـــى أن املحاســــب العمـــومي مســــؤال علـــى تعــــويض األمـــو  45نصـــت املــــادة 

 1الناقصة من حساب الخزينة ، وتغطية العجز الذي سببه. 

 أساس املسؤولية الشخصية واملالية للمحاسبين العموميين : 1-

تطبيقا ملبدأ الفصل بين اآلمر بالصرف واملحاسب العمومي فان هؤالء األخيـرين هـم وحـدهم املخولـون لتنفيـذ العمليـات املاليـة 

الداخلــة فــي اختصاصــاتهم والســيما تحصــيل اإليــرادات ودفــع النفقــات والتصــرف فــي األمــوال والقــيم والعموميــة واملحافظــة عليهــا 

منـه بمراقبـة شـرعية تلـ  العمليـات قبـل تنفيـذها ،وبمـا  30و 32املحاسـبة العموميـة املـادة  وهم ملزمون ،تطبيقا ألحكام قانون 

أن إجـــــراءات مراقبـــــة وتنفيـــــذ العمليـــــات املاليـــــة محـــــددة بدقـــــة عـــــن طريـــــق القـــــوانين واألنظمـــــة املتعلقـــــة باملحاســـــبة العموميـــــة 

لصـندوق و تـدقيق الحسـابات املتعلقـة بهـا ،فانـه ،واملحافظة على األموال والقيم يمكن التحقق منها بسهولة عن طريـق فحـص ا

باإلمكان تحميل املسؤولية الشخصية للمحاسبين بمجرد معاينة مخالفـة فـي تنفيـذ العمليـات ،أو نقـص فـي األمـوال والقـيم ،أمـا 

ملحصـل أو حيـث يمكـن أن يتمثـل فـي مبلـ  اإليـراد غيـر ا)يـة جـراء  لـ  ،فـيمكن تحديـده بدقـة الضرر الذي يلحق الهيئات العموم

ومــن هنــا فــان املحاســبين العمــوميين يصــبحون مطــالبين بتعــويض  (النفقــة املســددة ال شــرعيا أو نقــص فــي الصــندوق والحافظــة

 الضرر من أموالهم الخاصة إ ا اقتض و األمر وهذا ما يؤدي إلى إقامة مسؤولي هم الشخصية و املالية.

اصــة باملحاســبين العمــوميين تقــوم إ ا علــى أســاس موضــويي يتمثــل فــي فهــذه املســؤولية التــي يمكــن اعتبارهــا مســؤولية مدنيــة خ

قــة غيــر شــرعية عــدم تحصــيل إيــراد متكفــل بــه ،تســديد نف)ن تكيــف قانونــا علــى أاهــا مخالفــات مجــرد معاينــة للوقــائع التــي يمكــ

علــــى تقصــــير  دون البحــــث فــــي الخطــــأ الشخصــــ ي للمحاســــب وتقــــديره فمعاينــــة املخالفــــة تكفــــي كقرينــــة (،ججــــز فــــي الصــــندوق...

 2املحاسب في الوفاء بالتزاماته، فالعبرة كقاعدة عامة ،بأثر هذا التقصير وليس بطبيعة والظروف واملالبسات املحيطة به. 

 نطاق املسؤولية املالية و الشخصية للمحاسبين العموميين : 2 -

 تمتد مسؤولية املحاسبين العموميين لتشمل أعمالهم الشخصية وعمل الغير.
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 املسؤولية عن األعمال الشخصية : 1.2-

مــن  33تتعلــق هــذه املســؤولية بكــل املهــام التــي يضــطلع بهــا املحاســبون العموميــون قانونــا وهــي مــذكورة ســابقا حســب نــص املــادة 

 قانون املحاسبة العمومية.

 املسؤولية عن عمل الغير : 2 .2 -

فـــي  عمـــل األعـــوان التـــابعين لهـــم )أي الـــذين هـــم تحـــت ســـلط هم ومـــراقب هم ( يكـــون املحاســـبون العموميـــون مبـــدئيا مســـؤولين عـــن

 1املصالح التي يديرواها . 

 2كما يمكن أن تكون املسؤولية تضامنية بين املحاسبين العموميين واألشخات املوضوعين تحت أوامرهم. 

تضـامنية مـع  فقـات و التسبيقـــات املـرتبطين بهـمتكون املسؤولية املاليـة للمحاسـبين العمـوميين عـن تسـيير وكـالء اإليـرادات والن

 3هؤالء في حدود املراقبة التي يتعين عليهم ممارس ها. 

فـي حـدود  وكقاعدة عامة ،ال يكون املحاسبون العموميون الرئيسيون مسؤولين عن عمل املحاسبين الثانويين املرتبطين بهـم إال

 التجميع املحاسبي الذي يقومون به.

ســبون العموميــون مســؤولين عــن تســيير أســالفهم إال فــي حــدود العمليــات التــي يتكفلــون بــــها ، بعــد التحقيــق، دون وال يكــون املحا

مــن  42تحفـظ أو اعتـراض عنــد تسـليم املهــام ،أو بعـد انقضــاء املهلـة املقــررة لهـم قانونـا للقيــام بهـذا التحقيــق حسـب نــص املـادة 

 قانون املحاسبة العمومية.

 الشخصية املالية الشخصية للمحاسبين العموميين:جزاء املسؤولية  3 -

يجب التفرقة بين قيام املسؤولية وإقحامها حيث تعتبر املسؤولية املالية الشخصية ألـي محاسـب عمـومي قائمـة بمجـرد معاينـة 

عــادة مــن طــرف فهــذه املعاينــة التــي تكــون (عــدم تحصــيل إيــراد متكفــل بــأمر تحصــيله مثــال )إيفائــه بأحــد التزاماتــه املهنيــة  عــدم

يمكـن اعتبارهـا ( للظروف واملالبسات املحيطـة بهـا أي دون تقدير)تمثل في الكشف عن وقائع موضوعية إحدي هيئات الرقابة ت

 خطا أو مخالفة في التسيير ،وترتب قرينة على مسؤولية املحاسب املعني عنها ،مما يؤدي إلى القول بأاها مسؤولية افتراضية.

 فمعناه باختصار تطبيق )السالف  كره 320-12األخذ بها حسب تعبير املرسوم التنفيذي رقم ( أما إقحام املسؤولية 

فـي حالـة  -بقـرار صـريح- و لـ  بوضـع املحاسـب )ة إ ا بقيـت غيـر مبـررة إلـى املجـازاة عـن تلـ  املخالفـة اإلجراءات القانونية الراميـ

ســـاب (مبلـــ  اإليـــراد غيـــر املحصـــل مـــن مالـــه الخـــات و الســـلطات مـــدين للهيئـــة العموميـــة املعنيـــة أي مطالبتـــه بتســـديد بـــاقي الح

املخولة قانونا إلقحام املسؤولية املالية الشخصية للمحاسبين العمـوميين هـي الـوزير املكلـف باملاليـة ومجلـس املحاسـبة ال غيـر 

 من قانون املحاسبة العمومية(. 40)املادة 
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 العفاء من املسؤولية :-0

 La décharge de responsabilité :*اإلعفاء من املسؤولية 

فـان املحاسـب العمـومي يمكـن أن يسـتفيد فـي  2110املتضـمن قـانون املاليـة التكميلـي لسـنة 20-12مـن القـانون  39املـادة حسب 

 حالة قيامه مسؤوليته املالية من إعفاء من املسؤولية وهذا في حالة إثباته أن الخطأ كان ناجم عن القوي القاهرة.

 La remise gracieuse :*اإلبراء املجاني 

أن يسـتفيد  يمكن املحاسب العمومياملتعلق باملحاسبة العمومية على أن 12/02من القانون  40فقرة الثانية من املادة تنص ال

 من إبراء مجاني كامل أو جزئي في حالة إثباته لحسن النية القائمة على مسؤوليته املالية.

 املطلب الثالث : املراقب املالي .

طرف الوزير املكلف باملالية مهمته األساسية التأشير على مشرول االلتزام الذي يحـرره اآلمـر املراقب املالي هو موظف معين من 

بالصــرف ،ولــه صــالحيات رفــض بعــض العمليــات املخالفــة للقــانون كمــا يمكــن للمراقــب املــالي أن يعطــي نصــائح وإرشــادات لتمــر 

 بالصرف فهو بمثابة مستشاره املالي.

 .ني للمراقب املاليالفقرة األولى : النظام القانو 

تــنظم بصــفة مبدئيــة وظيفــة املراقــب املــالي وأعطــت لــه  02-11-19القــانون ال يعتبــر املراقــب املــالي وكأنــه عــون محاســبي ، واملــواد 

مهمة املراقبة املسبقة لعملية النفقـات و يخضـع املراقبـون املـاليون لقـانون أسامـ ي خـات بهـم و هـم يعملـون تحـت وصـاية وزارة 

 يسمون كذل  بمراقبوا النفقات امللتزم بها .املالية و 

وتتمثـــل مهـــامهم فـــي املراقبـــة املســـبقة علـــى االلتزامـــات التـــي قـــام بهـــا اآلمـــرون بالصـــرف ، فهـــم حتـــو و إن كـــان إســـهامهم ال يضـــعهم 

ة إ  كفــاعلين أساســيين فــي عمليــة التنفيــذ كــان عمــل هــؤالء محــل انتقــاد و معارضــة مــن طــرف اآلمــرين بالصــرف منــذ مــدة طويلــ

 يعتبرون  ل  كعمل إضافي يعطل عمليات التنفيذ زيادة عن املراقبة املحاسبية من قبل املحاسب.

أما عن مجال تدخل املراقبـون املـاليون فهـو جـد واسـع ، فهـو يطبـق علـى ميزانيـات هيئـات و إدارات الدولـة ، وامليزانيـات امللحقـة ، 

 1.اليات والبلديات و اإلدارات و املؤسسات العمومية  ات الطابع اإلداري و الحسابات الخاصة للخزينة ، و على ميزانيات الو 

 الفقرة الثانية : مهام املراقب املالي .

 2قانون املحاسبة العمومية حدد مهام املراقب املالي كمايلي :  *

 السهر على صحة توظيف االعتمادات بالنظر إلى القانون والتشريع املعمول به .-

 من توفر االعتمادات.التحقق مسبقا -

 إثبات صحة النفقات بوضع التأشيرة على الوثائق الخاصة بالنفقات أو تعليل رفض التأشيرة عند االقتضاء و ل -

  
 21محمد مسعي ، مرجع سبق  كره ،ت. -2

 املذكور سابقا 91-50من القانون رقم  24املادة  -0
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 ضمن اآلجال املحددة قانونا عن طريق التنظيم والتي ترايي طبيعة الوثيقة.

 .مر بالصرف في املجال املاليتقديم نصائح لت -

 إعالم الوزير املكلف باملالية شهريا بصحة توظيف اإلعتمادات املفتوحة والنفقات املوظفة .-

، حيث يقوم املراقب املالي بتأشـير القـرارات ،والوثـائق التـي 424-10*إن وظيفة املراقب املالي محددة بموجب املرسوم التنفيذي 

 0،  1عمومية من طرف اآلمر بالصرف واملجاالت التي يحددها املرسوم السابق الذكر جاءت في املواد تتضمن التزامات بنفقات 

 )سيتم التطرق إليها الحقا في الفصل الثاني بالتفصيل (. 2.،

 *املهام املرتبطة بممارسة الرقابة :

املتعلــــــق بالرقابــــــة الســــــابقة للنفقــــــات امللتــــــزم بهــــــا ، فــــــان املراقــــــب املــــــالي مكلــــــف إلــــــى جانــــــب  424-10مــــــن م ت  03حســــــب املــــــادة 

  :1الصالحيات واملهام املخولة إليه بـ 

 ضمان مس  ومتابعة تعداد املستخدمين حسب كل باب من أبواب امليزانية.-

 مس  دفاتر تسليم التأشيرة مع حاالت الرفض.-

 س  محاسبة االلتزامات.م-

*إن محاســبة االلتزامــات تهــدف إلــى تحديــد مبــال  االلتزامــات املنفــذة مــن االعتمــادات املســجلة فــي ميزانيــة التســيير أو ترخيصــات 

 البرامج ومبال  األرصدة املتاحة.

مســكها املراقــب املــالي فــي ، تســتعرض محاســبة االلتــزام بالنفقــات ،التــي ي424-10مــن املرســوم التنفيــذي رقــم  09و طبقــا للمــادة 

 مجال نفقات التسيير مايلي :

 االعتمادات  املفتوحة أو املفوضة حسب الفصول واملواد،-

 ربط وتحويل ونقل االعتمادات ،-

 منح االعتمادات  املرخصة لصالح اآلمرين بالصرف الثانويين،-

 االلتزامات املنفذة و األرصدة املتبقية.-

محاسبة االلتزامات التي يمسكها املراقب املالي في مجال نفقات التجهيز و االستثمار بالنسـبة لكـل تستعرض  01طبقا للمادة  و

 عملية ماياتي :

 التفويضات برخص البرنامج. -الترخيصات بالبرامج ،و عند االقتضاء إعادة التقييمات املتتالية.  -

 .األرصدة املتوفر -

 

 املتعلق بالرقابة السابقة للنفقات امللتزم بها. 1222نوفمبر  14املؤري في  22-414من املرسوم التنفيذي رقم  23املادة  1-
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 الفقرة الثالثة : مسؤولية املراقب املالي .

املراقب املالي و كذل  نوابه هي مسؤولية بدون تحديد خات فالنصوت ال تعطي تحديد للعقوبة املخصصـة مسؤولية 

 لهذه املسؤولية ، و لكن يمكن تحديد هذه املسؤولية انطالقا من العناصر التالية :

رض غرامــات ماليــة عقوبـة مــن طــرف غرفــة االنضــبا  بامليزانيــة و املاليــة للمجلـس األعلــى للمحاســبة ، فهــي بإمكااهــا فــ *

مــن  88علــى املراقــب املــالي فــي حالــة عــدم احترامــه للقــوانين املعمــول بهــا فــي مجــال امليزانيــة و املاليــة و  لــ  تطبيقــا للمــادة 

 املتعلق بمجلس املحاسبة ، حيث تعتبر هذه املادة مخالفة للقوانين و قواعد امليزانية و املالية. 02-11األمر رقم 

 ير مؤسس، أو حالة التأشيرة املمنوحة أعطيت خالفا للقوانين"" كل رفض للتأشيرة غ

مســؤوليته أمــام وزارة املاليــة ، حيــث أن مهــام و مســؤوليات املــراقبين املــاليين تخضــع لنظــام مســؤولية صــارم مــن قبــل *

املاليــــة تخــــص وزارة املاليـــة، فــــاملراقبون املــــاليون ملزمــــون بإرســــال عنــــد اهايــــة كـــل ســــنة ماليــــة حوصــــلة ســــنوية إلــــى وزارة 

نشاطات و أعمال املراقبين املاليين و التي تقارن مع حسـابات التسـيير للمحاسـب العمـومي و مـع الحسـاب اإلداري لتمـر 

بالصرف و  لـ  للمقارنـة و املقاربـة بيـنهم ، و هنـا مـن املمكـن أن تكـون مسـؤولية املراقـب املـالي موضـوعة رهـن االتهـام،في 

 بها و مخالفة للقوانين أو رفض البعض اآلخر و هي مؤهلة للقبول.حالة منح تأشيرات غير مسموح 

             الـــــرفض رات و فـــــاملراقبون املـــــاليون ملزمـــــون بمســـــ  محاســـــبة لاللتزامـــــات بالنفقـــــات العموميـــــة و خـــــجالت مـــــنح التأشـــــي

 كما تم التطرق إليه أعاله.و كذل  متابعة األرصدة املالية لكل بند من بنود امليزانيات العمومية املتابعة و املراقبة 
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إجـــراءات تنفيذ امليـــزانية 
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 الفصل الثاني : إجراءات تنفيذ امليزانية و العراقيل املطروحة.

 تمهيد الفصل:

 22-94تنفيذ النفقات العمومية بما فيها ميزانية املؤسسات العمومية تم  كرها في الفصل الثالث من القـانون رقـم  إن عملية

مــن  21إلــى  22املتعلــق بالقــانون العضــوي لقــوانين املاليــة بعنــوان التنفيــذ و لــ  وفقــا للمــواد مــن  2194جويليــة  22املــؤري فــي 

 القانون.

املتعلـق باملحاسـبة العموميـة قـد تطـرق إلـى عمليـة التنفيـذ بنـول مـن  2112أوت  21املؤري فـي  02-12كما نجد أن القانون رقم 

 .00إلى  24التفصيل في الفصل الثالث بعنوان "عمليات التنفيذ" املواد من 

والتـــي وتنقســـم عمليـــة تنفيـــذ النفقـــات العموميـــة إلـــى مـــرحلتين متتـــابعتين املرحلـــة اإلداريـــة املنفـــذة مـــن طـــرف اآلمـــر بالصـــرف 

تنقســــم بــــدورها إلــــى ثالــــث عمليــــات أال وهــــي االلتــــزام بالنفقــــة ، التصــــفية ، وأخيــــرا األمــــر بالــــدفع ، ثــــم تــــأتي املرحلــــة املحاســــبية 

املتمثلة في دفع النفقـة و التـي يـتم تنفيـذها مـن طـرف املحاسـب العمـومي و هـذا تطبيقـا ملبـدأ الفصـل الـذي سـوف أتطـرق إليـه 

 في بداية هذا الفصل.
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 الرابع: مراحـــــــل تنفــــيذ امليزانية.املبحث 

التسيير املالي للهيئات و اإلدارات العمومية يخضع ملعايير خصوصـية التـي تنشـا مـن خـالل النظـام املتبـع والنصـوت القانونيـة 

املحاسـبة ،ويبقى وضع هذه املبادئ و القواعد حيز التنفيذ شرطا أساسيا لكل مرحلة من املراحل و التي تخص مجـال تطبيـق 

 العمومية ومن األهمية عرض هذه املبادئ و تحليلها واهم مبدأ هو الفصل بين مهام اآلمر بالصرف و املحاسب العمومي.

 املطلب األول: مبدأ الفصل بين اآلمر بالصرف و املحاسب العمومي.

ويعتبــــر هـذا  l’esprit des loisفـي كتابـه روح القـوانين  Montesquieuعـود أصـلها إلـى فكـرة قديمـة جـاء بهــــا املفكـر منتيسـكيو ي

املبـدأ أساســيا فـي املحاســبة العموميـة و هــو أســاس العمـل اإلداري الــذي ترتكـز عليــه كــل فلسـفة إداريــة و ماليـة عموميــة و هــو 

 في :أما في التشريع الجزائري فقد ورد  كرها  1يعتبر كمبدأ ضروري لكل تنظيم عقالني، متوازن و فعال.

  :2من قانون املحاسبة العمومية والتي تنص على مايلي   11املادة 

  :3من نفس القانون فتنص على أنه  75" تتنافى وظيفة اآلمر بالصرف مع وظيفة املحاسب العمومي".  أما في املادة 

 "اليجوز ألزوا  اآلمرين بالصرف بأي حال من األحوال أن يكونوا محاسبين معينين لدمهم".

 *كيفية تطبيق هذا املبدأ عمليا:   

 إن هذا املبدأ هو نظري أك ر مما هو عملي:

     CP )املحاسـب العمـومي  قلمـا يكـون اآلمـر بالصـرف لـه صـلة الـزوا  مـع املحاسـب العمـومي ، و يكـون عالجهـا بنقـل املوظـف) -

 و إعطائه منحة ، وال يتم نقل اآلمر بالصرف الذي قد يكون منتخبا.

و الوضـــع االجتمـــايي  -الفرنســ ي -تطبيـــق هــذا املبـــدأ تــأتي مـــن الفــرق املوجـــود بـــين الوضــع االجتمـــايي للقــانون األصـــلي صــعوبة  -

الجزائـــري ،إ  أن هـــذا القـــانون ال يجـــب فهمـــه بصـــفة قانونيـــة بحتـــة )صـــلة الـــزوا  ( و إنمـــا بصـــفة أدبيـــة أي أن ال تكـــون هنـــا  

 مي ممكن عالقة أبوة أو أخوة .عالقة قرابة بين اآلمر بالصرف و املحاسب العمو 

 الفقرة األولى : مبررات و فوائد الفصل .

إن تنفيــذ العمليــات املاليــة العموميــة للهيئــات العموميــة يتطلــب التعــاون و التنســيق مــا بــين مســتويين و ســلطتين مــن األعــوان 

رحلتين:األولـــى مرحلـــة إداريـــة و يتوالهـــا املختلفـــين و املنفصـــلين، أال و همـــا اآلمـــرين بالصـــرف و املحاســـبين العمـــوميين و علـــى م

 اآلمر بالصرف، أما املرحلة الثانية فهي محاسبية و يتوالها املحاسب العمومي.

 

 
 الدكتور منصوري الزين ،مرجع سبق  كره. -2

 املذكور سابقا. 87-17من القانون رقم  77املادة  -0

 من نفس القانون. 75املادة  3-
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إن مهـــام اآلمـــرين بالصـــرف و املحاســـبين العمـــوميين متكاملـــة علـــى الـــرغم مـــن اخـــتالف األدوار ، و تكمـــن مبـــررات و فوائـــد هـــذا 

 فصل في اآلتي :ال

 أوال:  تقسيم املهام.

فقانون املحاسبة العمومية يفرق بوضوح ما بين تسيير امليزانية و تسيير األمـوال فتسـيير إعتمـادات امليزانيـة مـن مهـام اآلمـرين 

سـلطة بالصرف بممارسة سلطة امليزانية في حين أن تسيير األموال فهـي مهمـة مسـندة فقـط للمحاسـبين العمـوميين بممارسـة 

الصـــندوق و اعتبـــارا مـــن هـــذا الفصـــل فـــي املهـــام فـــإن كـــل العمليـــات املاليـــة العموميـــة مـــن إيـــرادات و نفقـــات عموميـــة تتضـــمن 

مجموعتين من األفعال ، األولى أفعال قانونية و إدارية و تقنية )تسمية موظف ، منح صفقة ، إصدار سند تحصـيل إيـراد .. ( 

اآلمـــر بالصـــرف، أمـــا األفعـــال األخـــري التـــي تتطلـــب اســـتخدام و تســـخير األمـــوال فهـــي أفعـــال تـــدخل ضـــمن اختصـــات و مهـــام 

 العمومية فهي أفعال محاسبية و من اختصات املحاسب العمومي.

