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 الشكر والعرفان

، واملعارف والعلم  واملشارب  تعطف بعبده فنوع له املطاعم، الزب نيمد هللا الذي خلق اإلنسان من طحلا

 هللا وصلي ، "عملكم ورسوله واملؤمنون ى اهللاريوقل اعملوا فسيل: " نزحكم الت يفالقائل  ىنالباقي الذي ال يف

 كلماتوالكون من املعلومات وعدد ما خطه القلم  يفعدد ما  معلم اإلنسانية وهادي البشرية ريعلى سراج املن

على هذا العمل  على قبول اإلشراف"   حاج بن زيدانالص الشكر واالمتنان ألستاذ الفاضل " خبوبعد: أتقدم 

وأتوجه بالشكر في املجال الدراس ي ومراعاته لشؤون الطلبة. يع التوجهات والنصائح املقدم من طرفه مجوعلى 

والتجارية وعلوم   العلوم االقتصادية من منابعهم العلمية طوال فترة دراسة بكليةتعلمت الذين  يتلكل أساتذ

   عبد الحميد بن باديس امعةجب ريالتسي

على مساندتهم ومساعدتنا املتواصلة املدعمة والقيمة في تنفيذ هذا الخزينة الشكر الكثير إلى كل العاملين في 

 العمل.

كل من ساهم من قريب أو من بعيد ماديا أو معنويا نقول:" ما أصغرها كلمة لكن معناها اكبر ألنها تنبع من  وإلى

 القلب فعال"

 ام هذا العمل ولو بكلمة طيبة.متإ يفمن قريب أو من بعيد  ينكما أشكر كل من ساعد

 اقشةنة املناقشة الذين قبلوا منجلأعضاء  ىلأن أتوجه بالشكر والتقدير إ ينكما ال يفوت

 ملهم عناء قراءة وتقييم.حتوإثراء هذا العمل و



 إهداء

ولم إلى من حملتني وهنا على وهن وسهرت بسهري وفرحت لفرحي وإحتضنت األحزان من أجل سعادتي 

وعلمتني أن اإليمان نجاح والصبر مفتاح العطاء والحب طول املسار، إلى تبخل علي بنعمة في سبيل العلم 

 أمي الحبيبة.

وتعب من أجلي، ووفر لي الراحة وتعلمت وواجه الصعاب إلى من أرى فيه ينبوع السخاء ووجود الكبرياء 

 منه تجارب الحياة أبي العزيز.

" وإلى بن خضرة وسام الدين"زوجيإلى من قاسمني الحياة بحلوها ومرها إلى من أرى فيه ينبوع السخاء 

 "هود غفران" ابنتي عطف الرحمان 

 " حوريةالثانية " لرعاية أمني، وشاطئ او ا ضياء الصراط وآزر ما من أرى فيهمإلى من أنحني إجالال إليه

 .الثاني" عثمان"  أبو 

إلى األيدي املتوضئة التي لطاملا أعانتني بخالص دعواتها ونصائحها أطال لنا هللا في عمرها وحفضها لنا 

 "زهرةجدتي الحبيبة "

 إلى كل من ساندني طول مشواري الدراس ي 

 و أخي محمد،هند رانية ختي أإلى كل من أتقاسم معهم األجواء األسرية 

 روح الفكاهة و القلب الصافي.ياسر وإبنها  وابنتها اكرام اسراء،،أختي ثانية وهيبة إلى 

أفضل وأسمى ما يعبر به سرا فلهم مني نبيلة ، نديرة ،، ايمان التي طال ما وقفت بجانبي إلى أعز صديقاتي: 

 املحسن إليه للمحسن.
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 مقدمة عامة 

اإلصالالالت اال اصاديالالالاتية اعتالالاله  الالالزعئ  منالالالا اة ما الالالز متالالالز عالالالالزلة مالالالو اعالالالممو   الالالد م  ص م اعالالالة  الالالالز    الالالالت            

ثقا الة ماعةالالة أالس ط أالالاد ط الزات اعالالالم   تالالا يالدا اأالالهةماص ماالاتي مالالزل اإلصالالت اال  لالدا صالالزع  اص دقالا    الال  ااديالالات 

 اع وق أس ظز ف مواتةة  ممقوعة .

،  مالو متالا اعتفقالاال  تتوعاالا   ا خفالا  طتى علال  ارتفالاع ،اعد عالة اة ما زلالة  عا الداال   ا خفالا  ارتفاعكما  ن        

ظاالالالزال اةةاإالالالة   الالال   عالالالاتل اعتةالالالز أالالالس اعزااصالالالة علالالال  مالالالزل اعتفقالالالاال  تز الالالةد اأالالالدمماعاا أالالالس م الالالاصال  مالالالوت صالالالاعتف  علالالال  

  مته إاءال اإل كاعةة اعز ي ةة اعداعةة :، ط  طول ة املدى أواء كان ذع  أس اعفترل اعقييرل، املدوأطة املواطتين

 كةف يدا تتفةز اعتفقة اعممومةة  كةف يدا مزاااة صز اا؟

  عإلإاصة عل  مزل اإل كاعةة  طزح اع ؤاعين اعفزعةين اعداعةين : 

 ؟ماهس آعةة تتفةز اعتفقة اعممومةة  -

  ؟ كةف يدا اعزااصة عل  اعتفقة اعممومةة -

 فزضةاال اعداعةة :  مو مزل اإل كاعةة يمكو  ض  اع

 تتفةز اعتفقة اعممومةة يمز بمدل مزا ل مننا اإلتارلة  املةاأبةة . -1

تتفةالالالالالالالز اعتفقالالالالالالاال اعممومةالالالالالالالة ،  ذ طهنالالالالالالالا  ممالالالالالالالل علالالالالالال  ت قةالالالالالالال  طمالالالالالالالداف ااديالالالالالالالاتية   ع زااصالالالالالالة ت ر  مالالالالالالالا  علالالالالالالال -2

  اإدماعةة عديدل .

 تدا اعزااصة مو خت  طإامل  مةئاال عديدل  أس  تراال مخد فة . -3

 تا مزل أوف  دطزق     : مو خت  تراأه

 اعدمزلف صاعتفقة اعممومةة . -

 . صزاز ت ر األعوان املك فين صهتفةز اعتفقة اعممومةة  -

 تراأة ع زااصة املتده ة أس م ا  تتفةز اعتفقة اعممومةة . -

  خدةار املوضوع : يمكو  ي ازما  ةما يلس : 

 .اعمامة  املةل     تراأة مواضة  املاعةة اعمامة ، طزلقة عمل اعاةئاال -
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 اعزغاة أس اعدمزلف عل  كةفةة تتفةز اعتفقاال اعممومةة ،  اعزااصة ع منا . -

  أهمية البحث :

 تةاز طممةة مزل اعدراأة مو خت  :

 ت  ةل كةفةة تتفةز اعتفقة اعممومةة  اإلإزاءاال املدامة أس تتفةزما ،  ملمز ة مدى متءمتنالا كمالا دنالدف   ال  ممز الة

 طزق اعزااصة  طممةتنا أس اكهالاف األخطاء  اةةد مو اعدتعااال  اصخدتأاال أس امل ا  املا س .

  لمكو تلخةياا  ةما يلس :  صعوبات البحث :

   اعته تهتا   صاعدراأة اعتفقاال اعممومةة أس اة ما ز .ا ة املزاإ   خاصة ت  .1

 .صةةخاصة أواء صاعدتفةز ط  صاعزاااعتزا  اإلتاراال صاع زلة املاتةة متمتا مو اعدمزف عل  اعكثير مو اعوثا   ا.   2

 اأدخزاج املاتل اعم مةة مو اعتيوص اعقا و ةة ..  3

 منهج الدراسة :   

  وعه ي دت  وع املتهج امل دخد  أس اعا ث  قد اأدمم تا أس مزا اعا ث :ا طتاا مو طن طاةمة اعا ث   

 املتهج اعد  ةلس أس اة ا   اعتةزي  اة ا   اعدطاةقي  -

تق الالةماال اعا الالث : مالالو طإالالل مماة الالة مالالزا املوضالالوع ،  تما الالةا مالال  املالالتهج املداالال   عمالالز  املم ومالالاال صطزلقالالة ب الالةطة 

  هس :   اضةة ، امتا صدق ةا اعا ث     ثتث  يو  

 اعفيل األ   : تتفةز اعتفقة اعممومةة ، األعوان املك فون صهتفةزما  كزا مزا ل اعدتفةز .

 ادنا مالو  ةالث طهنالااعفيل اعثا ي :اعزااصة عل  تتفةز اعتفقة اعممومةة.  تطزاتا  ةه      مزلف اعزااصالة  كالزا تق الةم

 ص كل  وع .، كما  مزضتا ملمايا  عةو ة اعدتفةز، ص قمتزمة ،رااصة أاصقة

 اةخاصة صامل دخدمين  باعد ديد تراأة ملزاااة اةةواصال،   : تراأة  اعة صخملتة  صية م دغا ااعثاعث  لاعفي

 مته.وإم  منا  دا ج ص ثتا  األ اق مته .  كزا اعدوصةاال   أس األخير تقديا خاتمة ع ا ث 
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 الفصل األول : تنفيذ النفقة العمومية

 

 مقدمةالفصل

ازدادت أهميةةةة دةااةةةةة النفقةةةةيت العيمةةةةة مةةةةا ا ةةةةال األة ةةةسل مةةةةه  عةةةةي   دوة الاولةةةةة وتواةةةةه اةةةة  ي  ي وز ةةةةيدل    

تةةاة  ي مةةا اة يةةيل اية.صةةيدعةأ وتة ةةه أهميةةة النفقةةيت العيمةةة ة ةةس سوة ةةي الواةةي ة األاياةةية ال ةة  ت قةة  مةة  ة ل ةةي 

 وكيفية تمو   ي أالاولة أهااف ي الةئيسية، فه   عكس سيفة  وانب األنش ة العيمة 

ن وما هذا الفصل اةت. ة  ة ةس ميهيةة النفقةيت العيمةة، وتقسةيمي  ي و النةية النيت ةة  ن ةي كمةي ن. ةة  ة ةس األ ةوا     

 ا ك ف ن بتنفيذهي وما األة س ناةس مةاحل تنفيذ النفقة العموميةأ
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 املبحث األول :  ماهية النفقة العمومية 

 النفقة العمومية شكلاملطلب األول: 

 : تعريف النفقة العمومية  -1

 ةن لنفقةةةة العموميةةةة  ةةةال  عةةةيةال تا. ةةةا بةةةية. ال الفةةةكر القةةةيئ  بةةةيل.عة ا نةةةذكة من ةةةي   ةةةس اةةة يل

أة ةي  مب ةغ  ا يلية ال   تقوم بصةف ي الس  ة العموميةة   اة كومةة واةامي ةيت اي  يةة  أوبأة ي ت ك ا بيلغ   اة صة:

 أ1نقاي عقوم بإنفيةه شكر  يم بقصا ت قي  منفعة  يمة

العيمةة  مة  ميليه ةي مة  أ ةل ة ةبيا اة ي ةيتكمي أة ي  عةال  نا البعض الةة أة ي سل األموال ال   تصةف ي الاولةة 

 أ2ل مواط 

الةةبعض الةةةة ة ةةس أة ةةي مب ةةغ نقةةاي عاةةةل مةة  الذمةةة ا يليةةة لفةةكر معةة ن  ةةيم بقصةةا ة ةةبيا   كمةةي عةةذهب

 أ3حي ة  يمة

 :  شكل النفقة العمومية -2

 ها: أةسين ن ث وفقي ل .عية ا السيبقة عمك  ا .بية النفقة العيمة أة ي ذات  نيصة أو

وت.م ة   ، السة ه واةكةاميت ال زمةة  ميةاةة نشةيط ي: تقوم الاولة بإنفةي  مبةيلغ نقاعةة لو صةول   ةس مبلغ نقدي -أ

ال.بةةةيدل   ا قيعضةةةة النفقةةةة العيمةةةة بيلصةةةفة النقاعةةةة، والصةةةفة النقاعةةةة نيت ةةةة  ةةة  ان.قةةةيل  اية.صةةةيد مةةة  اة.صةةةيد

األاةةةيس النقةةةاي، ومنةةةه أصةةةب    العينةة   ة ةةةس اية.صةةةيد النقةةةاي الةةةذي تكةةةون  ميةةةه ا عةةةيم ت وا بةةةيديت فيةةةه   ةةةس

ي ة الاولةةةةة لقنفةةةةي أ وااةةةةتنيدا ة ةةةةس ذلةةةةك ي  ع.يةةةةس الواةةةةيئل   ةةةةس النقاعةةةةة ال ةةةة  تقةةةةوم الاولةةةةة بةةةةافع ي النقةةةةود هةةةةا واةةةة

لو صول   س مي ت .ي ه مة  من. ةيت أو مةنو أو مسةي اات مة  بةيق النفقةيت العيمةة، وكةذا ي  ع.يةس نفقةيت  يمةة 

ال ة   الشةةفية: كمةنو األلقةيق واألواةمة أأوالنقاعةة: سيع فةيم مة  الضةةائب  : السةك  اياةينأأأو مثةل ا زاعي العيتيةة

 أ4تقام ي الاولة لبعض القيئم ن بااميت  يمة أو لغ سه  م  األفةاد

اعنفةةةةي   لكةةة  مةةةةا اعةةةض اة ةةةةييت اياةةة. نيئية ال ةةةة  ع.عةةةذة فى ةةةةي   ةةةس الاولةةةةة اة صةةةول   ةةةةس اح.يي ي  ةةةي  ةةةة  طة ةةة   

اةيئل   ةةس النقاعةة مةة  ةبيةل النفقةةيت العيمةة، و ع.يةةس النقةاي مثةةل: أوةةيت اة ةةةوق أو األزمةيت ا ةةيدل، وةةا  عةةا الو 

 اعنفي  النقاي م  ب ن أفضل طة  النفقيت العيمة ال   تقوم ب ي الاولة وهذا يعود  لعال أابيق من ي:

نظةةةةا لصةةةعوقة الةةيبةةةة   ةةةس اعنفةةةي  العينةةة  نتي ةةةة صةةةعوقة تقيةةةي  هةةةذا النةةةوا مةةة  اعنفةةةي  فةةةإن ااةةة.عميل  أ1

.  بةه النظةيم اة ةاعن مة  تةاةيأ  بةاأ الةةيبةة بصةوةهي ا .عةادل   ةس النفقةيت الاولة ل نقود يس ل مةي ع

 العيمةأ                                                                                     

بة ن  والةن نظيم اعنفي  العين  بمي ةا عتبعةه مة  مةنو اعةض ا زاعةي العيتيةة عة دي ة ةس ايةة. ل بمبةاأ ا سةي أ2

 األفةاد ما ايا.فيدل م  نفقيت الاولةأ

                                                 
  1- م ما  بيس م ةزي، اقتصاديات املالية , اةازائة، دعوان ا  بو يت اةايمعية, 2003 ص: 68أ

  2- حس ن صغ س ، دروس في املالية واملحاسبة العمومية، اةازائة ، داة اي ماعة العيمة ، 1999،ص:35 أ
  أ 10:ص،1995  ية ،دعوان ا  بو يت اةايمع،اةازائة  أ،املالية العامة ،حس ن مص فى حس ن  - 3
 أ66 :ص  ،ذكةه  بم ما  بيس م ةزي،مة ه ا  - 4
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ةن اعنفةةةي  العينةةة  يشةةة سا لعاعةةةا مةةة  اع ةةةكيلييت اعداة ةةةة وال.نظيميةةةة و ةةة دي ة ةةةس اةةةوم مةةةا ال.ةةةاةي  وةةةةا  أ3

والعوامةةةةل  دون   ةةةةسه  , ونتي ةةةةة ل اةةةةبيق عةةةة دي ة ةةةةس اين يةةةةيز ن ةةةةو اعةةةةض األفةةةةةاد وة  ةةةةي    مزاعةةةةي  يتيةةةةة

 العيمة دائمي  تأةذ صوةل نقاعةأ النفقيت  السيلفة الذكة فإن

لكةةةةةةةةأ تكةةةةةةةةون النفقةةةةةةةةة  يمةةةةةةةةة ع ةةةةةةةةب أن تصةةةةةةةةاة مةةةةةةةة  شةةةةةةةةكر معنةةةةةةةةوي  يقوووووووووه شخنفاقوووووووو   وووووووو   معنوووووووووي  وووووووواه: -ب

 يم,واألشةةكيص ا عنو ةةة هةةا ت ةةك ال ةة  تةةنظ  ةوا ةةا القةةينون العةةيم   ةي  ةةي اغ سهةةي وت.م.ةةه بيلفكصةةية القينونيةةة 

 أ   1العيمة الويعة والب اعة وا  اسيت وال يئيتا س.ق ة, واألشكيص ا عنو ة العيمة ها الاولة و 

نفقةة  يمةة ح ةل ولةو   ع.يةس ي معنو ةة و  س هةذا األاةيس فةإن النفقةيت ال ة  عنفق ةي أشةكيص ةيصةة طبيعيةة أو      

 اولةة ي  عةا سين   سه اال ت قي  منفعة  يمةأفمث  ةييم م مه اةك يفة اشةام م  ة ل.  ا ا يةيهأن  تيةسا ب ةي ل

 األموال ال   ةيم بإنفية ي  عا أمواي ةيصة وليس   يمة بيلة   م   مومية ال االأ  ه ألنIةنفيةي  يمي وذلك ة

:  ع ةب أن تكةون  يعةة النفقةةة و هةاف ي هةو ة ةبيا اة ي ةيت   العيمةة , ومةة   تحقيو  مصوةحة  امووة أو نفو   واه -ج

منةةيفه ةيصةةة لةةةبعض   بقةةة اة يكمةةة  بةةيلغ  بقصةةةا, فياةةة.ااام ال نةة  ت قيةة  ا نفعةةة العيمةةةة أو ا صةةو ة العيمةةة

ا قةق ن أو منيفه شكصية ي عمك  ا .بيةه ةنفيةي  يمي , و ع.يس هذا الشةط نيت ي م  نيحية    فكةل أن ا صةية  

العمومية أي أ  زل الاولة ل  تتش ئ ل. قي  مصية  فةد بل لب وغ  يعة أامل وأ ل ولضمين  تو يةه النفقةة لسةا 

عيمة توضه حاود   س اة  ة اليس ةين ح ةل ي يءة  م ااة.ااام حقةه مةا اةنةسات النفقةيت , كةذلك تفةة  اة ي يت ال

     أ                                                                                                          2األموال العيمة ةةيبة فعيلة   س  الس  ة ال.نفيذعة ما اا.ااام ي

  تقسيم النفقات العموميةاملطلب الثاني : 

  ت.عاد النفقيت العيمة وتزداد أنوا  ي س مي تاة   الاولة وا سه نشيط ي, وم  ن    ةت اة ي ةة ة ةس تقسةي          

وتبو ةةب هةةذه النفقةةيت ة ةةس أةسةةيم مم ةة ل مةةه ضةةةوةل أن عكةةون معيةةية ال.قسةةي  ةيئمةةي   ةةس مبةةيد  وا ةة ة ومن قيةةة 

 وات. ة  ة س دةااة هذه ال.قسيميت ما فة  ن   س الشكل ال أ:

 الفةا األول : تقسيميت نظة ة -   

 الفةا الثينأ : تقسي  النفقيت العيمة ما التشة ه اةازائةي  -   

 :3ع ا و مك  ة ميل ي ما مي   تقسيمات نظرية: الفرع األول  -

 (: انواع النفقات 1-1) جدول 

 فقيتنأنواا ال

  يدعة

  يدعة س  

 حقيقية

 ت و  ية

 ةداة ة

 ااتثمية ة

 اةكاميت

 ت و  ية

 أا صاة: م  ة ااد ال يلبة

  

  

                                                 
  1 -   حس ن مص فى حس ن , مة ه اب  ذكةه ص: 12أ

  2 - حس ن مص فى حس ن ، مة ه اب  ذكةه ص:  13أ 

  3 -  ا مة ع ييوي ، مساهمة في دراسة مالية , طبعة 1 ،اةازائة ،داة هومة ،2003 ,ص39 أ 
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: تقسةةة  النفقةةةيت مةةة  حيةةةن دوةتى ةةةي ة ةةةس نفقةةةيت  يدعةةةة ونفقةةةيت   ةةةس النفقوووات العاديوووة والنفقوووات يةووو  العاديوووة  -1

  يدعة :

ا ةو ف ن وي يعنة   النفقيت العيدعة: عقصا ب ي ت ك ال   ت.صا بيلاوة ة وال.كةاة سل  يم بين.ظيم كمةتبةيت -أ

وهةةا تمةةول مةة   1تكةاةهةةي نبةةيت مقةةااةهي سةةل  ةةيم، فقةةا ت.غ ةةس ةيمه ةةي بيلز ةةيدل أو النقصةةين مةة  اةةنة ة ةةس أةةةة  

 أ ةعةادات الاولة العيدعة  الضةائب ، مااةيل 

 ، فنةسات م.بي ةال النفقيت الغ س  يدعة: وها ت ك النفقةيت ال ة  ي ت.كةةة سةل اةنة بصةفة من.ظمةة،أي ت ةاث -ق

الةةواد مةةا  حةةا بةةيق   كفيضةةينيت ، مثةةل نفقةةيت موا  ةةة ما فةةيت الكةةواةث ال بيعيةةة تةةا و اة ي ةةة ةلى ةةي ولكةة 

 أ ةعةادات   س  يدعة سيلقةو   والنفقيت الغ س  يدعة  ساد م   2001نوفميس  10

 :                                                 النفقات الحقيقية والنفقات التحويلية- 2

تأن سهةةي   ةةس  عمكةة  أن تقسةة  كةةذلك النفقةةيت العيمةةة طبقةةي  عيةةية ااةة.عميل القةةاةل الشةةةائية أو نق  ةةي و اةة          

 الاةل الوطن ، ة س النفقيت اة قيقية والنفقيت ال. و  ية:

ال أمةو  ةؤوس ا ه أو ةاميت مقيبل اة صول   س ها ت ك ا بيلغ ا يلية ال   تصةف ي الاولة النفقات الحقيقية: -أ

                                                            ةن.ي ية و ناةل ما ن ية ي : أ وة ا و ف ن نفقيت ال.ع ي  والص ة ة س  ينب النفقيت اياتثمية ة أو الةأاميليةأ 

 ه واةكةاميت واليةا ت.مثل النفقة العموميةة مةا ااة.عميل الاولةة ل قةاةل الشةةائية و تة.ح  ن ةي حصةول ي   ةس السة      

فيلاولةة  ،فيلنفقة هني  ع.يس    اعة اة.نيم الس عة أو اةعة الشةةام الةذي تافعةه الاولةة لو صةول   ى ةي، العيم ة

كمةةةي تةةة دي ة ةةةس ز ةةةيدل الةةةاةل الةةةوطن  ز ةةةيدل مبي ةةةةل مةةةا ة مةةةي ا النةةةيتح  ،هنةةةي ت صةةةل   ةةةس مقيبةةةل لكةةةل هةةةذه النفقةةةيت

  ا  ةن.يجا  اعاأ  الوطن  ب.كو  

وهةةا اع ينةيت اية.صةةيدعة لةبعض ا ن. ةةيت أو ا  اسةيت, نفقةةيت ا سةي ال وال.ضةةيم   النفقوات التحويليوة : -ب   

،ا سةةةةيهمة مةةةةا تمو ةةةةل اعةةةةض أنظمةةةةة اة ميعةةةةة اي .مي يةةةةة، وقيل.ةةةةي ا فهةةةة   ي تةةةة نة مبي ةةةةةل مةةةةا اعن.ةةةةيل القةةةةومأ وةنمةةةةي 

الك ةةا،  فقةةيت ال. و  يةةة  عمةةل   ةةس ز ةةيدل ال  ةةبنسةة.ت.ح أن الن توز ةةه الةةاةل  القةةومأ، ممةةي ع ع نةةي  سةةه اال ة ةةيدل

ةيصةةةة مةةةا فنةةةسات اين صةةةية اية.صةةةيدي، لكةةة  عمكةةة  أن  شةةةكل ة ةةةةا ةةةة ل  ف  ةةةذه النفقةةةيت أنةةةة اة.صةةةيدي مفيةةةا

