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 وعرفان شكر

 مل ،فا ن العلامء فأ حب تس تطع مل فا ن ، متعلام فكن تس تطع مل فا ن .. عاملا كن"

 "تبغضهم فال تس تطع
 فهو علينا بها من التي نعمه على وجل عز هللا نحمد ، البحث هذا بإنجاز تكللت اجتهاد و جهد و بحث رحلة بعد

لكل من ساهم من قريب أو من  التقدير و الشكر عبارات بأسمى نخص أن إال يسعنا ال كما ، القدير العلي

بعيد في هذا اإلنجاز املتواضع   نخص بالذكر زمالئي في العمل وكذا الدراسة ونخص بالذكر األستاذ املؤطر 

 هذا انجاز طيلة معرفة و نصح و جهد من لنا قدمه ملاطال عمره  أالسيد معارفية الطيب حفظه هللا و 

الذين درسوني طوال مشواري الدراس ي وكل دفعة املاستر تدقيق  ال ننس ى كل األساتذة  كما  . البحث

 ومراقبة التسيير وكل عمال جامعة مستغانم

لجنة املناقشة دام عطاؤهم من نقد و اسهام في النمو  العرفان و الشكر عبارات أثمن و بأرقى نتقدم و

 الفكري حفظهم هللا جميعا

 زرعوا من إلى  .طريقنا في أحيانا تقف كانت التي الظلمة يض يء ونورا هذا بحثنا في نال عونا كانوا الذين إلى

 الشكر، كل منا فلهم ، واملعلومات والتسهيالت املساعدات لنا وقدموا دربنا في التفاؤل 

  



 

 اإلهداء

 الرحيم الرحمن هللا بسم

 اعملوا قل » »

 عملكم هللا فسيرى

 ورسوله

 « « والمؤمنون

 العظيم هللا صدق

 تطيب وال .. بذكرك إال اللحظات  تطيب وال .. بطاعتك إلى النهار يطيب وال بشكرك إال الليل يطيب ال إلهي

 ونصح .. األمانة وأدى الرسالة بلغ من إلى "جالله جل هللا" برؤيتك إال الجنة تطيب وال .. بعفوك إال اآلخرة

 إلى .. والوقار بالهيبة هللا كلله من إلى "وسلم عليه هللا صلى محمد سيدنا" العاملين ونور  الرحمة نبي إلى .. األمة

  لترى  عمرك في يمد أن هللا من أرجو .. افتخار بكل أسمه أحمل من إلى .. انتظار بدون  العطاء علمني من
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 نجاحي سر دعائها كان من إلى الوجود وسر الحياة بسمة إلى .. التفاني و الحنان معنى وإلى الحب معنى إلى

 سرت ومعك صغيرة حقائب حملنا أن منذ رافقتني من إلى الحبيبة أمي الحبايب أغلى إلى جراحي بلسم وحنانها

 وإخواني تيواأخ  ..حياتي ظلمة تنير متقدة عو شم إلى ..اآلن حتى ترافقني تزال وما بخطوة خطوة الدرب

 ضحكته في والسعادة بعينه التفاؤل  أرى  من إلى ، ش يء أي مثل أكون  مبدونك و أنا أكون  ممعك

أرزق األحياء وأرحم كل أموات  كل عائلتي الى قرة عيني زكرياء واللهم أشكر أن أريد مشواري  نهاية في ..

 أضيعهم ال أن وعلموني أجدهم كيف عرفت من إلى والخير النجاح طريق على معي كانوا من إلىاملسلمين 
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 المقدمة
 أن   للدولة،ذلك االيرادي و االنفاقي الجانبين بين خالله من يقابل ماليا تنظيما العامة الميزانية تعتبر

 واإليرادات النفقات بين تنسيق إقامة بغرض الدول تستخدمها التي القانونية الوسيلة هي الميزانية
 السياسية المجتمع أهداف بتحقيق يسمح الذي واالقتصادي المالي التوازن إلى الوصول قصد

  ووسائل للدولة العام اإلنفاق خطة العامة الميزانية تتضمن بحيث .واالقتصادية واالجتماعية
 .وإيديولوجيته طبيعته بحسب آلخر نظام من مختلفة وتكون ، تمويلها
 دور تزايد أن   على فضال ، المنتهج االقتصادي النظام نمط بحسب تختلف للدول المالية فالسياسة
 المجالين في وباألخص المجاالت ، من عديد في باستمرار حاليا يظهر الحديثة األنظمة في الدولة
 االقتصادي ، والتخطيط للتوجيه الرئيسية ةاألدا الميزانية تشكل بحيث ، االقتصادي و المالي
 العامة الميزانية بنود تحليل خالل من تظهر والتي العامة المالية سياستها لتجسيد الدولة بها تستعين
 .الدولة في اعتماده الجاري المالية قانون في  إنفاقية أو ائتمانية او ضريبية سياسة كإتباع المقرر

 في معالجة بها المنوطة وأدوارها الحكومات لتطور حجمها وكبر المجتمعات تطور صاحب لقد
 التي دعمت األسباب وكانت مجتمعنا تواجه التي والمالية واالقتصادية االجتماعية المشكالت

 متدخلة إلى دولة حارسة دولة من فيها الدولة وظائف تغيرت فقد متعددة الحديثة الحكومات تطور
 .الجوانب مختلف في
 من المواضيع الرقابة جعل الحاضر العصر في الدولة وظيفة على طرا الذي التطور هذا إن

 عدة الضرر على وقوع منبع في تساهم التي الوظيفة أنها ذلك اإلدارية، العلوم حقل في الهامة
 .المالية و واالقتصادية والسياسية االقتصادية منها مستويات

 بكل صورها الرقابة بعملية والمجتمعات الدول من كغيرها الجزائر اهتمت المنطلق هذا ومن
 وفعالية اإلدارة أداء وتسيير تحسين في األساسية والعناصر الوظائف أحد باعتبارها وأشكالها
 .العامة
 واليات علمية أساليب على مبني مالي الرقابي نظام وضع إلى االستقالل منذ سمعت حيث

 مختلف المؤسسات على األموال حركة متابعة و حراسة اجل من للواقع التجربة ، وفق مدروسة
 في لذلك والمتمثلة المناسبة اآلليات لخلق التدخل الجزائرية الدولة على امازل كان لذا العمومية
 جميع المطيقة على و فعالية الرقابة أنواع أكثر من تعتبر والتي المختلفة الرقابية أجهزتها

 وإخضاع الوطني والمجتمع االقتصاد حماية لضمان المحلية والهيئات العمومية ، المؤسسات
 مشددة رقابة إلى المحاسبة والعمومية إلى األخرى الكيانات وكل والبلديات العمومية المؤسسات

 1 .العام المال وصرف التسيير على
 :الدراسة إشكالية .أ
 القيام تتولى أجهزة وجود يتطلب العمومية المؤسسات في نيةاالميز تنفيذ على بالرقابة القيام إن

 الرئيسي التساؤل طرح خالل من لها نتعرض أن البحث هذا في نحاول وسوف العملية، بهذه
 التالي

الميزانية  في المؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري وكيف تكون الرقابة على  هي ما -
 تنفيذها ؟

 التالية الفرعية األسئلة طرح يمكن اإلشكالية هذه ضوء وفي
 :الفرعية األسئلة
 الميزانية وما الخطوات تنفيذها ؟ ماهي

                                            
 2002 الجزائر، جامعة الحقوق، كلية ماجستير، مذكرة المهني، التكوين مراكز مؤسسات على المالية الرقابة رحمة، زيوش 1

/2003 
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 ؟ ن المسؤول عن تنفيذ الميزانية في المؤسسات العموميةم
 المالية علي تنفيذ الميزانية؟ بالرقابة المقصود ما -
 يتم اعداد الميزانية ومراقبتها عمليا؟ اين

 وعلى ضوء هذه االسئلة الفرعية نستسيغ فرضيات التاليةفرضيات الدراسة:
 هي وثقة ادارية سنوية تتبع مبادئ محدودة في عملهاالميزانية -
 بتنفيذ الميزانية ونالمالي ونيقوم كل من األمرين بالصرف والمحاسبين العموميين والمراقب-
 هي تدقيق في كل صغيرة وكبيرة في العمليات االدارية والمالية المتعلقة بالميزانية-
  معتمداليتم اعدادها ومراقبتها داخل المؤسسة اضافة الى المراقب المالي -

 :الدراسة أهمية .ب
 اجل الرقابية من األجهزة تلعبه الذي البارز والدور ةنجاع ضمان في أهمية الدراسة هذه تكتسي
 لإلنفاق بعمليات التنفيذ القيام عند المالية اتاالعتماد استهالك في والالعقالنية الفساد تفادي

 المالي العجز أسباب عن الحديث عند الواجهة إلى الموضوع هذا بروز وكذلك العمومي
 .العمومية للمؤسسات

 :الموضوع اختيار أسباب .ت
 .وأسباب ذاتية موضوعية ألسباب يعود ودائما الصدفة قبيل من ليس الموضوع لهذا اختيارنا إن

 :الذاتية األسباب 1-
 .العام المال على الرقابة ممارسة كيفية لمعرفة الشخصي الميل -
اجل  من المختلفة الرقابية األجهزة تلعبه الذي والدور المالية الرقابة أهمية لمدى منا إدراكا -

 .الخصوص وجه على والبلديات عموما المحلية اإلدارة صورة تحسين
 :الموضوعية األسباب 2-
ومنه  اإلداري الشق على تركيز أي إدارية ، كهيئة بالمؤسسات نهتم فإنها إليه تطرقت وان -

 .الموضوع هذا في نكتب أن ارتأينا منا كمساهمة
 البحوث من النوع بهذا المكتبة إثراء-
 نظرة عن قرب لحركة األموال العمومية داخل المؤسسات-

 :الدراسة من الهدف .ث
 االنحرافات واألخطاء تفادي اجل من العامة ميزانية مراقبة كيفية توضيح إلى الدراسة هذه تهدف

 وخيمة جد وعواقب متاهات إلى البلدية ميزانية تعريض إلى تؤدي قد التي الجسيمة
 وإعطاء العامة ، ماليةال على الرقابة أهمية إلى اإلداري بالجهاز المسؤولين تنبيه ومحاولة

 .اإلدارة وأداء فعالية لتحسين الرقابية والهيئات لألجهزة أوسع صالحيات
 ، وفروضه ومفاهيمها وأهميته طبيعته ضوء وعلى البحث لهدف تحقيقا :الدراسة منهج .ج

 طبيعة ان من وانطالقا جوانبه بكل واإللهام البحث إشكالية عن نستطيع اإلجابة وحتى
 .البحث هذا في استعمل ، المستخدم المنهج يحددان نوع ونوعه البحث

 المعلومات مختلف وتحليل جمع خالل من التحليلي بالمنهج االستعانة مع :الوصفي المنهج-
 .والعملية النظرية جوانبها بمختلف واإللهام المطروحة بالمشكلة المتعلقة

 للمالية الرقابية الهيئات واألجهزة لمختلف المنظمة للقوانين تطوقنا عند المنهج بهذا استعنا لقد -

 .المجال هذا في الصادرة والمراسيم والقرارات األوامر وكذا العمومية

 :الدراسة تقسيمات .ح

 :نظرية وفصل أخر تطبيقي فصول ثالث إلى عملنا بتقسيم قمنا الموضوع بهذا لإللهام
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 حثامبثالث  إلى الفصل هذا وقسم ، و الميزانية العامة المالية األول الفصل خالل من عالجنا
 ،وعالقتها بالعلوم األخرىوأهميتها  تعريفها يبرز حيث العامة لماليةا بمفهوم األول المبحث يتعلق
وفي .كيفية إعدادهاو ومبادئها مفهومها  من العامة يةميزانال إلى فيه نارقفتط الثاني المبحث أما

انواع النفقات وكذا االيرادات  خاللعالجنا جانب النفقات العامة وااليرادات من المبحث الثالث 
 وسياسة ترشيد النفقات

واألعوان المكلفين بتنفيذ في المؤسسة العمومية  المحاسبة العمومية فيه فتناولنا الثاني الفصل أما
من  المؤسسة العمومية  األول المبحث في درسنا مباحث ثالث إلى بتقسيمه قمنا حيث ،الميزانية 

بمفهومها ومبادئها   فقمنا بدراسة المحاسبة العمومية الثاني المبحث أمامفهومها وخصائصها 
العمليات المالية االعوان المكلفين بتنفيذ   ابرزنا الثالث والمبحث وأهدافهاكذلك خصائصها 

 متمثلين في اآلمرين بالصرف والمحاسبين العموميين والمراقبين الماليين 
 علي الميزانية الرقابة إلى فتعرضنا الثالث الفصل متمثل في من الجانب النظري رخيفي األ و

 بيان خالل من لرقابةاإلطار المفاهيمي ل  األول المبحث في مباحث، ثالث  الفصل هذا تضمن
 الثاني المبحث أما ،ومبادئها التطور التاريخي ومفهوم الرقابة وكذلك العملية الرقابية وظيفتها 

وتمحورت  رقابةال أنواع حول فكان ،الثالث المبحثخطواتها  وعن  رقابةال أهداف عن فيه تحدثنا
 في الرقابة من حيث الجهة والتوقيت الزمني 

كيفية تحضير الميزانية من إعدادها  الى المبحث األولفي  تطرقنا الذي الفصل التطبيقي  راأخي
 حول تنفيذ الميزانية والرقابة المفروضة عليها  المبحث الثانيو  واعتمادها

 :الدراسة صعوبات .خ
 :نذكر سةراالد هذه في واجهتنا التي الصعوبات من
 .بالموضوع الملمة والكتب جعراالم وقلة ، ذاته حد في الموضوع صعوبة -
 .وتحليله تفسيره الصعب من لذا القانوني الطابع الموضوع على يغلب كذلك -
 الهيئات أهم على اإلشكالية ضبط المستطاع قدر فحاولنا العام اإلنفاق على الرقابة مفهوم اتساع -

 .1الدولة في العمومية المؤسسات مختلف على الرقابة تمارس التي الرقابية واألجهزة
 

                                            
 2002 الجزائر، جامعة الحقوق، كلية ماجستير، مذكرة المهني، التكوين مراكز مؤسسات على المالية الرقابة رحمة، زيوش 1
/2003 
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 تمهيد
 العامة بالحاجات المتعلقة المشاكل بدراسة يهتم الذي العلم ذلك هو العامة المالية علم إن

 األهمية من العامة الحاجات نطاق وتحديد تعريف فإن لذلك إلشباعها الالزم المال وتخصيص
 المالية علم يعرف و العامة الحاجات هذه إشباع سبيل في للدولة المالي النشاط نطاق لتحديد بمكان

 العامة الميزانية و العامة اإليرادات و النفقات تنظيم كيفية دراسة في يتخصص الذي العلم أنه
 تتبناها التي الفلسفة من المستوحاة االجتماعية و االقتصادية األهداف تحقيق على يعمل بحيث
 أهدافها لتحقيق المالية الوسائل تستخدم عندما الدولة نشاط عن يبحث العلم ذلك هو او الدولة

 وهو أال االقتصاد فروع أحد على دراستنا ستشمل ،حيث االجتماعية ،االقتصادية السياسية
 يتضمن أنه حتى مالية أنشطة من العلم هذا يحويه ما بكل العامة المالية اقتصاد أو المالي االقتصاد
 واجتماعي اقتصادي نشاط ألي العامة االقتصادية السياسة من جزء تعتبر التي المالية السياسات

 :العامة الماليةعموميات األول : المبحث الى األول الفصل تقسيم سيتم األساس هذا على و.
تتشكل الميزانية العامة من اإليرادات و النفقات النهائية المحددة سنويا بموجب قانون المالية ،و 

ة العامة ينازيتتضمن المبصيغة اخرى  الموزعة وفق األحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها
مصادر مة التى من المحتمل الحصول عليها من مختلف اتقدير او تخمين لمقدار االيرادات الع

االيرادات , كما تتضمن على تقدير لمقدار النفقات العامة المتوقع انفاقها خالل فترة زمنية محددة 
 عادة ما تكون سنة
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 المبحث االول :المالية العامة
 :العامة الماليةمفهوم :المطلب االول 

 :العامة المالية تعريف:االول الفرع
 اإليرادات العامة و العامة النفقات يدرس الذي العلم " ذلك بأنها العامة المالية تعريف يمكن

 تحقيق أغراض الدولة االقتصادية بهدف محددة، لفترة يوضع معين برنامج خالل من وتوجيهها
 ."والسياسية واالجتماعية

 العامة المالية أهمية:الثاني فرعال
 وكذا دولة ما، في وظروفه االقتصاد لحالة العاكسة المرآة تعد أنها في العامة المالية أهمية تكمن
 يظهر ذلك دليل على معينة وأحسن زمنية فترة وفي الدول من دولة في وظروفها السياسية الحياة

 حيث العامة موضوعات المالية أحد باعتبارها اإليرادات والنفقات من كل تؤديه الذي الدور في
 .للدولة واالقتصادية السياسية الظروف عن تكشف

 فرضت دولة إذا هذا ومعنى إيجابا، أو سلبا الدول في األحداث على تؤثر فاإليرادات والنفقات
 قد يتسبب مما الدولة في و االستقرار األمن زعزعة في تأثير له يكون ذلك فإن مرتفعة ضرائب

 إعادة النظام بغية الدولة فتضطر العامة للمنشآت وتخريب وفوضى شغب أعمال قيام في
 اإلعانات االجتماعية في ممثلة اإلنفاق زيادة إلى والممتلكات األرواح في الخسائر وتعويض

 .المختلفة والتعويضات
 السياسية واالقتصادية المستويات كل على كبيرة أهمية العامة للمالية أن هو القول، وخالصة

 .وغيرها والثقافية واالجتماعية
 :العامة الماليةعلم :ثانيالمطلب ال

 الحاجات الجماعية أو العامة فالحاجات .عامة وحاجات خاصة حاجات إلى األفراد حاجات تنقسم
 لنفسه أن يحققها للفرد يمكن ال العامة الحاجات وهذه إلخ،...العدالة الدفاع، األمن، في تتمثل

 ككل إال يتحقق أن ال يمكن األمن هذا أن إذ الخارجي األمن لنفسه يحقق أن يمكن ال فالفرد بنفسه،
 الدولة فإن ثم ومن .فرد أي يحرم منه أن يمكن ال و األفراد، كافة على بالنفع يعود لكونه يتجزأ ال

 تلك هي الجماعية الحاجات فإن من هذا وانطالقا أجهزتها بمختلف األمن هذا توفير على قادرة
 عدم بسبب وذلك، لنفسه، تحقيقها فرد عن كل نظرا لعجز بإشباعها الدولة تقوم التي الحاجات

 .1للتجزئة الحاجات هذه قابلية
 للفرد إلخ فيمكن...والمشرب والملبس والمأكل كالزواج الفردية الحاجات أو الخاصة الحاجات أما
 إلى بالنظر ثمنها وذلك دفع على يقدر أنه طالما الدولة تدخل إلى حاجة دون بمفرده يحققها أن

 .للتجزئة الحاجات هذه قابلية
 إشباع اآلخرين عن النظر بغض لنفسه يشبعها أن للفرد يمكن الحاجات من أخرى طائفة وهناك

 جديرة هي حاجات االجتماعية وألهميتها ذلك ورغم للتجزئة، أيضا قابلة حاجات وهي ال، أم لها
 إشباعها عند والمواصالت والدولة والنقل والعالج كالتعليم وهي وتشبعها الدولة بها تضطلع بأن

 تقوم الضرورية ألهميتها للتجزئة ولكن القابلة غير أم للتجزئة القابلة تلك سواء العامة للحاجات
 للحصول مقابل لقاء وذلك بعض األشخاص خدمات على تحصل وأن األموال بعض باستخدام

 العامة النفقات هي النقدية المبالغ هذه مبالغ نقدية، صورة في يتمثل الخدمات األموال هذه على
 مصادر من عليها تحصل عامة إيرادات عن عليها البحث يستلزم النفقات بهذه الدولة تقوم ولكي

 .والخاصة وغيرها ةالعام والرسوم كالضرائب مختلفة

                                                           
 .55،ص2008،يع  وزلتر والسالمة للنش،دار ا 1،ط لعامةالمالية ار، لفاافى طمص 1
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 على دراسة سابقة بناء معد برنامج ووفق وواضح منضبط نهج على تسير الدولة أن على وتأسيسا
 فترة خالل أنشطة ومشروعات من به ستقوم ما تقرر فإنها إيراداتها وتحصيل نفقاتها بتأدية للقيام
 واإليرادات المحتمل الضرورية لتنفيذها النفقات مقدار وتقدر سنة، تكون ما غالبا محددة زمنية

 سنة تكون ما غالبا مقبلة قادمة واإليرادات عن فترة للنفقات التقدير وهذا لتغطيتها عليها الحصول
 العامة للدولة. الموازنة أو العامة، الميزانية عليه يطلق ما هي

 :العامة المالية على االقتصادي النظام تأثير
 ظل وإيجابا ففي سلبا اآلخر في كالهما ويؤثر العامة، بالمالية وثيق ارتباط االقتصادي للنظام
 في األسباب مهما كانت الدولة تدخل بعدم المناداة على يقوم والذي نشأته بدء في الرأسمالي النظام
 كان كما ومتواضعة، وإيراداتها قليلة الدولة نفقات كل تكون أن الطبيعي من كان االقتصادية الحياة
 األوضاع في تعديل أو أي تغيير تحدث ال أن آخر بمعنى محايدة، تكون أن العامة المالية على

 أي تحقيق في تستخدم أن سبيل المثال على للضرائب يكن فلم القائمة، االقتصادية والمراكز
 تعدو تكن فلم اقتصادية، أهمية أية العامة للدولة للموازنة يكن ولم اقتصادية أو اجتماعية أهداف
 هامة واإليرادات قاعدة النفقات بين تساوي الحساب وكان السنوية الحسابية للموازنة وثيقة سوى
 الميزانية مبدأ توازن أو بقاعدة تعرف التقليدية المالية في جدا
 الحارسة بمبدأ الدولة عليه يطلق والذي االقتصادية الحياة في الدولة لدور الضيق المفهوم هذا لكن
 1929 عام االقتصادية العالمية األزمة ظهور بعد خاصة انحسر قد الحر، الفردي المذهب أو

 على ينحصر دورها ولم يعد االقتصادي، القطاع ومنها القطاعات كل ليشمل الدولة دور فعاد
 االقتصادية الحياة مجاالت إلى جميع تعداه بل ... العدالة وإقامة األمن حفظ من ةالتقليدي الوظائف
 ." المتدخلة بالدولة " يسمى بما هذه الظاهرة على أطلق وقد ضخما، الدولة تدخل حجم وأصبح

العامة  دراسة النفقات أهمية ازدادت الدولة به تقوم أصبحت الذي الدور هذا على وبناء
لسياستها  كنتيجة الرأسمالية الدول في العام القطاع أهمية ازدادت ثم ومن العامةواإليرادات 

 " وظيفية مالية " الدول تلك في العامة المالية وأصبحت التدخلية،
 فقد لوسائل اإلنتاج، العامة الملكية مبادئه أهم من والذي االشتراكي بالنظام أخذت التي الدول أما

 القطاع االقتصادي، واختفى النشاط كل على وكاملة تامة سيطرة وسيطرت الدولة هيمنت
 للمالية كانت النظام ظل هذا في االقتصادي النشاط أوجه كل على السيطرة لهذه وكنتيجة .الخاص
 بإيرادات والمتعددة العامة الكثيرة النفقات تواجه أن الدولة على كان حيث كبيرة أهمية العامة
 قصوى أهمية تتبوأ العامة المالية دراسة أصبحت وبالتالي مختلفة، مصادر ومن وضخمة هائلة

 ، 1989 عام السوفياتي اإلتحاد زوال بعد العالم على طرأ الذي التطور االشتراكي لكن النظام في
 ومناداتها األمريكية المتحدة الواليات في والمتمثل العالمي النظام على الواحد وهيمنة القطب
سياسة  مع لتتماشى المختلفة االقتصادية النظم في هيكلية تغيرات من تستتبعه بما بسياسة العولمة

 إعماال التفاقيات الجمركية الحواجز وإلغاء والمنافسة التجارة حرية مبدأ وتحقيق الحر االقتصاد
 التحرر بفضل سياسة إنه حيث العامة، المالية دور على انعكس هذا كل .الشأن هذا في دولية

 الحارسة الدولة عادت ظاهرة العالم دول مختلف في اآلن السائدة الخصخصة وسياسة االقتصادي
 المالية العامة على الكبير األثر له كان أيضا المفهوم وهذا نطاق، أضيق في

 :األخرى العلوم من بغيرها العامة المالية :عالقةالثالث المطلب
 :أهمها من سنذكر علوم، بعدة عالقة العامة للمالية

 :باالقتصاد العامة المالية عالقة ول:الفرع اال 
 من أن كثيرا لدرجة والعملية النظرية الناحيتين من باالقتصاد وطيدة عالقة العامة للمالية إن

 في البحث االقتصاد هو علم أن بحتة، وبما اقتصادية كموضوعات يتناولنها العامة المالية خبراء
 بين الصلة فإن الطبيعية المحدودة، الموارد من المتعددة اإلنسانية الحاجات إلشباع السبل أفضل
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 المالية الموارد من العامة إلشباع الحاجات الوسائل أفضل في تبحث التي العامة والمالية االقتصاد
 العامة المالية بين موضوعي عن التشابه قوية، وفضال تبدو عادة والمحدودة للدولة المتاحة

 والنظريات والمرونة الحدي واحدة فالتحليل االثنين في البحث قطر من كثيرا  فإن واالقتصاد
 .العامة في دراسة المالية أيضا تستخدم االقتصادية بالدورات الخاصة النقدية

العامة واإليرادات  النفقات بنود تفحصنا إذا العامة المالية على االقتصادي النظام تأثير ويتضح
 ود، البن بين هذه وقارنا االقتصادي نظامها أو نموها درجة حيث من مختلفة دول في العامة

 النمو في طريقه إلى أو نام لبلد بالضرورة تصلح ال متقدم لبلد تصلح التي المالية فالسياسة
 تلك عن تختلف تماما االشتراكي النظام تتبع دولة في المطبقة المالية والسياسة صحيح، والعكس

 المبادئ من إلى كثير ترشد الدراسات االقتصادية أن إلى باإلضافة الرأسمالي النظام تتبع التي
 الغرض أداء لها بما يكفل المختلفة المالية النظم وتطبيق رسم عند االعتبار في وضعها الواجب

 تفرض أن يستحسن السلع التي أنواع مثال توضح فالدراسة االقتصادية أجله، من وضعت الذي
 التي الدخول أنواع لنا كما توضح الحصيلة، زيادة هو الهدف كان إذا استهالك ضريبة عليها
 الفعلي اإلنفاق تيار في النقص أو التأثير بالزيادة الهدف كان إذا تنخفض أو الضرائب عليها تزداد

 االقتصادي النشاط سير في العامة المالية كذلك تؤثر االدخار، حجم أو االستهالك حجم في أو
 الدولة لتدخل الرئيسية الوسيلة العامة المالية أن أصبحت بعد تستهدفها التي الوجهة وتوجهه للدولة

 .قوي خاص وجود قطاع حالة في االقتصادي النشاط في
 أن االقتصاد، ذلك عن تاما فصال العامة المالية تفصل أن يمكن ال ذكره، سبق ما على بناء

 ونفوذها تمارس تأثيرها األخيرة هذه أن كما المالية العمليات وتكيف تكون االقتصادية المعطيات
 .االقتصادي الحقل على

 :باإلحصاء العامة المالية عالقة:يثانيال الفرع
 عنها التي يعبر المالية الظواهر لكافة والواضحة الصحيحة الرؤية للباحثين يتيح اإلحصاء علم إن

 األساس اإلحصاء يمثل وعلم وإحصاءات وبيانات أرقام صورة في وتجسيدها بترجمتها ويقوم
 عن فضال واإليرادات المتوقعة، المستحيلة النفقات كتقدير المالية التوقعات ءاإلجر الضروري

 غنى ال اإلحصاء علم فإن ومن ثم المختلفة المالية األجهزة على الرقابة تحقيق في القصوى أهميته
 البيانات توافر السياسة رسم هذه يتطلب إذ .للدولة المالية السياسة ورسم دراسة في عنه

 والطبقات األفراد بين الثروة والدخول وتوزيع القومي، بالدخل الخاصة اإلحصائية والمعلومات
 ن1ميز وحالة المختلفة، والمناطق الجغرافية السن حيث من وتوزيعهم السكان وعدد المجتمع، في

 األخرى األمور من وغيرها والخدمات، السلع بعض استهالك على اإلقبال ومدى المدفوعات،
 1سلفا محددة أهداف ولتحقيق معينة في ظروف اإلتباع الواجبة المالية السياسة لتقرير الالزمة
 :بالقانون العامة المالية ثالث :عالقةال الفرع
 ما ، هذا" la législation financière "المالي بالتشريع التقليدي الفقه في المالية تعرف كانت
 حينها ،19القرن نهاية إلى العالقة هذه واستمرت والقانون، العامة المالية بين الوثيقة الصلة يبين
 ورغم .للقانون العام المطلقة السيطرة دائرة من فشيئا شيئا العامة المالية دراسات تخرج بدأت
 والقانون القانون الدستوري وبخاصة العام، القانون وفروع المالية بين قوية الصلة زلت ا ال ذلك،

 .اإلداري
 في العامة الملزمة القواعد لوضع المشرع إليها يلجأ التي التنظيمية األداة هو القانون فإن إذن،

 قواعد شكل وإيرادات وموازنة نفقات من العامة المالية عناصر مختلف وتأخذ الميادين، مختلف
 بالفن اإللمام مما يستدعي إداريا أمرا أم الئحة أم دستورية، القواعد هذه كانت سواء قانونية،

                                                           
  .33،ص 2003،قيةولحقالحلبي ورات امنش، لعامةالمالية اد ،لي ناشدعوزي س 1
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 المالي، التشريع القواعد القانونية هذه مجموعة على ويطلق وتفسيرها القواعد هذه لفهم القانوني
 االقتصادية شؤون الدولة تنظم التي القانونية القواعد مجموعة عن عبارة معناه في وهو

 سنة لمدة الدولة إيرادات ونفقات تتضمن التي العامة وضع الموازنة ذلك ومثال ، واالجتماعية
 بمضمونه ويقيدها المالية النشاطات أو بالتصرفات القيام السلطة العامة يرخص بقانون وتصدر
 .للمسئولية تعرضت وإال إطاره تصرف خارج أي من ويمنعها

 :االجتماعية و السياسية  بالعلوم المالية رابع :عالقةال الفرع
 إن كثيرا من حيث الفلسفة، وعلم والتربية النفس كعلم االجتماعية بالعلوم عالقة العامة للمالية

 اإلنساني تتعلق بالسلوك واالجتماعية الدراسة االقتصادية فروع من كفرع العامة المالية مشكالت
 الحوافز مجموعة تأثير على من بمالها مثال فالضرائب واالجتماع النفس علم دائرة في يقع الذي

 على للحصول أداة والضرائب كونها .اإلنسانية للدوافع دراسة وافية تستلزم أنها شك ال اإلنسانية
 الثروات توزيع وإعادة اإلصالح االجتماعي تحقيق مثل اجتماعية آثار لها أن إال للدولة، دخل

 .االجتماعية العدالة لتحقيق
 بعض الخدمات تقديم إلى الدولة تدفع االجتماعية اإلصالحات من كثيرا  فإن اإلنفاق مجال في أما

 األفراد من لشريحة واسعة الفرصة إتاحة أجل من زهيدة بأسعار أو بالمجان والصحة التعليم مثل
 .ككل المجتمع على هامة تأثيرات لها والتي الخدمات، هذه من لالستفادة

 البعض وعالقتها ببعضها السلطات وعالقة الحكم بدراسة نظم تهتم السياسية بالعلوم فيما يتعلق اما
 الميزانية بالسلطات ويعتبر وضع العالقات هذه وإيرادات نفقات تبحث العامة المالية فإن باألفراد،

 في تدرجها التي طريق اإلعتمادات عن سياسيتها تترجم الحكومة ألن سياسيا، عمال للدولة العامة
 التعليم ميزانية في زيادة أو منه اإلقالل أو التسليح زيادة إلى تميل كانت إذا منها فيتضح الموازنة

 اتجاهها تحدد وبذلك ،...الثروات أو توزيع الدخول في اإلنفاق من التقليل إلى أو العكس، أو
 .والطبقي السياسي

 
 
 

 العامة الميزانية ماهية :ثانيال المبحث
وأهميتها  وقواعدها بخصوصيتها تتميز التي مؤسسة عمومية لميزانية سنتعرض أننا اعتبار على
 أن وبما ، الميزانية العامة وقواعد مبادئ ثم ، العامة الميزانية ماهية الفصل هذا في سنتناول فإننا

 العنصر هذا إلى بمكان التطرق األهمية من فإنه إلعدادها معينة للميزانية طرق
 العامة الميزانيةتعريف  :األول المطلب
للميزانية  الطبيعة القانونية ثم ، وخصائصها العامة الميزانية تعريف المبحث هذا في سنتناول

 .العامة الميزانية وأهمية العامة
 :وخصائصها العامة الميزانية تعريف :الفرع األول

اإليرادات  مجمل"أنها  أهمها من ، تعار يف عدة للميزانية العامة :العامة الميزانية اوال :تعريف
 قد ، زمنية محددة فترة خالل تنفقها أو عليها تحصل أن العموميةالمؤسسة  ينتظر التي والنفقات

 وإيرادات لنفقات تفصيلي تقدير "بأنها اآلخر البعض وعرفها "أكثر أو أقل تكون وقد سنة تكون
 التشريعية السلطة طرف من واعتمادها التنفيذية السلطة قبل من يتم إعدادها ، سنة لمدة الدولة
  ."1العامة والمالية االقتصاديةاألهداف  عن وتعبر

                                                           
 69،ص 2010،لجامعية  ت اعاوبطلموان اي،د 4ط،لعامةالمالية ادود ،غزعلي  1

 



                                                                                                                                   االول الفصل
 الميزانية المالية العامة و

 
10 

 

 :العامة الميزانية خصائص :ثانيا
 للسنة واإليرادات العامة النفقات من كل مبالغ أرقام تقدر :تقديرية نظرة العامة الميزانية -1

 عنصر إلى فهي تستند لتغطيتها إيرادات من يقابله بما النفقات عن مفصل بيان إنها حيث المقبلة
 .التوقع

 التنفيذية تعدها السلطة مالية وثيقة العامة الميزانية تعد :الترخيص تستوجب العامة الميزانية-2
 بما التشريعية طرف السلطة من الميزانية تحضير فبعد .قانون بموجب التشريعية السلطة وتجيزها

 على حصولها بعد إال ال ينفذ مشروع مجرد تبقى ذلك من تمكنها وإدارية بشرية إمكانيات من لها
 االجتماعية و السياسية العملية في بالغة أهمية وللترخيص .التشريعية السلطة من موافقة

 تطبيقا بالتحصيل يتعلق فيما خاصة أعمالها بمباشرة للحكومة يسمح بموجبه بحيث واالقتصادية،
 .القانونية للنصوص

 المبادئ الهامة ومن ، األساسية الحقوق من الترخيص منح في التشريعية السلطة حق ويعتبر
 .أعمال الحكومة قبةرالم البرلمان يد في وسيلة وتعد ، مخالفتها يمكن ال التي ، دستوريا المقررة

 :العامة للميزانية القانونية الطبيعة :الثاني الفرع
 أم إدارياعمال  أم تشريعيا عمال تعد العامة الميزانية كانت إذا فيما العامة المالية فقهاء اختلف
 :فقهية آراء ثالثة ظهرت وقد .واإلداري القانوني بين يجمع مختلطا عمال
 ووفقا ألحكام الدستور طبقا البرلمان عن الصادرة تشريعي عمل أي :قانون هي الميزانية :أوال

 .الشكلية والموضوعية الناحية من قانون فهي البرلمان لمجلس الداخلي للنظام
 ال إذ واإليرادات المستقبلية للنفقات تخمينات مجرد ألنها إداري عمل هي العامة الميزانية :ثانيا

 المالي إلعطاء الموظف هي الميزانية على البرلمان وموافقة ومجردة عامة قواعد على تحتوي
 .عمله ممارسة صالحية

 أحكام بأن "'دوقي " الفقيه يرى حيث )وإداري قانوني ( مختلط عمل العامة الميزانية :ثالثا
 عمل فهو من نفقات منها تعلق ما أما تشريعي قانوني عمل هي الضرائب خاصة اإليرادات العامة

 إداري
 العامة الميزانية أهمية :الثالث الفرع

 السياسية خاصة النواحي مختلف في األهمية هذه وتظهر كبيرة أهمية للميزانيةالعامة
  .منها واالقتصادية

 وهذا -األخير هذا فإن البرلمان طرف من إقرارها يتم الميزانية أن بما :السياسية الناحية :أوال
 حتى تضطر رفضها حتى أو بتعديلها سواء الحكومة على يضغط -الديمقراطية البلدان في

 .واالقتصادية السياسية األهداف لبعض تحقيقا معين نهج إتباع على الحكومة
 الحياة االقتصادية كثيرة دول في تعكس العامة الميزانية كانت لما :االقتصادية الناحية:ثانيا

 كما الوطني، وتوجيه االقتصاد أداء في تساعد بالتالي فهي الدول هذه مجتمعات في واالجتماعية
 فروعه بكافة النشاط االقتصادي مستوى وعلى القومي اإلنتاج حجم من كال على آثار لها أن

الدولة  تستخدم ما فغالبا االقتصادية، القطاعات بهذه وتتأثر تؤثر العامة فالميزانية .وقطاعاته
 يهدف االقتصاد التي العامة الحاجات إلشباع )واإليرادات النفقات أي (ومحتوياتها العامة الميزانية

 .تحقيقها إلى
 بكل ظواهرها االقتصادية واألوضاع للدولة المالي النشاط من كال بين وطيدة العالقة فإن وعليه،

 الخطة عن العامة الميزانية فصل المتعذر من يصبح بحيث إلخ، ...وانتعاش انكماش و تضخم من
 الخطة أهداف أدوات تحقيق من أساسية أداة الموازنة أصبحت أن بعد وخاصة االقتصادية،
 .االقتصادية

 العامة الميزانية وقواعد مبادئ :الثاني المطلب
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 وتتمثل األموال العمومية، تسيير في الرقابة تدعيم إلى تهدف عامة وقواعد مبادئ العامة للميزانية
 :في المبادئ هذه

 مراقبة البرلمان من تمكن وهي للدولة المالية الحياة يعني المبدأ وهذا :السنوية مبدأ :األول الفرع
 من الثالثة المادة نصت وقد المبدأ بهذا تأخذ والجزائر السنوية، قاعدة احترام إطار في الحكومة
 للسنة، المالية قانون ويرخص يقر " يلي ما على المالية بقوانين المتعلق 17-84رقم القانون 
 ."...مدنية سنة لكل بالنسبة

 الميزانيات المخصصة المثال سبيل على بينها من االستثناءات بعض السنوية مبدأ على ويرد
 .1سنوات الميدان عدة في تنفيذها يستغرق التي واالجتماعية االقتصادية والمخططات للبرامج
 وبهذا خطة واحدة في اإليرادات والنفقات بنود وضع المبدأ هذا ويعني :الوحدة مبدأ :الثاني الفرع
 :ناحيتين من تفسيره يمكن
 يخضع لرقابة مشروع ضمن تجمع للدولة المالية العمليات جميع أن وتعني :مادية ناحية-أوال

 .البرلمان
 تظهر المالية وبالتالي قانون هو واحد لقانون المالية العمليات جميع خضوع :شكلية ناحية-ثانيا

 تتمثل هامة نتيجة الميزانية وحدة مبدأ على البرلمانية ويترتب الرقابة حيث من الوحدة مبدأ أهمية
 نفقة لمواجهة معين إيراد تخصيص عدم القاعدة هذه وتستلزم اإليرادات تخصيص عدم قاعدة في

 .2النفقات كل قائمة تقابلها واحدة قائمة في تخصيص اإليرادات دون كل تجمع بل معينة
 بد أن ال العامة الميزانية أن المبدأ هذا ويعني :العامة الميزانية عمومية مبدأ :الثالث الفرع

 كل بحيث يظهر بالنفقات، خاص الثاني والقسم باإليرادات، خاص األول القسم :قسمين تتضمن
 في مهمة البرلمان ييسر مما الدولة نشاط نتيجة توضح الطريقة وهذه اآلخر عن مستقال قسم

 .الميزانية تنفيذ مرحلة في داخلية ورقابة الميزانية بنود على الرقابة
 جملة اإليرادات العامة تتساوى أن العامة الميزانية توازن بمبدأ يقصد :التوازن مبدأ :الرابع الفرع

 عن العامة إجمالي النفقات زاد كأن المبدأ بهذا إخالل كان إذا وعليه العامة، النفقات جملة مع
 في عجز وجود عن وهذا يعبر التوازن، لمبدأ محققة الميزانية تعتبر فال اإليرادات العامة إجمالي

 أن ويرون الميزانية توازن األخذ بمبدأ عدم يرون المحدثون العامة المالية فقهاء ولكن الميزانية
 يعرف ما وفق ميزانيتها في أو فائض عجز إحداث طريق عن االقتصادية الحالة الدولة تكيف

 .3المنظم بالعجز
 :واعتمادها العامة الميزانية إعداد :الثالث المطلب

 بالسلطة التنفيذية يتعلق فاإلعداد وأساسية، مهمة مرحلة العامة الميزانية مشروع إعداد مرحلة تعد
 االعتماد مرحلة فهي المرحلة األخرى أما ، ذلك من تمكنها وبشرية مادية إمكانيات من لها لما

 .الشأن هذا صالحيات في من لها لما التشريعية السلطة عمل صميم من وهي
  :التنفيذية السلطة طرف من العامة الميزانية تحضير :األول الفرع

 الميزانية العامة، لتحضير البشرية واإلمكانات اإلدارية الناحية من المؤهلة هي التنفيذية السلطة إن
 وعبء حيث مصادرها من باإليرادات العامة، تتعلق خاصة معلومات من العمل هذا يتطلب لما

 إلى يعود الميزانية التنفيذية بتحضير السلطة وانفراد .االجتماعية الطبقات مختلف من تحصليها
 القيام طريق عن العامة تحقيق األهداف من يمكنها بمركز تمتعها بينها من عدة، اعتبارات

 كل تملك التي الوحيدة السلطة هي السلطة التنفيذية أن كما برامجها، لتنفيذ المستقبلية بالتقديرات

                                                           
 .،49،ص 2008رة، لميس،دار ا لعامةالمالية ول اصب أكتاور،  عصفر شاكد محم 1
 .74ص 2014،نية  دولخل،دار ا2،ط ميةولعمالمالية ا،ني يحى ديند2
 55ق ،ص.جع سابرمور ،عصفر شاكد محم 3
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 التوازن مراعاة مع العامة، النفقات وتحديد اإليرادات العامة مبلغ لتقدير الضرورية المعلومات
 أجهزة من جهاز وكل مرفق كل ومتطلبات معرفة احتياجات على األقدر ألنها وذلك المالي،
 االقتصادية السائدة الظروف على بناء الميزانية مشروع بتحضير التنفيذية السلطة وتقوم .الدولة

زمنية  فترة خالل للمؤسسة العمومية المالي النشاط عن تعبر العامة الميزانية ألن الدولة، في
 أمر يصعب وهو المختلفة، وتقسيماتها وبنودها أجزائها بين والتوافق االنسجام يطبع لذلك مقبلة،
 .1تحقيقه األخرى السلطات على
 ومناقشة المبالغ الميزانية، مشروع تحضير على باإلشراف قانونا المؤهل المالية وزير ويعد

 المرسوم ، من األولى المادة عليه نصت ما حسب وهذا ، األخرى الوزارات طرف من المطلوبة
 المحدد 15/02/1995 في المؤرخ ، 95 /54 أنه على المالية وزير لصالحيات المحدد

 بالميزانية المكلف المنتدب الوزير بمساعدة المالية وزير أنه "يقترح على المالية وزير لصالحيات
 طبقا عليها المصادق عملها برنامج للحكومة العامة السياسة في إطار ، بالخزينة المكلف والوزير
 والتنظيمات للقوانين وفقا تطبيقها ويتولى ، المالية مجال في الوطنية عناصر السياسة ، للدستور
 ."بها المعمول
 المتعلقة المعلومات والبيانات أن أي ، األعلى إلى األسفل من تتم الميزانية مشروع إعداد وعملية
 المستوى على المتواجدةوالمصالح  الهيئات قبل من تجميعها يتم والتقديرات االحتياجات بمختلف

 مستوى على مناقشتها أوال يتم حيث لها، التابعة الوزارات إلى إرسالها ليتم ، الالمركزية
 تعديل ويتم هو مبرر ما إثبات ويتم ، الوزراء  طرف من عليها المالحظات إلبداء ،  الوزارات

  .مبرر غير هو ما وإلغاء ، فيه مبالغ هو ما
 يحتاجونها التي المبالغ من ضروريا يرونه ما المالية إلى وزارة الوزراء يرسل األخير في و

 المالية لوزير ويحق ، الوزراء مع المبالغ هذه مناقشة تتم عملية ذلك وبعد .المقبلة السنة خالل
 ترشيد وهي المتبعة السياسة على بناء ، تبريرها عدم أو حالة المبالغة في المقدمة المبالغ تعديل

 .واإلسراف التبذير بهدف محاربة واالقتصاد اإلنفاق
 :التشريعية السلطة طرف من العامة الميزانية اعتماد :الثاني الفرع
 ما قانون قانونا مشروع اعتبار يمكن ال حيث ، التشريعية العملية في هامة أدوارا البرلمان يؤدي

 .الشعب إلرادة الوحيد الممثل يعد ألنه ، التشريعية السلطة من اعتماد على يحصل لم
 منهم نجد وبالتالي ،ومختلفة متفاوتة ثقافات ذوي النواب من مجموعة من يتكون البرلمان أن وبما
 أن يتصور ال السبب ولهذا .فقط العريضة الخطوط إال يدري ال من ومنهم المالية علم في يفقه من

 دراية لهم الذين النواب بين من لجنة تتكون وإنما ، البرلمان أعضاء كل الميزانية مشروع يناقش
 مناقشة تتولى التي هي وحدها وهذه اللجنة ، والمالية الميزانية لجنة تسمى العامة المالية بقواعد