هذه التفرقة ما بـين املهـام اإلداريـة و املحاسـبية تشـكل أسـاس النظـام املـالي العمـومي، فهـي تضـمن الفصـل بـين املهمتـين ،كـون 

هــو نفــس الشــخص الــذي ينفــذه ، إ  ممكــن أن املحاســب العمــومي يــرفض فــي بعــض الحــاالت تســديد  الــذي يعطــي األمــر لــيس

     نفقــة معينــة ، إ ا رأي أن هنــا  نقصــا أو خطئــا قانونيــا فــي مــل النفقــة املعنيــة بــالرفض و يكــون قــد غفــل عنهــا اآلمــر بالصــرف، 

هـــا املؤسســـات العموميـــة التـــي تخضـــع لنظـــام املحاســـبة و هـــو األمـــر الـــذي ال نجـــده فـــي املؤسســـات الخاصـــة و هـــي ميـــزة تنفـــرد ب

 1العمومية.

 ثانيا : وحدة العمليات املالـــــــــــية و الصندوق .

كـــــل األمـــــوال العموميـــــة توضـــــع فـــــي صـــــندوق واحـــــد تحـــــت مراقبـــــة وزارة املاليـــــة ، و علـــــى هـــــذا األســـــاس نجـــــد أن كـــــل املحاســـــبين 

حـــدة أال و هـــي وزارة املاليـــة ، و يعـــود لهـــا األمـــر فـــي قبـــول اعتمـــاد املحاســـبين العمـــوميين هـــم تحـــت وصـــاية و مراقبـــة و متابعـــة وا

فـي حـين نجـد اآلمـرين  02-12مـن القـانون  34العموميين و ترقي هم و كل ما يتعلـق بمسـارهم الـوظيفي ، و  لـ  اسـتنادا للمـادة 

      أاهــم يخضــعون لســلطات مختلفــة بالصــرف يخضــعون لقــوانين أساســية مختلفــة كمــا نجــدهم إمــا يعينــون أو ينتخبــون ، كمــا

 و متعددة.

وحــدة الصــندوق تســمح بالخصــوت لــوزارة املاليــة بالرقابــة الدائمــة علــى تنفيــذ العمليــات املاليــة العموميــة، كمــا يســهل عليهــا 

 جمع املعلومات املالية عن طريق مركزية العمليات على املستوي الوطني و عرضها على الحكومة و البرملان.

حاسبة العمومية شبكة واسعة و تشرف عليها املديرية العامـة للمحاسـبة لـدي وزارة املاليـة ، هـذه الشـبكة مكلفـة فـي شبكة امل

 ة.نفس الوقت بعمليات الدفع و التحصيل وكذل  حفظ األموال العمومي
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2- Ali bissaad, op. cit, page 76 
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 ثالثا: الرقابــــة املزدوجـــــــــــــة.

مــــر بالصــــرف و املحاســــب العمــــومي ، فــــإ ا افترضــــنا أن اآلمــــر بالصــــرف هــــو املحاســــب وهــــي نتيجــــة هامــــة ملبــــدأ الفصــــل بــــين اآل 

العمــومي فــال معنــو و ال وجــود للرقابــة الن اآلمــر بالصــرف فــي هــذه الحالـــة يعطــي القــرار بــدفع النفقــة و ينفــذها ، و بالتــالي فــان 

زدوجـــة علـــى العمليـــات املتعلقـــة بنفقـــات وجـــود مبـــدأ الفصـــل بـــين اآلمـــر بالصـــرف و املحاســـب العمـــومي يســـمح بوجـــود رقابـــة م

 امليزانية.

بالصـرف مـن خـالل رقابـة شـرعية العمليـات و أوامـر بالـدفع ،  فمن جهة نجد أن املحاسـب العمـومي يمـارس الرقابـة علـى اآلمـر

ومــن جهــة أخــري نجــد أن اآلمــر بالصــرف يمكنــه أن يمــارس رقابــة علــى املحاســب العمــومي مــن خــالل التحديــد الــدقيق للمبــال  

 1املدفوعة و بالتالي تمنع املحاسب العمومي من القيام بأية تالعبات في صرف األموال العمومية. 

 هولـــــة املراقبــــة.رابعا: س

كــــل آمــــر بالصــــرف نجــــده مرافــــق بمحاســــب عمــــومي محــــدد الــــذي يتــــولى مراقبــــة أعمــــال اآلمــــر بالصــــرف ألنــــه يتــــوفر علــــى كــــل 

املعلومات املتعلقة بامليزانية املخصصـة للهيئـة املعنيـة ، وفـي الواقـع الرقابـة متبادلـة بـين اآلمـر بالصـرف و املحاسـب العمـومي، 

قب الصندوق و يطلع على حركة األموال أعمال املحاسب ) و املحاسـب العمـومي يطلـع و يتـابع األعمـال التـي اآلمر بالصرف يرا

 2تخص املرحلة اإلدارية لألعمال املالية العمومية التي يقوم بها اآلمر بالصرف.

 خامسا: محاربة كل أنواع الغش.

كــل بــدفعها ، أو الــذي يقــرر اإليــراد العمــومي لــيس هــو بعــد إقــرار أن الشــخص الــذي يلتــزم بالنفقــة لــيس هــو نفــس الشــخص امل

نفس الشخص املكل بتحصيله، لذل  فإن مبدأ الفصل جعل من الصـعب تحويـل األمـوال عـن غيـر الوجهـة املخصصـة لهـا أو 

ســـرق ها أو اســـتعمالها فـــي غيـــر محلهـــا، حيـــث اآلمـــر بالصـــرف يراقـــب املحاســـب و العكـــس صـــحيح ،و الواحـــد منهمـــا ال يســـتطيع 

تصــرف بمعــزل عــن اآلخــر لــذل  أعتبــر مبــدأ الفصــل بــين اآلمــر بالصــرف و املحاســب العمــومي كمبــدأ أسامــ ي كــرس للحفــا  ال

 على املال العام و حمايته من كل أنوال التالعب و كل أساليب الغش.

 الفقرة الثانية : االستثناءات الواردة على مبدأ الفصل بين أملر بالصرف و املحاسب العمومي.

ء هــذا املبــدأ و تطبيقــه حرفيــا علــى أرض الواقــع الــذي تســبب فــي العديــد مــن الصــعوبات و العوائــق التــي أحالـــت دون علــى ضــو

السير العادي للمرفق أو الهيئـة العموميـة ، بالخصـوت مـا تعلـق باجـال الـدفع التـي تطـول فـي غالـب األحيـان بسـبب اإلجـراءات 

 التي يمليها تطبيق هذا املبدأ .

ـــو  قليل مــن هــذه الصــعوبات و العوائــق و جعــل أداء هــذه املصــالح فعــال و نــاجع ممــا دفــع باملشــرل إلــى قبــول بعــض رغبــة فــي التــ

االســــتثناءات الــــواردة علــــى هــــذا املبــــدأ، إ  نميــــز بــــين نــــوعين مــــن االســــتثناءات، األول يتعلــــق بــــاإليرادات و النــــول الثــــاني يتعلــــق 

 بالنفقات.
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 املتعلقة باليرادات.أوال : االستثناءات 

 تطبيقا للمبدأ العام فإن اإليراد العمومي ال يمكن أن يحصل إال بناءا على سند تحصيل صادر عن اآلمر بالصرف ،

واآلمـــرين بالصـــرف هـــم وحـــدهم مـــن لهـــم صـــالحية إصـــدار ســـندات تحصـــيل اإليـــراد العمـــومي و هـــذا األمـــر ال يمكـــن أن يســـند 

لـم يغلـق البـاب كليـة و إنمـا تـر  بعـض الحـاالت أيـن يمكـن للمحاسـب العمـومي أن يقـوم للمحاسب العمومي ، و لكـن املشـرل 

بتحصــيل اإليــرادات دون تــدخل اآلمــر بالصــرف و يتعلــق األمــر بإثباتــات بســيطة تتعلــق بتحصــيل بعــض اإليــرادات نقــدا التــي 

يــــة و حقـــوق التســـجيل ، و التــــي تعتمـــد علـــى تصـــريح املــــدينين بأنفســـهم فـــي بعـــض الضــــرائب غيـــر املباشـــرة و الحقـــوق الجمرك

  :1نوردها فيما يلي

 وكاالت اليرادات : 1 -

املحـــدد 21/21/2133املـــؤري فـــي  229-13طبيعـــة اإليـــرادات املمكـــن تحصـــيلها عـــن طريـــق وكالـــة الصـــرف حســـب املرســـوم رقـــم 

 :(بحيث 22-20-21النفقات و تنظيمها وسيرها وفق نص املواد )و  لكيفيات إحداث وكاالت اإليرادات

ال يمكن أن تحصل الضرائب و الرسوم و األتـاوي ،املنصـوت عليهـا فـي القـوانين الجبائيـة و قـانون الجمـار  و قـانون األمـال  -

 الوطنية ، بواسطة وكالة و  ل  طبقا للتشريع الجاري العمل به.

 ويحدد نول املواد التي تقوم كل وكالة بتحصيلها بمقرر اإلحداث وهي :

 تكون مرة على األقل في األسبول.النقديات التي -

 أيام على األك ر من تاري  استالمها. 3الشيكات البنكية التي تحول في أجل -

 أيام على األك ر إلى مراكز الصكو  البريدية. 3الشيكات البريدية التي تحول في أجل -

 إجراءات إنشاء الوكاالت : 1.1-

اإليــرادات أو النفقــات العموميــة التــي ال يمكنهــا ،نظــرا لحال هــا االســـتعجالية تمثــل الوكــاالت إجــراءا اســتثنائيا لتنفيــذ صــن مــن 

 انتظار اآلجال الطبيعية لإلثبات و االلتزام و التصفية واألمر بالصرف و الدفع .

املحــــدد لكيفيــــات إحــــداث وكــــاالت اإليــــرادات و النفقــــات و تنظيمهــــا وســــيرها تحــــدث وكــــاالت  83-774وبموجــــب املرســــوم رقــــم 

دات و النفقــات بمقــرر مــن اآلمــر بالصــرف مليزانيــة الهيئــة العموميــة املعنيــة بعــد املوافقــة الكتابيــة للمحاســب العمــومي اإليــرا

  :2املختص يحمل مقرر إحداث وكالة اإليرادات والنفقات البيانات التالية 

 الدليل -التسمية -املقر  -الهدف  -

 أبواب النفقات أو حساب االقتطال من اإليرادات.                                                                       -

 املبل  األقص و للتسبيق املرخص به للوكيل. -  

 مبل  النفقة املوحد. -

 
 00.محمد مسعي ،مرجع سبق  كره ،ت -2

 املحدد لكيفيات إحداث وكاالت اإليرادات و النفقات و تنظيمها وسيرها . 21/21/2113املؤري في  229-13من املرسوم التنفيذي قم  4املادة  -0
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 اجل تقديم اإلثباتات.-

 وتعرف كل وكــــالة بدليــــل اآلمر بالصرف و رقـــم ترتيـــبي.

التسبيق و املصروف املوحد أو تخفيضـهما ،كمـا يمكـن  يمكن تعديل مقررات إحداث الوكالة برفع سق التعديل و اللغــــاء: *

أبــــواب االقتطــــال للوكالــــة و يحــــرر اآلمــــر بالصــــرف املخــــتص مقــــررات تحمــــل تعــــديل الوكــــاالت بعــــد أن تمــــس التعــــديالت أيضــــا 

املوافقـــة الكتابيـــة للمحاســـب العمـــومي املعـــين املخـــتص ، و  لـــ  علـــى غـــرار مقـــررات إحـــدا ها وتل ـــى الوكالـــة بمقـــرر مـــن اآلمـــر 

 ( أيـــــام.9تص في أجل أقصــــاه ثمانية )بالصرف املختص و يبـــل  هذا املقرر إلى املحاسب العمومي املعين املخ

بالصــرف الــذي  يعــين الوكيــل املعــين مــن بــين املــوظفين املرســمين وهــذا بموجــب مقــرر مــن اآلمــر les régisseurs : *الــوكالء

تأسســت لديــه الوكالـــة يخضــع تعيـــين الوكيــل العتمـــاد املحاســب العمــومي املعـــين املخــتص و يبلـــ  اآلمــر بالصـــرف مقــرر تعيـــين 

 لوكيل إلى كل من :ا

 املحاسب العمومي املختص. -

 املراقب املالي للهيئة العمومية.                                                                                         -

 الوكيل . -  

مـن املرسـوم  22املنصـوت عليهـا فـي املـادة و في حالة تغيير مسؤول الوكالة يعـين اآلمـر بالصـرف وكيـال جديـدا ضـمن الشـرو  

 املحدد لكيفيات إحداث وكاالت اإليرادات و النفقات و تنظيمها وسيرها. 21/21/2113املؤري في 229-13التنفيذي 

كمــا يخضــعون  : يخضــع الــوكالء ملراقبــة املحاســب العمــومي املعــين املخــتص و اآلمــر بالصــرف الــذي يعملــون لديــه،املراقبـــــــــة و 

حقيقــات املتفشــية العامــة للماليــة و تحقيقــات األجهــزة و الســلطات املــرخص لهــا بمراقبــة تســيير املحاســب العمــومي املعــين لت

 املختص أو اآلمر بالصرف في عين املكان.

 عندما يالحظ ججز في تسيير وكالة ما يخضع الوكيل لنفس القوانين املطبقة على املحاسب العمومي.

 ن نقدا :اليرادات التي تكو  2 -

هي إيرادات تكون بناءا على تصـريح املـدينين أنفسـهم، و التـي تالحـظ مـن طـرف املحاسـب بـدون تـدخل اآلمـر بالصـرف، ماعـدا و 

الرقابـــة الالحقـــة لهـــذه التصـــريحات، و نجـــد هـــذا بالخصـــوت فـــي مجـــال الضـــرائب املباشـــرة و الحقـــوق الجمركيـــة ففـــي مجـــال 

الحقـوق نقـدا، الحقـوق نقـدا هـي معرفـة علـى أاهـا حقـوق ضـريبية أيـن دفعهـا يكـون  الضرائب هنا  فـرق بـين الحقـوق املثبتـة و

خيـر ملـزم قانونيـا و تنظيميــا بالقيـام هـو بذاتـه بخلــق أل مـن طـرف املـدين بالضــريبة، فهـذا ا فـي امليـدان مباشـرة و بتـدخل مباشــر

 1هذه الضريبة و دفعها في الحال إلى صندوق القابض.

 
1- Ali bissaad, op. cit  ,page 11 
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 ثانيا : االستثناءات في مجال النفقات.

فع مــن اآلمــر بالصــرف و التــي يقصــد باالســتثناءات فــي مجــال النفقــات قيــام املحاســب العمــومي بــدفع النفقــات دون أمــر بالــد

 :1سباب تسهيلية و ضرورية لعمليات تنفيذ النفقات، و التي تظهر بصورتين أتبرر 

 النفقات التي تدفع بدون أمر بالصرف مسبق : 1 -

 النفقات التي تدفع بدون أمر بالصرف املسبق و يتعلق بالحاالت اآلتية:

 الدفع بواسطة وكاالت التسبيقات : 1 .1-

املـذكور  83-774ومثال  لـ  وكـاالت التسـبيقات املوجـودة فـي معظـم املؤسسـات العموميـة حيـث حـدد املرسـوم التنفيـذي رقـم 

 :2سابقا طبيعة النفقات التي تمر على الوكالة و املتمثلة في 

 نفقات صغيرة تخص األدوات و التسيير.-

 أجور املوظفين العاملين بالساعة أو اليوم.-

 و املهمات. تسبيقات على املصاريف -

 األشغال املنجزة في الوكاالت. -

،الذي يعينه اآلمر بالصرف ،و يعتمده املحاسب العمومي ،يتلقى من هذا األخير مبلغا محددا  le régisseurوكيل التسبيقات 

،يسمو تسبيقا ليـدفع منـه مباشـرة النفقـات املعنيـة إلـى الـدائنين ،بعـد حصـوله علـى التبريـرات الالزمـة مـنهم ،ثـم يقـوم دوريـا فـي 

ملسددة من قبله إلى اآلمر بالصرف الذي يصـدر بعـد التأكـد اهاية كل شهر على أقص و تقدير بتسليم سندات إثبات النفقات ا

مــن شــرعية هــذه النفقــات ،أمــرا أو حوالــة الــدفع بمبلغهــا للتســوية فــي حســاب إيــدال األمــوال الخــات بالوكالــة ،وهــو مــا يســمح 

 للمحاسب العمومي بخصمها اهائيا من اعتمادات امليزانية بعد التحقق من شرعي ها.

 دون أمر بالصرف مسبق : نفقات أخرى تدفع 2.1-

 أصل رأس املال و فوائده املستحقة على قروض الدولة و كذا خسائر الصرف املتعلقة بأصل رأس املال،-

 النفقات  ات الطابع النهائي املنفذة في إطار عمليات التجهيز العمومي املمول من مساعدات خارجية.-

باإلجراءات املألوفة لتنفيذ النفقات العمومية و من دون أمر مسبق بـدفعها تقوم هذه العمليات على دفع النفقات دون تقيد 

ت دفـع التســوية بعــد التحقــق مــن ال مـن قبــل اآلمــر بالصــرف، ليــتم تسـوي ها بعــد  لــ  مــن قبــل هـذا األخيــر بإصــدار أوامــر و حــوا

 2صحة و شرعية النفقات.

 

 
 .2113املتضمن قانون املالية لسنة  2113جانفي  21املؤري في  22-13من املرسوم الرئام ي رقم  213املادة  -2

 املذكور سابقا.229-13من املرسوم التنفيذي قم  29املادة  -0

3- Ali bissaad, op.cit ,page 78. 
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 أما الصورة الثانية فهي :

 النفقات بدون أمر الصرف : 2 -

 بالصرف تكون في ثالث حاالت:النفقات التي تسدد بدون أمر 

 معاشات املجاهدين و معاشات التقاعد املسددة من ميزانية الدولة،-

 رواتب أعضاء القيادة السياسية و الحكومة.-

 املصاريف و األموال الخصوصية.-

للطـابع  فهذه الصور من النفقات تدفع مـن قبـل املحاسـب العمـومي دون تـدخل سـابق أو الحـق مـن قبـل اآلمـر بالصـرف نظـرا

               التكـــــراري لهـــــذه املصـــــاريف و االمتيـــــازات التـــــي تتميـــــز بهـــــا الســـــلطات العليـــــا فـــــي الدولـــــة و الطبيعـــــة الخاصـــــة لـــــبعض األنشـــــطة

 و العمليات السرية.

 الفقرة الثالثة: عواقب خرق مبدأ الفصل بين اآلمر بالصرف و املحاسب العمومي.

د أعـــــوان املحاســـــبة العموميـــــة )اآلمـــــر بالصـــــرف أو محاســـــب عمـــــومي (فـــــي قــــد يحـــــدث أن يتـــــدخل عـــــن قصـــــد أو عـــــن جهل،احـــــ

أوال: فيمــا يخــص  1اختصاصــات عــون آخــــــر ،حيــث يعتبــر هــذا التــدخل خرقــا ملبــدأ الفصــل بينهمــا ،ويحملهمــا تبعــات مختلفــة. 

 املحاسب.

فيمـا يتعلـق بـاإل ن بتحصـيل يمكن للمحاسب،بصفة عامة أن يخرق مبدأ الفصل باعتدائه على اختصاصات اآلمر بالصرف 

 إيراد أو دفع نفقة .

وال سـيما إ ا كانـت هـذه املبـال  ال تمثـل حقوقـا  فقيام املحاسب بتحصيل مبال  دون سند تحصيل صـادر عـن اآلمـر بالصـرف)

 مكتسبة للهيئة العمومية املعنية ( يمكن أن يجعل منه مرتكبا لجريمة االبتزاز أو االختالس.

 miseة دون أمر أو حوالة دفع ،فيمكن أن يعرضه إلقحام مسؤوليته الشخصـية ووضـعه فـي حالـة مـدين أما قيامه بدفع نفق

en débet .اتجاه الهيئة العمومية املعنية بمبل  العملية غير الشرعية 

 ثانيا : فيما يخص اآلمر بالصرف.

اولـة األمـوال و القـيم ( يمكـن أن يجعـل إن القيام بالتدخل فـي اختصاصـات املحاسـب العمـومي) مثـل تحصـيل اإليـرادات أو مد

من قانون املحاسبة العمومية ( ويحمله ،بالتالي نفس  12)شبه محاسب بتعبير املادة  comptable de faitمنه محاسبا فعليا 

املســؤوليات التــي يضــطلع بهــا املحاســب العمــومي ،و يعرضــه لــنفس العقوبــات املطبقــة علــى هــذا األخيــر ،فضــال عــن العقوبــات 

 جزائية التي يمكن أن يتعرض لها عن جريمة انتحال الصفة أو اغتصاب الوظيفة.ال

 

 
 11.محمد مسعي ، مرجع سبق  كره ،ت -2
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 املطلب الثاني: املرحلة الدارية في تنفيذ امليزانية.

 هذه املرحلة تنفذ من طرف سلطة إدارية تسمو اآلمر بالصرف، وتحتوي على ثالثة أنوال من العمليات أال وهي:

 *االلتزام بالنفقة.

 *عملية التصفية.

 *األمر بالدفع.

 من قانون املحاسبة العمومية. 21وهذا مانصت عليه الفقرة الثانية من املادة 

 الفقرة األولى : االلتزام بالنفقة .

 1"يعد االلتزام بالنفقة اإلجراء الذي يتم بموجبه إثبات نشوء الدين". 

اإلدارة يعتبـر االلتـزام بالنفقـة العمـل الـذي يـؤدي مـن رفـع النفقـات يمكن أن ننظـر لاللتـزام مـن جهتـين مختلفتـين : مـن جهـة  *

العمومية ، أمـا مـن وجهـة نظـر الـدائن فـان االلتـزام بالنفقـة يظهـر بأنـه وعـد بحصـوله علـى مسـتحقاته و بالتـالي يعتبـر كضـمان 

 لحقه.

ن وجــود االعتمــادات مــن جهــة وأاهــا وبــذل  فــان اآلمــر بالصــرف قبــل قيامــه بأيــة عمليــة التــزام بالنفقــات يجــب عليــه التأكــد مــ

 كافية ملواجهة النفقة من جهة أخري كما انه مقيد بتواري  تحديد االلتزام.

 ويمكن تقسيم االلتزام إلى قسمين : االلتزام القانوني من جهة وااللتزام املحاسبي من جهة أخري.

 *االلتزام القانوني :  

تـــزام الـــذي تقـــوم بــه اإلدارة و يمكـــن لاللتـــزام القــانوني أن ينشـــا نتيجـــة لعمـــل النشـــا  القـــانوني الــذي بموجبـــه تـــم خلــق االل هــو

 إرادي أو غير إرادي للدولة أو للمؤسسة العمومية  ات الطابع اإلداري.