تواه اة.صيدي مص وق ب.ضةك  نقةاي ، فيل  ةب اع مةي ا ذو الز ةيدل القوميةة عمكة  أن ع ةة ة ةس اةتفةيا األاةعيةأ 

أمةوال بةل بمو ا ةةي  ، ي عنستةب   ى ةي حصةول الاولةة   ةس مقيبةل مة  اة ه وةةاميت أو ةؤوسةذن فيلنفقةيت ال. و  يةة

الةةاةل ة ةةس ال بقةةيت اي .مي يةةةة  اي .مي يةةة مةتفعةةة تقةةوم الاولةةة ب. و ةةل  ةةزم مةة  الةةاةل الةةوطن  مةةة  ال بقةةيت

 اي اودل الاةلأ  

 طبيعه ي والغة  من ي :   تقس  النفقيت م  حينالنفقات اإلدارية والنفقات االستثمارية :  - 3

اولةةةةةة بم يم ةةةةةي ايك. فةةةةةة دون أن تةةةةةاة أعةةةةةة نةةةةةةةول : وهةةةةةا النفقةةةةةيت الضةةةةةةوة ة لقيةةةةةيم أ  ةةةةةزل الالنفقوووووات اإلداريوووووة -أ  

ل ة.صةةيد القةةومأ، مثةةل أ ةةوة ا ةةو ف ن ونفقةةيت الصةةيينة و ةةةام ا ةةواد ايك. فةةة و   ةة    ةةس هةةذه النفقةةيت أعضةةي 

النفقةةةةةيت ال زمةةةةةة ل م يفظةةةةةة   ةةةةةس األمةةةةة  والنظةةةةةيم مةةةةةا الةةةةةااةل واةكةةةةةيةل والعاالةةةةةة النفقةةةةةيت اةاية ةةةةةة، وتضةةةةة  هةةةةةذه 

 واةكية ية ووزاةل الافيا والقضيمأ  واألةسيم السيياية، ف.مثل نفقيت وزاةل الااة ية

                                                 

  1 -  حس ن مص فى حس ن ، مة ه اب  ذكةه , ص16أ
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: وها النفقيت ال    سيه  مةا ز ةيةل اعن.ةيل الةوطن  وال.واةه  اية.صةيدي وهةا   ةاال ة ةس  النفقات االستثمارية -ب 

 :1نمية الاةل وز يدته سي شةو يت العيمة,وم  ب ن األ كيل ال   ت.اذهي هذه النفقيت عمك  اع يةل ة س مي ع ات

 نفقيت ةنشيم ا ستشفييت وا ااةسأ -  

 فقيت ت     ا  اسيت العيمة ذات ال ياه الصنيعا وال. يةيأن -  

 نصيب الاولة ما  ةسيت اية.صيد ايك. ط -  

 ةنشيم الساود واةاسوةأنفقيت  -  

 ا  دعة ة س منيط  اياتثميةأ نفقيت د   اياتثميةات مثل مصية ا ا ييه والك ةقيم وةنشيم ال ة   -

 : وها تمثل توكيصي ل .قسيميت السيبقة: نفقات ال دمات ونفقات تحويلية -4

 : وها   س و   ن:نفقات ال دمات -أ  

 ةداة ة  نفقيت و يفية: وت.مثل ا ةتبيت، مصية ا الصيينة الاوة ة ل مبينأ العيمة ومصية ا -

        وا عةاات واليت  نفقةيت ةأاةميلية أو ااةتثمية ة: و شةمل: نفقةيت اعنشةيمات العيمةة و نفقةيت ال.   ة ات -

 ونفقيت مشةو يت ةأس ا يل اي .ميعاأ 

 :وتقس  ة س نفقات تحويلية: -ب  

 نفقيت ت و  ية ما صوةل دةول: و شمل اع ينيت اي .مي ية ومعي يت ا سن نأ                      -

نفقةيت ت و  يةةة ةأاةةميلية أو ااةتثمية ة   ةةس مبي ةةةل: و شةمل اع ينةةيت اية.صةةيدعة ل من. ة ن ود ةة  ا شةةةو يت  -

 اةكيصة ل   زل وا عااتأ

: عقسة  ا شةةةوا اةازائةةي النفقةيت العيمةة ل اولةةة العامووة فوي التعورل  الريا وري تقسويم النفقوات  :الفورع الثواني -

 :2ة س نفقيت التسي س ونفقيت اياتثمية

وهةةةا ت ةةةك النفقةةةيت ال زمةةةة لسةةة س   ةةةيز الاولةةةة اعداةي وا .كونةةةة أاياةةةي مةةة  أ ةةةوة ا ةةةو ف ن, نفقوووات التسوووية :  -1

وقيل.ةي ا ي عمكننةي م حظةة أعةة ةيمةة مضةيفة من. ةة ت م  ةي هةذه مصية ا صيينة ا بينأ اة كوميةة, لةوازم ا كيتةب, 

مةةة  النفقةةةيت مو ةةه أاياةةةي عمةةةااد  أي لةةة  تقةةة  بإن.ةةيل أي اةةة عة حقيقيةأوهةةةذا النةةوا ،النفقةةيت ل ة.صةةةيد الةةوطن 

مةة   سةةةي س دواليةةةب ايا.مةةةه   ةةس ما. ةةةا أو  ةةةه, حيةةةن ت.ةةةوزا  ت .ي ةةةه مةة  أمةةةوال ح ةةةل تةةة.مك  شمووواهييسةةل الاولةةةة 

 وائة الوزاة ة ما  ا   انية العيمة وتظ ة نفقيت التسي س ما أةبعة أبواق ها:حسب الا

     أ بيم الاع  العمومأ والنفقيت اي سوقة م  اععةاداتأ                                                   -

 تاصصيت الس  يت العموميةأ                                                                   - 

  النفقيت اةكيصة بوايئل ا صية أ                                               - 

                                                         3ال.اة ت اة كوميةأ  -

البةةةيب ن األول والثةةةينأ ع.ع قةةةين بيأل بةةةيم ا شةةةنسكة مةةةا ا   انيةةةة العيمةةةة عةةة.  تفصةةةي  ي و توز ع ةةةي بمق. ةةة ل مةاةةةوم       

ةئيسةة  ، أمةةي البةةيب ن الةااةةه واةكةةيمس في.ع قةةين بيلةةاوائة الوزاة ةةة، و ةة.  توز ع ةةي بمو ةةب مةااةةي  ال.وز ةةه ب.قسةةي  

،ونق ةة  ل الوحةال األاياةية مةا توز ةه ا .مةيدات ا   انيةةالبةيق ة ةس أةسةيم و .فةةا القسة  ة ةس فصةول و مثةل الفصة

                                                 
  1 -  ا مة ع ييوي, مة ه اب  ذكةه , ص42أ

  2 -ا يدل 23 م  القينون 84-17 ا  ةخ ما 7  و  ية 1984، املتعل  شقوانةن املالية،ل ة   اد28 ،10 و  ية 1984،ص: 6  أ

  3 -ا يدل 24 م  القينون 84-17 ،مة ه اب  ذكةه، ص:6 أ
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ايةتكةةةيز مةةةا ا ةاةبةةةة ا يليةةةةأما اة قيقةةةة ع ةةةب   ةةةس السةةة  يت ال.نفيذعةةةة أن تقةةةوم   ةةةس تافةةةيض نفقةةةيت التسةةةي س مةةةي 

دامةةة    ةةةس من. ةةةة، وتمثةةةل تةةةام سا ل اةةةسول اي صةةةل   ى ةةةي  ةةة  طة ةةة  الضةةةةائب وهةةةذا حسةةةب الك اةةةيك ، لكةةة   نةةةا 

ل.  يةةةةل ن حةةةةي أن الز ةةةةيدل مةةةةا ةيمةةةةة هةةةةذه النفقةةةةيت ي عمكةةةة  ت نبةةةةه،سوة ي تةةةة م  السةةةة س العةةةةيدي يك. ةةةةا ةييمنةةةةي بي

 ا صية  العمومية ال   ع ب أن تبقى مضمونةأ 

اةاةةةاول  ل   : عةةة.  توز ةةةه هةةةذه النفقةةةيت حسةةةب ايك ةةةط اعنمةةةيرأ السةةةنوي ل اولةةةة وتظ ةةةة مةةةانفقوووات االسوووتثمار-2

 ا و   بقينون ا يلية السنوي حسب الق ي يت وت.وزا   س ن ث أبواق : 

 (:توزل  نفقات اإلستثمار1-1العكل )

   

 

 

 

 

 
 ا صاة: م  ة ااد ال يلبة

يسةمو ال.قسةي  الةةو يفأ لنفقةيت اياةةتثمية بإ  ةيم صةةوةل وا ة ة ا ع ةة  لتشةيط الاولةةة اياةتثميةي حيةةن          

والعم يةةيت بةةةأس ا ةةيلأ ول ةةذا ن حةةي الق ي ةةيت ال.يليةةة: اي ةوةةةيت،  عظ ةةة الفصةةل بةة ن نفقةةيت اياةةتثمية  مومةةي،

  نعة، ا ني   وال يةة،الف حة والةي، اةكاميت ا ن. ة، ا تشآت  اية.صيدعة الصني يت ا ص

 أايك  ةةةيت الب اعةةةة ل .نميةةةة ،اي .مي يةةةة والثقيفيةةةة، السةةةك ،  ، النسبيةةةة وال.كةةةو   ا تشةةةآت األاياةةةية و اعداة ةةةة

ضةةةم  اية.صةةةيد  و .ةةةوزا الق ةةةيا ة ةةةس ة ةةةيا فةعةةةا الةةةذي ع. ةةةزأ بةةةاوةه ة ةةةس أنشةةة ة م ةةةادل، و ع.يةةةس التشةةةيط م ةةةيل

عمكةةةة   فكيصةةةةه ب يةةةةن عنفةةةةةد باصوصةةةةييت و مكةةةة   عيينةةةةه باةةةةةة، و اضةةةةه  توز ةةةةه اي .مةةةةيدات   ةةةةس  الةةةةوطن  ،

 أ    1الفةوا واألنش ة ة س اية.صيص ال.نظيم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
  1 -ل فأ فيةو  زيس   ،دور الرقاشة مالية في تسية  وترشيد النفقات العمومية ،مي يسنس،الوادي، يمعة الش يا حمه ةكضة،2015ص:  28أ   

اياتثميةات 

ا نفذل م  

 ةبل الاولةأ

ة ينيت 

اياتثمية 

ا منو ة م  
 ةبل الاولةأ                         

ة ينيت 

اياتثمية 

ا منو ة م  
 الاولةةبل 
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 النفقات العمومية تقسيم(: 2-1العكل )

 
 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 
 ا صاة: م  ة ااد ال يلبة

 

 

 أثار النفقات العامة: املطلب الثالث

 تبةاو أهميةة دةااةة أنةية النفقةيت العموميةة العيمةة, مة  النيحيةة اية.صةيدعة مةا سوة ةي ت مةل أ ةاضةي دةيقةة,         

وقيل.ي ا اا.ااام ي ل. قي  أهااال اة.صيدعة معينة ,ةذ م ل  ةال األنة الذي ت ققه نفقة معينة لك  اتايذ هذا 

, اياةةةه  ا, الةةةاةل األاةةةعية  اعنفةةةي  اشةةةكل  وا ةةة , و مكةةة  دةااةةةة أنةةةية النفقةةةيت العيمةةةة   ةةةس مسةةة.و يت اعن.ةةةيل

 أ1التشغيل

 أثر النفقات العامة  لى اإلنتاج القومي  -1

اعن.ةةةيل القةةةومأ هةةةو م مةةةوا السةةة ه واةكةةةاميت ا ن. ةةةة مةةةا فنةةةسل زمنيةةةة تقةةةاة اسةةةنة مةةةا دولةةةة مةةةي, ولز ةةةيدل هةةةذا "         

أ ةةةةةكيل مثةةةةيل: نفقةةةةيت ال.ع ةةةةي  ، الصةةةةة ة ، مسةةةةي ال ا سةةةةتثمة   بمةةةةن    ام.يةةةةةيزات  اعن.ةةةةيل ع.اةةةةذ اعنفةةةةي   ةةةةال

القةةومأ، فةةإن هةةذا ي يعنةة  أن النفقةةيت اةاية ةةة  اعمةةة ما. فةةةأةذا سةةين هةةذا اعنفةةي  اياةةتثميةي عةفةةه مةة  اعن.ةةيل 

اةاةةةاو  اية.صةةةيدعة ألنةةةه دون هةةةذه النفقةةةيت ي عمكةةة  الن ةةةو  بيية.صةةةيد،فأنة نفقةةةيت الةةةافيا واألمةةة  عظ ةةةة مةةةا 

تةةةوف س األمةةة  الضةةةةوةي  ميةاةةةة األنشةةة ة اية.صةةةيدعة، و مكةةة  لنفقةةةيت الةةةافيا أن تكةةةون من. ةةةة وذلةةةك مةةة  ةةةة ل 

 أ2"و ية العسكة ة ما األ ةا  الس ميةاا.ااام ال.كنول

 

                                                 
  1 - ا مة ع ييوي ، مة ه اب  دكةه، ص: 84 أ 

 أ 621ص: ،  2012،دمش  ،1،العاد 28م  ة  يمعة دمش  ،م  ا أثر االنفاق العاه في الناتج املحلي االجمالي ،  ا ايا   ا ا زةووعا  - 2

 تقسيم النفقات العمومية

 ما التشة ه اةازائةي        تقسيميت نظة ة           

النفقيت 

العيدعة 

والنفقيت 

  س 

 العيدعة

النفقيت 

اة قيقية 

 والنفقيت
 ال. و  ية

النفقيت 

اعداة ة 

 والنفقيت

اياتثمية 

 ل

نفقيت 
 التسي س

نفقيت 

 اياتثمية

 او ال.    

نفقيت 

اةكاميت 

ونفقيت 
 ت و  ية
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 أثر النفقات العامة  لى االستهالك -2

تة نة النفقةةيت العيمةةة   ةس اياةةه  ا بصةةوةل مبي ةةةل فيمةي ع.ع ةة  بنفقةةيت اياةةه  ا اة كةومأ أو مةة  ةةة ل مةةي         

ة هةذه السة ه وتقةام ي ل م .مةه توز ه الاولة   س األفةاد ما صوةل مةتبيت أو أ وة، ففأ اة يلة األو س  شنسي الاول

مثةةل و بةةيت ال  بةةة وال.واةةه مةةا اةكةةاميت الصةة ية وال.ع يميةةةأ أمةةي مةةا اة يلةةة الثينيةةة في. ةةاد  اةة  اياةةه  ا بمةةي 

مةة  هةةذه الةةاةول عنفةة  ع ةةبيا اة ي ةةيت  تافعةةه الاولةةة مةة  أ ةةوة ومةتبةةيت لعميل ةةي، وق بيعةةة اة ةةيل اةاةةزم األكيةةس

ةةةاميتأ  س أن طة قةةة توز ةةه النفقةةيت العيمةةة   ةةس ما. ةةا الق ي ةةيت ل ةةي أنةةة هةةيم اياةةه  كية اةكيصةةة مةة  اةة ه و 

مبيلغ  كمة  ةف  الافيا أو اعنفي  مةا اياةييت اةكية يةة عق ةل مة   اة  اياةه  ا    س اياه  ا، ف.اصير

ع نة ا بي   س ماا  ت دي ب بيعة اة يل ة س ة   منيصب  غل وز يدل اعن.يل بصوةل  يمة، ممي ألن هذه األموال ي

 أ  1ةيل األفةاد وقيل.ي ا   س ةةبيل     س الس ه واةكاميت

 أثر النفقات العامة  لى الدخل -3

أو  تقوم الاولة بواا ة النفقةيت العيمةة ب.وز ةه ا ةااةيل   ةس سيفةة األفةةاد اةوام مةا ةطةية النفقةيت اة قيقيةة          

  ةةس سةةيال, لةةذلك تظ ةةة  ال بقةةة العيم ةةة مةة  ةةة ل األ ةةوة وا ةتبةةيت لكةة  هةةذاال. و  يةةة, فيلاولةةة تنفةة  األمةةوال   ةةس 

 ,ا ةااةيل ع.ةأنة بةيلاسام القةومأ توز ةه النفقيت اي .مي ية ل. قي  الفةواة  ةيصةة ةذا سينة  الغيلبيةة فق ةسل,   ةس أن

الةسةةةود اية.صةةةيدي  حيةةةن س مةةةي سةةةين اة.صةةةيد الاولةةةة ةو ةةةي زادت الضةةةةائب ومةةةااةيل األمةةة ا الوطنيةةةة, أمةةةي مةةةا حيلةةةة

   س ماا ةيل الاولة أ    وايف.قية ة س ا واةد تقل ةعةادات الاولة ممي عنعكس  ا بي

   أثر النفقات العامة  لى األسعار  - 4

ل.كةةون مةةا  ت. ةةاد أنةةية النفقةةيت العيمةةة   ةةس مسةة.و  األاةةعية مةة   ةةال أو ةةه, فقةةا تةةا   الاولةةة اعةةض السةة ه          

كةةةةذلك ل اولةةةةة أن ت مةةةة  اعةةةةةض  السةةةةكين أو تمةةةةنو ام.يةةةةةيزات ضةةةةة  ية ل من. ةةةة ن لو ةةةةا مةةةة  األاةةةةةعية،م.نةةةةيول أ  بةةةةة 

  1929ا ن. ةةةةيت اعاةةةةنساتي ية مةةةة  اة يةةةةية أاةةةةعيةهي ومثةةةةيل ذلةةةةك  ةةةةةام   مصةةةةة  ة ل األزمةةةةة اية.صةةةةيدعة العي يةةةةة 

ن  يعةةة األزمةةة بي ةة  الاولةةة ايكةةزو لكيمةةل ايكةةزون الق نةة  وهةةو مةةي أنقةةذ ا ن. ةة ن وا صةةاة   مةة  أنةةية األزمةةة ، وبعةةا ة

 و وض  النفقيت ال   تكبا  يأ  

 ات العامة  لى التعغيل          أثار النفق - 5

س   ة ةن ةنفي  الاولة مةا ةطةية ا سةيهمة الك يةة أو اةازئيةة مةا ةأس مةيل ا  اسةيت العيمةة اية.صةيدعة يسةي ا          

ل من. ةة ن ع ةةول دون  سةةة و العمةةيل وةةةا عةة دي ة ةةس ة ةة  منيصةةب  ة ةة  فةةةص  شةةغي ية، كمةةي أن تقةةاع  ا سةةي اات

 غل  اعال، كذلك  نا ةييم الاولة بفك العزلةة  ة  اعةض ا نةيط  مة  ةة ل ةةيمةة ا ةافة  العموميةة الضةةوة ة 

كمةةةي أن النفقةةةيت  فةةةةص  شةةةغي ية لسةةةكين ت ةةةك ا نةةةيط ، فةةةإن النفقةةةيت ال ةةة  ت. م  ةةةي مةةةا هةةةذا اياةةةيل تةةة دي ة ةةةس تةةةوف س

األفةةاد يشةعةون بيلضةمين مةا اة يضةة وا سة.قبل و  يةه بقةينون   ةس   و  ية ا .ع قة بيلضمين اي .ميعا ت علال.

 العملأ

 

 

 

                                                 
  1-ا مة ع ييوي ، مة ه اب  ذكةه، ص : 85أ
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 املبحث الثاني : األ وان املكلفون شتنفيذ النفقة العمومية 

 عنفةةةةةد سةةةةل  ةةةةةون  عضةةةة  ه بتنفيةةةةذ  م يةةةةيت ا   انيةةةةة سةةةةل مةةةة  المةةةةة   بيلصةةةةةال واي ياةةةةب ن العمةةةةومي ن, حيةةةةن         

                                                                    بم مو ة م  العم ييت أو ا  يم ا وس ة ةليهأ 

 املطلب األول: اآلمرون شالصرف  

بيين.اةةةةيق ل.نفيةةةةذ  م يةةةةيت  المةةةةة بيلصةةةةةال هةةةةو سةةةةل شةةةةكر ع هةةةةل اةةةةوام بةةةةيل.عي ن أو  تعريووووف اآلموووور شالصوووورف: -1

 اععةادات  ا .ميده لا  م ياب  مومأ م  أ ل ةن يز  م ييت ال.صفية واألمة بيلصةال، و ايلن ام و

 أ  1النفقيت و 

شةةةكر : : يعةةةا  مةةة بيلصةةةةال مةةةا مف ةةةوم هةةذا القةةةينون سةةةل 90/21مةةة  القةةةينون  23كمةةي عمكةةة   عة فةةةه حسةةةب ا ةةيدل   

 أ21،20،19،17،16ع هل ل.نفيذ العم ييت ا شية ةلى ي ما ا واد 

 ايلا الذكة فإن المة   بيلصةال ه  ةئيس ن أو نينو  ن, فيلةئيسي ن ه :   90/21م  القينون  25وحسب ا يدل   

 يةةطةالوز ة هو ا  هل الوحيا ما  أن األصلبيلصةال الةئيء   ل م  انية العيمة ل اولة ، و  المةل   صفة   :لوزراءا -

 و ساعا النفقيتأ لقعةادات بإةةاةهةةصة ا   انية 

مة  القةينون 88بيلصةال ةئيسيون  نامي ع.صةفون بياة  الويعةة و ة سةيب ي حيةن تةنر ا ةيدل   مةونوه   :الوالة -

 أ   انية الويعةا .ع قة بقينون الويعة   س ان الوا ا هو ايمة بيلصةال الةئيء   بيلتسبة 90/07

 م يةيت ةيصةةة بي  اسةةة  فةةذون ن: نةةامي ع العموميووة تات الطواا  االداري املسووولون املعنيووةن  لووى املوسسوات  -

 ا عني ن   س ةأا يأ

حيةةال : مةةه الع ةة  ان ا   انيةةة ا و قةةة الو املسوووولةن املعنيووةن  لووى مصووال  الدولووة املسووتفيدة مووق مة انيووة املةحقووة -

ال ةة  ت ولةة  طبيعه ةةي ة بيتصةة ت اةازائةةة ال ةة  سينةة  مو ةةودل   ةةس مسةة.و  ةةةينون ا يليةةة هةةا ا   انيةةة ا و قةةة اةكيصةة

 القينونية  ا س م اسة  مومية اة.صيدعة ت.م.ه بم  انية مس.ق ة أ

 أ ن لى الوظا ف املتعلقة شتنفيذ نفقات و ايرادات ال اصة شمة انية الدولة املعينةن او املنتخبةاملسوولةن  -

  مةة  07وذلةةك ااةةتنيد ا ةةس ا ةةيدل السةةياعة    2اوامةةة الةةافهو عقةةوم  مةةل ايمةةة بيلصةةةال الةئيءةة     ةةس ااةة.عميل          

ع ةةةاد ا ةةةةامات اي ياةةة ية ال ةةة  عمسةةةك ي ايمةةةةون بيلصةةةةال ال ةةة  تةةةنر   ةةةس "ايمةةةةون بيلصةةةةةال   91/313ا ةاةةةوم 

لفيئةةةال الةةاائن ن و ايوامةةةة ايعةةةةادات ضةةةا ا ةةةاعن ن و فه اايب.ةةاائيون او الةئيسةةةيون هةةة  الةةةذع  عصةةاةون اوامةةةة بيلةةةا

 اوامة تفو ض اي .ميدات لفيئال ايمة   بيلصةال الثينو  ن"أ

اصةةةةبو مةةةة  الصةةةةعب   ةةةةس ايمةةةةة   بيلصةةةةةال نتي ةةةةة ي سةةةةيا و شةةةةعب ايداةي  :أمةةةةي المةةةةةون بيلصةةةةةال الثةةةةينو  ن        

ذات الةئيسةةةي ن القيةةةيم بكةةةل العم يةةةيت ا يليةةةة ل م  انيةةةة العيمةةةة ل اولةةةة و مي ي  ةةةي اي  يةةةة او ا  اسةةةيت العموميةةةة 