 .الميزانية فصول من فصل كل على يصوت البرلمان ذلك وبعد .الحكومة مع الميزانية مشروع
 صادق لي الجمهورية رئيس إلى تحول ثم ، اعتماد الميزانية يتم باألغلبية التصويت حالة وفي

 الجديدة. المدنية السنة من يوم أول من ابتداء التطبيق لتصبح واجبة ، المالية قانون إطار في عليها
 :و اإليرادات العامة النفقات :ثالثال بحثالم

 المطلب األول:النفقات العامة
 النفقة حدود ثم العامة، النفقة قواعد ثم وعناصرها، العامة النفقة تعريف المبحث هذا في سنتناول

  العام اإلنفاق وأولوية ،  العامة
 وعناصرها العامة النفقة تعريفالفرع االول :

                                                           
 .422،ص2003، لجامعية ت اعاوبطلموان ايد.ر ئزالجا ، لعامةالمالية ت ايادقتصاارزي ،محس عباد محم1

 



                                                                                                                                   االول الفصل
 الميزانية المالية العامة و

 
13 

 

 :العامة النفقة تعريف :أوال
 ." عامة منفعة تحقيق بقصد عام شخص بإنفاقه يقوم نقدي مبلغ " هي العامة النفقة
 :العامة النفقة عناصر :ثانيا

 :أساسية عناصر العامة للنفقة
 نقدي؛ مبلغ أنها -
 عام؛ معنوي شخص بها ويقوم-

 .عامة منفعة تحقيق أجل من -
 للحصول ثمنا نقدية مبالغ تستخدم بواجباتها تقوم وهي الدولة إن :نقدي مبلغ العامة النفقة -1

 وثمنا العمومية، افقرالم تسيير أجل من وذلك وخدمات وسلع منتجات من تحتاجه ما على
 ولمنح بها، تتكفل التي االستثمارية بالمشروعات للقيام تحتاجها التي اإلنتاجية األموال لرؤوس

 .وغيرها وثقافية واجتماعية اقتصادية المختلفة واإلعانات المساعدات
 فيه تقوم نقدي اقتصاد ظل في العصر هذا في طبيعي أمر هو للنقود الدولة استخدام الواقع وفي

 اإلنفاق في الدولة وسيلة هي النقود أصبحت ثم ومن .النقود بواسطة والمعامالت المبادالت جميع
 بصورها الرقابة مبدأ تقرير في يساهم للنقود الدولة استخدام أن كما األفراد شأن ذلك في شأنها

 والقواعد الضوابط على بناء استخدامها، سير لحسن ضمانا وذلك، العامة، النفقات على المختلفة
 ارنظ العيني اإلنفاق على الرقابة تصعب بينما .العامة األفراد وحاجات مصالح تحقق التي

 مشاكل من اإلنفاق من النوع هذا يثيره ما ذلك إلى ضف ،اإلنفاق من النوع هذا تقييم لصعوبة
 األفراد بين والعدالة المساواة بمبدأ اإلخالل إلى يؤدي قد العيني اإلنفاق أن كما .وتنظيمية إدارية

 .1والتكاليف األعباء توزيع وفي الدولة نفقات من االستفادة في
  :عام معنوي شخص بها يقوم العامة النفقة  - 2

 والمؤسسات الهيئات العام المعنوي بالشخص ويقصد .عام معنوي شخص بها يقوم العامة النفقة
 ، اترازكالو المركزية العامة الهيئات :المثال سبيل وعلى .المركزية أو مركزية العامة

 كالواليات، فهي الالمركزية العامة الهيئات أما .إلخ...الوطنية والمجالس العامة، والمديريات
 .إلخ...الوالئية، التنفيذية المديريات البلديات،
 وبموجب العام لنشاطها ممارستها بصدد الدولة تنفقها التي المبالغ كافة أن هذا يعني هل والسؤال
 ممارسة بصدد الدولة تنفقها التي النفقات تلك محل وما عامة؟ نفقات تعد اآلمرة وسلطاتها سيادتها
 ؟اإلنتاجية كالمشروعات األفراد، يمارسه الذي للنشاط مماثل االقتصادي نشاطها

 طبيعة تحديد في المالي الفكر استند فقد النشاطات، هذه طبيعة حول فقهي خالف ثار الواقع في
 .وظيفي واآلخر قانوني أحدهما معيارين، إلى اإلنفاق هذا

 كان إذا أي ،باإلنفاق القائم للشخص القانونية الطبيعة إلى المعيار هذا استند :القانوني المعيار
 من شخص كان إذا أما .غرضها كان مهما عامة، تعد النفقة فإن العام القانون أشخاص من شخص

 إلى المعيار هذا أنصار ويستندهدفه،  كان مهما خاصة تعد النفقة فإن الخاص القانون أشخاص
 القانون أشخاص به يقوم الذي النشاط عن العام القانون أشخاص يقوم الذي النشاط طبيعة اختالف
 .الخاص

 ولذلك النفقة، طبيعة تحديد في يتناسب ال المعيار هذا أصبح نشاطها وتطور الدولة تطور ومع
 باعتبارها الدولة نشاط توسع مع يتناسب آخر معيار حرااقت إلى االقتصاد علماء بعض خلص
 تصدر الذي للشخص واالقتصادية الوظيفية الطبيعة على ويعتمد األفراد أنشطة بنفس تقوم منتجة

 .العامة النفقة عنه

                                                           
 .3،ص2003يع وزلتر والنشواباعة طمة للوهر ،دار ئزالج،ا لعامةالمالية اء ،لعالو ابرا أيسوبعلي ر لصغيد امحم 1



                                                                                                                                   االول الفصل
 الميزانية المالية العامة و

 
14 

 

 القائم للشخص واالقتصادية الوظيفية الطبيعة على أساسا المعيار هذا يستند :الوظيفي المعيار
 تلك وإنما عامة، نفقات العامة األشخاص عن تصدر التي النفقات جميع تعتبر ال حيث ،باإلنفاق

 تقوم التي النفقات أما .اآلمرة سلطاتها وبموجب إقليميها على سيادتها بموجب الدولة بها تقوم التي
 نفقة تعد فال األفراد نفقات مع وتتشابه مركزية، ال أم مركزية كانت سواء وهيئاتها الدولة بها

 في الدولة من بتفويض الخاصة األشخاص بها تقوم التي للنفقات بالنسبة والعكس ،خاص بل عامة
 سلطاتها استخدام نتيجة النفقات هذه تكون أن بشرط عامة، نفقات فهي اآلمرة سلطاتها استخدام
 .السياسية

 منفعة تحقيق هو العامة النفقة من الغرض إن :عام نفع تحقيق العامة النفقة من الهدف - 3
 قبيل من تعتبر ال وبالتالي عامة، النفقة اعتبار يمكن ال الهدف أو الغرض هذا انتف فإذا عامة،
 إال و األفراد من معينة فئة على تعود خاصة حاجات إشباع إلى تهدف التي النفقة تلك العامة النفقة
 في متساوون األفراد جميع كان فإذا .والمساواة العدالة مبادئ من هام بمبدأ إخالال الفعل هذا كان

 .العامة المنفعة في أيضا يتساووا أن العدل فمن وغيرها كالضرائب العامة األعباء تحمل
 :العامة النفقة وحدود قواعد :الثاني الفرع
 النفقة تتميز كما ،)أوال (عامة منفعة ذات العامة النفقة أن أهمها من أساسية قواعد العامة للنفقة
 كما لديها حدود كذلك . .)ثالثا( الترخيص وقاعدة ،)ثانيا(االقتصاد بقاعدة العامة

 :قواعد النفقة :وال أ
 فإن خاصة، حاجات إشباع أو تحقيق إلى تهدف التي الخاصة النفقة بعكس :المنفعة قاعدة-1

 المناطق بين تمييز للدولة يجوز ال ثم ومن عامة، حاجات إشباع أو تحقيق هدف لها العامة النفقة
 .األفراد وبين والجهات

 افراإلس عن للنفقة تقديرها عند الدولة ابتعاد بوجوب القاعدة هذه وتعني :االقتصاد قاعدة-2
 ويعطي الدولة مالية في الثقة يضعف مما وفساد عامة أموال ضياع إلى سيؤدي ذلك ألن والتبذير
 المنفعة، لقاعدة مالزمة العامة النفقة في االقتصاد فقاعدة .منها للتهرب ارمبر بالضريبة للمكلفين
 .تكلفة بأقل تكون أن يستدعي ممكنة منفعة أقصى فتحقيق

 موافقة بعد إال المال من مبلغ أي يصرف ال أنه الترخيص، قاعدة تعني :الترخيص قاعدة-3
 .بالتشريع المختصة الجهة

 من المتبع والسياسي االقتصادي النظام بنوع العامة النفقات تحديد تتأثر  :ةالنفق حدود :نياثا
 الدولة أمن على الحفاظ في وظيفتها انحصرت قد -رينا أ كما-الحارسة فالدولة الدولة، طرف

 وبالتالي العامة، االجتماعية الخدمات من وقليل العامة األشغال ببعض والقيام والخارجي الداخلي
 تدخلها اقتضى التي المتدخلة للدولة بالنسبة ذلك عكس على األدنى، الحد عند العامة نفقاتها كانت
 فإن االشتراكي النظام ذات الدول أما .واتسعت ازدادت الدولة وظيفة ألن العامة النفقات في زيادة

 وتوزيع إنتاج من النظام، هذا ظل في الدولة به تقوم ما إلى بالنظر كبيرة أهمية لها العامة نفقاتها
 بهذه تقوم أن تستطيع حتى العامة نفقاتها في كبيرة زيادة عليها يستلزم ثم ومن وغيرها،...وتسيير

 .الوظائف
 على آثار االشتراكي النظام ذات والدولة المتدخلة الدولة ظل في الدولة وظائف لتطور كان وقد

اإليرادات  تدبي على الدولة مقدرة االعتبار بعين األخذ أو إدخال دون العامة النفقات تحديد
 من أصبح وبالتالي المختلطة، الدولة وظائف تقتضيها التي العامة النفقات لتغطية الالزمة

اإليرادات  تحمل على االقتصادية الناحية من الوطني الدخل قدرة االعتبار في يدخل أن الضروري
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 وكفالة الطبقات مختلف بين الوطني الدخل توزيع كيفية أهمها من عوامل، عدة تحددها التي العامة
 .1األفراد لمعيشة معين مستوى

 الخاص اإلنفاق مثل مثله العام فاإلنفاق ،العامة المنفعة العام اإلنفاق حجم تحدد التي العوامل ومن
 أنه إال تضحية من اإلنفاق على يترتب لما األقل على مساوية منفعة حقق إذا إال ارمبر يكون ال

 العامة المالية علماء نظر وجهات تباينت فقد المنفعة، من النوع هذا قياس بمكان الصعوبة من
 رراق العامة المنفعة تحديد بأن يرى من هناك أن إال ،ال أو عامة منفعة يعتبر ما على واالقتصاد

 .2الدولة في السياسية للسلطة تقديره يرجع سياسي
 الدولة دور تطور مع العامة النفقات تقسيم أهمية ازدادت :العامة النفقات تقسيمات :الثالث فرعال

 النفقات زيد ا وت لتنوع أيضا نظراو المنتجة الدولة إلى الحارسة الدولة إطار من وخروجها
 :اآلتية األسباب إلى فترجع العامة النفقات تقسيم أهمية أما .آثارها واختالف العامة

 والهيئات األجهزة تتولى معينة امجربب تتعلق الدولة حسابات إن :امجرالب وإعداد صياغة تسهيل .1
 هذه وإعداد صياغة معها يسهل بطريقة الحسابات تلك ترتيب هذا يستوجب وبالتالي إدارتها العامة

 .امجرالب
 المالية الخطة تنفيذ كفاءة أي البديهيات، من وهذا :الميزانية تنفيذ في والفعالية الكفاءة تحقيق .2

 .امجرالب كل تنفيذ كفاءة قياس يمكن حتى الميزانية تقسيم ضرورة يتطلب ) الميزانية (للدولة
 .واالعتماد اجعةروالم المحاسبة أغراض خدمة .3

 بتقييد وذلك الدولة لنشاط المادي الجانب على فعالة رقابة اءرإج من العام أيروال البرلمان تمكين
 .أخرى أوجه في وليس قررها التي األوجه ذات في البرلمان اعتمدها التي المبالغ بإنفاق الحكومة

 :  العامة المالية باحثو لها تعرض التي التقسيمات أهم إلى وسنتعرض
 :العادية غير والنفقات العادية النفقات :أوال

 كل أي( الدولةميزانية  في ومنظمة دورية بصورة تتكرر التي النفقات وهي :العادية النفقات 1
 ونفقات العمومية افقرالم لسير الالزمة األدوات وأثمان الموظفين مرتبات أمثلتها ومن)مالية سنة

 في نوعها رراتك بل حجمها أو كميتها تكرار ليس كراربالت ويقصد .وغيرها...الضرائب، تحصيل
 .ألخرى ميزانية من اهارمقد اختلف لو حتى ميزانية كل
 الحاجة ولكن الدولة ميزانية في دورية بصورة تتكرر ال النفقات وهذه :العادية غير النفقات2

 أو طبيعية، كوارث خلفته ما إصالح أو طارئ، مرض مكافحة نفقات ومثالها إليها، تدعو
 .إلخ...حروب

 من الغالب في تسدد العادية غير النفقات فإن عادية داتراإي من يتم العادية النفقات تسديد كان إذا
 السلطات تقدر لم إذا خاصة الدولة ميزانية في عجز إلى عديدة حاالت في يسبب ما وهذا القروض

 .العادية غير للنفقات الصحيحة المبالغ الدولة في المالية
 :المركزية غير النفقات و المركزية النفقات :اثاني
 واألمن، والعدالة الدفاع كنفقات وطني طابع لها التي النفقات تلك وهي :المركزية النفقات -1

 .وطني طابع لها التي والثقافية واالجتماعية االقتصادية المشاريع وبعض
 مثل وهي...والقرى، والبلديات الواليات تخص التي النفقات وهي :المركزية غير النفقات -2

 والطرقات والمواصالت والماء الكهرباء توزيع نفقات
 :التحويلية والنفقات ) الحقيقية ( الفعلية النفقات :اثالث

                                                           
 .53،ص2005ر ، للنشل ئدار وا،ردن ألا ، 2،ط لعامةالمالية س اسأب ،يطلخاشحاته د خال 1
 .107، صيع وزلتر والنشواباعة طللء صفادار ،ن عما ، لعامةالمالية دئ امبا، هللا د اعلي عبم هيرابإ 2
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 السلع على الحصول أجل من الدولة تنفقها التي النفقات هي :) الحقيقية ( الفعلية النفقات -1
 ومستخدمي بالموظفين الخاصة الرواتب مثل العامة، المصالح لتسيير الضرورية والخدمات

 يؤدي النفقات من النوع وهذا .العامة القروض على تدفعها التي والفوائد األجهزة، اءروش الدولة،
 دخول إنشاء في يساهم ألنه الوطني الدخل زيادة إلى

 .الوطني للدخل المكونة الدخول إلى تضاف جديدة
 مقابل دون الدولة تنفقها التي النفقات تلك وهي ) : التوزيع إعادة نفقات ( التحويلية النفقات -2

 بحث الثروة أو الدخل توزيع إعادة هو منها والغرض خدمة أو سلعة أية على الحصول دون أي
 المساعدات مختلف في وتتمثل مقابل، دون اآلخر البعض على وتوزعه البعض من المال تأخذ

 والمساعدات الشيخوخة ضد والتأمين البطالة، ضد التأمين االجتماعي، كالضمان االجتماعية
 .إلخ...الثقافية واإلعانات الخيرية واإلعانات أنواعها، بمختلف االقتصادية

 النفقات وهذه أخرى إلى اجتماعية طبقة من الدخل نقل في يتمثل فهو النفقات هذه دور أما
 التوزيع إعادة خالل من وذلك، مباشرة، غير بصورة الوطني الدخل زيادة إلى تؤدي التحويلية

 إذا اإلنتاجية طاقته تزداد الذي للعامل اإلنتاجية للكفاءة رفعها خالل ومن الفقيرة الطبقات لصالح
 .والصحي العلمي مستواه تقدم

 :المالية طبيعتها حيث من العامة النفقات :اابعر
 عامة نفقات :إلى وتقسم العامة الخزينة إلى أخرى مرة تعود كونها مدى النفقات هذه وتعني
 .)1ضيةراافت أو  (احتمالية عامة نفقات و مؤقتة عامة نفقات نهائية،

 إليها تعود أن تتوقع أن دون بإنفاقها الدولة تقوم التي النفقات تلك وهي :نهائية عامة نفقات -1
 كالنفقات وهي ، مباشرة غير بصورة عودتها إمكانية من يمنع ال هذا أن إال بذاتها، أخرى مرة

 .العامة النفقات صور من غيرها أو اإلدارية أو االستثمارية
 مرة استردادها توقع مع الدولة خزينة من تخرج التي النفقات تلك وهي :المؤقتة العامة لنفقات-2

 .مؤقتة بصورة تؤديها فالدولة أخرى،
 الظروف بعض في الدولة لها تحتاج التي النفقات وهي  :اضيةراالفت أو االحتمالية النفقات-3

 بإنفاقها الدولة تقوم ال النفقات وهذه .احتمالية بصورة مقدما تحددها أن دولة كل تستطيع ثم ومن
 التي ،...األعاصير أو الحروب أو كالزالزل إنفاقها ضرورة تستلزم معينة ظروف أترط إذا إال
 هذه آثار لمعالجة لإلنفاق مضطرة نفسها الدولة تجد قد وهنا المناطق، بعض تدمير إلى تؤدي قد

 وأمر ض،راواالفت االحتمال سبيل على الدولة ميزانية في ترد احتمالية فهي وبالتالي الكوارث،
 .إلنفاقها السبب بتحقق مرتبط مؤكد غير تحققها
 :لها المباشرة ضرااألغ حيث من العامة النفقات تقسيم :اخامس

 إدارية، نفقات وهي الدولة، وظائف الختالف تبعا تنقسم العامة النفقات أن ضرااألغ من والمعنى
 :كاآلتي النفقات أهم وسنذكر .إلخ...اقتصادية نفقات و اجتماعية ونفقات

 وهذه .الدولة لقيام الالزمة العامة رفق ا الم بسير تتعلق التي النفقات بها ويقصد :إدارية نفقات-1
 تواجه نفقات وهي وغيرها،...السياسي والجهاز والعدالة واألمن الدفاع، نفقات في تتمثل النفقات

 وتنظيم وخارجيا داخليا األفراد لحماية والضرورية التقليدية المجاالت في العامة االحتياجات
 .السياسية الشؤون

 تشمل وهي للدولة االجتماعية ضراواألغ باألهداف تتعلق التي النفقات وهي :اجتماعية نفقات-2
 والتعليم الثقافة من قدر توفير وهو دالألفر االجتماعية التنمية إلى تؤدي التي العامة الحاجات
 الفئات أو األفراد بعض مساعدة طرق عن االجتماعي التضامن من قدر وتحقيق د،رالألف والصحة
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 كما .،وغيرها...والمعوقين المسنينوإعانات  البطالة، كإعانات المساعدات، هذه مثل تحتاج التي
 والمواصالت والنقل والصحة بالتعليم المتعلقة اإلعانات تلك االجتماعية اإلعانات تشمل

 تقدم درجة تقاس فبها االجتماعية، النفقات أهم من والصحة التعليم نفقات تعد و...واإلسكان،
 .1النفقات أهم من الغالب في تعد النفقات هذه أن كما المجتمع،

 بصورة اقتصادية أغراض لتحقيق الدولة بها تقوم التي النفقات تلك وهي :اقتصادية نفقات-3
 وزيادة تنمية إلى ئهاورا من الدولة تهدف التي االستثمارية النفقات تلك بها ويقصد أساسية،
 مشروعات يخص ما كل النفقات هذه وتشمل .جديدة أموال رؤوس وإنشاء الوطني اإلنتاج

 البنية فقامر تعد ألنها النامية البلدان في وخاصة وغيرها، والري الكهربائية والقوى الصناعة
 .األساسية

 العامة للنفقات االقتصادية اآلثار :الثالث الفرع
 لها سنتعرض واألسعار، واالستهالك التوزيع و الوطني اإلنتاج على اقتصادية آثار العامة للنفقات

 :كالتالي دراستنا في
 :الوطني اإلنتاج على العامة النفقات آثار :أوال

 بسنة تقدر زمنية فترة خالل تنتج التي والخدمات السلع مجموع بأنه الوطني اإلنتاج يعرف
 خالل المجتمع به يقوم الذي اإلنتاجي النشاط عن تتولد التي المضافة القيم بمجموع أيضا ويعرف

 .محددة زمنية فترة
 المدى في تكون وآثار القصير المدى في تكون آثار بين اإلنتاج على اإلنفاق آثار في نميز و

 عبر االقتصاديين واالستقرار التوازن بتحقيق اإلنفاق آثار ترتبط القصير للمدى بالنسبة الطويل
 تقلب أو قصوره دون والحيلولة االقتصاد في الفعال الكلي الطلب على التأثير طريق عن تراالدو

 .مستواه
 .اإلنفاق هذا لطبيعة تبعا والدخل اإلنتاج على العام اإلنفاق آثار فتختلف الطويل للمدى بالنسبة أما

 على يؤثر العدالةوإقامة  الداخلي األمن وبسط الخارجي كالدفاع التقليدية الوظائف على فاإلنفاق
 للمستثمرين يمكن ال آمنة غير فالدولة استثمار، أي أساس األمن ألن مباشرة غير بطريقة اإلنتاج

 .البلد في اإلنتاجية العملية يعيق مما اتراالستثما تقل ثم ومن وأمالكهم بحياتهم يخاطروا أن
 المرض ضد االجتماعية والتأمينات العامة والصحة التعليم على اإلنفاق يؤثر كما

 العمل في ورغبتهم األفراد قدرة على تأثيره خالل من اإلنتاج على والبطالة والشيخوخة والعجز
 فروع إلى المتاحة اإلنتاجية الموارد توجيه في مهمارا دو أيضا العام اإلنفاق يؤدي كما .واالدخار

 سد أو األرباح من أدنى حدا بضمان فيها الربح معدالت على التأثير طريق عن المرغوبة النشاط
 اإلنشاء كإعانات المالية اإلعانات بعض ومنح معينة مدة خالل المشروع ميزانية في العجز

 .والتصدير والتوسع
 :الوطني التوزيع على العامة النفقات آثار :اثاني
 :بطريقتين يتم الوطني الدخل توزيع في العام اإلنفاق تأثير إن

 بنسبة األغنياء يتحمل حين في للتجزئة قابلة غير عامة بخدمات األفراد تمتع :األولى الطريقة
 إلى الكبيرة الدخول أصحاب من للدخول نقال العملية هذه فتعتبر اإلنفاق هذا تمويل من كبيرة

 .الصغيرة الدخول أصحاب
 كإعانات لهم المخصصة الخدمات ببعض الفقيرة الطبقات استفادة :الثانية الطريقة
 الضرائب من اإليرادات مستمدة معظم تكون أن يستوجب األثر يحدث ولكي .وغيرها...البطالة،
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 إلى يؤدي ثم ومن الفقيرة، من أكبر منها الغنية الطبقات نصيب ألن التصاعدية وخاصة المباشرة
 .الوطني الدخل توزيع

 :الوطني االستهالك على العامة النفقات آثار :اثالث
 صورة في األفراد على الدولة وزعه ت ما خالل من وذلك االستهالك على تأثير العامة للنفقات
 وللنفقات دالألفر االستهالكية الحاجات إلشباع منها كبيرة نسبة يخصص حيث وأجور مرتبات
 :صورتان االستهالك على العامة

 بخدمات القيام أو سلع ءرابش تقوم الدولة أن هذا ومعنى :االستهالكية للسلع الدولة ءراش-1
 واآلالت األجهزة ءراوش الحكومية المباني صيانة كنفقات .العمومية فقراالم لسير ضرورية

 الالزمة باألثاث المتعلقة والنفقات العامة، الوظائف ألداء أو العام لإلنتاج الالزمة األولية والمواد
 كاإلسكان لديها للعاملين الدولة تؤديها التي الخدمات أو ت،ارزاوالو الحكومية للمصالح
 من االستهالك تحويل من نوعا يعد النفقات من النوع هذا أن البعض ويرى .وغيرها ،...واإلطعام

 هي تقوم استهالكهم لزيادة مرتباتهم في زيادة دالألفر الدولة تقدم أن من فبدال الدولة، إلى األفراد
 .1مباشر غير بطريق االستهالك هذا يؤدي مما اإلنفاق بهذا

 فإن ومعاشات وأجور مرتبات صورة في درالألف الدولة تؤدي عندما :للدخول الدولة توزيع-2
 قبيل من النفقات هذه وتعتبر االستهالك، في األفراد يخصصها النفقات هذه من الكبيرة النسبة

 اإلنتاج زيادة إلى فتؤدي وأعمال خدمات من األفراد يؤديه لما مقابل تعتبر ألنها المنتجة النفقات
 .الكلي

 :األسعار على العامة النفقات آثار :ابعرا
 أن إال والطلب العرض هي لألسعار العامة القاعدة أن رغم األسعار على تؤثر أن للدولة يمكن
 وهذا العام، اإلنفاق في سياستها خالل من يتم مباشرة غير أم مباشرة بصورة سواء الدولة تدخل

 في حتى بل فقط والطارئة االستثنائية الظروف في ليس االقتصادي للتنظيم ثابتة وسيلة يعد التدخل
 .العادية الظروف
 في انخفاض عنه ينجم مما السلع في زيادة اإلنتاجية المشاريع في العام اإلنفاق على ويترتب

 وتشجيع األسمدة وتوفير ضيرااأل استصالح إلى فتعمد القمح اعةرز تشجع أن ومثالها األسعار،
 أما .القمح سعر انخفاض إلى يؤدي مما اإلنتاج في زيد ي ذلك فإن اإلنتاج زيادة بهدف الفالحين

 لزيادة نظرا أسعارها زيادة إلى يؤدي فهذا االستهالكية المجاالت إلى موجه العام اإلنفاق كان إذا
 .االستهالك على تشجيعهم منها الهدف عالية مرتبات دالألفر الدولة تدفع أن ومثالها عليها، الطلب

 
 :اإليرادات العامة :الثاني طلبالم

 من مختلفة مصادر من الدولة عليها تحصل التي الدخول مجموعة بأنها اإليرادات العامة تعرف
 .واالقتصادي االجتماعي التوازن وتحقيق العامة نفقاتها تغطية أجل
 .العام والقرض والرسوم، الضرائب الدومين، :نجد المصادر أهم ومن

 :)الوطنية األمالك (الدومين :األول الفرع
 :التاريخي وتطوره الدومين تعريف :أوال

 والمؤسسات الدولة تملكها التي والمنقولة العقارية األموال تلك بالدومين يقصد :الدومين تعريف-1
 .خاصة أو عامة ملكية العامة والهيئات
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 األساسي المصدر كان وقد اعيارز دومينا كان الدومين إن :للدومين التاريخي التطور-2
 القرن بداية مع الضريبيةلإليرادات  بالنسبة دتهراإي أهمية تناقصت ثم للدولة الكلية اداترلإلي

 .العشرين
 أخذت والتي والمالي والتجاري الصناعي الدومين في تتمثل للدومين أخرى صور ظهرت وقد

 االقتصادية الحياة في الدولة تدخل الزدياد تبعا اإليرادات العامة تدعيم في تزداد مكانتها
 العامةلإليرادات  هاما موردا تشكل أصبحت حتى كبيرة بصورة اإلنتاجي بالجانب واضطالعها

 في وخاصة اإليرادات العامة تكوين في األول المصدر تشكل الضرائب بقيت ذلك ورغم
 فروع ومعظم كل تغطي الدومين دائرة فإن ةاالشتراكي االقتصاديات أما .ةالرأسمالي اقتصاديات

 .العامة اداترلإلي مورد أهم دتهراإي وتعتبر والمالي والتجاري والصناعي اعيرالز اإلنتاج
 :الدومين أقسام:اثاني

 الخاص والدومين العام الدومين هما أساسين نوعين إلى الدومين ينقسم
 العامة المعنوية األشخاص و الدولة تملكها التي األموال العام بالدومين يقصد :العام الدومين-1

 واألنهار الطرق ومثالها العام، للنفع وتخصص العام، للقانون تخضع وهي عامة ملكية األخرى
 لالنتفاع مقابال أو رسما تفرض ال الدولة أن واألصل .إلخ...العامة والموانئ البحر وشواطئ
 .االنتفاع هذا تنظيم منها الغرض خاصة حاالت في إال استعماله أو العام بالدومين
 واكتسابه فيه التصرف يجوز ال إنه حيث وجنائية مدنية قانونية، لحماية العام الدومين ويخضع
 بمعاقبة وذلك اعتداء، كل من العام الدومين حمى قد العقوبات قانون أن كما عليه، والحجز بالتقادم

 . تخريبه أو العام الملك بسرقة يقوم من كل
 القانون ألحكام وتخضع خاصة ملكية الدولة تملكها التي األموال وهي :الخاص الدومين-2

 .ادارإي وتدر الخاص
 .وتجاري وصناعي مالي ودومين عقاري دومين إلى الخاص الدومين وينقسم

 ، الغابات و اعيةرالز اضيرباأل والمتمثلة تاريخية أهمية العقاري للدومين كان :العقاري الدومين
 من النوع هذا بيع في الدولة وتوسع اإلقطاعي العهد زوال إثر على أهميته يفقد النوع هذا وبدأ
 تعطي بدأت التي األخرى األنواع توسع نتيجة أهميته قلت كما اد،رلألف استغاللها وترك ضيرااأل
 .منه أفضل داتاإير

 وفوائد والسندات كاألسهم المالية قراأو من الدولة تملكه مما الدومين هذا يتكون :المالي الدومين
 .للحكومة المستحقة الفوائد من وغيرها القروض
 تقوم التي والتجارية الصناعية النشاطات من الدومين هذا ويتكون :والتجاري الصناعي الدومين

 غير مبالغ مقابل باألفراد شبيها نشاطا فيه الدولة تمارس حيث المجاالت هذه في الدولة بها
 أو امتياز تمنح أو طرفها من سواء والتجاري الصناعي الدومين بإدارة الدولة تقوم وقد .احتكارية
 .النشاطات هذه إدارة أجل من معنويا أم طبيعيا شخصا كان سواء األشخاص ألحد ترخيص

 :والرسوم الضرائب :الثاني فرعال
 والمتعددة، ايدةزالمت أعبائها لتغطية للدولة األساسية الموارد أهم من والرسوم الضرائب تعتبر

 وتركها االقتصادية النشاطات مجال في الدولة دور وانحسار الحرة، االقتصاديات ظل في خاصة
  ادرلألف
 :الضرائب :أوال

 :وخصائصها الضريبة تعريف-1
 بغرض مقابل دون األفراد منا جبر الدولة تأخذه مالي اقتطاع هي الضريبة :الضريبة تعريف
 .عامة مصلحة تحقيق
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 وتكون إجبارية، أنها كما مالي، اقتطاع أنها أهمها من خصائص للضريبة :الضريبة خصائص
 .عام نفع تحقيق وهدفها مقابل، دون

 إلى بها المكلف من نهائيا انتقاال تنتقل المالية قيمتها أن هذا ومعنى :مالي اقتطاع الضريبة-أ
 .الدولة

 من للضريبة القانوني النظام وضع تتولى التي هي العامة السلطة إن :جبرا تفرض الضريبة- ب
 المكلف إلى الرجوع دون وميعادها تحصيلها وكيفية نسبها تحدد التي فهي وجبايتها، فرضها حيث

 مهمة تولى قد يكون )الشعب ممثل وهو ( البرلمان ألن اطيةرالديمق بعنصر هذا يخل وال .بها
 المكلف امتنع إذا الجبرية بالطرق الضريبة بتحصيل الدولة وتقوم الضرائب فرض مسألة مناقشة

 .العقوبات قانون عليه نص لما طبقا يعاقب أن يمكن كماالضريبة  تسديد عن
 بأدائها يقوم والمكلف خاصة منفعة أو مقابل بدون الضريبة تدفع :مقابل دون تكون الضريبة -ج

 .أعبائها تغطية في يساهم الدولة في عضوا وباعتباره المجتمع، في مساهمته أساس على
 العائدة األموال ألن عام، نفع تحقيق هو الضريبة أهداف من :عام نفع تحقيق الضريبة هدف-د

 .عامة حاجات تغطية في تستخدم الضرائب من
 :للضريبة األساسية القواعد-2

 في المالئمة وقاعدة ،)ثانيا( اليقين وقاعدة ،)أوال( العدالة قاعدة:أهمها من أساسية قواعد للضريبة
 )ابعار (االقتصاد وقاعدة ،)ثالثا( الدفع

 أداء في المجتمعأفراد  جميع ويشارك يساهم أن القاعدة هذه وتعني ) :المساواة ( العدالة قاعدة
 .قدرته بحسب كل الضريبة

 كالقيمة، الجوانب مختلف من المعالم واضحة الضريبة تكون أن القاعدة هذه وتعني  :اليقين قاعدة
 و اإلداري الطعن وطرق الضريبي بالتحصيل المكلفة اإلدارية الجهة الدفع، الضريبي، الوعاء

 .القضائي
 العامة الخزينة تجاه المكلف اماتزالت وضوح إلى يؤدي القاعدة هذه امراحت فإن ذلك على وبناء

 من السلطة استعمال في التعسف وعدم بالقانون بالتقيد المختصة اإلدارية الجهة وقيام جهة، من
 .أخرى جهة

 المالية القدرة مع يتالءم بما الدفع ميعاد تحديد القاعدة بهذه ويقصد :الدفع في المالئمة قاعدة
 نظام اعتماد أو الدخل، على كالضريبة المصدر عند الضريبة هذه اقتطاع تم سواء للمكلف
 .إلخ...الدفع، في التقسيط
 تحصيل أجل من وتكاليف نفقات من يصرف ما أن قاعدة بهذه المقصود :االقتصاد قاعدة

 ال أنه القاعدة هذه تستدعي وبالتالي .ممكن حد أقصى إلى ومتدنية ضئيلة تكون أن يجب الضريبة
 وقاعدة يتعارض ألنه الجباة الموظفين من كبير عدد وتوظيف ضخمة إدارية أجهزة تقام أن يجب

 .حصيلتها من اركبي جزءا تكلف ضريبة في خير ال إذ االقتصاد،
 :الضرائب تقسيمات-3

 اتفق فقد اإلطالق، على الضرائب تقسيمات أهم مباشرة وغير مباشرة إلى الضرائب تقسيم يعد
 بينما والثروة، الدخل على ضرائب هي المباشرة الضرائب بأن االقتصاديين الفقهاء أغلب

 .واإلنفاق التداول على ضرائب هي المباشرة غير الضرائب
 أغلب اتفق فقد )المباشرة وغير المباشرة ( الضرائب من النوعين هذين بين التمييز معيار أما

 .نسبي األخير هذا كان وان حتى ، للتمييز المعايير أهم هو واالستقرار الثبات معيار أن الفقهاء
 إذا مباشرة الضريبة فتكون للضريبة، الخاضعة المادة اررواستق ثبات مدى المعيار بهذا ويقصد

 اإلجمالي الدخل على الضريبة أو العقارية كالضريبة واالستقرار بالثبات يتميز الضريبة محل كان
 عرضية تصرفات محلها كان إذا مباشرة غير وتكون .إلخ...والتجارية الصناعية األرباح على
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 .السلع بعض ادرواستي استهالك على ضريبة وهي المضافة القيمة على كالرسم متقطعة
 :هذه استنارد في المباشرة وغير المباشرة للضرائب وسنتعرض

 :المباشرة الضرائب
 و دخل من الثروة عناصر وجود واقعة على تفرض التي الضريبة تلك هي المباشرة الضريبة

 مقدرة تتناول ألنها التكليف، في العدالة تحقق المباشرة الضرائب بأن البعض ويرى .سمالرأ
 يتأثر ال مدخول وهو أموال رؤوس على تطرح ألنها الدخل ثابتة وهي أعمالهم ال المالية األفراد

 الموظفين، من قليل عدد تتطلب وهي هبوطا أو صعودا إنفاقهم ومستوى ودرجة األفراد دةابإر
 ويحاولون مكرهين ويدفعونها بثقلها يشعرون المكلفين ألن الضريبي الوعي إنماء إلى باإلضافة
 والبعد العمومية النفقات لسد الالزمة الموارد تأمين عن وتعجز حصيلتها تقل بحيث منها التهرب

 السلطة على يسهل الضريبة لطرح أساسا للمكلف المالية المقدرة اعتبار ألن المساواة عن
 ألنه المرونة عن والبعد الضريبة ربط استعمال وإساءة الطبقات و الفئات بعض محاباة الضريبية

 .الوطنية الثروة بها تزداد التي بالسرعة المباشرة الضرائب زيادة الصعب من
 :  ائريزالج الضريبي القانون عليه نص ما بعض سنذكر المباشرة الضرائب أمثلة ومن

 التجارة، طريق عن المتأتي المال، سرأ على تفرض ضريبة وهي :المهني النشاط على الرسم:أ
 .الحرة والمهن اإلنتاج على أم البيع وإعادة اءرش أم خدماتية كانت سواء المختلفة، بأنواعها

 :اإلجمالي الدخل على الضريبة-ب
 :كالتالي وهي والدخول األشخاص بتعدد وتتعدد تتنوع وهي

 ضريبة وهي : (IRG/BIC) والصناعية التجارية األرباح على اإلجمالي الدخل على الضريبة-
 .والصناعية التجارية األعمال من العائدة األرباح على تفرض

 ضريبة وهي : (IRG/BNC) التجارية غير األرباح على اإلجمالي الدخل على الضريبة-
 الطبية والعيادات الدراسات ومكاتب كالمحاماة الحرة المهن من العائدة األرباح على تفرض

 .وغيرها ...الخاصة
 على تفرض ضريبة وهي : (IRG/RF) العقاري الدخل على اإلجمالي الدخل على الضريبة-

 محالت كانت سواء المبنية، وغير المبنية تراالعقا إيجار من أصحابها يجنيها التي الدخول
 .وغيرها... عيةراز ضيراأ أو سكنية، محالت أو تجارية

 كل على تفرض ضريبة وهي : (IRG/Salaire) األجور على اإلجمالي الدخل على الضريبة-
 األجور بعض عاةرام مع الخاص، القطاع أو العام القطاع في يعمل كان سواء العامل يأخذه أجر
 .المحدد القانوني النصاب تبلغ لم إذا الضريبة هذه من القانون أعفاها قد التي

 األعمال من العائدة األرباح على تفرض ضريبة وهي : (IBS) الشركات أرباح على الضريبة
 .الخاصة المعنوية األشخاص تمارسها التي الخدماتية و والصناعية التجارية
 أو إنفاقا تمثل وقائع على تفرض ضريبة هي المباشرة غير الضريبة :المباشرة غير الضرائب

 .الثروة لعناصر تداوال
 بها، يشعر أن دون أحيانا يؤديها فالمكلف بسهولة تجنى أنها المباشرة غير الضرائب يازام ومن
 تزيد المباشرة غير لضريبةأو  .مباشرة غير ضريبة يدفع أنه ما شيئا يشتري حينما يدري ال فهو

 إلى تحتاج عندما إليها الحكومات لجوء يفسر ما وهذا الثروة، وتطور االستهالك بزيادة حصيلتها
 .المال

 ال أنها كما حصيلتها تقل والحروب األزمات ترافت في فإنها المباشرة غير الضرائب عيوب أما
 تكون ولهذا الضرورية السلع على تفرض ما عادة فهي بها، للمكلف التكليفية المقدرة مع تتناسب

 .المضافة القيمة على الرسم المباشرة غير الضرائب أهم ومن .الفقيرة الطبقة على ثقال أكثر
 :الضريبي الزدواجا-4
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 .نفسها والمدة نفسه، والمال نفسه الشخص على مرة من أكثر نفسها الضريبة فرض به يقصد
 :الضريبي االزدواج شروط

 كالضريبة واحد، نوع من ضريبتان تفرض أن ضريبي ازدواج لوجود يشترط :الضريبة وحدة .أ
 .والصناعية التجارية األرباح على اإلجمالي الدخل على

 .نفسه الشخص هو الضريبتان عليه فرضت الذي الشخص يكون أن ويعني :الممول وحدة .ب
 كأن واحدا، فرضها اترم في الضريبة وعاء يكون أن يشترط :للضريبة الخاضعة المادة وحدة .ج

 الفرنسيون األجانب يملكها التي األجنبية والسندات األسهم دخل على ضريبة ئراالجز تفرض
 .نفسه الدخل على ضريبة فرنسا وتفرض ،الجزائر في المتوطنون

 لم السنة اختلفت فإذا 2013 عام في أي نفسها، المدة الضريبتان تفرض أن وهو :المدة وحدة .د
 .ضريبي ازدواج أمام نكن

 أوغير مقصودا يكون وقد .دوليا أو داخليا الضريبي االزدواج يكون قد :الضريبي االزدواج أنواع
 .مقصود

 :الدولي واالزدواج الداخلي االزدواج .أ
 كان أيا الواحدة، الدولة من االزدواج بها يتحقق التي الضرائب فرض تم إذا داخليا االزدواج يكون
 نفسه الشخص على الضريبة قانون لها التابعة المالية السلطات من كل وتطبق .الدولة هذه شكل

 .نفسها والمدة نفسه والوعاء
 ضرائب أو نفسها، الضريبة بفرض أكثر أو دولتان تقوم عندما فيتحقق الدولي االزدواج أما

 الم كان ما إذا التركات ضريبة حالة في ذلك ومثال الشخص، ونفس الوعاء نفس على متشابهة
 الدول هذه وتقوم ثالثة، دولة في قائمة والتركة أخرى، لدولة تابعين والورثة ما لدولة تابعا ورث

 .منها وارث كل حصة على أو كلها التركة على التركات ضريبة بفرض الثالث
 :المقصود غير واالزدواج المقصود االزدواج .ب

 لتحقيق معينة أهداف تحقيق في رغبة إحداثه إلى المشرع يعمد الذي هو المقصود االزدواج
 .الضريبية الحصيلة زيادة في تتركز أهداف

 الضريبية الحصيلة زيادة منه الغرض المشرع طرف من مقصودا الداخلي االزدواج يكون فقد
 .المرتفع الضريبة بسعر الجمهور مواجهة عدم في الدولة رغبة أو مالي، عجز لتغطية

 يكون كأن، إحداثه إلى المشرع نية تتجه أن دون يحدث الذي فهو المقصود غير االزدواج أما
 .المختلفة الضريبية النظم عليها تقوم التي األسس اختالف سببه

 دولة فرضت لو كما معينة، اقتصادية أغراض لتحقيق وذلك مقصودا الدولي االزدواج ويكون
 فيه تفرض الذي الوقت في الخارج في الدولة مواطنو يملكها التي المنقولة القيم رد ا إي على

 .نفسها يبةرالض القيم هذه مصدرة الدولة
 :الضريبي االزدواج ومكافحة منع وسائل

 تتبعها التي القواعد بين التنسيق طريق عن الداخلي االزدواج منع يكون  :الداخلي االزدواج منع -أ
 وضع إلى يلجأ أن الدولة في المشرع على ينبغي أنه كما .الضرائب فرض في المالية السلطات

 تحدد أن للدولة يمكن فإنه كذلك .الضرائب تنظم التي القوانين تعدد تمنع خاصة قواعد
 الضرائب فرض في المحلية والسلطات المركزية الحكومة من لكال المختلفة االختصاصات

 االزدواج عن تختلف صعوبات يمثل فإنه الدولي لالزدواج بالنسبة  :الدولي االزدواج منع -ب
 الدول بين تنسق أن تستطيع الدولي المجتمع في عليا سلطات وجود لعدما نظر وذلك الداخلي
 الدولية االتفاقيات أو الوطنية التشريعات بواسطة إما تتم لمكافحته وسيلتين تحديد ويمكن .المختلفة

 :يلي كما
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 االزدواج لمنعاإلتباع  الواجبة األسس على المعاهدات هذه في ينص :الدول بين معاهدات عقد .1
 التي الدولة تفرضها المنقولة القيم إيرادات على الضرائب أن على مثال كالتنصيص الضريبي،

 .األموال هذه مالك بها يوجد
 االزدواج يمنع نحو على لها الضريبي التشريع بتنظيم نفسها، تلقاء من دولة كل تقوم أن يمكن  .2

 مباشرة يتم الذي االقتصادي النشاط وجوه على الضرائب فرض بقصر وذلك الدولي، الضريبي
 .الدولة داخل

 :الضريبي التهرب-5
 :وأسبابه الضريبي التهرب تعريف

 الملزم يسعى أن أهمها من الضريبي، للتهرب تعاريف عدة هناك :الضريبي التهرب تعريف-أ
 احتيالي سلوك إلى فيلجأ للضريبة، المنشئة الواقعة تحقق رغم منها التخلص إلى بالضريبة
 .عبئها من للتخلص

 :بينها من الضريبي للتهرب أسباب عدة وهناك :الضريبي التهرب أسباب-ب
 من التهرب على درافلال دافعا ذلك كان كلما الضرائب سعر ارتفع فكلما الضرائب وطأة شدة -

 .الضريبة
 .بالضريبة الوفاء عن عزوفهم إلى يؤدي األفراد لدى الضريبي الوعي ضعف -

 يحاولون وبالتالي األفراد لدى والتبرم بالضيق راشعو يخلق الدولة في العامة النفقات توجيه سوء
 .الضريبة من التهرب

 لدى يخلق الكافية العقوبات فرض وعدم المتهربين الممولين قبةرام في الضريبية اإلدارة قصور -
 .الضرائب باستهانة راشعو الممولين

 :مكافحته ووسائل الضريبي التهرب أنواع
 مشروع، غير األول نوعين إلى الضريبي التهرب ينقسم: الضريبي التهرب أنواع -أ

 .مشروع فهو الثاني أما
 تحته وتندرج الضرائب، قوانين مخالفة المشروع غير التهرب يتضمن :المشروع غير التهرب .1