 *االلتزام الرادي ناتا خصوصا عن :

 عقد صفقة عمومية ألشغال آو التموين، شراء عقارات، منقوالت، التأمينات.-

 نوني: األجور، التعويضات.تنظيم أو نظام قا-

 : الفوائد و األضرار التي تتسبب فيها اإلدارة.قرار قضائي -

 : مثل تعيين مستخدم أو منح إعانة.قرار انفرادي-

وعليــه فــااللتزام يكـــون ناتجــا عـــن عمــل آخـــر إ  ال يمكــن أن ينشـــا مــن حـــد  اتــه فمثـــال تعيــين مســـتخدم مهــدف فـــي األســاس إلـــى 

 العمومية وليس الهدف منه دفع أجرة املستخدم أي االلتزام بنفقة املستخدم املعين.ضمان سير املصالح 

 *االلتزام غير الرادي:

يكون ناتجا عن عمل خار  إرادة اإلدارة مثال  ل  : األضرار الناتجـة عـن حـادث وقـع بسـبب سـيارة إداريـة تجعـل بـذل  الدولـة 

 مسؤولة عن الحادث دون أن تريد  ل .

 
 املذكور سابقا.02-12من القانون رقم  21 املادة -2

51 
 



 
 

 انيةامليز  انية والعراقيل املطروحةإجراءات تنفيذ امليز                                                                                            الثانيالفصل 

 

 املحاسبي:*االلتزام   

هــو تخصــيص االعتمــادات املاليــة مــن أجــل إنجــاز نفقــة معينــة ناتجــة عــن التــزام قــانوني أو بعبــارة أخــري هــو التجســيد املــادي 

 لاللتزام القانوني.

وااللتزام املحاسبي عبارة عن إعداد بطاقة االلتزام من طرف اآلمر بالصرف و  ل  في نسـختين نسـخة ترسـل إلـى املراقـب املـالي 

 ير والنسخة الثانية تبقى على مستوي الهيئة املنشئة لاللتزام.للتأش

تقــوم عمليــة االلتـــزام بالنفقــة علـــى الوثيقــة القاعديـــة املتمثلــة فـــي بطاقــة االلتـــزام التــي يقـــوم بتحريرهــا اآلمـــر بالصــرف املؤهـــل و 

 1قانونا للقيام بذل  بالنسبة لكل عملية واملرفقة بالوثائق التي تثبت النفقة.

 ة لنفقات التسيير:*بالنسب

التــي تبـــين  2، الفــاتورة الشــكلية les bons de commandesفــي هــذا املجــال تكــون بطاقـــة االلتــزام مرفقــة بســندات الطلـــب 

تفاصــيل املقتنيــات ، األشــغال أو الخــدمات املعنيــة وكــذا األســعار الوحدويــة واملبــال  اإلجماليــة املوافقــة وفيمــا يخــص نفقــات 

ق بطاقـة االلتـزام بالحـاالت األصـلية ووثـائق الـدفع الخاصـة بـاألعوان املـؤقتين وكـذا الوثـائق املتعلقـة املستخدمين يجب أن ترفـ

 بمصاريف التنقل.

 *بالنسبة لنفقات التجهيز :

الفــــواتير املتعلقــــة باقتنــــاء  إن بطاقــــة االلتــــزام الخاصــــة بعمليــــات التجهيــــز ترفــــق بوثــــائق تتعلــــق بوضــــعية األشــــغال و مختــــل

 العمليات باالستعانة باملعلومات املذكورة في مواضيع الصفقات.مستلزمات 

 ويتم تحديد شكل بطاقة االلتزام عن طريق قرار من الوزير املكل باملالية، وتتضمن بطاقة االلتزام املعلومات التالية:

 دمغة الجهة املنفذة لاللتزام: وزارة، مديرية، مؤسسة عمومية.-

 االلتزام، السنة.الرقم التسلسلي لبطاقة -

 اآلمر بالصرف و صفته.-

 طبيعة النفقة.-

 الباب، املادة ، الفقرة.-

 مبل  عملية االلتزام.-

 الرصيد القديم و الرصيد الجديد.-

 خانة خاصة بمالحظات املصلحة.-

 خانة خاصة بوضع تأشيرة املراقب املالي.-

 

 
 وقاد محمد ،مرجع سبق  كره. -2

 املحدد لكيفيات تحرير الفاتورة. 22/22/2111املؤري 11/321املرسوم التنفيذي  -0
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  :1ويتم غلق عملية االلتزام بالنفقة حسب التواري  

 من شهر ديسمبر للسنة املعنية. رعملية االلتزام في اليوم العاش بالنسبة لنفقات التسيير يتم غــلق

 ديسمبر بالنسبة للعمليات التالية : 17يتم تمديد هذا األجل إلى 

 نفقات التجهيز واالستثمار-

 النفقات التي تصرف بواسطة اإلدارة املباشرة.-

 القرارات التي تتعلق بتسيير الحياة املهنية للموظفين.-

 جداول أجور املستخدمين املؤقتين و املساومين.-

 أوال : الرقابة على عملية االلتزام.

فتعطـــي صـــالحيات الرقابـــة إلـــى  02توضـــع قاعـــدة الرقابـــة أمـــا املـــادة  02-12القـــانون املحاســـبة العموميـــة مـــن  19بحكـــم املـــادة 

أعوان معينين من طرف الوزير املكل باملالية بحيث يجب أن يخضع مل االلتزام إلى التأشـيرة املسـبقة إلـى عـون مكلفـا أال و هـو 

 املراقب املالي.

 :آلية الــــرقـــــابة املسبقة  1 -

يتلقى املراقب املالي مل االلتزام الذي يحتوي أساسا على سند الطلب ، الفـاتورة الشـكلية ، كشـف االلتـزام الـذي يحـدد نوعيـة 

 النفقة و الفصل أمليزاني التابعة له و حتو يمنح املراقب املالي تأشيرته على مل االلتزام هذا يتأكد من النقا  التالية :

املتعلق باملراقبـة املسـبقة للنفقـات امللتـزم بهـا،  2110نوفمبر  24املؤري في 424-10من املرسوم التنفيذي رقم  9حسب املادة 

     فــإن عمليــات االلتــزام بالنفقــات و األفعــال املتعلقــة بتســيير الحيــاة املهنيــة للمــوظفين يجــب أن تخضــع للتأشــيرة املراقــب املــالي

 بــــ :و  ل  بعد مراقبة العناصر املتعلقة 

 صفة اآلمر بالصرف. -

 املطابقة التامة للنفقة مع القوانين و التنظيمات املعمول بها . -

 توفر االعتمادات أو املناصب املالية . -

 التخصيص القانوني للنفقة. -

 مطابقة مبل  االلتزام للعناصر املبينة في الوثيقة املرفقة.  -

سلم ها السلطة اإلدارية املؤهلة لهذا الغرض، عندما تكون مثل هذه التأشيرة قد نـص وجود التأشيرات أو اآلراء املسبقة التي -

 عليها التنظيم الجاري به العمل .

 العمليات التي تكون محل تأشيرة املراقب املالي: 2-

، حيث يقوم املراقب املالي بتأشير على القرارات ،والوثائق التي تتضمن 81-878وهي محددة بموجب املرسوم التنفيذي 

 1، 7،1في املواد  اآلمر بالصرف واملجاالت التي يحددها املرسوم السابق الذكر جاءت تزامات بنفقات عمومية من طرفلاإل

 
 املذكور سابقا. 81 -878من املرسوم التنفيذي رقم  75املادة  -2
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فـــان القـــرارات املتضـــمنة التزامـــا بالنفقـــات واملبينـــة فيمــــا يلـــي تخضـــع مســـبقا قبـــل التوقيـــع عليهـــا إلـــى تأشــــيرة  7فحســـب املـــادة 

 املراقب املالي:

 قرارات التثبيت والتعيين والقرارات التي تخص الحياة املهنية للموظفين ودفع مرتباتهم باستثناء الترقية في الدرجة.-

 قفل كل سنة وتخص املستخدمين الفعليين ويضم كل املعلومات الخاصة بهم.الجداول االسمية التي تعد عند -

 الجداول األصلية األولية لتي تعد في بداية كل سنة، والجداول املعدلة أثناء السنة املالية.-

 عمليات االلتزام بالنفقات : 2 .1 -

              1ر تخضع لتأشيرة املراقب املالي.كل عمليات االلتزام املتعلقة بالنفقات التسيير و التجهيز أو االستثما -

 عمليات أخرى خاضعة لتأشيرة املراقب املالي:- 2 .2

بهدف تمكين املراقب املالي من متابعـة و مراقبـة مجمـول العمليـات املاليـة والوقـائع املاليـة املتخـذة مـن طـرف اآلمـر بالصـرف ، 

بالتــالي فــإن العمليــات ق هــا متعلقــة بتنفيــذ امليزانيــات و التــي تكــون فــي حقيفــإن التنظــيم يوســع هــذه املراقبــة لعمليــات أخــري و 

 :2اآلتية تخضع بدورها لتأشيرة املراقب املالي 

 كل التزام مدعم بسند طلب أو بفاتورة شكلية عندما ال يتعدي املبل  املستوي املحدد إلبرام الصفقات العمومية. -

 .كفال باإللحاق أو تحويل اعتماداتالعتماد أو تكل قرار وزاري يتضمن إعانة أو تفويض با-

 كل التزام يتعلق بتسديد مصاريف التكاليف امللحقة و النفقات التي تصرف من اإلدارة املباشرة ،واملثبتة بفاتورات اهائية. -

 ثانيا : إجراءات املراقبة.

 تشمل فترة أو مدة تنفيذ املراقبة و نتائج عملية املراقبة.و 

 فترة أو مدة تنفيذ الرقابة : 1 -

 10 )عشـرة )  حـدد مـدة املراقبـة و مـنح التأشـيرة مـن طـرف املراقـب املـالي، حيـث حـددت بمـدة 81-878املرسوم التنفيـذي رقـم 

 تمدد أو ترفع إلى عشـرون يتضمن تعقيدات و بالتالي يتطلب دراسة معمقة فإن هذه املدة أيام ملنح التأشيرة، و إ ا كان امللف

  3يوما (20)

 و تبدأ مدة السريان من تاري  استقبال بطاقات االلتزام من طرف مصالح املراقب املالي.

 

 

 
 املذكور سابقا. 424-10من املرسوم التنفيذي رقم  20املادة  -2

 من نفس املرسوم التنفيذي. 22املادة  -0

 من نفس املرسوم التنفيذي. 24املادة  3-

 

 

 

54 
 



 
 

 انيةامليز  انية والعراقيل املطروحةإجراءات تنفيذ امليز                                                                                          الثانيالفصل 

 

 نتائا املراقبة : 2 -

 ي ومراقبته تكمن في مدي مطابقة )التأشيرة بالقبول( من طرف املراقب املال إن مراقبة النفقات امللتزم بها التي تخضع للتأشيرة

 النفقة مع القوانين و وضعية امليزانية للهيئة املعنية.

النفقــة الخاضــعة للمراقبــة، فإنــه يقــرر إمــا رفضــا مؤقتــا أو رفضــا  ب املــالي بــأن هنــا  نقــص فــي عناصــر عنــدما يكتشــف املراقــ

اهائيا و في الحالة األخيرة أي حالة الرفض النهائي بإمكان اآلمر بالصرف أن يمرر النفقـة تحـت مسـؤوليته و بقـرار مبـرر و يعلـم 

 من خالله وزارة املالية.

راقــب املــالي يأخــذ شــكل مــذكرة تتضــمن كــل املالحظــات املستخلصــة و كــذل  املراجــع للنصــوت إن الــرفض املحــرر مــن قبــل امل

 القانونية املتعلقة بالقضية املراقبة و املعالجة،و هذا القرار بالرفض يجب أن يحرر مرة واحدة لتمر بالصرف.

 (le rejet provisoire): الرفض املؤقت 1.2-

  :1هو اإلجراء الذي يسمح لتمر بالصرف بإتمام النفقة و يكون في الحاالت التالية 

 اقتراح التزام مشوب بمخالفات للتنظيم قابلة للتصحيح.-

 انعدام أو نقصان الوثائق الثبوتية املطلوبة.-

 نسيان بيان هام في الوثائق املرفقة.-

 يوما بحسب الحالة. 20إلى  10و هذا الرفض املؤقت املدعم بأدلة يخضع للفترة التنفيذية للمراقبة و املحددة من 

 (le rejet définitif ): الرفض النها ي 2 .2 -

 :2الرفض النهائي هو اإلجراء الثاني الذي تخضع له مراقبة النفقات امللتزم بها ، و هو يكون نتيجة  

 نفقات امللتزم بها لإلجراءات و القوانين املعمول بها.عدم مطابقة ال-

 عتمادات أو املناصب املالية .اال عدم توفر -

 عدم احترام اآلمر بالصرف للمالحظات املدونة في مذكرة الرفض املؤقت.-

 Le passer- outre ):)  ثالثا : التغاض ي

يســتطيع مـــن خــالل القـــانون أن ينفــذ و يـــدفع قيمــة النفقـــة الــرفض النهــائي يضـــع مــل النفقـــة فــي نفـــق مغلــق ألـــن املحاســب ال 

قـدرت  424 -10مـن املرسـوم التنفيـذي  29العمومية بـدون تأشـيرة املراقـب املـالي، و لتجـاوز هـذه الحالـة املسـدودة فـإن املـادة 

هائي بإمكان اآلمـر التغاض ي على انه اإلجراء الذي يسمح بتنفيذ النفقة و تحت مسؤولية اآلمر بالصرف ففي حالة الرفض الن

باملاليـة، ولكـن  إلـى الـوزير املكـل بالصرف تمرير النفقة و تجاوز الرفض تحت مسؤوليته و  ل  بقـرار يبـرر فيـه  لـ  و يرسـله

 .هذا التجاوز للرفض غير معمم على كل الحاالت

 

 
 املذكور سابقا. 424-10من املرسوم التنفيذي رقم  20املادة  -2

 املرسوم التنفيذي.من نفس  22املادة  -0
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  1حيث أنه يرفض في حالة أن الرفض النهائي كان متعلق بالحاالت التالية:

 صفة  اآلمر بالصرف.-

 عدم توفر االعتمادات املالية أو انعدامها.-

 انعدام التأشيرات أو اآلراء املسبقة املنصوت عليها في التنظيم املعمول به.-

 الثبـــوتية التي تتعلق بااللتزام.انعدام الوثائق -

 التخصيص غير القانوني اللتزام ،بهدف إخفاء إما تجاوزا إلعتمادات وإما تعديال لها أو تجاوزا ملساعدات مالية في امليزانية.-

الهــامش املخصــص لتمــر بالصــرف لحــق التغاضــ ي هــو جــد محــدد فــإن اآلمــر بالصــرف الــذي يرغــب فــي ممارســة هــذا اإلجــراء ، 

عليه أن يرسل للمراقب املـالي بطاقـة االلتـزام مرفقـة بمقـرر التغاضـ ي و  لـ  للتأشـيرة علـى مـل النفقـة و تحـت مسـؤولية  يجب

 اآلمر بالصرف مع اإلشارة إلى رقم التغاض ي و تاريخه.

 La liquidation. الفقرة الثانية: عملية التصفية

 ة العمومية على ما يلي :املتعلق باملحاسب 02-12من القانون  02نصت عليها املادة 

 " تسمح التصفية بالتحقيق على أساس الوثائق املحاسبية وتحديد املبل  الصحيح للنفقات العمومية."

وبالتالي فان التصفية هي العملية التـي يـتم مـن خاللهـا إثبـات وقـول الـدين علـى عـاتق الدولـة أو الهيئـة العموميـة بتحديـد املبلـ  

عتمــادات إلــى طبيعــة ســائلة و لــ  اعتمــادا إلــى الوثــائق االثباتيــة املتاحــة لــدي اآلمــر بالصــرف الــذي الــدقيق نقــدا أي تحويــل اال 

 بقوم هو بنفسه بعملية التصفية أو يوكل العملية إلى عون موضول تحت سلطته املباشرة.

هـــا الـــدقيق عنـــد القيـــام ويبـــرر الفصـــل بـــين عمليـــة االلتـــزام بالنفقـــة وتصـــفي ها بـــان العديـــد مـــن النفقـــات ال يمكـــن تحديـــد مبلغ

بعمليــة االلتــزام، حيــث يكتفــي اآلمــر بالصــرف فــي املرحلــة األولــى بتقــدير املبلــ  التقريبــي الن املبلــ  الــدقيق ال يمكــن تحديــده إال 

 le service fait2 .بعد أداء الخدمة. 

 وتتضمن عملية  التصفية في معظم األحيان عمليتين:

 التأكد من أداء الخدمة.-

 الدقيق ملبل  النفقة.التحديد -

 Le service fait أوال: إثبات أداء الخدمة.

إن قاعدة أداء الخدمة تعني انه ال يتم الدفع مسبقا بل يتم الـدفع عنـدما يقـوم الـدائن بتنفيـذ الخدمـة التـي تكـون علـى عاتقـه 

كمــا أن التــاجر الــذي  د بدايــة الشــهرفمثــال بالنســبة ملســتخدم مــا يــتم دفــع مرتبــه شــهريا وال يمكــن أن يــتم تســديد املرتــب عنــ

 .ال بعد إتمام عملية تسليم السلعةقامت املؤسسة بالتعامل معه ال تقوم هاته األخيرة )املؤسسة( بتسديد املبل  إ

 
 املذكور سابقا  424-10من املرسوم التنفيذي رقم  21املادة  -2

2- manuel de contrôle des dépenses engagées, ministère de finance,12-2007,page 36 
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الخدمــة يعنــي بالنســبة للمؤسســة ضــمان أن الخدمــة تمــت وان الســلعة تــم الحصــول عليهــا وفــق وبالتــالي فــان التأكــد مــن أداء 

 عملية االلتزام، ويتم إثبات أداء الخدمة من خالل وثائق اإلثبات املتاحة.

 إال انه يمكن الخرو  عن قاعدة أداء الخدمة بالنسبة لبعض النفقات واملتمثلة في :

 اإلعانات وبعض التعويضات. -

وكـذا التسـبيقات التـي تمـنح  les frais de missionتسبيقات املقدمة إلى املستخدمين عندما يتعلق األمـر بمصـاريف املهمـة ال -

 بالنسبة للصفقات العمومية حيث يتم دفع جزء من مبل  الصفقة في شكل تسبيق قبل االنطالق في عملية األشغال.

 اشتراكات اإلشهار أو االشترا  في املجاالت. االشتراكات املختلفة التي تقوم بها الدولة مثل -

 ثانيا : تحديد املبلغ الدقيق للدفع.

هــذه العمليــة تعنــي الحســاب الــدقيق ملبلــ  الــدين الواقــع علــى عــاتق املؤسســة والتأكــد مــن صــحة اســتحقاقه أي انــه لــم يســقط 

 la déchéance quadriennale .بدفع سابق أو عن طريق التقادم الربايي 

 الثالثة : األمر بالصرف أو األمر بالدفع .الفقرة 

 يقوم بإعطائه اآلمر بالصرف والذي يوجهه إلى املحاسب العمومي الذي يقوم بعملية الدفع.

ويتمثــل األمــر بالــدفع فــي وثيقــة مكتوبــة تســمو "األمــر بالــدفع" أو "حوالــة الــدفع" حســب صــفة وطبيعــة اآلمــر بالصــرف ، فــاآلمر 

أمـا اآلمـر بالصـرف الثـانوي فيقـوم بتحريـر حوالـة  l’ordonnance de paiementبالصرف الرئيس ي يقوم بإصدار األمر بالـدفع 

 Mandat de paiement .الدفع 

مــن الحــاالت يــتم إجــراء عمليــة التصــفية و األمــر بالــدفع فــي آن واحــد ، ولكــن أحيانــا فــان العمليتــان تنفــذان بصــفة فــي الكثيــر 

 مستقلة.

إن األمــر بالــدفع أو حوالـــة الــدفع يــتم إصـــدارها باســم الـــدائن ويجــب أن يحــرر وفـــق التنظــيم املعمــول بـــه ويتضــمن املعلومـــات 

  :1التالية 

 ية.التطبيق التي تمت فيه العمل-

 الباب، املادة، الفقرة-

 تحديد الدائن.-

 موضول النفقة ،تاري  أو وقت أداء الخدمة-

 تحديد مبل  الحوالة باألرقام والحروف وكذا الرقم التسلسلي للحواالت أو أوامر الدفع وتاري  تحريرها أو اإلمضاء عليها.-

 .الوثائق االثباتية املقدمة أو املبررة للنفقة-

 
 ،مرجع سبق  كره وقاد محمد -2
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املتعلـــق باملحاســـبة 02-12مـــن القـــانون رقـــم  02عمليـــة الـــدفع املتعلقـــة بالنفقـــات العموميـــة قـــد نصـــت عليهـــا املـــادة ونجـــد أن 

 العمومية :

 " يعد األمر بالصرف أو تحرير حواالت اإلجراء الذي يأمر بموجبه دفع النفقات العمومية "

يـــذ النفقـــات العموميـــة و الـــذي يكـــون فـــي حـــدود االعتمـــادات ويعتبـــر هـــذا اإلجـــراء آخـــر إجـــراء فـــي املرحلـــة اإلداريـــة املتعلقـــة بتنف

 املتوفرة.

ــــى  لتمـــر بالصـــرف الســـلطة التقديريـــة فـــي مجـــال األمـــر بالصـــرف حيـــث يبقـــى متحكمـــا فـــي العمليـــة مـــا لـــم يقـــدم حوالـــة الـــدفع إلــ

 املحاسب العمومي.

مـن نفـس الشـهر  02إلـى  22فتـرة املمتـدة مـن النفقة إلى املحاسب العمومي املختص فـي ال بعد إصدار األمر بالصرف يرسل مل

 ليقوم هذا األخير بعملية الدفع.

 .ويكون األمر بالدفع في أربعة نسخ يتم االحتفا  بنسخة في األرشيف أما النسخ الثالثة فيتم إرسالها إلى الخزينة العمومــــــــــــية

 املطلب الثالث: املرحلة املحاسبية.

الغـــة ففـــي املرحلـــة الســـابقة ال تـــزال األمـــوال العموميـــة فـــي الخزينـــة العموميـــة ، أمـــا بموجـــب هـــذه تكتســـ ي هـــذه املرحلـــة أهميـــة ب

 تعرف الدفع على انه :02-12من القانون  00املرحلة فيتم إخراجها و دفعها ملستحقيها ، حيث املادة 

 : أحدهما قانونية واألخري مادية. "اإلجراء الذي بموجبه يتم إبراء الديـــــــــــن العمومي." ويتضمن الدفع عمليتين

 *عمـــــلية قـــــانونية:

إن املحاســـب العمـــومي ال يعتبـــر عونـــا بســـيطا للتنفيـــذ و هـــو غيـــر تـــابع لتمـــر بالصـــرف إنمـــا هـــو مســـتقل عنـــه ، و يتمثـــل العمـــل 

 القانوني الذي يقوم به في الرقابة على شرعية األمر بالدفع و ل  قصد دفع مسؤوليته.