 ال ياه ايداةي أ

ا بيلصةةال اي و هةو  يه لتس يل العمل ايداةي   س ا س ول ن فين القينون امو بظ وة فئة نينية م  ايمةة           

 مةةةاةام فئةةةة ايمةةةةون بيلصةةةةال الثةةةينو  ن والةةةذع  هةةة  ةؤاةةةيم ا صةةةية  الغ ةةةس ا مةكةةةزل ا .وا ةةةال   ةةةس مسةةة.و  اي  ا

 أع  عقومون بتسي س اي .ميدات ا فوضة م  طةال ايمةون بيلصةال الةئيسيون ا اعة يت الغ س ممةكزل الذ

                                                 
  1- اسي ا   ا , مة ه اب  ذكةه , ص:91أ

2Les ordonnances de paiement 
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وت ةةةةةاة اي ةةةةةيةل ان  عةةةةة ن ايمةةةةةة   بيلصةةةةةةال الثةةةةةينو  ن عكةةةةةون بقةةةةةةاة وزاةي و اعةةةةةا  عيةةةةة ن مبي ةةةةةةل عصةةةةةبو ايمةةةةةة        

الثةةينو ون بيصةةااة و قةةوم ايمةةةون بيلصةةةال  بيلصةةةال الثةةينوي هةةو ا سةة ول الوحيةةا  ةة  اي .مةةيدات ا فوضةةة اليةةهأ

 أ1حويت الافه

ا .ع ةةة  بيي ياةةةبة العموميةةةة ال ةةة  تةةةنر   ةةةس "مةةةا  90/21مةةة    28عمكةةة  ااةةة.ا ال ايمةةةة بيلصةةةةال حسةةةب ا ةةةيدل   -

  ييق او مينه عمك  اا.ا ال ايمة   بيلصةال اعقا ةينوني و ب غ ل م ياب العمومأ ا ك ا بذلك "

.ر مةا حيلةة حةاوث مةا حةييت الضةةوة ة ل.عةو ض ايمةة بيلصةةال ايكةوال.ي ا فين ايمةة بيلصةةال ا سة.ا ا عظ ةة 

 مينه عمنعه م  مميةاة و يئفه او ما حيلة  ييبهأ

م  القينون اي يابة العمومية عمكنةه ان عفةو  ال.وةيةه ل مةو ف ن  29و مك  ايمة بيلصةال حسب نر ا يدل   -

  حييت ايكولة ل  أا ةام ن العيم  ن ت   ا  .ه ا بي ةل وذلك ما حاود الص

و بيل.ةةةي ا ف ةةةو عا. ةةةا تميمةةةي  ةةة  تفةةةو ض هةةةو تفةةةو ض ال.وةيةةةه  ايمضةةةيم   29و  يةةةه ال.فةةةو ض ا ةةةذسوة مةةةا ا ةةةيدل      

السةةة  ة حيةةةن ان ا سةةة ولية مةةةا حيلةةةة تفةةةو ض ال.وةيةةةه تكةةةون   ةةةس  ةةةيت  ايمةةةة   بيلصةةةةال الةئيسةةةي ن او الثةةةينو  ن 

  ةةس  كةةس تفةةو ض  هةةذه اة يلةةة ال.ةةاةل مةةا صةةةال ي .مةةيدات ا فوضةةة  مةةا الةةذع  ةةةيموا بةةيل.فو ض و  يةةه عمكةةن  

السة  ة حيةةن تقةه ا سةة ولية   ةةس ايمةة بيلصةةةال الثةةينوي الةذي عكةةون وحةاه مسةة وي  ةة  صةةال النفقةةيت ا فوضةةة 

 اليهأ

 الت امات اآلمريق شالصرف:    - ب

بيعضةةيفة ة ةةس الن امةةيت المةةة   بيلصةةةال ا نستبةةة  ةة  مميةاةةة و ةةيئف   كمسةةئول ن  ةة  ةداةل و   سةةي س ال يئةةيت          

ا عينةةةة ن أو ا ن.ابةةةة ن   ةةةةس ةأاةةةة ي م زمةةةةون كةةةةذلك ةبةةةةل بااعةةةةة مميةاةةةةة م ةةةةيم   بي .مةةةةيد أنفسةةةة   لةةةةا  اي ياةةةةب ن 

 أ2العمومي ن ايكصص ن

   ان.ايب   أو  عيين   وكذلك نموذل توةيع   ة س اي ياب ن أ  ممي عث  و .مثل هذا اي .ميد ما تقاعمه 

 مسووليات اآلمريق شالصرف: - ج

و الةذي ع ةاد  90/21لعةودل ا ةس القةينون ات اعا نظيم ا س ولية اةكيصة بييمة   بيلصةال مة  ةة ل عمك           

صةةة حييت ايمةةةة   بيلصةةةةال ومسةةة وليي    اي ةةةةامات ا .ع قةةةة بةةةييلن ام بيلنفقةةةيت العموميةةةةو تنفيةةةذهي و عضةةةبط 

مةة  هةةذا القةةينون "ايمةةةون بيلصةةةال مسةة ولون  ةة  اينبيتةةيت الك.يبيةةة ال ةة  يسةة موة ي ، كمةةي   31حيةةن تةةنر ا ةةيدل 

لون  ةةةة  ايفعةةةةيل ال  ةةةةة ية واية ةةةةيم ال ةةةة  عةتكبوة ةةةةي و ال ةةةة  يعمكةةةة  ان تكشةةةةف ي ا ةاةبةةةةة اة سةةةةيبية اة ةةةة  مسةةةة و 

 ل ونيئ أ"

 ولون ماعي و  زائيي   س صيينة م  نفس القينون ف.نر   س ان" ايمةون بيلصةال مس  32مي ا يدلا          

   يه فين مس ولية ايمة   بيلصةالاا.عميل ا م. كيت ا نقولة و العقية ة ا كتسبة او ايكصصة ل  "و و 

مة   نتي ة ل  ياه ايداةي لعمل اي تكون ةيئمة   س اايس ال بيعة ال   ت.م   ب ي العم ييت ال   عنفذوة ي ، و و 

 :و ا .م. ة ما1بيلصةال فين مس وليي    تقوم   س اايس اية يم ال   عةتكبوة ي ما التسي س 

                                                 

1les mandats de paiement   
  2 - م ما مسعا , املحاسبة العمومية , الريا ر ،داة ال ا    ن م ي ة ، 2005, ص:28أ
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ايلنةةة ام بنفقةةةة منفةةةذل ب. ةةةيوز اي .مةةةيدات ا ةةةةةر ب ةةةي او ال.عةةةاي   ةةةس ةي ةةةال مةةة  القوا ةةةا ا  بقةةةة مةةةا ميةةةاان -

 أالةةيبة ا سبقة ل نفقيت 

 أنفقيت غ س  ة ية ل ال.قييا ال-

 أ  سطية  م ية التسكلو   ا .ع   بيلزام اي ياب ن العمومي ن ق الافه ما اايا.عميل ال.عسفأ -

   ا وضوا او م مة اةامي يت او ال يئيت العمومية ا عنية أ تنفيذ  م ية ةيصة بنفقيت ةية ة  -

   أةة شكصية معل مو ف ن او ل غ س اس ب   و  يتية الية مي نو ام.ييزات ب ما ا م ييت ال   تتسلعا-

 .عاي   س ةي ال م  ةوا ا النفقيت العمومية و تنفيذهي أ م ييت التسي س ا نفذل بيل-

 هميل الكب س الذي ع دي ا س ةسيةل فةصة ةقو بيلتسبة ل  يئة العمومية أاي -

  :و مك  تقسي  مس ولية ايمة   بيلصةال ا س   

 مسوولية االمريق شالصرفتقسيم  (:3-1العكل )

 

 

 

 أ

 
 ا صاة: م  ة ااد ال يلبة

 

اة كومةةةةةةة  الةةةةةةوزةام    ضةةةةةةيمفي سةةةةةة ولية السيياةةةةةةية  شةةةةةةمل بيةكصةةةةةةوص أ املسوووووووولية السياسووووووية والت دي يووووووة: -1

وا ن.ابة ن الةةذع  ل ة  صةةفة األمةة بيلصةةةال ومنةه فةةي ك فون بتنفيةذ ا   انيةةة عكونةون م ةةل مسةألة مةة  طةةال ال يئةةة 

               أ ةةةةةيال ةةةةة  أةةةةةةةت اي .مةةةةةيدات ا يليةةةةةة, وهةةةةةذا مةةةةةي عةةةةة دي ة ةةةةةس  ةةةةةزل المةةةةةة بيلصةةةةةةال اسةةةةة ب ايكيلفةةةةةيت ا يليةةةةةة ال ةةةةة  اةتكا

أمي ا س ولية ال.أدع ية ال   ع.عة  ل ي المةون بيلصةال الةة     س ة ال ا ن.اب ن وأ ضيم اة كومةة ت ع  ة  

أمةةةيم مسةةةألة مةةة  ةبةةةل ا سةةة ول األ  ةةةس الةةةذي عمكةةة  أن يسةةة ط   يةةةه  قوقةةةيت مقةةةةةل ةينونةةةيأ   لكةةة  نظةةةةا لصةةةعوقة 

 ةأ الق بي ن ليس ل يت ن ا سئولي. ن أي فعيلي

ذي ةةةةا عةتكبةةةه المةةةة بيلصةةةةال  نةةةا تنفيةةةذه : هةةةذه ا سةةة ولية أاياةةة ي اةك ةةةأ الفك ةةة   الةةةاملسووووولية املدنيوووة -2  

 ذلةك, ف. بة  العقوقةيت النيت ةة ل عم ييت ا يلية ا وس ة ةليه والضةة الذي عمك  أن عو   ال يئة ا عنية م   ةام

 الضةة ا يدي م  ميله اةكيصأ  ض ذلك   ةةاام ا س ولية لآلمة بيلصةال أي ة بيةه   س  عو 

صةةعوقة تمي ةة  األة ةةيم  مةة  الصةةعب ةنبةةيت ا سةة ولية اةازائيةةة مةةا الواةةةه, وهةةا نيت ةةة  ةة   املسوووولية الريا يووة: -3

ةتكةب وايكيلفيت ال   ةا اةتكا ي األمة بيلصةال أننيم تنفيذ ا   انيةة والعم يةيت ا يليةةأ ومنةه المةة بيلصةةال الةذي ع

وصةةا اةاة مةةة اةازائيةةة وفقةةي لقةةينون العقوقةةيت, و كةةون مبةةائيي م ةةل مسةةيملة   ةةيعكةةون لا ا ةةي  التسةةي س مايلفةةة مةةا

 أالقضيئية ايك.صة ةم  طةال اةا 

وا عيةبة   ى ي همةي مة   ةن ت قي  ما هذه ايكيلفيت  املسوولية  ق  ده مرا اة االنضباط الريائي واملالي:  -4  

ا سة ولية  ة   ةام مةا ةيل اينضةبيط مةا حةذال حكة  مة  أحكةيم التشةة ه أو  اة.صةيص م  ةس اي ياةبة وت.مثةل

ا س ولية -

السيياية 

 وال.يدع ية

ا سةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ولية -

 ا انيةأ
 

ا س ولية 
 اةازائيةأ

ا سةةةةةةةةةةةةةةةةةة ولية  -

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةة   ةةةةةةةةةةةةةةةةةةام 

مةا ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيل 

اينضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبيط 

اةازارةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةأ 

 وا ي اأ  
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ال.نظةي  وات ةةيه الن امةي    لكسةةب ام.يةةيز مةي ا أو ينةة    ةس ميةةسة لصةةية    أو لغ ةسه    ةةس حسةيق الاولةةة أو ةحةةا  

 أ1هيئي  ي العمومية

 : املحاسبون العموميةناملطلب الثاني

ل قيةةةيم  ب. صةةةةيل  م ياةةةبي  موميةةةي سةةةةل شةةةكر يعةةة ن بصةةةفة ةينونيةةةة  : يع.يةةةستعريوووف املحاسوووبةن العمووووميةن - 1

اععةةةادات ودفةةةه النفقةةيت, وضةةةمين حةااةةةة األمةةوال أو السةةةناات أو القةةي  أو األ ةةةييم أو ا ةةةواد ا ك ةةا ب ةةةي وحفظ ةةةي 

وكةةةةذلك تةةةةااول األمةةةةوال والسةةةةناات والقةةةةي   وا م. كةةةةيت والعيئةةةةاات وا ةةةةواد, مةةةةه القيةةةةيم بمسةةةةك اة سةةةةيبيت ة ةكةةةةة 

 أ 2ا و ودات

كمي يع.يةس م ياةبي  موميةي سةل  ةون مك ةا بيل.نفيةذ ا ةيدي الفع ةا ل م  انيةة اةوام مة  حيةن دفةه النفقةيت او         

 ت صيل ايعةادات و القييم اعم ييت اةكز نة العمومية ،ف و ا نفذ وا ةاةب ما نفس الوة أ

 ا يلية و بيل.ي ا فية   عاضعون لس  .ه أ و .   عي ن اي ياب ن العمومي ن وا .ماا    م  طةال وز ة 

وز ةةة ا يليةةة بنةةيم   ةةس اةنةةسات السةة  ة السةة يمة او مةةا و تت.هةة  م ةةيم اي ياةةب العمةةومأ اسةة ب اي .مةةيد مةة  طةةةال 

 حيلة اةتكيق ة ي  سي  منصوص   يه ما القينون و ال.نظي أ

ة  ينب ا شةو ية ل نفقةة و ايعةةاد مة  ةة ل و ت.مثل م يم اي ياب العمومأ ما ال.كفل بيلنظة ما ال.كفل بيلنظ

ال ال.ةةاةي  و ا ةاةبةةة ا ع ومةةيت ا و ةةودل مةةا الونةةيئ  اينبيتيةةة و ايوامةةة بيلةةافه او ال. صةةيل ا و  ةةة اليةةه مةة  طةةة 

بي ةةااد تقةةية ة دوة ةةة حةةول وضةةعيةاةكز نة ال ةة  يشةةةال   ى ةةي يطةة ا ايمةةة بيلصةةةال ،و ع ةةزم سةةل م ياةةب  مةةومأ 

 وضعية ايموال العموميةأالوز ة   س 

 و مك  تصتيف   كذلك ة س م ياب ن  مومي ن أاياي ن أو نينو  ن:     

هةةةة  أولئةةةةك اي ياةةةةبون الةةةةذع  ع. قةةةةون م ةةةة انيه   مبي ةةةةةل مةةةة  طةةةةةال الةةةةوزاةل ا ك فةةةةة  املحاسووووبون الر نسوووويةن : -أ   

مكةة  معةفةةة اي ياةةب ن ع 313-91  ةةس اي ياةةبة ومةة  ا ةاةةوم م -بي يليةةة, و سةةألون مةة  طةةةال ةياةة   اة سةةيبيت

 والذع  ه  سيأل أ:

 املحاسب املركيي لة يينةالعون -1

لوكز نةةة ع.م ةة  اعةةام ةييمةةه اعم يةةيت ذات طبيعةةة نقاعةةة ،حيةةن انةةه ي عم ةةك ون ةةا ان العةةون اي ياةةب ا ةكةةزي       

 :صناو    س  ةاة اي ياب ن الةئيسيون ايةةون و ع.و س ا  يم ال.يلية

ويعةة ،امة ن  48ال ة  ع.كفةل ب ةي اي ياةبون الةئيسةيون ايةةةون  امنةيم اةكز نةة   ةس مسة.و  تةك   سةل اة سةيبيت  -

 ،ام ن اةكزقنة الةئيء   أاةكز نة ا ةكزي 

  أ3م.ياعة حسيق اةكز نة ا ف.وت لا  البنك اةازائة-

 

 

 

                                                 
 27، 49،ل ة  اداملتعل  شتحديد اإلجراءات املتعلقة شالنفقات العمومية وتنفيذها 21/07/1997ا  ةخ ما 286-97م  ا ةاوم ال.نفيذي 06ا يدل  -1

   أ 10،ص: 1997 و  ية 

 1 -  أ  93 : , ص ذكةه اسي ا   ا , مة ه اب 

3   Le compte courant du Trésor 
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 أمةن ال يينة املركيي -2

 ياةةب ا سةة ول   ةةس تنفيةةذ العم يةةيت ا يليةةة   ةةةس مسةة.و  ا ةكةةزي ةيصةةة فيمةةي ع.ع ةة  بمزانيةةة الةةةوزةات هةةو اي     

 اوام م  انية التسي س او م  انية ال.    أ

و ع.كفل بتسي س العم ييت اةكيصة بي  اسيت العمومية ذات ال ياه ايداةي  الوطنية  و عقةوم بمةنو تفةو ض ا ةس 

 ام ن اةكز نة   س مس.و  الويرأ ل.نفيذالعم ييت ا .ع قة بيل يئيت العمومية ذات ال ياه ايداةي اية يمية أ

 أمةن ال يينة الر نس ي.-3

وي ي ةةةةةة.  بتنفيةةةةةةذ العم يةةةةةةيت ا   انيةةةةةةة ،و   ةةةةةةس العمةةةةةةوم ت.مثةةةةةةل م يمةةةةةةه مةةةةةةا ال.كفةةةةةةل   1اةكز نةةةةةةةو .كفةةةةةةل اعم يةةةةةةيت       

   كز نة أبي عي يت اةكيصة ق ايايهاع  والعم ييت اةكيصة عية سيبيت اةكيصة بية

 أ أمناء ال يينة في الوالية-4

و ت.مثةةةةل م م.ةةةةه اياياةةةةية مةةةةا تنفيةةةةذ  م يةةةةيت النفقةةةةيت وايعةةةةةادات ا .ع قةةةةة بيلويعةةةةة ، عنفةةةةذالعم ييت ا .ع قةةةةة     

ل نفقةيت ا .ع قةة بيلةاوائة الوزاة ةةة    2بي   انيةة العيمةة ل اولةة  ةي  مسة.و  اية يمة  مة  ةة ل التسةايل ا  ةة 

ع قةةة بيلنفقةةيت العموميةةة ال ةة  عنفةةذهي اي ياةةبون العموميةةون ك ةة  العم يةةيت ا .  ةةس مسةة.و  اي  ةةا ،كمةةي عقةةوم بنس 

الثةةةةةينو ون   ةةةةةس مسةةةةة.و  الويعةةةةةة ، اضةةةةةيفة ا ةةةةةس ذلةةةةةك عقةةةةةوم امةةةةة ن اةكز نةةةةةة الةةةةةويرأ بيلعم يةةةةةيت ا .ع قةةةةةة بيي ينةةةةةيت  

 ا عي يت ا فوضة م  طةال اي ياب ا عن أ

يعم ةةون     م ياةةبون أاياةةي ن, وقيل.ةةي ا ف ةة وهةة  أولئةةك الةةذع  ع.ةةو س ت ميةةه  م يةةي  املحاسووبون الثووانويةن: -ب   

عمكننةةي تمي ةة  اي ياةةب ن الثةةينو  ن  313-91ت ة  ة ةةةاال وةةيبةةة م ياةةب ن ةئيسةة ن ومةة  ةة ل ا ةاةةوم ال.نفيةةذي 

 :3سيأل أ

 املحاسبةن الثانويةن (:4-1العكل )

 

 

 

  

-  

    

   
 ا صاة: م  ة ااد ال يلبة

 

 

 

 

                                                 
1Les opérations du trésor  
2 Imputation provisoire 

ل ة  ،لذي يحدد اإلجراءات التي يمسكها اآلمرون  شالصرف واملحاسبون العموميةنا 07/09/1991ا  ةخ ما  313-91م  ا ةاوم  31ا يدل  - 

 أ 7،ص: 1991ا .ميس 42،11 اد

ةيبضو 

 الضةائبأ

ةيبضو 

أم ا 

 الاولةأ

ةيبضو 
 اةاميةاأ

م يفظو 
 الةهونأ

أم ن اةكز نة 
 الب ايأ

أمنيم ةزائ  الق ي يت الص ية 
 وا ةاكز اعاتشفيئية اةايمعية
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 كمي ع.صا بصفة اي ياب ن الثينو  ن ل يسعا وا وص ت الس كية وال ا كية:  

 ةيبضو اليسعا وا وص ت الس كية وال ا كيةأ -

  ت الس كية وال ا كيةأ                          ةؤايم مةاكز اليسعا وا واص   -

ل لن امةةةةةيت ا قةةةةةةةل مةةةةةا القةةةةةينون األايسةةةةة    : عاضةةةةةه اي ياةةةةةبون العمةةةةةومي نالت اموووووات املحاسوووووبةن العمووووووميةن - ب

   كم ياةب ن هبةو يفاةكيصةة  ل و يا العمومأ بي .بيةه  مو ف ن  مومي ن بيعضةيفة ة ةس  م ةة مة  ايلن امةيت

  مومي ن:

وأدائةةه  1:  اعةةا  عيةة ن اي ياةةب العمةةومأ أو ا .مةةيده مةة  ةبةةل الةةوز ة ا ك ةةا بي يليةةةالتنصوونب وتسووليم املهوواه  -    

م  ةينون اي يابة  54اليم  القينونية ما حيلة  عيينه ألول مةل واك..يق تأم ن   س مس ولية ا يلية حسب ا يدل 

ب اي ياةةةب العمةةةومأ مةةةا م يمةةةه مةةة  طةةةةال الةةةوز ة ا ك ةةةا بي يليةةةة أو ممث ةةةه و نستةةةب   ةةةس هةةةذا العموميةةةة عةةة.  تنصةةةي

ال.نصةةةيب الةاةةةم  ت ة ةةةة م ضةةةة  سةةة ي  ا  ةةةيم الةةةذي ع ةةةب توةيعةةةه حضةةةوة ي مةةة  ةبةةةل اي ياةةةب ا بي ةةةة   يمةةةه 

د العيتيةةة والقةةي  واي ياةةب ا نه يةةة م يمةةهأ و بةة ن هةةذا م ضةةة التسةة ي  مةة  طةةةال اي ياةةب ا بي ةةة   يمةةه ل نقةةو 

وقموازنةةة  يمةةة ل عم يةةيت ايك. فةةة, و نيصةةة اةاةةةد ل مصةةو ة اي ياةة ية مةةه بيةةين مةةو ز لبةةوا ا ال. صةةيل والةةافه 

                                          ا يليةأ

الةةةذي : عةاةةةب اي ياةةةب مشةةةو ية ال. صةةيل أو الةةةافه ة فةةي لآلمةةةة بيلصةةةال وظووا ف املحاسووبةن العمووووميةن -ج

ع.صةال ما ةطية ا  ئمة أي أن اي ياب العمومأ له م يل الصة ة, و  ةب   ةس اي ياةب العمةومأ أن ع. قة  أن 

المةةة بيلصةةةال مةةةةر لةةه بمو ةةب القةةينون ب. صةةيل اععةةةادات ال ةة  أصةةاةت اةةناا  ي, كمةةي ع ةةب   يةةه أن عةاةةةب 

أأمةي مةا م ةيل النفقةيت في ةب 2ع.ةوفة   ى ةي  نيصة اةكض  ال   ص ة اعلغيم لسناات اععةادات والتسو يت وكذا

 :3  س اي ياب العمومأ ةبل ةبوله ألنه نفقة أن ع. ق  ممي ع ا

 م يبقة العم ية مه القوان ن واألنظمة ا عمول ب يأ -أ

 صفة المة بيلعةال أو ا فو  لهأ -ق

  ة ية  م ييت تصفية النفقيتأ -ل

 توفة اي .ميداتأ -د

 أأو أة ي م ل معيةضة أن الاعون ل   سقط أ يل ي -ه

 ال ياه اعبةارأ ل افهأ -و

 أ  سات  م ييت ا ةاةبة ال   نص    ى ي القوان ن واألنظمة ا عمول ب يأت -ي

 رأأالص ة القينونية ل مكسب اعبةا -ز

 

 

 

 

                                                 
  1 -ا يدل 34 م  القينون 90- 21ا  ةخ ما 15 أوت 1990 املتعل  شقانون املحاسبة العمومية ،ل ة  اد 35 ،15 اوت 1990 ،ص:14 أ