 قيمة إعالن أو قيمتها، من بأقل تقديرها أو خفية المستوردة السلع كإدخال المالي، الغش طرق كافة
 طريق عن عند المشروع غير التهرب يحدث وقد .الضريبة موضوع للسلع الحقيقية القيمة من أقل
 الضريبة تحصيل عند أو صحيحة غير اإلقرارات تقديم عند أو الضريبية اإلقرارات تقدير عدم
 من عليه المستحقة الضريبة استيفاء المالية اإلدارة على يتعذر بحيث أمواله بإخفاء المكلف يقوم
 األموال تلك

 من الحد ومثالها الضريبية القوانين مخالفة يتضمن ال التهرب من النوع هذا :المشروع التهرب .2
 يخضع الذي النشاط ممارسة عن فاراالنص أو الضريبة عليها تفرض التي السلع استهالك
 التهرب يحدث كما .أقل لضريبة يخضع أو الضرائب من معفى آخر نشاط إلى مرتفعة لضريبة

 .الضريبي القانون في الموجودة اترالثغ من االستفادة عند كذلك المشروع
 االقتصاد على سواء وخيمة نتائج إلى الضريبي التهرب يؤدي :الضريبي التهرب مكافحة وسائل -ب

 وسائل بعدة الضريبة من التهرب مكافحة إلى تسعى الدولة فإن ولذلك األفراد، على أو الوطني
 :أهمها

 تخالف بيانات الضريبي رهاإقر يضمن الذي الممول على القانونية ءاتازالج على التنصيص .1
 .مزورة مستندات يقدم أو الحقيقة،

 يستطيع ال حتى وذلك المكلفين دفاتير على االطالع في الحق الضرائب موظفي المشرع يخول .2
 .الضريبي الوعاء إخفاء المكلف

 :الرسوم :اثاني
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 و األفراد، على تعرضها التي الخدمات خالل من الدولة عليه تتحصل مالي مورد الرسم يعد
 معينة، قيمة لها القضائية فالرسوم المقدمة، الخدمة هذه نوعية باختالف الرسم قيمة تختلف

 .جرا وهلم أيضا، الجمركية والرسوم
 الدولة تستخدمها ثمة ومن واالنتظام، بالديمومة موارده وتتميز الدولة، موارد أقدم من الرسم ويعد
 الرسم تقدير ثم وخصائصه الرسم تعريف وسنتناول عامة منفعة وتحقيق العامة نفاقتها تمويل في

 وفرضه
 :وخصائصه الرسم تعريف-1

 العامة، هيئاتها أحد إلى أو الدولة، إلى راجب الفرد يدفعه نقدي مبلغ " هو الرسم :الرسم تعريف
 ."ككل المجتمع على يعود عام نفع بجانب الفرد، عليه يحصل خاص نفع مقابل

 :الرسم خصائص
 :وهي بها، يتميز عامة خصائص للرسم أن لنا يتضح السابق التعريف على بناء

 غير آخر أمر تصور يمكن وال نقدية صورة في الرسم دفع يتم حيث :للرسم النقدية الصفة .أ
 مكرس هو ما وهذا .التحصيل أم اإلنفاق عند سواء واألفراد، الدولة بين للتعامل النقدية الصورة

 .واللوائح القوانين في
 أن أي .الخدمة لطلب يتقدمون الذين األفراد جانب من ارجب الرسم يدفع :للرسم الجبرية الصفة .ب

 يطلق محدد نقدي مبلغ تقديم عليه وجب الخدمة هذه بطلب الفرد تقدم فمتى للرسم، مالزمة الخدمة
 .الرسم عليه

 :أمرين القاعدة هذه على يرد أنه إال خدمة، مقابل يكون أن الرسم في القاعدة أن ورغم
 اختار ما فإذا عدمه، من الخدمة في الرغبة على يقتصر للشخص المتروك االختيار عنصر أن -1

 طالب مع تتفاوض ال العامة السلطة أن أي الرسم، دفع على مجبر فهو الخدمة طلب الشخص
 .المنفردة ادتهاربإ الرسم تحدد وإنما الخدمة،

 عنصر يختفي وبالتالي الخدمة، طلب على الحاالت من كثير في مجبرين يكونون قد األفراد أن -2
 في كان سواء في التعليم في التسجيل رسوم حقوق المثال سبيل فعلى .الخدمة طالب في االختيار

 عند األفراد يدفعها التي الرسوم تلك أيضا .الجامعي أم الثانوي أم المتوسط أم االبتدائي التعليم
 في المرور رسوم ات،رالسيا قسائم على الرسوم السفر، اتزوجوا الشخصية البطاقات اجراستخ

 .الخ...الطرقات
 دون شخصيا، به تتعلق خاص نفع تحقيق إلى ذلكراء و من يسعى الخدمة طالب إن :النفع صفة .ج

 المجتمع على يعود عام نفع هناك الخاص، النفع إلى باإلضافة كان وان .آخرون فيه يشاركه أن
 والتي األفراد يدفعها التي المبالغ تلك خالل من مجموعه في الوطني االقتصاد وعلى عامة بصفة
 على نفقات شكل على توزيعها إلعادة الدولة خزينة عليها تتحصل اداترإي شكل على تكون

 .الشعب عامة منها يستفيد والمتعددة المختلفة الدولة مشاريع
 :وفرضه الرسم تقدير-2

 قواعد تدخل حيث ، كان ابم الصعوبة من وهو ، الرسم قيمة بتحديد الدولة تستقل :الرسم تقدير
 :الرسم هذا تقدير في معينة

 تقديم هو العامة فقارمال من األساسي الغرض أن إلى أساسا القاعدة هذه تستند :األولى القاعدة -أ
 يوجد فال ثم ومن ، بحتا ماليا ليس الغرض أن أي ، الربح تحقيق وليس درالألف الالزمة الخدمات

 ال أنه القاعدة هذه ومبرر الخدمة نفقة من أكثر للرسم الممثل الخدمة مقابل يكون أن يستوجب ما
 .نفقاتها على إيراداتها تزيد أن لنشاطها قرافالم هذه مباشرة على يترتب أن يستوجب

 ليست القاعدة وهذه له المقابلة الخدمة نفقة من أقل المقرر الرسم مبلغ يكون أن :الثانية القاعدة -ب
 إلى ذلك ويرجع .إلخ...الصحية والخدمات الجامعي كالتعليم الخدمات ببعض تتعلق بل مطلقة،
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 ومن ككل، المجتمع على يعود عاما نفعا الخاص للنفع باإلضافة تمثل التي الخدمات، هذه طبيعة
 دافعي (بها المنتفعين األفراد بين فقراالم هذه نفقات توزيع تستوجب العدالة مقتضيات فإن ثم

 .المختلفة بأنواعها الرسوم فرض طريق عن ككل المجتمع وبين )الرسوم
 أنواع ببعض الوضع هذا ويتعلق له، المقابلة الخدمة من أكبر الرسم يكون أن :الثالثة القاعدة -ت

 لرسوم بالنسبة الحال هو كما العامة، للخزينة مالية موارد تحقيق منها الغرض ويكون الخدمات،
 .العقاري والشهر التوثيق
 هو الرسوم تقرير من الغرض ينفي ال ذلك فإن تنوعها، على القواعد هذه رغم أنه القول، خالصة
 سير تنظيم إلى باإلضافة العمومية، للخزينة موارد على الحصول منه الهدف مالي غرض

 .للدولة العمومية فقراالم
 السلطة رقابة يستلزم بل التنفيذية، للسلطة المنفردة دة ارباإل يكون ال الرسم فرض :الرسم فرض

 وان .الرسوم فرض في أساسيا ركنا يعد التشرعية السلطة موافقة فإن ثم ومن .عليها التشريعية
 قانون يصدر أن ذلك من ويقصد قانون على بناء يتم أن فيه يكفي بل قانونا يستلزم ال فرضها كان
 أما العامة، رفق ا الم تقدمها التي للخدمات المناسبة الرسوم فرض اإلدارة أو للوزير ول يخ

 السلطة فإن ولذلك تقديرها، في المتبعة القواعد وتعدد الرسوم أنواع تعدد هي ذلك، من الحكمة
 تكفي ثمة ومن التقدير، هذا إجراء على الدولة سلطات من غيرها من أقدر تكون التنفيذية

 تجيز قوانين إلى قراراتال هذه تستند أن شريطة الرسوم لفرض واللوائح اإلدارية القرارات
 .فرضها
 :العامة القروض :الثالث الفرع

 أشخاص أحد استدانة " بأنه ويعرف عاد غير يرادإ العام القرض يعد :العام القرض تعريف :الأو
 .بفوائدها إليه بردها التعهد مع الغير من أمواال )...البلدية الوالية، الدولة،  ( العام القانون

 :العامة القروض أنواع :اثاني
 ومن إجبارية، وقروض اختيارية قروض إلى االكتتاب طريقة حيث من العامة القروض تنقسم
 وقروض مؤبدة قروض إلى مدتها حيث ومن خارجية، وقروض داخلية قروض إلى نطاقها حيث
 .مؤقتة

 :اإلجبارية والقروض االختيارية القروض -أ
 حسب عدمه من القرض في االكتتاب حريةراد لألف يكون إذ اختياري القرض أن العامة القاعدة

 التي الفائدة بين وبالمقارنة الخاصة، مصلحتهم ذلك في عينرام واالقتصادية المالية ظروفهم
 .األخرى االستثمار فرص من عليها يحصلون التي وتلك القرض سندات من عليها يحصلون

 إلجبار السيادية سلطاتها تستخدم ثم ومن اإلجبارية القروض عقد إلى الدولة تضطر قد لكن
 حاالت في اإلجبارية القروض إلى الدولة وتلجأ .العامة القروض في االكتتاب على األفراد

 على وقدرتها الدولة تجاه الطمأنينة بعدم األفراد يشعر حيث االقتصادي االستقرار وعدم األزمات
 .عليه المستحقة بالفوائد أو بالقرض الوفاء

 :الخارجية والقروض الداخلية القروض -ب
 سواء الدولة إقليم على المقيمين أو الوطنيين فيها يكتتب التي القروض هي :الداخلية القروض ✓

 قومية، ضأغرا تمويل في تستخدم ما غالبا الداخلية القروضو معنوية أم طبيعية أشخاصا كانوا
 الطبيعية الكوارث دمرته ما نتيجة والبناء التعمير مشروعات تمويل أو حرب نفقات كتغطية

 الدولة على خارجي بدين الوفاء أو إلخ،...والفيضانات، كيناروالب كالزالزل
 ون المقيم اإلعتبارية و الطبيعية األشخاص فيها يكتتب التي القروض وهي :الخارجية القروض ✓

 الوطنية تالمدخرا كفاية عدم بسبب الخارجية القروض إلى الدولة تلجأ وقد .الدولة إقليم خارج
 تلتزم أن الخارجية القروض إلى تلجأ التي الدولة وعلى .المدفوعات زن ا مي في العجز لتغطية
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 المستحقة والفوائد القرض سداد يخص فيما المقرضين إلى زيا ا والم الضمانات من العديد بتقديم
 .علبه

 :المؤقتة والقروض المؤبدة القروض -ج
 بدفع التزامها مع بها للوفاء ميعادا الدولة فيها تحدد ال التي القروض تلك هي :المؤبدة القروض ✓

 .به الوفاء يتم أن إلى القرض فترة طوال عليها المستحقة الفوائد
 ميعادها في بها بالوفاء الدولة تلتزم التي القروض تلك هي :المؤقتة القروض ✓

 .والمالية االقتصادية لظروفها مالئما الميعاد هذا يكن لم ولو حتى
 :العام اإلنفاق أولوية :الرابع الفرع
اإليرادات العامة؟  أو العامة النفقات تقدير أولوية موضوع حول العامة المالية كتاب اختلف

 تقدير اإليرادات أو يتم عليها المتحصل النتائج ضوء وعلى النفقات تقدير يتم هل آخر وبمعنى
 :متناقضان يانرأ يوجد الحقيقة العكس؟ في

 تضع تقديرات الدولة بأن يرون )التقليديون أو الكالسيكيون وهم ( :النفقات تقدير أولوية :أوال
 واسعة من سلطات مالها على ذلك في معتمدة لتغطيتها، اإليرادات الالزمة عن تبحث ثم نفقاتها

 ،...والتجارية كالمؤسسات االقتصادية لها التابعة أمالكها من اإليرادات سواء على الحصول في
 .1اإليرادات األخرى من الرسوم وغيرها ومن نسبتها وزيادة الضرائب فرض في إمكانيتها من أم

 الذكر حيث السالف الرأي يخالفون الثاني الرأي هذا أصحاب :اإليرادات  تقدير أولوية :ثانيا
 :لألسباب التالية لها، اإليرادات الالزمة تقدير يتم ثم النفقات تحديد الممكن غير من بأنه يرون

 .الضرائب بفرض إثقالهم وعدم األفراد لمعيشة معين مستوى على المحافظة ضرورة .1
 إن االقتصاد حيث على االنفاقية و  االيرادية السياسة أثر و للدولة االقتصادية الظروف مراعاة .2

 في المغاالة إلى ربما يقود واضحة اإليرادات العامة تقديرات تكون أن دون العامة النفقات وضعت
 .للدولة المادي وإرباك الوضع الثروات تبديد من ذلك على يترتب وما العامة النفقات تقدير

 حجم الوقوف على ودون السائدة االقتصادية الظروف عاةرام دون العامة النفقات زيادة أن كما .3
 على ضارة من آثار الحالة لهذه وما النقدي التضخم من حالة إلى يقود والخدمي السلعي العرض

 .االقتصاد
 حسب واالجتماعية والسياسية االقتصادية األهداف تحقيق إلى األسبقية تعطى أن ينبغي كذلك .4

 متطلبات بين التنسيق بعين االعتبار تأخذ نفسه الوقت وفي المجتمع، لتنمية الدولة تضعها أسبقيات
 .للدولة المالية واإلمكانيات العامة األهداف

. 
  

                                                           
 .130، صيع وزلتر والنشواباعة طللء صفادار ،ن عما ، لعامةالمالية دئ امبا، هللا د اعلي عبم هيرابإ 1
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 المطلب الثالث :ترشيد النفقات
 .العاّمة النّفقات ترشيد تعريفالفرع األول :

 قدر ممكن من اإلنفاق واإلسراف" بأقلعن"الحصول على اعلى إنتاجية عامة ممكنة  ويعبر
ايضا على انه "تحقيق اكبر نفع للمجتمع عن طريق رفع كفاءة هذا اإلنفاق إلى اعلى  كمايعرف

درجة ممكنة والقضاء على اوجه اإلسراف والتبذير ومحاولة تحقيق التوازن بين النفقات العامة 
 يمكن تدبيره من الموارد العادية للدولة ما وأقصى

 عوامل نجاح ترشيد النفقات العامة:الفرع الثاني :
من العوامل التي من شأنها المساعدة على نجاح عملية ترشيد النفقات مما يستدعي  هناك العديد

 تظافر الجهود ونجاعة الرقابة وحس الضمير أال وهو المهم ويمكن تلخيصها في :

إعداد الميزانية العامة وفقا لمتطلبات  إن من أهم المشاكل التيتواجه:تحديد األهداف بدقة •
 اإلدارة هي مشكلة تقرير وتحديد األهداف بدقة

:تعتبر تحديد االولويات من اهم العمليات الفرعية في منظومة التخطيط تحديد األولويات •
 وإحترام هذا المبدأ ضرورة لحفظ المال العام من التبذير والضياع وتعظيم منفعة إستخدامه 

:ويقصد به مدي كفاءة وفعالية أداء الوحدات ري ألداء برامج اإلنفاق العامالقياس الدو •
واألجهزة اإلدارية عند قيامها بتنفيذ الخدمات والبرامج الموكلة لها  كإخظاعها للمسائلة 

 عن إستخدام األمثل للموارد العامة

توافق :ضرورة توافر نظام رقابي فعال يضمن تفعيل دور الرقابة علي النفقات العامة •
 تتضمن عملية الرقابة مراجعة مستمرة لطرق اإلنجاز . التنفيذ مع سبق التنفيذ له على أن
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  خاتمة الفصل
 العامة بالحاجات المتعلقة المشاكل بدراسة يهتم الذي العلم ذلك هو العامة المالية علم باعتبار

 الميزانية علي المالية العامة من قوانين وغيرها وإعتمادإلشباعها الالزم المال وتخصيص
 والتخصيص والشمولية، والوحدة والتوازن، السنوية هي المبادئ من مجموعة على نيةاالميز تقوم
 العام المعنوي للشخص مالية ذمة من يخرج نقدي مبلغ أنها على العمومية النفقات على تعرفنا كما

الدومين والضرائب والرسوم  العمومية االيرادات تقسيم وكذلك العامة، الحاجات إشباع قصد
 والقروض العامة كما لترشيد النفقات دور هام في نمو االقتصاد والمؤسسات بشكل خاص 
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 الفصل مقٖمـــغ
ٙڬ وڗ القانم امٿاهیٙ كثڗ أیة مداٙامیة ولٷماسسة ؤلموم امٿهٙ یٷتب د تٷت سساؤلماه ذپهدڋ للجٙع ثادا

ٙع ٭ االیجابي لنشاٙ اهٱلما ٙع االه وتتف حیدا لى خالله ڗ تسٷى مٙاد، وپامع  ٙاڅباالشت،أو بنٿسهادا
ٙ لتي تقاثیقة ولانها أمیة ٶلى ولٷمت اسساؤلمانیة ٛامیٙ تٷتبف لٷامةب حیت الحاجیاٵ اشبا مع ،ولمالیةاللسنة د

مه دلتي تستخداع ااها ٙمیة باٶتباولٷمت ابالنٿقاٙ كثم أالهتماواالتجاه دا الٷامة للمجتمع بت الحاجادع ایاٛ
ٙ لځ الة پي تحقیدولا ڗ تبیوة ٭نشب وانوالجاكاپة س تٷكت، ولمجاالف ابها پي مختلوم لتي تقم المهاوا دو

 میةولحكامج ٙالباكاپة 
سسة  ٙڬ هيڗ ام دا ستقالڋ الٷمڤمية ذات الطابع ا سسة ٶمڤمية تتمتع بالشخصية امٷنڤية و ا امالي  م

جالت و الڤثائڄ امحاسبية تحـ ال و بالتالي په مجبڇع ٶلګ تطبيڄ قانڤڗ امحاسبة الٷمڤمية و مسڊ
ٚف و ٚ بالص ولية الشخصية لآم ٚادات و النٿقات و امس ٚوپة لإي ٚاحل امٷ حتڇام ام  امحاسظ الٷمڤمي مع 

ي امڤاد  ٚف و امڤاد  بالنسبة لآمٚ 21ة90من القانڤڗ  21ة20ة19ةث1ةت1امنصڤ٥ ٶليها   22ة18بالص
 بالنسبة للمحاسظ الٷمڤمي
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 لعمومیغالمؤسسغ ایغ ھماول: ألالمبحث ا
ٙع أنة ٙلمایقة طٚلامیة ولٷماسسة ؤلمد اتٷ ٚا نم لٷاوڗ القان٥ اشخادا ، یةولمٷنا لتمتٷها بالشخصیةظ
ٙع ڗ اموٵ نځ بی٭تت مكانیّ اڗ ه مٙپوما ت، ولماليڋ االستقالوا مما دا ٶلى حځ پٙمّڋ بیٷة ك٭مع  ځپوایتدا

ٙابوم نقڅ لذتبٷا لو  نتاجیةاتها دٙقڗ مد یٛیځ، وپٙالماه ذهٙ سیڗ حسڗ یضم سسة ؤلموب اسلأسة د
 میةبولٷما
 میغ ولعماسسغ لمف ایٙ:تعول ألب الطلما
ٙع اهٱپهي و لنّمځ ایطٚپي ٙع سائ، أو مةدمتقت كانوا سم لٷالدوڋ ابها جمیع ذ میة تأخولٷماسسة ؤلما

ٙع ام ایٱساسیة ال ٺنا ٶنها لتنأیة داٙ میة ولٷمت اسساؤلمت ایٿاٙتٷت ٶوتنو ددتتٷذا لة لّدولالٷامة پي دا
 خصائصهاڗ بٷضا مٙ كو ذمیة ولٷماسسة ؤلمف ایٙتٷوڋ پیما یلي سنحا،و ماوٶمم لٷاوڗ القاناپي 

ٙڬ، ووڗ القان اپقهاف ختلد الق ب ٙع ام اٶل1 پقهادا ف یٙلتٷم التهومحاددت تٷ، ویٿهاٙلٷامة پي تٷدا
 منها:٩ پي مایلي بٷولٷامة اسسة ؤلما

وڗ لقان٥ اشخاڗ أم٥ مخت٥ شخڗ ٶٙع لٷامة بأنها "ٶبااسسة ؤلما walin)ڗ ) لیذ واستااپها ّٙ یٷف حی
ٙع لى ویت ٙ بقم ٶاځ پٙمدا  ڋ"الستقالڗ امڗ مٷید
ٙ پها هّٙ ٶ،ومة مالیة مستقلة"ذیتمتع بم ٶاځ پٙبأنّ ها"م (dugait)جي دولٿقیه اپها ّٙ ٶو سسة ؤلم"ا haurio)و")یو
داٶٙع لٷامة ٶباا ٙع لى وتتویة مستقلة وٶامة تتمتع بشخصیة مٷنٙع ڗ  ٶامة ځ پٙامّدع ٶم، أو ٶاځ پٙمدا

دع حولٷامة هي اسسة ؤلمٙڬ" اشكود پهمي محمٙو كتدلاپها ّٙ یٷڅ لذكوقلیمیة مٷینة" دود حڗ متخصصة ضم
ٙڬ جهاأو یة داٙ دا لمالي ڋ اتقالالسڗ اموٵ یة لها نوتها بشخصیة مٷنذامستقلة بم لٷاٵ اا٭لقت اماٱمنڗ مٛ 

ٙڬ وا ڗ تخضع م، وقهاوحقوجباتها وواٶمالها دد أیحوڗ ها بقانؤنشام لة یتدولڋ اٶماڗ أٶمال مٙس لتمادا
ٙڬ"بوڗ القاند اٶوالقدأ لمبف احی  دا
ٙع لى ویتم لٷاوڗ القان٥ اشخاڗ أم٥ نها "شخأٶلى ٙع یٙالصدوح اممٙو كتدلاپها ّٙ یٷو ڗ ضمم ٶا ځپٙمدا
ٙڬ ، والماليڋ االستقالڗ اها شیئا میمنح٥ ني خاوقانم اٱن  ة٭لسلڗ اٶدا
ع یة بصداٙا 2جلهاڗ أمځ پٙلمانشأ ألتي داف اهځ اتكٿي لتحقیٙو

وڬ ا٭شنٙ ا٭ٶلي خٙو كتدلّٙف اكما ٶ .
ٙع اسالیڗ أموب سلڗ أٶٙع لٷامة بأنها "ٶبااسسة ؤلما دا ٥ متخصځ پٙحینما یمنح مڅ ل، وذلٷامةځ اپٙالمب 

ٙڬ ماليڋ ستقالځ ایة بٻیة تحقیولمٷنالشّخصیة دد احمڗ، ومٷی٭ لة نشاٛاوبم  وٕا دا
ه نسي جٙلٿالٿقیه اما أ ڗ الى ٥ خلڋ یودپٙو

ّ
یة ٛكٙلالمٙع الٷلمي لٿكځ ابی٭لتّ:"امیة هي ولٷماسسة ؤلمأ

ٙ بص میة ولٷمالمصلحة د ایٛو تٙد ٶلى مجوم لٷامة تقاسسة ؤلمٙڥ أڗ اپی، لمصلحيٵ اا٭لقاپي ٙدع لمجاتها و

ٙڬ، وذوالمالي ڋ االستقالڗ امڗ مٷیدٙ بق، ویّةوٷنلمابالشخصیة  ٙع أوبهڅ لدا دا لة ّد ول٭ اجه نشادف 

شامال لجمیع ویٿا جامٷا مانٷا ٙلٷامة تٷاسسة ؤلمدڬ ابواٶٙ ٶماٙو كتدلذ استااپها ّٙ ٶد قوب فیختل

یة ولمٷنوانیة ونلقاایة ٶامة تتمتع بالشّخصیة داٙمة ٱپها بأنّها:"منّٙ لٷامة پٷاسسة ؤلمڗ اكا٥، و أٙخصائ

                                            
1
ٙوس ا،ريلصٻاحسن   ٙ ا،ئٚ ازجلا ،2،٭ لٷمڤميةالمحاسبة والٷامة المالية د  129 .،2001٥سنة ،لٷامة امدية حملدا

ٙڬ الوڗ القاناٙع ، یٙالصدوح امم 2 ٙڬ ،اوڗ القاندئ امبا دا ٙڬ ،ام ایٱلتندا ٙڬ،ا٭ الضبدا ٙ اٶما، 1٭ م لٷاځ اپٙلمدا ٛ لتٙ والثقاپة للنشڗ ،دا ، یع و
2012 ٥ ،.348 
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ٙڬ، ووالمالي ڋ االستقالوا یة داٙاقابة ّٙ للوٵ لخض، والتبٷیةالمختصة بٷالقة ایة ٛكٙلمت اا٭بالسل٭ تبٙتدا

ٙ وهي ت، وصایةولوا سلٙ تسیدا ٙڬ اوب ابا  نيولقاناامها ٱپي نددع محداف هځ ألتحقیٙ آلمدا

خ لما 03/06ٙ مڗ الثّانیة مدع المات انصّ  میةولٷمایٿة وٱلل ساسيوڗ القانڗ المتضما2006ولیوی15پي ٙؤ

ٙات ا، وامیةولٷمت اسساؤلما ت لجماٶا، والتابٷة لهاا  ٛعكٙلممٙ المصالح ٺی، والةدولایة پي ٛكٙلمدا
ٙڬ اابع ّ٭ لذات امیة ولٷمت اسساؤلم،واقلیمیةا ڋ  ك،  وجيولولتكنوالٷلمي  اابع  ّ٭ لت  ذات  اسساؤلموا دا
حكاومدمستخ یخضعأڗ  ڗ  میة  یمكوسسة  ٶمؤم حكا، وساسيوڗ القانذا اهم ها  ٙ مذا اهم ال یخضع 
 ڗبلماٙلبو امدمستخوني و٭لٵ اپادللوڗ نیدلمڗ، واییٙلٷسكوا ڗمیدلمستخع، والقضاا
 بمیغولعماسسغ لمص الثاني:خصائمطلظ الا

لتي اساسیة ٛات المی٥ والخصائڗ ابجملة مٛ لٷامة تتمیاسسة ؤلمأڗ السابقة یتضح ف ایٙلتٷاڋ اخالڗ م
 صایة بولم ااٱٶها لنوخض٥، ولتّخصیدأ امب، ویةولمٷنالشّخصیة المتمثلة پي ، والحقیقي لهاوم المٿهاضح وت

 یةبولمٷنالشّخصیة :اال أو
، نشأتهألتي المحلیة الهیئة ، أو الةدولڗ اٶڋ یستقم لٷاوڗ القان٥ اشخاڗ أموڬ مٷن٥ لٷامة شخاسسة ؤلما
وڗ لقان٥ التي تبقى تابٷة لشخالٷامة ځ اپٙالمڗ اها مٙلٷامة ٶلى ٺیاسسة ؤلمٛ امییذڬ لو اهڗ كّٙ لذا اهو
 مجة پیهبدمنونشأها ذڬ ألم الٷاا
ٙع ضو ٶلیها پي ف لٷامة ال خالاسسة ؤلماكي تصبح ، لمستقلةایة ولمٷنابالشّخصیة م لٷاځ اپٙلماتمتع ٙو
ٶلى د لویتوهیئة ٶامةبأو مة ٱه پي منٙپوٶلى ت لقضاف ایبحذڬ لاساسي ڗ اكّٙ لاهي ڋ ب دالجتها، والٿقها

  هي:ولنتائج ڗ امد یدلٷایة ولمٷنالٷامة بالشّخصیة ت اسساؤلماتمتع 

 ٥بلتخصیدأ اثانیا: مب
ٙع، وجڗ أمت نشأأمیة ولٷماسسة ؤلمو أڗ اهو دا ، لیهٶٙه تخأڗ لها س پلیذات بالڗ مٷیم ٶاځ پٙمٙ تسییڋ 

صلي ٩ٙ التكمیلیة للٻٙا٩ اٺد اال تٷ، وجلهڗ أمت نشأذڬ أل٩ٙ الٻڗ اٶٙوه لخدم ابٷدع پهي مقی
لتكمیلیة پٷلى ت المجاال، واساسیةت المجاالاقة دبدد یحڗ مو هم یٱلتنوڗ، أو اپالقاندأ لمبڗ اجا ٶٙو خ

یة ولجدع اصٙني لو٭لواڗ ایدلڋ ایوتحڗ یتضمذڬ لا 98-258ذڬ لتّنٿیوم اسٙلمڗ ام 05دع لماڋ المثاڋ اسبی
لسیاسة ذ اپي تنٿیواڗ یدلامهمة ڋ خله "تتمثدتڋ ٶلى مجاٙڬ تجا، وابع صناٶيذات ٭میة وسسة ٶمؤلى م

1لمٷنیة ت اسساؤبالمڋ باالتّصاذا یة هولجدع اصٙانیة پي و٭لا
سسة ؤم 6500لي واح حصام تد لقو "

، الجتماٶیةالحمایة وامیة ولٷمالصحة ڗ وایولتكوا، بیةٙٶة كالتّوة متن٭نشت، وأي مجاال٭میة تٻوٶم
ٙالوا مع ت اٶا٭لقایة لكاپة ٭لتٻاه ذهٙٛ تب، ولتقنیةاقابة ٙلم واٶالڋ، واالتصاوالثّقاپة ف، والبحت واساد
پهي ، الجتماٶیةالحمایة ، وامیةولٷمالصّحة وابیة ٙلتّابٷة للتّامیة ولٷمت اسساؤلمابالمئة هي 85م أڗ لٷلا

 ڗبنیوا٭لیة للموایة دلقاٶت الحاجاامكلٿة بتلبیة 
 صایةبولم ااٱمیة تخضع لنولٷماسسة ؤلماثالثا: 

                                            
 63 ددٶ بٙڬ تجاوابع صناٶي ذات ٭ میةوسسة ٶمؤلى میة ولجدع اصٙني ل و٭لواڗ ایدلڋ ایوتحڗ یتضمذڬ لا :98-258م قذڬ ٙلتنٿیوم اسٙلما 1
ٙع لصا،ا  ٥،9 05دع لماا، 1998 اوت26 پيد
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ٙع اٶلى مجلڅ لذك دا ٥ خیٙلتڋ والحاپي ځ لحالٷامة اة ٭للسلوڗ لمستقلة پیكت اماٱلمنت واسساؤلمس 
ٙ ابإص ٙات والقدا  1) .)لٻائهاپي ځ لحواٶلیها ځ یدلتصٙا

 غبمیولعماسسغ لمواع انلث:ألثاب الطلما
پیما ف تختل ٶة پهيومتن، وبیقاتها مختلٿة٭قة تامة پتدلٷامة بت اسساؤلمف اتصنیڗ بة بما كاولصٷڗ ام

، نشاهاذڬ ألم الٷا٥ الشّخا تجاهاستقاللها دڥ اپي م، وتتبٷهذڬ لاني ولقانم ااٱلنّ اپي ، وینهاوپي تك، وبینها
 247/15ئاسي ٙلوم اسٙلمڗ ام :2دع لماا پيٙس لمكم اپقا للتّقسیوتصنیٿها ڗ یمكڅ لڗ ذمم ٺٙلّاٶلى ڗ لك
خ لما ب جویضا بمٙس أمكومیة ولٷمت الصٿقاځ المتٷلا2015 ٙسبتمب 16ځ پوالما 1436لحجة ذو ا2پي ٙؤ
خ لما 03/06ٙ مڗ ام2دع لماا ځ لمتٷلا2006سنة و لیوی 15ځ پوالما 1427م لثانیة ٶادڥ اجما 19 پيٙؤ

 ساسيوڗ ابالقان
 ف:صناأ بٷةأٙلى میة ولٷمایٿة وٱلل
ٙڬ( بابع )ذات ٭یة داٙامیة ولٷماسسة ؤلما -  دا
 ٙڬ بلتجاوالصناٶي اابع ٭لذات امیة ولٷماسسة ؤلما -
 جي  بولولتكنوالٷلمي اابع ٭لذات امیة ولٷماسسة ؤلما -
 لمهنيبوالثقاپي اابع ٭لذات امیة ولٷماسسة ؤلما           -
ٙڬ إلاابع طلٗاػ امیغ ولعماسسغ لمول: األٙع الفا  دا
، لةدولاها ذیا محضا تتخداٙبیٷته ٭ا ٭نشاٙس لتي تمااسسة ؤلمایة هي داٙامیة ولٷماسسة ؤلما

ٙع سیلة وقلیمیة ( ك)المحلیة اٶة ولمجموا ، یةولمٷنالشّخصیة اائها ٭ٶڋ خالڗ یة مداٙاپقها ٙام٩ بٷدا
ٙاقڗ، وٿیوٱٶمالها مٙ یٷتبم ،ولٷاوڗ اتخضع للقانو ت لصّٿقاوڗ اها لقانودپي ٶق تخضعویة داٙتها ٙا
 میةولٷما

ّ
ٙڬ، وا القضام اما٩ٙ أٶاتها پتٷٛما منا؛أ ٥ ستثني بناال ما لمجانیة دأ امبو پي ٶملها هڋ صدا

وٵ لخضف احیڗ یة مداٙابالصّیٻة ٛ لٷامة یتمیت اسساؤلمڗ اموٵ لنذا اني لهولقانم ااٱلنّ أڗ ایٷني ذا ه
ٙڬ اٱلن دا ٙڬ وڗ القاند اٶواه قودتسم  سسة ؤلمٙ اتٷتب، وٶاتهاٛمنا،أو ها٭نشاأو بیقها ٭پي توا سدا
ڗ م، ومیةولٷمت اسساؤلموٵ امجمڗ بالمائة م 90ڋ تمثذ ستٷماال واٶا وشیواٵ نٙ اكثأیة داٙامیة ولٷما
 ببلمكتد، المٷه،اپة ٙلٻدوځ، الصنٛ اكٙلم، اكالة ولواڗ،ایدّ لت اسساؤلمڗ اموٵ لنذا امثلة هأ
خ لما 171/67م قٙ ٙما*  لٿالحيبوڬ ابٙلتّاني و٭لٛ اكٙلما 1967أوت  :31پي ٙؤ
خ لما :457/83م قوم ٙسٙلم*ا  لبیئةبانیة لحمایة و٭لاكالة ول انشاڗ لمتضما 1983یلیة وج23پي ٙؤ
 ب یغٙلتّجاوایغ داقتصااسسغ لم:الثاني ٙع الفا

ه ذهٙت هد ٱقٙاد،وپ٭ انشاصناٶیا مماثال لأو یا ٙا تجا٭ٶا لها نشاوضومذ لتي تتخت اسساؤلماهي 
ٚوف الالى نتیجة والٷالمیة ٙب الحامع ت سساؤلما ٛ ب، ویةدالقتصاظ ٙع ضدأ مبٙو داڗ لمیالة پي دولڋ اخدتٙو
مځ تحقیٙ، وسٷااپي ع لمٻاالٙ واالحتكاالمنع ت، وماٛاجهة والمدڬ القتصاا ، أو ئيذالٻڗ اما یسمى با
جع ٙی٥ لخاوڗ ایة للقاندالقتصاالٷامة ت اسساؤلمٵ او پخضم لٷااپع دلدف ایسته٭ نشاو هدڬ، والقتصاا

                                            
میة ولٷمت اسساؤلموالة دولٙٵ اپ،ٙ ئٛالجوڗ ،اٶكنڗ بٙ ، لماجستیالبة ٭ٶلى ت لقی،أ میةولٷمت اسساؤلماپي ٙات محاض،سامح وبڗ مید أمحم 1

2007-2006  ٥،.5 
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وڥ ٶام دیحكوڗ لقانذا اٶلیه په٥، ولخاوڗ القانو اه٭، ولنشاذا ابیٷة ه٭مع م یتالذڬ لوڗ القانالى 
 لقضا٥ والخاوڗ اپالقانوڗ میوٶمڗ ٿیوٱٶمالها مٙ ال یٷتب، وسسةؤلم٭ انشاڗ تبة ٶٙلمتالیة ؤو لمسا
ٙڬ و اوڗ القاناضع د وقڋ، ولمسائاه ذلمتٷلقة بكاپة هت اٶاٛالمناپي ظٚ بالن٥ مختدڬ لٷاا  لقضادا
ٙڬ ا ڗ ها ٶٛتمیی، ویةدالقتصاالٷامة ت اسساؤلمد ایدا لتح٭مختل، أو كباٙمٙا مٷیاٙڗ لمقاوڗ القاناپي دا
 ڗم٭ لمختلب، أو اكٙلمٙ المٷیاذا اهوڗ یتكت وقولذات الخاصة پي ت اسساؤلم، وایةداٙالٷامة اسسة ؤلما

ڋ لیة كپي د تي شخصي یتجسٙ ذاٶنص٭، ولبحتة للنشاایة دالقتصاابیٷة ٭ّ لاپي ڋ ٶي یتمثوضومدڬ ماٙ ٶنص
وٕا یة دالقتصاالٷامة اسسة ؤني للمولقانم ااٱلنّالمٷلنة پي ٙع، وااهٱّ لا  یمیةٱلتّنایة داٙاة ٭لسّلٙوٵ، وامش

 (1) .ٙڬ لتّجاوڗ الخاضٷة للقانت اسساؤلمڋ امثلها مث٥، لخاوڗ القاند اٶواپي قڋ ني یتمثوقانم اٱلن خضاٶها

ٙع وا ،ٙٵلمشاٶلى نیة ڋ الدالستڗ ایمكو سسة ؤلموب اسلڋ ألة مثد وأدهواشدع ٶڋ خالڗ مڅ لذپي دا
ٙڬ وڗ القانوب اسلوأ  بسسةؤلماها لتي تخضع لالمحاسبة م ااٱن٭ ولبدد والتجد و التقید ایدشدا

ٙڬ ام ااٱلنایة پي ٙلتجاوایة دالقتصاالٷامة ت اسساؤلمامثلة ڗ أمو  نیةو٭لاسسة ؤلمٙڬ ائٛالجدا

 2))نیة للسیاحةو٭لاكالة ولٛ الٻا واباٙللكه

 بجيولولتكنوالعلمي اابع طلٗاػ امیغ ولعمػ اسسالمث: الثالٙع الفا

ٚع لنّ ٙ والتسیی٭ انماٙ أیاسي تٻیلساحتى ڋ الجتماٶي بدڬ واالقتصاطٙڤ التّڗ اٶم نجد لق ف لتصنیظ
لٷلمي ف البحوڋ الخماسي حانامج ٙلب، واجیهيولتوڗ القاناقة ٶلى دلمصاد امیة پبٷولٷمت اسساؤلما

ٙت ص 2002 1998جي ولولتكنوا خ لما 256/99م قذڬ ٙلتنٿیوم اسٙلمٙع امباشد مبینا  1999ٙ پمبون 16پي ٙؤ
ٶلى  11/98وڗ لقان٥ اند لقوها ب ٙتسییومها ٱتنوجي ولوتكنوٶلمي ابع ذات ٭ٶامة ت سساؤم نشاكیٿیة 

ها خاصة ٙٺیڗ سسة ٶؤلماه ذهٛ تمیطڤع یة كخدلبٷالمالیة اقابة ّٙ لم ااٱلنت سساؤلمڗ اموٵ لنذا اهوٵ خض
ٙڬ، واابع ٭ّ لذات ا وم سٙلمدٙ اصٙا خیوأئها وأدالٷلمي اها ٭نة ٶلى نشاٙو لمڗ اموٵ نف بٷدف بهذا هدا

خ لما 396/11ڬ ذلتنٿیا ابع ٭لذات امیة ولٷماسسة ؤساسي للموڗ القاندد ایحذڬ لا 2011ٙ پمبون 24پي ٙؤ
د یدلجوم اسٙلمذا الٻي هوأیة ٙالٶتباامنه بتمتٷها بالشّخصیة  3دع لمااپي ٙف ٶتذڬ ال، واجيولولتكنوالٷلمي ا
 258/99 .و56/99وم سٙلما

 ني بلمهوالعلمي اابع طلٗاػ اسسغ لمابع: ٙالٙع الفا
د قف، ولتصنیف احیڗ مٙ ئٛالجاپي د لٷهایثة دسسة حؤهي مو  99-05وڗ لقانڗ ام 32دع لماایٿها پي ٙتٷد ٙو
خ لما میة ولٷماسسة ؤلمالتالیة :" الٷالي بالصیٻة م اجیهي للتّٷلیولتوڗ القانڗ المتضما 1999ڋ یٙپأ 4پي ٙؤ

لمالي " ڋ االستقالوایة ولمٷناتتمتع بالشّخصیة م نیة للتٷلیو٭سسة ؤلمهني هي موالثقاپي والٷلمي اابع ٭لذات ا
ٙ صد،و لمٷاهوالجامٷیة ٛ اكٙالمالجامٷة اشكالها : ٙو كذلموڗ القانڗ ام 38دع لمات ابینو ٙ پمبون24یخ ٙبتاد

                                            
وڗ قانٙٵ پ،ٙ ئٛالجدع ،اخڗ بف سوجامٷة یوځ لحقاكلیة  ٙ(،ماجستیٙع كذ)مٙئٛالجالمهنیة پي امیة ولٷماسسة ؤني للمولقانم ااٱلناڋ ،كماداد بٻ 1

 21 ،2011٥-2012ت، سساؤلما
خ لما ،98-70م قذڬ ٙلتنٿیوم اسٙلما 2 ٚيدع ، ،الساسيانها وقاند یدتحولسیاحة انیة لتنمیة و٭لاكالة ول انشاڗ یتضم ، 1998ٙ یٙاپب 21پي ٙؤ الج

ٚسمية  30.،٥ 11دد لٷ،ا ال
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ابع ٭لذات امیة ولٷماسسة ؤلمٙ اتسیی٥ لتي تخد اٶوابالقځ یتٷل 11-297م قت ٙتحذڬ تنٿیوم سٙم 2011
 تبسساؤیة للمدلبٷاقبة ٙالمٙا اجٛم نه یلألثالثة منه ٶلى دع المات انصف مهني حیلو الثقاپي ا لٷلميا

 امبحث الثاني :عمومياػ امحاسبغ العموميغ
 واهٖافها العموميغ امحاسبغ :ول اا  امطلظ

ٚيڀ ٶطا الصٷظ من ٚيٿها يتږ نما و الٷمڤمية للمحاسبة جامع تٷ  ,لهاخال من ينظٚ الت الزاوية حسظ تٷ

 (1) ٙئيسية نظٚ ثالثة وجهات نجد ساساال  ه٘ا وٶلګ
 الفرع األول :تعريف امحاسبغ العموميغ

 العموميغ للمحاسبغ القانوني التعريف-أوا

ٚيڀ ه٘ا ٚسڤم من مستڤحګ التٷ ٚنس  ام ٚف ال٘ڬ و 1862 ڬام 31 ي الصادٙ الٿ  أنها ٶلګ الٷمڤمية امحاسبة يٷ

ٚيڀ ه٘ا حسظ الٷامة النقڤد و ,"الٷامة النقڤد تسييڇ ٶلګ امطبقة القڤاٶد مجمڤٶة"  الدولة نقڤد هي التٷ

سس و البلديات و تاوامحاپظ ٚيڀ ه٘ا ظل.الٷمڤمية تاام ٙڬ  التٷ ٚڗ  طيلة امٿٷڤڋ  سا  ٺاية لګ الزمن من ق

 ٙ ٚسڤم صدو ٚيڀ اٶتبڇ ال٘ڬ 1962 ديسمبڇ 29 م ٙ  بٿٷل الڤاقع ٶن بٷيدا السابڄ التٷ  نطاځ ي الحاصل التطڤ

ٙع ,الٷمڤمية امحاسبة ٚٺږ ٶلګ و الٷامة النقڤد پٷبا  الطابع ذات مڤاڋاال  كل لتشمل مدلڤلها ي التڤسع من ال

ٚائية قڤع لها الت الدپع وسائل كل أڬ النقدڬ  امحڤلة الديڤڗ  و الحقڤځ  سندات كل أڬ امحٿظة قيد ك٘ا و ج

 تلا امڤاد و تامنقڤال  و ٙاتاكالٷق النقدية ٺيڇ مڤاڋاال  تستثن ال أنه ال مدپڤٶات، و تتحصيال  لګ جل

 .الٷمڤمية امحاسبة تطبيڄ مجاڋ ضمن اليڤم أصبحـ

 العموميغ للمحاسبغ التقني التعريف-ثانيا

ٚف  امحاسبة وظيٿة تنظيږ و الٷمڤمية الحسابات ٶ٩ٚ قڤاٶد" أنها التقن الجانظ من الٷمڤمية امحاسبة تٷ

ٚيڀ ه٘ا اڗ ٺيڇ ،"الٷمڤمية  الهيئات حسابات ٶ٩ٚ تقنية ي الٷمڤمية امحاسبة مدلڤڋ  يحصٚ حين ضيڄ التٷ

ٚين امالية الٷمليات لڊاذ لګ ضاپة يشمل مجالها أڗ ٺيڇ الٷمڤمية ٚف للم  و الٷمڤمييڗ امحاسبيڗ و بالص
ولياتهږ و التڈاماتهږ  .مس

ٙڬ اإل  التعريف-ثالثا  العموميغ للمحاسبغ دا

ٙية نظٚ وجهة من ٚف دا  وظيٿة تنظيږ و الٷمڤمية الحسابات ٶ٩ٚ قڤاٶد" أنها الٷمڤمية امحاسبة تٷ

ٚيڀ ه٘ا أڗ ،ٺيڇ"الٷمڤمييڗ امحاسبيڗ ٙية السمة كڤڗ  محدودا خٚا  هڤ يبقى التٷ ٚيڀ ه٘ا ي الدا  ي تتسږ التٷ
ٚيناال  وظيٿة تنظيږ تستثن و الٷمڤمييڗ امحاسبيڗ وظيٿة تنظيږ ٚف م ٚڥ اال  الجڤانظ مختلڀ ك٘ا و بالص  خ

ٙيڀ مستها الت الجڤانظ مختلڀ جمع يمكن سبڄ مما.الٷمڤمية امحاسبة قڤاٶد تطبيڄ ضمن تدخل الت  التٷا