 ماديــــــــة:*عمـــلية 

حيـث إن املحاسـب العمــومي قبـل قيامــه بـدفع املبلــ  نقـدا يتأكــد مـن أن الــدائن الـذي يريــد اسـتفاء حقـــــــــــه هـو املــذكور فـي األمــر 

 بالدفع و بعد  ل  يقوم املحاسب العمومي بدفع املبل  و هو عمل مادي.

ـــر لكــن فــي كلتــا  نميــز فــي إجــراء الــدفع بــين حــالتين ، فقــد يكــون بشــكل عــادي،أو قــد يــتم بعــد لجــوء اآلمــر بالصــرف إلــى التسخيـــــــــ

 الحالتين تبقى أساليب الدفع للمستفيد هي نفسها .

 الفقرة األولى : الحاالت العادية للدفع .

 :1بالتحقق من العناصر التالية  02-12من القانون  36قبل قبوله بالدفع يقوم املحاسب العمومي حسب املادة 

 لعملية للقوانين واألنظمة املعمول بها.مطابقة ا-

العمـومي  صفة اآلمر بالصرف أو املفوض له ،و عليه أن يتأكد من أن اآلمر بالصرف هو املسـتفيد مـن االعتمـاد و للمحاسـب-

 خجل فيه نمو   إمضاءات كل اآلمرين بالصرف املعتمدين لديه.

 
 املذكور سابقا.  87-17من قانون رقم  36املادة  -2
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 التأكد من ختم اآلمر بالصرف و إمضاءه كدليل على أداء الخدمة.شرعية عملية التصفية ، و -

 توفر االعتمادات املالية.-

 عدم سقو  الدين و  ل  بالتقادم الربايي و أن الديون ليست محل معارضة.-

 برائي للدفـــــع ، أي أن النفقة لم يتم دفعها من قبل .اإل  الطابع-

 ملراقب املالي ، وتأشيرة لجنة الصفقات في حالة صفقة.تأشيرات عمليات املراقبة خاصة تأشيرة ا-

الصــــحة القانونيــــة للمكســــب االبرائــــي أي التأكــــد مــــن صــــحة الــــدفع و أن الشــــخص هــــو الــــدائن الفعلــــي لــــإلدارة ، وهــــو املعنــــي -

 بالنفقة العمومية.

 بعملية الدفع.النفقة يقوم   و توفرت الشرو  القانونية في إ ا تأكد املحاسب العمومي من كل هذه النقا

 أوال : آجــــــــال الــــــدفع .

البيانـات  الـذي يحـدد آجـال دفـع النفقـات و تحصـيل أوامـر بـاإليرادات20/20/2113املؤري فـي 40-13املرسوم التنفيذي رقم 

فع و أوامـر عشـرة أيـام مـن تـاري  اسـتالم حـواالت الـد 22التنفيذية و إجراءات قبول القيم املنعدمة ،حدد هذا املرسوم مهلة 

 .1الصرف لينفذها املحاسب العمومي 

، 2عشـرون يومـا للـرد علـى األمـر بالصـرف ردا كتابيـا مبـررا لـدوايي الـرفض 17أما في حالـة الـرفض فللمحاسـب العمـومي مهلـة 

 في هذه الحالة يمكن لألمر بالصرف أن يلجا إلى إجراء التسخير.

 (Réquisition)الفقرة الثانية: التســـــــخير 

التســخير عمومــا هــو إعطــاء أمــر لشــخص غيــر موجــود فــي النظــام الســلمي التــابع ملصــدر هــذا األمــر، ويجــد التســخير أساســه فــي 

 فكرة استمرارية املرفق العمومي.

أما محاسبيا فهو األمر الـذي يعطيـه اآلمـر بالصـرف للمحاسـب العمـومي لكـي ينفـذ عمليـة دفـع كـان قـد رفضـها مـن قبـل ، رغـم 

 فع أو حوالة دفع سابقة.وجود أمر بالد

-12و تطبيقـــا لهـــا صـــدر املرســـوم التنفيـــذي رقـــم  02-12مـــن قـــانون املحاســـبة العموميـــة  49و  42تطرقـــت لهـــذا اإلجـــراء املـــواد 

املتعلق بإجراءات تسخير األمرين بالصرف للمحاسبين العموميين. و ليتمكن األمر بالصرف من  22/21/2112املؤري في 324

 خير ال بد من توفر شرو  موضوعية وأخري شكلية.اللجوء إجراء التس

 أوال : الشروط املوضوعية.

*وجود رفض مـن طـرف املحاسـب العمـومي، و يشـتر  أن يكـون اهائيـا ألنـه فـي حالـة الـرفض املؤقـت بسـبب عيـب شـكلي يمكـن 

 تداركه من طرف األمر بالصرف، ال يمكن اللجوء إلى التسخير.

 العمومي املختص.*التسخير يوجه إلى املحاسب 

 
 الذي يحدد آجال دفع النفقات و تحصيل أوامر باإليرادات 20/20/2113املؤري في 40-13من املرسوم التنفيذي رقم  23املادة -2

 من نفس املرسوم التنفيذي . 24املادة -0
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  1وهي:02-12من القانون  49*أن تخر  حالة الرفض عن األسباب املذكورة في املادة 

 وجود إعتمادات ما عدا بالنسبة مليزانية الدولة .عدم -

 عدم  توفر أموال في الخزينة ما عدا بالنسبة مليزانية الدولة.-

 غياب إثبات الخدمة املؤداة.-

 طابع النفقة غير االبرائي.-

ي التنظـيم املعمـول انعدام تأشيرة مراقبة النفقات املوظفة أو تأشـيرة لجنـة الصـفقات املؤهلـة إ ا كـان  لـ  منصوصـا عليـه فـ-

 به.

 ثانيا:الشروط الشكلية.

يجــــب أن يكــــون التســــخير مكتوبــــا إلثبــــات إعفــــاء املحاســــب العمــــومي مــــن املســــؤولية يضــــم التســــخير" عبــــارة " )يطلــــب مـــــن -

 .2املحاسب أن يدفع( و هذا في كل عملية إنفاق مرفوض دفعها 

 يحتوي التسخير على أسباب لجوء اآلمر بالصرف إليه.-

 أثار التسخير. ثالثا :

 يتحمل اآلمر بالصرف املسؤولية على التسخير ، الن هذا اإلجراء استثنائي لتنفيذ عمليات دفع النفقات العمومية.

أمــا بالنســبة للمحاســب العمــومي فعليــه أن ينفــذ األمــر بالتســخير إ ا تــوفرت شــروطه ، كمــا يجــب عليــه بعــد تنفيــذه أن يقــدم 

           ، 3خمســـة عشـــر يومـــا يـــذكر فيـــه تفاصـــيل عمليـــة التســـخير و أســـباب رفـــض الـــدفع  يـــة فـــي ظـــرف تقريـــرا إلـــى الـــوزير املكـــل باملال

 4و الوزير بإمكانه أن يطلب تبريرات من اآلمر بالصرف املعني. 

 الفقرة الثالثة : أساليب الدفع .

 تتم عملية الدفع و تحويل األموال العمومية لفائدة الغير بإحدي الطرق التالية :

 ال :الدفع نقدا.أو 

يمكـن دفـع أي نفقـة عموميـة نقـدا إ ا لـم يتجـاوز مبلغهـا الحـد املقـرر عـن طريـق التنظـيم السـاري املفعـول ،أو إ ا كانـت تـدخل 

املشــار إليــه فــي  2110نــوفمبر  22ضــمن الحــاالت املنصــوت عليهــا فــي هــذا التنظــيم بــالرغم مــن تجــاوز مبلغهــا  لــ  الحــد) قــرار 

 5(.الهامش أدناه 

وتـــتم عمليـــة الـــدفع نقـــدا عنـــدما يتقـــدم الـــدائن) أو ممثلـــه القـــانوني عنـــد االقتضـــاء( ليســـتلم مبلـــ  دينـــه مباشـــرة مـــن صـــندوق 

هـذا  املحاسب ،لكن هذا األخير ملزم قبل تسـليم النقـود ،بالحصـول علـى مخالصـة مـن املسـتفيد ،والتـي تتمثـل عـادة فـي توقيـع

 وجبه يتم إبراء الدين العمومي.األخير على سند الدفع وهو اإلجراء الذي بم

 املذكور سابقا. 02-12من القانون رقم  49املادة  -2

 املتعلق بإجراءات تسخير األمرين بالصرف للمحاسبين العموميين. 22/21/2112املؤري في 324-12من املرسوم التنفيذي رقم  20املادة  -0

 من نفس املرسوم التنفيذي. 23املادة  3-

 نفس املرسوم التنفيذي .من  24املادة  -4

و املحدد للمبل  الذي يلزم عند تجاوزه دفع النفقات العمومية عن طريق التحويل 2110نوفمبر  22الصادر عن الوزير املكل باملالية بتاري   42القرار رقم  -1
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 Paiement par virement. ثانيا :الدفع بالتحويل

، فـان دفـع 2191 و املتضمن قانون املالية لسـنة2199ديسمبر  32املؤري في  33-99القانون رقم من  91تطبيقا ألحكام املادة 

لـدي الخزينـة العموميـة  نفقات الهيئات العمومية بالتحويل إلى حسـابات الصـكو  البريديـة،أو حسـاب بنكـي جـاري أو حسـاب

الـــــــــــــــــــذكر هـــــــــــــــــــذا  سالف 2110نوفمبر 22حدد قرار يكون إجباريا إ ا تجاوزمبل  الدفع سقفا محددا عن طريق التنظيم ،وقد 

 د  1222.22بـ املبل  السقف

د  12.222.22 لكــن عنــدما يتعلــق األمــر بالنفقــات املدفوعــة عــن طريــق وكــاالت التســبيقات ،فــان هــذا املبلــ  الســقف يرفــع إلــى

 .من نفس القرار 20د  بالنسبة لنفقات التجهيز املادة  92.222.22بالنسبة لنفقات التسيير و 

ديسـمبر  29املـؤري فـي 01-12مـن القـانون رقـم  204تسـتثنو مـن إجـراء الـدفع بالتحويـل اإلجبـاري ،النفقـات املعينـة فـي املـادة  -

)متــــأخرات املعاشــــات وملحقاتهــــا ،ديــــون  2110نــــوفمبر  22مــــن قــــرار 23،واملــــادة 2110واملتضــــمن قــــانون املاليــــة لســــنة  2112

 األشخات املتوفين....(.

التحويـــل عنـــدما يطلبـــه الـــدائن صـــراحة )بواســـطة طلـــب خطـــي إلـــى اآلمـــر بالصـــرف أو املحاســـب العمـــومي( أو كمـــا يـــتم الـــدفع ب

ضـــمنيا )إ ا خـــجل املـــورد مثـــال رقـــم حســـابه علـــى الفـــاتورة ،فـــان  لـــ  يعتبـــر بمثابـــة طلـــب ضـــمني لتحويـــل مبلـــ  دينـــه إلـــى هـــذا 

 الحساب عند الدفع(.

دفع) تــــوفير عنــــاء تــــنقلهم إلــــى املحاســــب لقــــبض مبلــــ  ديــــواهم( ،فــــان هــــذه إضــــافة إلــــى محاســــنها بالنســــبة للمســــتفيدين مــــن الــــ

الطريقــة تعتبــر األمثــل فيمــا يخــص املحاســب ،حيــث تســهل لــه عمليــات دفــع النفقــات مــن خــالل إعفائــه مــن إجــراءات التحقــق 

املاســكة لحســـابات مــن هويــة الـــدائنين مثلمــا هــو الحـــال عنــد الـــدفع نقــدا )هــذا التحقـــق يصــبح مـــن مســؤولية الهيئــات املاليـــة 

 1 .الدائنين( 

 ثالثا:املقاصة.

قد يحدث و أن تكون هيئة عمومية ما في نفس الوقت مدينة ودائنة لنفس الشخص ، في هذه الحالة ،يقـوم املحاسـب بـإجراء 

الــدينين مقاصــة بــين مــا هــو مســتحق علــى الهيئــة العموميــة ومــا مســتحق لهــا اتجــاه  لــ  الشــخص ،أي انــه يقــوم باملوازنــة بــين 

 الستخالت حق هذه األخيرة أو جزء منه إ ا كان مبل  حق الدائن ال يستوفي كلية مبل  دينه اتجاه الهيئة العمومية(.

و بمــا انــه ال توجــد أحكــام خاصــة باملقاصــة فــي التشــريع و التنظــيم املعمــول بهمــا فــي مجــال املحاســبة العموميــة ،فيجــب الرجــول 

وما بعدها) وعليه فان الهيئات العمومية لها الحق في املقاصة متـو  181ا في القانون املدني املادة إلى األحكام العامة املتعلقة به

كانت الديون املتبادلة ثابتة ومستحقة األداء ،حيث يجوز لتمرين بالصرف التمس  بها أثناء تصفية النفقات أو للمحاسـبين 

 2عند الدفع.
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 املبحث الخامس: الرقابة على تنفيذ ميزانية و تطور أهدافها.

تعد الرقابة ركنا أساسيا في نظام املحاسبة العمومية ،فإ ا كانت الفكرة الرئيسية التي يتمحور حولها هذا النظـام منـذ نشـأته 

والغــش و التالعــب فــان الرقابــة تعتبــر التجســيد الــواقعي لهــذه الفكــرة هــي حمايــة األمــوال العموميــة مــن كــل أشــكال االنحــراف 

 وهذا ما يفسر تعدد أشكال هذه الرقابة ،وتنول طبيع ها ،واختالف أهدافها ،وك رة الهيئات و املؤسسات املضطلعة بها.

بعض الثـاني ،ونسـبة فعالي هـا لكن مع التسليم بضرورة الرقابة ،فان تعددي ها املفرطة بالنسبة للبعض و صرام ها الشديدة لل

أو حتــو عــدم نجاع هــا بالنســبة آلخــرين تعتبــر ضــمن أهــم االنتقــادات املوجهــة حاليــا لنظــام املحاســبة العموميــة ،فعنــدما يــدور 

الحـــديث حـــول تعقـــد وبـــطء إجـــراءات تنفيـــذ العمليـــات املاليـــة للهيئـــات العموميـــة ،ومـــا يتبـــع  لـــ  أحيانـــا مـــن أثـــار ســـلبية علـــى 

 ي لهذه الهيئات والتي قد تؤدي إلى تعطيل القيام بمهماتها ،فان امل هم املباشر بهذا األمر في الواقع هي الرقابة .السير العاد

ولدراسة الرقابة علـى تنفيـذ العمليـات املاليـة للهيئـات العموميـة، يمكـن الرجـول إلـى احـد التصـنيفات العديـدة املختلفـة ملختـل 

 ر منها.أنوال الرقابة فحسب الزاوية املنظو 

بيــد أن عــرض مختــل الرقابــات حســب التقســيم املعتمــد ، ووفقــا للمــنهج املتبــع غالبــا مــا يــؤدي إلــى نفــس النتيجــة ،وفــي عرضــ ي 

هــــذا ســــوف أحــــاول أن أتطــــرق إلــــى الرقابــــة املطبقــــة علــــى تنفيــــذ العمليــــات املاليــــة للمؤسســــات العموميــــة واملتمثلــــة فــــي الرقابــــة 

 العمومي والرقابة الالحقة و املتمثلة في رقابة املتفشية العامة للمالية و مجلس املحاسبة. السابقة للمراقب املالي و املحاسب

 املطلب األول: تعريف الرقابة و تطور أهدافها.

 الفقرة األولى: تعريف الرقابة.

 :10أوال: تعريف 

هــي اإلجــراءات والتــدابير املتخــذة مــن أجــل التأكــد مــن الســير الحســن للمــال العمــومي وفــق مــا ســطر لــه وهــي الضــمان الحقيقــي 

قتصــــادية واالجتماعيــــة والسياســــية املرجــــوة، أي ضــــمان االســــتغالل األمثــــل للمــــوارد والتشــــغيل األمثــــل االلتحقيــــق األهــــداف 

 1.للنفقات وغير  ل  من مكونات املالية العمومية

 12 : ثانيا : تعريف -

              التحقــــق ممــــا إ ا كانــــت ممارســــة املســــؤولية و اتخــــا  و تنفيــــذ القــــرارات يتالءمــــان مــــع املقــــاييس و املعــــايير املنصــــوت عليهــــا ،

و يفترض أن يقوم بها شخص مراقب يتمتع باالستقاللية بالنسـبة للشـخص الخاضـع للرقابـة ، وهـي تهـدف إلـى فحـص و تقيـيم 

 2مدي فعالية و كفاءة أساليب و ممارسات الهيئة الخاضعة للرقابة. 

 

 .0220-0221،الجزائر سناطور خالد ، الرقابة على النفقات العمومية ،مذكرة تخر  ،املدرسة الوطنية لإلدارة  -2

1775دروس األســــــــــــــــــــــــتا  بوشــــــــــــــــــــــــمة مــــــــــــــــــــــــادة التــــــــــــــــــــــــدقيق فــــــــــــــــــــــــي املحاســــــــــــــــــــــــبة العموميــــــــــــــــــــــــة ،محاضــــــــــــــــــــــــرات لطلبــــــــــــــــــــــــة الســــــــــــــــــــــــنة الرابعــــــــــــــــــــــــة ،املدرســــــــــــــــــــــــة الوطنيــــــــــــــــــــــــة لــــــــــــــــــــــــإلدارة ، -0

 

62 
 



 
 

 انيةامليز  انية والعراقيل املطروحةإجراءات تنفيذ امليز                                                                                          الثانيالفصل 

 

 الفقرة الثانية : تطور أهداف الرقابة.

تتمثل أهم املبادئ التي تقوم عليها الرقابة املالية في انتظام  ل  النشا  و أدائه طبقا للخطط املوضوعة و في إطار السياسـة 

املقررة لتحقيق األهداف، كما أن أهداف الرقابة تطورت وفق تطـور الـدول، حيـث أن هنـا  أهـداف تقليديـة و أخـري حديثـة 

  :1لتاليين ومتطورة، نتعرض إليها في الفرعين ا

 أوال : األهداف التقليدية.

 تدور هذه األهداف حول االنتظام، و هي من أقدم الهداف التي سطرت لها الرقابة و يمكن  كر أهمها:

       التأكـــد مـــن ســـاملة العمليـــات املحاســـبية التـــي خصصـــت مـــن أجلهـــا األمـــوال العامـــة و التحقـــق مـــن صـــحة الـــدفاتر و الســـجالت -

 و املستندات.

التأكـــد مـــن عـــدم تجـــاوز الوحـــدات النقديـــة فـــي اإلنفـــاق و حـــدود االعتمـــادات املقـــررة مـــع مـــا يســـتلزم مـــن مراجعـــة املســـتندات -

 املؤدية للصرف و التأكد من صحة توقيع املوكل لهم سلطة االعتماد.

 عملية التفتيش املالي و التي يقوم بها جهاز إداري تابع لوزارة املالية.-

 : و تتمثل فيما يليثانيا : األهداف الحديثة 

 التأكد من كفاية املعلومات و األنظمة و اإلجراءات املستخدمة.-

 مدي التزام اإلدارة في تنفيذها للميزانية وفقا للسياسة املعتمدة.-

 بيان أثار التنفيذ على مستوي النشا  االقتصادي و اتجاهاته.-

 من إنفاق و النتائج املترتبة عن هذا التنفيذ.الربط بين التنفيذ و ما يتخلله -

 تطوير شفافية تسيير املالية العمومية.-

 املطلب الثاني: الرقابة السابقة.

 الكامــــــل يقصــــــد  بالرقابــــــة  املاليــــــة  املســــــبقة  تلــــــ   الرقابــــــة  التــــــي  تســــــ هدف  ضــــــمان  ســــــاملة  التصــــــرفات  املاليــــــة،  والكشــــــف

أن نخــر    يمكــن لنــا للقــوانين والتنظيمــات املعمــول بهــا و لــ  قبــل صــرفها ومــن هــذا التعــري لالنحرافــات أي مــا مــدي مطابق هــا 

 :2بعنصرين تعريفيين لهذا النول من الرقابة  

التصـرفات مـع  : فأجهزة الرقابة القبليـة التـي أحـدث ها الدولـة، تهـدف إلـى ضـمان تطـابق هـذهضمان ساملة التصرفات املالية  *

وبالتــالي تجنــب كــل انحــراف يبــدد األمــوال العموميــة ســواء بقصــد أو عــن غيــر قصــد جهــل بالقــانون ... ، القــوانين والتنظيمــات 

 فهي إحدي وسائل حراسة وحفظ املال العام، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى عقالنية أك ر في ترشيد اإلنفاق العمومي .
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تمنـع حـدوث  أي التحقق منها قبل حدوث األثر املالي ، أي تمنـع وقـول الخطـأ ، ،إ ن فهـي رقابـة وقائيـة قبل النفاق :*رقابة ما 

أي خلــل، ولــيس مــن مهامهــا اإلجــراءات العقابيــة، عكــس الرقابــة الالحقــة التــي هــي رقابــة عالجيــة ، حيــث يكــون الخلــل املــالي قــد 

 اقبة املتسببين.حدث ، ودورها يتمثل في تسوية األوضال ومع

 الفقرة األولى: رقابة املراقب املالي.

 contrôle des أو مراقبة االلتزام بالنفقات  1contrôle financier préalableتكمن أهمية الرقابة املالية القبلية 

Dépenses engagéesالقــرارات آلثارهــا  ،فــي  كواهــا تمــارس علــى  قــرارات  االلتــزام بالنفقــات لتمــرين بالصــرف قبــل إنتــا   هــذه

 القانونية، أي قبل أن تترتب عنها ديون اتجاه الهيئات العمومية املعنية.

املسـتوي املركــزي،  تمـارس وظيفــة الرقابـة املاليــة القبليـة مــن طـرف مــوظفين تـابعين لــوزارة املاليـة وهــم املـراقبين املــاليين،فعلى

ضا املؤسسـات العموميـة الوطنيـة  ات الطـابع اإلداري التابعـة يعين مراقب مالي لكل دائرة وزارية ،حيث يشمل اختصاصه أي

 للوزارة املعنية ، كما يوجد مراقب مالي لكل من املجلس الدستوري و مجلس املحاسبة باعتبارهما مؤسستين مستقلتين.