  2 - ا يدل 35 م  القينون 90-21، مة ه اب  ذكةه،ص:15 أ

  3 - ا يدل 36 م  القينون 90-21، مة ه اب  ذكةه،ص : 15أ
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   ياب العمومأ مس وي شكصيي وميليي ي يع.يس ااملسوولية املالية والش صية للمحاسب العمومي:  -د

 سةةي س اةةيبقيه، ةي اشةةأن  العم يةةيت ا وس ةةة ةليةةه منةةذ تنصةةيبه ة ةةس  يعةةة انه ةةيم م يمةةه أ ممةةي يعنةة   ةةام مسةة ولي.ه  ةة 

 سةةة مه ل م ةةةةيم ، و ت ةةةةا مسةةةة ولية  العم يةةةيت ال ةةة  ف صةةةة ي دون أن عبةةةاي أي ت فةةةةي أو ا نةةةسا  مةةةة  اشةةةأة ي  نةةةةا

 تقوم ا س ولية ا يلية بم ةد و ةنبيت نقر ما و.اي ياب م  طةال الوز ة ا ك ا بي يلية أو م  س اي يابة 

األمةةةوال و القةةةي  أو تنفيةةةذ العم يةةةيت ا يليةةةة ، فع يةةةه  غ يةةةة سةةةل نقةةةر مةةةا األمةةةوال ا و ةةةودل بيلصةةةناو  مةةة  أموالةةةه  

 اةكيصة اب.اام م  تية أ تنصيبه ة س  يعة انه يم م يمهأ

    يةةه اة ةةةص   ةةس ف ةةر دةيةة  ل وامةةة ا و  ةةة ةن التشةةاعا مةةا مسةة ولية اي ياةةب الفكصةةية و ا يليةةة تفةةة     

ةليةةه بيل. صةةيل أو الةةافه أ ةذا مةةي تبةة ن لةةه أن تصةةةفي مةةي  ع ةة  بةةه  يةةب مةة   يةةوق ا شةةةو ية  ةةيز لةةه ةفةةض القيةةيم 

 بيلافهأ

المةةة بيلصةةةال لةةه اياةة. ي ة مةةا ت ةةيوز الةةةفض ك.يبيةةي , و كةةون الةةافه ت ةة  مسةة ولي.ه , ومنةةه  سةةتبعا ا سةة ولية     

 : 1الفكصية وا يلية ل م ياب أ  س أنه ع ب   س سل م ياب أن عةفض ايم.ثيل ل غ س ةذا سين الةفض بمي ع ا

  أ ام توفة اي .ميدات ا يلية مي اا بيلتسبة ل اولة -

  أ ام توفة أموال اةكز نة -

  أانعاام ةنبيت أدام اةكامة -

  أطياه النفقة   س اعبةارأ -

 ت أو تأ  سل ةانة الصفقيت ا  ه ة  نامي يشنسط القينون ذلك أانعاام تأ  سل مةاةبة النفقي -

 مبدأ الفصل شةن مهاه اآلمريق شالصرف واملحاسبةن العموميةن:  املطلب الثالث

ليسةوا هة  الةذع   :يشكل هذا ا باأ ةوام النظةيم ا ةي ا ومفةيده أن الةذع  عو  ةون أوامةة ال.نفيةذأهداف املبدأ  -أ       

ع.كفل بذلك مو فون  مومي ن منفص ون    أص يق األمة والقةةاة ا ي ا،و سةتنا هةذا الفصةل ة ةس  عن زوة ي وةنمي

 :2 م ة م  ا يسةات

 وتقيا  ا  يم ب ن  م ي. ن: يسمو ب.وز ه -        

ة.يية ةداة ة وت.مثل ما ايلن ام وال.صفية واألمة بيلصةالأ حين ت.  ب م يةات وةاةات ةداة ة معينة سي :  ألولىا

 :   الثانية-ا و ف ن اةااد, ومعيعنة األ غيل وةبةام الصفقيت وذلك بيا.عميل طة  ووايئل تقنية وةداة ة , 

ف.ار ت ة ك األةصال بقبض اععةادات أو دفه النفقيت وها تتشيبه ما سل ا صية  العمومية ة في ل عم ية 

األو س ال   تا. ا م  ةداةل ألةة  أ حين مضمون ال.صةفيت اعداة ة وااه ومتشعب, ما ح ن أن العم ييت 

   أ وان ال يئفة األو سأاي يا ية تتس  بيل. ينس وهو مي عيسة ةانيدهي ة س أ وان م.م  ع   

ةةيب.ه و عمك  ل وز ة ا ك ا بي يلية م  مةاةبة األةصال العمومية ما ةطية وحاه الصناو , وقيل.ي ا ة ةافه  -

     س األ وان ا ك ف ن ب. ة ك هذه األةصال وةضو    له م  حين ال.عي ن والعزل والنسةية و  سهيأ

ة ة تار ايلن ام واألمة بيلصةال ما ح ن عةتب اي يابون عقوم المةون بيلصةال بمسك حسيبيت ةدا -

   النو  ن م  اة سيبيت واا.ا ص اةك لأ  التسي س , فتس ل ا ةاةبة م  ة ل مقيةنة حسيبيت

                                                 

 - ا يدل 48 م  القينون 90- 21،مة ه اب  ذكةه،ص:15  أ1 

 أ   أ 90  :مة ه ايب أص ،اسي ا   ا  -2
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م   أن مباأ الفصل فض      س يل ا ةاةبة منه الن و ة أ حين يشكل سل من مي مةاةبي لآلةة , ع.ف ر   

 ل اية. س وال.واط   مي عمك  حاونه لو س ا العون الواحا بييلن ام والتساعا معي أ حسيبيته ، وقيل.ي ا عق

 : الواردة  لى مبدأ ازدواجية األ وان االستثناءات-ب

ات ا عقال ع دي ال. بي   باأ الفصل ب ن أ وان ال.نفيذ ة س البطم ما تنفيذ العم ييت ا يلية نظةا لق ةام         

والةةيبة الصيةمة ممي عنقر م  مةد ودعة العم ييت ا يلية لذا و ات اعض ايا. نيمات   س اعض العم ييت 

                ل.افيا حال هذا العبم                                    

: عباو ت بي  مباأ الفصل ب ن المة بيلصةال واي ياب العمومأ نس يي  االستثناءات في مجال اإليرادات -1

ذي ما م يل اععةادات مقيةنة ب. بيقه ما م يل النفقيت ، في س س ي عت.ظة  بي ةل م م.ه أمة ال. صيل ال

 صيل أعةد ةليه م  المة بيلصةال ةذ عأ أ  يلبي اعا ال. 

:  كس م يل اععةادات فإن م يل ت بي  مباأ الفصل ما النفقيت  به االستثناءات في مجال النفقات -2

وها  1 1993م    مي  اا اعض ايا. نيمات النيدةل أو اي اودل ال   و   ي ا شةا ضم  ةينون ا يلية 

 تار :

  ا افو يت ال   تم     طة   التس يقيت 

  الوا بة الافه اعنوان دعون الاولة، وأعضي ةسيئة الصةال   س ةأس ا يل الاع  األص ا والفوائا

 األص اأ

     .العمومأ ال   اا.فيدت م   النفقيت ذات ال ياه الن يرأ، ال   نفذت اعنوان  م ييت ال

 تمو  ت ةية ية 

 : وكذلك باون أمة الصةال بيلتسبة ل نفقيت ال.يلية 

  افو ة م  م  انية الاولة أمعي يت ايايهاع  ومعي يت ال.قي ا ا 

 ا ةتبيت ا افو ة أل ضيم القييدل السيياية وأ ضيم اة كومة أ 

 ا صية ا واألموال اةكيصة أ 

 .املبحث الثالث: مراحل تنفيذ النفقة العمومية 

 نظ  ا شةا  م ية ال.نفيذ ل نفقيت العمومية وف  أةبه ة وات , الث ث األو س ةداة ة وت.مثل ما :   

 ايلن ام وال.صفية واألمة بيلافه واةك ول األة سل م يا ية وت.مثل ما الافه أ

 : ا ةح ة اعداة ة :  املطلب األول   

 وفى ي ت.  العم ييت الث نة التية :              

 ايلن ام  أ1

 ال.صفية أ2

 األمة بيلافه أ3

 1«وم الاع يعا ايلن ام اع ةام الذي ع.  بمو به ةنبيت نش:»  االلت اه -أ    

                                                 

  1 - ا يدل 153 م  ةينون ا يلية لسنة 1993 ا  ةخ ما 01/19/  1993 ل ة  اد4،صيدةل ما 20  ينفأ 1993 ،ص: 9 أ              
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أي اعبةةةيةل أةةةةة  ايلنةةة ام هةةةو أن ت.ع ةةةا هيئةةةة  موميةةةة ب. مةةةل  ةةةبم معةةة ن تصةةةبو بمو بةةةه الاولةةةة ماعنةةةة ل غ ةةةس،      

سةإبةام صةةفقة أو  عيةة ن مو ةةا أو اةنةةسا  أأأو  سهةةيأ وتمةةنو صةة حية ال.ع ةةا ل مةةة بيلصةةةال ا ك ةةا بتسةةي س الفصةةل 

 ةةاديأكمةةةي ةةةةا عتشةةةأ ايلنةةة ام نتي ةةةة واةعةةةة معينةةةة عنستةةةب   ى ةةةي النةةة اماي .ةةةوي ل  .مةةةيد، ومنةةةه فةةةييلن ام هنةةةي يع.يةةةس 

الاولةةة بإنفةةي  مب ةةغ مةةي ، مثةةيل ذلةةك أن تتسةة ب اةةييةل حكوميةةة مةةا ةصةةيبة مةةواط  ممةةي عضةة ة الاولةةة   ةةس دفةةه مب ةةغ 

  عو ض ، ومنه الواةعة هني ميدعة و  س ةةادعة أ

يم اعمل م   أنه أن ع عل الاولة ماعنةةأو مك  تصةتيا ايلنة ام وما س .ي اة يل. ن فإن ايةتبيط بيلنفقة يعن  القي

 ة س الن ام ةينونأ والن ام م ياب :

هةو ال.صةةال الةذي عقةوم بةه المةة بيلصةةال ل. قية  منفعةة أو ةامةة تة دي ة ةس ةنشةيم    االلتو اه القوانوني: -1

 الاع أو أةذ هذا النوا  ال أ كيل من ي:

 شة عية    عي ن مو ا   نفقيت نيت ة م   ةام ت بي  نصوص  -

 نفقيت نيت ة    ةبةام  قا أو صفقة  مومية م  ةبل المة بيلصةال      -   

  االلت اه املحاسبي : -2             

وتة م.ةةةه ة ةةةس م ياةةةبة  سةةةمو ل مةاةةةةب ا ةةةي ا  وهةةةو تصةةةةال ال حةةة  ل لنةةة ام القةةةينونأ و مثةةةل ال.عب ةةةس العةةةادي لةةةه        

النفقةةةةة مةةةةه اي .مةةةةيد ا ةةةةةةر بةةةةه، وكةةةةذلك  ةةةةة ية النفقةأواةاةةةةاعة بيلةةةةذكة أن ايلنةةةة ام ال. قةةةة  مةةةة  مةةةةا  ت ةةةةيب  

ع.  ةةب ة ةةااد ب يةةةة ايلنةة ام مةة  طةةةال المةةة بيلصةةةال وتةفةة   بيلنفقةةة اةةوام  ع قةة  بنفقةةيت التسةةي س أو اياةةتثمية

 تة   انا ط ب، فيتوةل  ك ية  أو هذه الب يةة بيلونيئ  الثب

 التصفية : -ب  

 ا ت اعةةةةا ا ب ةةةةغ ا نستةةةةب دفعةةةةه والةةةةذي يع.يةةةةس دعنةةةةي نتي ةةةةة هةةةةذا  ايلنةةةة ام و ةةةة.  ةصةةةةمه مةةةة  اي .مةةةةيد ا قةةةةةة مةةةةا وهةةةة       

ا   انيةةةة  مةةةه ضةةةةوةل ال.أكيةةةا   ةةةس أن الةةةافه عكةةةون اعةةةا انه ةةةيم األ مةةةيل , وذلةةةك ح ةةةل تةةة.مك  الاولةةةة مةةة  ت اعةةةا مب ةةةغ 

 الاع    س ن و فع ا ، وال.صفية تمة بمةح . ن :

وهةةا ال.أكةةا مةة  أن ا سةة.فيا الةةذي ع يلةةب باعنةةه ةةةا النةة م بكةةل الوا بةةيت ال ةة   مووة املقدمووة :إثبووات ال د -1

 فةض    يهأ 

وهةةا ت.مثةةل مةةا تقةةاعة القيمةةة الصةة ي ة لةةا  ال يئةةة وال. قةة  فيمةةي ةذا سةةين هةةذا  التصووفية فووي حوود تا هووا : -2

 مس. قي  الاع 

 األمر شالدف  :      - ج

 مةةة  21ا ةةةيدل « يعةةةا األمةةةة بيلةةةافه أو ت ة ةةةة اة ةةةوايت اع ةةةةام الةةةذي عةةةأمة بمو بةةةه دفةةةه النفقةةةيت العموميةةةة »          

عةأمةه  أت.مثل مةح ة األمة بيلافه ما األمة الك.يبأ الذي عو  ه المة بيلصةةال ة ةس اي ياةب العمةومأ21-90القينون 

 بيلصةالأ   حل الث ث السيبقة ها م  م يم المةفيه بافه النفقة العموميةأ واةااعة بيلذكة أن ا ةا

 

 

 

                                                                                                                                                         
 أ13،مة ه اب  ذكةه،ص:09/21م  القينون  19ا يدل - 1
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 : املرحلة املحاس ية املطلب الثاني

 وفى ي ت.  ا ةح ة األة سل ل.نفيذ النفقة العمومية وت.مثل ما مةح ة الافه أ          

ةبةةةام الةةاع  يعةةا الةةافه اع ةةةام الةةذي عةة.  بمو بةةه » وال ةة  تةةنر  12-90مةة  القةةينون  22حسةةب نةةر ا ةةيدل  هةةةةةالاف 

والةةةافه هةةةا ا ةح ةةة اي ياةةة ية, عةاةةةةب بصةةةادهي اي ياةةب العم يةةةيت اعداة ةةةة السةةيبقة لي.أكةةةا مةةة  تةةةوفة «  العمةةومأ

 اي .ميدات ا يلية الكيفيةأ

  أصل ا عن ا مة ةدةال النفقة ما الف -    

 ةن يز العمل ا قصود بيلافهأ -    

أو اليسعةاي أو بوااة ة حوالةة بة اعةة  فه ليصب ا ب غ ما اة سيق البنكةأاعا ذلك عقوم اي ياب ب. ة ة حوالة د   

 لفيئال ا عن أ 
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 .خاتمة الفصل

 ةن  ل نفقةةةةيت العموميةةةةة أهميةةةةة بيلغةةةةة مةةةةا اة يةةةةيل اية.صةةةةيدعة ومةةةة  نةةةة  تم.ةةةةا  نيةهةةةةي ة ةةةةس بةةةةي ا  وانةةةةب اة يةةةةيل أ         

والنفقةةيت العموميةةة عةة.  صةةةف ي مةة  طةةةال أ ةةوان ما.صةة ن ت ةةاده  الاولةةة وتاةةول   صةة حييت وااةة.عميل  هةةذه 

مةة اعةال مةاحةل ، ف نةيا مةح ةة ةداة ةة األموال ، كمي ت اد م يل اة.صيصي    ،كمةي أن هةذه العم يةة  ال.نفيةذ  ت

وها م  اة.صيص األمة بيلصةال ومةح ة م يا ية م  اة.صيص اي ياب العمومأ وهيت ن ا ةح . ن م.ص . ن 

 حين ع.  ال.نفيذ اة س  ل ذه النفقيت أ
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 الفصل الثاني: الرقابة على تنفيذ النفقة العمومية

 

 مقدمة الفصل

ك إن مفهوم الرقابة واسع ويختلف تعريفه  بهاالت م ملهاس اسهتع،ال ك ولجهل ملاله  ميهاوج لها اليهاس ا ها ا             

ائق فقه،ك أمها عهل بواسطة الوثه وللرقابة أهاام سياسية وماليةك إجارية واقتصاجيةك وها تتم إما لا عين ا كان أو

 هها رقابهة دعها توقيتها فهي إما تكون قبل تنفيذ النفقة الع،ومية وتسمى رقابة سابقةك أو تكهون م ممهة للنفقهة وإمها

 تنفيذ النفقة وتسمى رقابة الحقة.

ولهها هههذا الفصههل سههىتطرا إ ههت مفههاهيم وتعههاريف حههوس الرقابههة ع،ههت انمههواس الع،وميههةك  ،هها  قههوم باراسههة للرقابههة   

اليههة السههابقة للتنفيههذ وفتههها هسههتعرا مهههام ا راقههب ا هها ا و قههوم باراسههة عامههة عنهه ك  ،هها  قههوم باراسههة الرقابههة ا 

تطهههرا ا  ممههة والرقابهههة ال حقههة للتنفيهههذك و تعهههرا فتههها للرقابهههة الذاسهههقية وا اليههةك و هههذا الرقابهههة ال   ا يههةك  ،ههها  

  زايا وعيوب هذا النوع مل الرقابة.
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 األول: مفاهيم عامة حول الرقابة املبحث

إن للرقابههههة ميههههاان واسههههعكعرم تطههههورا   بيهههه د ومتواطههههلة طههههاحبب تعقهههها الى هههها ا  وتنوعههههها مههههع   هههه   يههههم       

ا ؤسسههها  ومهههلامة الوسهههائل الق هههريةك ا اجيهههة وا اليهههة ا سهههتع،لةك يصهههعب فتهههها يومههها دعههها يهههوم ال سهههيي  إ ا تج ههه  

د وا علومهههها  ا تافقههههة وانالطههههاتك واال يرافهههها ك بههههل والت عههههب أحيا ههههاك حيهههه  تعقهههها الرقابههههة مههههل الع،ليهههها  ا نلههههز 

الوظائف اإلجارية الهامةك نن االالتبار الذقيقي لإلجارد يباو في،ا تيقهق مهل  تهائع معينهة لها اهوت ماتهان  سهتهام 

 تيقيق .

 والطواتها إ ت جا ب أ واعها.لذا سنقوم بهذا ا بي  بتقايم مفاهيم عامة حوس الرقابة أسسها 

             املطلب األول: ماهية الرقابة 

تتعههاج تعههار يههف الرقابههة حسههب تعههاج عل،ههات اإلجاردك فقهها عرفههها هتهه ي فههايوس بق ههها   تنطههوي ع،ههت التيقههق               

راهها ههو اإلرهارد ع،ها تهان تهل ءهييت ييهاا  بقها لمللطهة ا واهوعةك والتعلي،ها  الصهاجرد وا بهاجن الذهاجد وأن  

.وال تقهف الرقابهة عنها 1ذاوثها وها تطبق ع،هت تهل ءهييت إ ت  قاط الضعف وانالطاتك بقصا معاليتها ومنع تجرار 

حا   ف اال يرافا  بين  تائع اللطهة ا اليهة والتنفيهذ الفع،ها لههاك إ ،ها تهاالل لها إ هار ترهذيت اال يرافها  دعها 

 .2عية القرارا  الواجب إتباعهاتيايا أسبابها واليها  ا سؤولة عنها و و 

ي،جهههل أن هعطهههي الرقابهههة طهههفة ا  هههاها والفيهههق وا تادعهههة والتهههاقيق وا راجعهههة والتيقيهههق. والرقابهههة مهههل              

 حي  مفهومها االقتصاجي ها ا،ان احت ام اللطة ا واوعة ومعاال  انجات وترذيت ما وقع مل ا يرافا .

يكفقا الصق للرقابة حيزا  بي ا لا طلب مواهوعات  حيه  ا يقهاا الهو يي لها بابه  القهاهي أما ا  رع اليزائر           

أربهههع طهههفيا  تاملهههة  واهههوع الرقابهههة   هههف مهههل ال لهههها عهههل اللالفههها  ا ت تبهههة ع،هههت الت عهههب بهههانمواس الع،وميهههة 

 . 3تهاوعقوباتهاكوهو يرى أن الغاية مل الرقابة ليسب مطارجد النقائق ولجل  يفية القضات عل

 ،ا أن الاستور قا أفرج  واوع الرقابهة فصه  تهام ك أرهار فيه  إ هت أناق ا راقبهة تسهتهام اه،ان تسهيي  أحسهل   

 نجهزد الاولة لا  طاا احت ام ا يقاا الو يي والاستور وقوا ين الب جق

تق ها ية والج ف عل اال يرافها  والأما ا راقبة ا الية فهيا تلك التي تهام إ ت ا،ان س مة التصرفا  ا ال         

 مل ماى مطابقة الع،ليا  ا الية للقوا ين والتعلي،ا  ا واوعة  ،قياس للع،ل.

وبالتها ا فالرقابههة ع،هت انمههواس الع،وميههة تعيهي التفتههيو وا  حاها  وا تادعهها  والتيقيههق مهل االسههتع،اس الذسههل   

وثههههههائق والذسههههههابا  واحتهههههه ام القههههههوا ين وا راسههههههيم والتعلي،هههههها  لإلمكا يهههههها  الق ههههههرية وا اجيههههههةك وا اليههههههة و ههههههذلك ال

ا واوعة  ،قياس لع،ل ا سي يل والع،ل ع،ت معاقبة اللالفينك في،جل استخ ص مفهوم الرقابهة ع،هت انمهواس 

الع،ومية ع،ت أ ها م حاة ومتادعة النفقا  واإليهراجا  التهي يقهوم بصهرفها وتيصهيلها اناهلاص الهذيل الهوس لههم 
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ا ون  لههكك والتيقههق مههل مههاى مطابقتههها للقواعهها وا قههاييي ا واههوعة لتناي،ههها تههقن يتق هها مههل أن االلتههزام أو القهه

انمهههر بهههالعرا اللهههاص بنفقهههة معينهههة قههها تهههم طهههرف  أو االلتهههزام بههه . وع،هههت اهههوت التعهههاريف السهههابقة يت ههه  ع،هههت أن 

 الرقابة ع،ت انمواس الع،ومية ت ،ل  ماي،اا

إلثباتههها  امهههل  هههذة وسههه مة الع،ليههها  التهههي تهههم تنفيهههذهاكوما ي بهههع  لهههك مهههل المليهههوت إ هههت  ا وههههو التق هههاالفحصصص  -أ

 وانجلة اللتلفة توسيلة لتق ا مل س مة القياس الجمي والنقاي للع،ليا  ا الية.

يهههها  ا اليههههة ا يقصهههها بهههه  إمكا يههههة الذجههههم ع،ههههت الذسههههابا  اللتاميههههة  تغييهههه  سههههليم ع،ههههت   يلههههة الع،لالتحقيصصصص  -ب

 اد وا ر ز لا  هاية ماد معينة.وانرط

 .1ا وهو بلورد  تائع الفيق والتيقيق بصفة راملة ل سلي،ها لمليها  اللتصةالتقرير -ج

 

 أهداف الرقابة على األموال العمومية املطلب الثاني:

ا وفهق ب نفيهذه انمواس الع،وميهة يلهب أن تكهون مرالصهة مهل  هرم السهلطة ال  هر عية حتهى تقهوم الذكومهة           

                                              :2ا سار الذي الصق لها مع ال سيي  الذسل وترريا االستع،اس وي،جل أن  تطرا إ ت انهاام التالية

طههه، ا واهههوعة في،ههها يتعلهههق بتيقيهههق  تهههائع معينهههةك بييههه  تتضههه،ل ههههذ  ا عهههاجال  لههها الذجهههمك لا  الهامضههه -1  

 و ذلك اإلجراتا . الجيفك الزمل والتكلفة

 يرافا  أو انالطات التي وقعهب أثنهات التنفيهذك و هذلك البيه  عهل مواقهع الللهل التهي تهؤجي إ هت الج ف عل اال  -2  

 ت سا (.الاللاص با اس العام ) التبذيرك الت عبكالغوكواإل 

مستقب ك و ذلك تههام إ هت لع،ل ع،ت معالية هذ  اال يرافا  واتخا  هذ  االحتيا ا  الواجبة  نع حاوثها  ا -3 

البي وقرا ية والت،ا ل اإلجاريك و هذلك التيقيهق لها الاهروم التهي    ا صال  الع،ومية و لك ب،ياربةتيسين سي

 يتم فتها استخاام الوسائل الق رية وا اجية مل  رم انجهزد اإلجارية واالقتصاجية للاولة.