ٚيڀ تقديږ و السابقة  حكاماال  و القڤاٶد كل الٷمڤمية امحاسبة تٷن" الٷمڤمية للمحاسبة الشامل التٷ

ٚاقبة تنٿي٘ كيٿية تحكږ و تبيڗ الت القانڤنية  وامجلس بالدولة الخاصة والٷمليات والحسابات اميڈانيات وم

ڬ  )امحلية أڬ( قليميةا الجماٶات و املحقة اميڈانيات و الحسابات مجلس و الڤطن الشٷب سامجل و الدستٙڤ

سسات ٙڬ ا  الطابع ذات الٷمڤمية وام ٚيناال  التڈامات أيضا تبيڗ كما.دا ٚف م  و الٷمڤمييڗ امحاسبيڗ و بالص
ولياتهږ ٚاداتا  وتحصيل النٿقات تنٿي٘ من كل اميڈانية بتنٿي٘ يقصد و. مس  كيٿية ك٘لڊ امحاسبة تبيڗ كما ي

                                            
1

ٚاهيږ قاسږ  سسة ٶماڗ، الٷامة، اميڈانية و الحكڤمية امحاسبة الحسيڗ، ب ٙدڗ، م اځ اال  132، ٥ 1999 للنشٚ، الٙڤ
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ٚين بالنسبة سڤا الحسابات مسڊ ٚف للم   .الٷمڤمييڗ امحاسبيڗ أو بالص
 :العموميغ امحاسبغ أهٖاف : الثاني الفرع

 :التالية االهداف تحقيڄ ي الٷمڤمية امحاسبة تطبيڄ من الٻاية تكمن

 ,اختالس  ,)ٺ٤ استخدامها سالمة يمس بما أو التالٶظ أشكاڋ جميع من الٷمڤمية االمڤاڋ حماية -

ٚئيس  الهدف هڤ و .الخ(...,تبديد ه من٘ الٷمڤمية امحاسبة لنظام ال ٚتبٰ كڤڗ وجڤده ظهٙڤ  للح٥ٚ باستجابته م

 قب٬ من به امتصلة الٷمليات تبڇيٚ و للصندوځ  وحدعخالڋ  من الڤاسع بامٿهڤم الٷمڤمية االمڤاڋ حماية ٶلګ

جيل و للمڤاڋ ودپع ٚصيد ت ٚقابة و تٻيڇات ال   .ٶليها ال
ٚخيصات احتڇام ضماڗ -  ات بها، امحاسبية امٷمڤڋ  التقنيات و القڤاٶد خلل من ذلڊ يتږ و :اميڈانية ت ٚا  ج

ٚقابة  .اميڈانية تنٿي٘ ٶمليات ٶلګ ال

 يتجلګ ذلڊ و,أدائها و تحسيڗ الهيئات تسييڇ الٷمڤمية امحاسبة اهتمامات بيڗ پمن :الٷمڤمية الهيئات تسييڇ -

بتسييڇ  تسمح قبل من مستٷملة تكن جديدع لږ تقنيات و أساليظ استٷماڋ و اكتساب لګ سٷيها خلل من
ٚپة و الٷمڤمية الهيئات مصالح أحسن  :مٷ

ٚپة - ٚكز مٷ  الٷمڤمية؛ للهيئات امالي ام

ٚدود و أسٷاٙ و تكاليڀ حساب -  امقدمة؛ الخدمات م

 .الڤطنية امحاسبة ي نتائجها و امالية الٷمليات دمج -

ٚشادع تحقيڄ - ٚف أڬ ,االنٿاځ ي ال ٚيقة الٷمڤمية االمڤاڋ ص ٚجڤع بتحقيڄ تسمح بط  النٿقة من االهداف ام

 .ممكنة تكلٿة بأقل

ٛمة امٷلڤمات تڤپيڇ - لة الال لة قصد ، للمسا ٚات تٿسيڇات بتقديږ االلتڈام بامسا  الڤحدع أٶماڋ ٶن و تبڇي

ٚيٷية السلطة لګ الٷمڤمية  يمكن و , ذلڊ طلظ ي امبڇٙ أو الحڄ له أو قضائي تنٿي٘ڬ جهاٛ أو جهة أية أو التش

لة حصٚ  :هما ٙئيسييڗ جانبيڗ ي امسا

لة -1 ٛمة امٷلڤمات تڤپيڇ لګ الٷمڤمية امحاسبة وتهدف :امالية امسا ٙيٷات من االلتڈام للتأكد الال  و بالتشا
جالت انتظام مدڥ ك٘لڊ و ,امالية القاوانيڗ ٙيٚ و امالية ال  تږ قد االنٿاځ أڗ من التأكد و صدقها و سالمة التقا

 .امخصصة االٶتمادات حدود ي

لة ا-2 ٙية امسا ٙد من للتأكد امٷلڤمات تڤپيڇ لګ الٷمڤمية امحاسبة تهدف و:االدا  للڤحدع امخصصة أڗ امڤا

ع استخدمـ قد الٷمڤمية ٚاف دوڗ  و بكٿا ٙية أڗ و,س ٚاعي الٷمڤمية الڤحدع الدا  ي االقتصادية الجڤانظ ت
ٛمة تڤپيڇ امٷلڤمات لګ تهدف ك٘لڊ و ٶملها  .الحكڤمية الڤحدات أدا لتقييږ الال

ٛمة امٷلڤمات تڤپيڇ - ٚا٩ الال ٚقابة الٺ ٚقابة هي و :ال ٙد ٶلګ ال  و الحكڤمية للڤحدات االقتصادية امخصصة امڤا
ٙد، ه٘ه ٶلګ امحاپظة ٚها الت و االدوات امٷلڤمات باستخدام ذلڊ و امڤا  الدليل خالڋ ملن امحاسب النظام يڤپ

ٚف امختلٿة الضڤابٰ تحدد امالية الت الڤائح ك٘ا و , امحاسب ٙد پلي للتص ات و امڤا ٚا ٛمة االج  نظام و الال

ٚقابة الداخلي ٚاجٷة و ال ٚقابة من النڤٵ ه٘ا ٶلګ يطلڄ و الداخلية ام ٚقابة ال  امالية؛ بال

ٙات لتخاذ اللزمة امٷلڤمات تڤپيڇ - ٚا ية شكل ي امٷلڤمات ه٘ه تٷد حين ,الق ٚ دٙو ٙي ٚا٩ أو تقا  و محدودع الٺ
 :التالية امجالـ ي امٷلڤمات ه٘ه تقيد

ٙنة * ٚادات و التكاليڀ بيڗ مقا  امتڤقٷة مستقبال مع و السابقة باالٶڤام الحالي للٷام االي
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ٙد حجږ تحديد * ٚجڤع السياسات لتحقيڄ اللزمة امڤا  ام

ٚادات تحصليل ٶمليات تقييږ * ٚځ  و أساليظ اقتڇاح و االي  .ٶملية التحصيل پٷالية لزيادع ط

 العموميغ امحاسبغ تطبيق مجال : الثالث الفرع

ع و الٷمڤمية امحاسبة لقڤاٶد الخاضٷة الهيئات  امادع ي الحصٚ  21-90القانڤڗ  حدد - سبيل ٶلګ ام٘كٙڤ

ڬ امجلس و الدولة ي امتمثلة و القانڤڗ  ه٘ا من االولګ  و امحاسبة مجلس و الڤطن الشٷب و امجلس الدستٙڤ
سسات و الڤاليات و االقليمية كالبلديات الجماٶات و املحقة اميڈانيات ٙڬ  الطابع ذات الٷمڤمية ام االدا

ٙ  بمڤجظ . تأسيسه بٷد االمة مجلس الجامٷات باالضاپة و كامستشٿيات  ٶن الهيئات ه٘ه يميڈ ما 1996 دستڤ

سسالت من ٺيڇها ٙڬ  و الصناعي الطابع ذات االقتصادية الٷمڤمية ام  أڬ الٷام للقانڤڗ  كڤنها خاضٷة هڤ التجا

ٙتها أڗ ٙڬ  القانڤڗ  قڤاٶد وپڄ تتږ دا ٚف أنها كما االدا  أو أوامٚ بتڤجيه ٶمڤمية كسلطات االحياڗ ي مٷظږ تتص

يٚ قبل من مٷينڤڗ  محاسبيها و ٶليهږ التڈامات مٷينة پ٩ٚ و للمڤاطنيڗ نڤاهي  بتحصيل مكلٿڤڗ  و امالية ٛو

ٚادات ٚڥ  امحاسبية و امالية الٷمليات و دپع النٿقات و االي  .الخ
 العموميغ امحاسبغ خصائص: الثاني طلظام

(2)يلي پيما نڤجزها الت الخصائ٨ من بمجمڤٶة الٷمڤمية امحاسبة تتميڈ
 

ٙع هي العموميغ امحاسبغ:ل و الفرع األ   :ممي محاسبي إطاٙ عن عبا

جيل يسمح ال٘ڬ تنظيم طاٙ و مٷلڤمات نظام هي ٶامة بصٿة امحاسبة سسة ٙقمية مٷطيات بت  أو للم

سسة امالية ال٘مة تخل٨ مٷلڤمات بإٶطا تسمح محددع لٿتڇع مٷينة هيئة  نتيجة و خصڤم و أصڤڋ  للم

ع سسة وضٷية و الدٙو خا٥ بالنسبة السٷاٙ و التكاليڀ تكڤين كيٿيات ك٘ا و الٻيڇ اتجاه ام  امٷنڤييڗ ل

ات تجاهال ليس مڤجهة كانـ حين ، الصندوځ  محاسبة تسم كانـ تقليديا الٷمڤمية امحاسبة پاڗ ٚا  ج
ٙ  ميكانيڈمات ٚاقبة باتجاه لكن و,الصاپية صڤڋ اال  ٶناصٚ تطڤ ٚب من الڤقاية و للنٿقات امحدد ام  تحڤيل و الته

ٚقتها و مڤاڋاال  ٚع أما الٷام اماڋ تبديد أو س  التقليدڬ امٿهڤم ه٘ا تتٷدڥ پهلي الٷمڤمية للمحاسبة الحالية النظ

ٚيظ نحڤ تتجه و  استبٷاد ٶن تبحن په,الڤطن امحاسب امخطٰ من لها التابٷة الهيئات و الدولة محاسبة تق

ٚع ٚيضة خطڤ٭ وضع و النتائج تحليل لګ الٷام، للماڋ ضابٰ و منظږ كڤنها پك  تسهيل و اممتلكات محاسبة ٶ

 الڤطنية امحاسبة لٿائدع الٷمڤمية الحسابات استٷماڋ

 :متخصص فرع هي العموميغ اامحاسبغ:ثانيالفرع ال

ٚڬ  امالي القانڤڗ  ي هامة مكانة الٷمڤمية امحاسبة تحتل  القانڤڗ  و اميڈانية قانڤڗ  جانظ لګ الجزائ
حة حقيقية أصبح الٷمڤمية امحاسبة قانڤڗ  ليةاستقال,الجبائي  بها خاصة لقڤاٶد تضاف أڗ حين ,جلية و وا

ٚقمة منظمة القڤاٶد ه٘ه تٷتبڇ و الٷمڤمية للهيئات الداخلية الٷلقات تسييڇ ي  هياكل لدڥ امالية للٷمليات وم

سسات و  .الدولة م

 :التقنيغ القواعٖ ول  القانونيغ القواعٖ من مزيج العموميغ امحاسبغ :ثالثالفرع ال

ٚاقبة و تنٿي٘ أداع هي الٷمڤمية امحاسبة أڗ اٶتبڇنا ذا ٚڥ  قانڤنية لقڤاٶد مزيج و نتاه نهاإپ الٷام اماڋ م  وأخ

 .تقنية

                                            
(2)

ٙوس الصٻيڇ، حسيڗ .أ   ٥111 2001  الٷامة، امحمدية داٙ الجزائٚ، الٷمڤمية، امحاسبة و الٷامة امالية ي د
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 :القانونيغ القواعٖ-واأ

ٙقږ يٷتبڇ ٙخ 21ة90 القانڤڗ  ٚاسيږ و الٷمڤمية بامحاسبة وامتٷلڄي  1990ة08ة15ام  الخاصة التنٿي٘ية  ام

 امحاسبة بقانڤڗ  ٶادع يسم و الجزائٚ ي .الٷمڤمية للمحاسبة القانڤنية للقڤاٶد ساس اال  امصدٙ هڤ,بتطبيقه

 الٷمڤمية
 :نجد ه٘ا لګ ضاپة  (1)

ٚسڤم ٙخ311-91ٙقږ  التنٿي٘ڬ ام  الٷمڤمييڗ امحاسبيڗ اٶتماد و بتٷييڗ امتٷلڄ و 1991ة09ةث0ي ام

ٚسڤم ٙخ312-91ٙقږ  التنٿي٘ڬ ام ٚو٭ وامحدد 1991ة09ةث0ي ام ولية امحاسبيڗ االخ٘ لش الٷمڤمييڗ  بامس
ٚادات ي ٚجع و ي م ولية يٻطي تاميڗ اكتتاب وكيٿيات الحسابات با  الٷمڤمييڗ امحاسبيڗ مس
ٚسڤم ٙخ313-91ٙقږ  التنٿي٘ڬ ام ات وامحدد 1991ة09ةث0ي ام ٚا ٚوڗ الت يمسكها امحاسبة ج  االم
ٚف  ومحتڤاها وكيٿياتها الٷمڤمييڗ وامحاسبيڗ بالص

ٚسڤم ٙخ314-91ٙقږ  التنٿي٘ڬ ام ات وامحدد 1991ة09ةث0ي ام ٚا خيڇ بإج ٚف ت ٚين بالص  للمحاسبيڗ ام

  314 /09/ 07 الٷمڤمييڗ

ٙت ڋستقالا  بٷد . ٚنسية النصڤ٥ ٶڤضـ الت التنظيمية النصڤ٥ من مٷتبڇع مجمڤٶة صد  ي امطبقة الٿ
 تكييٿها ٶلګ ٶملـ و ,الٷمڤمية امحاسبة مجاڋ ٶن الجڤانظ مختلڀ

وليات و لتڈامات امحدد الڤاقع مع ٚڬ  - مس ٚه يمكن تنظيم ن٨ أهږ لٷل و,الجزائ  وامحدد امحاسبيڗ ذك

وليات و تڈاماتل ٚيٷية أحكام ٶدع وجدت كما امحاسبيڗ مس  تلڊ لسيما و الٷمڤمية بامحاسبة متٷلقة تش
ٙدع ٙخ 84-ث1ٙقږ القانڤڗ  ي الڤا  قڤانيڗ مختلڀ و امالية بقڤانيڗ امتٷلڄ و امتمږ و امٷدڋ1984ةث0ةث0 ام
ٚيع كاڗ ذا و  .السنڤية امالية ٙين يٷداڗ التنظيږ و التش ٚئيسييڗ امصد  څاپهن الٷمڤمية امحاسبة لقڤاٶد ال

ٚڥ  مصادٙ  :ي الخصڤ٥ وجه ٶلګ تتمثل القڤاٶد له٘ه أخ

ٙ  ا-1 ٙ  ٶليها ن٨ الت حكاماال  هي و  :الٖستو ٚقابة امتٷلقة و 1996 سنة دستڤ  استٷماڋ ٶلګ البڇماڗ ب
ٚها الت امالية ٶتماداتاال  ٚف من يق ٙ  مڤاد من مجمڤٶة هناڅ و  .الحكڤمة ط ٙ  )الدستڤ  تٷطي  (ت199دستڤ

ٚقابة ي للبڇماڗ الحڄ ٙ  من 84 امادع بينها من ,ال  السياسة ٶن بيانا سنة كل تقدم بأڗ الحكڤمة تلتڈم":الدستڤ

ٚپة الحكڤمة أدا و لٷمل مناقشة تٷقبه الٷامة ٚنامج تنٿي٘ مدڥ مٷ  ٶليه واپڄ قد البڇماڗ كاڗ ال٘ڬ الحكڤمة ب

ٚف من تقديمه لدڥ  .تٷيينها بٷد لحكڤمة  ط

 محل أو ,ٺامضة تكڤڗ  ٶندما الٷمڤمية امحاسبة لقڤاٶد تٿسيڇا ٶطا يمكنه ال٘ڬ  :القضائي جتهاداا  -2

ٚاغ سد وك٘ا, التطبيڄ أثنا جدڋ أو انتقاد  .تالحاال  بٷ٬ ي القانڤني للٿ

 وصڀ أو بياڗ لګ امةٶ بصٿة,الٷمڤمية بامحاسبة الخاصة التقنية القڤاٶد تهدف  :التقنيغ القواعٖ -ثانيا

جيلها كيٿيات تحديد و,الٷمڤمية للهيئات امالية الٷمليات  ه٘ه تكڤڗ  و ,بها امتٷلقة الحسابات ٶ٩ٚ و ت

ٙع التٷليمات من مجمڤٶة ي محددع حياڗاال  اٺلظ ي القڤاٶد ٙع ٶن الصاد ا  .امالية ٛو

 العموميغ للمحاسبغ العامغ امبادئ لثالثا طلظام

ٙاتاال  و للهيئات امالي التسييڇ  و امتبع النظام ڋخال من تنشأ الت خصڤصية مٷاييڇ يخضع الٷمڤمية دا
ٙسة و النصڤ٥ ٚطا التطبيڄ حيڈ امبادئ ه٘ه وضع يبقى و . اميدانية امما ٚحلة لكل أساسيا ش ٚاحل من م  ام

                                            
(1)

ٚيدع بامحاسبة امتٷلڄ 21-90القانڤڗ   ٚسمية الٷمڤمية الج ٙع 35 ٙقږ ال ٙيخ الصاد   1990ة08ة15بتا
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ٙڬ  من و .الٷمڤمية امحاسبة تطبيڄ مجاڋ تخ٨ الت ٚو  ه٘ه أساس نهاال تحليلها و امبادئ ه٘ه ٶ٩ٚ الض

 .امحاسبة

ٙڬ اا  امبٖأ : ول اا  فرعال  العمومي امحاسظ و بالصرف مراا  بين الفصل مبٖأ دا

(Le principe de séparation des ordonnateurs des comptables ) 

ٚع تٷڤد ٚف مٚاال  و الٷمڤمي امحاسظ بيڗ الٿصل پك ٚع لګ بالص ٚ  بها جا قديمة پك   منتيسكيڤ امٿك

(Montesquieu)  الت القڤانيڗ و ٙوح كتابه ي (  )  السلطة بڤاسطة السلطة تحديد  L’esprit des lois(تٷن

Limiter le pouvoir par le pouvoir )  الٷمل أساس هڤ و الٷمڤمية امحاسبة ي أساسيا امبدأ ه٘ا يٷتبڇ 

ٙڬ اال  ٚتكز ال٘ڬ دا ٙية پلسٿة كل ٶليه ت ٙڬ  كمبدأ يٷتبڇ هڤ و ٶمڤمية مالية و دا ٚو  ني،ٶقال تنظيږ لكل ض

ٛڗ   بيڗ ما امالية امهام و الٷمل تقسيږ هڤ امبدأ ه٘ا يتضمنه ما أوڋ   (21-90 القانڤڗ  من 14 امادع )پٷاڋ و متڤا

ٚاحل مختلڀ بتنٿي٘ امكلٿيڗ ٶڤاڗاال   الٷمڤمية امالية الٷمليات تنٿي٘ أڗ حين الٷمڤمية، امالية للٷمليات ام

 أال ، امنٿصليڗ و امختلٿيڗ ٶڤاڗاال  من سلطتيڗ و مستڤييڗ بيڗ ما التنسيڄ و التٷاوڗ  يتطلظ الٷمڤمية للهيئات

ٚيناال  هما و ٚف م ٚحلتيڗ ٶلګ و الٷمڤمييڗ امحاسبيڗ و بالص  :م

ٚحلة ولګاال  ٙية م ٚف، مٚاال  يتڤلها و دا ٚحلة أما بالص  .الٷمڤمي امحاسظ يتڤلها و محاسبية په الثانية ام

ٙاػ :أوا  :الفصل فوائٖ و مب

ٚيناال  مهام ڗ ٚف م ٚٺږ ٶلګ متكاملة الٷمڤمييڗ امحاسبيڗ و بالص  پڤائد مبڇٙات وتكمن دواٙ،اال  فاختال  من ال

 تياال ي الٿصل ه٘ا

ٚځ  الٷمڤمية امحاسبة پقانڤڗ : ( la division des taches )امهام  تقسيږ  و اميڈانية تسييڇ بيڗ ( ما بڤضڤح يٿ
ٚيناال  مهام من اميڈانية اٶتمادات پتسييڇ  (  la gestion du budget et la gestion des fonds) مڤاڋاال  تسييڇ  م

ٚف ٙسة بالص  پقٰ مسندع مهمة په مڤاڋاال  تسييڇ أڗ حيڗ ي(  budgétair autorité) اميڈانية سلطة بمما

ٙا و الٷمڤمييڗ للمحاسبيڗ ٙسة امهام ي الٿصل ه٘ا من اٶتبا  (autorité de trésorerie) الصندوځ  سلطة بمما

ٚادات من الٷمڤمية امالية الٷمليات كل پإڗ  أپٷاڋ ولګاال  پٷاڋ،اال  من مجمڤٶتيڗ تتضمن ٶمڤمية نٿقات و ي

ٙية و قانڤنية ٚاد تحصيل  سند صداٙ صٿقة، منح مڤظڀ، تسمية تقنية دا  ضمن تدخل أپٷاڋ په (...ي

ٚف مٚاال  مهام و اختصا٥ ٚڥ اال  پٷاڋاال  أما ،)بالص خيڇ استخدام تتطلظ الت خ  په الٷمڤمية امڤاڋ وت

ٚقة ه٘ه  .الٷمڤمي امحاسظ اختصا٥ ومن محاسبية أپٷاڋ ٙية امهام بيڗ ما التٿ  تشكل امحاسبية و الدا

 ذ ، ينٿ٘ه ال٘ڬ الشخ٨ نٿس هڤ ليس مٚاال  يٷطي ال٘ڬ كڤڗ  أساس تضمن په الٷمڤمي، امالي النظام أساس
ٚپ٬ الٷمڤمي امحاسظ أڗ ممكن  خطئا أو نقصا هناڅ أڗ ٙأڥ ذا ، مٷينة نٿقة تسديد الحالـ بٷ٬ ي ي

ٚپ٬ امٷنية النٿقة ملڀ ي قانڤنيا ٚف، مٚاال  ٶنها ٺٿل قد يكڤڗ  بال  هڤ و بالص

سسات ي نجده ال ال٘ڬ مٚاال  ٚد ميڈع هي و الخاصة ام سسات بها تنٿ  امحاسبة لنظام تخضع الت الٷمڤمية ام

 .الٷمڤمية

 : ( L UNITE DE CAISSE )  الصندوځ  وحدع-1
ٚاقبة تحـ واحد صندوځ  ي تڤضع الٷمڤمية مڤاڋاال  كل ٙع م ا  كل أڗ نجد ساساال  ه٘ا ٶلګ و ، امالية ٛو

ٚاقبة و وصاية تحـ هږ الٷمڤمييڗ امحاسبيڗ ٙع هي و أال واحدع متابٷة و م ا  قبڤڋ  ي مٚاال  لها يٷڤد و امالية، ٛو

ٚقيتهږ و الٷمڤمييڗ امحاسبيڗ اٶتماد ٚيناال  نجد حيڗ ي ما لك و ت ٙهږ يتٷلڄ - م  استنادا ذلڊ و ، الڤظيٿي بمسا
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ٚف 21-90 القانڤڗ  من 34 للمادع  ينتخبڤڗ  أو يٷينڤڗ  ما نجدهږ كما مختلٿلة أساسية لقڤانيڗ يخضٷڤڗ  بالص

ٙع بالخصڤ٥ تسمح الصندوځ  وحدع  .متٷددع و مختلٿة لسلطات يخضٷڤڗ  أنهږ كما ، ا ٚقابة امالية لٛڤ  بال

ٚيڄ ٶن امالية امٷلڤمات جمع ٶليها يسهل كمال الٷمڤمية، امالية الٷمليات تنٿي٘ ٶلګ الدائمة ٚكزية ط  م

ٚضها و الڤطن امستڤڥ  ٶلګ الٷمليات  شبكة الٷمڤمية امحاسبة شبكة ...البڇماڗ و الحكڤمة ٶلګ ٶ

ٚف و واسٷة ٚية ٶليها تش ٙع لدڥ للمحاسبة الٷامة امدي ا  و(  (TCA خزينة أميڗ و الڤطنية الشبة ه٘ه امالية ٛو
ٚكزڬ  خزينة أميڗ  وكالة و )(ACCT) بلدڬ، خزينة أميڗ )1541 و ئيوال خزينة أميڗ 48 من تتشكل ( TW ) م

ٚكزية محاسبية ٚاكز خزينة أميڗ 13 الصحي، للقطاٵ خزينة أميڗ 185 ٙئيس TPA) )للخزينة م  الستشٿائية للم

 وك٘لڊ التحصيل و الدپع بٷمليات الڤقـ نٿس ي مكلٿة .(.CHU) امڤاڋ حٿٴ الجامٷية په الشبكة ه٘ه

 .الٷمڤمية
ٚاقبة   سهڤلة-2    ) L’AISANCE DE CONTROLE( ام

ٚف مٚ كل ٚاپڄ نجده بالص ٚاقبة يتڤلګ ال٘ڬ محدد ٶمڤمي بمحاسظ م ٚف مٚاال  أٶماڋ م  ٶلګ يتڤپٚ نهال  بالص

ي ، امٷنية للهيئة امخصصة باميڈانية امتٷلقة امٷلڤمات كل ٚقابة الڤاقع و ٚف مٚاال  بيڗ متبادلة ال  و بالص
ٚف مٚاال  الٷمڤمي، امحاسظ ٚاقظ بالص ٚكة ٶلګ يطلع و الصندوځ  ي  امحاسظ و ( امحاسظ أٶماڋ ) مڤاڋاال  ح

ٚحلة تخ٨ الت الٷماڋ يتابع و يطلع الٷمڤمي ٙية ام  بالصٚف مٚاال  بها يقڤم اللت الٷمڤمية امالية للٷماڋ الدا

ٚاقبة تسهل الٷمڤمي محاسظ ٙجية الهيئات م ٚد الخا ٙنة بمج ٙيةاال  امحاسبتيڗ بيڗ امقا ٙڬ اال  الحساب )دا  ( دا
ٚف مٚلال   السنة نهاية ي ٶدادهما يتږ ال٘ين الٷمڤمي للمحاسظ  ( امالي الحساب ) امالية امحاسبة و بالص

  .امالية
ٙبة-3   ( LA LUTTE CONTRE LES FRAUDES ) الٻ٤ أنڤاٵ كل محا

ٚاٙ بٷد ٙ  ال٘ڬ أو ، بدپٷها امكڀ الشخ٨ نٿس هڤ ليس بالنٿقة يلتڈم ال٘ڬ الشخ٨ أڗ ق ٚاداال  يقٚ  الٷمڤمي ي

 ٺيڇ ٶن مڤاڋاال  تحڤيل الصٷظ من جٷل الٿصل مبدأ پإڗ ل٘لڊ بتحصيله، امكلڀ الشخ٨ نٿس هڤ ليس

ٚقتها أو لها امخصصة الڤجهة ٚف مٚاال  حين محلها، ٺيڇ ي استٷمالها أو س ٚاقظ بالص  الٷكس و امحاسظ ي

ٚف يستطيع ال منهما الڤاحد و, صحيح ٚف مٚاال  بيڗ الٿصل مبدأ أٶتبڇ ل٘لڊ خٚاال  ٶن بمٷزڋ  التص  و بالص

 أساليظ كل و ٶظالتال  أنڤاٵ كل من حمايته و الٷام اماڋ ٶلګ للحٿاٱ كٚس أساس  كمبدأ الٷمڤمي امحاسظ

 .الٻ٤

اػاا  ثانيا: ٙدع ستثنا  Les dérogations )  العمومي امحاسظ و بالصرف مرا ا بين الفصل مبٖأ علګ الوا

aux principe 

ٚپيا تطبيقه و امبدأ ه٘ا ضڤ ٶلګ  لتا والٷڤائڄ الصٷڤبات من الٷديد ي تسبظ ل٘ڬا الڤاقع أ٩ٙ ٶلګ ح

ٚپڄ الٷادڬ السيڇ دوڗ  أحالـ  ٺالظ ي تطڤڋ  الت الدپع جاڋ تٷلڄ ما ،بالخصڤ٥ الٷمڤمية الهيئة أو للم

اتاال  بسبظ حياڗاال  ٚا ٺبة . امبدأ ه٘ا تطبيڄ يمليها الت ج  جٷل و الٷڤائڄ و الصٷڤبات ه٘ه من القليل ي ٙو

ٚٵ دپع مما ناجع و پٷاڋ امصالح ه٘ه أدا اتاال  بٷ٬ قبڤڋ  ګل بامش ٙدع ستثنا  بيڗ نميڈ ذ امبدأ، ه٘ا ٶلګ الڤا

ات،اال  من نڤٶيڗ ٚاداتاب يتٷلڄ وڋ اال  ستثنا  . بالنٿقات يتٷلڄ الثاني النڤٵ و الي

اػاا  .1  ( En matière de recettes )يراداػباا  امتعلقغ ستثنا
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ٚاداال  پإڗ الٷام للمبدأ تطبيقا ا ال يحصل أڗ يمكن ال الٷمڤمي ي ٚف مٚاال  ٶن صادٙ تحصيل سند ٶلګ بنا  بالص

ٚيناال  و ، ٚف م ٚاداال  تحصيل سندات صداٙ صلحية لهږ من وحدهږ هږ بالص  يمكن ال مٚاال  ه٘ا و الٷمڤمي ي

ٚٵ لكن و ، الٷمڤمي للمحاسظ يسند أڗ ٚڅ نما و كلية الباب يٻلڄ لږ امش  للمحاسظ يمكن أين تالحاال  بٷ٬ ت

ٚاداتاال  بتحصيل يقڤم أڗ الٷمڤمي ٚف مٚاال  تدخل دوڗ  ي  بتحصيل تتٷلڄ بسيطة بإثباتات مٚاال  يتٷلڄ و بالص

ٚاداتاال  بٷ٬ ٚيح ٶلګ تٷتمد الت نقدا ي ٚائظ بٷ٬ ي بأنٿسهږ امدينيڗ تص ٚع ٺيڇ الض  الحقڤځ  و امباش

ٚكية جيل حقڤځ  و الجم دها الت و : ، الت   هي و يلي پيما نٙڤ
ٚادات  ( Les recettes perçues au comptant): نقٖا تكون  التي يراداػاا  - أ  ا تكڤڗ  ي ٚيح ٶلګ بنا  امدينيڗ تص

ٚٶة تلحٴ الت و أنٿسهږ، ٚف من بس ٚف، مٚاال  تدخل بدوڗ  امحاسظ ط ٚقابة ماٶدا بالص  له٘ه حقةالال  ال

ٚيحات، ٚائظ مجاڋ ي بالخصڤ٥ ه٘ا نجد و التص ٚع الض ٚكية الحقڤځ  و امباش ٚائظ مجاڋ پٿي .الجم  الض

ٚځ  هناڅ ٚپة هي نقدا الحقڤځ  نقدا، الحقڤځ  و امثبتة الحقڤځ  بيڗ پ ٚيبية حقڤځ  أنها ٶلګ مٷ  يكڤڗ  دپٷها أين ض

ٚع اميداڗ ي ٚف من مباشٚ بتدخل و مباش ٚيبة، امدين ط  په٘ا بالض

ٚيبة ه٘ه بخلڄ ب٘اته هڤ بالقيام تنظيميا و قانڤنيا ملزم خيڇاال   .القاب٬ صندوځ  لګ الحاڋ ي دپٷها و الض

ٙع أٶڤاڗ ( Les régies de recettes): (اايراداػ وكااػ - ب ٚف االمٚ مصالح ) االدا  بامسيڇين امسمڤڗ (بالص

ٚاداتلال  ٚف من امٷينڤڗ  و التسبيقات، و ي ٚيناال  ط ٚف م ٚف من امٷتمدين و ، بالص  من الٷمڤمييڗ امحاسبيڗ ط

ٚاقبة تحـ و لحساب و يكلٿڤا أڗ اممكن ٚاداتاال  بتحصيل امحاسبيڗ م  بمڤجظ ذلڊ و النٿقات دپع و ي
ٚسڤم ٙيخ الصادٙ 108-93ٙقږ التنٿي٘ڬ ام ٚاداتاال  توكاال  پٿي  1993 ماڬ 05 بتا  بتحصيل امسيڇوڗ يقڤم ي

ٚاداتاال  مبالغ ٚف من تدپع الت ي  للمحاسظ امبالغ ه٘ه بدپع امسيڇوڗ يقڤم ثږ امحدد، الڤقـ ي امدينيڗ ط

ٚاقبة بٷد ذلڊ و الٷمڤمي ٚاداتاال  له٘ه التصٿية صحة و دقة م  .ي

اػاا  .2 :  ( En matière de dépenses)النفقاػ مجال في ستثنا

اتابا يقصد ٚف مٚاال  من بالدپع أمٚ دوڗ  النٿقات بدپع الٷمڤمي امحاسظ قيام النٿقات مجاڋ ي لستثنا  بالص

ٙية و تسهيلية سبابال  تبڇٙ الت و ٚو تيڗ تظهٚ الت و النٿقات، تنٿي٘ لٷمليات ض  :بصٙڤ

ٚف أمٚ بدوڗ  تدپع الت النٿقات -  (les dépenses payables sans ordonnancement préalable) مسبڄ بالص

ٚف أمٚ بدوڗ  تدپع الت النٿقات  :تيةاال تبالحاال  يتٷلڄ و امسبڄ بالص

 التسبيقات، ةوكال بڤاسطة الدپع  

 ٚو٩ ٶلګ امستحقة پڤائده و اماڋ ٙأس أصل ٚف خسائٚ ك٘ا و الدولة ق  امتٷلقة الص

 اماڋ، ٙأس بأصل 

  ٙجية مساٶدات من اممڤڋ  الٷمڤمي التجهيڈ ٶمليات طاٙ ي امنٿ٘ع النهائي الطابع ذات النٿقات  .خا

اتباال  تقيد دوڗ  النٿقات دپع ٶلګ الٷمليات ه٘ه تقڤم و ٚا  الٷمڤمية النٿقات لتنٿي٘ امألڤپة ج

ٚف، مٚاال  قبل من بدپٷها مسبڄ أمٚ دوڗ  من و  أوامٚ بإصداٙ خيڇاال  ه٘ا قبل من ذلڊ بٷد تسڤيتها ليتلږ بالص

ٚٶية و صحة من التحقڄ بٷد التسڤية دپع توحڤاال   .النٿقات ش

ع أما - ٚف أمٚ بدوڗ  النٿقات په الثانية الصٙڤ  (les dépenses payables sans ordonnancement ) الص

ٚف أمٚ بدوڗ  تسدد الت النٿقات  :تحاال   فثال  ي تكڤڗ  بالص
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 و السياسية القيادع أٶضا ٙواتظ الدولة، ميڈانية من امسددع التقاٶد مٷاشات و امجاهدين مٷاشات
ٙيڀ   .الخصڤصية مڤاڋاال  و الحكڤمة،امصا

ٙ  په٘ه ٚف مٚاال  قبل من حڄال  أو سابڄ تدخل دوڗ  الٷمڤمي امحاسظ قبل من تدپع النٿقات من الصڤ  بالص

ٚا ٙڬ  للطابع نظ ٚا ٙيڀ له٘ه التك ٛاتاال  و امصا  الخاصة الطبيٷة و الدولة ي الٷليا السلطات بها تتميڈ تلا متيا

ٚية الٷمليات و النشطة لبٷ٬  .الس

 مغاما و الشرعيغ بين التميي مبٖأ القانوني امبٖأ : الثاني فرعال

)La distinction entre l’opportunité et régularité( 

ٚعي هڤ ما كل پإڗ امبدأ ه٘ا بمڤجظ  ، الٷمڤمي امحاسظ اختصا٥ من و اميڈانية مٿهڤم ي يدخل نڤنياق أو ش
ٙات من صادٙ هڤ ما كل مةامال مجاڋ ي يدخل بينما ٚا ٚف مٚلال  خصية ق ٚٶية  .بالص  القانڤنية أو پالش

ٙية القڤانيڗ وپڄ الٷمل أڬ قانڤني هڤ ما بكل تتٷلڄ ٛ  ال و امٿٷڤڋ  السا ٚوه يجڤ  امسطٚ القانڤني طاٙاال  ٶن الخ

ٚڅ پتٷن مةامال أما  .للمحاسظ امالية امهام بمختلڀ للقيام ٙع ت  و بمهامهږ للقيام الٷمڤمييڗ للمڤظٿيڗ امباد
ٚٶية ڗ .بها امٷمڤڋ  القڤانيڗ طاٙ ي دائما لكن ٚف مٚاال  من كل ٶمل ٙكيڈع الڤاقع ي هي القانڤنية و الش  و بالص

ٚتبٰ كلهما أڗ حين ، الٷمڤمي امحاسظ ٙتباطا م  لهږ يسمح تالحاال  بٷ٬ ي لكن و ، القڤانيڗ بتطبيڄ وثيقا ا

ٚية ٚاٙ اتخاذ بح ٚونه ال٘ڬ الق ٚ٭ لكن و مهامهږ طاٙ ي ئمامال  ي  پإذا  .بها امٷمڤڋ  القڤانيڗ مع التٷا٩ٙ ٶدم بش

ٚيد الجامٷة ٙئيس أڗ اپتڇضنا  متهمال جهزع،اال  بنڤٶية يتٷلڄ ما كل پإڗ.لياال مٶال اال  أجهزع و ٶتاد اقتنا ي
ٙڬ  هڤ هل حتياجات،لال  ٚو سسة املحة حتياجلالتاال  ي يدخل و ض ٙاتاال  ه٘ه كل پإڗ ،...للم  ي تدخل ستٿسا

ٚف مٚاال  اختصا٥ لنا ذا أما opportunité))مةبامال تتٷلڄ و بالص ٚيقة ٶن تسا  و الجهزع له٘ه التسديد ط
ٚٙعاام ئڄاالڤث ات يخضع التسديد ڗال  نطاځ ي يدخل ذلڊ پإڗ لها ب ٚا  ، امحاسظ ٥ااختص ڗام و القانڤنية للج

ٚٶية ح ال الش ٚائها كيٿية تبڇيٚ و الجهزع له٘ه نهال  ، القانڤني و امادڬ مستال اال  قبل جهزعاال  مبلغ دپع ي  و ش
سسة لدڥ اللزمة امالية ٶتماداتاال  تڤپٚ مدڥ  .لتسديدها ام

 للنفقاػ يراداػاا  تخصيص عٖم التقني أول  امحاسبي امبٖأ: الثالث فرعال

( Principe de non affectation des recettes aux dépenses ) 

ٚع ٚاداتاال  تحصيل ٶن الناتجة الٷمڤمية مڤاڋاال  كل أڗ هي امبدأ ه٘ا يتضمنها الت الٿك  ي ٶليها الٻلڄ يمكنال  ي
ٚع .ه٘ه كانـ و محددع، و مٷينة نٿقات لتسديد الڤقـ نٿس ي تخصيصها و الخزانة  قاٶدين مصدٙ الٿك

ٚڬ  امالي النظام ي هامتيڗ  (1) الجزائ
ٙها كاڗ مهما ٶمڤمية لهيئة السيڤلة كل :ولګاا  القاعٖع    الهيئة به٘ه الخاصة النٿقات لكل تستٷمل په مصد

 حساب ال يمتلڊ أڗ الٷمڤمي للمحاسظ يمكن ال انه هي النتيجة و  .النٿقات طبيٷة كانـ مهما و الٷمڤمية

ٚيدڬ حساب و واحد صندوځ   .الٷمڤمية الهيئة به٘ه خا٥ واحد ب

ٚف من مسيڇع و لها ملڊ الڤقـ نٿس ي هي الٷمڤمية للهيئات النقدية السيڤلة كل :الثانيغ القاعٖع  ط

ٙيخ  الصادٙ 84-ث1 القانڤڗ  من 08 امادع كانـ حين،)ٶام ماڋ(الدولة  امالية بقڤانيڗ امتٷلڄ 1984ةث0ةث0بتا

ٚيحة ٚاداتاال  كل أڗ ذ ، محددع و مٷينة ٶمڤمية لنٿقات الٷمڤمية اليڇادات تخصي٨ منع ي ص  تستٷمل ي

                                            
ٚهالصٻيڇ حسيڗ (1) ٚجع سبڄ ذك  99 ٥ ، ،م
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ٚاحة امادع ه٘ه نصـ و . للدولة الٷامة اميڈانية نٿقات لتٻطية ٚاد أڬ تخصي٨ يمكن ال : "يلي ما ٶلګ ص  ي

ٙد تستٷمل و خاصة نٿقات لتٻطية  ."تمييڈ بال للدولة الٷامة اميڈانية نٿقات لتٻطية الدولة مڤا

اتاال  - ٙدع ستثنا ٚاداتاال  تخصي٨ ٶدم مبدأ "التقن أو امحاسب امبدأ ٶلګ الڤا  أڗ اممكن من "للنٿقات ي

ٚاحة امالية قانڤڗ  ين٨ ٙد بٷ٬ تخصي٨ ٶلګ ص  جميع الٷمليات ه٘ه تكتس  و النٿقات بٷ٬ لتٻطية امڤا

 :التالية شكاڋاال 

 املحقة اميڈانيات  

 للخزينة، الخاصة الحسابات  

 اتاال  أو ٚا ٚڬ  اللت الٷاملة اميڈانية ضمن الخاصة الحسابية ج  أو للمساهمات امخصصة  مڤاڋاال  ګلٶ تس

ٚع)  .ٶتماداتاال  استٷادع ٙخ 84-ث1 ٙقږ القانڤڗ  من 08 امادع من الثانية الٿق  امتٷلڄ 1984ةث0ةث0ي  ام

 امالية ( بقڤانيڗ

ٶة و مخصصة تكڤڗ  الٷمڤمية النٿقات نجد بامقابل و ٚخصة الحسابات و البنڤد مختلڀ ٶلګ مٛڤ  اميڈانية ي ام

يع ه٘ا احتڇام پإڗ بالتالي و ، ٶة هي مثلما الٷمڤمية للنٿقات التخصي٨ و التٛڤ  لزامي، امٷتمدع اميڈانية ي مٛڤ

ٚوه أڬ أڗ و ٛ  أڬ أڗ كما اميڈانية، ٶن الڤصية الجهة من مسبڄ بتڇخي٨ يكڤڗ  أڗ من بدال  ه٘ا ٶن خ  تجاو

ٚخصة ٶتماداتاال  و امبالغ ٶن للنٿقات  . الٷمڤمي امحاسظ يتحمله اميڈانية ي ام

 النفقاػ تخصيص مبٖأ : الرابع فرعال

ٚاداتاال  يحكږ ال٘ڬ هڤ التخصي٨ ٶدم مبدأ كاڗ ذا  أڗ بمٷن التخصي٨ مبدأ يحكمها النٿقات پإڗ ي

ٚاقبة تسهيل و . نضبا٭اال  ٙساال  ذلڊ و بدقة تخص٨ أڗ يجظ اميڈانية ي امٿتڤحة امالية ٶتماداتاال   من ام

ٚقابية الهيئات قبل  امختلٿة ال

 العموميغ اماليغ للعملياػ التنفي٘ أعوانني :الثا امبحث

ٚوڗاال  هما امڤظٿيڗ من مختلٿيڗ صنٿيڗ لګ ساسباال  يخڤڋ  الٷمڤمية اميڈانية تنٿي٘ ڗ  و بالصٚف م

 . الٷمڤميڤڗ  امحاسبڤڗ 

 ( Les ordonnateurs )بالصرف مروناا  : ول اا  امطلظ

ٚا يٷتبڇ ٚف م ٚام ي ٶمڤمية هيئة أو امحلية امجمڤٶة أو الدولة باسږ صٿة له خ٨ كل ٶمڤمي بالص  ب

ٚف  .تسديده أو دين بتٻطية مٚاال  أو الديڤڗ  تصٿية و تثبيـ و تص

 بالصرف مرال  فيتعر : ول الفرع اا 

ٚف 90-21القانڤڗ  من 23 امادع ٚف االمٚ تٷ  (1) :يلي  كما بالص
ٚا يٷد" ٚف م هل خخ٨ كل القانڤڗ  مٿهڤم ي بالص  16،17 امڤاد ي ليها امشاٙ الٷمليات لتنٿي٘ م

ٚع ي ، ليها امشاٙ الٷمليات تحقيڄ حياتالصال  بيڗ من اله لڤظيٿة نتخاباال  أو التٷييڗ بحكږ 19،20،21،  الٿق

ٚف مٚاال  صٿة تنته و أٶله  كل أڗ نستنتج هنا ومن " الڤظيٿة ه٘ه انتها مع الصٿة ه٘ه تزوڋ و قانڤنا بالص

هل خ٨ ٚف مٚاال  و التصٿية و لتڈاماال ٶملية لتنٿي٘ نتخابباال  أو بالتٷييڗ سڤا م  لدڥ يٷتمد و بالص

                                            
ٙيخ الصادٙ 21-90لقانڤڗ ا (1) ٚيدع بامحاسبة امتٷلڄ،1990ة08ة15بتا ٚسمية الٷمڤمية الج ٙع 35 ٙقږ ال ٙيخ الصاد  ٥،31 1990ة08ة15بتا
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ٚاداتاال  ٶملية انجاٛ اجل من الٷمڤمي امحاسظ ٚف مٚاال  بها يقڤم الت الٷمليات ڗ  .النٿقات و ي  تٷتبڇ بالص

ٚحلة ٙي كم سسات ميڈانية ذالتنٿي عادا  : تخ٨ په الٷمڤمية ام

ٚادات بالنسبةاوا :  Liquidation  التصٿية و  constatationاالثبات  هما ٶمليتيڗ لالي

 constatation ثباتاال – أ

ٚااال  16 امادع حسظ هڤ و ٚيس بمڤجبه يتږ ال٘ڬ ج  ڋخال من تنشأ الٷمڤمية الحقڤځ  و .الٷمڤمي الدائن حڄ تك
ٙات و التٷاقدات و التنظيمات و القڤانيڗ ٚا (2) القضائية . الق