 ذه األخيرة ،باملراقبة القبلية لاللتزام بنفقات ه فية مكلال حلي ، فهنا  مراقب مالي في كل و أما على املستوي امل

رؤسـاؤها فــي اعتمــادات  واملصـالح غيــر املمركـزة للدولــة أو الهيئــات العموميـة األخــري )املـديريات و مختــل املصــالح التـي يتصــرف

ويســـــاعد املـــــراقبين املـــــاليين فـــــي  مفوضــــة ( واملؤسســـــات العموميـــــة املحليـــــة  ات الطـــــابع اإلداري) مستشــــفيات ، وجامعـــــات....(

 contrôleurs financiers adjoinsمهامهم مراقبون ماليون معاونون 

والصالحيات األساسـية للمـراقبين املـاليين هـي الرقابـة القبليـة علـى االلتـزام بالنفقـات العموميـة الخاضـعة لـذل  و تتمثـل هـذه 

قـــة بهـــا و املقدمـــة إلـــيهم مـــن طـــرف اآلمـــرين بالصـــرف ، حيـــث يـــتم الرقابـــة فـــي فحـــص بطاقـــات االلتـــزام و ســـندات اإلثبـــات املرف

التحقــق مــن صــفة اآلمــر بالصــرف أو مفوضــه القــانوني عنــد االقتضــاء ، ومطابقــة النفقــة للقــوانين واألنظمــة ســارية املفعــول، 

لتـــــزام وكـــــذا وجـــــود اال وتـــــوفر االعتمـــــادات أو املناصـــــب املاليـــــة ، والصـــــحة القانونيـــــة لحســـــم النفقـــــة ، و الصـــــحة املاديـــــة ملبلـــــ 

 .التأشيرات و اآلراء االستشارية املسبقة ملختل السلطات و الهيئات املختصة إ ا كانت مفروضة قانونا 

 

 

 
،الـذي  2100أوت  22،حيـث كـان تطبيقـه مقتصـرا علـى اإلدارات املركزيـة للدولـة ،وبعـد صـدور قـانون  2912لقد شـرل فـي العمـل بهـذا النظـام الرقـابي فـي فرنسـا منـذ سـنة  -2

، امتـــد نطـــاق تطبيقـــه إلـــى املؤسســـات العموميـــة الوطنيـــة  ات الطـــابع اإلداري ، ثـــم إلـــى املصـــالح الخارجيـــة للدولـــة  2131أكتـــوبر  01كـــرس التأســـيس القـــانوني لـــه و مرســـوم 

  .2122نوفمبر 23بموجب مرسوم 

-12املتعلــق بالنظــام املــالي للجزائــر و املراســيم التاليــة لــه) ال ســيما املرســوم رقــم  2140ديســمبر  32كمــا أن مجــال تطبيقــه كــان يشــمل الجزائــر املســتعمرة بموجــب مرســوم 

املـالي و املحاسـبي املـوروث بعـدها و بدايـة (، وغـداة االسـتقالل ،اسـتمر تطبيقـه بموجـب نفـس النصـوت التنظيميـة ضـمن العمـل بالنظـام 2112نـوفمبر  23املؤري في 2423

( تـــم إصـــدار عـــدة نصـــوت تنظيميـــة متعلقـــة بمجـــال تطبيـــق الرقابـــة القبليـــة علـــى االلتـــزام بالنفقـــات و صـــالحيات 2104 املـــؤري فـــي فيفـــري 12-04)املرســـوم رقـــم  2104مـــن 

 و املتعلق بالرقابة القبلية على االلتزام بالنفقات. 2110مبر نوف 24املؤري في 424-10املراقبين املاليين ، كان آخرها املرسوم التنفيذي رقم 
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زانيـة الخاصـة ، دون أي فحـص املاليين في مراقبة شرعية النفقات املقرر االلتـزام بهـا مـن الناحيـة امليينحصر إ ا دور املراقبين 

ا )التـــي تبقـــى مـــن صـــالحيات اآلمـــرين بالصـــرف وحـــدهم( كمـــا أن مـــا يمكـــن اعتبـــاره فحصـــا ملشـــروعية بعـــض القـــرارات م هـــملالء

تزامــاتهم و املتمثــل فــي التحقــق مــن احتــرام تلــ  القــرارات ألحكــام اإلداريــة الخاضــعة ملــراقب هم هــو فــي الواقــع مجــرد إيفــاء بأحــد ال

التشـــريع و التنظـــيم املعمـــول بهمـــا ، باعتبارهمـــا مصـــدر نفقـــات عموميـــة) مثـــل التأكـــد مـــن مطابقـــة قـــرارات التوظيـــف للقـــانون 

التوظيــــف هــــو مصــــدر املتعلقــــة بــــذل  ، كــــون هــــذا  األسامــــ ي للوظيــــف العمــــومي و ملختــــل النصــــوت التشــــريعية و التنظيميــــة

يملكـون حـق مراجعـة أو مناقشـة القـرارات املعنيـة مـن جانـب  نفقات أصبحوا مسؤولين عن مراقبة االلتزام بها( و عليه فهم ال

               املشـــــروعية) الن هـــــذا مـــــن اختصـــــات القضـــــاء( ، وكـــــذا الطعـــــن فـــــي صـــــحة التأشـــــيرات املمنوحـــــة مســـــبقا مـــــن قبـــــل الســـــلطات 

 .و الهيئات املختصة

) وســندات اإلثبــات عنــد  جـزاء هــذه التــدقيقات يــتلخص فــي مــنح تأشــيرة املراقبــة املاليـة ، و لــ  بوضــعها علــى بطاقــة االلتــزام -

االقتضــاء( ، إ ا كــان االلتــزام بالنفقــة مســتوفيا للشــرو  املــذكورة ســابقا أو رفــض تلــ  التأشــيرة إ ا كــان االلتــزام معيبــا و هــذا 

 ا ، حسب الحالة كما تم التطرق إليه سابقا.الرفض قد يكون مؤقتا أو اهائي

 أوال : مجال تطبيق الرقابة املالية القبلية .

املشــار إليــــه أعــــاله فــان نطــاق تطبيــق الرقابــة القبليــة علــى االلتــزام  81-878طبقــا للمــادة الثانيــة مــن املرســوم التنفيــذي رقــم 

بالنفقــــــات يشــــــمل ميزانيــــــات املؤسســــــات و اإلدارات التابعــــــة للدولــــــة، وامليزانيــــــات امللحقــــــة، والحســــــابات الخاصــــــة للخزينــــــة ، 

 وميزانيات الواليات ، واملؤسسات العمومية  ات الطابع اإلداري.

ميزانيــات املجلــس الشــعبي الــوطني أو البرملــان بغرفتيــه ) و البلــديات مــن مجــال تطبيــق الرقابــة املاليــة وقــد اســتثنت نفــس املــادة 

 القبلية إ ا ما عدا البرملان و البلديات ، فان كل الهيئات العمومية تخضع للرقابة املسبقة على االلتزام بالنفقات.

 الفقرة الثانية: رقابة املحاسب العمومي .

باملاليــة و الــذي يخضــع أساســا لســلطته يمــارس بــدوره صــالحية  ي الــذي يــتم تعيينــه مــن طــرف الــوزير املكــلاملحاســب العمــوم

 الرقابة على كل مل النفقات املقدمة إليه و يتم هذا بالتأكد من شرعية النفقة العمومية.

النفقـة للـدائن املعني،.إضـافة وبعد قيامه بالتحقق مـن مـدي شـرعي ها،يقوم بوضـع التأشـيرة للـدفع ، ممـا يسـمح بتسـليم مبلـ  

 إلى إمكانية رفض القيام بالتسديد أو الدفع،) كما تم التطرق إليه سابقا(.

كما يقوم بإعالم اآلمر بالصرف عن طريق مذكرة خطية يحدد فيها أسباب الرفض لكي يجري عليها التسويات الالزمة، و في 

في املذكرة يرفض املحاسب العمومي وضع التأشيرة بصفة اهائية إال  حالة رفض اآلمر بالصرف تسوية املالحظات املشار إليها

 .أن سلطة املحاسب العمومي ليست مطلقة
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 املطلب الثالث: الرقابة الالحقة.

 تمارس الرقابة الالحقة من طرف هيأتان مستقلتان هما:

 املفتشية العامة للمالية و مجلس املحاسبة

 I.G.F )الفقرة األولى : رقابة املفتشية العامة للمالية ) 

 80-53هي جهاز رقابة دائم تابع للدولة يقـع تحـت السـلطة املباشـرة لـوزير املاليـة، تـم إنشـائها بموجـب املرسـوم التنفيـذي رقـم 

 00،مـــؤري فـــي  92-78املتضـــمن إنشـــاء املفتشـــية العامـــة للماليـــة، وقـــد حـــدد املرســـوم التنفيـــذي رقـــم  1980مـــارس  2مـــؤري فـــي 

بموجــب املرســوم  92-78ختصاصــات املفتشــية وقــد ال ــي املرســوم التنفيــذي رقــما 80-53، يعــدل املرســوم رقــم 1992فيفــري 

يحــــــدد صــــــالحيات املفتشــــــية العامــــــة للماليــــــة و  لــــــ  بعــــــد التحــــــوالت  2008ســــــبتمبر  06املــــــؤري فــــــي  020-29التنفيــــــذي رقــــــم 

 االقتصادية التي عرف ها الجزائر.

ذه الهيئــة الرقابيــة، فــي مراســيم تنفيذيــة نشــرت فــي الجريــدة وحــددت صــالحيات ، و كــذا تنظــيم الهيئــات املركزيــة و الجهويــة لهــ

 و هي : 2008سبتمبر  7املؤرخة في  77الرسمية رقم 

الـــذي يتضـــمن تنظـــيم الهياكـــل املركزيـــة للمفتشـــية العامـــة  2008ســـبتمبر ســـنة  6املـــؤري فـــي 024-29املرســـوم التنفيـــذي رقـــم  -

 للمالية.

 الذي يحدد تنظيم املفتشيات الجهوية. 2008سبتمبر سنة  6املؤري في 024-29املرسوم التنفيذي رقم -

 أوال : مجال اختصاص املفتشية العامة للمالية.

تمــت اإلشــارة فــي املرســوم التنفيــذي املحــدد لصــالحيات املفتشــية العامــة للماليــة، إلــى أن هــذه الهيئــة الرقابيــة الدائمــة تمــارس 

صــــالح الدولــــة والجماعــــات اإلقليميــــة، وكــــذا الهيئــــات واألجهــــزة واملؤسســــات مهم هــــا الرقابيــــة علــــى التســــيير املــــالي واملحاســــبي مل

 الخاضعة لقواعد املحاسبة العمومية.

 وأضاف املرسـوم أن املفتشـية العامـة للماليـة تمـارس الرقابـة أيضـا علـى املؤسسـات العموميـة  ات الطـابع الصـنايي والتجـاري 

واإلجبـاري، وكـذا كـل الهيئـات  ات الطـابع االجتمـايي والثقـافي التـي تسـتفيد  و هيئات الضمان االجتمايي التابعة للنظـام العـام

 .1من مساعدة الدولة أو الهيئات العمومية، باإلضافة إلى كل مؤسسة عمومية أخري مهما كان نظامها القانوني 

بمناســـبة حمــالت تضــامنية والتـــي كمــا تراقــب املفتشـــية العامــة للماليــة، اســـتعمال املــوارد التــي جمع هـــا الهيئــات أو الجمعيــات 

تطلـــب الهبـــة العموميـــة، خصوصـــا مـــن اجـــل دعـــم القضـــايا اإلنســـانية واالجتماعيـــة والعلميـــة والتربويـــة والثقافيـــة والرياضـــية 

              وتمــــارس املفتشــــية العامــــة للماليــــة، الرقابــــة أيضــــا علــــى كــــل شــــخص معنــــوي آخــــر يســــتفيد مــــن املســــاعدة املاليــــة مــــن الدولــــة

 2اعة محلية أو هيئة عمومية بصفة تساهمية أو في شكل إعانة أو قرض أو تسبيق أو ضمان. أو جم

 
 يحدد صالحيات املفتشية العامة للمالية. 2008سبتمبر  06املؤري في 020-29من املرسوم التنفيذي رقم  02املادة  -2

 من نفس املرسوم التنفيذي. 03املادة  -0
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 ثانيا : إجراءات رقابة املفتشية العامة للمالية.

الـــنص أاهـــا متعلقـــة بتقيـــيم أداء أنظمـــة امليزانيـــة والتقيـــيم االقتصـــادي وبخصـــوت تـــدخالت املفتشـــية العامـــة للماليـــة، أكـــد 

واملالي لنشا  شـامل أو قطـايي أو فريـي أو لكيـان اقتصـادي، والتـدقيق وتقيـيم شـرو  تسـيير واسـتغالل املصـالح العموميـة 

 من طرف املؤسسات االمتيازية .

ومـن  1ويمكن للمفتشية العامة للمالية أن تقوم أيضا بتقييم شرو  تنفيذ السياسات العمومية، وكذا النتائج املتعلقة بها. 

أجل تنفيذ جميع هذه األعمال، فإن املفتشية العامة للمالية تتدخل من خالل مهام الرقابة والتحقيق أو الخبـرة، التـي تقـوم 

ات والطلبات العمومية وتنفيذها ودقة املحاسبات وصدقها وانتظامها، حسـبما أكـد الـنص على إمكانية مراقبة إبرام الصفق

،كمــا تخضــع للرقابــة شــرو  مــنح واســتعمال املســاعدات التــي تقــدمها الدولــة و الجماعــات اإلقليميــة والهيئــات واملؤسســات 

 العمومية وتطابق النفقات املسددة مع األهداف املتبعة بطلب الهبة العمومية.

تحدد عمليات الرقابة التي تقوم بها املفتشية العامـة للماليـة فـي برنـامج سـنوي، يعـد ويعـرض علـى الـوزير املكـل املاليـة خـالل و 

الشـــهرين األولـــين مـــن الســـنة ويـــتم إعـــداد هـــذا البرنـــامج حســـب األهـــداف املحـــددة وتبعـــا لطلبـــات أعضـــاء الحكومـــة والهيئـــات 

 واملؤسسات املؤهلة.

 م بعمليات الرقابة خار  البرنامج بطلب من السلطات، حسب النص.غير أنه يمكن القيا

املـــذكور أعالـــه كيفيـــة املراقبـــة أو التحقيـــق، و التـــي تقـــوم حســـب 020-29مـــن املرســـوم التنفيـــذي رقـــم  05قـــد حـــددت املـــادة و 

 2الحالة على ما يلي:

 سير الرقابة الداخلية و فعالية هياكل التدقيق الداخلي،-

 يع املالي و املحاسبي،شرو  تطبيق التشر -

 التسيير املالي و املحاسبي و تسيير األمال ،-

 إبرام الصفقات الطلبات العمومية و تنفيذها،-

 دقة املحاسبات و صدقها و انتظامها،-

 مستوي االنجازات مقارنة مع األهداف،-

 شرو  تعبئة املوارد املالية،-

 ير،تسيير اعتمادات امليزانية و استعمال وسائل التسي-

شــــــرو  مــــــنح و اســــــتعمال املســــــاعدات و اإلعانــــــات التــــــي تقــــــدمها الدولــــــة و الجماعــــــات اإلقليميــــــة و الهيئــــــات و املؤسســــــات -

 العمومية.

 تطابق النفقات املسددة مع األهداف املتبعة بطلب الهيئة العمومية،-
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 مراجعة الحسابات من قبل املفتشية العامة للمالية: 1 -

من املرسوم  75من أجل تطبيق املادة الخامسة من هذا املرسوم وتحديد كيفيات و مجال املراقبة و التدقيق فإن املادة 

 املذكور أعاله حددت ما يجب أن تقوم به املفتشية العامة للمالية و املتمثل في ما يلي :020-29رقم 

 ة تسيير الصناديق، و فحص األموال والقيم والسندات من أي نول و التي يحوزها املسيرون أو املحاسبون،رقاب -

أية خبرة  التحصل على كل مستند أو وثيقة تبريرية ضرورية لفحوصهم بما في  ل  التقارير التي تعدها أية هيئة رقابية و-

 خارجية،

 تقديم أي طلب معلومات شفهي أو كتابي. -

اإلطالل  -القيام في األماكن بأي بحث و إجراء أي تحقيق، بغرض رقابة التصرفات أو العمليات املسجلة في املحاسبات،-

 على السجالت و املعطيات أيا كان شكلها،

 التيقن من صحة املستندات املقدمة و صدق املعطيات و املعلومات األخري املبلغة.-

       التيقن من صحة و تمام التقييد املحاسبي ألعمال التسيير  ات التأثير املالي،القيام في عين املكان بأي فحص بغرض  و

و عند االقتضاء، معاينة حقيقة الخدمة املنجزة، و بهذه الصفة ، تمارس املفتشية العامة للمالية حق مراجعة جميع 

-29من املرسوم رقم  02كورة في املادةالعمليات الهيئات املذ االعمليات التي أجراها املحاسبون العموميون و محاسبو 

 غير أاها ال يمكن مراجعة الحسابات التي تمت تصفي ها اهائيا طبقا لألحكام التشريعية و التنظيمية املعمول بها.020

 ثالثا : نتائا عملية املراجعة و املراقبة.

للمالية  الوحدات العملية للمفتشية العامة ولي ة الهيئة املراقبة ، يطلب مسؤ عند معاينة ثغرات أو تأخرات هامة في محاسب

وجود هذه  من املسيرين املعنيين القيام ، بدون تأخير ، بأعمال تحيين هذه املحاسبة أو إعادة ترتيبها ،وفي حالة عدم

املذكورون محضر قصور  املحاسبة ، أو كواها تعرف تأخيرا أو اختالل يجعل فحصها العادي مستحيال ، يحرر املسؤولون 

السلمية أو الوصية أن تأمر بإعادة  رسل إلى السلطة السلمية أو الوصية املختصة، وفي هذه الحالة األخيرة، على السلطةي

     يجب إعالم املفتشية العامة للمالية بالتدابير إعداد املحاسبة املقصودة أو تحيينها، و اللجوء إلى خبرة، عند االقتضاء، و

 1الصدد و اإلجراءات املتخذة في هذا 

في حالة عدم مس  املستندات املحاسبية واملالية واإلدارية املنصوت عليها في التشريع و التنظيم املعمول بهما، الذي من 

عند معاينة قصور  2املذكورة سابقا.  شأنه أن يجعل الرقابة والفحوت املنصوت عليها مستحيلة، يترتب عليه نفس اآلثار

 أو ضرر جسيم خالل املهمة ، تعلم املفتشية العامة للمالية فورا السلطة السلمية أو الوصية حتو تتخذ في الحين التدابير 

 .3الضرورية لحماية مصالح املؤسسة أو الهيئة املراقبة، و إعالم املفتشية العامة للمالية بالتدابير املتخذة في هذا الصدد
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 إعداد التقرير: 1 -

سـبي للمؤسسـة العموميـة أخيرا عند ان هاء الرقابة يحـرر تقريـر أسامـ ي يبـرز املعاينـات و التقـديرات حـول التسـيير املـالي و املحا

التــي تمــت مراقب هــا و كــذا فعالي هــا بصــفة عامــة و يبلــ  للهيئــة التــي طلبــت التــدخل و كــذا املؤسســة املراقبــة و هــذا طبقــا للمــادة 

 08-272 .من املرسوم  22و  02

يرسل التقريـر املعـد علـى إثـر لتناقض ي، اتضمنها، و ل  عند اهاية اإلجراء ال يصبح اهائي إال بعد تأكيد وتثبيت املعاينات التي ي

 مهمة أمرت بها إلى سلطة مؤهلة دون سواها.

كمــا تعــد املفتشــية العامــة للماليــة تقريــرا ســنويا يتضــمن حصــيلة نشــاطاتها وملخــص معايناتهــا واألجوبــة املتعلقــة وتســلمه إلــى 

 1صها الوزير املكل باملالية خالل الثالثي األول من السنة املوالية للسنة التي أعد بخصو 

 الفقرة الثانية : رقابة مجلس املحاسبة.

منـه علـى : " يؤسـس  190، حيـث نـص فـي املـادة  11/22 /1976املـؤري فـي 12-20تاريخيا أسس هذا املجلـس بموجـب األمـر رقـم 

يــــة مجلــــس الحســــابات املكــــل باملراقبــــة البــــــعدية علــــى كــــل النفقــــات املتعلقــــة بالدولــــة و بــــالحزب والجماعــــات املحليــــة و الجهو 

ا عــــام  وخضــــع فــــي تســــييره  1980باإلضــــافة إلــــى املؤسســــات االشــــتراكية مهمــــا كــــان نوعهــــا و قــــد تــــم تأســــيس هــــذه الهيئــــة ميــــداني 

 للتغيرات املتتابعة.

الـــذي أعطــى لـــه االختصـــات اإلداري والقضـــائي ملمارســـة رقابـــة شـــاملة علـــى 1980املـــؤري فـــي فـــاتح مـــارس 21-92القــانون رقـــم -

 ؤسسات والهيئات التي تسير األموال العمومية أو تستفيد منها مهما يكن وضعها القانوني.الجماعات واملرافق وامل

الــذي حصــر مجــال تدخلــه حيــث اســتثنو مــن مراقبتــه املؤسســات العموميــة  1990ديســمبر 24املــؤري فــي 30-12القــانون رقــم -

 واملرافق العمومية  ات الطابع الصنايي و التجاري وجرده من صالحياته القضائية.

الـــذي يوســـع مجـــال اختصاصـــه ليشـــمل رقابـــة كـــل األمـــوال العموميـــة مهمـــا يكـــن الوضـــع 22/22/2111املـــؤري فـــي 02-11األمـــر-

 األموال أو مستفيدمها. القانوني ملسيري هذه

الـــذي يحـــدد صـــالحياته وتنظيمـــه و ســـيره ،أصـــبح مجلـــس املحاســـبة  22/22/2111املـــؤري فـــي 02-11و بصـــدور هـــذا األمـــر رقـــم 

يتمتـــــع مـــــن جديـــــد باختصاصـــــات قضـــــائية و إداريـــــة واســـــعة تخولـــــه الحكـــــم علـــــى حســـــابات املحاســـــبين العمـــــوميين و مراقبـــــة 

قبـــة علـــى املخالفـــات املتعلقـــة بـــذل  مـــن جهـــة، ومراقبـــة أداء الهيئـــات الخاضـــعة لرقابتـــه ،أي االنضـــبا  أمليزانـــي واملـــالي و املعا

 2تقويم تسييرها من حيث الفعالية و الكفاية و االقتصاد ، وتقديم التوصيات املالئمة لتحسين هذا التسيير من جهة أخري.
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وبحكم األمر السابق  كره فـان مجلـس املحاسـبة مؤسسـة مسـتقلة، أي انـه ال يخضـع إلشـراف أو وصـاية أي سـلطة فـي الدولـة 

إ  تــنص علــى انــه " يتمتــع باالســتقالل  02-11(الثالثــة الفقــرة الثانيــة مــن األمــر رقــم 3ل مكــرس بحكــم املــادة )ال،وهــذا االســتق

 الضروري ،ضمانا للموضوعية والحياد و الفعالية في أعماله."