 :م إ تأما في،ا يتعلق بالىسبة لل،راقبة ا الية فتها  

 اإلثبا (.)   وا س ق،را  القبوتيةة الع،ليا  ا اليةك والتيقق مل  ذة الافاتر والسي  يالتق ا مل ط ح -1 

 سهههههتلزم مراجعههههههة لتق ههههها مهههههل عههههههام تلهههههاوم الوحهههههاا  النقايههههههة لههههها اإل فهههههااك وحههههههاوج االعت،هههههاجا  ا قهههههررد م،هههههها ا -2

 مس ناا  الصرمك و ذة توقيع ا وتل لهم سلطة االعت،اج. 

انهاام مل أقام أهاام الرقابة  تعت   هذ ،لية التفتيو ا ا ا والتي يقوم بها جهام إجاري تادع لومارد ا الية ع -3

 ا اليةك أما انهاام الذايقة فتت،قل في،ا ي،اا

 لتق ا مل  فاية ا علوما  وان ا،ة واإلجراتا  ا ستخامة.ا -1    

                                                 

  .    05اك ص1994مؤسسة رباب اليامعةك سنة كاإلسجنارية  مصر  كمبادئ وأسس املراجعةعبا الفتاح الرذلا  - 1

 .246اك ص  ر  مرجع سبق كعبا الجريم أبو مصطفى  - 2



 ة العموميةالرقابة على تنفيذ النفقالفصل الثاني:

 

25 

 

 لل،يزا ية وفقا للسياسة ا عت،اد. اماى التزام اإلجارد لا تنفيذه -2    

 يان آثار التنفيذ عل مستوى الى اط االقتصاجي واتلاه .ب -3    

 لرب، بين التنفيذ وما يتخلل  مل إ فاا والنتائع ا ت تبة عل هذا التنفيذ.ا -4    

 

  أسس وخطوات الرقابة الفعالةالث: املطلب الث

قهههههة ل ههههههاام ا هههههذتورد سهههههابقا يلهههههب علينههههها مراعهههههاد مل،وعهههههة مهههههل انسهههههي لكهههههي تكهههههون الرقابهههههة فعالهههههة وميق           

 واللطوا  ا اروسة والذاجد مسبقاكوالتي ي،جل تقيا ها في،ا ي،اا

 األسس التي تقوم عليها الرقابة: -أ

يلهب أن تقههوم لهها أي منا،ههة ع،ههت مل،وعههة مههل انسههاس أه،هههاا أن ت ناسههب الرقابههة مههع  بيعههة الى ههاطك وظههروم   

ا  الع،ههههل اإلجاري مههههق ا أسههههاليب الرقابههههة التههههي تسههههتخامها اإلجارد ا ر زيههههة يختلههههف عههههل أسههههاليب الرقابههههة ومقتضهههي

ا سهههتخامة لههها اإلجارد ال مر زيهههةك حيههه  يلهههب أن ت،هههارس الرقابهههة لههها الوقهههب ا ناسهههب بييههه  تسهههاهم لههها ا   هههام 

تفيال  م،ههههها يهههههؤجي إ هههههت تكهههههاليف اال يرافهههها  أو انالطهههههات لههههها الوقهههههب ا ناسهههههبك حتهههههى ي،جهههههل عهههه   ا وقهههههف قبهههههل اسههههه

 .1إاافية

وههها تعيههي أن تكههون ا عههايي  الذههاجد للرقابههة مواههوعية بييهه  اليتههاالل العامههل الههذاتي لهها الرقابههةك  املوضصصوعية: -

تقن تكون ا عايي   ،ية ي،جل قياسهاك فيلب أن يكهون ا راجهع أو ا راقهب مسهتق  لها الصهيت  وتفجيه   لها تهل مها 

 لع،ل.يتعلق بإجراتا  ا

ا يلههب أن يت،يههز الناههام الرقههابي با رو ههة وقابههل للتعههايل وفههق الاههروم ا تغيهه د للع،ههلك و ههذلك  يلههب أن املرونصصة  -

يتصههههههف بالواههههههوح والقسهههههها ة و ههههههذلك يلههههههب أن يكههههههون الناههههههام الرقههههههابي قليههههههل التكههههههاليفك بييهههههه  ال   ههههههكل عب هههههها 

اتخا هها لترهذيت انواهاع ومعاليهة انالطهات  اإلجهراتا  الواجهب  ذلك يلب أن يقهام الناهام الرقهابياقتصاجيا.و 

وههذا  عيههي أن الناههام الرقههابي يلهب أن ال يقتصههر ع،ههت ا   ههام انالطههات واال يرافها  عههل اللطهه، ا واههوعةك بههل 

 مل الواجب أن يكون الناام الرقابي مق،را بيي  يبين الطرا واإلجراتا  الترذييية.
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 اال كل التا ا ع،تا تنطوي ع،لية الرقابة خطوات الرقابة -ب 

 خطوات الرقابة( : 1-2شكل)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .ا صارا مل إعااج الطالبة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ا بييه  ت هي  ا عهايي  ع،هت ا قهاييي ا واههوعية تحديصد املعصاي ا الرقابيصة    

التهههي تسهههتخام لقيهههاس النتهههائع الفعليهههة لههها ا نا،هههة و لهههك بواهههع معهههاال  

معينههههة لهههه جاتك وتيتههههوي هههههذ  ا عههههايي  ع،ههههت وحههههاا  ع،ههههل ميههههاجد لقيههههاس 

  ،ية الع،لك مستوا  والزمل ال مم ل جات.

 

ادعا تيايا ا عايي  الرقابيةك يلب قياس انجات الفع،ا ثم قياس األداء 

مقار ت  بذلك ا عايي  وا عاال  السابق واعها وهذ  ا طابقة ت،جننا مل 

 معرفة أو أو ا   ام ماى اال يرام.

 

 

وتيليهههههل ة ا جراسههههه اتصصصصصصأليط األخطصصصصصاء أو النحرامصصصصصات التصصصصصي تصصصصصم ا   صصصصصام    

 عرفههههههة أسههههههبابها والعوامههههههل التههههههي أج  إلتههههههها ثههههههم ترههههههذيت هههههههذ  اال يرافهههههها  

وبالتا ا الغاية مل الرقابةك وقا يت،قل هذا الترذيت لا إعاجد توم هع ا ههام 

 تناهيم  أو ينسهو رؤ االالتيار انفضهل لل، أو توايت الواجبا  أو عل  ريق

        برامع 

 .املينتاريقية للع              
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 املطلب الرابع: أنواع الرقابة

تعت ههه  الرقابهههة للهههنام ا علوماتيهههة مهههل بهههين أههههم الوسهههائل ا قومهههة لههههذ  الهههنام وع،هههت وجههه  اللصهههوص  اهههام             

ج منههه  توليههها معلومهها   ا  مصهههااقية ومع ههه د عههل الواهههعية الذقيقيهههة لل،ؤسسهههة ا علومهها  الذاسهههقية الهههذي يههرا

وم ئ،ة التخا  القرارا ك لذلك با  مل الضروري ع،ت ا ؤسسة االقتصاجي الع،ل بنوع هعين مل الرقابهة يناسهب 

رهههكلهاك  ي،هههها و بيعهههة ه ههها ها مهههل جههههة ومهههل جههههة أالهههرى  عطهههي مصهههااقية وطهههراحة أ  ههه  لل،علومههها  واههه،ان 

 ستع،،ا القوائم ا الية وسوم  ،يز بين مختلف أ واع الرقابةا   

 من حيث األج زة) ال يئة( القائمة بالرقابة: -1

وههههها التههههي تههههتم مههههل جاالههههل السههههلطة التنفيذيههههة  فسهههههاك حيهههه  يقههههوم دعهههه  مههههوظفي الذكومههههة  الرقابصصصصة الداخليصصصصة: -

قسهههههام ا راجعهههههة لههههها ال هههههرتا  التلاريهههههة أ ب،راقبهههههة مهههههوظفي الذكومهههههة اذالهههههريلك وهههههها لههههها ههههههذا قريبهههههة ال هههههب  ب،ه،هههههة

ورؤسهات ا صهال  مهل رقابهة ع،هت مسه ولتهمك وهها  الرقابهة الااالليهة مهايقوم به  الهومراتل والصناعيةك فيعت   مهل قبيه

كحيهه  ت،ارسههها   وههها التههي ي،ارسههها ا طلههب الع،ههومي ع،ههت انمههر بالهههام مههق  ك1 اتيههة أو إجاريههة لههذلك تسههمى رقابههة

لتنفيههههذ وا  ههههرفة عليهههه  تالرقابههههة ا عاراههههة مههههل  ههههرم لينههههة فههههتت انظههههرمك تقههههوم العههههروا ع،ههههت الهي ههههة القائ،ههههة با

 .الصفقا  الع،ومية

رقابيهة مختصهة  ههزدأو أجوها التي تقوم بها هي ها  مسهتقلة و يه  الااهعة للسهلطة التنفيذيهة  الرقابة الخارجية: -

لذاسههههبةك ا ف  ههههية العامههههة لل،اليههههة ك الههههومارد مههههل الههههار  التناههههيم) ا ؤسسههههة( وعههههاجد هههههاا ا راقههههب ا هههها اك مللههههي ا

 الوطية.....إلخ.

 :ا وها إما ماجية أو مياسقيةمن حيث الطبيعة  -2

هههو  ا وهها تخهق القهيم ا ل،وسهة مهل م،تلكها  ا ؤسسههة للتق ها مهل وجوجهها الفع،ها مقار هة مهع مها الرقابصة املاديصة-

 مقلا موجوج لا الافاتر والسي   الذاسقية )اليرج الفع،ا(

 ة.يلتق ا مل أن ا بالغ ا سيلة لا الافاتر موجوجد فع  لا اللزا ة الذاياا -1

 لتق ا مل أن اللوامم والتلهيزا  ا سيلة موجوجد فع  لا ا ؤسسة.ا -2

 لتق ا مل وجوج ا ،تلكا  العقارية ا سيلة وأ ها مستخامة فع  لصال  ا ؤسسة.ا -3

اسا إ ت التق ا مل أن ال سييل الذاسبي قا تم د كل سليم ررعا وقها وهيك بنهاتا وتهام أس الرقابة املألاسبية:-

ع،ههت الوثههائق اإلثباتيههة ال ممههة وهههو رههامل لي،يههع الع،ليهها  التههي قامههب بههها ا ؤسسههة وبلايههة وجقههةك إ ههت جا ههب هههذا 

 يلزم أن يكون ال سييل الذاسبي فوري أي أن لا حين .
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 جزئية:و م ا إلى شاملة من حيث الألدود: ويمكن تقسي -3

وت هه،ل هههذ  الرقابههة ج،يههع الههافاتر والوثههائق الذاسههقية لل،ؤسسههة أي إتبههاع الع،ليهها  ا اليهههة  الرقابصصة ال صصاملة:-

الطههههود بخطههههود بههههاتا بى ههههقد النفقههههة حتههههى تنفيههههذها الفع،هههها وتسههههييلها أي التق هههها مههههل رههههرعية وقا و يههههة اإلجههههراتا  

 الذاسقية والوثائق اإلثباتية.

وتختق عاجد دع،ليا  ركوك فتهها أو ع،هت الع،ليها   ا  القي،هة ا اليهة الجبيه دك وت،هارس ههذ   ة الجزئية :الرقاب-

 الرقابة ع،ت جزت مل مواوع الرقابة باعتبار   ،و  .

 من حيث التكرار: - 4

ل قابة متصهلة بكها وتكون الرقابة لا هذ  الذالة مرتبطة ارتبا ا تاما دع،ليا  ا ؤسسة أي تكون ر الرقابة الدائمة-

ع،ليههها  التنفيهههذك وهههها تت،قهههل لههها رقابهههة ا راقهههب ا ههها ا مهههل الهههار  ا ؤسسهههةك ورقابهههة الذاسهههب الع،هههومي مهههل جاالهههل 

 ا ؤسسة.

و أ           و قصها بهها تلهك الرقابهة الذهاجد سهوات ت ه،ل ع،ليها  ميهاجد أو ميهاجد الوقهب وا هاد ا الرقابة املؤقتصة-

 .ا ف  ية العامة لل،اليةا كان ولا الغالب تقوم بها 

لفعالية الرقابة مل ال ل  وي،جل أن  ،يز بهين ثه ا  وهو ا عيار ا ع،وس ب  بج  د  ارا من حيث زمن الألدوث:  -5

 أ واعا

نفقهة أي وتسهمى الرقابهة أو ا اهعهة أو الوقائيهة ويقصها بهها الرقابهة التهي تسهبق تنفيهذ ال الرقابة السابقة للتنفيذ : -

ا وافقهههة السهههابقة نجههههزد الرقابهههة ع،هههت القهههرارا  اللاطهههة بصهههرم انمهههواس الع،وميهههة   وتت،قهههل لههها رقابهههة أ هههها ت،قهههل 

 ا راقب ا ا ا ولينة الصفقا  الع،ومية.

ت،قهل ا وتسمى أيضا بالرقابة ال ممة   وها ع،لية تيقيق وتهاقيق ا سهايرد لع،ليهة التنفيهذ وتالرقابة أثناء التنفيذ-

 فيذ للتق ا مل سي  التنفيذ حسب السياسا  واللط، ا واوعة .لا ع،ل أعوان التن

 وهههها تلهههك الرقابهههة التهههي ت،ههها ع،ليهههة التنفيهههذ   أي دعههها حهههاوا اإل فهههاا وهههها تع،هههل ع،هههتالرقابصصصة الةحقصصصة للتنفيصصصذ :  -

 الطاتان  ال   امالفيق الاقيق للع،ليا  ا الية التي قامب بها ا ؤسسا  الع،ومية  ا  الطادع اإلجاري وهذا 

 انالطهات فيسهب   بهل لذاسهبة أعهوان ال   هاما رتجبة و ي  ال رعية دعا وقوعها   وللعلم أن ههذ  الرقابهة لهيي 

 التنفيذ وتيايا ا سؤوس عنها.  
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  الرقابة السابقة للتنفيذ :املبحث الثاني 

وهها تههام  ,رس مهل قبهل الصهرم الفع،ها أي أ هها ت،ها كتعت   الرقابهة ا اليهة السهابقة مهل انرهكاس اللتلفهة للرقابهة  

 ولهذلك يطلهق علتهها اسهم الرقابهة الواقيهة أو الوقائيهة وتتجفهل بهها مصهملذة كأساسا إ هت منهع ارتكهاب اللالفها  ا اليهة

 .لية  عينهم الومير ا كلف با ا كمل مصال  الومارد ا كلفة با الية تسمى ا راقب ا ا ا ب،ساعاد مراقبين ماليين 

 املراقب املالي  :ب األول املطل

I - ههو عهون مهل انعهوان ا كلفهين بالرقابهة القبليهة ع،هت تنفيهذ النفقها  الع،وميهةكويتم  : تعريف املراقب املصالي

 . 1مل بين موظفي ا ايرية العامة لل،يزا ية  تعيين  بقرار وماري مل  رم الومير ا كلف با الية

 .  2ا راقب ا ا ا ا ساعاوي،جل الت،ييز بينا ا راقب ا ا ا و 

إ هت أحها  ويىت،هون   عهين مهل بهين ا هوظفين الهذيل ي،ارسهون مههامهم لها ا ايريهة العامهة لل،يزا يهة : املراقب املالي  -أ    

   :الرتب التالية 

 ا ف و ا ر زي لل،يزا ية أو ا وظف الذي ل  رتبة معاجلة. -  

الصههفة لهها  عاجلههة ولهه  ال،ههي سههنوا  أقاميههة بهههذ الههذي يىتمههي إ ههت رتبههة ما فهه و الرئييههيي لل،يزا يههة أو ا وظههف  -  

 . 3مصال  الومارد ا كلفة با الية وهو ا سؤوس ع،ت سي  ا صال  ا واوعة تيب رقابت 

يىت،هون و  عين مل بين ا وظفين الهذيل ي،ارسهون مههامهم لها ا ايريهة العامهة لل،يزا يهة  :داملراقب املالي املساع -ب   

  :أحا الرتب التالية  إ ت

ا وظفون الذيل لهم رتبة ا ف و الرئيييي أو لهم رتبة معاجلة يققتون ال،ي سنوا  أقامية لا مصهال  الهومارد  -    

وههو مسهؤوس لها حهاوج االالتصاطها  التهي يفواهها إليه  ا راقهب ا ها ا عهل انع،هاس التهي يقهوم بهها  . ا كلفهة با اليهة 

 . 4والتقري ا  التي  سل، 

 . 5 ،ا يوجا مراقبين ماليين ع،ت ا ستوى ا ر زي وآالريل ع،ت ا ستوى الذ،ا

 :على املستوى املر زي  :أول 

 عههين مراقههب مهها ا لكههل جائههرد وماريههة حيهه    هه،ل االتصاطهه  أيضهها ا ؤسسهها  الع،وميههة الو نيههة  ا  الطههادع       

بالىسهههههبة لل،للهههههي الاسهههههتوري ومللهههههي الذاسهههههبة  ،ههههها يوجههههها مراقهههههب مههههها ا  كاإلجاري التادعهههههة للهههههومارد ا عنيهههههة 

 .باعتباره،ا مؤسستين مستقلتين 

 

                                                 
1  Direction générale du budget ,  Guide de contrôle des dépenses engagés ,1998 , p.23 

 51كطهاجرد  28  ر عهاج ،املتعلص  بالرقابصة السصابقة للنفقصات التصي يلهص م  هصا 1992  وف،   سهنة  14 ا ؤرخ لا   92 - 414   مل ا رسوم التنفيذي4  ا اجد -2

    .4 كصا 1992 وف،  
 .10كصا 1993 وف،  51كطاجرد  82ك  ر عاج   املتعل  بأسةك املوظف ن بالوزارة املكلفة باملالية 92-374 مل ا رسوم التنفيذي 14 ا اجد   - 3

 .12مرجع سبق   ر كصا   92-374 مل ا رسوم التنفيذي  21ا اجد   - 4
 .  136اصك 2004  ,جار الهاى ,ليزائرا  ،العموميةاملألاسبة  ,سعا مي،ا م  -5
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 على املستوى املأللي  :ثانيا 

قهها  زام بالنفتههلأوتلههب مه،ههة ا راقبههة ع،ههت ا سههتوى الذ،هها إ ههت مراقههب مهها ا لهها تههل واليههة يكلههف بالرقابههة القبليههة ل     

 ع،ومية  ا  الطادع اإلجاري اللاطة با صال   ي  ا ،ر زد للاولة أو الهي ا  ال

تبهين لكهل حاج الومير ا كلف با الية عاج ا كاتهب بكهل واليهة ب،ج  : تنظيم املراقبة املالية على املستوى املأللي -ب

   :ويت،قل االتصاص تل منها تاذتي .مراقبة مالية 

 :ا تجفل هذا ا جتب ب،ا ي،ي : اختصاصات مكتب عملية التج    والصفقات العمومية -1

 التجفل برالق ال  ملة  .1

 .جراسة ال  امع اللاطة بالصفقا  الع،ومية قصا واع وثيقة تملليق  .2

 .استقباس وفيق التعها بالنفقة اللااعة لل،راقبة القبلية  .3

 .جرج تقييا التعهاا  ا رتبطة باعت،اجا  التلهيز الع،ومي لا جفاتر الذاسبة  .4

 .دع،لية التلهيز الع،ومي إعااج البيا ا  الاورية للتعهاا  ا تعلقة  .5

 :اختصاصات مكتب املألاسبة التع دات والوثائ  واإلحصائيات -2

  :و ع،ا لهذا ا جتب ما ي،ا      

 .مسك مياسبة التعهاا  بالنفقا  باستثنات ع،لية التلهيز الع،ومي .1

 .متادعة عاج موظفي مل،وع الهي ا  واإلجارا  الع،ومية .2

  .تا  ا تعلقة بالتعهاا  اللاطة بالنفقا  وعاج ا وظفين إعااج البيا ا  الاورية لإلحصا .3

 الع،ومية  مسك ومتادعة النصوص  ا  الطادع ال  ر عا والتنايمي اللاص بالنفقا  .4

 .إجالاس اإلع م اذ ا ع،ت ا صال  .5

اليين ا هه وييهاج  هذلك عهاج ا هراقبين ,كالذليههة وسهريتها كالذافاهة ع،هت الوثهائق اللاطهة با راقبهة ا اليهة  .6

  .1و ذلك توم ع مهامهم مل  رم ا اير العام لل،يزا ية ههههةا ساعايل لكل والي

 

 تأش اة املراقب املالي  :  املطلب الثاني  

ها  لك اللتم الذي يضع  ا راقب ا ا ا ع،ت بطاقة االلتزام دعها فيصهها والتق ها مهل تطهابق النفقهة مهع ال  هر ع   

 .ار الصريت د رعية النفقا  ميل ا راقبة فهي ت،قل اإلقر  كا ع،وس ب 

  املجالت التي تستوجب تأش اة املراقب املالي-أ

 .علتهاكلتقري د ا راقب ا ا امسبقا  كتخضع القرارا  ا تض،نة التزاما بالنفقا  وا بينة في،ا ي،ا  .1

باسههتثنات  تبهاتهم كقهرارا  التعيهين والتققيههب والقهرارا  التههي تخهق الذيههاد ا هنيهة لل،هوظفين وجفههع مر  .2

                                                 
 .12مرجع سبق   ر كصا  414-92مل ا رسوم التنفيذي  5ا اجد  -2



 ة العموميةالرقابة على تنفيذ النفقالفصل الثاني:

 

31 

 

 .الت قية لا الارجة 

 .اليااوس االس،ية التي تعا عنا قفل تل سنة مالية  .3

اليهااوس انطههلية انوليههة التهي تعهها لهها باايهة السههنة واليههااوس انطهلية ا عالههة التههي تطهرأ أثنههات السههنة  .4

    .ا الية 

 .1االلتزاما  بنفقا  ال سيي  والتلهيز أو االس ق،ار  .5

 :2 ذلك لتقري د ا راقب ا ا ا  ،ا تخضع   

تههههل التههههزام مههههاعم دسههههنا  لههههب أو الفههههاتورد ال ههههكلية عنههههاما ال يتعههههاى مبلههههغ ا سههههتوى الذههههاج إلبههههرام  .1

 .الصفقة الع،ومية 

 .تل مقرر وماري يتض،ل إعا ة أو تفوي  باالعت،اج أو تجف  باإللذاا أو تيويل االعت،اجا   .2

يف ا ملذقهههة والنفقههها  التهههي تصهههرم مهههل اإلجارد ا بارهههرد تهههل التهههزام يتعلهههق ب سهههايا مصهههاريف التكهههال .3

    هائية.وا ققتة بفاتورد 

 شروط تسليم التأش اة  -ب

و لههك ن ههها الوسههيلة الوحيههاد التههي تققههب  رههرعية  كإن لتقرههي د ا راقههب ا هها ا أه،يههة بالغههة لتنفيههذ  فقههة معينههة     

 ا3ويلب التق ا والتيقق مل  كالنفقة ا لتزم بها

 .اذمر بالصرم  طفة .1

 .مطابقة النفقة مع القوا ين والتناي،ا  ا ع،وس بها  .2

 .توفر االعت،اجا  وا ناطب ا الية  .3

 .التخصيق القا وهي للنفقة .4

 .مطابقة مبلغ االلتزام للعناطر ا بينة لا الوثيقة ا رفقة .5

ا الغهههرا عنهههاما تكهههون مقهههل وجهههوج التقرهههي ا  أو اذرات ا سهههبقة التهههي سهههل،تها السهههلطة اإلجاريهههة ا ؤهلهههة لههههذ .6