 

 liquidation التصٿية – ب

ٚاداتلال  بالنسبة التصٿية  ٶلګ 17 امادع تن٨ و الٷمڤمي الدائن لٿائدع امدين ٶلګ امستحڄ امبلغ تحديد تٷن ي

 يلي ما
(3): 

ٚاداتاال  تصٿية تسمح  » حيح امبلغ بتحديد ي  مٚاال  و الٷمڤمي الدائن لٿائدع امدين ٶلګ الڤاقٷة للديڤڗ  ال

  » بتحصيلها

ٚف مٚاال  بها يقڤم الت الٷمليات أماثانيا : ه پينحصٚ  للنٿقات بالنسبة بالص ٚاحل  ي دٙو  : التالية ام

ام-   1   :( L’ Engagement) االت
ٚام للٻيڇ مدينة الدولة به تصبح مٷيڗ ٶظ بتحمل ٶمڤمية هيئة تتٷهد بمڤجبه  أو مڤظڀ تٷييڗ أو صٿقة كإب

ٚا أو اقتڇا٩ ٚپه و ٶتاد خ (4)يلي كما 19 امادع تٷ
 

ٚااال  لتڈاماال يٷد"  ."الدين نشڤ ثبات بمڤجبه يتږ ال٘ڬ ج

ٚف مٚلال  التٷهد حيةصال  تمنح و  تأشيڇع بٷد ذلڊ و امالي للٷتماد امحتڤڥ  الٿصل أو البند بتسييڇ امكلڀ بالص

ٚف من اللتڈام ٚاقظ ط  امحاسب التٷهد نجد القانڤني التٷهد جانظ پإلګ تڈاملاال أو التٷهد شكل أما  .امالي ام

 امڤاد أو الخدمة تقديږ ٶند الٻيڇ قبل بها امتٷهد النٿقة بمبلغ الڤپا و للتسديد اماڋ من مبلغ حجز يٷن ال٘ڬ
 ٶدم بالتالي و لتڈامالا كل بٷد امتبقية و امتاحة ٙصدعاال  لتتبع واجبة اللتڈام بطاقات مسڊ پإڗ ل٘لڊ  .امطلڤبة

ٛ  ي الڤقڤٵ ٚٙع الٷتمادات تجاو  امق

 :( LA liquidation) التصفيغ -2 .
ه يقع ال٘ڬ الدين حقيقة من التأكد و بدقة امبلغ تحديد لګ التصٿية ٶملية تهدف  خلل من الدولة ٶلګ ٶب

 يلي ما ٶلګ 20 امادع تن٨ و ,امنجز الٷمل تطابڄ
(5)

 

حيح امبلغ تحدد و الحسابية الڤثائڄ أساس ٶلګ بالتحقيڄ التصٿية تسمح"  "الٷمڤمية للنٿقات ال

 ) الحسابية الٷمليات و الٷمل ثبات : متكاملتيڗ لكن و مختلٿتيڗ ٶمليتيڗ تتضمن النٿقات ڋامج ي پالتصٿية

la constatation du service fait ) النٿقة مبلغ امقدمة و الخدمة أو امنجز 

 ) L’ordonnancement ( بالصرف مراا  -3

                                            
(2)

ٙ  القانڤڗ  نٿس من 16 امادع   سابقا ام٘كڤ
(3)

ٙ  القانڤڗ  نٿس من 17 امادع   سابقا ام٘كڤ
(4)

ٙ  القانڤڗ  نٿس من 18 امادع   سابقا ام٘كڤ
ٙ  القانڤڗ  نٿس من 20 مادع (5)  سابقا ام٘كڤ



 امكلفين وااعوان العموميغ امحاسبغ                                         الثاني الفصل
انيغ بتنفي٘  امي

 
47 

 

ٚف مٚاال  من يڤجه أمٚ شكل ٶلګ امحدد امبلغ دپع طلظ بمثابة هڤ و  اجل من الٷمڤمي امحاسظ لګ بالص

 :يلي ما ٶلګ الشأڗ ه٘ا ي تن٨ 21 امادع و .امستحڄ امبلغ ه٘ا تسديد

ٚف مٚاال  يٷد" ٚيٚ أو بالص ٚااال  تالتحڤال  تح  23 امادع حسظ و - "الٷمڤمية النٿقات دپع بمڤجبه يأمٚ ال٘ڬ ج

ٚف  االمٚ پإڗ 21-90 القانڤڗ  من ٚيناال  اختصا٥ من  ) L’ordonnancement (بالص ٚف م  . لڤحدهږ بالص

ٚف مٚاال  نڤٵ و صيٻة و ٙه ال٘ڬ الٷمڤمي الٷڤڗ  بحسظ يختلڀ بالص ٙع پهڤ ، يصد ه حالة ي ٶبا  مٚ ٶن صدٙو

ٚف ٚية ٶن  بالص  ordonnateurs )  ابتدائي أو للدولة ٙئيس  حالة ي و  ( ordonnance DE paiement) لدپع أم

primaires ou principaux )، يسم پإنه (ordonnateurs secondaires ) ه ٚف مٚ ٶن صدٙو  ثانڤڬ  بالص
 دپع حڤالة ( mandat de paiement )  للدولة

 
 بالصرف مرينلا  امختلفغ نواعاا  : ثانيالفرع ال

ٚيناال  پاڗ  21-90 القانڤڗ  من 25 امادع حسظ ٚف م  .وحيدين  أو ثانڤيڤڗ  أو ٙئيسيڤڗ  هږ بالص

ٚوڗاال   -أوال ٚف م ٚئيسيڤڗ  بالص    ordonnateurs primaires ou principaux بتدائيڤڗ اال  أو ال

ٚع لهږ منحـ من هږ و)  بتحديد ذلڊ و الٷمڤمي امٷنڤڬ (الشخ٨ ٙأس ٶلګ هږ ال٘ين و اميڈانية حياتصال  مباش

 هږ للميڈانيةو النٿقات و اليڇادات
1

 

ٙا - أ..  الٛڤ

ٚپڤڗ  ٶندما عالڤال  - ب  (21-90 القانڤڗ  من 26 امادع ( يةالڤال  لحساب يتص

ٚپڤڗ  ٶندما البلدية الشٷبية امجالس ٙؤسا - ت  (21-90 القانڤڗ  من 26 امادع )البلديات لحساب يتص

 ملحقة ميڈانية من امستٿيدع الدولة مصالح ٶلګ قانڤنا امٷينڤڗ  امسئڤلڤڗ  -  ف

سسات ٶلګ قانڤنا امٷينڤڗ  امسئڤلڤڗ  -ه ٙڬ اال  الطابع ذات الٷمڤمية ام  دا

ٚع ي امحددع الڤظائڀ ٶلګ امسئڤلڤڗ  -ح  21-90 القانڤڗ  من 23 امادع من 2 الٿق

 النٿقات انجاٛ طاٙ ي والتصٿية لتڈاماال ٶمليات تنٿي٘ الصلحيات من لها لڤظائڀ امنتخبڤڗ  أو امٷينڤڗ  هږ و

ٚاداتاال  و  .الٷمڤمية ي

ٚوڗاال  -ثانيا ٚف م  ( ordonnateurs secondaires)  الثانڤييڗ بالص

ٚوڗاال  ٚف م ٚكزع ٺيڇ مصالح اٙؤس بصٿتهږ امهمة ه٘ه ٙوڗايباش الثانڤييڗ بالص  اميڈانية ٶمليات ينجزوڗ و مم

يٚ من بتٿڤي٬ و پيه امٷييڗ قليماال طاٙاال  ي و اختصاصهږ مجاڋ حدود ي ٚف مٚاال  الٛڤ ٚئيس  بالص  و .ال
 تڤقيع تٿڤي٬ أو سلطة تٿڤي٬ يكڤڗ  أڗ اممكن من التٿڤي٬

ٚين يمكن پإنه 21-90 القانڤڗ  من 28 للمادع طبقا : طةلالس تٿڤي٬  - ٚئسييڗ لالم ٚف ال  سلطتهږ  تٿڤي٬ بالص

( délégation de pouvoir ) تٷييڗ ٶقد بمڤجظ ذلڊ و مانع أڬ حصڤڋ  أو ٺيابهږ حالة ي استخلٿهږ أو  ٙ  يحٚ
 . امسئڤلية انتقاڋ وبالتالي للسلطة انتقاڋ التٿڤي٬ ه٘ا يٷد و للمحاسظ يبلغ و قانڤنا

 (délégation de signature ) - ٚين من يكڤڗ  التڤقيع تٿڤي٬ أو :مضااال  تٿڤي٬ ٚف االم ٚئيسييڗ بالص  ال٘ڬ ال

ٚسميڗ امڤظٿيڗ لصالح تڤقيٷاتهږ يٿڤضڤڗ  ٚع سلطتهږ تحـ الٷامليڗ ام  حياتالصال  حدود ي ذلڊ و امباش

                                            
(1)

 ALI BISSAAD : droit de la comptabilité publique; Alger; éditions houma 2004ب ;page86 
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ٚوڗاال  21-90 القانڤڗ  من 29 و 28 امادتيڗ ذلڊ ي أنظٚ  .مسئڤلياتهږ تحـ دائما و لهږ امخڤلة ٚف م  بالص

ٙا: هږ للدولة بالنسبة الثانڤييڗ ٚڬ  الجهڤيڤڗ  امد ٙع للك التابٷيڗ ياتالڤال  ومدي ا حة ، التڇبية ، النقل)ٛو  ( ...ال
ٙه ي للجزائٚ القنصليات و الدبلڤماسية البٷثات مستڤڥ  ٶلګ ك٘لڊ و  كآمٚ السٿيڇ و القنصل نجد الخا

ٚف يٚ قبل ثانڤڬ  بالص ٙجية ٛو ٚف مٚاال  هږ ال٘ڬ الخا  بالص
ٚئيس   - ٚسڤم من 8 امادع )بتدائياال  أو ال ٙيخ الصادٙ 97 -488 ٙقږ التنٿي٘ڬ ام  امتٷلڄ( 1997 ديسمبڇ  27بتا

ٙڬ اال  بالتسييڇ ٙه للجزائٚ القنصليات و الدبلڤماسية للبٷثات امالي و دا  .بالخا

ٚوڗاال  -ثالثا ٚف م  ( les ordonnateurs unique ) :الڤحيدين بالص

ٚف مٚاال  اختصا٥ ٚكز الٻيڇ  الٷمڤمي التجهيڈ لٷمليات تنٿي٘ه ي للڤالي يٷڤد الڤحيد بالص  من 27 امادع)  مم
ٚكزية الٻيڇ القطاٶية ( پالبڇامج21-90 القانڤڗ  ٚامج تخ٨  (P.S.D)للدولة  م جلة التجهيڈ ب  الڤالي أمٚ تحـ ام

ٚف من يٷتمد و ٶليه يڤاپڄ ال٘ڬ و ٙع ط ا  ) الحكڤمة تحدده ال٘ڬ للتجهيڈ السنڤڬ  للبڇنامج وپقا ه٘ا و امالية ٛو

ٚسڤم من 16 امادع ٙيخ الصادٙ ث22-98 ٙقږ التنٿي٘ڬ ام  و(1)للدولة التجهيڈ بنٿقات امتٷلڄ 1998 جڤيلية 13 تا
ٚف مٚاال   و به خاصة ميڈانية ٶلګ يتڤپٚ ال نهال  ٙئيس  ليس پهڤ لثانڤڬ او  ٙئيس  ليس هڤ الڤحيد بالص
ٶة هي ينٿ٘ها الت ٶتماداتاال  ٙا مٛڤ  تمنح لږ ٶتماداتاال  ڗال  ثانڤڬ  ليس هڤ و  . للدولة التجهيڈ ميڈانية من اٶتبا

 السنڤڬ  البڇنامج لتطبيڄ السنة بداية ي له منحـ نما و ٶتمادلال  تٿڤي٬ أمٚ بڤاسطة تٿڤي٬ أساس ٶلګ له

 .للتجهيڈ

ٚوڗاال  ٚف م قتيڗ بالص  (les ordonnateurs suppléants ou délégués) اممثليڗ أو ام

ٚين أڗ ٶلګ 21-90 ٙقږ القلالنڤڗ  من 29 و 28 تنصلمادع ٚف االم ٚئيسييڗ بالص  : ممكن الڤحيدين او الثانڤييڗ، ال

 .ب٘لڊ امكلڀ الٷمڤمي للمحاسظ يبلغ و قانڤنا يٷد ٶقد بڤاسطة يستخلٿڤا أڗ مانع أو ٺيابهږ حالة ي ة1

وليتهږ تحـ و صلحيتهږ حدود طاٙ ية2 ٚسميڗ للمڤظٿيڗ مضا تٿڤي٬ منح لهږ يمكن مس  تحـ الٷامليڗ ام

ٚع سلطتهږ وليتهږ تحـ و لهږ امخڤلة حياتالصال  حدود ي ذلڊ و امباش  . مس

ٚوڗاال  - أ ٚف م قتيڗ بالص  ( les ordonnateurs suppléants ) : ام

ع 29 امادع مضمڤڗ  من استنتاجا ٚيناال  پاڗ سابقا ام٘كٙڤ ٚف م قتيڗ بالص  للقيام مسبقا مٷينڤڗ  پهږ ام

ٚينباال  خاصة بإٶماڋ ٚف م ال .ٶندما مٿڤضڤڗ  أو الڤحيدين , الثانڤييڗ , ساسييڗاال  بالص  حالة ي يكڤنڤڗ  ه

 مانع أو ٺياب
(2)

 

ٚوڗاال  - ب ٚف م  :(les ordonnateurs délégués) اممثليڗ بالص

ٚوڗاال  ٚف م ٚئيسيڤڗ  بالص  بٷ٬ ي مضااال  حياتصال  يٿڤضڤنهږ ال٘ين أٶڤاڗ تٷييڗ كنهږمي الثانڤييڗ أو ال

ٚاقبتهږ تحـ و ٶماڋا  وليتهږ و م ال و سلطتهږ و مس ٚينلال  .امساٶدوڗ  هږ ٶادع ه ٚف م  (3)بالص
  بالصرف مريناا  مسؤوليغ تحٖيٖ : ثالثالفرع ال

ولية تحدد 21-90 القانڤڗ  من 32 امادع ڗ ٚين مس ٚف االم  پضل ، جزائية و ةيمدين مزدوجة هي الت و بالص

ولية ٶن ٙا بالنسبة ةيالسياس و التأديبية امس  أما . ئيةالڤال  و البلدية الشٷبية امجالس ٙؤسا و عالڤال  و للٛڤ
                                            

(1)
 ALI BISSAAD : op cit ; page88 

(2) ALI BISSAAD : op cit ; page92 

(3) ALI BISSAAD : op cit ; page93 
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ولية بالنسبة ٚڬ  التأديبية للمس ٚيناال  حڄ ي پتس ٚف م  من 32 امادع تن٨  . ٙؤسائهږ مڤاجهة ي الثانڤييڗ بالص

ٚوڗاال ":يلي ما ٶلګ  21-90 القانڤڗ  ٚف م ولڤڗ  بالص  اممتلكات استٷماڋ و صيانة ٶلګ جزئيا و مدنيا مس
ولڤڗ  پهږ الصٿة به٘ه و الٷمڤمية مڤاڋاال  من امكتسبة ٚد مسڊ ٶلګ خصيا مس  و امنقڤلة للممتلكات ج
ٙية ٚسڤم أما "لهږ امخصصة أو امكتسبة الٷقا ي  91-313 ٙقږ التنٿي٘ڬ ام ٙخ   يحدد ال٘ڬ 1991ة09ةث0ام

ات ٚا ٚوڗاال  يمسڊ ": يلي ما ٶلګ منه 14 امادع نصـ حين امحاسبة ج ٚف م ٚئيسيڤڗ  بالص  الثانڤييڗ و ال

ٙية محاسبة للدولة التابٷڤڗ  ٚاداتلال  دا ٙيةاال  امحاسبة تخ٨  . " النٿقات و ي ٚاداتلال  دا  : يلي ما ي

  ګ و امثبتة و الدائنة الديڤڗ   ؛ بها امڤ

 ٚٙع الڤام ٚاداتاال  بتحصيل الصاد اتاال أو التخٿيضات ك٘لڊ و ي ا تنجز الت لٻا  وامٚ؛اال  ٶلګ بنا

 ا تتږ الت التحصيلـ   أوامٚ؛ ٶلګ بنا

ٚوڗاال  يمسكها الت بالدپع تڈاماتلال بالنسبة أما ٚف م  :يلي كما تٷ٩ٚ په النٿقات مجاڋ ي بالص

 ؛ بها امأذوڗ  لبڇامج من تنجز الت البنڤد و البڤاب حسظ ، امٿڤضة امٿتڤحة الٷتمادات 

 ٚينلال  اممنڤحة ٶتماداتاال  تٿڤيضات ٚف م   ؛ الثانڤييڗ بالص

 ؛ بها القيام يتږ الت الدپع التڈامات  

 . ٚصدع  ( les soldes ) امتاحة ال

 ( Les comptables publics ) العموميون  امحاسبون  : الثاني امطلظ

 القانڤڗ  و للمڤظٿيڗ الٷام ساسلياال  القانڤڗ  لګ تضاف اللت مشتڇكة قڤاٶد تحكمهږ الٷمڤميڤڗ  امحاسبڤڗ 
 .ليه ينتمڤڗ  ال٘ڬ بالسلڊ الخا٥

 :العموميين امحاسبين تعريف : ول الفرع اا 

 قانڤنية بصٿة يٷيڗ خ٨ كل الحكام ه٘ه مٿهڤم ي ٶمڤميا محاسبا يٷد 21-90 القانڤڗ  من 23 امادع حسظ

ٚاداتاال  بتحصيل للقيام ٚاسة ضماڗ و ، النٿقات دپع و ي  امڤاد أو الشخيا أو القيږ أو السندات و مڤاڋاال  ح

 القيام مع امڤاد و الٷائدات و اممتلكات .و القيږ و السندات و مڤاڋاال  تداوڋ  ك٘لڊ و حٿظها و اظبه امكلڀ

ٚكة و الحسابات بمسڊ  امڤجڤدات " ح
(1)

 

 :اعتماداو  التعيين

يٚ قبل من يٷينڤڗ  الٷمڤمييڗ امحاسبيڗ پإڗ 21-90 القانڤڗ  من 34 امادع حسظ  و بامالية امكلڀ الٛڤ

يٚ قبل من الٷمڤمييڗ امحاسبيڗ بٷ٬ اٶتماد يمكن كما .لسلطته أساسا يخضٷڤڗ   أو بامالية امكلڀ الٛڤ

 : بحين ممثله،

ٙع التابٷيڗ بامڤظٿيڗ ( خاnomination٥) التٷييڗ – ا  امالية لٛڤ

ٙجييڗ بامحاسبيڗ خا٥ پهڤ  (Agreement) الٷتماد أما– ٙع ٶن الخا ا  .امالية ٛو

 :العموميون  امحاسبون  تصنيفاػ: ثانيالفرع ال

 العمومي امعنوڬ  الشخص بحسظ التصنيف -أوا

                                            
  ام٘كٙڤ سابقا القانڤڗ  نٿس من 23 ادعام (1)
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ٚسڤم من 9 للمادع طبقا ٙخ 91-313 التنٿي٘ڬ ام  ما الٷمڤميڤڗ    امحاسبڤڗ  يكڤڗ  1991ة09ةث0 ي ام

 . "ثانڤييڗ أو ٙئيسييڗ

ٚئيس  پامحاسظ ٚڬ  الت امالية الٷمليات بتنٿي٘ امكلڀ هڤ ال  21-90 القانڤڗ  من 36  و 35 ، امادتيڗ طاٙ ي تج
ٚځ  يتږ الت و  ٶملياتهږ تجميع يتڤلګ ال٘ين پهږ الثانڤيڤڗ  امحاسبڤڗ  أما الٷمڤميڤڗ  امحاسبڤڗ  مهام ي ليها التط

   ٙئيس  محاسظ
 :امهام

ٚاقظ- ٚوٶية الٷمڤمي امحاسظ ي ٚف مٚلال  خلٿا الدپع او التحصيل مش ٚف ال٘ڬ بالص  . مةامال طاٙ ي يتص

 امادع ٶليه تمليه مما يتحقڄ اڗ مٷينة نٿقة دپع قبڤله قبل الٷمڤمي امحاسظ ٶلګ يتٷيڗ له٘ا

 21-90 القانڤڗ  من 36

 : الرئيسيون  العموميون  امحاسبون -ت
(1)

 

 :نجد للدولة بالنسبة

ٚكزڬ  امحاسب الٷڤڗ  *   ٚسڤم محاسبات محاسب تجميع يتڤلګ الل٘ڬ هڤ و : (A.C.C.T) للخزينة ام  الدولة )م

ٙيخ  225-ت8ٙقږ  ٚسڤم وامتمږ امٷدڋ ت198ة09ة02بتا ٙيخ 495-91ٙقږ بام  ( 1991ة12ة21بتا

ٚسڤم 06 : امادع (TC)الخزينة  أميڗ * ٙيخ  129-91ٙقږ  م  و اختصاصات و بتنظيږ امتٷلڄ 1991ة05ة11بتا
ٙجية امصالح ٶمل  للخزينة الخا

ٚئيس  الخزينة أميڗ * ٚسڤم نٿس من 07 : امادع (T.P) ال ٙ  ام  أٶله ام٘كڤ
ٚسڤم  من 53 امادع : ( T.w)الڤلئية  الخزينة أميڗ * ٙيخ  313-91ام   1991ةث0ة09بتا
ٚكزڬ  امحاسب الٷڤڗ  *  املحقة للميڈانيات ٶمليات بتجميع مكلڀ: ( A.C.C.B.A)ام

 :امحلية للجماٶات بالنسبة

 )  (comptable principal du budget de la wilaya للڤلية بالنسبة الڤالئية الخزينة أميڗ*

 comptable principal du budget de la communeللبلدية  بالنسبة البلدية الخزينة أميڗ*
سسات بالنسبة - ٙڬ اال  الطابع ذات الٷمڤمية للم  :دا

سسة لكل ٙئيس  محاسب ٶڤڗ *  ( Agent comptable principal ) م

 ) Les comptables secondaires de L’état( الثانويون  العموميون  امحاسبون -2

ٚسلڤا من هږ و ٚئيس  الٷمڤمي امحاسظ لګ بمحاسبتهږ ي ٚكزها أجل من ال ٚف من تم  ط

 .خيڇاال  ه٘ا

 : هږ الثانڤيڤڗ  الٷمڤميڤڗ  امحاسبڤڗ 

 ٚائظ؛ قاب٬   الض

 الدولة؛ څأمال قاب٬  

 ٙڅ؛ قاب٬   الجما

 ت؛امڤاصال  و البڇيد قاب٬ 

                                            
(1) ALI BISSAAD : op cit ; page101 
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 جيل قاب٬   .الت

 :(Classification par fonction) الوظيفغ بحسظ العموميين امحاسبين تصنيف أوا:

ٚاسليڗ،و أو امڤكليڗ و ، امخصصيڗ امحاسبيڗ نجد و .  التڇتيظ محاسب ام
(1)

 

څ هږ :( Les comptables assignataires ) امخصصڤڗ  امحاسبڤڗ -  امالية الٷمليات لتنٿي٘ امٷينڤڗ  أوال

ٚاقبة بٷد الٷمڤمية ٚٶيتها م ولية تحمل و خصيا ش ٙا و ، ٶنها امس هږ اٶتبا ٚئيس  لدٙو  ، النٿقالت مجاڋ ي ال
 . الدپع بمحاسب أحيانا يسمڤڗ  امخصصيڗ امحاسبيڗ پإڗ

ٚوڗ محاسبڤڗ  يكلڀ قد و- ٚادات مبالغ قب٬ لسيما و امخصصيڗ يڗبامحاس لٷمليات امادڬ بالتنٿي٘ خ  و ي
ٚاجها أڬ نٿقات مبالغ دپع أو الصندوځ  ي دخالها ال لحساب الصندوځ  من خ  امحاسبيڗ لحساب أڬ ) ه

ولياتهږ تحللـ و امخصصيڗ ٚاسليڗ أو مڤكليڗ محاسبيڗ . صٿة پيتخ٘وڗ  مس   comptables mandataires) م

ٚكيڈ يتڤلڤڗ  ال٘ين امحاسبڤڗ  أما - ٚف من امنٿ٘ع الٷمليات تجميع أو ت ال امحاسبيڗ من ٺيڇهږ ط  ال په

ٙكڤڗ   امحاسبية البيانات بتڇتيظ نما و بتجميٷها امكلٿيڗ الٷمليات التڇتيظ بمحاسب ،پيسمڤڗ  تنٿي٘ ي يشا

ٚسلة  بها امتٷلقة ٚتيبها أجل من امٷنييڗ يڗبامحاس قبل من ليهږ ام جيلتهږ ي دماجها ثږ ، ت  و امحاسبية ت
ٚضها ٙسلڤڗ  ال التڇتيظ محاسب أڗ حظةمال  مع.حساباتهږ ي ٶ  بتجميع امكلٿيڗ امحاسبيڗ ٶلګ ٙقابة أو سطة يما

جيلتهږ بٿح٨ مخڤلڤڗ  أنهږ لڤ و ، ٶملياتهږ ٚكزية تدابيڇ ذلڊ تطلبـ ذا امحاسبية ت  حين امحاسبة، م

حة ٶلګ الٿح٨ ه٘ا ينصظ ٚقام امادية ال ٙدع البيانات مختلڀ ٶلګ و امدونة لل جيال  تلڊ پللي الڤا  ت،الت

ها دوڗ  ٚقابة لګ تجاٛو ٚٶية ٶلګ ال ٚكزڬ  امحاسب الٷڤڗ  يٷتبڇ و ، ذاتها الٷمليات ش  محاسظ أهږ للخزينة ام

ٚتيظ ية امحاسبية للڤضٷيات ٙقاماال  أساس ٶلګ بالتجميع يقڤم حين الجزائٚ، ي ت  له يقدمها لتا الدٙو
ٚئيسيڤڗ  الٷمڤميڤڗ  امحاسبڤڗ   مختلڀ الخزينة ٶمليات و الٷمڤمية اميڈانيات اتٶملي بتنٿي٘ امتٷلقة و ال

 الٷمڤمية الهيئات

  بامواد امحاسبون  و بالنقود امحاسبون - .
: (Les comptables en deniers et Les comptables en matières ٙهږ  امحاسبيڗ پإڗ ، الصندوځ  أمنا باٶتبا

 الٷمڤمييڗ
ٚاستها ضماڗ و القيږ و مڤاڋاال  بتداوڋ  مخڤلڤڗ  ٚع سڤا ح  و سلطتهږ تحـ هږ ل٘ينا ٶڤاڗاال  بڤاسطة أو مباش

وليتهږ ٚاقبتهږ و مس ٚاداتاال  وكال ( م ٙسڤڗ  پهږ .، ساساال  ه٘ا ٶلګ و) النٿقات و ي  بصٿتهږ وظائٿهږ يما

 بحٿٴ صليةاال  وظائٿهږ لګ بالتبٷية يلٿڤڗ  ٶندما لكن و  (Les comptables en deniers) بالنقڤد محاسبيڗ

ٚقابة أو الٷمڤمية الهيئات لدڥ امڤدٶة أو امملڤكة) شيااال  أو امڤاد  حين بها، خاصة محاسبة مسڊ و ٶليه بال

وليڗ،  ( comptables en matières ) امڤاد بمحاسب يڤصٿڤڗ  پإنهږ يصبحڤڗ  وليتهږ بمثل ذلڊ ٶن مس  مس

 .القيږ و مڤاڋاال  ٶن

 الفعليون  امحاسبون  و القانونيون  امحاسبون  -
comptables de droit et les comptables de fait 

                                            
(1) ALI BISSAAD : op cit ; page108 
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ٚف امخڤلڤڗ  وحدهږ هږ و ، قانڤنا امٷينڤڗ  هږ القانڤنيڤڗ  امحاسبڤڗ   الخاصة أو الٷمڤمية مڤاڋاال  ي بالتص

 يٷملڤڗ  ال و ٶمڤمييڗ محاسبيڗ ليسڤا هږ ال٘ين خا٥اال بٷ٬ ونتدخل تحاال  وجدت ڗ لكن بامنظمة،

قابة حساب تحـ ٚف ه٘ا ي ٶمڤمييڗ محاسبيڗ ٙو  يحدف ال٘ڬ يصبحڤڗ  پإنهږ ، جهل ٶن أو قصد ٶن ، التص

ٚادات،اال   ( comptables de fait) پٷلييڗ محاسبيڗ  تحصيل ي التدخل حالة ي خاصة   أو ، الٷمڤمية ي

حظ ٚعي ٺيڇ ال  لتڈاماتاال لنٿس الٿٷلييڗ امحاسبڤڗ  يخضع هنا و .الٷمڤمية الصناديڄ من قيږ أو مڤاڋال  الش

وليات نٿس يتحملڤڗ  و ، ٚضڤا أڗ يمكن كما القانڤنييڗ، امحاسبيڗ ٶاتڄ ٶلګ املقاع امس ٚف من لٷقڤبة يتٷ  ط

 قانڤڗ  من 242 امادع ) الڤظيٿة اٺتصاب ٶن الجزائية للمتابٷة و ( 95-20 االمٚ من 86 امادع ( امحاسبة مجس

  )  الٷقڤبات

 العموميين امحاسبين مسؤولياػ و مهام :ثالثالفرع ال

 اوا :مهام امحاسظ العمومي :
ٚاداتاال  بتحصيل القيام قبل ٚاقبات بٷدع الٷمڤمييڗ امحاسبيڗ يقڤم النٿقات دپع و ي ٚٶية م  لتنٿي٘ ش

 لهږ امڤكلة الٷمڤمية امالية الٷمليات
(1)

 

ٚاداتلال  بالنسبة 1 -  بسندات التكلڀ قبل الٷمڤمي امحاسظ أڗ ٶلګ تن٨ 21-90القانڤڗ  من 35 امادع : ي

ٚاداتاال  ٙها الت ي ٚف مٚاال  يصد ٚخ٨ مٚاال  ه٘ا أڗ من يتحقڄ أڗ ، بالص  بتحصيل القانڤڗ  بمڤجظ له م

ٚاداتاال  ٚاقبة امالي الصٷيد ګلٶ ٶليه يجظ لڊاذ ٶن پضل ، ي ٚاداتاال  سندات لٻا صحة م  ٶناصٚ ك٘لڊ و ي

 .ٶليها يتڤپٚ الت الخصږ

 أڬ دپع قبڤله قبل الٷمڤمي امحاسظ ٶلګ يجظ أنه ٶلګ ن٨ 21-90 القانڤڗ  من 36 امادع :للنٿقات بالنسبة 2 -

 :يلي مما يتحقڄ و يتأكد أڗ نٿقة

 بها؛ امٷمڤڋ  النظمة و للقڤانيڗ الٷملية مطابقة  

 ٚف مٚاال  صٿة   له؛ امٿڤ٩ أو بالص

 ٚٶية   النٿقات؛ تصٿية ٶمليات ش

 ٚ؛ ٶتماداتاال  تڤپ 

 ٚائياال  الطابع   للدپع؛ ب

 ٚاقبة ٶملية تأشيڇع   بها؛ امٷمڤڋ  القڤانيڗ ٶليها تن٨ الت ام

 حة ٚائي؛اال  للمكسظ القانڤنية ال   ب

 ٙضة محل أنها أڗ جالها تسقٰ لږ الديڤڗ  أڗ   .مٷا

ولڤڗ  هږ الٷمڤميڤڗ  پامحاسبڤڗ  ٚاقبات ٶن مس ٚاقبة و الٷمڤمية النٿقات دپع لٷملية امسبقة ام  ٶملية م

 :تياال ڋخال من نٿسها الدپع

  : بالصرف مراا  صفغ مراقبغ .1

                                            
 ام٘كٙڤ سابقا القانڤڗ  نٿس من 35 ادعام (1)
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ٚٶية من التحقڄ ي وامتمثلة ٚف مٚلال  ٶتماداال  ش  مٚاال  اٶتماد ملڀ الٷمڤمي للمحاسظ يبلغ حين بالص

ٚف ٚاٙ يتضمن ال٘ڬ ، بالص ٚف مٚ بصٿة تٷينه ق ٚپقا بالص اته بتٷييڗ م ٚوپا ب٘لڊ يصبح حت ، مضا  لدڥ مٷ

ٚاپڄ الٷمڤمي امحاسظ  .له ام

  :اماليغ عتماداػاا  توفر .2
ٚپة امحاسظ پٷلګ ٚع امالية ٶتماداتاال  مٷ ٚف مٚاال  لدڥ امتڤپ خة الخيڇ ه٘ا بإيداٵ ذلڊ و بالص  ميڈانية من ن

سسته ٚپة پٷليه ، مالية سنة بداية كل مهااستال  و ٶليها امصادقة ٶند م  أو تسديد كل ٶند و وقـ كل ي مٷ

 Les soldes disponiblesالباقية ٶتماداتاال  مبالغ و امستهلكة ٶتماداتاال  مبالغ و وليةاال  ٶتماداتاال  مبالغ دپع

حيح التحميل ) لها امخصص للباب النفقغ تخصيص .3   (:للنٿقة ال
ٚف مٚاال  أڗ من يتحقڄ أڗ من مطالظ  الٷمڤمي پامحاسظ  امخص٨ الباب ي نٿقة كل بتخصي٨ قام بالص

ٚو٩ و لها ٚاقبة أڬ پيه، تدپع أڗ امٿ  .اميڈانية ي لها امخص٨ اببال مع تماما يتناسظ النٿقة مڤضڤٵ بأڗ م

  : الٖين صحغ .4
ٚاقبة تشتمل و  للنٿقة الدپع أڗ حين ، امنجزع الخدمة أو للبضاٶة الٿٷلي و امادڬ مستال اال  أو الخدمة أدا م

ٙع بڤضع ذلڊ و ، استلمـ البضاٶة أڗ أو تأديتها تږ قد الخدمة أڗ حظةمال  بٷد ال ليتږ الٷمڤمية  امبڇٙع الشا

ع خلڀ ل٘لڊ ٚد ٙقږ ٶلګ ٛيادع ، الٿاتٙڤ ٚد، القابلة للممتلكات الج  ال الٷمڤمي امحاسظ أڗ كله ه٘ا يٷن و للج
ٚف من النهائي مستال اال  ٶند ال للممڤڗ  النٿقة مبلغ دپع يمكنه  مڤضڤٵ الخدمة أو للش  الٷمڤمية الهيئة ط

 .امٷنية النٿقة

  :للٖفع برائياإل  الطابع .5
ٚها من الدولة مصالح يمكن حت الحقيقي الدين لصاحظ ال يكڤڗ  أڗ يمكن ال الدپع أڗ بمٷن ٚي  تبڇئتها و تح

 .نهائيا

ع .6 شي  :املزمغ النفقاػ مراقظ ت
خيڇع وجڤد من يتحقڄ أڗ ٶليه الٷمڤمي امحاسظ قبل من الٷمڤمية النٿقة دپع پقبل   ٚاځ تأ  ٶلګ بامالي ام

ٙيخها ، يڇعشالتأ ٙقږ وضع ي تتمثل الت و بها املتڈم النٿقات ٚاقظ مضا و ختږ و تا  .امالي ام

  :التصفيغ عمليغ مغسا  .7
ع من كل مع التڤاپڄ من يتحقڄ أڗ امحاسظ ٶلګ ٚية الڤثائڄ و الحڤالة ، الٿاتٙڤ ٚڥ اال  التبڇي  صحة و وتطابڄ خ

ع ٶلګ امدونة الحسابية ٙقاماال   .الٿاتٙڤ

ٙضغ محل عٖم .8   : الٖفع معا
 أو امبلغ دپع دوڗ  تحڤڋ  وثيقة أية وجڤد ٶدم من التحقڄ امحاسظ ٶلګ ٶمڤمية نٿقة أڬ بدپع القيام قبل

ٚاٙ ،بيع  ( Cession )( A.D.T)  للٻيڇ بدين شٷاٙاال  منها و جزئيا تمنٷه ٙضة أڬ أو حجز ق ٚڥ، مٷا  ي يدخل و أخ
ٚباٶية، قدميةاال تمسها لږ النٿقة أڗ من أيضا التحقڄ   الباب ه٘ا ٚت الت الدولة الديڤڗ  كل أڗ مٷناه و ال  م

ٙبٷة ٶليها حابها تدپع لږ و سنڤات أ  التقادم بٷد ذلڊ لګ السبل كل استيٿا بٷد ل

ٚباعي ولية يتمتع الٷمڤمي پامحاسظ  .للدولة ملكا تصبح و جالها تسقٰ ال  ٶلګ امالية و الشخصية بامس

ولية يتمتع أڗ له يمكن كما ، له امڤكلة الٷمليات  تحـ امڤضڤٶيڗ خا٥اال بيڗ و بينه التضامنية بامس

ٚه ولية پإڗ ب٘لڊ و.أوام ٙ قت الٷمڤمي امحاسظ مسل  سڤا الٷمڤمية مڤاڋاال  ي) نق٨ ( عجز  يحدف ٶندما ٚ



 امكلفين وااعوان العموميغ امحاسبغ                                         الثاني الفصل
انيغ بتنفي٘  امي

 
54 

 

ٚاداتاال  بتحصيل مٚاال  تٷلڄ ولية تكمن و.النٿقات تسديد أو ي  الٷمڤمي للمحاسظ امالية و الشخصية امس

ٚپاته كل ٶن  : ب مٚاال  تٷلڄ ذا خاصة تص

 ٚوف ي الٷمڤمية للنٿقات تسديده ٚٶية، ٺيڇ ظ   ش

 ٚاسته   الٷمڤمية، الهيئات قيږ و ٙصدعال  حٿظه و ح

 ٚيكه ٚكات و القيږ و ٙصدعلال  تح   الحسابية، الح

 امحاسبية، و امالية للٷمليات امثبتة امستندات و الڤثائڄ ٶلګ محاپظته  

 يشٻله، ال٘ڬ للمنصظ امحاسظ بمهمة قيامه  

وڋ الٷمڤمي امحاسظ يٷتبڇ كما ٚپات ٶن مس  و امحاسبة مصلحة تسييڇ ي مساٶديه من تصدٙ الت ٺيڇه تص
ٚاقبته، و لسلطته الخاضٷيڗ ٚاپه تحـ هږ ال٘ين امڤظٿيڗ لصٿة تبٷا خيڇعاال  ه٘ه تكڤڗ  و م  ي امتمثليڗ و ش

 امكلٿڤڗ  الڤكال و املحقڤڗ  و الٿٷلي امحاسظ و امٿڤ٩ امحاسظ و السابقڤڗ  امحاسبڤڗ  و امصلحة أٶڤاڗ

ٚا وڋ الٷمڤمي للمحاسظ دپٷها و مڤاڋاال  قب٬ ٶمليات بإج  . الٷمليات ه٘ه ٶن ماليا و خصيا امس

 متثاڋاال  - ٙپضڤا الت وامٚاال  أڗ أثبتڤا ذا بٷقڤبة تهديد من الٷمڤمييڗ امحاسبيڗ كل امحاسظ قانڤڗ  يحم و

ٚڅ أڗ شأنها من كاڗ لها ولياتهږ تح  ( 21-90القانڤڗ  من 39 امادع( امالية و الشخصية مس

 ثانيا:مسؤوليغ امحاسظ العمومي: 
ع-ت   مسؤوا امحاسظ فيها يعتب التي الزمنيغ الفت

وڋ امحاسظ يٷد ٙيخ من٘ يسيڇه ال٘ڬ القسږ أو امصلحة داخل تقع الت امالية الٷمليات كل ٶن مس  تنصيبه تا

ٚيڊ يمكن ال الڤاقع ي و . مهامه انتها حيڗ لګ پيه وليته تح  تكٿل الت للٷمليات بالنسبة ال سابقيه بسبظ مس

ٚضه ما وپقا امصلحة تسلمه ٶند اٶتڇا٩ أڬ دوڗ  التحقيڄ بٷد بها ٚف و التنظيږ يٿ ٚيڊ و .الٷ ولية تح  مس

ٚد الٷمڤمي امحاسظ  ٶن الٷمڤمي امحاسظ يٷاقظ ال انه ال ، الٷمڤمية القيږ و مڤاڋاال  ي نق٨ أڬ ثبات بمج

 لګ ضڀ ، بالتصٿية الخاصة تلڊ أو الحقڤځ  وٶا بتحديد الخاصة كتلڊ نية بحسن لها تٷ٩ٚ الت خطااال 

يٚ أڗ ذلڊ ٚا ي السلطة كل له امالية ٛو ي دپع ٶن جزئيا أو كليا النية حسن امحاسظ ذمة ب  الحساب با

 .منه امطلڤب
 العمومي امحاسظ و بالصرف مراا  بين امسؤولياػ تحٖيٖ-2
ٚف يقبل ال أڗ امحاسظ واجبات من ڗ  ٚپها مٚاال  يكڤڗ  نٿقة ص  و للقڤانيڗ مطابڄ ٺيڇ أو ناقصا أو مٷيبا بص

ٙڬ  اللڤائح ٚف يقبل پال ه٘ا ٙٺږ و بها، الٷمل الجا ٙڬ اال  الٷ ٚپ٬ ه٘ا يكڤڗ  أڗ خاصة امالي و دا ٚيڄ ٶن ال  ط

ٚيڄ ٶن نما و ، مشاپهة حت أو السكڤت ٚاٙ من 10 امادع (مثبتة و مكتڤبة ٙپ٬ ٙسالة ط ٙڬ  الق ا  الخا٥ الٛڤ

ٚح ٚف مٚاال  يقڤم مٚ،لال  الٷادڬ السيڇ حسظ و   1980 )امالية قانڤڗ  من 24 امادع بش حيح أو بتكملة بالص  ت
ٚف مٚاال  ٚپڤ٩ بالص ٚف من ام ٚف مٚاال  أڗ بيد للقانڤڗ، وپقا امحاسظ ط ٙه بالص وڋ باٶتبا ٚپڄ ٶن مس  م

ٚد و امستمٚ بالسيڇ يلزمه ٶمڤمي  ٶليه تٷ٘ٙ ذا حت النٿقة دپع ٶلګ يح٥ٚ أڗ بدپال  تڤقڀ، بدوڗ  أڬ امط

ٚسالة متثاڋاال  ٚسلة ٙپ٬ ل ٚف من ام ٚيٚ أخيڇا حاسال  القانڤڗ  يمنحه پٷندئ٘ امحاسظ ط ٚف مٚاال  لتم  و بالص
ٚف ما هڤ خيڇ أو امكتڤب مٚباال  يٷ  امحاسظأمتثل  ذا الحالة ه٘ه ي و  ( La requisition écrite)  امكتڤب الت

خيڇ له٘ا الٷمڤمي ٚو٭ وپقا الت دها الت للش ولية من ذمته تٷٿى ، سنٙڤ  أڗ ٶليه و امالية و الشخصية امس
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ٚسلل ٚا حينئ٘ ي ٚي ٙع من كل لګ مٿصل تق ا ٚف مٚاال  ٶلګ الڤصية السلطة لګ و بامالية امكلٿة الٛڤ ٚف ي بالص  ظ

خيڇ ٙٺږ و  .أيام 03 ٚپ٬ أڗ امحاسظ ٶلګ پيجظ امكتڤب الت ٚپ٬ ڗاك ذا متثاڋاال  ي  :يلي بما مٷلل ال

 للدولة، بالنسبة ماٶدا امالية ٶتماداتاال  تڤپٚ ٶدم  

 الخزينة، أمڤاڋ تڤپٚ ٶدم  

 التصٿية، ثبات انٷدام 

 ٚائي،ا  ٺيڇ النٿقة طابع   ب

 ٚاقبة التأشيڇع انٷدام هلة الصٿقات لجنة تأشيڇع أو امطبقة النٿقات م  التنظيږ ي ٶليه منصڤصا  كاڗ ذا ام

 .به امٷمڤڋ 

ٚپ٬ حالة ي أما  الحالة ه٘ه ي امحاسظ پإڗ الٷمڤمية النٿقة تخل٨ تنظيمية و قانڤنية بنقائ٨ امبڇٙ ٺيڇ ال

ٙ  بسبظ القانڤنية للٷقڤبات يتٷ٩ٚ ٚپڄ يسببه ال٘ڬ الضٚ  پقده حد لګ الٷقڤبة تصل قد و الٷمڤمي، للم
 .منصبه

 ( LES CONTROLEURS FINANCIERS ) اماليون  امراقبون  :الثالث مطلظا

 اماليون  امراقبون  تعريف:ل و الفرع األ 

ٚاقبڤڗ  يخضع ٙع وصاية تحـ يٷملڤڗ  هږ و بهږ خا٥ أساس  لقانڤڗ  اماليڤڗ  ام ا  ك٘لڊ يسمڤڗ  و امالية ٛو

ٚاقبة ي مهامهږ تتمثل و (Les contrôleurs des dépendes engagées) بها املتڈم النٿقات بمڤاقبڤا  امسبقة ام

ٚوڗاال  بها قام الت تڈاماتلاال ٶلګ ٚف  م  كاڗ ڗ و حت ، الٷمڤمية امالية للٷمليات التنٿي٘ أٶڤاڗ من پهږ ، بالص

ال ٶمل كاڗ . الٷملية ي أساسييڗ كٿاٶليڗ يضٷهږ ال سهامهږ ٙضة و انتقاد محل ه ٚف من مٷا ٚيناال  ط  م

ٚف ي كٷمل ذلڊ يٷتبڇوڗ ذ طڤيلة مدع من٘ بالص ٚاقبة ٶن ٛيادع و التنٿي٘ ٶمليات يٷطل ضا  من امحاسبية ام

ٚاقبڤڗ  تدخل مجاڋ ٶن أما.الٷمڤمي امحاسظ قبل  و هيئات ميڈانيات ٶلګ يطبڄ پهڤ ، واسع جد پهڤ اماليڤڗ  ام
ٙات  و البلديات . و ياتالڤال  ميڈانيات ٶلګ و ، للخزينة الخاصة الحسابات و ، املحقة اميڈانيات و ، الدولة دا

ٙاتڤاال  سسات دا ٙڬ اال  الطابع ذات الٷمڤمية ام  دا
(1)

 

 اماليون  امراقبون  مهام الثاني:الفرع 

ٚاقبة ٶملية پإڗ 21-90 القانڤڗ  من 58 امادع حسظ   ٚيٷات احتڇام بهدف تكڤڗ  بها املتڈم للنٿقات ام  و التش
ٙية التنظيمات ٚاقظ تٷطي امادع نٿس و .امٿٷڤڋ  السا ٚف مٚلال  امستشاٙ صٿة امالي للم  امجاڋ ي بالص

ٙع ممثل كڤنه ثالثة مهملة تضاف امهمتيڗ لهاتيڗ ضاپةباال .امالي ا  :تامجاال  بٷ٬ ي امالية لٛڤ

 ٙع سلطة تحـ يٷمل ٶڤڗ  پبصٿته ا ٚاقظ پإڗ امالية، ٛو ٙع  بتمثيل مكلڀ امالي ام ا  و لجاڗ لدڥ امالية ٛو

ٙعاال  مجالس لدڥ و الٷمڤمية سڤاځاال  جمٷيات سسات و للهيئات التڤجيه مجالس و دا  ذات الٷمڤمية ام

ٙڬ،اال  الطابع ٚيٚ بصياٺة الشأڗ ه٘ا ي ملزم هڤ و دا ٙع لګ يڤجه سنڤڬ  تق ا  .الٷملية به٘ه يتٷلڄ امالية ٛو

 ٚف مٚلال  مستشاٙ بصٿته و ٚف يٷتبڇ پهڤ بالص سسات و للهيئات امالي التسييڇ ي ط  الطابع ذات الٷمڤمية ام

ٙڬ اال  ٚاقبتها يتڤلګ الت دا ٙكة مكلڀ پهڤ ، م ٚوڗاال  مع التنسيڄ و بامشا ٚف م  اميڈانيات تقديٚ مصالح و بالص

                                            
(1) ALI BISSAAD : op cit ; page116 
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ٙع لدڥ ا يع امتٷلقة ٶماڋاال  يخ٨ پيما امالية ٛو  ٶماڋاال  و باميڈانيات امتٷلقة امناقشات كل و ٶتماداتاال  بتٛڤ

 الٷمڤمية څماللال  ناجع و پٷاڋ بتسييڇ تسمح الت قتڇاحاتاال بتقديږ ذلڊ و لها التحضيڇية

 ٚاقبة ٶڤڗ  بصٿته أما ٚاقبة مكلڀ پهڤ ، م ٚٶية بم  ميڈانيات ٶلګ امحملة بالنٿقات امتٷلقة لتڈاماتاال ملٿات ش

ٙڬ  ٶمل كل ٶلګ ك٘لڊ و ، للخزينة الخاصة الحسابات ٶلګ و ، التجهيڈ و التسييڇ  يٷطي و مالي أثٚ يتضمن دا

ٚته ب٘لڊ  ثباتاتاال و امالية الڤضٷية و ، اللتڈامات محاسبة بمسڊ ملزم پهڤ ساساال  ه٘ا ٶلګ .الخاصة تأي

ٚپڤضة أو اممنڤحة بالتيڇات امتٷلقة  .ام

 امراقبغ ليغ و نوعيغ : ثالثالفرع ال

ٚسڤم من 9 امادع حسظ - و ٙيخ الصادٙ 414-92 ٙقږ التنٿي٘ڬ ام ٚاقبة امتٷلڄ 1992 نڤپمبڇ 14 بتا  امسبقة بام

 پٷاڋاال  و بالنٿقات لتڈاماال ٶمليات پإڗ بها، املتڈم للنٿقات

ٚاقظ للتأشيڇع تخضع أڗ يجظ للمڤظٿيڗ امهنية الحياع بتسييڇ امتٷلقة  بٷد ذلڊ و امالي ام

 ٚاقبة ٚف؛ مٚاال  بصٿة امتٷلقة الٷناصٚ م   بالص

 ٙمة امطابقة   ؛ بها امٷمڤڋ  التنظيمات و القڤانيڗ مع للنٿقة الصا

 ٚ؛ امالية امناصظ أو ٶتماداتاال  تڤپ  

 حيح التحميل   للنٿقة؛ ال

 ؛ املحقة الڤثيقة ي امتضمنة الٷناصٚ مع لتڈاماال مبلغ تتطابڄ  

 بها امٷمڤڋ  التنظيمات بتطبيڄ تڤضع التأشيڇ ٶندما ٙأڬ أو التأشيڇع وجڤد.  