 أوال: اختصاصات املجلس.

 الذكر ، تشمل اختصاصات مجلس املحاسبة مايلي : سالف 02-11من األمر رقم  20إلى  22طبقا للمواد من 

ة بـاختالف أنواعهــا و التــي مراقبـة حســابات و تسـيير مصــالح الدولـة، والجماعــات اإلقليميـة، واملؤسســات و املرافـق العموميــ *

 تسري عليها قواعد املحاسبة العمومية.

مراقبـــة تســـيير املرافـــق العموميـــة  ات الطـــابع الصـــنايي و التجـــاري ، واملؤسســـات و الهيئـــات العموميـــة التـــي تمـــارس نشـــاطا  *

 عمومية. صناعيا أو تجاريا أو ماليا ، والتي تكون أموالها أو مواردها أو رؤوس أموالها كلها  ات طبيعة

مراقبة تسيير األسهم العمومية في املؤسسات أو الشركات أو الهيئات، مهما يكـن وضـعها القـانوني ، والتـي تملـ  فيهـا الدولـة  *

 أو الجماعات اإلقليمية أو املرافق أو الهيئات العمومية األخري جزءا من رأسمالها.

املعمـــول بهمـــا، بتســـيير الـــنظم اإلجباريـــة للتـــامين و الحمايـــة  مراقبـــة تســـيير الهيئـــات التـــي تقـــوم فـــي إطـــار التشـــريع و التنظـــيم *

 االجتماعيين.

مراقبة نتائج استعمال املساعدات املالية املمنوحة مـن الدولـة ،أو الجماعـات اإلقليميـة ، أو املرافـق العموميـة،أو كـل هيئـة  *

جبائيــــة ، مهمــــا يكــــن املســــتفيد منهــــا و أخــــري خاضــــعة لرقابــــة املجلــــس ، الســــيما فــــي شــــكل إعانــــات أو ضــــمانات أو رســــوم شــــبه 

 تقييمها.

مراقبــة اســتعمال املــوارد التــي تجمعهــا الهيئــات ،مهمــا تكــن وضــعي ها القانونيــة ، والتــي تلجــا إلــى التبرعــات العموميــة مــن اجــل  *

تضـــامن دعـــم القضـــايا اإلنســـانية و االجتماعيـــة و العلميـــة والتربويـــة و الثقافيـــة علـــى الخصـــوت ، و لـــ  بمناســـبة حمـــالت ال

 الوطني.

  :1تقسم عادة صالحيات مجلس املحاسبة إلى  ثانيا : صالحيات املجلس

 *صالحيات قضائية تتمثل أساسا في مراجعة حسابات املحاسبين العموميين.

 *رقابة االنضبا  أمليزاني و املالي.

 *صالحيات إدارية.

 صالحيات قضائية )مراجعة الحسابات(: 1 -

  األول أن املحاسـبين العمــوميين يتحملـون مسـؤولية خاصــة عـن مراقبـة العمليــات املاليـة املوكلـة إلــيهم كرنـا سـابقا فــي الفصـل 

و تنفيذها و املتمثلة في املسؤولية املالية الشخصية ،واعتبارا للتبعات املهمـة املترتبـة عـن قيـام املسـؤولية و إقحامهـا )مطالبـة 

 .الفة في تنفيذ العمليات املالية الشخصيةعن أي مخ املحاسب العمومي املعني بتعويض الضرر 
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            وان أي نقـــص فـــي األمـــوال والقـــيم مـــن مالـــه الخـــات عنـــد االقتضـــاء (،فانـــه مـــن غيـــر املمكـــن مبـــدئيا إســـناد مهمـــة النظـــر فيهـــا 

حالة الخاصـة التـي يمكـن فيهـا و الجزاء عن قيامها من طرف السلطات اإلدارية التي يتبعها املحاسبون العموميون )باستثناء ال

للــوزير املكــل باملاليــة إقحــام مســؤولي هم(،حيث العمــل بعكــس  لــ  ســوف يــؤدي إلــى املســاس بمبــدئي الحياديــة و املوضــوعية 

              حســــابات املحاســــبين العمــــوميين الواجــــب مراعاتهمــــا حتمــــا فــــي هــــذا الشــــأن ، وعليــــه كــــان ال بــــد مــــن إســــناد مهمــــة الحكــــم علــــى

 1املحاسبة.  و الجزاء على مسؤولي هم إلى هيئة قضائية متخصصة ، أال و هي مجلس

 Lesو يتمثـــل اإلجـــراء األولـــي املتبـــع ملراجعـــة الحســـابات فـــي إلـــزام املحاســـبين العمـــوميين املعنيـــين بتقـــديم حســـابات تســـييرهم

comptes de gestion قبلهم مباشرة ،أو  ل العمليات املنفذة منإلى مجلس املحاسبة اهاية كل سنة مالية ،والتي تلخص مجم

 2من قبل املحاسبين و الوكالء التابعين لهم. 

)أي  يلي  ل  تدقيق تل  الحسابات،حيث يتم التحقق أوال من أاها تتضمن كل العمليات املنفذة خالل السنة املاليـة املعنيـة

 فل  العمليات بـالرجول إلــــى سـندات اإلثبـات و مختلـالتقييد املحاسبي الصحيح لهذه العمليات و أرصدتها ( ثم يتم فحص ت

 الوثائق املتعلقة بها،و  ل  للتأكــد من شرعي ها و صح ها املالية )من الناحية القانونية و امليزانية(.

وإ ا لـم تسـفر عمليــات املراقبـة عــن وجـود أي مخالفــة أو نقـص فــي األمـوال و القــيم ، فـان املجلــس يبـت فــي مسـؤولية املحاســب 

)و يمكـــن أن يضـــاف إلـــى إبـــراء املســـؤولية إخـــالء  décharge de responsabilitéاملعنـــي بقـــرار اهـــائي يقضـــ ي بـــإبراء مســـؤوليته 

هيــة مهــامهم باالحتجــا  بــه قانونــا فيمــا يتعلــق بــالتحرر مــن التزامــات و وظيفــ هم ، الــذي يســمح للمحاســبين املن  quitusالذمــة 

 وللمطالبة على وجه الخصوت ،برفع اليد عن الضمانات التي يكونون قد قدموها إلى الهيئات املعنية عند مباشرة مهامهم(.

ى املحاســب املعنــي الــذي يكــون ملزمــا بخــالف  لــ  فــان املجلــس يبــت أوال بقــرار مؤقــت يتضــمن أوامــر أو تحفظــات أحيانــا إلــ -

بـــــالرد عليهـــــا كتابيـــــا ، و لـــــ  بتقـــــديم التبريـــــرات )الســـــيما املســـــتندات الثبوتيـــــة ( و التوضـــــيحات الالزمـــــة التـــــي مـــــن شـــــااها إبـــــراء 

ر مســؤوليته عــن املخالفــات املســجلة علــى تســييره املراقــب ،أو إثبــات أن مبــال  النفقــات املدفوعــة ال شــرعيا ، أو اإليــرادات غيــ

املبــــرر تحصــــيلها،أو الــــنقص فــــي األمــــوال و القــــيم قــــد تــــم تســــديدها مــــن طــــرف املــــدينين بهــــا، أو مــــن طرفــــه هــــو ،أي مــــن أموالــــه 

 3الخاصة عند اللزوم و يكون رده عن القرار املؤقت في اجل شهر) قابل للتمديد( من تاري  تبليغه له. 

 

 

 

للقيــام حصــرا ،  2922فــي  court des comptesاملرجـع التــاريلي لهــذا النظـام فــي مختــل البلـدان التــي تأخــذ بـه حاليــا نجــده فـي فرنســا حيــث كـان إنشــاء محكمــة الحسـابات  -2

 ظام جزءا ال يتجزأ من نظام املحاسبة العمومية ككل.بالحكم على حسابات املحاسبين العموميين) قبل توسيع صالحياتها الرقابية إلى ماهي عليه اآلن( ، كما يعتبر هذا الن

 املتعلق بمجلس املحاسبة. 2111جويلية  22املؤري في 02-11من األمر  02املادة  -0
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بعــد تلقــي  لــ  الــرد أو عنــد اهايــة األجــل املحــدد لــذل  ، يبــت املجلــس بقــرار اهــائي يبــرئ بموجبــه مســؤولية املحاســب العمــومي 

لــذي يكـــون قـــد بــرر كـــل املخالفـــات املنســـوبة إليــه فـــي القـــرار املؤقـــت ، أو اثبــت تســـديد املبـــال  املترتبـــة عنهــا فـــي  متـــه ، وإال فانـــه ا

، أي يحكـم عليـه بـدفع مبـال  النفقــات املسـددة ال شـرعيا ، أو اإليـرادات غيـر املبــرر  le met en débetيضـعه فـي حالـة مـدين 

 ألموال و القيم.عدم تحصيلها ، أو النقص في ا

مـــن  إن القيـــام بمهمـــة مراجعـــة الحســـابات فـــي الجزائـــر مـــن طـــرف مجلـــس املحاســـبة منـــذ نشـــأته ال يـــزال يتميـــز بنـــول مالحظـــة :

االرتجاليـة فبــدال مــن تكــريس مبــدأ املســاءلة عــن تســيير املحاسـبين العمــوميين و  لــ  بــالحكم ســنويا أو دوريــا علــى األقــل علــى 

مجلــس املحاســبة عنــد اهايــة كــل ســنة ماليــة ،ال يقــوم هــذا األخيــر إال بمراجعــة نســبة ضــأيلة منهــا و حســاباتهم التــي تــودل لــدي 

بطبيعـة الحــال هنــا  أســباب عديــدة لهـذا األمــر لعــل أهمهــا تلــ  املتعلقـة بتنظــيم مجلــس املحاســبة و اختصاصــاته ووســائل و 

 ظروف عمله.

 رقابة االنضباط املالي و أمليزاني : 2-

ســـيير مصـــالح الدولـــة ، و الجماعـــات اإلقليميـــة و املؤسســـات و املرافـــق و الهيئـــات العموميـــة التـــي تســـري عليهـــا عنـــد مراقبتـــه لت

قواعـــــد املحاســـــبة العموميـــــة، أو لشـــــرو  اســـــتعمال االعتمـــــادات أو املســـــاعدات املاليـــــة التـــــي تمنحهـــــا الدولـــــة ، والجماعـــــات 

احتــرام قواعــد االنضــبا  أمليزانــي و املــالي فــإ ا عــاين مخالفــات اإلقليميــة أو أي هيئــة عموميــة أخــري ،فــان املجلــس يتأكــد مــن 

و   )األخطــاء أو املخالفــات التــي تكــون خرقــا صــريحا لألحكــام التشــريعية 02 -11مــن األمــر رقــم  99لهــذه القواعــد بمفهــوم املــادة 

حــق ضــررا بالخزينــة العموميــة أو التنظيميــة التــي تســري علــى اســتعمال و تســيير األمــوال العموميــة أو الوســائل املاديــة والتــي تل

 .بهيئة عمومية أخري( فانه يقوم بتحميل املسؤولية عن املخالفات للمسؤولين أو األعوان املعنيين

و        02-11يتم تحميـل مسـؤولية املخالفـات لألعـوان املسـؤولين عبـر إجـراءات طويلـة و معقـدة منصـوت عليهـا فـي األمـر رقـم 

و املحـــدد للنظـــام الـــداخلي ملجلـــس املحاســـبة ،حيـــث يمكن،بعـــد اســـتنفا   2111نـــوفمبر  02فـــي  املـــؤري322-11كـــذا األمـــر رقـــم 

مليزانـــــي و املـــــالي علـــــى الغرفـــــة املختصـــــة،وهي غرفـــــة ا  هاتـــــه اإلجـــــراءات ، إحالـــــة امللـــــف املتعلـــــق باملخالفـــــات لقواعـــــد االنضـــــبا

مرتكبـــــي تلـــــ  املخالفـــــات بغرامـــــات فـــــي حالـــــة ثبـــــوت  االنضـــــبا  فـــــي مجـــــال تســـــيير امليزانيـــــة و املاليـــــة و التـــــي يمكنهـــــا الحكـــــم علـــــى

 مسؤولي هم.

ومن هنا يتبين أنه ملجلس املحاسبة طابع قضائي بفرضه العقوبة املالية على كل مخال أو معرقل لعملية الرقابـة علـى األمـوال 

 العامة.

 لـ  مـن خـالل املخالفـات املتنوعـة من املالحظ أن معظم العمليات الخاصة بمراقبة االنضبا  تتعلق بالنفقات العمومية و 

و التـي يمكــن إرجــال العامــل الكبيــر فــي حـدو ها إلــى اإلهمــال الصــادر عــن املســؤولين فـي مجــال تنفيــذ النفقــات العموميــة و تختــل 

 1هنا املسؤولية حسب درجة املخالفة و الظروف املحيطة بحدو ها.
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 الصالحيات الدارية : 3 -

ملختـل  contrôle de qualité de la gestion تشـمل الصـالحيات اإلداريـة ملجلـس املحاسـبة أساسـا قـي مراقبـة نوعيـة التسـيير

الهيئــات و املرافــق و املؤسســات العموميــة الخاضــعة لرقابتــه،و  لــ  مــن خــالل تقيــيم شــرو  اســتعمالها للمــوارد و الوســائل 

،  .Efficacité Efficience et économieاملاديــة و األمــوال العموميــة و تســييرها علــى مســتوي الفعاليــة و الناجعــة واالقتصــاد

 1بالرجول إلى املهام و األهداف و الوسائل املستعملة.

تشمل رقابة نوعية التسيير أيضا، تقييم قواعد تنظيم و عمل الهيئات الخاضعة لرقابة املجلس، والتأكد مـن وجـود آليـات  *

 2و إجراءات رقابية داخلية موثوقة و يقدم التوصيات التي يراها مالئمة لتحسين فعالية التسيير.

أو   يسـمو هــذا النـول مــن الرقابـة كــذل  برقابـة األداء، أي تقــويم مـدي الفعاليــة والكفايـة و االقتصــاد فـي تســيير هيئـة عموميــة 

 مؤسسة أو مرفق عمومي ما ،أو احد جوانب هذا التسيير ،وفق مؤشرات و معايير محددة.

اإلقليميـــة،  اليـــة مـــن طـــرف الدولـــة و الجماعـــاتيراقـــب املجلـــس فـــي هـــذا اإلطـــار أيضـــا، شـــرو  مـــنح اإلعانـــات و املســـاعدات امل

 3اجلها .  واملرافق و الهيئات الخاضعة لرقابته ،والتأكد من مدي مطابقة استعمالها مع الغايات التي منحت من

مـــن  كمـــا يراقب،ضـــمن نفـــس اإلطـــار ،اســـتعمال املـــوارد التـــي تجمعهـــا الهيئـــات التـــي تلجـــا إلـــى التبرعـــات العموميـــة قصـــد التأكـــد

 4مطابقة صرف تل  املوارد مع األهداف املتوخاة من هذه التبرعات. 

املخططات  في تقييم فعالية األعمال02-11من األمر رقم  20ومن جهة أخري،يشار  مجلس املحاسبة ،تطبيقا ألحكام املادة 

الهيئات العموميـة الخاضـعة لرقابتـه و البرامج و التدابير التي قامت بها ،بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ،مؤسسات الدولة أو 

 و التي بادرت بها السلطات العمومية على املستوي االقتصادي و املالي بغية تحقيق أهداف املصلحة الوطنية.

أمــــا النتــــائج النهائيــــة لهــــذه الرقابــــة ،فتتمثــــل فــــي التوصــــيات واالقتراحــــات التــــي يقــــدمها املجلــــس إلــــى مســــيري الهيئــــات واملصــــالح 

 تدار  النقائص املسجلة على تسييرها ،والعمل تحسين فعالية و مردودية هذا التسيير. املراقبة قصد
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 املبحث السادس : عراقيل تنفيذ ميزانية املؤسسة العمومية االستشفائية.

و   إن أهــم انشــغال للمؤسســة االستشــفائية فــي الوقــت الــراهن هــو تقــديم خــدمات عالجيــة  ات نوعيــة بأقــل التكــاليف ، لكــن 

و  مــن خــالل التحليــل العلمــي للتســيير املــالي الحــالي فــي املؤسســات الصــحية ســواء مــن ناحيــة مصــادر التمويــل أو طــرق تحضــير 

ليهــــا، نالحــــظ وجــــود مجموعــــة مــــن العراقيــــل تحــــول دون تقــــديم خــــدمات صــــحية إعــــداد امليزانيــــة، و كــــذا تنفيــــذها و الرقابــــة ع

أحسن للمرض و و إعطاء مستوي مالئم للتكفل بهم، و هذا بالنظر للتسـيير املـالي املقيـد بمختـل القـوانين و اإلجـراءات الثقيلـة 

املاليـة علـى الـرغم مـن أن الـنص و البطيئة، األمر الذي يعكس على الواقع غياب اسـتقاللية املستشـفيات خاصـة مـن الناحيـة 

 املنش ئ لها يقر بإضفاء الشخصية املعنوية و االستقالل املالي عليها.

 املطلب األول : عراقيل متعلقة بإجراءات إعداد امليزانية واملصادقة عليها.

 الفقرة األولى : غياب منظومة لتحديد االحتياجات وتوزيع اعتمادات امليزانية.

ملؤسســة الصــحية أضــحى عمــال روتينيــا لــيس للمــدير أي دور أسامــ ي فيــه ،حيــث أصــبح املــدير يشــرف علــى إن إعــداد ميزانيــة ا

إعــدادها فــي إطــار مــذكرة منهجيــة تعــدها وزارة املاليــة، و ال تعــد إال لالســتأناس بهــا ، عكــس مــدا كــان عليــه الوضــع قبــل صــدور 

 العال .الذي جاء بمبدأ مجانية  2123ديسمبر  09املؤري في  01-23األمر 

بحيــث كــان املــدير املؤسســة آنــذا  هــو الــذي يتكفــل بإعــداد توقعــات امليزانيــة للســدنة املقبلــة بصــدفة مســتقلة، حيــث يحــدد 

ستشــفاء، إل ملختلــف الخــدمات) الســعر اليــومي ل االعتمــادات الالزمــة بنــاء علــى عــدة مؤشــرات و بنــاء علــى عــدة أســعار مرجعيــة

االستشــفائية...الخ( و فــي إطــار السياســة العامــة للدولــة فــدي املجــال االجتمــايي، أمــا  الســعر الغــذائي اليــومي، ســعر املعاينــات

فـــتم التخلـــي عـــن هـــذه االســـتقاللية فـــي ظـــل تبنـــي الطـــب املجـــاني، و الـــذي غابـــت معـــده أدوات التســـيير املـــالي 01-23بعـــد األمـــر 

 االقتصادي.

اضــية ليســت بطريقــة علميــة تحــدد مــن خاللهــا احتياجــات باملائــة مــن ميزانيــة الســنة امل %22إن االعتمــاد علــى طريقــة إضــافة 

املؤسســـة بصــــورة دقيقــــة ، و  لــــ  نظــــرا للتغيــــرات املختلفــــة التــــي يشــــهدها الســــوق مــــن ارتفــــال عــــام لألســــعار و كــــذا التضــــخم 

 ،إضافة إلى ارتفال االحتياجات من سنة ألخري بسبب ارتفال عدد السكان.

هــدف مســطر ومـــدروس أثنــاء تحضــيرها، فهــي ال تبلــور ال مخططــا ماليــا وال برنامجـــا وبــذل  نالحــظ أن امليزانيــة ال تخضــع ألــي 

عمليا محددا من طرف املسيرين، وال يتم تبنو أي معيـار مـن املعـايير العلميـة واالقتصـادية فـي توزيـع االعتمـادات علـى مجمـول 

 األبواب واملواد املكونة لها.

ياجــــات التــــي تســــاعد علــــى تقيــــيم طلبــــات امليزانيــــة الســــنوية يــــؤدي إلــــى فغيــــاب منظومــــة داخــــل املؤسســــة تســــمح بتحديــــد االحت

االختالل في توزيع االعتمادات على األبواب واملواد هذا ما ينجر عنه إجراءات أخري كتحويل املبال  ما بين األبـواب و املـواد كـل 

  ل  من شانه أن يعطل عملية تنفيذ النفقة الخاصة باملؤسسة الصحية.
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األخيــــرة يبــــرز لنــــا التطــــور الواضــــح فــــي مجــــال مــــن خــــالل تحليــــل معطيــــات ميزانيــــة املؤسســــة االستشــــفائية خــــالل الســــنوات  و

مـــن االعتمـــادات  21 %االعتمـــادات املمنوحـــة مـــن ســـنة ألخـــري ، لكـــن إ ا مـــا هيكلنـــا النفقـــات املختلفـــة ، نالحـــظ أن أك ـــر مـــن

مخصصة لدفع أجور املستخدمين و مستحقات التكوين) إحصـائيات السـنة األخيـرة ( ، لتـأتي بعـد  لـ  حصـة األدويـة بنسـبة 

 من املجمول الكلي للميزانية، ثم تأتي باقي العناوين بنسب متفاوتة. %22بـ : تقدر 

غيـــاب   وهــذا االخـــتالل فـــي توزيـــع االعتمـــادات راجـــع كمـــا ســـبق  كـــره إلــى غيـــاب نظـــام واضـــح لتحديـــد االحتياجـــات ،فضـــال عـــن

 سة الصحية.كل  ل  من شانه أن يؤثر على التنفيذ الفعال مليزانية املؤس سياسة واضحة في التوظيف

 الفقرة الثانية: تأخر استالم امليزانية و التدخل املباشر للوصاية.

إن تــــأخر اســــتالم ميزانيــــة املؤسســــة العموميــــة االستشــــفائية التــــي وبعــــدد اإلجــــراءات الطويلــــة فــــدي إعــــدادها واعتمادهــــا تــــتم 

مـــن الســنة ، وهــذا مـــا يــؤدي حتمــا إلـــى املصــادقة عليهــا مــن قبـــل الوصــاية وتصــبح جـــاهزة للتنفيــذ فــي غالـــب األحيــان شــهر مــاي 

 عرقلة تنفيذ مخططات املؤسسة.