 .هذ  التقري د قا  ق علتها التنايم الياري ا ع،وس ب 

 .مراعاد إلزامية إرفاا است،ارد االلتزام بل،يع انوراا القبوتية للنفقا   .7

 نتائج رقابة املراقب املالي  -ج

ت،ارد االلتههههزام إ ا تىتهههههي ع،ليههههة الفيههههق والتههههاقيق للتلههههف عناطههههر م ههههروع االلتههههزام بتقرههههي د تاهههههر ع،ههههت اسهههه     

 .أما لا حالة العجي يكون رج ا راقب ا ا ا بالرف  الذي يكون مؤقتا أو  هائيا . استوفب ال روط السابقة الذ ر

 

                                                 
 .12 كصاسبق   ر 92-414 ا رسوم التنفيذي  .6ا اجد  - 1
 . 12 كصاسبق   ر 92-414ا رسوم التنفيذي 7  ا اجد -2
 .12اكص سبق   ر 92-414 ا رسوم التنفيذي 09 ا اجد  -3
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 نتائج رقابة املراقب املالي( : 2-2شكل)

 

 

 .ا صارا مل إعااج الطالبة

ليم التقرهي د حتهى تصهبت انالطهات أو تسهتج،ل وهها الذالهة التهي يؤجهل فتهها ا راقهب ا ها ا تسه : الصرم  املؤقص   -أ   

 ا1ةويبلغ الرف  ا ؤقب لا الذاال  التالي .البيا ا  الناقصة لا ا لف 

 اقت اح التزام م وب ب،خالفا  للتنايم قابلة للترذيت .1

 .اهعاام أو  قصان الوثائق القبوتية ا طلوبة  .2

 هسيان بيان هام لا الوثائق ا رفقة .3

 ا 2حي  يكون برف  ا راقب ا ا ا منت تقري  ت   هائيا لا الذاال  التالية: الرم  النهائي - ب  

 .عام مطابقة اقت اح االلتزام للقوا ين والتناي،ا  ا ع،وس بها .1

 .عام توفر االعت،اجا  وا ناطب ا الية .2

 .عام احت ام اذمر بالصرم لل، حاا  ا او ة لا مذ رد الرف  ا ؤقب .3

أ هواع الههرف  يكهون سهبطها الطهق لها التخصههيق ا هوامهي أو عهام احته ام قهوا ين الوظيههف  ن أ لهبإ :التغاضصيي  -ج 

والتغاضههيي دهههام إ ههت التنفيههذ الفههوري بقههرارا  ت ههوهها  كاليهههل ب ناههيم الصههفقا  الع،وميههة و ي ههها  كالع،ههومي 

 414-92يههذي مههل ا رسههوم التنف 19وبا قابههل تههنق ا ههاجد  كولهههذا أحا هه  ا  ههرع د ههروط طههارمة  كمخالفهها  

  :السالفة الذ ر ما ي،ا 

 :ال ي،جل حصوس التغاضيي لا حالة رف   هائي  علل عن   ،ا ي،ا        

 طفقة اذمر بالصرم. -    

 عام توفي  االعت،اجا  أو اهعاامها  -    

 اهعاام التقري ا  أو اذرات ا سبقة ا نصوص علتها لا التنايم ا ع،وس ب . -    

 الوثائق القبوتية التي تتعلق بااللتزام.اهعاام  -    

اعاا  ماليهة بهام إالفهات إمها تلهاوم االعت،هاجا  وإمها تعهايلها أو تلهاوم مسه التخصيق  ي  القا وهي ل لتزامك -    

 .لا ا يزا ية 

 م التغاضهيييرسل االلتزام مرفقا بقرار التغاضيي إ هت ا راقهب ا ها ا قصها واهع التقرهي د مهع انالهذ دعهين االعتبهار رقه  

ويقهوم ههذا اناليه  بإرسهاس هسهلة مههل  كويرسهل هههذا اناليه  هسهلة مهل ا لهف إ هت الههومير ا كلهف با يزا يهة  كوتاريخه  

  .(مللي الذاسبة (ا لف إ ت ا ؤسسا  ا تخصصة لا الرقابة 

                                                 
 . 12 كصاسبق   ر 92-414 ا رسوم التنفيذي  11اجدا  - 1
 .12 كصاسبق   ر 92-414 ا رسوم التنفيذي  12ا اجد  - 2

 التغاضيي          ف  النهائيالر    ا ؤقب الرف 
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 م ام ومسؤوليات املراقب املالي:املطلب الثالث

 :م ام املراقب املالي-   أ  

بق أن مه،ههههة ا راقههههب ا هههها ا ههههها مراقبههههة النفقهههها  ا لتههههزم بههههها و لههههك بههههالفيق والتههههاقيق لهههها ملفهههها  هسههههتىتع م،هههها سهههه

 :االلتزاما  اللاطة بالنفقا  إ ت جا ب مهام أالرى وها تاذتي

 .مسك تعااج ا ستخامين ومتادعت  حسب تل باب مل أبواب ا يزا ية .1

 .مل السي   الذاسقيةمسك سي   تاويل التقري ا  والرف  وي،جل إحصات  وعين  .2

سي   مالية وها متعلقة با بهالغ ا عت،هاد ويقهوم ا راقهب ا ها ا ب سهييل رقهم وتهاريت مهنت التقرهي د و بيعهة  .3

 .ةالنفق

 .1مسك مياسبة االلتزام مع متادعة الواعية ا الية لل،ؤسسا  ميل الرقابة .4

لهههف با يزا يهههة ع،هههت سهههقيل العهههرا وإ هههت اذمهههريل يرسهههل ا راقهههب ا ههها ا لههها  هايهههة تهههل سهههنة ماليهههة إ هههت الهههومير ا ك .5

بالصهرم ع،ههت سههقيل اإلعه م تقريههرا  سههتعرا مههل ال له  رههروط التنفيههذ والصهعوبا  التههي لقتههها إن وجهها ك 

واللالفا  التي الحاها لها تسهيي  انمه ك الع،وميهة و هذا االقت احها  التهي مهل رهق ها تيسهين رهروط طهرم 

    .2يةا يزا 

 .مبإرساس هسلة مل ملفا  التغاضيي إ ت الومير ا كلف با يزا ية قصا اإلع   ا اا راقب ا يقوم  .6

 حهههاال  جوريهههة معهههاد إلعههه م يرسهههل ا راقهههب ا ههها ا ب،ناسهههبة ا ههههام التهههي يقهههوم بهههها إ هههت الهههومير ا كلهههف با يزا يهههة .7

 .ا صال  اللتصة بتطوير االلتزام بالنفقة وبتعااج ا ستخامين

 .ا يزا يا  اللاطة با ؤسسا  تيب رقابت ا  ار ة لا تقاير  .8

 .ا  ار ة لا تيضي  ا يزا ية .9

 .تقسيم االعت،اجا  ا الية اللاطة با ؤسسا  ا واوعة تيب الرقابة ا  ار ة لا .10

 .لينة الصفقا  الع،ومية ا  ار ة لا .11

 .جاري ت،قيل الومارد ا كلفة با الية لا مللي إجارد ا ؤسسا  الع،ومية  ا  الطادع اإل  .12

 .تقايم ا علوما  واإلرراجا  ا ساعاد لا ملاس ال سيي  ا ا ا .13

  :املراقب املاليمسؤوليات -ب

 :ي،ا ا ساعا لا ما ا راقب ا ا او  ا راقب ا ا اتت،قل مسؤوليا  

 .مسؤوس عل سي  مل،وع ا صال  ا واوعة تيب سلطت  وعل التقري ا  التي  سل،ها ا راقب ا ا ا .1

كعههل انع،ههاس التههي  ا راقههب ا هها اا سههاعا مسههؤوس لهها حههاوج االالتصاطهها  التهي يفواههها إليهه   ا هها ا ا راقهب .2
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 . ةرقابة ا سبقال يقوم بها وعل التقري ا  التي  سل،ها دعنوان 

يلههههزم ا راقبههههون ا ههههاليون وا راقبههههون ا ههههاليون ا سههههاعاون بالسههههر ا  ههههي لههههاى جراسههههة ا لفهههها  القههههرارا  التههههي  .3

 ،ا توفر لههم الذ،ايهة أثنهات م،ارسهة مههامهم مهل تهل اهغ، أو تهاالل مهل رهق ه،ا أن يضهرا  . علتها يطلعون 

 . بقجات مه،تهم

 :مزايا وعيوب الرقابة السابقة للتنفيذ -ج

 :مزايا الرقابة السابقة للتنفيذ  -أ      

 ا1ي،ا تت،قل مزايا هذا النوع مل الرقابة في،ا 

 ابقة للتنفيذمزايا الرقابة الس( : 3-2شكل)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .ا صارا مل إعااج الطالبة

 

 
                                                 

 .461 اص ك  ر  مرجع سبق كميرمي مي،ا عباس   - 1

ي،نههههههههههههع هههههههههههههذا النههههههههههههوع مهههههههههههههل 

التصهههرفا  التهههي   الرقابهههة 

تقههههههههههههههههههههههوم بههههههههههههههههههههههها السههههههههههههههههههههههلطة 

التنفيذيهههههههههة والتهههههههههي ت سهههههههههم 

دعههههههههام ا  ههههههههروعية انمههههههههر 

الهههههههههذي يهههههههههؤجي إ هههههههههت تقويهههههههههة 

 .سلطة القا ون 

 

أ ههههها تيقههههق اقتصههههاجا لهههها 

فقههههههههها  العامهههههههههة فههههههههههي الن

تهههههههام إ ههههههت رفهههههه  تافههههههة 

النفقهها   يهه  ا  ههروعة 

اللاطهههههههههههههههههة مهههههههههههههههههع فجهههههههههههههههههرد 

التوسههههههههههههع لهههههههههههها النفقهههههههههههها  

 .العامة

 

التقليهههههههههههههههههههههل مهههههههههههههههههههههل  يهههههههههههههههههههههم 

ا سهههههههههههههؤولية ع،هههههههههههههت رجهههههههههههههاس 

اإلجارد إ  أ هههههها تسههههه نا إ هههههت 

قهههههههرار هي هههههههة الرقابهههههههة قبهههههههل 

إجههههههههههههههههرات أي تصههههههههههههههههرم لهههههههههههههههها 

 .ا ستقبل
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 :عيوب استعمال الرقابة السابقة -ب

 :ة لا قتت،قل عيوب الرقابة الساب

 عيوب استعمال الرقابة السابقة( : 4-2شكل)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .ا صارا مل إعااج الطالبة

 

  تنفيذاملبحث الثالث : الرقابة املةزمة والرقابة الةحقة لل

يقصههها بالرقابهههة ا  ممهههة الرقابهههة التهههي ت بهههع وتههه مم ع،ليهههة التنفيهههذ مهههل أجهههل اههه،ان عهههام اال يهههرام عهههل انههههاام   

إ هههت  ا سههطرد   أمههها الرقابهههة ال حقهههة فههههي التهههي ت،هها ع،ليهههة التنفيهههذ   أي أ هههها تبهههاأ دعههها ا تهههات السهههنة ا اليهههة وهههها تههههام

ل انالطههات واللالفهها  ا رتجبههة أثنههات التنفيههذ   مههع تيايهها ا سههؤوس التق هها مههل  ههذة الع،ليهها  ا اليههة والج ههف عهه

ا هها  سقب فتها   ا سؤوس عل هذ  الرقابة هو مللهي الذاسهبة وا ف  هية العامهة لل،اليهة   بين،ها الرقابهة ا  ممهة 

 والرقابة ال حقة إ ت ا  مل االتصاص الذاسب الع،ومي . وي،جل تقسيم الرقابة ا  ممة

ا مللهي ا وهها ت ه،ل ا راقبهة التهي يقهوم بهها الذاسهب الع،هومي والرقابهة التهي يقهوم بههلرقابة املألاسبية املاليصة ا -1

 الذاسبة و ذا رقابة ا ف  ية العامة لل،الية .

 ا وها لا االتصاص مللي انمة واليلي ال عبي الو يي . الرقابة الباملانية -2

 

أ ها تعطي  فو ا  بي ا لومارد ا الية ع،ت 

حساب باقا الومارا  ك بيي  تراقب 

ترا   ي  م روع  تصرفاتها وتلغا ما

و لك يخالف ا فهوم السليم للناام 

إ  يلب ال ساوي بين الومارا  .اإلجاري 

 لا الاولة

قا يت تب علتها تقالي  تنفيذ أع،اس اإلجارد 

و لك لعام مرو ة مل يقومون بهذ  

 .الرقابة

أ ها قا تقيا الرقابة ال حقة بالنتائع التي 

 توطلب إلتها
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  واملاليةاملطلب األول : الرقابة املألاسبية 

 رقابة املألاسب العمومي  -أ

 عت هه  الذاسههب الع،ههومي ثههاهي مراقههب لتنفيههذ النفقهها  الع،وميههة دعهها ا راقههب ا هها ا ف،ه،تهه  ههها تنفيههذ ا رحلههة      

اناليهه د للنفقههة وا ت،قلههة لهها الههافع .ولهها هههذ  ا رحلههة ي،ههنت القهها ون الذاسههب الع،ههومي سههلطة م،ارسههة الرقابههة ع،ههت 

م . وعليهههه  فهههههإن تههههل  فقههههة ال تسهههههتولا تقرههههي د الذاسههههب الع،ههههومي ال ي،جهههههل تسههههاياها وبالتهههها ا فههههههذ  اذمههههر بالصههههر 

التقري د ارورية إلت،ام ا رحلة انالي د مهل مراحهل تنفيهذ النفقهة الع،وميهة وقبهل أن ي،هنت التقرهي د اللاطهة عليه  

 أن يراقب ويتق ا مل ما ي،ا ا

تيقهق مهل أن ا ،يهيي  ع،هت الذوالهة ا إ  يلهب ع،هت الذاسهب الع،هومي ال صفة اآلمر بالصصرف أو املفصول لص  -  1   

 هو اإلجاري ا ؤهل الذي ل  سلطة اإلمضات .

لذسههابا  الذههاجد  بلههغ الههايل وتطابقههها مههع الوثههائق ا حيهه  يلههب التيقههق مههل جقههة اقصصانوني عمليصصة التصصصفية  -2  

 جا  .القبوتية و ذلك مل  ذة القاعاد ا الية اللصصة ل عت،ا

ا أي التيقههق مههل أن االعت،ههاجا  تافيههة ل سههايا النفقههة وتقرههي د ا راقههب ا هها ا  الرقابصصة علصصى تصصومر العتمصصادات -3  

ن الههايل الواجههب تسهايا  لههم  سههق،   أي لههم ت،ههر عليهه  أربههع سههنوا  ابتههاات أت ه ر  لههك . و ههذلك وجههوب التق هها مههل 

 .1ل مستيقا مل أوس يوم مل السنة ا الية التي أطبت فتها الاي

ل عههام وجههوج معاراههة ع،ههت الههافع مهها إ  يلههب عليهه  التيقههق  التحقصص  مصصن أن الصصديون للسصص  محصصل معارضصصة -4  

 وإن وجا  يقوم بال سوية ا الية للاائل.  ،ا يلب التيقق مل ا بلغ ا افوع هو لصال  الاائل الذقيقي.

 ع ا  تائع رقابة الذاسب الع،ومي ا وتت،قل لا قبوس أو رف  الاف

وس بههه    يضهههع الذاسهههب ا إ  لهههم تاههههر أي مخالفههها  لل هههرعية أو نحكهههام التناهههيم ا ع،هههقبصصصول القيصصصام بال سصصصديد  - 

 هو ما  س،ت ب سليم ا بلغ للاائل ا عيي .و  -ابل للافعق -الع،ومي تقري ت  

ع،ليهههههة  فعنههههها ا   ههههام الطهههههق ي،هههههي رههههرعية النفقهههههة الع،وميههههة فيلهههههب عليهههه  توقيههههه رمصصصص  القيصصصصصام بال سصصصصديد : -

ال سايا و علم اذمر بالصرم مياجا أسباب الرف  . وهذا حتهى يخ،ها مسه وليت . ولجهل ي،جهل ل مهر بالصهرم أن 

 يطلب من   تابيا  و تيب مس وليت  أن يصرم النار عل هذا الرف  و تسمى هذ  الع،لية بال سلي .

 وال  سري هذا ال سلي  إ ا تان الرف  دسب ا 

 س باللزينة .عام توفر انموا -     

 اهعاام إثبا  اللامة  -     

 ائي .ر  ادع النفقة  ي  اإلب -     

 هعاام تقري د مراقبة النفقا  أو تقري د مراقبة لينة الصفقا  الع،ومية إ  تان منصوطا علي . ا -     
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  يومها  15 اليهة اله س  ،ا يلب ع،هت الذاسهبين الهذيل ي،تقلهون لع،ليهة ال سهلي  أن يقهاموا تقريهرا إجاريها إ هت وميهر ا

يهههذ ر فيهههه  تفاطههههيل انسههههباب الااعيههههة إ ههههت رفهههه  الههههافع . وي،جههههل لههههومير ا اليههههة أن يطلههههب عنهههها الذاجههههة معلومهههها  

 مج،لة عل اذمر بالصرم.

لرقابههة ا اليهههة   و عت هه  اليههههام الرقههابي الوحيههها ل عت هه  مللهههي الذاسههبة أع،هههت جهههام  : رقابصصة مجلصصس املألاسصصصبة - ب

حيا  قضهائية باإلاهافة إ هت طه حيا   إجاريهة  ومها ي،يهز  عهل  يه   مهل الهي ها  الرقابيهة ههو ت،تعه  الذي ي،لك طه  

 باإلستق س الضروري. 

قلي،ية وا رافق العامهة ويهاقق ا  عت   الهي ة العليا للرقابة البعاية ل مواس الع،ومية والي،اعا  اإل تعريف  -1     

لههها رهههروط إسهههتع،اس الهي ههها  لل،هههوارج والوسهههائل  لوسهههائل ا اليهههة ويهههاققلههها رهههروط إسهههتع،اس الهي ههها  لل،هههوارج وا

ا اليههههة ل مههههواس العامههههة ويقههههيم تسههههيي ها  ويتق هههها مههههل مطابقههههة ع،لياتههههها ا اليههههة والذاسههههقية للقههههوا ين والتناي،هههها  

 ا ع،وس بها 

ا تعلهههق  1/03/1980بتهههاريت   05 -80فب،وجهههب القههها ون رقهههم    1980 عهههوج إه هههاؤ  الفع،ههها إ هههت سهههنة  ن صصصأت  : -2      

. وقهها تهههم  1976مههل جسهههتور  190ب،،ارسههة وظيفههة ا راقبهههة مههل  هههرم مللههي الذاسهههبة و لههك  بقههها  قههت  ا هههاجد 

 واع  تيب السلطة العليا لرئيي الي،هورية .                                                                

فقها  هرس تقسيسه  لجهل القها ون  160وب،وجهب ا هاجد  1989ريهة . أمها جسهتور وموج بإالتصاطا  قضائية وإجا       

( قهها حصههر 05-80وا تعلههق ب ناهيم وسههي  مللههي الذاسههبة ) وإلغهات القهها ون  04/12/1990 ا ههؤرخ لهها 32-90رقهم 

 مهام  لا مراقبة مالية 

مههل إالتصاطههات   القضههائية . وبصههاور  الاولههة والي،اعهها  اإلقلي،يههة وا رافههق العامههة  ،هها جههرج  هههذا القهها ون        

تهههان رج اإلعتبهههارليلي الذاسهههبة وأعهههاج لههه  الصهههفة القضهههائية ومهههنت طههه حيا   17/07/1995بتهههاريت  20-95االمهههر 

 واسعة أ    م،ا تا ب علي  .    

 ت كيل وتنظيم مجلس املألاسبة-3     

 ت كيلة املجلس: -       

مهههل  27ك وأعضهههات مللهههي الذاسهههبة  ،ههها تهههنق ا هههاجد 1ث ثهههة رتهههب ي  هههكل مهههل قضهههاد   هههكلون سهههلكا ييتهههوي ع،هههت  

 ا تعلق ب،للي الذاسبةك وهم تالتا اا 14/12/1990ا ؤرخ بتاريت  32-90القا ون 

 الرئيي. -1   

  ائب الرئيي. -2   

 ا راقب العام. -3   

 رؤسات أقسام الرقابة. -4   

                                                 
  . 148 امي،ا مسعا كمرجع سبق   ر  ص-1 
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 الذ سبون. -5   

ك ي،جل أن   ارك لا انع،اس الرقابيهة موظفهون منهاوبون لهاى اليلهي مهل  1ا اليين  باإلاافة إ ت سلك ا اققين  

 مختلف اإلجارا  وا ؤسسا  الع،ومية.

 اختصاصات املجلس -4    

 ي،جل تملليق االتصاطا  اليلي لا النقاط التاليةا   

 الختصاصات الس  ارية: -أ

 اوع ما ا إلباات الرأي في .يل إلي  أي مو  عا اليلي مس  ارا لرئيي الي،هوريةك حي  يي - 1

 عا اليلي مذ را  حوس م روعا  قوا ين ا الية ا قامة لل،للي ال عبي الو يي.  -2

تقريههرا سههنويا إ ههت رئههيي الي،هوريههة يتضهه،ل  تههائع أع،الهه  ويضههم تقريههرا عامهها وم حاهها  عههل  يقههام اليلههي -3

 هاك و ذا القضايا  ا  االهت،ام العام.سي  انطوس ا الية لا الهي ا  ا عيي برقابت

 الختصاصات اإلدارية:  -ب

 ها جور اليلي لا الرقابة ا اليةك ويختق ب،راقبة مالية الاولة و ذلك أي هي ة معينة مل  رم الاولة.

ا يخههتق بههاليرائم التههي ترتجههب اهها ا ههاس العامكو لههك وتت،قههل لهها إقامههة العاالههة في،ههالختصاصصصات القانونيصصة: -ج

معهمكولل،للهههههي لههههها حالهههههة حهههههاوا أاهههههرار  دعههههها قيامههههه  بالتيقيقههههها  ال ممهههههة و فايهههههة ج،يهههههع الضههههه،ا ا  لل،يقهههههق 

 باللزينة أن  عاقب ع،تا

 الرا انحكام ال  ر عية والتناي،ية ا تعلقة ب نفيذ اإليراجا  والنفقا . -1

 لها طراحة.استع،اس االعت،اجا  ا الية التي ت،نت الاولة لا  ي  انهاام التي منيب مل أج -2

 االلتزام بالنفقا  جون توفر الصفة أو السلطة أو الرا القواعا ا طبقة لا ملاس الرقابة القبلية. -3

 طرم  فقة بصفة  ي  قا و ية. -4

 ال سيي  اللفي ل مواس أو القيام أو الوسائل أو انم ك العامة. -5

سهههههي   اليرجكواالحتفههههها  عهههههام احتههههه ام انحكهههههام القا و يهههههة والتناي،يهههههة ا تعلقهههههة ب،سهههههك الذسهههههابا ك و  -6

 بالوثائق وا س ناا  القبوتية.

 تقايم وثائق مزيفة أو الطي د إ ت اليلي أو إالفات مس ناا  عنها. -7
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 رقابة املف  ية العامة للمالية -ج

 تعريف ا: - 1

ا ا ت ال سهههيي  ا هههتعهههرم ا ف  هههية العامهههة لل،اليهههة ع،هههت أ هههها هي هههة مكلفهههة قا و ههها بالرقابهههة ا نصهههبة أساسههها ع،ههه            

 والذاسبي  صال  الاولة والي،اعا  الذلية وتل انجهزد اللااعة لقواعا الرقابة وأحكام الذاسبة الع،ومية.

 ن أتها: -2

ق ا هاجد انو هت منه  ع،هت أ ه  قتيهاا ك حيه  تهن1980-03-04ا ؤرخ لها 53-80أه ق  هذ  ا ف  ية با رسوم      

سهههههلطة ا بارهههههرد لهههههومير ا اليهههههة تسهههههمى ا ف  هههههية العامهههههة لل،اليهههههةقك وقههههها حهههههاج  هي هههههة لل،راقبهههههة تواهههههع تيهههههب ال

 االتصاطاتها تالتا اا

ة  ،ها ي،جهل تختق ا ف  ية العامة لل،الية ب،راقبهة ال سهيي  ا ها ا لكهل ا رافهق وا ؤسسها  والي،اعها  الذليه -   

 ،الها.لها أن تختق ب،راقبة الوحاا  االقتصاجية التي للاولة  صيب لا رأس

 اج ومير ا الية تل سنة بر امع ع،ل لهذ  ا ف  ية.يي و

  ت،ارس مهام ا ف  ية مل  رم مف  ين منا،ين لا ركل وحاا  متنقلة تسي  مل  رم رؤسات دعقا   -   

 رؤسات فرا  ،ا أن هؤالت ا ف  ين تادعين إما لهياتل ا ف  ية ا ر زية) الع،لياتية الرقابية والتقويم(  أو 

 أو ا صال  اللارجية ا ت،قلين لا ا ايريا  اليهوية. 