خيڇع محل تكڤڗ  الت الٷمليات - ٚاقظ تأ خيڇع محل تكڤڗ  الت الٷمليات تصنيڀ يمكن امالي ام ٚاقظ تأ  امالي ام

 .بالنٿقات اللتڈام ٶمليات الثانية و امستخدميڗ، بتسييڇ متٷلقة ٶمليات ولګاال : هما مجمڤٶتيڗ لګ

 امستخدميڗ بتسييڇ متٷلقة ٶمليات ( Les actes de gestion des personnels ): 

ٚاقبة ،ه٘ه ٚع  التڤظيڀ ي قبڤڋ  ،  تسمية :من للمڤظٿيڗ امهنية بالحاع الخاصة الٷمليات بكل تتٷلڄ ام  و االج
ٙجات ي التڇقيةماٶدا  التٷڤيضات، ذ الد ٚاقبة تشمل ، ٚٙع سميةاال  القڤائږ ك٘لڊ ام  سنة كل نهاية ٶند امح

ٚية  الحاالت و القڤائږ و مالية، ها تخضع الت  امكملة أو امٷدلة و وليةاال   ( Les états matrice )التقدي  بدٙو

ٚاقظ أساسية مهمة هي للمڤظٿيڗ امن امساٙ متابٷة بأڗ حظةامال  تجدٙ و .للتأشيڇع  احتڇام بٷد ه٘ا و امالي للم

ٚاقبة پٷملية .الٷمڤمية وامحاسبة الٷمڤمي الڤظيڀ قڤاٶد تطبيڄ و  جانظ : جانبيڗ تتضمن امڤظٿيڗ تسييڇ م

ٚٺږ ٶلګ و امالي، الجانظ و ساس اال  القانڤڗ  ٚقابة ٶمليات ٶلګ أدخلـ الت التٻييڇات من ال ٚف من امطبقة ال  ط

ٚاقظ أڗ نجد ، الٷمڤمي الڤظيڀ هياكل  .ولڤياتاال  بنٿس احتٿٴ امالي ام

 بالنٿقات اللتڈام ٶمليات )les actes d’ engagement des dépenses (:  بالنٿقات امتٷلقة لتڈاماال ٶملياتكل 

ٚاقظ لتأشيڇع تخضع التجهيڈ و التسييڇ  .امالي ام

 ٚڥ  ٶمليات خيڇع خاضٷة أخ ٚاقظ لتأ  autres actes soumis au visa امالي ام

ٚاقظ تمكيڗ بهدف ( ٚاقبة و متابٷة من امالي ام ٚف من امتخ٘ع امالية والڤقائع امالية الٷمليات مجمڤٵ م  مٚاال  ط

ٚف ٚاقبة هلل٘ه يڤسع التنظيږ پإڗ ، بالص ٚڥ  لٷمليات ام  و اميڈانيات بتنٿي٘ متٷلقة حقيقتها ي تكڤڗ  الت و أخلل
ها تخضع تيةاال ملياتٷال پإڗ ليابالت ٚاقظ لتأشيڇع بدٙو  : امالي ام
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o ع أو طلظ بسند يتٷلڄ التڈام كل ع مبلغ ٶندما نمڤذجية بٿاتٙڤ  الٷمڤمية؛ الصٿقات حد يتٷدڥ الٿاتٙڤ

o ٚاٙ كل ٙڬ  ق ا  ب ٶتماداال  تحڤيل أو اٶتماد بتسييڇ تكٿل أو ٶتمادباال  تٿڤي٬ أو ٶانة يتضمن ٛو

o ٙيڀ، بتٷڤي٬ يتٷلڄ التڈام كل  .نهائية بٿڤاتيڇ امبڇٙع  بالڤكيل للنٿقات ضاپةباال  ملحقة، بأٶبا أو امصا

ات -   ٚا ٚاقبة ج ٚاقبةتنٿي٘  مدع أو پتڇع تشمل و :(Les procédures de contrôle ) ام ٚاقبة ٶملية نتائج و ام  ام
ٚقابة تنٿي٘ مدع أو پتڇع -   ٚسڤم :)Délai d’ exécution du contrôle ) ال  مدع حدد 92-114 ٙقږ التنٿي٘ڬ ام

ٚاقبة ٚف من التأشيڇع منح و ام ٚاقظ ط ٚع بمدع حددت حين لي،اام ام  كاڗ ذا و .التأشيڇع منح أيام ( 10 ) ٶش

ٙاسة يتطلظ بالتالي و تٷقيدات يتضمن املڀ ٚپع أو تمدد امدع ه٘ه پإڗ مٷمقة د ٚوڗ لګ ت  و يڤما، ( 20 )ٶش
ٚياڗ مدع تبدأ ٙيخ من الس ٚف من لتڈاماال بطاقات استقباڋ تا ٚاقظ مصالح ط  .امالي ام

ٚاقبة نتائج -   ٚاقبة ڗ :(Sanction du contrôle ) ام خيڇع ) للتأشيڇع تخضع الت بها املتڈم النٿقات م  التأ

ٚاقظ ٶندما تكڤڗ  ( بالقبڤڋ  ٚاقبته و پحصه بٷد و امالي ام  مع يتطابڄ النٿقة ملڀ أڗ لګ خل٨ النٿقة ڀلم م

 .امٷنية للهيئة ةياميڈان وضٷية و القڤانيڗ

ٚاقظ ٶندما ٙ  امالي ام ٚاقبة، الخاضٷة النٿقة ملڀ ٶناصٚ ي نق٨ هناڅ بأڗ يقٚ ٙ  پإنه للم قتا ٙپضا ما يقٚ  م

ٚپ٬ حالة أڬ خيڇعاال  الحالة ي و .نهائيا ٙپضا أو ٚف مٚاال  بإمكاڗ النهائي ال ٙ  أڗ بالص وليته تحـ النٿقة يمٚ  مس

ٚاٙ و ٙع خله من يٷلږ و مبڇٙ بق ا ٚپ٬ ڗ .امالية ٛو ٙ  ال ٚاقظ قبل من امحٚ ٚع شكل يأخ٘ امالي ام  كل تتضمن م٘ك
ٚاجع ك٘لڊ و امستخصة املحظات ٚاقبة بالقضية امتٷلقة القانڤنية للنصڤ٥ ام ٚاٙ ه٘ا ،و امٷالجة و ام  الق

ٚپ٬ ٙ  أڗ يجظ بال ٚع يحٚ ٚف مٚلال  واحدع م  .بالص

o ٚپ٬ قـ ال ٚا هڤ :( Le rejet provisoire ) ام ٚ  يسمح ال٘ڬ االج ٚفلالم  ي يكڤڗ  و النٿقة ملڀ بإتمام بالص
 :التالية الحالـ

 ٚٶية ٶدم يتضمن التڈام اقتڇاح حيح القابل و الش  للت

 امقدمة، امبڇٙع للڤثائڄ نق٨ أو ٺياب  

 ٚپقة الڤثائڄ ٶلګ املحظات بٷ٬ نق٨   .للنٿقة امبڇٙع و ام

ٚپ٬ ه٘ا و قـ ال ٚاقبة التنٿي٘ية للٿتڇع يخضع بأدلة امدٶږ ام  .الحالة بحسظ يڤما 20لګ 10 من امحددع و للم

o ٚپ٬ ٚپ٬ :( Le rejet définitif ) النهائي ال ٚا هڤ النهائي ال ٚاقبة له تخضع ال٘ڬ الثاني االج  ، بها املتڈم النٿقات م
 : نتيجة يكڤڗ  هڤ و

 اتلال  بها املتڈم النٿقات مطابقة ٶدم ٚا   بها امٷمڤڋ  القڤانيڗ و ج

 امالية امناصظ أو الٷتمادات تڤپٚ ٶدم  

 ٚف مٚاال  احتڇام ٶدم حيح و بالص ٚپ٬ ٶلګ امدونة املحظات ت قـ ال ٙكها وٶدم ام  .تدا

o  ٛ ٚپ٬ تجاو ٚپ٬ : ( Le passer- outre ) ال  يستطيع ال امحاسظ ڗال  مٻلڄنٿڄ  ي النٿقة ملڀ يضع النهائي ال

ٚاقظ تأشيڇع بدوڗ  الٷمڤمية النٿقة قيمة يدپع و ينٿ٘ أڗ القانڤڗ  ڋخال من ٛ  و امالي، ام  الحالة ه٘ه لتجاو

ٚسڤم من 18 امادع پإڗ امسدودع ٚااال  انه ٶلګ 414-92ام ٙت  Le passer outre ال٘ڬ ج ٛ  قد ٚپ٬ تجاو  سمح ال

ولية تحـ و النٿقة بتنٿي٘ ٚف امٚ مس ٚپ٬ حالة پٿي. بالص ٚف مٚاال  بإمكاڗ النهائي ال ٚيٚ بالص  و النٿقة تم
 ٛ ٚپ٬ تجاو وليته تحـ ال ٚاٙ ذلڊ و مس ٚسله و ذلڊ پيه يبڇٙ بق ٙع لګ ي ا  ه٘ا لكن و ، بامالية امكلٿة الٛڤ
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 ٛ ٚپ٬ التجاو ٚپ٬ أنه حين ، تالحاال  كل ٶلګ مٷمږ ٺيڇ لل ٚپ٬ أڗ : حالة ي ي  تبالحاال  متٷلڄ كاڗ النهائي ال
 : التالية

 ٚف مٚاال  صٿة حالة  بالص

 ٺيابها أو ٶتماداتاال  تڤپٚ ٶدم حالة 

 القانڤڗ  ٶليها ين٨ الت التأشيڇات ٺياب 

 حيح ٺيڇ التحميل حالة ٛ  ٶنه ينجٚ ال٘ڬ للنٿقة ال  مبالغ أو ٶتماداتاال  ي تٻييڇ أو ٶتماداتاال  ي تجاو

ٚف مٚلال  امخص٨ پالهام٤.اميڈانية ٛ  بالص ٚپ٬ لتجاو ٚپ٬ پإڗ ساساال  ه٘ا ٶلګ و ، محدد جد هڤ ال  ال

ع سبابباال  امبڇٙ ٺيڇ النهائي ٚف مٚاال  پإڗ ، هأٶال  ام٘كٙڤ ٚٺظ ال٘ڬ بالص ٙسة ي ي ٚااال  ه٘ا مما  ٶليه يجظ ، ج

ٚسل أڗ ٚاقظ ي ٚپقة لتڈاماال بطاقة امالي للم ٚاٙ م ٛ  بق ٚپ٬ تجاو  تحـ و النٿقة ملڀ ٶلګ للتأشيڇع ذلڊ و ال

ولية ٚف مٚاال  مس  .بالص

 : امالي امراقظ مسؤوليغالفرع الرابع :

ولية ٚاقظ مس ولية هي نڤابه ك٘لڊ و امالي ام  للٷقڤبة تحديد تٷطي ال  پالنصڤ٥ ، خا٥ تحديد بدوڗ  مس

ولية له٘ه امخصصة ولية ه٘ه تحديد يمكن لكن و ، امس  انطلقا امس

 : التالية الٷناصٚ من

ٚف من ٶقڤبة- ٚپة ط ٚامات پ٩ٚ بإمكانها په ، للمحاسبة الٷلګ للمجلس امالية و باميڈانية نضبا٭اال  ٺ  ٺ

ٚاقظ ٶلګ مالية  ذلڊ و امالية و اميڈانية مجاڋ ي بها امٷمڤڋ  7 – 20 للقڤانيڗ احتڇامه ٶدم حالة ي امالي ام

ٚية ث-88 للمادع تطبيقا  و للقڤانيڗ مخالٿة امادع ه٘ه تٷتبڇ حين امحاسبة، بمجلس امتٷلقة 20-95 ٙقږ لالم
سس ٺيڇ للتأشيڇع ٙپ٬ كل " امالية و اميڈانية قڤاٶد  " للقڤانيڗ خلٿا أٶطيـ اممنڤحة التأشيڇع حالة أو ، م

وليته ٙع أمام مس ا وليات و مهام أڗ حين ، امالية ٛو ٚاقبيڗ مس ولية لنظام تخضع امالييڗ ام ٙم مس  من صا

ٙع قبل ا ٚاقبڤڗ  امالية، ٛو ٙساڋ ملزمڤڗ  اماليڤڗ  پام ٙع لګ سنڤية حڤصلة مالية سنة كل نهاية ٶند بإ ا  امالية ٛو

ٚاقبيڗ أٶماڋ و نشاطات تخ٨ ٙڗ  الت و امالييڗ ام ولية تكڤڗ  أڗ اممكن للمحاسظ التسييڇ حسابات مع تقا  مس

ٚاقظ خيڇات منح حالة التهام، ٙهن مڤضڤٶة امالي ام  البٷ٬ ٙپ٬ أو للقڤانيڗ مخالٿة و بها مسمڤح ٺيڇ تأ

هلة هي و خٚاال  ٚاقبڤڗ  .للقبڤڋ  م  سجلـ و الٷمڤمية بالنٿقات لتڈاماتال محاسبة بمسڊ ملزمڤڗ  اماليڤڗ  پام

ٚپ٬ و التأشيڇات منح ٚاقبة و امتابٷة الٷمڤمية اميڈانيات بنڤد من بند لكل اماليلة ٙصدعاال  متابٷة ك٘لڊ و ال  ام
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 خاصغ الفصل

ٙاضنا لٙتٷڋ خالڗ م ڗ لٷامة تبیانیة ٛالمیوامیة ولٷمت اسساؤلموڋ امٿاهیمي حڋ خدمو هڋ ، ولٿصاه٘  سةد
یٷیة ٶلى ٙلتشاة ٭لسلاقابة ٙمنها ٩ٙ لٻڗ اكام ولٷالف دوڋ السابع پي مختلٙڗ القالى ود نیة تٷٛالمیأڗ النا 

ٛڗ، والتوایة ولسناهي دئ لمباڗ اٶة موال ٶلى مجمنیة ٛالمیوم اتق ال، ومةولحكا ، لیةولشمدع واحولوا
م لٷاوڬ المٷن٥ امة مالیة للشخڗ ذمٙه یخدڬ نها مبلغ نقأمیة ٶلى ولٷمت النٿقااپنا ٶلى ٙكما تٷ٥ لتخصیوا

یع ٙلتشاپي ت سیماتق، ویةظٚنت لى تقسیمامیة ولٷمت النٿقام اتقسیڅ لذك، ولٷامةت الحاجاٵ اشباد قص
لٷامة ت النٿقااٶلى ٱ لتي تحاپٛع اجهاپة ٙلمٷٛ، ولتجهیت انٿقاٙ، ولتسییت الى نٿقام لتي تنقسٙڬ ائٛالجا

ٚځ سنت  ليوالمڋ الٿصڋ اخالڗ قابیة مٙلت الهیئاواقابة بصٿة ٶامة ٙلالى ماهیة ط
سسات ي ٚقابة كڤسيلة الٷمڤمية امحاسبة اٶتماد تږ الٷمڤمية ام مڤاڋ لګٶ لل  ه٘ ظل ي الٷمڤمية ا

سسات شٚ پيها ينٷدم الت ام ٚبح م ٚف تږ ولقد  . ال  ذلڊ هي الٷمڤمية امحاسبة أڗ ٶلګ البحن ه٘ا ي التٷ

ات و القانڤنية النصڤ٥ يحدد ال٘ڬ النظام ٚا ج ٙية ا دا ٚف من تنٿي٘ها الڤاجظ ا ٶڤاڗ ط  ،په امحاسبيڗ ا

ٚا قانڤنيا أساسا تٷتبڇ ذا مڤاڋ لطبيٷة نظ  تداوڋ  و حٿي بمهمة يخت٨ ال٘ڬ الٷمڤمي امحاسظ يتداولها الت ا

مڤاڋ طاٙ ه٘ا ي و الٷمڤمية القيږ و ا ٚٵ وضع ا  االستٷماڋ تحقيڄ لګ تهدف تنظيمية و قانڤنية قيڤد ٶدع امش

مثل ٙد ا ٚشادع ، الٷقلنة حين من الٷمڤمية للمڤا مڤاڋ تسييڇ ي االقتصاد و ال  ٙقابة بتطبيڄ ذلڊ و الٷمڤمية ا

ٙمة ٚع و صا  و للدولة الٷمڤمية اميڈانية بنڤد تنٿي٘ قڤاٶد باحتڇام املزمة الٷمڤمية امحاسبة أٶڤاڗ ٶلګ مستم
ٚوٶية ضماڗ  . امالية ٶملياتها مش
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 تمهي
ٚقابغ ٙڬ  امجاڋ في ال ٚقابغ تكت٦  اإدا ٙها ال ٙیغ ڣظیفغ باعتبا  ماحظغ، لګ ڴهٖف حین خاصغ أهمیغ لها دا

، ڣقیاٝ ٚفغ اادعا هٖاف تحقیڄ مٖڥ ڣمع ٚع ا ڗ مسبقا،ڣل٘لڊ امسط  عطا هڤ الفصل ه٘ا في الهٖف ف

ٚع ٚقابغ امتعلقغ امفاهیږ لبع٬ شاملغ نظ  ڣكیفیغ سغ،أڣااالٖٙ  من الهٖف تحٖیٖ في أهمیغ من لها ما بال
  ثانیا امعالجغ

ٚفـ لقٖ ٚقابغ ع ٙيغ العلڤم مجاڋ في ڇاكبي ٙاتطڤ  اماليغ ال  يسمِ بشكل العام اماڋ قبغٚام خاڋ من ڣاماليغ اإدا

ٛ  بعٖم ٚف امتعلقغ ڣالتنظيماػ القڤانيڗ تجاڣ ساسيغ الٖعائږ أهږ من تعٖ ڣأصبحـ العمڤمي، اماڋ بص  ا

ٙع لڊ ڣامالي، امحاسب مجاڋ في خاصغ العامغ لإدا ع من٘ أڬ القٖم من امجتمعاػ مختلڀ بڢ أخ٘ػ ما ٗڣ  نش

 ڣ النهظ أشكاڋ مختلڀ من حمايتڢ في أملغ قبتڢٚام ڣحتميغ العام اماڋ هميغ ٚانظ العام للماڋ ڣملكيتها الٖڣلغ
 التب٘يٚ
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قاب :الثالث الفصل  امالي ال
قاباإطا امفاهيمي ل :اأول  امبحث  ل

يخي تط  :ااول  امطل ظيفي التا قاب وال  امالي لل

ع اا  يخي تط  : ول الف قاب التا  امالي لل

ٚقابغ تكن لږ نما اليڤم ڣليٖع ال ٚػ ڣ ٛماڗ م ٙ  ب  ٙافقـ حين الحاضٚ، يڤمنا لګ ڣصلـ حت متعاقبغ ڣعصڤ

ٚقابغ ٙاػ نشڤ ال ػ اإنسانيغ، الحضا ها، ڣتطٙڤ  ا اليڤم نجٖها الت ڣتنظيماڴها ڣأشكالها مامحها ڣما بتطٙڤ
 .امجاڋ ه٘ا في سبقنا من ڣأفكاٙ جهڤد ليڢ تڤصلـ ما خاصغ

ٗا حٖاف في النظٚ أمعنا ما ف ٙيخيغ ا ٙاػ التا ڗ لڤجٖنا اإنسانيغ، للحضا ٚقابغ ب ٚفـ ال ٚافٖين باد في ع  من٘ ال

لڤاٍ تبيڗ ٗ السنيڗ، اف كاديغ باللغغ مكتڤبغ قڤانيڗ ڣجڤد علګ الباد تلڊ في ڣجٖػ الت الطينيغ ا  لګ تشيڇ ا

ٚاقظ كاڗ ڣقٖ امعاصٚ، التٖقيڄ في امستعملغ امصادقاػ يشبڢ ما ٙيٚ لګ يستمٸ ام  امتعلقغ امڤظفيڗ تقا

ٜڣڗ  .ٗلڊ علګ ليحاسبهږ لڢ نفاقهږ ڣكيفيغ بامخ

ٚائٸ بع٬ نصـ ڣلقٖ ٙمغ عقڤباػ علګ الفًڇع تلڊ في ڣالقڤانيڗ الش  لګ تصل العام اماڋ علګ يتعٖڥ من بحڄ صا

ٚيعغ من السادسغ امادع نصـ حين اإعٖام، عقڤبغ ابي، ش ٙ  مٖينت في ڣجٖػ ڣالت حامٙڤ  مايلي علګ ڣبابل أڣ

ٚځ  ٗا" لهغ تعڤد حاجغ ٙجل س ڗ للقصٚ، أڣ ل ٚجل ٗلڊ ف  الحاجغ بيٖه تڤجٖ من ك٘لڊ ڣيعٖم يعٖم، ال

ٚڣقغ  ."امس

ٚځ  في اما ٚػ الش ٚاځ في ظه ٚع الع ٚيڤڗ  يقطنڢ امحاسبغ فك  ڣجٖػ حين امياد قبل عام أاف ثاثغ قبل السڤم

ٚسائل ال٘ڬ الكاتظ ڣضائڀ ٚا ا البيٸ ڣعقڤد القانڤيغ ڣالڤثائڄ ال  محاسبا يعمل كڤنڢ لګ ضافغ ڣاافًڇا٩ ڣلش

ٚع أڗ اشڊ الغنائږ، لتٖڣين ٚعـ ڣقٖ ٗاڴها، بحٖ ٙقابغ تعن محاسبغ ڣجڤد فك ڣڗ امنظمغ القڤانيڗ ش  للش

ٙع ٙع ه٘ه اختصاصاػ من ڣڗ  كا ڣماڋ، ا اادا شغاڋ علګ ڣلسهٚ ا الشكاڣڥ  في التحقيقاػ اادا ٚاعاع الهامغ ا  ڣم

ٚائظ تحصيل في الٖقغ ٙع مٖيٚ ڣڗ  كا الض ٜيغ اادا ٚك  عن دقيڄ حساب كشڀ بتقٖيږ يقڤم الڤقـ ٗلڊ في ام

ٜٙاعغ محاصيل قيمغ ٚيغ معالږ تتضح ڣب٘لڊ لٖيڢ، ال لغ نظ  1 .العهڤد تتلڊ في بها معمڤا كاڗ الت امسا

ٚعڤنيغ مصٚ في ٚػ الف ٚع طه ٚقابغ فك ٙيغ ال ٙع تتڤاها الت اادا  هناڅ فكاڗ امياد، قبل عام ألڀ حڤالي قيل اادا

ٚيٸ ٙ  تش ڣلګ مادتڢ في تظمن ال٘ڬ محظ حڤ اػ ا ٚا ٚائظ تسليږ في تستعمل الت السفن اغتصاب منٸ ج  ا الض
ٚابيڗ لهغ ڣلق اػ تضمن كما ا ٚا ٚشڤع ضٖ ج ٚبيغ تحصيل في ال  .العامغ الض

ٚڣماني العصٚ في أما ٚػ فقٖ مصٚ في ال ٚاقظ ڣظيفغ ظه ٚاد ( الخا٥ الحساب م  الغيڇ اماليغ امسائل ب٘لڊ ي

ٚماػ ٗللڊ ڣمثاڋ عاديغ ٙاض  الحكڤمغ تحصلها الت الغ مڤاڋ ڣ ٙڴها أحكام يصٖٙ صاحظ لها لي٠ الت ڣ  بمصاد

 العصٚ ٗلڊ في الڤضائڀ أخطٚ من الڤظفيغ ه٘ه كانـ حين )

ع ظيفي التط : ثانيال الف قاب ال  امالي لل

 ٙ ٚقابغ مفهڤم تطڤ ٙ  اماليغ ال  امالي بمفهڤمها بٖأػ حين .للمنظماػ امالي النشا٭ تحكږ الت امباد بتطڤ

ٚقابغ علګ التقليٖڬ ٚاجعغ علګ القائمغ امحاسبيغ ال  .اماليغ القڤانيڗ تطبيڄ سامغ من ڣلتحقڄ ا امستنٖيغ ام
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ٚقابغ أڗ  ٚع تعٖ لږ الحٖين امنهج ڣفڄ اماليغ ال اػ علګ قاص ٚا ٚاجٸ تتبٸ الت اإج ٚفاػ ا الحساباػ م  ڣلتص

ػ بل اماليغ، ٜع أعماڋ تقييږ لګ امفهڤم ه٘ا تجاٛڣ جه ٚقابغ الخاضعغ ا ڴها مٖڥ ڣقياٝ , لل ٙڴها كفا  علګ ڣقٖ

هٖاف تحقيڄ ٜمن ڣفڄ امڤضڤعغ ا  .لها امحٖد ال

ڗ القڤڋ  يمكننا ٗا   ٚقابغ عمليغ ب ٚقابغ في مستقل جهاٛ لګ امحاسبغ ديڤاڗ في قسږ من انتقلـ اماليغ ال  اماليغ ال

ڣڋ  امطلظ في نتناڣڋ  ٚقابغ مفهڤم :ا ٚقاب العمليغ :الثاني امطلظ ڣفي ال  :الثالن امطلظ ڣفي ،ڣظيفتها ڣمبادئها  غيال

ٚاحل ٚقابغ خطڤاػ ڣم  بال
قاب :لثانيا امطل م ال  :مفه

ٚيڀ هناڅ ٚيڀ لغڤڬ  تع ٚقابغ اصطاحي ڣتع  .جانظ لكا مفهڤم تحٖيٖ ڣسنحاڣڋ  لل

ع قاب : اأول  الف م ال  مفه
ي: اوا قاب لكلم اللغ  التع  ال

ٚقظ ٙقيظ ٙقابغ كلمغ أصل ٚه في ه ٙقابغ ، ٙصٖ ، حاٗٙ ، انتظٚ ، حٝٚ أڬ ٙقڤبا ي  )خافڢ (أم
1

 

ٚسڢ أڬ قبغ اٚ م اقظٚ ي  اقظٙ  :أنها علګ خٚ معجږ في اللغڤڬ  معناها جا كما ٚقابغ ڣ  .احظڢ ، ح  أڣ القڤع تعن ال

ٚاجعغ ڣ التفتي٤ عن كما التڤجيڢ سلطغ  .العمل م

ٚاسغ أڣ السهٚ تعن ڣ ٚصٖ ك٘لڊ ڣ الح     اماحظغ أڣ ال
2

 

ي :اثاني  ااصطاحي التع

ٚقابغ فمضاميڗ عٖيٖع اػٙ اعتبا تحٖيٖه يصعظ ااصطاحي امعن ٙع أعماڋ علګ ڣتتنڤٵ تتسٸ ال  ڣك٘لڊ اإدا

ثيڇ ٚيغ الخلفياػ ت ٚيڀ علګ ڣالعلميغ ڣااجتماعيغ ڣااقتصاديغ ڣالسياسيغ ڣاإيٖيڤلڤجيغ الفك ٚقابغ تع  مما ال

 .مڤضڤعيغ غيڇ يجعلها

ٚيڀ صعڤبغ مٖڥ تبڇٛ اػٙ ااعتبا ه٘ه ضڤ ڣعلګ ٚقابغ تع ٚيفا ال  .ڣمانعا جامعا ڣمڤضڤعيا دقيڄ علميا تع

ٚيڀ سغٙاڣد امڤضڤٵ بعناصٚ لإمام منا ڣمحاڣلغ ٚيفاػ نقٖم بعمڄ امبٖأ له٘ا التع ٚقابغ امتعلقغ التع  .بال

ي 1-  :فايل هنر  تع

ٚقابغ ٙع التعليماػ ڣ امڤضڤعغ للخطغ طبقا يحٖف ٧  كل كاڗ ٗا كما التحقيڄ هي ال  امحٖدع امباد ڣ الصاد

ٚضها اڗ ڣ ٙع هڤ غ خطا ڣ الضعڀ نقا٭ لګ اإشا ٚ  منٸ ڣ معالجتها  بقصٖ ، ا  علګ تطبڄ أنها كما حٖڣڵها ٙاتك

شيا– ٧  كل فعاڋ ، الناٝ ، ا 3 ا
  

ي 2- وي هيا إب  تع  :د

ٚقابغ نها ال هٖاف ڣ البڇنامٌ أڗ من التحقڄ خالها من يمكن أداع ب سلڤب تحققـ قٖ ا ٙجغ ڣ امعيڗ با  بٖ

ع ٜمن الجٖڣڋ  ڣفڄ أڬ للتنفي٘ امحٖد الڤقـ في ڣ امحٖدع الكفا 4  التنفي٘ لعمليغ  ال
 

                                            
1ٚا ٙاساػ مكتظ ، الهٖڥ قامٝڤ قاتي،  هيږ ب   205 ٥ ، 1999 الهٖڥ، داٙ ، الٖ

2ٚم ٚڣڗ ڣ الستاني  ك ٚځ، داٙ بيڇڣػ، ، 39 الطبعغ ، ڣاإعام اللغغ في امنجٖ ، خ   274 ٥ ، 2005 امش

3ٖٚيږ عب ٙع ، مصطفى أبڤ الك ٙف، داٙ مصٚ، ،)العملياػ – الڤظائڀ – امفاهيږ( ڣالتنظيږ اإدا  ت24 ٥ ، تةة2 امعا
4ٙع في الڤجيڈ ، العلي مهنا محمٖ ئٖٚاال ٚيا٩ ، العامغ اإدا يٸ للنشٚ السعڤديغ الٖاٙ ، ال   93ت ٥ ، 984ت ، ڣالتٛڤ
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ٚيڀ يخ٨ فيما أما ٚقابغ تع ڗ اماليغ ال  ، الفح٨ ، كاماحظغ ، مفاهيږ عٖع لها يصطلح امختصيڗ معظږ ف
ٙنغ، التڤجيڢ، جيل امقا خيڇ ڣه٘ا ، العام اماڋ تخ٨ نها ... التفتي٤ أڣ الت ٙيڀ لڢ ا  يمكن ، عٖع تعا

 :يلي فيما تلخيصها

 أڣ بڢ يخت٨ أڗ دڣڗ  . منڢ اانتفاٵ حڄ لهږ منهږ مجمڤعغ أڣ جميعا للناٝ ملكيتڢ تكڤڗ  ما هڤ :العام امال

1لنفسڢ أحٖ يستعملڢ
 

ٚفـ كما ٚقابغ ع  نيغڈاامي قڤاعٖ تنفي٘ بمٖڥ العامغ الهيئاػ ٛم ا الـ من التحقڄ أنها علګ العامغ نيغڈاامي علګ ال

ٚف فعا تږ هل بمعن نيغ،ڈاامي ڣ اماليغ قانڤڗ  في جا ما حسظ صحيحا، تنفي٘ا بنڤدها ڣ  في العامغ النفقاػ ص

ٚ  تحصيل  ڣ اختاٝ، ڣ تب٘يٚ ڣ تبٖيٖ دڣڗ  ڣ مڤضڤعها 2السليږ الڤجڢ علګ العامغ داػا اإي
 

ٚقابغ القانڤني امٖلڤڋ  أما ٚقابغ فيعن اماليغ لل ها يتږ هيئاػ بها تقڤم الت ال  سنٖ أڬ أڣ نظام أڣ بقانڤڗ  نشا

 أڣ للقانڤڗ  اماليغ اآثاٙ ٗڬ العمل مطابقغ لګ ڴهٖف ڣ السنٖ ٗلڊ بمڤجظ اختصاصاڴها تحٖد ڣ أخٚ قانڤني

 منها كاڗ ما سڤا تحكمڢ الت القانڤنيغ القڤاعٖ مختلڀ )للقانڤڗ  اماليغ اآثاٙ ٗڬ العمل( مطابقتڢ أدځ بمعن

ٚف مطابقا امالي العمل يكڤڗ  أڗ أڬ القانڤني الشكل طاٙ في داخا  طاٙ في داخا منها كاڗ ما أڣ القانڤني للتص

ٚقابغ من النڤٵ ه٘ا بمڤجظ يتږ ڣ مكڤناتڢ ڣ فحڤاه ڣ التصٚف طبيعغ في تنظٚ الت هي ڣ القانڤني امڤضڤٵ  ال

ٚ  ڣ النفقاػ حين من امالي التصٚف ٙقابغ 3العامغ داػااإي
 

ٚيڀ استنتاه يمكن سبڄ ما خاڋ من ٚ  تع ٚقابغ ئياج   :يلي كما اماليغ، لل
ٚقابغ ٚف الحڄ هنا لها أعلګ سلطغ جانظ من اجعغٚ ام ڣ الفح٨ ڣ افٚ اإش هي اماليغ ال  سيڇ كيفيغ علګ للتع

كٖ التنظيږ داخل العمل مڤاڋ استخٖام حسن من للت ٚ  في العامغ ا غ ٙد أڗ من ڣ لها امخصصغ ٩اا  امڤا

كٖ ڣ بها، امعمڤڋ  التعليماػ ڣ اللڤائِ ڣ للقڤانيڗ طبقا تحصل ٚڣٵ تحقيڄ مٖڥ من للت ع هٖافڢ امش  بغ بكفا

مڤاڋ علګ امحافظغ ٩ٙ كٖ ڣ العامغ ا عماڋ نتائٌ تحٖيٖ سامغ من الت دا معٖاػ تحسيڗ ڣ اماليغ، ا  ڣ ا
ٚ  ڣ امخالفاػ عن للكشڀ سباب في البحن ڣ فاػااانح  لتفادڬ عاجها ڣسائل ٍااقًڇ  ڣ حٖڣڵها لګ أدػ الت ا

 ٚ  .مستقبا ٙهااتك

ٚيڀ يمكن ڣعمڤما ٚقابغ تع ٚقابغ يمكن أنها علګ اماليغ ال  النڤاحي جميٸ في نيغااميڈ  تنفي٘ سامغ علګ امنصبغ ال

ٙيغ، ڣالقانڤنيغ ااقتصاديغ ساليظ الڤسائل من جملغ ڣهي ڣاإدا  نيغااميڈ  تنفي٘ متابعغ من السلطغ تمكن الت ڣا

ٚ  جميٸ في  .حلهاام

ٚقابغ ڣيقصٖ ٛنغ تنفي٘ علګ بال كٖ العامغ امڤا ٛنغ بتنفي٘ قامـ قٖ التنفي٘يغ السلطغ أڗ من الت  ڣفڄ العامغ امڤا

ٛع مضمڤڗ  ٚيعيغ السلطغ ياها منحتها الت اإجا ٚقابغ ه٘ه ڣبڤاسطغ التش ٚف أڗ من التحقڄ يتږ ال  النفقاػ ص

ٛنغ أهٖاف ڣفڄ تږ قٖ العامغ اداػٚ اإي تحصيل ڣك٘لڊ العامغ ٚقابغ العامغ امڤا خطا عنٖ تكشڀ ڣال  ا

ڣليغ ڣتحٖد حٖثـ الت ػ ا ٛ ڣالتجاڣ  ٛنغ أحكام تطبيڄ حسن ضماڗ اجل من  ٗلڊ ڣكل مس 4العامغ امڤا
 

                                            
ٚيمغ ، حاتغ حسيڗ حسيڗ1  9ت ٥ ، 999ت للجامعاػ، النشٚ داٙ مصٚ، ، العام اماڋ ج
2
ٙڬ  للتنظيږ مٖخل ، منصڀ أبڤ  ٜا ، العامغ اماليغ ڣ اادا ٚ  الج   ت٥،2  العامغ امحمٖيغ داٙ ،ئ

ٜا اميلغ، ،2 ٭ العمڤميغ، اسبغحام ، مسعي محم3ٖ  ة4ت،٥  3ةة2الهٖڥ، داٙ ،ئٚ الج
4
ٚيٸ العامغ اماليغ ، خصاڣلغ سعيٖ جهاد  ٚيب ڣالتش ٚيغ بيڗ الض ، ڣالتطبيڄ النظ ڣلګ الطبعغ العلم  355 ٥ ، ةتة2 ، للنشٚ، ڣائل داٙ عماڗ، .ا
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ع اف أهمي :الثالث الف قاب وأه  امالي ال

مږ حياع قڤام اماڋ يعتبڇ ػ ڣله٘ا ڣأهٖاف، أهميغ فلڢ عنڢ، غن فا ڣمعاشهږ، ڣالبشٚ ا ٜع أنش  بغ٩ٚ كلها أجه

اػ من العام اماڋ حمايغ  .امختلفغ ااعتٖا

قاب أهمي :أوا  امالي ال

ٚقابغ أهميغ تبڇٛ  :يلي ما خاڋ من ال

ٙتباطها خاڋ من ٙيغ بالعمليغ ا ٙتباطا اإدا ٚقابغ عمليغ ڣاڗ ، ڣثيقا ا  ڣمهام نشطغ النهائيغ امحصلغ تمثل ال

ع مٖڥ قياٝ يمكن خالها فمن امنظمغ 1 تنفي٘ها أساليظ امڤضڤعغ الخطٰ كفا
  

ا ڣتعتبڇ ٙع من أساسيا جٜ اػٚ ڣاإج السياساػ من مجمڤعغ تتضمن ڣالت اماليغ اإدا  ڣالتٖقيقيغ امحاسبيغ ا

دا مجالي في ٙع تستطيٸ الت العمليغ ڣهي اماليغ، ڣالعاقاػ ا  عن افاػٚ انح أيغ اكتشافها بڤاسطتها اإدا

ٚتك أهږ من ڣتعتبڇ امڤضڤعغ، الخطٰ  ،تنطلڄ الت ػ ا ٜام

ٛناػ منها كٖ امڤظفيڗ اهغٜ ڣن استقامغ ڣتضمن العامغ، امڤا ٚقابغ ڣتعٖ 2ڣڣاجباڴهږ مهامهږ أدائهږ أڗ من ڣالت  ال

دڣاػ الڤسائل أهږ من ك٘لڊ اماليغ  في ڣامتفڤقيڗ ڣامڤاهظ ػ ا ٙالقٖ أصحاب اكتشاف علګ تساعٖ الت ڣا

لڊ مهامهږ، ٚقابغ خاڋ من ٗڣ ٙيٚ امتابعغ ك٘لڊ اماليغ ال ٙع تقٖم الت ڣالتقا   العليا لإدا

كٖ ٙ  أڗ ڣام ٚقابغ تطڤ  ڣانما ڣامنِ الضبٰ مفهڤم علګ قائمغ تعٖ لږ فه أهميتها من كبيڇ جانظ أظهٚ اماليغ ال

ٚف ما ظهٚ ٚقابغ يع ع اإيجابيغ بال ٚد في تنحصٚ ا الت البنا خطا اكتشاف مج  في لتبحن تتعٖاها بل الڤاقعغ ا

3 ڣقڤعها تجنظ ڣكيفيغ أسبابها
 

اف :اثاني قاب أه  امالي ال

ٚقابغ من الهٖف ڗ  متعلقا ٗلڊ كاڗ سڤا ااستخٖام سڤ من ڣحمايتڢ العام اماڋ علګ الحفاٱ هڤ اماليغ ال

مڤاڋ بتحصيل ٚځ  أڣ ا نظمغ تف٩ٚ ناحيغ من فه نفاقها ط  السامغ تحقيڄ تضمن الت امائمغ ڣالقڤانيڗ ا

حغ ٚڥ  ناحيغ ڣمن اماليغ، ڣال  لګ ڴهٖف فه .ڣمخالفاػ ػ اٛ تجاڣ  ڣقڤٵ حاڋ في العقابيغ اػ اٚ اإج تف٩ٚ أخ

 أجلها من ڣضعـ الت الغاياػ تحقيڄ

ٚقابغ عليها تقڤم الت امبادڥ أهږ تتمثل  ڣفي امڤضڤعغ للخطٰ طبقا ڣدائڢ أ النشا٭ ٗلڊ انتظام في اماليغ ال

ٚٙع السياسغ طاٙ هٖاف لتحقيڄ امق ٚديغ بالحقڤځ  امساٝ دڣڗ  امحٖدع ا ٚاد الف ٚياػ علګ ڣاعتٖا ا لأف  الح

ٚقابغ أهٖاف أڗ كما العامغ، ػ ال ٙ  ڣفڄ تطٙڤ  الٖڣڋ  تطڤ

اف 1-  :السياسي اأه

كٖ في تتمثل ٛ  ڣعٖم البڇماڗ ٙغبغ م اڇ احً من الت ڣلڤياػ تجاڣ ٙها الت ڣامخصصاػ ا ٙيٸ لتنفي٘ يصٖ  امشا

ٚغبغ عن تعبيڇ هي البڇماڗ ٙغبغ أڗ حين العامغ، ڣالخٖماػ  .تمثيلها البڇماڗ يتڤلګ الت الشعبيغ ال

اف 2-  :ااقتصادي اأه

                                            
1
ٚحماڗ عبٖ ثابـ  ٙي٠، ال ، محمٖ الٖين جماڋ د ٚس  ٙع ام ٙيغ  ،، تيجيغ اڇ اإسً اإدا   429، ٥  تةة2 سنغ ، الجامعيغ الٖاٙ،اإسكنٖ

ٚيا الڤادڬ، حسيڗ محمڤد2 ٚجٸ ام،ٜ ع أحمٖ ٛك   92ت ٥ سابڄ، م
ٚحماني3 ٚيٸ في العامغ اماليغ حفيٴ، ب ٚڬ،ٜ الج التش ٙيغ  ، ائ   ةتت ٥ ، 5تة2 ، الجٖيٖع الجامعغ داٙ،اإسكنٖ
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مڤاڋ استخٖام كيفيغ في تتمثل  كٖ العامغ ا ٙها من ڣالت ڣجڢ أفضل في استثما  ڣعٖم العام النفٸ تحقڄ الت ا

ٚفها في افٚ اإس ٚڣعغ الغيڇ الڤجڤه علګ ڣانفاقها ص  ڣمحٖدع عامغ مصلحغ  تتبٸ ڣالت امش

اف 3- ني اأه  :القان

كٖ في تتمثل ٚع مطابقغ من الت ٚفاػ مختلڀ ڣمساي نظمغ للقڤانيڗ اماليغ التص  .اماليغ ڣتڤجهاػ ڣالتعليماػ ڣا

ٚتكٜ ٚقابغ ڣت ڣليغ مبٖأ علګ القانڤنيغ ال ٚصا ڣامحاسبغ امس ٚفاػ سامغ علګ ح  امسئڤليڗ ڣمعاقبغ اماليغ التص

نها من مخالفاػ أڣ فاػٚاانح أيغ علګ دا سيڇ بحسن اإخاڋ ش  .عمڤما امالي ا

اف 4-  :ااجتماعي اأه

ٙبغ منٸ في تتمثل ٙڬ  الفساد ڣمحا ه بمختلڀ ڣااجتماعي اإدا ٚشڤع مثل ڣأنڤاعڢ صٙڤ ٚقغ ال ٚتكٜ... ڣالس  علګ ڣت

ٚقابغ أنڤاٵ أقڤڥ  هي ڣ ، السلڤكيغ الجڤانظ 1 ضبطها ڣ قياسها يصعظ ڣ ال
 

اف 5- ي اأه  :التنظيمي و اإدا

ٚها يمكن  :التاليغ النقا٭ في حص

 العام الڤضٸ تحٖد ڣ التخطيٰ عيڤب بع٬ عن تكشڀ ڣ فعاليتها ٛيادع ڣ التخطيٰ عمليغ تحسيڗ لګ ڴهٖف 

سسغ  .للم

 امناسبغ ػ ا ٙ ا ٚالق اتخاٗ علګ ڣامساعٖع الجهڤد ڣتنظيږ تڤجيڢ. 