 22-94كمـــا أن تــــأخر وصـــول امليزانيــــة ال يســـمح للمؤسســــة بتلبيـــة مختــــل احتياجاتهـــا بصــــورة مريحـــة هــــذا كـــون القــــانون رقــــم 

حكامـه عنــد تـاري  أول ينــاير ان تـاري  املصــادقة ال يسـمح بتطبيــق أفـي حالــة مـا إ ا كــ 58املتعلـق بقــوانين املاليـة يســمح فـي مادتــه 

 من السنة املالية املعتبرة بما يلي :

مـــن مبلـــ  االعتمـــادات املفتوحـــة بالنســـبة إلـــى الســـنة املاليـــة للميزانيـــة  71/7يواصـــل مؤقتـــا تنفيـــذ نفقـــات التســـيير فـــي حـــدود  *

 أشهر. 73السابقة و  ل  شهريا و ملدة 

عــدم تــر  املجــال إلدارة املؤسســة االستشــفائية فــي توزيــع االعتمــادات فــي هــذا املجــال نالحــظ أيضــا التــدخل املباشــر للوصــاية و 

على العناوين ، وكذل  على أي تعـديل يخـص تحويـل مبلـ  مـن عنـوان آخـر، هـذا مـا يـؤدي إلـى عرقلـة عمـل املؤسسـة العموميـة 

 للصحة و السير الحسن ملصالحها بوضع النفقة في املكان املناسب.

سيرين إليجاد مصادر أخري للتمويل، زيادة على  ل  التنظيم املعمول به فيما يخص فائض كذل  عدم فسح املجال أمام امل

أصـــبح  2194امليزانيـــة النـــاتج عـــن عـــدم اســـ هال  االعتمـــادات املمنوحـــة أو تحقيـــق إيـــرادات معتبـــرة فمنـــذ قـــانون املاليـــة لســـنة 

يـرادات الناتجـة عـن النشـاطات الخاصـة يـتم إرجاعهـا فائض امليزانية الناتج مـن عـدم اسـ هال  االعتمـادات املفتوحـة و كـذا اإل 

إلـى الخزينـة مــن قبـل املحاســب العمـومي، هـذه اإلجــراءات شـجعت املســيرين إلـى التسـابق نحــو إنفـاق كــل االعتمـادات املفتوحــة 

 مع اهاية السنة املالية دون األخذ بعين االعتبار الغاية و الهدف من هذا اإلنفاق.

ل هـــــذا هـــــو أن التــــــدخل املباشـــــر للوصــــــاية يمـــــس باالســـــتقاللية املاليــــــة املفترضـــــة للمؤسســــــة و مـــــا يمكـــــن استخالصــــــه مـــــن كــــــ

االستشفائية و كذا حرية اتخا  القرار في جميع الجوانب، لـذل  نجـد أن الـوزارة قـد ابتعـدت عـن مهم هـا املتمثلـة فـي التوجيـه، 

 التنسيق، املراقبة و التقييم لتصل إلى التدخل و التنفيذ.
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 املطلب الثاني: عراقيل قانونية و تنظيمية.

 21املـؤري فـي  02-12تعتمد املؤسسة العمومية للصحة في تسييرها املالي على قانون املحاسبة العمومية بموجب القانون رقم 

بقـــوانين املاليـــة، إن هاتـــه القـــوانين تحتـــوي علـــى واملتعلـــق  2194جويليـــة 2املـــؤري فـــي48-71، باإلضـــافة إلـــى القـــانون 2112أوت 

أحكام تقليدية تجاوزها الزمن وأصبحت بمثابة عائق أمام املدراء و املسيرين بحيث ال تتـر  لهـم أي هـامش للمبـادرة، حيـث ال 

 يجدون أي منفذ لوضع أو تطوير إستراتيجية خاصة و مالئمة للمؤسسة العمومية في مجال التسيير املالي.

 ة األولى: جمود قواعد املحاسبة العمومية.الفقر 

هاته املحاسبة تهتم فقط بتقييد املال العام و التعبير عن هذا التسيير باألرقام و مراقبته و تظهر هذه املحاسـبة فـي املؤسسـة 

 االستشفائية على شكلين :

 *املحاسبة اإلدارية ) محاسبة اآلمر بالصرف(.

 القابض(.*املحاسبة املالية ) محاسبة 

إن هــذين الشــكلين مــن املحاســبة مؤسســين علــى مبــدأ الفصــل بــدين مهــام اآلمــر بالصــرف و املحاســب، و تقومــان علــى تنفيــذ 

 امليزانية أي أاها محاسبة لإليرادات و النفقات.

العديـدة من خـالل هـذه املراجعـة السـريعة للمحاسـبة املعتمـدة فـي مؤسسـاتنا خاصـة )الصـحية( نالحـظ محـدودي ها ونقائصـها 

والتـــــي تفـــــرض علـــــى مؤسســـــاتنا معالج هـــــا ، فهـــــي تظهـــــر وبشـــــكل شـــــامل الوضـــــعية املاليـــــة للمؤسســـــة أي مالهـــــا مـــــن إعتمـــــادات 

مفتوحــة، و مــا تــم صــرفه منهــا ومــا بقــي لهــا مــن رصــيد ال يــزال تحــت تصــرفها إلــى غايــة اهايــة الســنة، وهــذا ال يســاعد املســير مــن 

وجيــه وضـبط املؤسسـة مــن الناحيـة املاليـة ، وكــذل  هاتـه املحاسـبة ال تمــد بـأي صــلة الجانـب اإلعالمـي علــى اتخـا  القـرارات وت

 مع مستوي النشا  السائد في املؤسسة .

باملصالح االقتصادية، فهـي تتكفـل بمحاسـبة املخـزون و املـواد و تسـييرها و  أما عن محاسبة املواد و التي يمسكها املدير املكل

ة فـــي الوثـــائق القانونيـــة ال تســـمح بتحليـــل أوجـــه النفـــاق فـــي املؤسســـة حســـب اتجاههـــا ، الجـــرد ،وهـــي عمليـــات محاســـبية مســـجل

فمثـــال بطاقـــات املخـــزون نجـــدها تقتصـــر علـــى ضـــبط الكميـــة فقـــط )دخـــوال وخروجـــا ( دون تثمـــين لهـــا، كمـــا تنعـــدم بطاقـــات 

 تلخيصية للمخرجات حسب األقسام املستفيدة والتي تعبر عن شفافية التسيير.

ول أن النظام املحاسبي اإلداري والذي مهدف أساسا إلى املحافظة على أمال  الدولة قد أصـبح فـي ظـل املعطيـات لذا يمكن الق

الجديدة نظاما عاجزا على مد أصحاب القرار باملعلومات الالزمة في الوقت الالزم ، إ  أنه ال يسمح بحساب التكـاليف وتحليـل 

ومنـه فمـن الضـروري إدرا  بعـض  ت املحققـة والنتـائج سـلبية كانـت أو إيجابيـةالفوارق املالية مما يصعب الربط بين النشـاطا

اإلصــالحات عليــه حتــو تـــتمكن املؤسســة مــن رفـــع وتجــاوز هــذه العراقيــل مـــن خــالل إدخــال بعـــض التعــديالت ملســايرة التســـيير 

 الحديث قصد إعداد ميزانية تقديرية وتحضيرها بشكل دقيق.

يـــة للصـــحة قطعـــت شـــوطا كبيـــرا فـــي هـــذا االتجـــاه بفضـــل إدخـــال املحاســـبة التحليليـــة فـــي وعلـــى الـــرغم مـــن أن املؤسســـة العموم

 . 0222ديسمبر  23املؤرخة في  1م حساب التكاليف و ل  بموجب التعليمة الوزارية رق
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بوضــوح وتفــادي نقــائص الــدفع تحديــد ســعر يــوم االستشــفاء وبالتــالي حجــم النفقــات التــي يــتم صــرفها  حيــث أصــبح باإلمكــان

الجزافــي الــذي كــان ســائدا مــن قبــل غيــر أن تطبيــق نظــام املحاســبة التحليليــة فــي حســاب تكــالي املؤسســة تعترضــه عــدة عراقيــل 

 Fiche navetteتتمثل في إهمال بعض العناصر األساسية في التسيير املالي كمكتب الدخول وبطاقة املتابعة.

ألسامـــــ ي للمعلومــــــات والتقيـــــيم الــــــدوري للنشـــــاطات العالجيـــــة وضــــــمان متابعـــــة ومعالجــــــة فمكتـــــب الـــــدخول يعتبــــــر املصـــــدر ا

املعطيات،أما بطاقة املتابعة فهي ترافق املريض طيلة تواجده باملستشفى و بالتالي تساعد مصـالح املحاسـبة علـى تقيـيم كافـة 

التقييم يعاني من مشكل عدم ملئ ومتابعة  املنجزة مع املريض ،غير أن هذا les actes médicaux et paramédicauxالعقود 

 البطاقة من طرف املصالح الصحية.

 الفقرة الثانية:أحكام ومبادئ تقليدية لقانون املالية.

املتعلـق بقـوانين املاليـة يتضـمن هـو األخـر أحكامـا تقليديـة متجـاوزة ، إ  نجـد  2194جويليـة  22املؤري فـي  22-94القانون رقم 

يــــة الــــذي يــــنص علــــى ضــــرورة إدرا  جميــــع النفقــــات واإليــــرادات فــــي ميزانيــــة واحــــدة األمــــر الــــذي ال يســــمح أن مبــــدأ وحــــدة امليزان

بمراقبـة ومتابعــة تسـيير الوحــدات التـي تتكــون منهـا املؤسســة كــل علـى حــدي ،وكـذا مبــدأ الشـمولية الــذي يقضـ ي بعــدم إمكانيــة 

 التكاليف الخاصة باملصالح ومردودي ها. تخصيص إيراد معين لتغطية نفقة محددة الش يء الذي ال يسمح بتقييم

 أوال: مدونة امليزانية ال توفر املعلومة الصحيحة.

إن التقنين الحـالي ملدونـة ميزانيـة املؤسسـة العموميـة االستشـفائية ال يبـدو متماشـيا و الحاجـة امللحـة السـتعمال املعلوماتيـة ، 

يكون مـن املستحسـن إعـادة النظـر فـي هاتـه املدونـة تبعـا ملقتضـيات  فاملدونة الحالية تعاني من صعوبة في نقل املعلومة، لذل 

 التطورات الحاصلة في املجاالت اإلدارية و االقتصادية والوظيفية.

 الفقرة الثالثة : ثقل إجراءات الرقابة و الهامش الضيق لتجنبها.

 أوال: رقابة املراقب املالي و املحاسب العمومي .

ام و املحاســــبة العموميــــة يجعــــل مــــدير املؤسســــة العموميــــة للصــــحة فــــي وضــــعية غيــــر مريحــــة إن تطبيــــق قواعــــد القــــانون العــــ

 les opérations desتحكمهــا القواعــد الجامــدة و اإلجــراءات البيروقراطيــة املثقلــة، وخاصــة فيمــا يتعلــق بعمليــات النفقــات 

dépenses العمــومي علــى تنفيـــذ النفقــات والتــي تحـــول  و مــن بــين هاتــه اإلجـــراءات الرقابــة املســبقة للمرقــب املـــالي و املحاســب

دون أي استقاللية أو مبـادرة مـن طـرف مسـير املؤسسـة االستشـفائية و الـذي يتجـه اهتمامـه إلـى السـهر علـى انتظـام النفقـة و 

 موافق ها لإلجراءات املنصوت عليها عوض االهتمام بجدواها االقتصادية و الطبية.

تأخر معتبر في تخلـيص الـدائنين) املمـونين( مـن جهـة، وتحـول دون إمكانيـة التفـاوض بالنسـبة هذه اإلجراءات املثقلة تؤدي إلى 

 للمدير من أجل الوصول إلى املتعامل الذي يقدم أحسن عرض.

مع إحاطته بجملة ولكن من جانب آخر قد نص التشريع والتنظيم على إعطاء امتياز التغاض ي و التسخير لتمر بالصرف 

من الضوابط، فهل املجال واسع أمام اآلمر بالصرف الستعمال هذا الجواز؟
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الســؤال أجــاب عليــه املشــرل ضــمنيا بــان اســتعمال هــذا الحــق يعتبــر ضــربا مــن ضــروب املغــامرة، و لــ  عنــدما ضــيق إلــى أبعــد 

 وسع دائرة إقامة املسؤولية على مستعمليه. الحدود مجال االستعمال و

خـــالل االطـــالل علـــى نـــص القـــوانين املنظمـــة لكـــل نـــول مـــن هيئـــات الرقابـــة ، فـــنالحظ أن املشـــرل  *أمـــا عـــن النقطـــة األولـــى ، فمـــن

تجنب  كر الحاالت التي يمكـن فيهـا اسـتعمال هـذا الحـق ، و كـر الحـاالت التـي ال يمكـن فيهـا، فـي خطـوة قصـد منهـا عـدم تمكـين 

 اآلمر بالصرف من معرفة بدقة متو يستعمل هذا االمتياز.

قطـــة الثانيـــة وهـــي اتســـال دائـــرة املســـؤولية فجســـدها أيضـــا املشـــرل كنتيجـــة منطقيـــة لعمليـــة التجـــاوز، إ  تنتقـــل *وأمـــا عـــن الن

املتعلـــق  424-10املرســـوم مـــن التنفيـــذي رقـــم  29مســـئولية الهيئـــة املتجـــاوز عليهـــا آليـــا إلـــى اآلمـــر بالصـــرف، وقـــد نصـــت املـــادة 

بمقـــرر معلــــل .." كمـــا تســـقط مســــؤولية  تحـــت مســـئوليتهعـــن  لــــ  بالرقابـــة الســـابقة :"...يمكـــن لتمــــر بالصـــرف أن يتغاضـــ و 

 من نفس املرسوم. 33.."حسب املادة 29عندما تطبق أحكام املادة  تسقط املسؤوليةاملراقب املالي :"..

كـذل  الحـال فـي قـرار التسـخير،ففيه يضـطلع اآلمــر بالصـرف بمسـئوليات املحاسـب العمـومي :"..إ ا رفـض املحاسـب العمــومي 

 42إن يصـرف النظـر عـن هـذا الـرفض ...") املـادة  و تحـت مسـئوليتهالقيام بالدفع ،يمكن األمر بالصرف أن يطلب منه كتابيـا 

تبـــرأ ذمتـــه مـــن املســـؤولية :"...قابـــل تســـقط املســئولية عـــن املحاســـب العمـــومي ( ، فـــي امل02-12مــن قـــانون املحاســـبة العموميـــة 

 .من نفس القانون( 94)املادة  " الشخصية واملالية

 31وعليه تتسع دائرة املسئولية عند اآلمر بالصرف لتصـبح إضـافة إلـى املسـئولية املدنيـة والجزائيـة والشخصـية حسـب املـادة 

 التي كان يتفرد بها املحاسب العمومي.لتضاف إليهم املسئولية املالية 

 وكل هذه العقبات جعلت عمليات التجاوز شبه معدومة، و ل  لخوف اآلمرين بالصرف من إثارة مسئولياتهم.

 ثانيا : رقابة لجنة الصفقات العمومية.

لى قواعد الصفقات ومن جهة أخري فان املؤسسة العمومية للصحة بما أاها مؤسسة عمومية  ات طابع إداري فإاها تخضع إ

العمومية، و هي مطالبة بالتقيد بعدد كبير من القواعد القانونية لضمان تمـوين مصـالحها، و صـفقات التمـوين منظمـة وفـق 

قواعــد جامــدة مســتمدة مــن القواعــد التــي تحكــم الصــفقات العموميــة بصــفة عامــة، و  لــ  رغــم أن عمليــات التمــوين يمكــن 

 (، و التي تستجيب للطابع أالستعجالي ألغلب العمليات. gré à gréريق التراض ي ضمااها بعمليات شراء أسهل )عن ط

لــذا يجـــب مراجعــة قـــانون الصـــفقات العموميــة إلضـــفاء مرونـــة أكبــر علـــى صـــفقات املؤسســات العموميـــة أيضـــا إلــى مـــنح نفـــس 

 الحظو  التي تتمتع بها املؤسسات الخاصة.
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 الخارجي للمؤسسة.املطلب الثالث: العراقيل الناجمة عن تأثير املحيط الداخلي و 

ما يمكن مالحظته في مجال تنفيذ ميزانية املؤسسة العمومية االستشفائية هو تأثير املحيط الداخلي و كـذا الخـارجي أمـا فيمـا 

 يخص املحيط الداخلي فيرجع أساسا إلى :

 الفقرة األولى : نسبة التاطير وعالقات العمل باملؤسسة.

فــي        نقــص اإلطــارات و كــذا غيــاب سياســة للتكــوين و التأهيــل لــدي موظفيهــا خاصــةتعـاني املؤسســات العموميــة للصــحة مــن 

مجـــال التســـيير املـــالي،  كـــذل  نالحـــظ أن توزيـــع مناصـــب العمـــل ال يـــتم حســـب التوجهـــات األساســـية للمؤسســـة، واليـــتم وضـــع 

عــن طريــق الترقيــة أو  ســواء شــرو  خاصــة بكــل منصــب عمــل أو مركــز إداري تتضــمن الخبــرات ودرجــة األهليــة الالزمــة لبلوغــه

أمـا عـن سياسـة االتصـال باملؤسسـة  التوظيف الخارجي هذا ما بنجم عنه تأخر واضح و اختالل في تنفيذ مخططات املؤسسة

االعتمـــاد علـــى سياســـة اتصـــال داخليـــة قائمـــة علـــى  فـــان االحتكـــار البيروقراطـــي لنظـــام املعلومـــات مـــن طـــرف أجهـــزة اإلدارة، و

األوامـــر إلـــى املـــوظفين دون إشـــراكهم فـــي بعـــض األعمـــال  ودي النـــازل ،و هـــذا يتمثـــل غالبـــا علـــى فـــي توجيـــهاالتصـــال الهرمـــي العمـــ

 ويقتل فيهم روح املبادرة واإلبدال. املهمة كاتخا  القرارات االنفرادية، ما يولد اإلحبا  لدمهم

الفهــم ممــا يتولــد عنــه ،صــراعات بــين كمــا أن غيــاب تقاليــد االتصــال داخــل هياكــل املؤسســات يــؤدي إلــى غيــاب التوافــق وســوء 

 املوظفين.

 .ة الصحية في ظل محدودية املواردأما التأثيرات الناجمة عن تأثير املحيط الخارجي هي تل  املسببة لزيادة نفقات املؤسس

 الفقرة الثانية : زيادة النفقات نتيجة التحول الديمغرافي و الوبا ي.

طريـــق مصـــدرين أساســـيين، األول هـــو ميزانيـــة الدولـــة، والثـــاني هـــو الصـــندوق  يـــتم تمويـــل املؤسســـات العموميـــة للصـــحة عـــن

الــوطني للضــمان االجتمــايي، باإلضــافة إلــى مصــادر أخــري مختلفــة تشــار  بنســب ضــعيفة وهــي غيــر قــادرة علــى تخفــي الضــغط 

 على املمولين الرئيسيين.

ب اخــــتالل التــــوازن بــــدين حجــــم النفقــــات إن هــــذه الوضــــعية تشــــكل خطــــرا علــــى ميزانيــــة املؤسســــات العموميــــة للصــــحة بســــب

 املتعاظم من سنة إلى أخري و حجم اإليرادات النادرة والتي ال تزيد إال بنسب ضعيفة.

إن املعطيات الديمغرافية و الوبائية، للمجتمع الجزائري أصـبحت هـاجس السـلطات وهـذا بـالنظر إلـى تكلفـة عالجهـا الباهظـة 

 وآثارها املدمرة على املجتمع.

 : التحوالت الديمغرافية.أوال 

 ثم إلى  2000سنة خالل سنة  72.5إلى  1990سنة خالل سنة  66.9الذي ارتفع من  1معدل األمل في الحياة  - 7

 2011.سنة  76.4
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 0222 سنة%24..0 إلى 0222باملائة سنة   1.48%الذي انتقل من 2 معدل النمو الديموغرافي -0

ســـنة ، نـــتج عنـــه مباشـــرة فـــي الجانـــب الصـــحي ارتفـــال فـــي عـــدد األمـــراض  57إن ارتفـــال عـــدد الســـكان الـــدين تزيـــد أعمـــارهم عـــن 

املرتبطـــة بالســـن) أمـــراض القلـــب، الســـكري ، الســـرطان..الخ...( وظهـــور أمـــراض الشـــيخوخة التـــي يســـتلزم التكفـــل بهـــا عالجـــات 

 خاصة ونوعية.

 ثانيا : التحوالت الوبائية.

لقــــد عــــرف املجتمــــع الجزائــــري تحــــوال وبائيــــا مهمــــا، فبعــــدما كانــــت األمــــراض املعديــــة هــــي الســــائدة كالــــدفتيريا، شــــلل األطفــــال، 

الحصــبة وغيرهــا والتــي ســاعد البرنــامج املوســع للتلقــيح فــي تخفــيض حــاالت الوفــاة الناجمــة عنهــا، فإننــا نالحــظ ظهــور األمــراض 

وت عـن التصـنيع والتعميـر الفوضـويين وتغيـر السـلو  الغـذائي لـدي املـواطنين، غير املعديـة تـدريجيا حيـث ترتبـت علـى الخصـ

 الش يء الذي يزيد الضغط على الهياكل االستشفائية من اجل التكفل والعال  ، ومن أهم هذه األمراض :

 األمراض املتعلقة بالقلب.-

 مرض السكري واملشاكل املتعلقة به.-

 الربو وكدا األمراض الرئوية املزمنة.األمراض التنفسية املزمنة خصوصا -

 أمراض السرطان.-

 والشيخوخة واألزمات النفسية. األمراض العقلية الناجمة عن العن -

 اإلعاقات الناجمة عن حوادث املرور وحوادث العمل. -

بهــا تحــديا  والخالصــة هــي أن جميــع هــده املعطيــات الديموغرافيــة والوبائيــة قــد أفــرزت حاجــات صــحية جديــدة يمثــل التكفــل

كبيرا للمنظومة الوطنية للصحة عموما واملؤسسات العمومية للصـحة علـى وجـه الخصـوت ، حيـث ستتصـاعد الحاجـة إليهـا 

مـــن خـــالل مـــا ســـبق يتبـــين لنـــا مســـاوي الـــنمط البيروقراطـــي املتبـــع فـــي  فـــي الســـنوات القادمـــة مســـتلزمة نجاعـــة اكبـــر فـــي التنظـــيم

والــذي تجــاوزه الــزمن ولــم يعــد مســايرا ملســتجدات محــيط اإلدارة العموميــة  لصــحةالتنظــيم اإلداري للمؤسســات العموميــة ل

علــى العمــوم واملؤسســات العموميــة للصــحة علــى الخصــوت، حيــث كــان الســبب الرئيســ ي فــي جميــع املشــاكل التــي تتخــبط فيهــا 

 املؤسسة حاليا وججزها عن التكيف ومسايرة التطورات الجديدة في محيطها.
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 الثاني:خاتمة الفصل 

املؤسســـات العموميـــة للصـــحة تســـير وفـــق مخطـــط مـــالي محـــدد بقواعـــد قـــانون املاليـــة واملحاســـبة العموميـــة و يتجلـــى  لـــ  فـــي 

اإلجـراءات الطويلـة التــي تتسـم بهـا عمليــة تنفيـذ ميزاني هـا و هــذا كلـه مـن اجــل الحفـا  علـى املــال العـام مـن كــل أنـوال التبــذير و 

 االختالس.