  صةحياتها:  - 3

  ا1لل،ف  ية العامة لل،الية ط حيا  جا واسعةك وتت،قل رقابتها لا مهام ا راجعة أو التيقيق وت ناوس         

 هعكاس ما ا مبارر.رروط التطبيق لل  ر ع ا ا اك الذاسبي وانحكام القا و ية أو التناي،ية التي لها ا -

 ال سيي  والواع ا اليان لا ا صال  والهي ا  التي تلري علتها ا راقبة. -

  ذة الذاسبة وا تاامها. -

 مطابقة الع،ليا  التي ت،ب مراقبتها لتقايرا  ا يزا ية. -

 رروط استع،اس وتسيي  الوسائل ا واوعة تيب تصرم هي ا  اليهام ا ا ا للاولة. -

 الاص با ف  ية يقام للومارد ا كلفة با الية. إعااج تقرير سنوي 

 ،هها ي،جههل أيضهها تكليفههها بههالتقويم االقتصههاجي وا هها ا ني مؤسسههة اقتصههاجية أو لى ههاط اقتصههاجي معههين أو قطههاع 

 أو فرع مل هذا الى اط باعتبار االتصاطاتها ال تقتصر ع،ت الهي ا  الع،وميةكبل ت ت،ل ا ؤسسا  التاليةا

 

 مية  ا  الطادع الصناعا والتلاري.ا ؤسسا  الع،و  -

 هي ا  الض،ان االجت،اعا. -
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 الهي ا   ا  الطادع االجت،اعا والققالا ا ستفياد مل إعا ا  الاولة. -

الهي ههههها  الع،وميهههههة انالهههههرىك و هههههذا أي اهههههلق معنهههههوي  سهههههتفيا مهههههل ا سهههههاعاا  ا اليهههههة للاولهههههة والي،اعههههها   -

 .1اإلقلي،ية أو أي هي ة ع،ومية أالرى 

 تكليفها  ذلك بإ لام أي جراسة أو ال  د  ا  الصبغة االقتصاجية أو ا الية أو التقنية.  ،ا ي،جل  

 ،ههها تقهههوم جوريههها برقابهههة واسهههعة وتفتهههيو  صهههال  اإلجارا  والهي ههها  اللااهههعة لسهههلطة الهههومير ا كلهههف با اليهههة أو   

 لية.ا واوعة تيب وطايت . ،ا تقوم بإجرات التيقيقا  التي يكلفها بها ومير ا ا

  يفية الرقابة: - 4

تههتم الرقابههة ا ف  هههية العامههة لل،اليهههة لهها عهههين ا كههان وبنهههاتا ع،ههت ا سههه ناا   ،هها أ هههها تكههون إمههها فلائيههة أو دعههها        

إرهههعار مسهههبقك  يهههه  أ ههه  يتعهههين ع،ههههت ا ف  هههين عهههام التههههاالل لههها تسهههيي  ا صههههال  اللصوطهههة بالرقابهههةك ،ا علههههتهم 

 2الذافاة ع،ت السر ا  ي

أمهها في،هها يتعلههق بالذاسههبين الع،ههوميينك فا ف  ههية لههها الذههق لهها فيههق تههل الع،ليهها  التههي يقومههون بههها عههاا تلههك   

 ا تعلقة بيساباتهم ا صرح ب،راجعتها )تصىيفها(  هائيا  بقا نحكام القا ون ا ع،وس بها.

  ية العامة للمالية:نتائج رقابة املف  -5

قابتههههههاكوتيرر لههههها  هايهههههة السهههههنة تقريهههههرا مفصههههه  يقهههههام إ هههههت وميهههههر ا اليهههههةكمع تاعي،ههههه  تنلهههههز ا ف  هههههية بر هههههامع ر         

 باالقت احا  التي تراها ارورية لتيسين سي  ا صال  وتطوير مناهج الضب، ا ا ا والذاسبي.

 ،ههههها أن ا فههههه و إ ا وجههههها  قهههههائ  أو تهههههقالر  بيههههه  لههههها مياسهههههبة مصهههههملذة أو هي هههههة ت،هههههب مراقبتهههههها جهههههام لههههه  أن يهههههقمر 

اسههبين بقرههغاس اههب، هههذ  الذاسههبة وإعههاجد ترتيطههها لهها الذههاس وإ ا لههم يجههل لل،ياسههبة وجههوج أو تا ههب لهها حالههة الذ

عههههام ترتيههههب لارجههههة يتعههههذر معههههها القيههههام با راجعههههة العاجيههههةكييرر ا راجههههع ميضههههر تقصههههي كيقام  إ ههههت السههههلطا  

 ا عنية.
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 طلب الثاني: الرقابة الباملانيةامل

 ا هها  لهها الههاوس الاي،قرا يههة مبارههرد الرقابههة ع،هت تنفيههذ ا يزا يههة العامههة للاولههة فههإ ا تا ههب اليههالي تتهو ت ال           

ها التي تقوم باعت،اج ميزا ية الاولة فإ   مل الطبيعا أن ي،نت لها الذق لا الرقابة ع،ت تنفيذها للتق ا مهل سه مة 

 .1و ذة تنفيذها ع،ت النيو الذي اعت،اتها وإجامتها ب 

والتههههي تههههنق ع،ههههت قتضههههطلع اليههههالي  99لهههها ماجتهههه  1996 ههههوف،   28ووظيفههههة الرقابههههة منصههههوص علتههههها لهههها جسههههتور    

 ا نتخبة بوظيفة الرقابة لا مالولها ال عبيق.

تههي وتخههتق بالرقابههة ال  ههر عية لينههة ال ههؤون ا اليههة لهها ال   ا هها  وههها قلينههة ال ههؤون االقتصههاجية وا اليههةق ال      

 بيا ا  وا س ناا  ال ممة عل تنفيذ ا وام ة العامة أثنات السنة ا الية.لها أن تطلب ال

 وتقسم الرقابة ال   ا ية إ تا  

 رقابة املجلس ال عبي الوطني -1

 وتهام رقابة اليلي ال عبي الو يي إ تا       

 ب . التيقق مل أن ا ؤسسا  الو نية ت،ارس وتنفذ القرارا   بقا لل  ر ع والتنايم ا ع،وس  -

لهههها جههههو  سههههوج   التق ههها مههههل ال سههههيي  السهههليم ل قتصههههاج الو ييكوبصههههفة عامههههة مهههل طههههيا ة وتن،يههههة اإلمكا يههها  -

 الناام والواوح.

 السهر ع،ت إمالة الت عب بقمواس الاولة. -

وي  ههكل اليلههي ال ههعبي الههو يي مههل ليههان جائ،ههة حتههى يضهه،ل حسههل سههي  أع،الهه  لهها مختلههف اليههاال  ومههل بههين   

 عضو(. 50إ ت 30 لا لينة ا يزا ية وا الية وها تيتوي ع،ت أ    عاج مل انعضات مل )هذ  المليان 

 الوسائل العامة لرقابة املجلس ال عبي الوطني1 -1

تت،قههل لهها  هههرح انسهه لة ا جتوبهههة وال ههفوية باإلاهههافة إ ههت إمكا يهههة اسههتلواب أي عضهههو مههل أعضهههات الذكومههة و هههذا 

 قضايا  ا  ا صملذة العامة.إه ات ليان للتيقق وا راقبة حوس ال

هههذا اإلجههرات بييهه  أعطههى للنههواب إمكا يههة  ههرح أي  1996مههنت جسههتور األسصصئلة املكتو صصة واألسصصئلة ال صصفوية: -أ

ع،ههههت مهههها  1996مههههل جسههههتور  133سههههؤاس تههههان  تههههابي أو رههههفوي ع،ههههت أي عضههههو لهههها الذكومههههةكحي   صههههب ا ههههاجد

 بي إ ت أعضات الذجمق.ي،ااقي،جل نعضات ال   ان أن يوجهوا أي سؤاس رفوي أو  تا

ويتم تيايا جلسها  الاطهة ب،ناق هة انسه لة ال هفوية ع،هت أسهاس  يهم انسه لة ا سهيلةكويتم تسهييل سهؤاس   

واحهها لكههل  ائههب وسههؤاس إاههالا لكههل مل،وعههة بر ا يههة لهها  فههي اليلسههةكوتبلغ انسهه لة ال ههفوية إ ههت مجتههب اليلههي 

ق ههةك ،ا ي،جههل لملذكومههة تقجيههل الههرج ع،ههت جلسهها  أالههرى لهها سههبعة أيههام ع،ههت انقههل قبههل اليلسههة اللصصههة لل،نا

 حالة القضايا  ا  ا صال  الذيوية للب ج.
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أما بخصوص انس لة الجتابية فتقام إ ت رئهيي اليلهي ال هعبي الهو يي الهذي يبلغهها فهورا لملذكومهة ويهقتي جهواب   

 إلجابة لا ركل  تابي.عضو الذكومة ا وج  إلي  السؤاس ا جتوب لا ظرم ث ثين يوم وتكون ا

 الستجواب: -ب

حي  تنق ع،ت أ  قي،جل نعضات ال   ان استلواب الذكومة  1996مل جستور  133ورج هذا اإلجرات لا ا اجد        

لههها إحهههاى قضهههايا السهههاعة وي،جهههل لمليهههان ال   هههان أن تسهههت،ع إ هههت أعضهههات الذكومة.واالسهههتلواب ال يوجههه  إ هههت الهههومير 

 لذكومة ع،ت عجي انس لة ال فوية والجتابية.دعين  بل إ ت تافة ا

 ائههههب ع،ههههت انقههههل يبلههههغ مواههههوع  مسههههبقا إ ههههت الذكومههههة بواسههههطة رئههههيي اليلههههي ال ههههعبي  30ويوقههههع االسههههتلواب     

الو ييكويقام طهاحب االسهتلواب عراها  واهوع  و لهك مهل اله س جلسهة اليلهي ال هعبي الهو يي حيه  تليهب 

عهام اقتنهاع النهواب بهرج أعضهات الذكومهة ي،جهل أن يفهتت اليهاس إله هات لينهة الذكومة ع،ت االسهتلوابكولا حالهة 

 تيقيق لا ا واوع.

 الساعةواالستلواب يكون ميل رف  مل قبل مجتب اليلي ال عبي الو يي إ ا لم يتض،ل قضايا      

 لجان التحقي  واملراقبة -ج

لها أي وقهب ليهان تيقيهق لها أيهة قضهية  ا  مصهملذة  ي،جل لكل  رفة مل ال   ان لا إ ار االتصاطهاتها أن تى هق    

 .عامة

 ائهههب ع،هههت اقتههه اح الئيهههة تهههوجع لهههاى مجتهههب اليلهههي ال هههعبي الهههو يي  20ويكهههون إه هههات لينهههة التيقيهههق بتصهههويب     

وبعا أالذ رأي الذكومة يىبغا أن يياج اقت اح ال ئية بالتاقيق لها الوثهائق التهي تسهتوجب التيقيهق لها ا ؤسسها  

 ميل رقابة.التي ها 

 وي،جل إه ات لينة تيقيق ب،باجرد مل رئيي الي،هورية.     

وتفههرا بههين ليههان التيقيههق وا راقبههة مههل حيهه  ا هههام  ،هها ي،ااف،ه،ههة لينههة التيقيههق ههها ج،ههع ا علومهها  حههوس      

 والتقيهي لل،رافهقوقائع معينة وتبليغها لل،لليك أما مه،هة لينهة ا راقبهة فتت،قهل لها فيهق ال سهيي  اإلجاري وا ها ا 

 الع،ومية أو ا ؤسسا  الع،ومية.

تتهههوفر ههههذ  المليهههان ع،هههت سهههلطا  واسهههعة لههها ميهههاان التيهههريك وتههههام التيريههها  إ هههت الوطهههوس لل،علومههها  ال ممهههة 

 للوقوم ع،ت حقيقة القضية وتتم بطريقتينا

تسههليم أي وثيقههة وأن تطلههب ي،جههل لملينههة التيقيههق أو ا راقبههة أن تطلههب مههل الهي ههة ميههل التيههري  تبليصصا الوثصصائ  -

تل ا علوما  أو تطلع ع،ت ا س ناا  ا ققتة وي،جل أن تلرى التيريا  مل ال س ا س ناا  أو لا عين ا كانك ما 

 .1عاا تلك ا تعلقة بقسرار الافاع الو يي
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لهه  اههروري سههت،اع ي،جههل لملينههة ا راقبههة والتيقيههق االسههت،اع ني اههلق تههرى أن اال ا  السصصتماع إلصصى األ صصخا  -

 عاليهة أي قضهية أو تنفيهذ ا راقبهة التهي اسهتوجبب إه اتها.وترسهل الملينهة اسهتاعاتا  ل اهلاص ا عنيهين ع،ههت 

 أن تطلع السلطة السل،ية بذلك و عاقب تل مل رف  االمتقاس باون م  ر ررعا.

 راقبههة لتقهايم م حااتههها وبعها أن تقهوم لينههة التيقيهق بإعههااج التقريهر يرسهل إ ههت السهلطة الوطههية الهي هة ميهل ا  

يومكويققهههب  لهههك بهههالتقرير الهههذي يرسهههل إ هههت رئهههيي اليلهههي ال هههعبي الهههو يي والهههذي يبلغههه  بهههاور   30لههها أجهههل أقصههها 

ويتضهه،ل تقريههر لينههة التيقيههق مهها  أرهههر قابلههة للت،ايهها 06للنههواب و ههذا أعضههات الذكومههة كوييههاج ع،ههل الملينههة ب

 ي،اا

 ب،واوع ا راقبة.ج،ع ا  حاا  وا عاينا  ا تعلقة  -

 بيان الوقائع التي تستاعا اتخا  إجراتا  الاطة. -

 االقت احا  الجفيلة بتفاجي تجرار النقائ  واال يرافا  التي تم م حاتها. -

 إعطات تقييم عام حوس فعالية اإل ار القا وهي أو التنايمي وحوس ارورد تجييف وإعاجد النار في . -

يي لهها  تهههائع أع،ههاس لينهههة التيقيههق أو ا راقبهههة ع،ههت إثهههر مناق ههة لههها جلسهههة يقهه  اليلهههي ال ههعبي الهههو  ولهها اناليههه  

 مغلقة ويبلغ رئيي اليلي التقرير إ ت رئيي الي،هورية.

 الوسائل الخاصة لرقابة املجلس ال عبي الوطني 2-1

 ا،اوها تت،قل في،ا يي،ارس اليلي ال عبي الو يي رقابت  ع،ت قا ون ا الية باستع،ال  الوسائل اللاطة   

 قابة لجنة املالية وامل  انية على قانون املاليةر  -1

حيهه  تقههوم هههذ  الملينههة باراسههة م ههروع قهها ون ا اليههةكواقت اح التعههاي   و ههذا االسههت،اع  ،قههل الذكومههة إلمالههة     

 ة. الغ،وا ع،ت ا سائل  ي  ا فهومةك ،ا تقوم الملينة ب،عاينة ال سيي  ا ا ا لل،ؤسسا  الع،ومية واللتلط

مههة لكههل  رفههة مههل ع،ههت أ هه  قتقههام الذكو  1996 ههوف،  28مههل جسههتور  160تههنق ا ههاجد  قصصانون ضصصبي امل  انيصصة: -2

ال   ههههان عراههههها مههههل اسهههههتع،اال  االعت،هههههاجا  ا اليههههة التهههههي أقرتههههها لكهههههل سهههههنة كوتختههههتم السهههههنة فب،هههها يخهههههق ال   هههههان 

حيهه  يههتم ب،قتيههيى  تههل  رفههة مههل ال   ههان.قللتصههويب ع،ههت قهها ون يتضهه،ل تسههوية ميزا يههة السههنة ا عنيههة مههل قبههل 

ههههذا القههها ون إثبههها  تنفيهههذ قههها ون ا اليهههة كوبالتههها ا ف،واهههوعها ميصهههور لههها تقريهههر حالهههة واقعيهههة أي الناهههر لههها مهههاى 

 تطبيق اإل لاما  مع التقايرا  ويقرر قا ون اب، ا يزا ية حساب  تائع السنة والذي   ،ل ماي،اا

 لفرا بين اإليراجا  والنفقا  العامة.الفائ  أو العيز الناتع عل ا -

  تائع تسيي  ع،ليا  اللزينة.  -
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 رقابة مجلس األمة-2

ي،ارس مللي انمهة رقابته  ع،هت أع،هاس الذكومهة حيه  يهنق الاسهتور ع،هت أ ه  يقهام رئهيي الذكومهة بر امله         

مناق ههههةكيجيف دعههههاها رئههههيي إ ههههت اليلههههي ال ههههعبي الههههو يي لل،وافقههههة عليهههه كيلري اليلههههي ال ههههعبي لهههههذا الغههههرا 

 الذكومة بر امل  ع،ت اوت هذ  ا ناق ةكوبعاها يقام رئيي الذكومة عراا حوس بر امل  ليلي انمة.

ي،جل ليلي انمة أن يى ق المليهان ا ؤقتهة لها ا سهائل  ا  ا صهملذة العامهة عنها الضهروردك ،ا أن هنهاك ليهان      

 عاج مل انعضات ومل بينهاا لينة ال ؤون ا الية واالقتصاجية.عاجية   كلها أعضات ال   ان تتكون مل 

 .1 ،ا ي،جل ليلي انمة أثنات عرا الذكومة ل   املها أن تصار الئية يتم ب،وجطها إجرات استلواب أو تيقيق

ة تابيههة أو رههفهية حههوس أي  قطهه ي،جههل نعضههات مللههي انمههة أن يقههاموا أسهه لة  :األسصصئلة املكتو صصة أو ال صصفوية -أ

عضهو  15مل ال   امع وني عضو مل أعضات الذكومهةك ويهتم إجهرات مناق هة لها حالهة  لهب م،يهيي عليه  مهل  هرم

 ع،ت انقل وي،جل أن تىتهي ا ناق ة با صاجقة ع،ت الئية.

لذكومهة اسهتلوابا لها حسب الاستور ي،جل نعضهات مللهي انمهة أن يقهاموا إ هت اإجراء استجواب أو تحقي : -ب

لسههاعة وبعهها ا وافقههة ع،ههت  ههق االسههتلواب يقامهه  رئههيي مللههي انمههة. وتتجفههل هههذ  اناليهه د بههالرج إحههاى قضههايا ا

 ع،ت هذا االستلواب.

 ،هها ي،جههل ليلههي انمههة أن يىيههيت لهها أي وقههب ليههان تيقيههق لهها تههل قضههية مههل قضههايا السههاعة أو  ا  مصههملذة         

م ا صهههاجقة علتهههها. وتتكهههون ههههذ  الملينهههة مهههل أعضهههات عامهههةك ويكهههون إه هههات ههههذ  الملينهههة بنهههاتا ع،هههت اقتههه اح الئيهههة تهههت

مللههههي انمههههة ويههههتم ا وافقههههة علههههتهم حسههههب القهههها ون الههههااال،ا لل،للي.وتعهههها هههههذ  الملينههههة تقريههههرا  سههههلم إ ههههت رئههههيي 

 مللي انمة وتبلغ هسلة من  لرئيي الي،هورية ورئيي الذكومة.

يه ا  ا تهزاس فتيهة  اهرا لذااثهة ههذا اليلهي ك و هذا التغولا انالي   رى أن تلربة هذ  الهي هة لها ملهاس الرقابهة مه       

السياسههية التههي قهها تغيهه  الجقيهه  مههل طهه حيات  .  ،ههها أ نهها الحانهها أن مللههي انمههة لهه   فههي الصهه حيا  و سهههتع،ل 

  في انجوا  اللولة لل،للي ال عبي الو يي لا ملاس الرقابة وهو ما يؤجي ل مجوا  لا الع،ل.

 

 وعيوب الرقابة املةزمة والةحقةيا املطلب الثالث: مزا

 مزايا الرقابة الةحقة على التنفيذ: -1

أن هههذ  الرقابههة تههتم دعهها تنفيههذ بنههوج ا يزا يههة ع،ومهها ك م،هها  عيههي أن ا  حاهها  مههل جا ههب الهي ههة اللتصههة تههتم  -

 ع،ت أساس الواقع وليي التقاير.

 إلط حا  لا ا ستقبل.أ ها تتعلق بالواقع ومل ثم فإ ها تكون اقار ع،ت اقت اح ا  -
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إن الرقابهة ال حقهة ع،هت الصهرم ي،جهل أن تراقهب تيقيههق انههاام ا طلوبهة مهل اله س الع،ليها  ا اليهة ك وهههو  -

مههها  سههه،ت بتطبيهههق انسهههاليب الذايقهههة لتيضهههي  ا يزا يهههة العامهههة ك  ،يزا يهههة انجات وتخطهههي، وبرملهههة ا يزا يهههة 

 .1قبصورد تجفي لت ريا اإل فاا

 ال الرقابة الةحقة على الصرفعيوب استعم -2

أ هههها تهههتم دعههها تنفيهههذ ا يزا يهههة ك ومهههل ثهههم فإ ههههها ال تسههه،ت بإطههه ح العيهههوب واللالفههها  ك أي أ هههها ال تهههت،جل مههههل ق  -

 الذفا  ع،ت ا اس العام.

عاجد ما تتقثر الرقابة ال حقة ب،ا وطلب إلي  الرقابة السابقة ع،ت الصرم مل م حاا  م،ا قا يلعلها  ي     -

 .2قعالة لا دع  انحيانف

 

 

 

                                                 
 .462اعباس ميرميك مرجع سبق   ر  ص مي،ا - 1
 .463اعباس ميرميك مرجع سبق   ر  ص مي،ا - 2
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 خاتمة الفصل

إن أه،يهههة الرقابهههة ع،هههت النفقههها  الع،وميهههة تهههزجاج بامجيهههاج  يهههم ههههذ  اناليههه د وتفهههرا إيلهههاج  هههرا جايهههاد              

وفعالهههة لضههه،ان تيقيهههق هههههذ  النفقههها  ل ههههاام ا رجههههود منهههها. وههههو مهههها جعهههل الاولهههة اليزائريههههة تىيهههيت الجقيههه  مههههل 

لرقابة ع،ت انمواس الع،وميةك فهي بإه هاهها لوظيفهة الذاسهب الع،هومي ج،عهب له  بهين وظيفتهين الهي ا  ا عنية با

بالصههرم  انو ههت تت،قههل لهها التنفيههذ والقا يههة لهها الرقابههة ا  ممههة للتنفيههذك و ههذا قيههام ا راقههب ا هها ا بالرقابههة ع،ههت اذمههر

مههة لل،اليههةك و ههذا مللههي الههاص بالذاسههبةك قبههل تنفيههذ النفقههة الع،وميههةك ولههم تجتفههي بههذلك وأه ههق  مف  ههية عا

  ،ا فتيب للسلطا  ال  ر عية ملاال واسعا لتنفيذ الرقابة ع،ت انمواس الع،ومية.
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 مستغانمخزينة والية  ميدانية لدى دراسة  :الفصل التطبيقي

 

 مقدمة الفصل

بعد تقديمنا للدراسة النظرية في الفصل األول والثاني سنقوم بإسققا  تلقا الدراسقة  اقف الفصقل الثالق   ق          

ور املسققغةد    ، وهققي ةالقة  را اققة ات ققوا ة اتفااقة بنفقققاة ر ق    قق  سقغاام خقلل رراسققة ةالقة بة ينققة و يققة 

 وكذا  ملية الد   اتفااة بها.
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 املبحث األول : تقديم الخزينة 

  املطلب األول : الخزينة العامة ومهامها

صقد بقح ةسقاباة الدولقة السقل واقدل وارراكهقا ، بالغقراا  وو طلقا ، ويحلق  ق:اتف ينقة ااقحلي يتعريف الخزينة -1

 كلفة بمسا تلا ات ساباة .ا س   يغا  اف اتدهة امل

 ولكذا  إ  اتف ينة هي  نشأة  ا ة  كلفة وسي ط خ امة ) الية ( الدولة . وهي   تغمغ  بالشفصية املعنوية .