ٚقابغ ڴهٖف ڣك٘ا ٙيٚ ستمڣ  امتٖاد أڬ من العام اماڋ لحمايغ ال حيِ ڣڣسيلغ تڢا خطا لت  سامغ ڣمٖڥ ا

ٚيعاػ 2بالقانڤڗ  الهيئاػ ڈامالً مٖڥ علګ ڣاإطاٵ ڣالقڤانيڗ التش
 

قابي العملي :لثالثا امطل  ومبادئهاتا وظيف ال

ع قاب وظيف :اأول  الف  امالي ال

ٙع ڣظيفغ ڗ ٙع بعمل عمڤما تتصل امعقڤڋ  شكلها في اإدا ٚتكٜ كما ككل اإدا  صلغ لها الت كل العناصٚ علګ ت

ٙڬ  بالعمل حا تحٖيٖا هي الڤظيفغ فه٘ه ڣامالي، اإدا خطا اكتشاف ڣ ڣصڤلها امتڤقٸ للمخطٰ ڣالنتائٌ ڣا  ڣ ا
حيحها علګ التنفي٘ بالعمل في الضعڀ مڤاطن ڣ فاػ اٚ اانح ٚع أڣ ت  لګ امڤضڤعغ الخطغ لخٖمغ عليها السيط

ٚتبٰ ه٘ا جانظ ٚقابغ ت ٙاػٚ ق خاڋ من ا تكڤڗ  ا فاعليتها أڗ ڣ  .بالتخطيٰ اماليغ ڣظيفغ ال  دقيقغ تخطيطيغ ا

ٚقابيغ فالڤظيفغ بامستقبل لڢ عاقغ التخطيٰ لكڤڗ  ا ٚنظ ڣ ٚڥ  هي ال خ  الصٖد ه٘ا في ڣ ، للمستقبل تابعغ ا

ٚقابغ لڤظيفغ بٖيهيغ خطڤاػ  هناڅ  اماليغ ال
3

 

ٚقابغ نطاځ ڗ - عماڋ كافغ يشمل اماليغ ال ٚفاػ ڣ ا ٙع في اماليغ التص  التنظيميغ كافغ امستڤياػ تشمل ڣ اإدا

ٚقابغ نطاځ يشمل .اآخٚ دڣڗ  مستڤڥ  علګ تقتصٚ ا فه ڣليغ كٜٚام تحٖيٖ اماليغ ال  ه٘ه حٖڣف عنٖ امس

خطا اػٚ اإج اتخاٗ ڣ محاڣلغ فاػ  اٚ اانح ڣ ا حيحيغ ا  .امناسبغ الت

ٚقابغ ڣظيفغ تنطڤڬ  - ٙنغ عمليغ علګ اماليغ ال ٚفاػ مقا ٙنغ ه٘ه بالخطٰ امڤضڤعيغ الفعليغ اماليغ التص  امقا

حيحيغ اػ ا ٚج تتطلظ نڢ ڣ ٙفاػ ا انِ اكتشاف حالغ في ت  تږ ما بيڗ تڤافڄ نجٖ أڗ جٖا النادٙ من تعٖيلها 

                                            
1
ٚيا الڤادڬ، حسيڗ محمڤد  ٚجٸ ام،ٜ ع أحمٖ ٛك ٚه سبڄ م   95ت ٥ ،ٗك

2
ٚجٸ منصڀ، أبڤ   ٚه سبڄ م   ت٥9 ،ٗك

3
ٚبٚ، كامل  ٙع ب سسغ مصٚ، نظام، ڣ عمليغ اإدا  ث4ت ٥ ، ت99ت ساػ، اٙ للٖ الجامعيغ ام
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ٚقابغ تبڇٛ بالفعل له٘ا يحقڄ لږ ما بيڗ ڣ لتحقيقڢ لڢ خطٰ أڣ  مٌڇاللب تنفي٘ا ڣ العمل من التحقڄ أجل من ال

اػٚ اإج ڣ ڣفقا  للقڤاعٖ ، التنظيږ أهٖاف ڣفڄ ڣامٚ ڣ التعليماػ ڣ ا  في امختلفغ امستڤياػ من تصٖٙ الت ا

1تقٖم  ما لتنفي٘ التنظيږ
 

ٚقابغ العمڤم ڣعلګ ٙع داخل حساسغ ڣ أساسيغ ڣظيفغ لها اماليغ فال  بالتالي ڣ ، النڤاحي ڣ جميٸ امجااػ في اإدا

ٙع أدا تحسيڗ في تساهږ فه ها ڣ تقٖمها ڣ اإدا  تطٙڤ

عال م التي امبادئ :الثاني ف قاب عليها تق  ال

ٚقابغ نظام يكڤڗ  لكي  النجاٍ لڢ يكفل حت ه٘اڣ  الخصائ٨، ڣ امباد من مجمڤعغ فيڢ تتڤفٚ أڗ يجظ فعاڋ ال

 :يلي فيما امباد تحٖيٖ يمكن ڣ الفعاليغ ڣ

أ 1-  :ااقتصادي مب

ٚقابي فالنظام قل تطبيقڢ يمكن ال٘ڬ هڤ الجيٖ ال  نفقاػ لګ يحتاه نظام تطبيڄ يجظ ا ل٘لڊ ممكنغ تكلفغ ب

مٚ تعلڄ ٗا ا كبيڇع سساػ ا ٚع فيها تتسٸ الت الكبيڇع بام ٚقابغ نطاځ اتساٵ بالتالي ڣ التخطيٰ دائ  من هنا ڣ ال

هٖاف لګ الڤصڤڋ  الصعظ   فعاڋ ٙقابغ نظام تطبيڄ الصعظ من ڣ امڤضڤعغ ا

أ 2-  :ااتسا و التكامل مب

ٚقابي النظام يتكامل أڗ يجظ ٚڥ  التنظيميغ النظږ ڣسائل مٸ ال خ  يمكن ا بمعن التخطيطي، النظام خصڤصا ا

 ٙ ٚبٰ من ابٖ بالتالي ڣ التخطيٰ من مستمٖع ٙقابيغ معاييڇ بٖڣڗ  ٙقابغ تصڤ ٚقابغ ڣظيفتيڗ بيڗ ال  التخطيٰ ڣ ال

ڣڋ يتمكن حت ڣاحٖ ڗ في ٚقابغ مس ساٝ تمثل الت الخطٰ تفهږ من ال ٚڬ  ا ٙسغ الجڤه  ڣظيفتڢ مما
2

 

أ 3- ح مب ض  :البساط و ال

ٚقابغ نظام علګ ف جانظ من التطبيڄ سهل يكڤڗ  أڗ ال  ه٘ا عليهږ سيطبڄ ال٘ين ك٘لڊ ڣ يطبقڤنڢ ال٘ين د ا ٚا

 .لها للمنف٘ين الفهږ سهلغ تكڤڗ  لكي ڣ النظام،

أ 4- ع مب  :)اأخطاء عن( عنها واإبا فا ا اانح كش س

ٚقابغ فعاليغ ڗ ٚتبٰ ال ٚقابي النظام كاڗ فكلما الڤقـ بعنصٚ ت ٚيٸ ال  التبليغ ڣ حينها في فاػ ا ٚاانح كشڀ في س

ٚعغ عنها ٚقابي النظامي علګ يجظ كما فعاا، نظاما كاڗ أسبابها تحٖيٖ ڣ بس اػٚ اإج لګ يشيڇ أڗ ال  ڣ ا

ٚفاػ حيِ تباعها الڤاجظ التص خطا لت  .ا

أ 5-  :امستقبلي النظ مب

ٚقابي النظام ٚكٜ ال٘ڬ هڤ الناجح ال  ڣقڤعها قبل افاػ ٚباانح بالتنب يهتږ ڣ اماض  من أكٌڇ امستقبل علګ ي

حيِ ااهتمام من أكٌڇ ، بت خطا حيِ ڣ ا  من أكٌڇ امستقبليغ بااتجاهاػ ااهتمام أڣ العقڤبغ من أكٌڇ الت

 اماحظغ من أكٌڇ النتائٌ بتحقيڄ ااهتمام ڣ اماض 
3

 

أ 6- عي مب ض  :ام

                                            
1

ٚڬ  فيصل  س٠ اد،ٚ م فخ ٚياػ ڣ ا ٙدڗ، الڤظائڀ، ڣ النظ ٚبيغ، النشٚ داٙ ا   تتت ٥ ، 983ت الع
ٚيڀ، علي 2 ٙع ش ٚع اإدا ٙيغ  ،امعاص  33ت،٥ 2ةة2 ، الجامعيغ الٖاٙ ،اإسكنٖ
3
ٚيڀ، علي  ٚجٸ ش ٚه سبڄ م  8ث٥3 ، ٗك
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ٚقابغ في ال٘اتي العامل يتٖخل ا أڗ بمعن .الشخصيغ الجڤانظ لي٠ ڣ امڤضڤعيغ الجڤانظ النظام يعك٠ أڗ  ال

دڬ ما عادع ڗ ٙ  لګ امڤضڤعيغ امعاييڇ ت ٚضا العامليڗ شعڤ نينغ ڣ بال  .الطم

-7  
أ ق مب  :ال

سسغ، يضٚ الٖقغ عٖم ٚقابغ خاڋ من دقيقغ غيڇ معلڤماػ علګ اٙ امٖ حصڤڋ  ڣ بام  صٖاٙ في استخٖامها ڣ ال

ٙ ٚ الق ٙثغ يمثل اػا سسغ نتيجتها تتحمل كا مٚ نهايغ في ام 1ا
 

أ 8- اتي الحاف مب  :ال

ٚقابغ مقاڣمغ علګ العامليڗ لتحفيڈ امناسبغ السبل اتخاٗ هي ڣ  بيڗ من النظام نجاٍ علګ العمل ڣ نظامها ڣ ال

ساليظ، ٚڅ ا ٚيغ من ٧  ت ٚڣنغ لهږ يضمن بما للمنف٘ين الح دا في ام ڗ ا ٚكٜ ك ٚقابي النظام ي  علګ ال

ساسياػ ٙ  دڣڗ  ا ٚقابغ مسئڤلي ڣ امنف٘ين بيڗ التنسيڄ ڣ التعاڣڗ  تحقيڄ السطحياػ، ڣ القشڤ  يكڤڗ  بحين ال

ٚقابغ من الهٖف حا ال حيِ ڣا خطا تصيٖ لي٠ ڣ ػ ا ٙامسا  لت  ا

أ 9- ون مب  :ام

ٚقابي النظام استجابغ يعن ٚڬ  لتغييڇ حاجغ هناڅ يكڤڗ  أڗ دڣڗ  للحٖڣف امتڤقعغ ػ ا ڇللمتغي ال  النظام في جڤه

ٙجيغ ڣ الٖاخليغ امحتملغ ػ ا ڇالتغي استيعاب علګ ٙ ا قاد يكڤڗ  أڗ بمعن  .كاما فشا فشلڢ أڣ  .الخا
أ 11-   :امائم مب
ع يكڤڗ  أڗ بمعن سسغ نشا٭ طبيعغ تعك٠ صٙڤ م ڣ ام  ا أنڢ حين  أهٖافڢ ڣ بها الخا٥ التنظيږ مٸ يتا
سساػ كل يناسظ ٙقابي نظام يڤجٖ سسغ نڤعيغ حسظ يختلڀ بل ام ٚڣف ام  من حت ڣ بها امحيطغ ڣالظ

ٚقابغ تڤقيـ حين  .ال

أ 11- اقعي مب  :ال

ٚقابغ تقڤم أڗ يجظ ٚد ڣلي٠ الڤاقعيغ مبٖأ علګ ال ٚقابغ تتطلظ بحين احتمااػ مج  من شبكغ ڣجڤد ال
سسغ داخل تٖاڣلها ڣ امعلڤماػ نقل لسهڤلغ ااتجاهاػ جميٸ في ااتصااػ  .ام

أ 12-  :ااستثناء مب

ٚقابي النظام يعمل أڗ يجظ حين ، مبٖأ علګ ال ٙع انتباه لفـ يتږ حين ااستثنا  ڣ امهمغ افاػٚ لانح فقٰ اإدا
ٙع ڣقـ هٖٙ يتږ ا بحين الخط نحڤ مڤجڢ يكڤڗ  أڗ  اإدا

2
 

ا :الثالث امطل قاب حل ا م و خط  ال

ٚقابيغ العمليغ خطڤاػ ڗ اػٚ إج بالنسبغ نفسها فه ، اقظٚ ام الش  باختاف تختلڀ ا ال  جڤدع أڣ العمل ا

ٚقابيغ العمليغ تحتڤڬ  ڣ أخٚ ٧  أڬ أڣ امنتجاػ  :التاليغ الخطڤاػ علګ ال

ع . ي :اأول  الف قاب معايير تح  ال

                                            
1
ٙع ٙٛځ، محمڤد صبيِ يهاب   س٠ اإدا يٸ، ڣ للنشٚ العلميغ الكتظ داٙ ،مصٚ ، 2جٜ الڤظائڀ، ڣ ا  8تت ٥ ، تةة2سنغ ، التٛڤ

2
ٚجٸ ٙٛځ، محمٖ صبيِ يهاب  ٚه سبڄ م  تثت ٥ ،ٗك
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سسغ أداع ٙقبغ ا م يمكن لكي ٚيقغ عمالها م نڢ كف بط  مستڤياػ مڤضڤعيغ معاييڇ هناڅ يكڤڗ  أڗ يجظ ف

دا سسغ من الحاڋ بطبيعغ تختلڀ ا ٚڥ  لګ م  لنتيجغ كمعياٙ معينا ٙقما تحٖد امنضماػ بع٬ مثا فنجٖ أخ

سساػ ڣفي ليڢ للڤصڤڋ  جاهٖع تعمل نشاطها ٚڥ  م سسغ مكانغ شكل في امعاييڇ ڣضٸ يكڤڗ  أخ  السڤځ، في ام

ٚد،  تكڤڗ  الخاصغ امعاييڇ ڣه٘ه ٙع، للف سسغ لإدا   ككل للم
ع  وج إ افا اانح أسباب وتحليل الفعلي اأداء مست  قيا :الثاني الف

ٚحلغ ه٘ه في تتږ ٙنغ ام دا مقا دا الفعلي ا  ڣطبيعغ نڤٵ ڣتحٖيٖ سلفا  امڤضڤعغ امعاييڇ ضڤ في امخطٰ با

ٚځ  فاػٚااانح  ه٘ه أسباب ڣتحليل بتحٖيٖ امعنيغ امصلحغ تقڤم القياٝ من اانتها عنٖ  بينهما ڣالف

 .افاػٚ اانح

ع  افا اانح تصحيح :الثالث الف

دا مستڤڥ  قياٝ بعٖ ٙنتڢ الفعلي ا ڗ امڤضڤعيغ بامعاييڇ ڣمقا ٙ  ف ديڢ ال٘ڬ العام الٖڣ ٚقابغ عمليغ ت  حين ال

حيِ في يتمثل قٖ دا في تڤجٖ قٖ الت افاػٚ اانح ت حيِ عنٖ 1الفعلي ا  ڣفڄ مطلڤب هڤ ما لګ الڤضٸ ت

نڢ امخطٰ ٙ  أحٖ يحٖف قٖ ف مڤ  .الثاف ا

، في افاػٚ اانح تستمٚ أڗ :أوا ڗ الظهٙڤ ٚيغ أخطا هناڅ ف ٙيغ العمليغ في جڤه  .اإدا

ٚقابي النظام يعجٜ قٖ :ثانيا حيِ في ال ٚه ، افاػٚ اانح ت دا مستڤڥ  فيخ ٚسڤم الخٰ عن ا  ما ه٘ا ڣ لڢ ام

دڬ  .النظام تٖميڇ لګ حتميا ي

ٚقابغ نظام يكڤڗ  قٖ :ثالثا نڢ الحالغ ه٘ه ڣفي ڣمحكما دقيڄ ال ٚعاڗ ف ٚع تتږ ما س  ڣاعادع افاػٚ اانح علګ السيط

مٚ ٙه لګ ا ٚسڤم مسا   لڢ ام
اخولمالی اقاب لداف اه:ألثاني  المبحا  بسائلهاو وتها ط

لتي ،ڣالمختلفغڗ اینڣالقٙاػ افقا لما تملیڢ فق٥ ڣخاڋ لمالیغ بشكاقابغ ٙلم ڣاعاڋ قابغ بشكٙلداف اهدد أتتع
فها داهٙػ ألتي تغیامغ دلمتقدڣڋ الافي ٙڬ ما یجٝ عكٗا هڣلمتخلفغ دڣڋ الایغ في دلتقلیداف اهاعلى ٛ كٙت
ٙ، كبیڋ سائلها بشكٙػ ڣلنتائٌ كما تغیداف ڣاهدا ڣااعلى ٛ كٙقابغ شاملغ تٙلتصبِ ػ سعڣتڣقابیغ ٙلا

ما ٗا هد ڣلجهػ ڣاقڣلافي د اقتصاڣابالفعالیغ ٛ لتي تتمیایثغ دلحػ التقنیاب، ڣاسالیاعلى د تعتمػ صبحڣأ
 لتالیغ:ب اال٭لمڋ اخاڗ مف لمبحٗا الڢ في هڣسنتنا

باقاب لداف اهول:أأب الطلما  لمالی
ػ أت ٙ فیڣتڣلتنمیغ اعلى ٛ كیٙلتالى سغ ٙالحڗ ڣامٙ افڣتڗ لغ مدڣلطٙڤ دٙڣ المالیغ تبعا لتاقابغ ٙلداف اهطٙڤ
كاعلى ٙلمالیغ تقتصاقابغ ٙلد اتعم فلڗ،نیڣا٭للمػ مادلخا م حكاأمٸ ځ یتفٝٙ لمما٭ النشاڗ أڗ امد لت
كڅ لٛڣ ٗتجاڋ بػ لتعلیماڣامغ ٱنڗ ڣانیڣالقا فضٝٙ یما٭ لنشاڗ أڗ امد للت ق،ڣیقغڋ طٚب تكلفغ ممكنغ ڋ ب

لمالیغ في اابغ قٙلٙڣ انبلڗ أڗ یمكڅ لٗبٙ،ڣیٗلتبب ڣالنهڗ احمایتڢ مم ڣلعاڋ المااغ على ٱلمحافڗ احتى یمك
 لتالیغ:٭ النقاا
باقاب لل ا:مجاول أع الفا  لمالی

                                            
1
ٚقابغ بعيڇع، مصطفى بكٚ أبڤ  ٚبيغ امنظمغ ،-أساسيغ مفاهيږ– امنظماػ في ال ٙيغ، للعلڤم الع ٚبيغ الٖڣلغ جامعغ اإدا   ب ةت ٥ ، 3ث2 العٖد ،الع
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 لتالیغ:٭ النقاالمالیغ في اقابغ ٙلٙڣ انبلڗ أڗ یمك
ٙد المڗ أڗ امځ لتحق:ا اأو نڢ ڣأبها ڣڋ لمعما ڗنیڣالقڣائِ ڣاللد ڣاعڣافقا للقڣتحصیلها م تػ ڣجمعد لمالیغ قڣا
ڣاد لمڅ اتلڋ مخالفغ في تحصیب أڣ تسیڗ عف لكشالى باإضافغ لمخصصغ لها ػ الحسابااعها في دایم تد ق

كددع ،ڣالمحا ػلتعلیما، ڣائِڣاللڗ،ڣانیڣافقا للقڣلڢ ٥ مخصڣ فقا لما هد ڣقځ إنفاڗ أڗ امځ لتحق:اثانیا د لت
ػ مخالفاڗ مدد لصٗا اما یقٸ في هڋ كڗ عف لكشٙاف أڣ انحٙ،أڣ ایٗتبڣاڋ دڗ مڅ اتلدام ستخڗ احسڗ م

 ها بٙاٙتكدم عڣیقافها إددع متع
م تقییڣلها ٙٙ مقڣ ه فقا لماڣلعامغ المصلحغ ځ الى تحقیدف لتي ته، ڣاعغڣضڣلمطٰ الخٗ امتابعغ تنفی:ثالثا

ڗ عف لكشددع ڣالمحداف اهځ اتحقدڥ على مٙف لتعطٰ، ڣاللخٗ لتنفیاابقغ ٭مڗ مځ للتحقدا ا
اػ اإجٗ ائغ اتخا٭لخاػ اساٙلمماػ ڣافاٙاانحا دا ڗ اتحسی٥ٙ على فٙف لتع،ڣالمناسبغایغ لتصحیحٙا

 ڋبلمستقبافي 
كا-بعاا ػ قڣلا نسجامها مٸڣاكفایتها ڗ مځ لتحق،ڣالمالیغڗ انیڣالقػ ڣالتعلیماڣامغ ٱلنااسامغ ڗ مد لت
ػ ماٛاالتڗ امٙب لتهب التنجڅ له ٗڣلعاڋ اسائٙاٍ ڣفیها اقتڋ لخلف ڣالضعاحي ڣانف كتشاڗ ڣاهٙالا
اػ إجافي دد تشم دڣڗ لعاڋ الماالى عدا اعت،ڣالمالیغا عملیغ ڗ مڋ یجعٗ ڣلتنفیػ اعملیاځ یعید مما قٙا
ٙع اإا   1لمالیغ عملیغ مستحیلغدا

كا-خامسا قڗ،ڣنفٸ ممكٙ لى كبدڬ تڋ لعمامغ ٱنڗ أمد لت قصڣلممكنغ ػ النفقاڋ اب تصحیِ ڋ،ڣلسبا ٙب
ٙاػ القا  لمتابعغبٗ ڣالتنفی٭ ڣای٭لتخڋ احٙافي كافغ مڋ لعمٙ اسیڗ لى حسدڬ یغ مما یداٙإٙا
باقاب لداف اهألثاني ع الفا  لمالی
 منها:ٙ كٗنداف هڗ المالیغ جملغ ماقابغ ٙلل

اػ اإجػ،ڣافاٙلتصاسامغ ڗ مځ لتحقافي ڋ تتمثڣمالیغ داف ه:أاأو  ا٭خػ ڣافاٙاانحا فكش،ڣلمالیغٙا
 فيد شیٙلتاقبغ ٙابالتالي مڣعغ ڣضڣلمداف افقا لأهڣلمالي دا ااقبغ ٙام،ڣػاختاساڣالمالیغ ا
ب لتاعڗ العامغ مڣاڋ اماغ على ٱلمحافاعلى ڋ لعمافي ڋ لمالیغ تتمثداف اهاه ٗهڗ فاٙ خٙ أبتعبیځ،ڣإنفاا

كالى  باإضافغڋ استعماڣ اجڢ سڗ أڣمڅ لٙ ٗغیڣفي تحصیلها ٙ لتقصیڋ ڣاإهما، ڣاقغٙلسڣا ڗ مد لت
فها ٙمنٸ صڣنفاقها ڣٕا، فهاٙفي صٙاف إسدم اعم، ڣلعاالنفٸ ځ التي تحقا ػماداستخڋ افضأها في ٙستثماا

 ٭ بتشبٸ مصالِ خاصغ فق لتيا ػلمجاااعلى 
داٙه: أثانیا كافي ڋ تتمثڣیمیغ: ٱتنڣیغ داف  ق ڗنفٸ ممكٙ كبألى دڬ تڋ لعمامغ ٱنڗ أڗ أمد لت ػ لنفقاڋ اب

ٙاػ القاتصحیِ ڣ لممكنغا ٗ لتنفی٭ ڣای٭لتخڋ احٙافي كافغ مڋ لعمٙ اسیڗ لى حسدڬ یغ مما یداٙإٙا
 لتالیغ: داف اهم اعاڋ بشكداف هاه ٗهڋ تشم،ڣلمتابعغڣا
ٛ ی٭لتخاعملیغ ڗ لمالیغ على تحسیاقابغ ٙلد اتساع -أ ه ڋلمستقباجهغ ڣافعالیتها في مدع یا٭ ڣ قعاتڢ ڣتداف ڣب
 ٭بی٭لتخڣب اعی٩ قابغ بعٙلف اكما تكش،مشكاتڢڣ

                                            
1
ٙ ا،ٙدڗ ڗ،اعما ، إساميالفقڢ الماليغ في الٚقابغ اڗ ،ياٙتظ يڤسڀ  ٙا نيحس   1999٥،27، ،يٸ ٛلتڤڣالنفائ٠ للنشٚ دا
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مغ بفعالیغ ٱللمن ددعلمحداف اهٙا٩ ڣاغٛ اانجاڣد لجهم ایٱتنڣجیڢ ڣلمالیغ على تاقابغ ٙلد اتساع -ب

اػ اإجٗ اتخاڣامنٸ تفاقمها ڣغ ٭لبسیػ افاٙاانحاقابغ على تصحیِ ٙلڋ اكما تعم،كفایغڣ ڋ لتصحیحیغ قبٙا

ٙ مڋ استفحاا  ڣ

ٙاػ القٗ اتخاالمالیغ على اقابغ ٙلد اتساع -ه  مهادلتي تقػ اماڣلمعلڋ اخاڗ لمناسبغ مٙا
ٙ لقالصانعي   1څبلڗ ٗعم تنج لتيا ڋلمشاكاجهغ ڣامٙ ڣلمعاییطٰ،ڣالخڗ اعػ فاٙاانحد ایدتحڋ خاڗ مٙا

ٙڬ إڣالمالي اها ٛكٙمد یدتح،ڣمغٱللمنم لعااضٸ ڣلم المالیغ على تقییاقابغ ٙلد اتساع-د  دا
 

داف هأ-ثالثاٙب اختباب ڣایدٙلتٛ ڣافڣالحٙا٩ اغڗ لعاملیم أدا اقابغ على تقییٙلد اكما تساع دڬاقتصاڣا
كافي ڋ تتمثنیغ ڣقان ڗ نیڣاللقػ نفقاٙاداػ ڣی ڗلمالیغ مػ افاٙلتصف امختلٙع مسای،ڣابقغ٭مڗ مد لت
في داػ اعتمادام استخاما یعني ڣ هڣلمتبعغ المالیغ ڣڋ اصػ،ڣاجیهاڣلتػ ڣالسیاساػ،ڣالتعلیماڣامغ ٱنڣا
على ٛ كٙنیغ تڣلقانداف اهڗ افم ثڗ ّم،ڣئِڣاللڣامغ ٱنب احسٙاداػ إیاجبایغ ڣلها ػ لتي خصصاجڢ ڣا

ػ،أڣ فاٙانحڗ اعڗ لیڣ لمسامعاقبغ ،ڣلمالیغػ افاٙلتصاصا على سامغ ٙلمحاسبغ حڣالیغ ڣ لمسدأ امب
نها ڗ مػ مخالفا  مابڣلمالي عمدا اٙ اسیڗ بحسڋ إخااش

 

ٙڬ،ڣاإد الفساابغ ٙمحاڣفي منٸ ڋ تتمثجتماعیغ داف اهأ–بعا ٙا ٙ صف اجتماعي بمختلدا ڋ عڢ مثڣانڣأ هڣ
داف هاه ٗه،ڣلمجتمٸاتجاه ػ لیاڣ لمسڋ اتحمػ ڣجباڣالأدا افي ٙ لتقصیڋ،أڣ اإهماڣاقغ ٙلسڣع ڣاشٙلا
، ڣكیغ لأڣلسلب انڣالجاعلى ٛ كٙت دڣاػ ڋ اخاڗ ها م٭ضبڣقیاسها ب یصع،ڣقابغٙلڣاٵ انڣڥ أقأهي دا

تي ٗال،أڣ اخليدالٛ الحفڋ اخاڗ مځ كیغ تتحقڣلسلب انڣالجڗ ابالتالي ف،ڣجیغٙلخااقابیغ ٙلڋ اسائڣلڣا
بلمٝ ڣائیٙلڗ ابیٙ لمباشڋ ااتصاٛ ڣافڣالحم ااٱنڋ خاڗ ه مٛیٛتعڗ یمكٙ مڣ أهڗ ڣللعاملی ٝڣ ٙ 

 

ا الثاني :خب الطلما  لمالی اقاب لط
مڣابغ ڣل٭لمایغ داٙإالفعالیغ ځ اتحقیڋ جڗ ألتي مػ العملیاا عغڣقابغ مجمٙلڋ اتمث ه ٗهأڗ ا لغ ڣلم

ٙع،ڣإف اائف ڣٱمختلڗ خلغ ما بیدامتػ لعملیاا خدا عاقغ د جڣتف قابغ حیٙل٭ ڣ ای٭لتخایفتي ٥ ڣٱبا
 ڋخدالتٗا اهڗ مم غٙبالدع،ڣحڣالعملغ ڗ جهاٙاڗ ڣیعتب،ڣما بینهمادع یڣ٭

طڤاػ لخڋ،أڣ احٙالمڗ اعغ مڣمجمٙ حصڗ نڢ یمكأا كغ ٙلمشتػ العملیا٥ ابینهما فیما یخڋ لفصابغ ڣصعڣ
 هي:ڣقابغ ٙلالتي تتضمنها عملیغ ا

ع اأ   :مم للتقییلا المعایید ایدتح ل:و الف
بمثابغ ٙ تعتبطڤع لخاه ٗضعها في هم ڣلتي یتٙ المعاییا ڗقابغ ٙلاعملیغ طڤاػ خم هڗ أمطڤاػ لخاه ٗهٙ تعتب

ڋ لعمافغ نسبغ ٙمعڗ نها ا یمكدڣبٗ بها د شٙلتي یستٙع المنا،أڣ اقابغٙلم ااٱیبني علیڢ نٗڬ لٝ اساا
، ڣلد ڣالجیدا اڗ ابیځ یٙلتفٗٙ ایتعٛ،ڣلمنجا دڥ على مف قڣقابغ یتٙلم ااٱفاعلیغ نڗ فم ثڗ ّمٙدڬ
ٗا فها فالمعاییداهڣأغ ٭لخڗ امد تستمب أڗ لتي یجٙ المعاییاڅ قغ تلڣدعیغ ڣضڣم داف جمغ لأهٙا تما هي ٙ 
أڗ لحقیقغ فكما افي ،ڣ2ٙلمعاییڅ انغ بتلٙمقاڗ لفعلي م اعادااعلى م لحكافي ڋ شكاألى غ ٭جغ بالخدٙلما

                                            
1
ٙع اڣدع، عڗ مید أمحم   2009٥.85ػ،یڣلكاجامعغ ػعاڣب٭م،2٭ػ (،تیجیاٙااستڣالقضایا ،)العامغ ػ اعاٙڣ لمشدا

2
ٙع ڣاإا،سمیغ شبلي ڣفغ ٙعد حما  ٙ ا،ٙ مص ، قابغٙل٭ ڣای٭لتخػ افعالیاٙاٹ ،لفدا  277.،1989٥، ٙ ،للنشڋ لنیدا
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ٙ قابغ تعتبٙلأڗ اهي ڣلیها ٙع إشاب اغ هامغ یج٭نقڅ هناأڗ ا قابغ ٙیغ للٙڣٙضٙ لمعاییدا أڬ اٝ امقایی
ٗ ألمعاییایغ في ٙڣٙلضػ ایادلتعٙا اجفڤٕا كتشاایغ في ٙڣٙض ڣ على ضٙع خیاه ٗهڋ یدتعڗ نڢ یمكٙ، 

قابغ في ٙلاعملیغ د تفیف حی،قابغٙلعكسیغ للایغ ٗلتغځ ایڗ طٚعأڬ قابغ ٙلالناتجغ على عملیغ ػ اماڣلمعلا
بٝ ایاها لقدیدتحم لتي تٙ المعاییٝ،أڣ المقاییم اتقسی  دا
مهامڢ ڗ أدا قابي مٙلم ااٱلنڗ افي تمكیم هادٙڣ لها دا ٝ امقایید أڗ یج،قابغ ٙلالعملیغ ٱ لماحڗ ا

مسبقا على دد لمحٙڬ المعیاڣڥ الفعلي بالمستدا اڣڥ انغ مستٙیٸ مقا٭ا نستدا ٝ امقاییدڣڗ بفاعلیغ فب
ددع محداف هد أجڣتف ا حید جڣقابغ ا تٙلا أڗبڢ م لمسلڗ انڢ مأكما ، بغ تحقیقهاڣغٙلمداف اهڣ اض

ع في صڣڗ تكد ق،مسبقا ما ڣنیغ ٛالمی٭ اضبڗ نیڣاقڣلمالیغ ائِ ڣافاللڗ،معی٭ نمٙا،أڣ معیاأڣ سیاسیغ أڣ غ ٭خٙڣ
م ما تم ساسها تقییأعلى م مسبقا یتددع محداف هأكلها ٙڬ لمعیادا اػ اادمع٭ ڣبڣاضد ڣعڣاقڗ تتضمنڢ م

 قابغبٙلاعملیغ م ساسها تتأعلى ػ ڣمادخڗ مدم قد ما قڋ،ڣعماڗ أم
ع الثاني:  : لفعليداء اأ اقیا- الف

ڗ ه عدبع،أڣ بڢٙقدڥ فغ مٙمعڣلفعلي ا داڣڥ امستٝ قابغ في قیاٙلطڤاػ اخڗ لثانیغ مطڤع الخڋ اتتمث
 ڗنڢ مأكما ،ڣها سابقادیدتحم لتي تٙ المعاییداف أڣ اها
نڢ م،عاداٙ امعاییڣد جب ڣفي غیاڋ عماف اقبغ مختلٙابمم لقیاب الصعا ه ٗهڣد جدڬ ڣلمجٙ اغیڗ ف
ڬ بعملیغ قیام لقیاٙ دڣڗ المعاییا ، ڣڣڥ المستٝ دٙڣ ددع متع،ڣحلغ متعاقبغٙفي مدا ٝ اقیام ما یتدع عادا
 یغدابڋ قبػ أڬ خادلماحلغ ٙفي مٝ لقیاڣڗ ایكد فقٗ،لتنفیڗ ام
 

مالي ٙف تص دڬ أڬتفاڣڗ یكد لسابقغ فمثا ق،أڣ اقائیغڣل،أڣ المانعغاقابغ ٙبالٗ ئدسغ عنٙلممااتسمى ٗ،ڣیلتنفا
،أڣ منغٛالمتاقابغ ٙلاعلیها ځ ل٭لتي یٗ،ڣالتنفی اثناأقابغ ٙلٝٙ اتماد كما ق،هٗتنفیڋ نیغ قبٛالمیڗ اعٙه خا

ٙڬ لضڗ انڢ مأهنا ٙع إشاب ایجٗ،ڣللتنفیٙع لمسایا ٝ لقیااعملیغ ،ڣلفعليٗ التنفید الى لبڣا غٱللحٗ امنٙڣ
قابغ ٙلالى قیمغ څ لٗهمیغ أجٸ ٙت،ڣینتهيٗ ڣلتنفیم احتى یتٙ اٱانتدم اع ڣعاداػ اتجاهااقٸ ڣنغ تٙلمقاأڬ ا

ػ تجاهااقٸ ڣلنهائي فتدا اایجابي على ٙ اثڗ أمالها مڣمنغ ٛالمتاقابغ ٙلاتكاملها مٸ ڣلسابقغ أڬ اقائیغ ڣلا
د بعػ أڬ جاٙلمخٝ افي قیاڋ فیتمثٙ خیٝ القیااما ػ،أفاٙاانحڗ اعٙ لمبكف الكشڗ ام ڗیمك عاداا
قابغ ٙهي ڣلاحقغ ،أڣ العاجیغ،أڣ التصحیحیغاقابغ ٙلڣٵ النٗا اعلى هځ ل٭یٗ،ڣلتنفیاعملیغ ڗ م انتهاا

ثف لشاملغ بحیاقابیغ ٙلالعملیغ ڋ ایغ استكماٙڣٙض  قابغٙلڗ ابقغ ملساڣاٵ انڣڥ أدا ابمستٙ كبیڋ بشكٙ تت

تیغ مػ اماڣلمعلدم اتقڣ على ما د قابغ بااعتماٙلڋ اشكاف أسغ مختلٙمماڗ لناتجغ عٝ القیااعملیغ ڗ لمت
دع لمشاهب اكما تلعػ،ماڣمعلػ ڣبیاناڗ مٙ یٙلتقا،ڣاإحصائیغب اسالیڣالمحاسبیغ ظږ الناه ٙفڣت
ڣلمامٸ ٙ لمباشٝ التما٩ٙ الغػ لمناقشا،ڣالشخصیغا خػ بیاناٙ فیڣفي تڗ سیٙ دا ڗ اعٙع فكٗ مهمغ 
  منهابدع استفاڗ ایغ یمكداٙإػ ایاڣلمستف افي مختلڋ،ڣحٙالمف ایغ عكسیغ في مختلٗتغڅ هناأڬ أڗ لفعلي ا

ڗ یمكف حیٛع جهڣأمغ ٱنڋ ڣأعماڗ أمٝ مائمغ للقیاڋ سائٙ ڣفڣلفعلي تدا اٝ احلغ قیاٙمب ل٭تتڣ

ا یلعڣب أڗ للحاس ڗ م،ڣقابغٙلافاعلیغ ځ تحقی٩ٙ بغٙع قغ كبیدلنتائٌ ب٩ٙ اعڣٝ،لقیااعغ ٙمهما في سب دٙڣ

ٙاػ القٗ اتخام اث  قابيبٙلم ااٱلنافي فاعلیغ ٙ ثأعغ ٙلسڋ العامڗ لتالیغ ڋ احٙالمالخاصغ بها في ٙا
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ع الثالث:  : فااانح اعف لكش والفعلي بالمعاییداء اأان مقا الف
خد ق،لفعليدا اڣڋ احػ لبیانااجمٸ ٙ ڣلمعاییا ٝ أڣلمقاییاضٸ ڣبم لقیاڗ ا د لجهػ ڣاقڣلڗ امٙ لكثیٗ ای

ٗا لماد ڣالجهػ ڣاقڣمضیعغ لل شیااه ٗهڋ كٙ تعتبٙا ڣكثیف یكلڣ ٙابم لقیام ایتم لڋ  لفعلي دا ااسغ د
ٙع أإڗ التمكی،ڣ هادامڣتجاهها د ایدتح،ڣهاڣدجڣحالغ ػ فاٙاانحف الكشٙ نتڢ بالمعاییٙمقاڣ  لتنبڗ اضا میدا

ٙع جعلها قا،ڣ1لمستقبلغاتائٌ بالن اػ اإجٗ ااتخاڋ لمستقبافي  ا٭خاجهغ ڣاعلى مد لتصحیحیغ ٙا
ي ٭تعف لسالبغ بحی،أڣ اجهغڣمػ كانڣا لهامغ سػ افاٙاانحاعلى ٛ كیٙلتاحلغ ٙلماه ٗفي هب یج،ڣمغٛلاا
سبابها أفغ ٙعمڋ جڗ أمڋ أدځ لثانیغ بشكڋ اعمها بینما تحلڋ دجڗ ألى مڣلكافي لأم ااهتما،ڣاعایغٙلا
ػ ماڣلمعلڋ انقڗ مڗ لفعالیغ مما یمكڗ اجغ مدٙعلى ػ ماڣمعلم اٱلى نلحاجغ اهمیغ ٙ أهٱهنا ت، ڣعاجها ڣ

ٕاڣ ضها ٙیقغ عف طٚحیڗ مػ ماڣلمعلڣد اجڣعیغ ڣهمیغ نألى باإضافغ ،علیهاڣڋ لحصافي ب غٙیڗ مڋ لى ك
٥ تخلڅ لٗبػ ڣلبیاناڅ اتلڋ تكلفغ تشغیٗا ك،ڣلتي تتمتٸ بهااقغ دلدڥ امدم ڣتقڣف متى سدم ڣتقڣف سڗ لى م
في ڗ لمختصیڋ ایغ منها مثٙلبشڣا المتاحغ سػ اإمكانیااكافغ ڋ ستعماب ال٭حلغ تتٙلماه ٗهأڗ لى 

 ٛعجهڋ أیغ مثدلماڣالخ ببببلمالي ڋ التحلی ڣاإحصاڣالمحاسبغ ا
 

داف ه،ڣالمحققغا لنتائٌا ڗبیڋ فعاڋ نغ بشكٙلمقاامما یسمِ بعملیغ  لخببببلمالیغ  ػ السجاڣب،ڣالحاسا
 جها بٙخاأم لغ ڣلمقبانغ ٙڣ لمدڣد احڋ خٙاف داانحڗ اكاٗا ما ددع لمحا
اب :  ع ال احل م الف  :افانحل اتحلیوس د
ٙ أڗ لناڗ انڢ مأبصفغ عامغ ڣم لمعلڗ ام ڗ مد بالتالي اب،ڣكليڋ بشكطٰ لمخدا االفعلي مٸ ا داځ ااب٭یتد
ٙڬ لضڗ انڢ مأا ڗ فیطٚلڗ ابیػ ختافاڣد اجڣ څ عیغ تلڣندد تحڅ،ڣلٗلى أدػ لتي ب اسباافغ ٙمعدا جٙڣ
ه لى عاه یحتا،أڣ صاه ألى عاه ا یحتاد بیعي ق٭لٙاف اا فاانحأم بیعیغ ػ ٭كانٗا فیما ػ فاٙاانحا

لڢ طٰ یخب أڗ ما یجٙصاڣعاجا حاسما  بل٭بیعي یت٭لٙ اغیٙاف انحڗ أڗ افي حیٙ كثأا ٭ بسیڣحي ٭س
 جسامتڢبڣهمیتڢ أمٸ ب یتناسد جیڋ بشك

ٙاٍ قتڗ انها ا یمكدڣفب،قابغٙلالفاعلیغ في عملیغ ځ ایغ لتحقیٙڣٙلضڋ احٙالمم اهڗ أحلغ مٙلماه ٗهد تعڣ
ا قایغ منهڣلػ،أڣ افاٙاانحب اسباڗ أمد لحدف اتستهب أڗ لتي یج،ڣاهاٗمٌ تنفیٙاب،ڣلتصحیحیغطڤاػ الخا
سباػ فاٙاانحب اسباڗ أساسي بیٙځ أفد جڣیف ضها حیٙاعأمعالجغ ٭ فقٝ لیڣ ٙاػ،أڣ ثلماهي ب فا
ٗا فػ فاٙاغ لانحٱلماحٙ ااهٱلمافهي ٙا٩ عاما ػ أفاٙاانحٙڣ اهٱلى ثها دڣلى حدڬ لتي یٙاػ المتغیا

 هابتها مٸ نفقاتٙاداینغ ٙمقاد میغ ما عنڣسسغ عممالي في مٛ عجڣد جڣنا مثا ٱاح
 

ننا ناحٛ لعجڅ الٗلحقیقغ لب اسباڋ اتحلید ما عنأ ،أڣ یغٙڣٙضٙ لغیػ النفقاٙع افي كثڗ یكمڋ لخلٱ أڗ اف
ڗ ااشڣلخ ػ بببااختاسادڣف احڣاڋ أڣ مڋ استعماڣ اس،أڣ لمبالغغ فیهاا ٗا لحقیقي له٥ التشخیڅ 
ٙع الى ضحتما دڬ سبابڢ تأفغ ٙمعٛ،ڣلعجا ٙد لماقلغ ڗ لتباكي مڗ امدڋ قغ بلحقیب اسبااعلى ٛ كیٙلتٙڣ ڣا
ٙ اتخفیضها قب،أڣ سبااه ٗلغ هٛالى ٛ كیٙلتٗا اهدڬ یم ثڗ مم ڣعاڋ بشكػ لنفقاٙع اكث،ڣلمالیغا ڗ إمكاد

                                            
1
ٚه ځجٸ سبٙم،سمیغ شبلي ،فغ ٙعد حما   284.،٥ ٗك
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كیفیغ ٙاٍ قتڋ اقبػ فاٙاانحٙڣ اهٱلحقیقیغ لب اسباد ایدلتحد اجتهاایا ٙڣٙضڣڗ یكطڄ لمنٗاػ ابڣ
 1حلغ ٙلماه ٗمٸ هڋ لعلمي للتعامڣب اسلا ڗیتضم،ڣثها مستقبادڣحدڬ جهتها لتفاڣام
ٙ قٙ كبڗ أعف لكشدف ابهٙاف لانحځ قیدلڋ التحلیا -أ المحتملغ ب اسباڗ امد  هاٙڣ
 

ٙا-ب ػ فاٙاانحځ اخل همیغ فيٙ أكثأیهما د أیدتحدف عاقتها مٸ بعضها بهڋ تحلی،ڣلمحتملغب اسبااسغ د
 غبٱلماحا
 

ع الخامس  :هامتابع تنفیو لتصحیحیاءا اإج اتخاا: الف
ػ لیسڣلحقیقیغ ب اسبااعلى ٙف لتعڗ احتى یمكم لتقییابعملیغ  ملقیاب انڢ یجأنا ٙكځ أڗ ٗسبد لق 