املحاســبي اإلداري قــد أصــبح فــي ظــل املعطيــات الجديــدة نظامــا عــاجزا علــى مــد أصــحاب القــرار باملعلومــات غيــر أن هــذا النظــام 

 الالزمة في الوقت الالزم ، إ  أنه يتسم بالجمود و الثقل في اإلجراءات و تعقدها.

ل مـن خـالل إدخـال لذا أصبح من الضروري إدرا  بعض اإلصالحات عليه حتو تتمكن املؤسسة من رفع وتجاوز هـذه العراقيـ

بعض التعـديالت وإعـادة النظـر فـي التعامـل مـع اآلخـرين، وهـذا بـالنظر إلـى الظـروف التـي يعرفهـا القطـال الصـحي العمـومي و مـا 

 تعيشه مؤسساتنا الصحية من نقص للموارد املالية مقابل زيادة كبيرة لحاجاتنا الصحية الضرورية.
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 ستشفائية مستغانمال تقديم عام للمؤسسة العمومية 

 
 1التعريف باملؤسسة

 
 للمرسوم التنفيذي رقم 

 
العمومية  املؤسساتبإنشاء ، تسيري و تنظيم  املتعلق 0222ماي  21يف  املؤري 242-22وفقا

 فيتلخيصها  يمكن إليو مهامها الرئيسية  املؤسسةلنا أن نعرف  يمكن 21و  24،  23،  20 املوادستشفائية و على ضوء اإل 

 العناصر التالية :

 
 ية .املالية اللستقاإل و  املعنويةلدمها الشخصية ستشفائية مؤسسة  ات طابع إداري اإل العمومية  مؤسسة*
 
 دارة .اإل جلس بمي لحت وصاية السيد الواتوضع *ت
 
همة امل لهاو  بيستشفاء و إعادة التأهيل الطاإل   و ال ستشفائية من هياكل للتشخيص و العاإل ؤسسة العمومية املتتكون *

 . جموعة من البلدياتمالصحية أن تغطي سكان بلدية واحدة أو 
 
 محددة ، مندمستشفائية مهام اإل للمؤسسة العمومية *

 
هذا  في، و ينالصحية للمواطن لالحتياجاتجة و متدرجة وفقا

 مية التالية :سهام الر امل لهاالسياق حدد 

 الوطنية الصحية برامجتطبيق ال -
 

  جتماعيةاال  حرافاتاالنضرار و األ ضمان النظافة و إجراءات ضد  -

 ح الصحيةلصااملحسني التكوين و رسكلة أفراد تضمان  -
 

ستشفائي على أساس اإل ستشفائية تعمل على إتاحة كل الفرت للتكوين الشبه الطيب و التسيري اإل ؤسسة العمومية امل -      

 تعاقد مع مؤسسات التكوين .

 
كمستشفى  2134سنة  فيستعماري و بالتحديد اإل العهد  فيشيدت  بمستغانمستشفائية اإل ؤسسة املمن باب تارخي ، 

ى لرحلة الثانية تطور إامل فيعهد نابليون الثالث . و  فيجزرال بيجار، الحت ت 2134عسكري تطور من مستشفى عسكري سنة 

 . نمستغابمى مستشفى جهوي لؤسسة إاملحولت ت 2141ماي  23 فيو  2130سنة  ني(فيعسكري و مد)ختلط ممستشفى 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 معلومات مقدمة من طرف املؤسسة. -2
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 ي تحتو حاليا  0م 293222ؤسسة تقدر بـ امل.مساحة اغيفار ستشفى ش ي بمستشفى املمي سي،لوبقرار من الوا 2101سنة  في

حددة من طرف محتوي على الفندقية بقوة استيعاب تمصلحة طبية ,  (21)على ستة عشرة  نمستغابمالعمومية  املؤسسة

سرير.و  024سرة التقنية ب األ سرير و  104ؤسسة ب املنظمة من طرف املسرة األ وزارة الصحة والسكان , حيث يقدر عدد 

 : األتيجدول ال فيأيام كما هي موضحة 2/2ساعة و 04/04دمة الدائمة الخيزها هي يمأهم ما 
 

                                   

 يفارا بمستغانمغ ملستشفى ش ي االستيعابيةالقدرة  ) : 0-1)الجدول                                   

 

 بعدد األسرةقدرة استيعاب املصلحة  االختصاص

 00 الطب الداخلي

 11 طب األطفال

 11 األمراض املعدية

 11 األمراض الصدرية

 01 االستعجاالت الطبية الجراحية

 10 أمراض األنف واألذن والحنجرة

 11 طب العيون 

 01 أمراض األعصاب

 11 أمراض السرطان

 01 النعاش الطبي

 01 جراحة عامة

 10 جراحة عظام األطفال

 10 جراحة العظام

 01 جراحة األعصاب

 10 تصفية الكلى

 000 املجموع

 

 DAS من إعداد الطالبة بعد مقابلة مدير النشاطات الصحية املصدر :
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ه ال جدول أعفي الذكورة املح لضافة للمصاإل ح إدارية و أخري استشفائية و بالى مصالمقسم إ نمستغاميفارا غ مستشفى ش ي

 الداخلي . املخبرسنان ، الصيدلية ، األ ح أخري منها : جراحة لنا  مصاه

 
 حسب التخصص: اآلتيجدول ال فيستشفى ندرجه املداخل  ينستخدماملأما من ناحية تعداد 

 
 يفارا بمستغانمغ تعداد املستخدمين بمستشفى ش ي :(1-1)الجدول 

 

 عدد املو فين الصنف

 010 األخصائيون املمارسون 

 10 األطباء العامون 

 10 األخصائيون في علم النفس العيادي

 10 جراحو األسنان

 10 صيادلة

 101 الشبه طبيون 

 01 املو فون الداريون 

 111 العمال املهنيون 

 011 املجموع

 

 DRH من إعداد الطالبة بعد مقابلة مدير املوارد البشرية املصدر :
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 :الهيكل التنظيمي للمؤسسة -0

جزاء الداخلية فيها كما األ دارة و اإل حدد مستويات ييفارا هو عبارة عن بناء أو إطار غ ستشفى ش يمليكل التنظيمي الهإن 

هام و الواجبات و أدوات املحدد كيفية توزيع يخا  القرار ،وهو هيكل يوضح و تسؤوليات ومواقع ااملحدد خطو  السلطة و ي

و  يننؤسسة على القوااملي تعكس مدي اعتماد هذه التمية سدرجة الر  ينالتنسيق و التفاعل الواجب إتباعها ، كما يب

ركزية املأيضا درجة بين ؤسسة ،كما ياملفراد داخل األ حديد سلو  تتوجيه و  فيجراءات اإل نظمة و القواعد والتعليمات و األ 

 تبعة.املحوكمة الحديد درجة ت في هعتماد علياال ؤسسة فيمكن املهذه  فيخا  القرار أو مراكز القوة تى مكان و موقع الإ يرفيش
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 : الهيكل التنظيمي للمؤسسة العمومية الستشفائية بمستغانم 10امللحق رقم 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 اإلدارة العامة

 األمانة العامة

 المديرية لفرعية للمالية و الوسائل المديرية الفرعية للنشاطات الصحية المديرية الفرعية للموارد البشرية

تنظيم ومتابعة 
 النشاطات الصحية

 األمانة

 القبول مكتب

 مكتب حساب التكاليف

 األمانة

المدير الفرعي  
 للموارد البشرية

 تسيير المستخدمين

 مكتب المنازعات

 مصلحة األجور

المدير الفرعي 
 للنشاطات الصحية

الصفقات مكتب 
 العمومية

 األمانة

 المحاسبة المادية

 الميزانية والمحاسبة 

المدير الفرعي للمالية 

 و الوسائل

 مخزن المؤونة

 مكتب الجرد

 المخزن العام

 مخزن الصيدالنية

 مكتب التحصيل

 الحضيرة

مصلحة حفظ المالبس 

 والغسل

صيانة التجهيزات 

 الطبية



 
 

 مستغانم   املؤسسة العمومية تش ي جيفارا                            الجانب التطبيقي                                                                            

 

 التنظيم الداخلي للمؤسسة-1

ؤسسة العمومية املمدير  يرهية و يسال ي الو لجلس إدارة يرأسه وابمستشفائية اإل ؤسسة العمومية املتسري 

 . الطبياملجلس  فييكل استشاري الذي يتشخص بهؤسسة تستعني املستشفائية .هذه اإل 

 املديرية العامة :

 

 مي للمؤسسة ، و يساعده مكتبان :سو الر ني القانو مثل املدير الذي هو املديرة العامة املى تسيري ليتو 

 مكتب التنظيم العام*

 االتصالمكتب *

فرعية وهي ث مديريات ال دير على ثاملرامج الصحية و تعليمات الوصاية ، يرتكز بأشغاله اليومية و متابعة تنفيذ ال في

 ي :لكالتا

 مديرية الفرعية للمالية و الوسائل-

 ثة مكاتب :الث ىإلتنقسم بدورها و 

 دير الفريي للمالية والوسائلاملمكتب *

 ديةاملاسبة املحامكتب *

 سبةاملحايزانية و املمكتب *

 مكتب الصفقات العمومية*

 املديرية الفرعية للموارد البشرية-

 كاتب التالية :املي بدورها تتكون من تالو 

 دير الفريي للموارد البشريةاملمكتب *

 ينستخدمامل يرمكتب تسي*

 نازعاتاملمكتب *
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 الخاتمـــــــة:

واقـع التســيير املــالي الحـالي فــي املؤسســات الصــحية يواجـه عــدة عراقيــل فرضــ ها التغيـرات و التحــوالت املســتمرة للمحــيط 

التكنولوجيـة، النمـو الـديمغرافي ، نـدرة املـوارد املاليـة ،ولكـي تواجـه املؤسسـة كـل هاتـه التحـديات الخارجي منها التحوالت 

ينب ـــي عليهـــا التركيـــز علـــى منطـــق جديـــد فـــي التســـيير املـــالي مـــن شـــانه أن يســـاهم فـــي تحقيـــق أهـــدافها مـــن جهـــة وبنـــاء هيكـــل 

 ل التغيير املتسارعة من جهة أخري.تنظيمي للمؤسسة يساعد على خلق حالة من االنسجام والتأقلم مع عوام

هاتـه اإلصـالحات تتمحـور فـي مجملهــا حـول فكـرة تجسـيد اسـتقاللية حقيقيــة للمؤسسـة الصـحية ، و املتمثـل أساسـا فــي 

تنويـع مصـادرها املاليــة ، إ  يعتبـر هــذا العنصـر مفتــاح االسـتقالل املـالي للمؤسســة العموميـة للصــحة ، فبواسـطة تنويــع 

مكنهــا أن تحقــق االســتقاللية عــن ميزانيــة الدولــة ومنــه االســتقالل فــي التســيير املــالي وحريــة التصــرف فــي املصــادر املاليــة ي

أاهـــا  ىاعتماداتهـــا املاليـــة ، وتعتبـــر تجربـــة الـــنمط التعاقـــدي فـــي تمويـــل املؤسســـات الصـــحية فكـــرة هامـــة فـــي هـــذا املجـــال إلـــ

ض املؤسسـات الصـحية تسـتلزم إعطـاء مـدير املؤسسـة وتجنبا للنقـائص التـي ظهـرت خـالل التطبيـق التجريبـي لهـا فـي بعـ

 مــع 
 
صــالحيات أكبــر فــي مجــال التســيير املــالي مــن أجــل اتخــا  القــرارات املناســبة ، بحيــث أضــحت أك ــر مــن ضــرورية مــوازاة

التوجـــه االقتصـــادي الجديـــد نحـــو اقتصـــاد الســـوق الـــذي يشـــجع مبـــادرات القطـــال الخـــات، األمـــر الـــذي يخلـــق جـــو مـــن 

ن أصـبح القطـال العمـومي مجبـر للوصـول إلـى مسـتوي مـن الفعاليـة فـي العـال  بأقـل التكـاليف و التركيـز علـى املنافسة، أي

 النوعية و ليس على كمية الخدمات الصحية.

وبالتالي فان أي إصالح للمؤسسة العمومية للصحة يجب أن يأخذ في عين االعتبار إصالح اإلطار القانوني العام 

و             مع واقعها، وكذل  وضرورة تطوير مفهوم الرقابة الحالية التي تمارسها الوصايةللمؤسسة من اجل تكييفه 

 ، وتنصب أك ر على مراقبة البرامجالهيئات الرقابية املالية على املؤسسة بجعلها رقابة مالئمة أك ر منها رقابة مشروعية 

الحلول الالزمة لتقليص الفوار والنقائص و الخطط من حيث مدي تحقيقها لألهداف املرجوة منها، ثم تصور 

 املسجل.

إن اعتماد نظام قانوني جديد لهذه املؤسسة من شأنه أن يسمح بمرونة و سرعة أك ر في التسيير و من ثم إمكانية 

                        هو ما من شأنه أن يضمن مردوديةاستعمال تقنيات تسيير حديثة كانت حكرا على املؤسسات االقتصادية، و 

 نجاعة أك ر في التسيير و استعمال املوارد. و

إن مشــرول إصــالح املستشــفيات الـــذي باشــرته وزارة الصــحة تنــاول عناصــر هامــة لحــل مشــاكل التســيير فــي املؤسســات 

العمومية للصحة ، وإجالء العوائق عن طريق التسيير الحديث ،غير أن مضمون اإلصالح جاء بصـفة عامـة شـاملة ولـم 

فاصيل كافية حول كيفيـة تطبيقـه علـى ارض الواقـع، إال انـه بـالنظر إلـى كـون السـلطات قـد اقتـدت فـي مشـروعها يعطي ت

هــــذا إلصــــالح املستشــــفيات بالــــدول املتقدمــــة التــــي اعتمــــد الكثيــــر منهــــا علــــى تطبيــــق املناجمنــــت االستشــــفائي فــــي تســــيير 

ب جديدة في التسيير من شااها أن تعمل قيادتها مستشفياتها العمومية والذي يمنح للمؤسسة العمومية للصحة أسالي

 و نجاحها وتحقيق األهداف التي أنشأت من اجلها.
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 10امللحق رقم:

 يبين مساهمة الدولة في ميزانية العمومية الستشفائية. 10الجدول رقم
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 مساهمة هيئة الضمان االجتماعي في ميزانية املؤسسة العمومية الستشفائيةيبين  11الجدول رقم 
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 أوال: املراجع باللغة العربية.

الكتب: -0.0  

فهمـــــــــــــي محمـــــــــــــود شـــــــــــــكري،املوازنة العامـــــــــــــة ماضيها،حاضـــــــــــــرها ومستقبلها،املؤسســـــــــــــة الجامعـــــــــــــة للدراســـــــــــــة والنشـــــــــــــر -

 .2112والتوزيع،بيروت،لبنان الطبعة األولى

 2112إبراهيم الحسيني،املحاسبة الحكومية وامليزانية العامة،مؤسسة الوراق للنشر،عمان،األردن،قاسم -

 0222حسين الصغير"دروس في املالية واملحاسبة العمومية" دار املحمدية العامة،الجزائر،-

 0222محمد الصغير بعلي،يسري أبو العال،املالية العامة،دار املحمدية،الجزائر،-

 .0223ملحاسبة العمومية،دار الهدي للنشر والتوزيع،محمد مسعي،ا-

 0221عبد اللطيف قطيش،املوازنة العامة للدولة،منشورات الحلبي الحقوقية،بيروت،لبنان،الطبعة األولى،-

املذكرات: -1.0  

 .0222/0222مفتاح فاطمة،تحديث النظام أمليزاني الجزائري، رسالة ماجستير،جامعة ابوبكر بلقايد،-

 .0221/0220محمد،عمليات امليزانية وعمليات الخزينة،مذكر تخر  املدرسة الوطنية لإلدارة،الجزائر،وقاد -

 0221/0220لإلدارة،الجزائر،سناطورخالد،الرقابة على النفقات العمومية،مذكرة تخر ،املدرسة الوطنية  -

الدروس واملحاضرات:-1.0  

 .0221الدكتور منصوري الزين،دروس ومحاضرات في املحاسبة العمومية،جامعة سعد دحلب البليد، -

االســــتا  بوشـــــمة دورس مادة"التـــــدقيق فــــي املحاســـــبة العمومية"،محاضـــــرات لطلبــــة الســـــنة الرابعة،املدرســـــة الوطنيـــــة -

 .0221،0220لإلدارة.

 النصوص القانونية: -0.0

 املتعلق بقوانين املالية املعدل و املتمم. 1984/07/07املؤري في  94/22القانون -

 املتعلق باملحاسبة العمومية املعدل و املتمم. 21/21/2112املؤري في  12/02القانون -

 املتعلق بمجلس املحاسبة. 22/22/2111املؤري في  02-11األمر -

 

 .2113اليةلسنةاملتضمن قانون امل 21/22/2113املؤري في  22-13املرسوم الرئام ي رقم -

 املتعلق بتعيين املحاسبين العموميين واعتمادهم.22/21/2112املؤري في  12/322املرسوم التنفيذي رقم -

يحـــــدد شـــــرو  األخــــــذ بمســـــؤولية املحاســـــبين العمــــــوميين  22/21/2112املــــــؤري فـــــي 12/320املرســـــوم التنفيـــــذي رقـــــم -

 طي مسؤولية املحاسبين العموميين.وإجراءات مراجعة باقي الحسابات،وكيفيات اكتتاب تامين يغ

يحــــــدد إجــــــراءات املحاســــــبة التــــــي يمســــــكها اآلمــــــرون بالصــــــرف  22/21/2112املــــــؤري فــــــي  12/323املرســـــوم التنفيــــــذي  -

 واملحاسبون العموميون وكيفياتها ومحتواها.

ف للمحاســــبين املتعلــــق بــــإجراءات تســــخير األمــــرين بالصــــر  22/21/2112املــــؤري فــــي  12/324املرســــوم التنفيــــذي رقــــم  -

 العموميين.

 املتعلق بالرقابة السابقة على النفقات التي يلتزم بها 24/22/2110املؤري في  10/424املرسوم التنفيذي رقم -
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يحـدد أجـال دفـع النفقـات وتحصـيل أوامـر اإليـرادات والبيانـات 20/20/2113املؤري في  13/40املرسوم التنفيذي رقم -

 قبول اليم املنعدمة.التنفيذية وإجراءات 

يحدد كيفيـات إحـداث وكـاالت اإليـرادات والنفقـات وتنظيمهـا  21/21/2113املؤري في  13/229املرسوم التنفيذي رقم -

 وسيرها.

   املحدد لكيفيات تحرير الفاتورة. 22/22/2111املؤري في  11/321املرسوم التنفيذي 

لــــذي يجــــدد اإلجــــراءات املتعلقــــة بــــااللتزام بالنفقــــات العموميــــة ا 02/22/2112املــــؤري فــــي  12/009املرســــوم التنفيــــذي -

 وتنفيذها ويضبط صالحيات األمرين بالصرف ومسؤولياتهم.

املتضــمن إنشــاء املؤسســات العموميــة االستشــفائية واملؤسســات العموميــة للصــحة  22/242املرســوم التنفيــذي رقــم  -

 الجوارية وتنظيمها وسيرها.

 يحدد صالحيات املفتشية العامة للمالية. 20/21/0229املؤري في  020-29املرسوم التنفيذي رقم -

 

 مواقع االنترنت: -0.0

-www.office national des statistiques.com                                                 

 املراجع باللغة الفرنسية: -1

-Ali bissaad.droit de la comptabilité publique édition houma.alger2004. Manuel de contrôle des 

dépenses engagees.ministere de finance.12-2007
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                                                                      :امللخص

للمؤسسة العمومية للصحة الجوارية من أهم الخدمات التي تقوم بها الدولة كما أن لها تعد إجراءات تسيير امليزانية العامة  

دور فعال في تنمية وتوفير االستقرار على مستوي قطال الصحة باعتبارها إحدي الوسائل الحساسة في املجتمع الجزائري التي 

املؤسسات الصحية يكون عن طريق ما تنفقه الدول  إ  أن تمويل،تعمل بدورها على الحد من انتشار األمراض و الوقاية منها

من أموال باعتماد على مراحل في عملية صرف النفقات وتحصيل اإليرادات عن طريق السلطة املختصة التشريعية أو 

 التنفيذية.

ام في املؤسسة وتهدف هذه الدراسة إلى توضيح اإلجراءات وتبيان حرت السلطات العليا للدولة في التسيير الحسن للمال الع  

كما أن لهذا البحث هدف أخر في العمل على  ،العمومية للصحة الجوارية في االعتماد على معايير و مبادئ موحدة وطنيا

 معرفة الحقائق املتعلقة بامليزانية العامة املخصصة للصحة العمومية في املؤسسة الجوارية.

أداة رئيسة تستخدمها لتحقيق أهداف املتمثلة في الرفاهية و االستقرار ومن خالل النتائج توصلنا أن امليزانية العامة هي    

االجتمايي وال تكون امليزانية العامة مؤهلة لتنفيذ إن لم توضع في إطارها القانوني مع مراعاة الدور الفعال الذي يلعبه املراقب 

 ال العام.املالي في إتبال إجراءات الصرف و التحصيل املالي تفاديا لسوء استعمال امل

   

 
 :الكلمات املفتاحية

 اإليرادات.  -  النفقات  -  التسيير –املؤسسة العمومية  -امليزانية العامة   

Abstract : 

The procedures for managing the general budget of local public health establishments are an important 

service for the government, as much as it has an effective role in the development and stability of the health 

sector being one of the sensitive means in the the Algerian community which also has a role in the spread of 

diseases and its prevention because the financing of health establishments in the Algerian community is done 

through what the government spends with the help of the stages of financing expenditure and the revenue of 

the legislative and executive powers. This study aims to clarify them. procedures and demonstrate the 

government's insistence on good management of the public health in nearby public health establishments by 

counting on measures and single national principles, as far as this research has for another goal, to know the 

realities of the general budget of the state will target public health in local health establishment. In light of the 

results, we deduce that the general state budget is a primary instrument that the state exercises to achieve 

similar goals in stability, is social sumptuousness. the general state budget can be ready and executed if it is 

not based on legal criteria taking into account the effective role of financial control in monitoring various 
expenditure and revenue procedures and moving away from the mismanagement of public finance. 

Key Words : 
                                         General budget  - Public company – Management – Expenses  - Revenues  