 اتف ينة إذ  هي الهوية املالية للدولة ، و   الحايعي    يكو  تحورلا  رتاحا بغحور الدولة .

قد بصفة  ساسية وإممقا بالكغابقة )مققور كغابيقة ( ،       رورلقا ، األسقا  وامله  في األ ر    اتف ينة   تغعا ل بالن

 ،لو  حاسبل .

 : يمك  تصنيف اتف ينة ووا ااكها إلف  جمو غ   : مهام الخزينة -2

 مليققققاة تغعلقققق  بقنفيققققذ القققققامو  املققققالي )  مقققق  اييققققراراة ونققققل املصققققرو اة (    تنفيققققذ امل  اميققققة السققققنوية  األولققققف :  

 اتف ينة لنا لو وا        الصندوق. راامة و سغمرة بحايعتها ، ووا   هيللدولة و 

)    ؤسسققققاة ةكو يققققة و نشققققاة  ا ققققة( . واتف ينققققة لنققققا هققققي  ″ راسققققل   ″ مليققققاة إيققققداس أل ققققر وةسققققا   :الثاميققققة 

 بمثابة الانا لغلا اتدهاة ، خااة و   بعغها و ط  سموي لح بنص القامو  ا تصال بالانوك.

 للمحاساة  ما يأوي :  للف ينة ،تحت سلحة املدير العام: تغألف املصاتح اتفار ية  اإلداري  التنظيم -3

 .املديرياة اتدهوية للف ينة  -

  .اتف ينة املرك ية واتف ينة الرايسية -

 .اتف اا  الو اية  -

 .خ اا  الالدياة والقحا اة الص ية واملسقشفياة اتدا عية  -

 وهي  ون ة في الشكل اآلوي :
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 هيكل تنظيمي خاص باملصالح الخارجية للخزينة(: 1-3شكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يغغم  تنظي  ايرارة املرك ية في وزارة املالية. 1995 يفر   15املؤرخ في  55-95املرسوم الغنفيذ  ر   

 

 مستغانماملطلب الثاني : خزينة والية 

  هام خ ينة الو ية:  

 ة تابعة لوزارة املالية تغكفل بالر ابة والغنفيذ :خ ينة الو ية هي  صل   

    امية الدولة ) املديرياة الغنفيذية  اف  سغوى الو ية ( -

    امية الو ية  -

 املؤسساة ذاة الحاب  ايرار  )  راك  الغكوي  ، رور الثقا ة ...( -

 ير املاليةوز 

 المديرية العامة للمحاسبة

 ةالمديريات الجهوي

 الخزينة المركزية

 )العمومية(

 الخزينة الرئيسية

 خزينة الوالية

 

 

 

 خزائن البلديات
لقطاعات خزائن ا

الصحية واإلستشفائية 

 الجامعية
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 ات ساباة اتفااة باتف ينة  -

 :        وتكلف اتف ينة العا ة للو ية باملهام الغالية

تغولف ر ابة و حص اناري  القسبيقاة واييراراة ووسي ط األ وا  امل اسبي   في املؤسساة العمو يقة  -1

 ذاة الحاب  ايرار  املو ورة في إ لي  الو ية .

 يغقققققا تجمققققق   رك يقققققا العمليققققققاة السقققققل تققققققوم بهققققققا  صقققققات ها والعمليقققققاة السقققققل يقققققققوم بهقققققا ت سقققققا  اتف ينققققققة  -2

،  صقد إررا هقا فقي امل اسقاة وإ قدار الووقاا  والايامقاة الدوريقة املغعلققة بهقا   حاساو   مو ي   آخرو 

 وإرسالها إلف العو  امل اس  املرك   في اتف ينة وإلف الهيئاة واملصاتح املعنية .

تغداول األ وال وتققوم بحربقاة ةسقاباة  راقدة اتف ينقة ، وتغقولف ةراسقة األ قوال والققي  وةفظهقا ، كمقا  -3

 وراق الثاوتية اتفااة بالعملياة املالية وامل اسبية السل تغكفل بها .تحر  وتحفظ األ 

تغأكققققد باسققققغمرار  قققق  القسققققي ط الفعققققال ت ربققققاة األ ققققوال والقققققي  اتفااققققة باتف ينققققة ، ووسققققهر  ققققدر ةققققدور  -4

 اي كا   اف  دم تجميدلا  و ةبسها .

 د تحويلها.وسهر  اف     األ وال والقي  املنقولة سواء  يما يغعل  بحفظها  و  ن -5

 

 مستغانمالث : تنظيم خزينة والية املطلب الث

  كات   نظمة في  روس :ومامية تغ  اتف ينة العا ة للو ية املوضو ة تحت سلحة      خ ينة   

 ولذا تاعا للهيكل الغنظيمل اآلوي :

 مستغانملهيكل التنظيمي خزينة والية ا :(2-3)شكل
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2017إ دار الحالاة،وواا  راخلية،خ ينة و ية  سغاام ،ملصدر:    ا

      اتف ينة

 الوكيل املفوض الوكيل املفوض

 كغ  النفقاة 
 العمو ية

 كغ  ات ا ظة 
 وامل اساة 

 كغ  القسديد   
 وا لغحصيل 

 كغ  اي لم 
 اآللي

 كغ  ايرارة 

والوساال وةفظ 

 األرشيف

 كغ  وسوية 

 ملية اتف اا  

الالدية 

والقحا اة 

 الص ية

 كغ   را اة 

   امياة اتف اا  

 الالدية والقحا اة
 الص ية 

 كغ  املرا اة 
 والغحق 

 س     امية 

القسي ط 

وات ساباة 

 اتفااة

 س     امية 
 الغجه  

   امية 

الو ية و 

املؤسساة 

 العمو ية

 س  امل اساة 

 العا ة    

  س  ات ا ظة  

 س  ةساباة 

القسي ط 

 وا رشيف

  س  املعاشاة 

 عارضة س  امل

القروض 

وا  وال 
 املغو رة

 القسديد    

  حاساة القسديد 

 س   غابعة 
 الغحايقاة

 س   غلاعة 
 الغجه  اة

 س  املوظف   

 والوواا  والغكوي 

 س  الوساال 

والصيامة واأل   
 وةفظ األرشيف

 س   غابعة 
 املرا اة

 س  تصفية 
 ات ساباة

 س   غابعة 
  ملياة امل اساة

 س  الفرعي ملغابعة 
 حصيل ملياة الغ

  رق  2إلف  1   

 س  الغحق  
 واملرا اة

  رق  6إلف  4   

 الغحصيل
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 املبحث الثاني :عمليات الرقابة

 املطلب األول: املراقبة األولية للحوالة

 قق   20يققوم ال ات ققوا ة ترسققل إلققف  كغقق   اققول النفقققاة والغحقيقققاة ولققذا  اققل :إجررراتات مراقبررة الحررواالت-1

 نال.  03     كو  و ولمى  دول ات وا ة ،  ر قة    وويقة وسوتكو  ات وا ة .بل شهر 

ات ققققوا ة واققققدل بالتطتيقققق  الغصققققا د   قققق  بدايققققة اسققققغقاالها، و نققققد واققققولها تؤشققققر بةققققغ  الواققققول  قققق   ققققدول 

 ات وا ة، لذه الغأش طة تؤكد تاريخ اسغلم ات وا ة.

  ات قققوا ة القار قققة، ناققفغ    ققق   ققدول ات قققوا ة يقققغ  ا ةغفققا  بهقققا  اققف  سقققغوى اتف ينقققة ولققذا ملغابعقققة تققر ي

 والثالثة وعور إلف اآل ر بالعرف.

 بعد املرا اة األولية تدداول ات وا ة، تأوي املرا اة اتفااة بات وا ة و يها تغ   را اة:

 تأش طة املرا   املالي. -

 تاريخ إرسال ات والة. -

 رف.صافة اآل ر بال -

 تو ر ا  غماراة. -

 شر ية العمل املنج . -

 الة.املالغ اتفاص بات و  -

 طريقة الد  . -

 افة املسغفيد. -

 : ات وا ة تنج     طرف اآل ر بالصرف في ولث نال     لوا   ةغلفة:شكل الحوالة-2

 نافة بيغاء  ر قة بالوواا  الثاوتية يحغفظ بها امل اس  العمو ي. -1

 ققوا ة عققة  مليققة التققط ي ، للبناققفة اققفراء يققغ  ا ةغفققا  بهققا  اققف  سققغوى  ققرس    اميققة القسققي ط ملغا  -2

 لقار ة.

 رف.صوعور لآل ر بالء نافة زر ا  -3

 :الوواا  الثاوتية تةغلف باخغلف طايعة النفقة.الوثائق الثبوتية املرفقة مع الحوالة- 3
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 الخاصة باملستخدمين حواالت املطلب الثاني: مراقبة ال

تققق ام السققنوية، واملؤشققرة  ققق  فققي بدايققة بققل سقققنة،يقوم اآل ققرو  بالصققرف بإرسقققال اتدققداول األاققلية و حا ققاة ا ل

 طرف املرا   املالي تةص  سغةد يه  

 اتدداول األالية يج     تحغو   اف: -

 اس  ولق  بل  ا ل ووضعيغح العاالية. -1

 الغعويغاة.  -2

 خام األ ر السنو  والشهر . -3

ي  قققداول الغا قققطاة السقققل تحقققر  خقققلل السقققنة فقققي  قققدر ووضقققعية العمقققال يجققق     ترسقققل إلقققف امل اسققق  العمقققو ي فققق  -

 - الية تكميلية.

 اتدداول األالية والغكميلية املؤشرة    طرف املرا   املالي يج     تكو   ر قة    ةوالة الد  . -

 بل ةوالة يج     تكو   ر قة بالوواا  اآلتية:

، ولققققق  املسققققغفيد، ور قققق  ةسققققابح وكققققذا بققققل الووققققاا  الثاوتيققققة ل  ققققر) األ ققققر القا ققققد  اسقققق بيققققا  الققققد   يحمققققل  -  

 اي غحا اة  (

 املسغفيد والدخل الصافي للد  . ا س بيا  الغحويل بحد  - 

 بيا  تحويل لكل    ط. -

 ، الغعاضدية. IRGبياماة اي غحا اة، -

وات الققة، لققذه األخ ققطة ترسققل إلققف  ققرس  تققغلءمإذا لقق  يو ققد    خحققأ وبامققت ات والققة تحمققل بققل الووققاا  الثاوتيققة السققل 

 را اة الغكميلية.املعارضاة      ل امل

بهققا  ا ةغفققا نشقق ط إلققف    ات والققة الايغققاء) األاققلية( املر قققة بالووققاا  الثاوتيققة وكققذلا ات والققة الصققفراء يققغ   -

 وى خ ينة الو ية   ا ات والة ال ر اء  غعور إلف اآل ر بالصرف يوااة ر   النفقة .غ اف  س

  املطلب الثالث :  نتائج الرقابة

إذ ل  وسفر الر ابة       خحأ  و  ملية و ط  شرو ة  امل اس   ل م بالغأش ط  اف  ات والقة اتفااقة بالنفققة   

 الواول تثبت ذلا ( .تاريخ إسغقاال ات والة )تأش طة   يام ،    10في   ل   يغعدى 

ة املفعقول .ات والقة وعقار إلقف اآل قر   ا في ةالة  دم  حابقة ات والة للغنظيماة والقشريعاة املعمول بها والساري -  

 ات الة .  ةس  بالصرف  ر قة بمذكرة تحقي   و ر ض  اف 
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 مذكرة التحقيق  - 

و قط  ولريقة ، و ابلقة الووقاا  الثاوتيقة وشقوبها  خحقاء  امل اس  العمو ي يصدر لذه املقذكرة فقي ةالقة ات والقة  و   

لووققاا  املر ققة  بات والققة ، إذ لقق  تصققسح خققلل مفقق  الشققهر ، للغصق ي  . كققنقص الووققاا  الثاوتيققة  و ةققذف ذكققر ا

                                             وعغبط لذه األخ طة  ر وضة .ولك  اآل ر  بالصرف يمكنح إرسال ات والة في الشهر املقال ولذا تحت ر   آخر  .                         

 ة   تحغو   اف الشرو  اتدولرية للغنظي  والقشري  املعمول بح السارية إذا بامت ات وال مذكرة الرفض :-ب

يو ا    تاريخ  إرسال ات والة .   ذلا ةسى بعقد  20املفعول . امل اس  يالغ اآل ر بالصرف كغابيا في  دة   صالا  

ة  ق   ديقد  ر ققة الر ض النهائي الد   للنفقة    طرف امل اس  العمو ي .اآل ر بالصرف يمكنقح إرسقال ات والق

يو قا بإرسقال تقريقر  فصقل  ق   15لقد   النفققة .بعقدلا يققوم امل اسق  فقي ظقرف  بقاف ط كغابي وتحقت  سقؤوليغح

القاقققف ط  ر ققق  بالووقققاا  اللز قققة إلقققف القققوزير املكلقققف باملاليقققة .ولكققق  امل اسققق  العمقققو ي يمكنقققح ر قققض القاقققف ط فقققي 

 ات ا ة الغالية :

 الدولة ( باسغثناء.  و  دم و ور السيولة ) املالية ا  غماراةتو ر  م د -

 ويا  إوااة العمل املنج  -

 اتفاص بالنفقة .  و تدنة الصفقاة  لللت ام دم تو ر تأش طة املرا   املالي  -

 الحاب  و ط إبرا ي للنفقة . -

لقف باملرا اقة وبعد القيام بعملية املرا اة لل والة  اف  سغوى  كغ   اول النفقاة والغحقيققاة يققوم العقو  املك

 باي غاء  اف ات والة .وبعدلا تحول إلف  كغ  الد   والغحصيل 

 املبحث الثالث : عملية التحصيل والدفع 

بعقققد إ قققراء  مليقققة الغحقيققق   اقققف  سقققغوى  كغققق   اقققول النفققققاة والغحقيققققاة تو قققح ات قققوا ة إلقققف  كغققق  القققد     

 والغحصيل وتكو  في الفروس اآلتية :

 املعارضات  املطلب األول : فرع

تو ح ات وا ة إلف  رس املعارضاة ولذا  صد إوااة بعض اي غحا اة السل  د تحصل  اقف الراتق   ثقل : ريق   و  

تؤشققر ات والققة يواققاة  ققدم و ققور  عارضققاة .فققي ةالققة و ققور ريقق   و  ا غحققاسسققند تحصققيل ..فققي ةالققة  ققدم و ققور 

 عدلا تؤشر ات والة وترسل إلف  رس الد   .. ب وا غحا حسند تحصيل يقوم لذا الفرس بإوااة الدي  

 

 

 

 



 الفصل الثالث: دراسة تطبيقية

 

55 

 

 املطلب الثاني : فرع الدفع 

:و يققح ترا قق  ا  غمققاراة املاليققة املاققدلة بات والققة ، وكققذا  حابقتهققا للاققا  والفصققل واملققارة  االعتمرراداتمراقبررة  -أ

 ققر بالصققرف  ر قققة بمققذكرة  و مقققص  يهققا وعققار ات والققة لآل  ا غمققاراةاملاققدلة بهققا فققي امل  اميققة .فققي ةالققة  ققدم و ققور 

 املفوض  نح .  ور ض  سباة ويغ  إ غاؤلا    طرف      اتف ينة 

فقققققي ةالقققققة  اقققققول ات والقققققة ، العقققققو  املفقققققغص يققققققوم بجمققققق  ات قققققوا ة وواقققققديلها فقققققي بحا قققققة  عمليرررررة ال :ررررر يل : -ب

اي غحا قققققاة  ،ةسقققققاباة القسقققققوية ، القققققغ ات والقققققة ،ر ققققق  ات والقققققة ، ر ققققق  اآل قققققر بالصقققققرف  حاسقققققبية تحغقققققو   اقققققف :

 املعارضاة )في ةالة و ورلا(. ،، الغعاضدية (IRG)الغما  اي غماعي ،

 تكو  الغمويلة إلف املسغفيدي  إ ا    طري  : التمويالت للمستفيدين:-ج

 CCPات سا  اتدار  البطيد   -                

 ات سا  الانكي  -                

 ةسا  اتف ينة  -                

   ر بالد   )في ةالة  دم تو ر املسغفيد  اف ةسا  ( -                

 ويكو  القاديل كما ياي :   

 ةالحسابات مدين(:  3-3شكل)

 

 ر   ات سا  اس  ات سا 

 202001   ةسا     امية القسي ط

 

 .املصدر:    إ دار الحالاة
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 الحسابات دائنة(:  4-3شكل)

 

 ر   ات سا  اس  ات سا 

          520001 ات سا  اتدار  البطيد 

 403002 ات سا  الانكي

 431012 ةسا  اتف ينة

 431003 ةسا  املعارضاة

 IRG 520004ةسا  الغرياة  اف الدخل اي مالي 

 403001 ةسا  الغما  ا  غماعي

 413002 ةسا  الغعاضدية

 .املصدر:    إ دار الحالاة

 

والقذ  يقغ   يقح واقديل بقل العمليقاة السقل  ا قت بهقا  TRG دار اتدقدول الغلفي ق ل بعدلا يقوم العو  املفغص بإ

 املصل ة خلل ذاة اليوم .

 وفي األخ ط تؤشر ات والة ال ر اء يحغ  الد   وترسل إلف اآل ر بالصرف ولنا تكو   د تمت  ملية الد   .      
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 خاتمة الفصل

ة ينقققة و يقققة  سقققغاام  و السقققل  ققق  خللهقققا تققق  الغواقققل القققف كيفيقققة  را اقققة امل اسققق  رراسققققنا تحايقيقققة ب بعقققد           

 العمو ي والسل  اف اورلا تقوم بقسي ط النفقاة العمو ية .

وا  اتف ينة العمو يقة تققوم  اقف الر ابقة بقا لت ام بالنفققاة العمو يقة وتققوم بفحقص ووقاا  ا واقاة املقد قة لهق    

 ق  ر ق  ، و تاققر شقرو  لقذه   يقغ  الغحقيق  لل قر بالصقرف و املفقوض الققاموني  ق  طقرف ا  قري  بالصقرف ةيق

 ايام و لناك  ةا ة  غعدرة السل تغحل   حص  10املرا اة لغنفيد للد   في ا ل ا صاه 

 و تد ي   عم .

و  قق  لققذه الدراسققة نسققغةلص  ققدى الميققة  را اققة  اققف تنفيققذ مفقققة العمو يققة وسققهر  اققف ةسقق  وسققي ط و ترشققيد 

 للنفقاة العمو ية السل بلها تص  في ةماية املال العام.
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 عامةخاتمة 

كبياا ف ي ااض عل اامان لاااي  ةلعل اا، ةللااة مااا ف لتااين  اا   علنفقاااا  اا   عقتصاااة ةإن للنفقاااا علمامااة ة م ااة   

ةعئااو ل اا، إ آاااة دل اااا ةق قااة ذهااام اااوك  اا   ع ماايعس لكاا ع إ آاااة صااو  ل ااب   ا مااة  وعقبااة اااوك  عرتفااا 

     علنفقاا .

تنف ا  علنفقاااا علمميم اة لصاو  علوقاثااة علقناا ت وقنااا لمام خاب ثنانااا  ا ع لعلا   قمنااا ي اح ث رع ااة  ايس 

   عذجا ، علنظو  منح إلى تماريف خااة ثالنفقاا علمميم ة ف لك ع مختلاف عثااار ع ت تباة لعلتقاا ماا عذ اااة 

لاى بنا . او قمنا ث رع ة ع عايعن ع للفاين ثفنف ا  علنفقااا علمميم اة لموع ا  تنف ا  ا . طما  ا ت وقناا إلاى علوقاثاة ع

 اوك     علنفقاا لعله ئاا عمل يلة لتنف       علوقاثة .

 لق  تيالنا إلى مآميعة مم علنتائج له  كما  ل  : 

عملها بة علمميم ة ه  مآميعة علقيعع  لعلنصاي  علقا ي  اة عل اض ت ابف ك ف اة تنف ا  مياع  اة عله ئاة  -1

 لماؤلل اا ت  لع   مننو . لعلتاعمااعلمميم ة ن صوك ع عيعن ع للفين ث لك مع تن    مهام 

 ع عيعن ع للفين ثفنف   علنفقاا علمميم ة  و عثمولن ثالصوك ف لعملها بين علمميم ين . -2

لعلتصااااف ة لع مااااو ثالاااا يع لع و لااااة عملها اااا  ة  عاللتاااااعمموع اااا  علتنف اااا  هاااا  : ع و لااااة ع ةعريااااة لت اااام  :   -3

 لت م  عل يع .

لعلتأكااااا  مااااام م اثقاااااة  ااااا    عال نوعيااااااا ااااااا ع ال اااااة لك اااااف علوقاثاااااة ع ال اااااة هااااا  لااااامان لاااااابمة علممل -4

 علممل اا ع ال ة لأل ظمة لعلقيع ين  ارية ع فميس .

 علوقاثة ع ال ة تلين إما قب  ةل ةاناء ةل طم  علتنف  . -5

 إن مآلس عملها بة ثالغ مم علصب  اا عمل يلة لح لكنح من لة عل لر    عذجزعئو .  -6

لعل ض تما  عملها ، علمميمي . لتقيم  ماتغا و قمنا ث رع ة  الة خزينة لال ةةما عذجا ، علت ب قي يق  

 ثالوقاثة ةاناء علتنف   . لق  تيالنا على علنتائج علتال ة :

 للمنا ، علمميمي ةلر يماس    علوقاثة على تنف   علنفقاا علمميم ة  -

 مم خبلح شل  لم مين علياائق ع ابات ة عذ ااة ثالنفقاا . للمنا ، علمميمي ةلر  وعق، -

 ع خ اء قب  عمل ة عل يع مما  ما  رقاثة لقائ ة . عكف اكعملها ، علمميمي  نالس  -

ع ي هة  عالعتماةعا  لة علنفقاا علمامة طم م تآالز ق مة  ع ت عمةلر عملها ، علمميمي  ي علاهو على  -

 لل    ئة .

 التالية :  االقتراحاتتائج يمكن تقديم وعلى ضوء هذه الن

لى ييلها إ   علوقاثة ف لل ع يإ نا  وى ة ح  مكم تن عزةلع اإن رقاثة عملها ، علمميمي لك ع ع وعق، ع ال  تما   -

   ئة لع  ف ت وك على علوقاثة قب  لةاناء علتنف   .

لمننح اب  اا ةل ع   ى تلين رقاثتح إعاةف تفم   ةلر مآلس عملها بة    علوقاثة على ع ميعس علمميم ة  -

 ة آع.

 علمامة للمال ة ياتنام ةن تلين تنت لاا ة رئا ة عذجمهيرية   ى  لين ةلر ا علوقابي ةل ع. ع فف ة -
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تلييم ذجنة على ماتيى لزعرف علتآارف تتكف  ث رع ة ت ير ة مار علاي  لتق م من يرعا ةلرية إلى  -

لتن  مم تض  و ييعتي   ثاقتنائناعلالع لعذ  ماا عل ض  قيمين عثمويم ثالصوك   ى تن ة لهو ق مة 

 عل وعء .

 إةخاس  ظام ع عبم عثل  لتمم مح    مختلف مآاالا علتنف   لعلوقاثة لفاه   علمم . -

 للع إصار قا يني  ن ة ث قة علياائق علابيت ة عل ض تويق ثاذهيعالا  -

 تخف ض م ف ةيع عذهيعالا عذ ااة ثالنفقاا . -

 .ين ةعئمين على ماتيى     عللجان ةن ت عو ذجان ع ال ة لع ياع  ة    علب  ان ثخب عء مال ين  لي  آ،  -
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