اػ إجٗ اتخاانما ڣٕا هادیدتحػ ڣفاٙاانحاه ٗهٙ بحص اكتفادم اعڅ لب ٗل٭یتػ،ڣفاٙایغ لانحٙاهٱلا ٙا
متابعغ عملیغ ڣحقیقي ڋ لى فعڅ لڋ ٗیڣتحڣتنش د لتي قػ اباڣلصعاعلى ب لتغلاعلى ڋ لعم،ڣایحیغلتصحا
كٗ لتنفیا ڗ عدا د اما یبتعدیا عنٙڣٙلتصحیحي یصبِ ضڋ العمأڗ ا ػفاٙاانحڅ اعلى تلب لتغلڗ امد للت
اػ إجڗ امڗ عیڣنٗ ما تتخدع عاٙ ڣلمعاییا اػ إجاحلغ ٙي مهڣلى ڣاحلغ ٙلمڗ :احلتیٙعلى مم تتٙا ٙا
 لعاجلغالتصحیحیغ ا

خیأڬ لى ه ا یحتاڋ لمشكڗ ام لسلیٙ المساالى جاعڢ ڣٕا ٙضٸڣلاتصحیِ ڋ جٗ لتي تتخڣا دڬ أڬ لتفاٙ ت
اػ اإجاحلغ ٙهي مڣلثانیغ احلغ ٙلمم اثڅ،لڗ ٗتنتٌ عػ كماٙات خالها ڗ مم لتي یت،ڣاساسیغالتصحیحیغ ٙا
ٙاػ قب ل٭یتد قٗڬ لٙف اانحافي معالجغ ڣ٥ لغا ځ یطٚفي ڣا سٙڣ مٝ اتعكد یغ حاسمغ قٗٙجٙا
 ڋبلتشغیامغ ٱنأفي ،أڣ قابغٙلا
 

لبیئیغ ٙاػ التغییأڣاصاا ٙ لمعاییاقغ دم دعڋ تها مثٙٙامبػ فاٙاانح٩ البعڣڗ تكد نڢ قاهنا ٙع إشاب ایجڣ
ٚع،أڣ لسیڗ اغ عجیٙلخاا ٙ فتصبِ غیػ قڣلٙ اعبدم تتقاٙ لمعاییڗ افٙڥ خأجهغ ڗ م،ڣبسباڗ اها مٙغیط

ٙع قعي مما یعني ضڣا ٚڣف الطٰ ڣالخداف ڣاهافي ػ حصلٙاػ تغییڅ هناأڗ یعني ٗا ه،ڣیثهادتحٙڣ لبیئیغ ظ
ٙافالڅ لٗل،ڣساسهاأعلى ٙ لمعاییػ اضعڣلتي ایغ ٭لمحیا لغ دلى صیاغغ معدڬ تٙاػ لمتغیاه ٗلهٙع لمستماسغ د

حلغ ٙلماه ٗهد تعتمف لسابقغ حیاحلغ ٙلمڣاحلغ ٙلما هٗهڗ بیدع یڣ٭لالعاقغ ٱ أڗ اناحځ مما سبٙب ڣللمعایی
،أڣ حلغٙلماه ٗفي هڋ لعمٍ انجافي ٙع خیاه ٗلهٙع لكبیاهمیغ دڣا اتبم ثڗ م،ڣلسابقغاحلغ ٙلماعلى نتائٌ 

لیغ نتائٌ ڣشمدځ ڣصدڥ سامتها على مڣقتها دفي د تعتمڣف سٙ یطڤت،أڣ یغ عملیغ تصحیِڗ أڅ لٗڣفشالڢ 
ٙاػ القاغ ٭ستجابغ سلم ڣافهدڥ على مڣلسابقغ احلغ ٙلما غ ٭لسلاه ٗهداد ستعدڥ اعلى م،أڣ لمعنیغ لهاٙا

ٚڣف الاجمیٸ ٙ اعتباڗ ابعیٗع خڅ ألب ٗحسٙف للتص ٙ بغ بالق٭لمحیظ  ٙا
اػ اإجاجمیٸ ٗ تخاد ابعڣ ٗ مجػ فاٙاانحٙڣ اهدم ٱایعني عڅ لڗ ٗمغ فٛلاالتصحیحیغ ٙا  اددا 

كڗ امدد ب ٙاػ ڣلقڅ اتلٗ تنفیڗ مد لت ٙاػ ڣلقڗ اه مٗتخام افقا لما تٙا ڗ مكاػ،ڣ قیڣتف حیڗ متابعتها مٙا
كٗاػ،ڣبالدا لڗ اماكأها حتى تعالٌ ٗتنفی تها طڤابجمیٸ خڣقابغ ثانیغ ٙلایفغ ڣٱسغ ٙمماڗ مد ابڅ لڗ ٗمد للت

 لسابقغبا

                                            
1
ٙع إم ڣایٱلتناٙڬ ،لمصد امحمد سعی  ٙ الا،ٙ مص، ٙ(معاصڋ خد)مدا ٛ لتٙ ڣالنشڣابٸ ٭لجامعیغ للدا  1999٥،244، ،یٸ ڣ
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د أڗ ابڣیغ داٙإالعملیغ ٙ اا٭في ػ لعملیام اهد ڣأعقا ڗحلها هي مٙام،أڣ تهاطڤاخف قابغ بمختلٙلاعملیغ ڗ 
ػ قڣقابغ مستهلكغ للٙلطڤاػ اخد تعٛأع ڣمجػ لیس،ڣلمختلفغ كعملیغ متكاملغاحلها ٙالى مٕاڣلیها ظٚ ین
لعملیغ ػ اكلما تمػ ڣفاٙاانحا مكٙانها حتى ا تتدڣبم یتڗ أڗ قابیغ ا یمكٙلالفعالیغ ځ اا تحقید،لجهڣا
 قبلها في حالغأڣ  ٗلى للتنفیڣاغ ٱللحٗ امن ٙاقابیغ مبكٙلا
 

 لمالیاقاب لل اسائ:و لثلثاا مطللا
 

قابغ ٙلخاضعغ للا لهیئغابیعغ ب ٭میغ حسڣلحكػ الهیئاالمالیغ على اقابغ ٙلڋ اسائب ڣڣ سالیڣٵ أتتندد ڣتتع
ڗ لمختلفغ عځ الحقائابجمٸ ڋ سائڣلاه ٗتسمِ ه،ڣقابغٙلڣٵ اضڣمڣقابغ ٙلابعملیغ ڣم لتي تقالجهغ ب ابحسڣ

ڗ قابي ا یمكٙلڋ اساسیغ للعمٙ أدڣاػ أتعتبف حیڣد لمنشدف الهالى ڣڋ صڣلڋ اجڗ أقابغ مٙلاعملیغ 
دم تستخد قڗ لك،ڣمیغڣلحكػ الهیئاف اى مختلقابغ علٙلا نها فيڣفي مضمف نها ا تختلأا عنها  استغناا
قابغ على ٙلالمستعملغ في ڋ اسائڣلف اتختلد كما قٙڥ،خدڣڗ أحالغ معینغ  في ڋمتكامڋ بشكٙ كثأڣ أسیلغ ڣ

ٚڣف، ڣلب احسٙڥ خٙع ڣأفتڗ لهیئغ بیٝ انف ٛع جهألتي تتبعها ب ااسالیڋ ڣاسائڣل٩ البع٩ٙ فیما یلي نتعظ
 قابغ بٙلا
 

ع اأ   :ئح والل والتعلیما واظلن:ال و الف
قابغ ٙلڋ اسائم ڣهڗ أمدع لمعتمػ التعلیماڣا ئِڣاللڗ ڣانیڣالقاها ددلتي تحالمالیغ د اعڣالقظږ ڣالنٙ اتعتب

مخالفغ مالیغ  ٙعنها یعتبٙڣه خ،ڣأڬ بهاٛام التٙ امب ال٭یتف حیػ لهیئاافي م لعاڋ الماالمالیغ على ا
ڣا سم لعاڋ المااضاعغ ٙڣٕا یٗلى تبدڬ ید بها قٛام التدم افي عڣڗ تهاڗ أڬ لغ لمساٙڬ ڣالتحب اجڣتست

ڗ عغ مڣلى مجممیغ ڣلعمػ الهیئاالمالیغ في ػ العملیاٗ ایخضٸ تنفیٙاداػ ڣإیػ أڣ ابالنفقاځ فیما یتعل
اػ اإجا  في:ڋ تتمثڣ٥ لخصالى هي عڣڋ ڣلمفعایغ ٙلساالتنمیغ ڣانیغ ڣلقانٙا

ٚ لتي ینا یغٛاڣلب امیغ بسبڣلعمالمتعلقغ بالمحاسبغ ف ایٙلتعاددػ اتعد لقمیغ ڣلعمالمحاسبغ ڣڗ اقان منها ظ

اػ اإج اػ اجٙ یعتبڗ حتى مڅ هناڋ تقنیاتها بڣها دعڣاقڣمیغ ڣلعمالمحاسبغ ٙا جغ ٙمیغ خاڣلعمالمحاسبغ ٙا

٭ع  نیغڣقاند ڣامٙد ها مجٙعتباڣاصا ألمحاسبغ ٙ ااڗ 

لمحاسبغ ڣڗ اقانڋ صأجٸ ٙیڣ 1قغدلیغ معالجتها بدد تحم دڣڗ لعاڋ الماافي ٙف للتصم لعاٙ اا٭إدد اتح
ٙ لصاانسي ٙلفڣم اسٙلمالى ٙڬ ئٛالجامیغ ڣلعما یمي للمحاسبغ ٱتن٥ نم هٙ أیعتبٗڬ لڣا 186ڬ ما 13في د
ڣڗ لقاند استمڣا 1962ٙ یسمبد 29ڣم سٙیغ ملى غاڗ مٛلڗ امٙڗ یلغ قٗڬ ظل ٭ل،ڣانساٙمیغ في فڣلعما
ٙ اصأڗ لى نسي ٙلفڣڗ القانڗ اه مٙعناصظږ معڋ استقاد امیغ بعڣلعمابالمحاسبغ ځ لمتعلٙڬ ائٛالجا ٙ مد

أڗ ا (2)یغ ٙاستعمااللحقبغ دع لعائڣ٥ ابالنصڋ لعمڋ اا٭بڗ ألمتضمڣا 1973ڣاڗ ج 5في ّٙ لما 29-73
لجامٸ ڣامیغ ڣلعماللمحاسبغ م لعاٙ اا٭إابمثابغ ڣڗ یمي یكٱتن،أڣ یعيٙتش٥ نڣد جڣلى دڬ یم لڅ لٗ

ځ لمتعلڣا 1990أڣػ  15في ّٙ لما 21-90م قڣڗ ٙلقانٙ ایعتبڅ لٗبڣساسي لها اجٸ ٙلمڣاها دعڣاقڣئها دلمبا
ٙ المصامیغ ڣلعمابالمحاسبغ  ڣڗ تقاندع علیڢ عاځ ل٭یف حیٙ ئٛالجانیغ للمحاسبغ في ڣلقاند اعڣاساسي للقد

 ها فیما یلي:ٛجڣنداف هڗ الى جملغ مدف یهڣمیغ ت ڣلعمالمحاسبغ ا
 

                                            
1
ٙ ا،ٙ ئٛالجا ، میغڣلعمالمحاسبغ ا،مسعي د محم   8.،2003٥سنغ دڥ ، ،لهدا
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ٙع لمقڣاد المڋ اتحصیځ یڗ طٚعب لنهٙ ڣایٗلتبڗ امم لعاڋ المااحمایغ 1- متابعغ تحصیلها ڣنیغ ٛابالمید
قابغ على ٙلڣالغ داڣلمتڣالثابتغ اها ٙمیغ بكافغ عناصڣلعما كغ للهیئغڣلمملڣڋ اصاقابغ على ٙلالى باإضافغ 

 ددع بلمحٙا٩ افقا لإغڣلمالیغ ػ التخصصادڣد افي حځ إنفاا
ٙ یٗتبدڬ تفام ثڗ مڣنیغ ٛالمیداف الهځ العامغ في تحقیػ النفقاافاعلیغ ڋ یكفڣ على نحځ إنفاد اشیٙت2- 
 كمالیغبػ فاٙڣ مصأڣ غ ٱباهػ في نفقاٙاداػ إیا
 

ڣ٥ لمنصالمحاسبیغ ڣانیغ ڣلقاند اعڣالقٙام احتڗ امځ لتحقځ ایڗ طٚنیغ عٛالمیػ اخیصاٙتٙام حتڗ اضما 3-
 نیغ بٛالمیٙا٩ اغداػ ڣأعتمادڣد في حٙف لصڋ المالیغ قباقابغ ٙلځ الى تحقیعلیها باإضافغ 

ٱیڗ طٚمیغ عڣلعمػ الهیئاٙ اتسییڗ حس ػ ماڣلمعلػ ڣایانالبا ٙفیڣتڣنیغ ٛالمیٗ امتابعغ نتائٌ تنفیٙ ڣهاځ 

 دام اتقییڣلمالیغ ٛ اكٙالمد ایدمغ لتحٛلاا

ع الثاني  :نیالمیا:الف
 

خ سلڣلعمػ الهیئاانیغ ٛامیٗ ت  قابغٙلانیغ ٛاحیانا میأعلیڢ ځ ل٭ما یڣ هداػ،ڣاعتماڣد البنانیغ ٛامیڣب میغ ب
ٙ بم قسڋ كم ینقسٙ ڣستثمااٛ ڣالتجهیم اقسٙ ڣلتسییم اهما قسڗ ساسییڗ ألى قسمینیغ ٛالمیم اتقسف حی ه دڣ

ٛڗ ڣتتػ نفقاٙاداػ ڣیلى  ٙ منها بڋ كم تقسم ث،باڣجڣا ڣڋ أڗ لقڗ ایمكڅ لٗبڣاد،ڣلى مم ثڣاب بألى ها دڣ
ٙف تصأڬ نغ ٙمقاځ یڗ طٚقابغ عٙلامغ في عملیغ دلمستخاساسیغ دع القاعامیغ هي ڣلعمػ الهیئاانیغ ٛامی

ٙدلداػ ااعتماافي ٥ مخصڣ مالي مٸ ما ه كما ٗ لسابقغ للتنفیانیغ ٛاعلیڢ بالمیځ ل٭ما یڅ لٗڣنیغ ٛابالمیع ڣا
غ ٭عنها في خٙ لمعبداف اهالمالیغ مٸ ػ افاٙلتصاابقغ ٭مدڥ مڗ مٗ منغ للتنفیٛالمتاقابغ ٙلاسغ ٙمماڗ یمك

ٙ مقڣ فعا بما هم نغ ما تٙمقاځ یڗ طٚعٗ لاحقغ للتنفیاقابغ ٙلٝٙ اكما تما،نیغ ٛالمیا دف نیغ بهٛالمیافي د
 ثهابدڣعلى حدػ ساعأدػ ڣلتي ڋ امڣالعڣاسبابها ف أبحٙاف ڣانحڋ اتحلید ڣیدتح

ع الثالث  :لفحواجع الما: الف
اػ اإجاعغ ڣیعني مجمد حڣب ڣاسلأهما ٥ لفحڣاجعغ ٙالما  ٛا جهاٙدا أڣ فڗ كاڣا جٸ سٙالماها ٗیتخ لتيٙا

فقا ٗ ڣلتنفیاعلى سامغ م للحكڅ لداػ ٗڣنلمستٙ ڣافاتدلػ ڣالحسابا٥ افحدف یغ بهٗلتنفیػ العملیاافي 
ٙ لمهاف امختلٗ على تنفیڣڗ لقائمابها ٛم لتي یلتڣاها دیدتحځ لسابػ التعلیماد،ڣاعڣاللق نتیجغ ڗ عٙ یٙفٸ تقم ڣ

ٝ تنعكف حی٥ لفحڣاجعغ ٙالمػ اساسیا لعملیاأكنا ٙلمالیغ اغ ٭نشٙ اتعتبٙ، ڣآمم ایهمهڗ لى م٥ لفحا
ٙاػ القاعلیها  ٙع اإاها ٗلتي تتخٙا فقا ڣتسجیلها م غ یت٭نشاه ٗهف أڗ حی،هاٗعلى تنفیٙف تشأڣ لعلیا دا

ځ ا٭نڋ نتائٌ یشكڗ عنها مب تٙما یتڣغ ٭نشاه ٗه٥ فحڗ علیها فٙف لمتعاالمحاسبیغ د اعڣالقد ڣاللمبا
 ٥بفحڣم یقڗ غ م٭ا یخضٸ لسلد محایٛ كٙفي م٥ لفحڣاجعغ ٙالمابعملیغ م لقائڣڗ ایك،ڣأڗ 1جعغٙالما
ٙالڢ م ڣعمالهأ ٥ لفحڋ اعماألكافي على ب ایدٙلتالڢ ٙ فڣیتڣأڗ یفحصڢ ٗڬ لڋ العمابیعغ ٭سعغ بڣایغ د

 ػفاٙاانح ڣاا٭خف ایستكشأڗ یٸ ٭جعغ حتى یستٙالمڣا
جهغ لها ڣلمالجهغ ڣاعها ڣضڣمڋ مثٙع مختلفغ كثیٙ فقا لمعاییڋ ڣلحاابیعغ ٭بڣجعغب ٙالماعملیغ ڋ خاڗ م

 ٙ ٚا نها نڋ أبڅ،لڗ ٗلمالیغ عاقابغ ٙل،ڣالمتابعغٙا٩ اإغدع لمعالمالیغ ٙ ایٙلتقاف اختلا تڣلخ بببیتها ڣدڣ ظ
                                            

1
ٙ ا لمحاسبیغاقابغ ٙلڣاجعغ ٙالماڋ ،خلید حمد امحم   ٥،28 2003سنغ ،یغ ٙلمصػ الجامعا،دا
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ٙاػ القداد اعهمیتها في  داف ه،ڣالنتائٌافعالیغ في ځ تحقیڋ ڣلعمٙ اسیڗ حسڗ مغ لضماٛلاالتصحیحیغ ٙا
 : 1مایليع عاٙامڗ مد ابڅ لځ ٗلتحقیػ ڣماڣللمعلڗ متقم اٱنٙڣ في صد تعڗ حتیاجا ٙ اكثٙ أتعتبع خاڣلمتا
 ڣ٩بغمٝ أڣ لبٙ أڬ ا یثی،ڣضحاددا ڣڣافڢ محدهٙ ڣیٙلتقڣٵ اضڣمڣڗ یكأڗ  -أ
 

بٙلٙ ایٙتعني تقاأڗ -ب ٛ ڣقابغ ب ٙ یٙلتقا٥ٙ اتحأڗ -ه ڗبلعاملیڣڅ اسلڋ ڣلعمٙ استثنائي في سیڣ اما هد یدتحٙا
اػ إجٗ الغ باتخاڣلمخالمعنیغ الجهغ الى جڢ ڣتڣاڗ ڣأڗ ڣاػ افد بعڋ تص فاػ قیڣلتاعلى سامغ  ٙا

 لتصحیحیغبا
ٙ لمالیغ قب النسڋ امثڋ لتحلیڣأدڣاػ امغ ٛلااإیضاحیغ داڣڋ الجڣالبیانیغ ڣم اسٙبالٙ یٙلتقاڗ اتستعیأڗ  1- د

ٙڬ ڣاإڗ اییڣلمستالمختلفغ على دا اڗ ایڣاٛمڣكغ ٙلحػ اتجاهااضیِ ڣتڋ جڗ أمڗ إمكاا  لمالي بدا
 

  

                                            
1
 28.،2003٥ ،لجامعیغ  ػ  اعاڣب٭لمڣاڗ  اید،ٙ ئٛالجا ، 2،٭  ػلحساباځ اقیدتڣجعغ  ٙالماٙ  ،هطڤالتهامي  د  امحم،یقي  دصڣد  مسع 
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اع :بحث الثانيام قاب أن  امالي ال

ل التي الجه حيث من :اأول  امطل  قاب تت  ال

ع اأول : قاب الف اخلي ال  :ال

 حكڤمغ مڤظفي ٙقبغ ا بږ الحكڤمغ مڤظفي بع٬ يقڤم حين نفسها التنفي٘يغ السلطغ خاڋ من تتږ الت تلڊ هي

ٚين، ٚيبغ ه٘ا في ڣهي خ ٚقابغ قبل من ڣيعتبڇ ، اجعغٚ ام أقسام بمهمغ الشبڢ ق ٛ  يقڤم ما الٖاخليغ ال  ٙ ا بالڤ

سا ٚڣ  امصالح ٙڣ  الحكڤميغ الڤحٖاػ ڣمٖي
1

 

ٚقابغ ه٘ه تماٝٙ ٚف من ئٜٚاالج في ال لڊ ، الڤصيغ السلطغ ط ٜع باستعماڋ ٗڣ  علګ الٖائميڗ امفتشيڗ أجه

ٛ  مستڤڥ  ٙع أڣ ٙاالڤ ٚف من ڣ ، الڤصيغ اإدا ٚقابغ تقڤم ڣ .امختصغ اماليغ السلطغ ط  :مستڤييڗ علګ بال

ٚقابغ -  .امحليغ الجماعاػ ڣ العمڤميغ الهيئاػ ڣ ػ ا ٙا ٛ الڤ  كافغ علګ اماليغ ال

ٚقابغ - ٜع علګ اماليغ ال جه 2 نفسها اماليغ ا
 

ع الثاني : قاب الف جي ال  :الخا

 :لګ تنقسږ ڣ التنفي٘يغ للسلطغ خاضعغ غيڇ ڣ مستقلغ هيئاػ لګ بها يعهٖ الت تلڊ هي

 قاب  القضائي ال

ٚقابغ مجاڋ في هامغ مكانغ تحتل حين كٖ مجاڋ في الڤاسعغ سلطتها خاڋ من حين العامغ، اماليغ ال  من الت

ٙيغ القضائيغ الهيئغ تستطيٸ للقڤانيڗ تطبيقها اػ ٚ إجا ڣاتخاٗ اماليغ القڤانيڗ تنفي٘ ٙقبغ ا م اإدا حيِا  لت

 .عنها افاػ ٚانح أيغ

ٚيٚ ڣضٸ منها يطلظ أنڢ كما ٚئي٠ سنڤڬ  تق ٚيعيغ السلطغ أڣ الٖڣلغ ل  اكتشفڢ ما فيڢ تع٩ٚ معا ااثنيڗ أڣ التش

3منعها أڣ امخالفاػ ه٘ه من للتقليل  احهاڇ اقً أمكن ڣما ماليغ مخالفاػ من
 

 قاب يعي ال  التش

ٚيعيغ السلطغ تتڤاها الت تلڊ هي ٚقابغ في مطلقغ سلطغ من لها ما ڣ التش ٚيعيغ السلطغ تباشٚ ڣ اماليغ ال  التش

ٚځ  امهمغ ه٘ه ٚقابغ تتږ فقٖ مختلفغ بط ٚيڄ عن ال ٚيعيغ الهيئغ ط ٚع التش  فحصها بعٖ أڣ اماليغ السنغ أثنا مباش

ٚيڄ عن الختامي للحساب اڋ ڣ ااستجڤاب ط  ػ ا ٙا ٛ للڤ  الس
4

 

ٚع اطيغٚ الٖيمق الٖڣڋ  في النيابيغ امجال٠ تتڤلګ أيضا فيما ڣ ٚقابغ مباش  العامغ انيغ ڈامي تنفي٘ علګ السياسيغ ال

ٚقابغ حڄ لها يمنِ أڗ الطبيعي فمن للٖڣلغ كٖ تنفي٘ها علګ ال  امجل٠ يتڤلګ ، التنفي٘ سامغ ڣ  صحغ من للت

نشا أڣ ڣالڤايغ، البلٖيغ نيت ا ڈمي القانڤني تنفي٘ اقبغ ٚم الڤائي الشعب امجل٠ ڣ البلٖڬ الشعب  لجاڗ ب

 اقبغٚ م
5

 

 

                                            
1
ٙاٛ امجيٖ عبٖ حامٖ  ٚس  ،د ٛڬ، السيٖ ام ٙيغ ،العامغ، اماليغ مباد الحجا ٙيغ، الجامعيغ، الٖاٙ ،اإسكنٖ   38ت ٥ ، 4ةة2 اإسكنٖ

2
ٙع  يٸ، ڣ للنشٚ الفجٚ داٙ ئٜٚا،الج9 ٭ ئٚ،ٜاالج في للٖڣلغ العامغ نيغڈاامي منهجيغ جماڋ، لعما   9ت2 ٥ ، 5ةة2 ، التٛڤ

3
ٚجٸ الڤادڬ، حسيڗ محمڤد  ٚه سبڄ م   ث9ت ٥ ، ٗك
ٙع الفاٙ، مصطفى4 ٙدڗ  العامغ، اماليغ اإدا يٸ، للنشٚ السامغ داٙ،ا   89 ٥ ،8ةة2 ، ڣالتٛڤ

5
ڬ  ٙيغ ،العامغ، اماليغ في الڤجيڈ ناشٖ، عٖلي سٛڤ   ٥344 ، ةةة2 ، الجٖيٖع الجامعيغ داٙ ،اإسكنٖ
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قي حيث من :الثاني امطل مني الت  ال

ع ااول  قاب :الف 1 القبلي أو امسبق ال
 

ع تتخ٘ ڣهي ٚقابغ صٙڤ ٙ  يخڤلڢ حڄ ڣهي السابقغ، ال ٚقابغ من النڤٵ ه٘ا ڣ عام لشخ٨ الٖستڤ  بيڗ اٍڣڇ يً ال

ٙع ٚڣ عماڋ ببع٬ للقيام مسبقغ اخي٨ٚ ت علګ الحصڤڋ  ض ٚڣعاػ ڣ ا ٙهاٚ ق ڣ امش ٛمغ التعليماػ صٖاٙ ڣ ا  الا

ٚقابغ إنجاحها، دڬ معينغ قيڤد ڣ حٖڣد لف٩ٚ الٖڣلغ جانظ من الڤصايا معن تحمل هنا فال يٸ حسن لګ ت  تٛڤ

ٙد ٚشيٖ ڣ امڤا ع تتخ٘ .العام اإنفاځ ت ٜع من السابقغ امڤافقغ صٙڤ ٚقابغ أجه ٚف امتعلقغ ػ ا اٙٚ الق علګ ال  بالتص

مڤاڋ في ٚقابغ ڣ اجعغٚ ام عملياػ أڗ الطبيعي ڣمن ا ٙ  ا حين النفقاػ جانظ علګ تتږ هنا ال  علګ  تتږ أڗ يتصڤ

  اداػٚ اإي تحصيل

ع ال قاب :ثانيالف م( اآني ال  )ما

ٚقابغ هي ٚع ال دا حلٚام مختلڀ في امستم ٚقابغ ه٘ه تحاڣڋ  حين ا  تنفي٘ خاڋ فاػٚاانح أيغ اكتشاف ال

عماڋ اػ ٚ إجا ڣاتخاٗ ا يغا ٙع، بها تقڤم ڣ اماليغ العملياػ  تنفي٘ أثنا تكڤڗ  فه معالجتها الفٙڤ  مثل اإدا

ٚف اقبغٚ م    اداػٚ اإي تحصيل احلٚ م أڣ النفقغ ص

قاب :ثالثا  : الاحق ال
ٚقابغ أما ٚيغ ڣ ٙدعيغ ٙقابغ هي الاحقغ ال ٙجيغ هيئاػ قبل من عادع تماٝٙ ، للمخالفيڗ بالنسبغ ٛج  مثل خا

ٚمي ڣ ، القضا ڣ امحاسبغ مجل٠ ڣ البڇماڗ ٚسڤمغ امخطٰ عن افاػٚ اانح  اكتشاف لګ ت  ڣ أسبابها تحٖيٖ ڣ ام
ٚځ  2  عاجها ط

 

ٚيغ حساباػ عٖاد في تتلخ٨ ڣ ٙعٛ ڣ  كل في امالي اقظٚ ام يقڤم سنڤيغ، ڣ سنڤيغ ٙبٸ ڣ شه  بمناسبغ مصلحغ أڣ ا

كٖ لفحصها عٖادها ٚكٜ سامغ من للت ٙعٛ للڤ  امالي ام  .امصلحغ ڣ ا

ٚسلڢ ٙيٚاتق كلڢ ه٘ا عن يضٸ ڣ ٚيغ لګ الحساباػ مٸ ي ٙعٛ ڣ  في انيغڈ للمي العامغ امٖي  أيضا تشمل ڣ ، اماليغ ا

ٚقابغ بجانظ ٚقابغ الحساباػ علګ ال ٜينغ علګ ال ٛڗ  علګ ڣ الخ كٖ امخا  مخالفاػ أڣ اختاساػ حٖڣف عٖم من للت

3ماليغ
 

عي حيث من :الثالث امطل قاب ن  ال

ع اأ  قاب :ل و الف  الحسابي ال

ٚقابغ هي جاػ ڣ امستنٖاػ علګ ال كٖ اماليغ الٖفاتٚ ڣ ال ٙد أڗ من للت  أنفقـ قٖ ڣ التعليماػ ڣفڄ ڣصلـ امڤا

ٙد هڤ ما مطابقغ ڣ صحيحغ الڤثائڄ أڗ ڣ لها امخصصغ ااعتماداػ حٖڣد في جاػ ڣا ساليظ ٙقابغ فه بال  با

ٙف امحاسبيغ ٚف بعٖ أڣ الصٚف قبل تكڤڗ  قٖ ڣ عليها امتعا ٚقابغ بع٬ عليها يطلڄ ڣ الص ٚقابغ أڣ التقليٖيغ ال  ال

ٚتكٜ أنها حين الائحيغ،  بها امعمڤڋ  اللڤائِ ڣ القڤانيڗ تطبيڄ علګ ڣ امختلفغ أساليبها ڣ امحاسبغ علګ ت
4

 

                                            
1
ٚسڤم  ّٙ 4ت4ة92 ٙقږ التنفي٘ڬ ام ٚقابغ امتعلڄ ، 992تةتتة4تفي  ام ٚسميغ، بها، يلًڈم الت للنفقاػ السابقغ بال ٚيٖع ال ٙع ، 82 العٖد الج  في الصاد

 4ة، امادع 992تةتتة5ت
2
ٚقابغ كنعاڗ، نڤاف  ٜع علګ اماليغ ال جه ٙيغ ا ٚبيغ اػٙ اإما دڣلغ في اإدا ٙقغ، جامعغ مجلغ امتحٖع، الع  5ةت ٥ ، 5ةة2 .لسنغ 2 العٖد الشا

3
ٚٛڬ، عباٝ محمٖ  ٜائٚ العامغ، اماليغ اقتصادياػ مح   435 ٥ ، الجامعيغ، امطبڤعاػ ديڤاڗ ،الج

4
ٚقابغ ٙحمغ، ٛيڤ١  سساػ علګ اماليغ ال ، التكڤين اكٜٚ م م ٚع امن  3ةة2ة 2ةة2 ائٚ،ٜ الج جامعغ الحقڤځ، كليغ ماجستيڇ، م٘ك
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ع ال قاب :يثانيالف  التقييمي ال

 تحقيڄ مٖڥ بالتالي ڣ انيغڈ امي أهٖاف تحقيڄ مٖڥ عن تبحن فه ، نفسڢ الحكڤمي النشا٭ تقييږ تحاڣڋ 

هٖاف ع مٖڥ عن الكشڀ لګ استهاٙ د في ڴهٖف كما ، للمجتمٸ ااجتماعيغ ڣ ااقتصاديغ ا  الڤحٖاػ كفا

ٙيغ ٙيغ ٙها ا ػ قٖ الت امقًڇحاػ ڣضٸ ڣ اإدا ٚڣ ٙتفاٵ ض اػ ه٘ه لا  مت امنافٸ قياٝ لګ مهمتها تتعٖڥ ڣ الكفا

ٚقابغ لګ الحاجغ من دٛا التخطيٰ سلڤب الٖڣڋ  تبن ڣ ، القڤمي ااقتصاد ڣ امجتمٸ دٚاأف علګ عادػ  ال

سلڤب  التقييميغ ٙع أدا تحسيڗ في تساهږ  1القادمغ للسنڤاػ الخطٰ ٙسږ ڣ تنفي٘  أساس  ك  ڣ تقٖمها ڣ اإدا
ها  تطٙڤ

  

                                            
1
ٚحماني  ٚيٸ في العامغ اماليغ حفيٴ، ب ٚڬ،ٜاالج التش ٙيغ  ئ ٙيغ، الجٖيٖع، الجامعغ داٙ،اإسكنٖ  ةتت ٥ ، 5تة2اإسكنٖ
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 الفصل خاص
ٚقابغ ڣظیفغ ڗ ٚغږ ال ٙیغ ڣظیفغ ا هي ڣتقٖیٚ،ما فهږ سڤ من تاقیڢ مما ڣبال  لڤظیفغ متممغ أڣ مكملغ دا

ٙع ڣظائڀ التخطیٰ،ڣ ٚڥ  اإدا خ ٙڬ  من ڣأنڢ ا ٚڣ ٙستها الض ڣلګ اللحظغ من٘ مما ه ڣتستمٚ للتنفی٘ ا  ڣتمتٖ أثنا

ٜلغ ڣظیفغ انتهائڢ،ڣلیسـ بعٖ تي منع ٙڬ، النشا٭ خٚ في ت ٚقنا الفصل ه٘ا خاڋ ڣمن اإدا  أنڤاٵ مختلڀ لګ تط

ٚقابغ ٚقابغ أڗ یتضح مختلفغ معایيڇ حسظ ال ها تتعٖڥ امالیغ ال  یمكن لكنڢ متعٖدع أشكاا ڣتتخ٘ ڣأنڤاعها صٙڤ

كٖ أڗ هٖاف حڤڋ  خاف هناڅ لی٠ أنڢ ن ٚئیسیغ ا ٚقابغ ال ٜع في اختاف ٕڣانما امختلفغ التقسیماػ في لل جه  ا
ٚقابغ تباشٚ الت  ڣعاقتها لها اممنڤحغ السلطاػ تتبعها،أڣ الت ڣالڤسائل بها تقڤم الت العملیاػ حین من ال

ٜع جه  .الٖڣلغ في امختلفغ با

ٙسغ أڗ حین ٙع تتطلظ الحكڤمیغ للهیئاػ امالیغ امما ٚڣ ٚقابغ بالض لڊ اماڋ استعماڋ علګ ال  العمڤمي،ٗڣ

ٚقابیغ الهیئاػ بڤاسطغ ٚقابغ تشمل حین بعٖیغ أڣ أنیغ قبلیغ،أڣ كانـ سڤا امختلفغ ال ٚقابغ عام بشكل ال  ال

ٚقابغ ٙد امڤا ضیاٵ عٖم علګ ع علګ ڣال ٚقابغ استخٖام كفا ٙد،ڣال ٚجاػ فعالیغ علګ امڤا هٖاف تحقیڄ في امخ  ا

ٚقابغ العامغ، ڣالحاجاػ ٜع تماٝٙ حيڗ الباد،في في ٙقابیغ هیئغ أعلګ بصفتڢ الاحقغ امحاسبغ مجل٠ ف  أجه

 ٛ ٚقابغ امالي،ڣامحاسظ قظٚابام جهغ من اممثلغ امالیغ ٙعاڣ ٚڣعیغ،ڣمن امتعلقغ السابقغ العمڤمي،ال  جهغ بامش

ٚڥ  ڬ غيڇ بشكل تتٖخل الت للمالیغ العامغ امفتشیغ أخ ٚنامجها في لها امحٖد للبڇنامٌ ڣفقا دٙڣ  السنڤڬ  ب
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 تمهيد

وتطرقنا للميزانية بكل جوانبها من اعدادها وتنفيذها فيما يخص املالية العامة رية ظبعد اتمامنا للدراسة الن

قوانين املحاسبة الى غير ذالك وكذالك االعوان املكلفين بالعمليات املالية وكذا املراقبة في اطار تطبيق 

 العمومية داخل املؤسسات العمومية ذات الطابع االداري 

فتوجهنا الى احد املصالح   أي عمليا )تطبيقيا( حتم علينا ان نبرز هذه الدراسة في الجانب امليداني هذا ما

وهي مصلحة امليزانية واملحاسبة بالجامعة باعتبارها مؤسسة عمومية ذات طابع ايداري ومحورنا عملياتها في 

هذا التقرير 
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 تمه

 املبحث االول:كيفية تحضير امليزانية 

 نتناول في هذا االطار عملية اعداد ميزانية واعتمادها

 املطلب االول : مرحلة االعداد 

السلطة املخول لها قانونا بتحضيرها هي السلطة التنفيذية ،ويرجع ذلك الى كون هذه االخيرة تهدف الى 

 1تحقيق اهداف اقتصادية واجتماعية ،وتضع ذلك في برنامج خاص

ي من خالل االهداف وتعتمد وزارة املالية في اعدادها ملشروع امليزانية على توجهات املخطط السنوي ،أ

العامة املراد انجازها في مختلف املجاالت االقتصادية واالجتماعية،او االيرادات املحققة خالل السنة التي 

 2سبقتها

يتمثل في النفقات والتي  وخالل مناقشتنا مع موضفي مصلحة الكلية ، نالحض ان مضمون هذه امليزانية

 تتفرع الى فرعين هما:

 ع امليزانيةاملطلب الثاني :فرو 

 الفرع االول: نفقات املستخدمين

 ويتشكل من تسعة ابواب ،ولكن الذي يهم الكلية اربعة ابواب فقط وهي:

 :الراتب الرئيس ي للنشاط 22/1الباب 

 :تعويضات ومنح املستخدمين22/3الباب 

 :االعباء االجتماعية22/5الباب 

 :اجور االساتذة املؤقتين واملشاركين22/8الباب 

 سنتناول كل باب بالشرح املختصر 

 اوال:الراتب الرئيس ي للنشاط 

 ويحتوي بدوره على مواد كالتالي 

 اجور العمال الدائمين 

 الراتب الرئيس ي لالساتذة الجزائريين 

  الزيادة االستداللية لشاغلي املناصب العليا 

واملقسمين الى  37الدائمين في الكلية والبالغ عددهم  :وناخذ بالحسبان املوضفيناجور العمال الدائمين .1

 اربعة مجموعات 

 فما فوق 11:موظفو التصميم والبحث والدراسات من الصنف املجموعة االولى

 طبيب عام/متصرف رئيس ي/متصرف اداري/وثائقي امين محفوضات/مترجم

  موظفو التطبيقاملجموعة الثانية: 

                                                           
 165ص  2007د محمد حسين الوادي و د زكرياء احمد عزام مبادىء املالية العامة "دار املسيرة للنشر والتوزيع والطباعة  1  

 100-99ص  2003دار العلوم والنشر والتوزيع ،عنابة  ،ملالية العامة "د محمد صغير بعلي و د يسري ابو العال ا"ا2 
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 اداري رئيس ي ،ملحق ادارةسامي في االعالم االلي،محاسب اداري رئيس ي،ملحق تقني سامي باملخبر والصيانة،تقني

 : موظفو التحكم املجموعة الثالثة

 عون ادارة رئيس ي،عون ادارة،عون تقني باملكتبة ،معاون تقني في املخبر والصيانة 

 موظفو التنفيذ  املجموعة الرابعة:

البيانات ،عامل منهي صنف اول ،عامل منهي صنف ثاني ، عامل منهي صنف ثالث وفي هذه  كاتب ،عون حفض

الحالة نقوم بحساب االجر القاعدي عند الدرجة السادسة ،الذي يحسب من خالل ضرب الرقم االستداللي 

 دج( الحاصل يضرب في اثنى عشر شهر 45لكل موظف في النقطة االستداللية املحددة ب )

 ئيس ي االساتذة الجزائريينالراتب الر  .2

 استاذ واملقسمين الى خمسة رتب : 107هنا نأخذ االساتذة املدرسين في الكلية والذي يبلغ عددهم   

 استاذ 

  استاذ محاضر ا 

 استاذ محاضر ب 

 استاذ مساعد ا 

 استاذ مساعد ب 

ظفين الدائمين نعيدها مع االساتذة ،وذلك من خالل ضرب رقم االستداللي نفس العملية التي اجريت مع املو 

 دج( 45في)

  الزيادة االستداللية لشاغلي املناصب العليا .3

 شهر 12في  دج( 45لكل منصب عالي رقم استداللي خاص به نضرب الرقم االستداللي في )

 ن عام مناصب العليا وهي :عميد،نائب العميد ،رئيس قسم رئيس مصلحة ،امي

 ثانيا :تعويضات ومنح االساتذة 

 تشمل على جملة من املنح يستفيد منها املوظفون و االساتذة، وتتمثل في 

 منح املمنوحة لألساتذة :

 عالوة املردودية 

 تعويض التاطير 

 تعويض التاهيل 

 تعويض الخبرة البيداغوجية 

 ثالثا :االعباء االجتماعية 

 وتتمثل في 

 + اجور الضمان االجتماعي : من خالل اخذ ملجموع الراتب الرئيس ي للمستخدمين + املنح والتعويضات

  %25االساتذة املتعاقدين الحاصل يضرب في 
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  منح ذات طابع عائلي :تشمل منحة عدد االطفال اضافة الى املنحة الخاصة بالزوجة  وتختلف من

 املوظفين الى االساتذة 

 : ة املؤقتين واملشاركينرابعا :اجور االساتذ

 اجور االساتذة املؤقتين  .أ

كل رتبة يقابلها نقطة استداللية ،لكن مادام هذا الصنف من االساتذة يضم االستاذة املحاضرين 

 استاذ مؤقت  30دج( والكلية تحتوي على  750واملساعدين كل ساعة عمل يقابلها )

 اجور االساتذة املشاركين   .ب

املحدد لشروط توظيف االساتذة  01/10/2001املؤرخ في  01-294يعالجهم املرسوم التنفيذي رقم 

 ساعة شهريا  72ساعات في االسبوع ما يعادل  8املشاركين واملدعوين ، ولديهم 

 اجور االساتذة املدعوين :  .ج

 نفس املرسوم السابق وهناك صنفين استاذ مدعو مقيم وغير مقيم 

 فقات التسييرالفرع الثاني :ن

يهم الكلية هي االبواب  لكن ما 22/30الى الباب  22/11ويطلق عليها القسم الجزئي الثاني وهي من الباب 

 تسديد النفقات  22/11االتية 

 االدوات واالثاث  22/12

 اللوازم  22/13

 التوثيق  22/14

 تكاليف ملحقة  22/15

 اشغال الصيانة  22/18

 املستوى في الخارجمصاريف تحسين  22/19

 عتاد ولوازم االعالم االلي  22/21

 عتاد وأثاث البيداغوجيا 22/22

 املصاريف املرتبطة بالدراسات ملا بعد التدرج والطور الثالث  22/23

 مصاريف التربصات امليدانية في الوسط املنهي لفائدة الطلبة 22/30

املالية عليها بتحضير امليزانية التقديرية واملشكلة من نفقات املستخدمين  قبل حصول الكلية على إعتماداتها

 في الكلية وتأخذ حسابيا كما تطرقنا سابقا 

يستثنى اعوان الرقابة واألمن والحراس املؤقتين الذين تتكفل بهم املديرية الفرعية للمحاسب وامليزانية 

 للجامعة 

ه في السنة السابقة و نقدره في امليزانية الجديدة بعد اجتماع بالنسبة لنفقات التسيير نعالج ما تم صرف

 منعقد بين عميد الكلية واألمين العام ورئيس مصلحة امليزانية واملحاسبة 

 ليس كل االبواب يتم املطالبة بمقدارها وإنما يتماش ى مع احتياجات الكلية وكذا ما تفرضه الجامعة 

 :اعتماد امليزانية  لثاملطلب الثا



الجانب                                                  الرابع الفصل

 التطبيقي

 
86 

 

بعد قيام السلطة التنفيذية وانتهائها من عملية التحضير تودع لدي السلطة التشريعية الن االعتماد يسبق 

 التنفيذ ويمر بمراحل 

 املناقشة 

 التعديل 

 1التصويت 

امليزانية التقديرية وإرسالها للمديرية الفرعية  بإعدادهذا عن امليزانية العامة اما ميزانية التسيير وبعد القيام 

حاسبة والتي بعد وصول االعتمادات من طرف وزارة التعليم العالي واملخصصة لجامعة مستغانم  وكلياتها للم

 يلي : تقوم املديرية الفرعية بما

 :عملية املناقشة والتعديل األول الفرع 

 :املناقشة : أوال 

 بتحضيرها،التي قام  اآللي واإلعالممن طرف كلية العلوم الدقيقة  إليهاتقوم بدراسة مشروع امليزانية املرسل 

،وكذا دراسة كل ما يتعلق بنفقات  واألساتذة املوظفينبعين االعتبار  آخذةموظفي مصلحة املحاسبة وامليزانية 

 التسيير 

 ثانيا :التعديل 

هناك تضخيم في املبلغ املطالب به،الن امليزانية فيها نفقات  أنعملية التعديل في حالة إذا رأت  إلىتلجا 

نفقات التسيير تكون محل  أما، واألساتذة، وهذا حسب عدد املوظفين حقيقةخدمين التي غالبا ما تكون املست

املخصص لكلية العلوم الدقيقة  تقر باالعتماد،وعليه األبوابعديل خاصة عدم تناسب املبالغ املالية مع ت

 .اآللي واإلعالم

 الفرع الثاني :عملية التصويت 

بعد قيام املديرية الفرعية للمحاسبة بعملها ترسل لنا االعتماد املخصص للكلية،ويقوم رئيس مصلحة    

ال تتجاوز مقدار االعتمادات ،وبالتالي نعرضها على  إنبشرط  األبواباملحاسبة وامليزانية بتوزيع االعتماد على 

يمكن بعد وصول  ال  ألنهي قبل تنفيذ امليزانية ،ضرور  إجراءعليها( وهذا  تأشير املراقبة املالية للمصادقة عليها )

دور  مراعىاتملصلحة املحاسبة وامليزانية ، وتقوم بتنفيذها دون  كما يحلو نوزعها  إناالعتمادات املالية 

  أخره إلىباب  أول تتفحصها من  األخيرةالرقابة املالية ، الن هذه 

 مالحظة *

عليها ، وعلى رئيس مصلحة امليزانية واملحاسبة  بتأشير في حالة وجود خلل ال يقوم املراقب املالي 

 ترتيب امليزانية بإعادة

املمض ى من طرف عميد الكلية و املراقب  2015تتضمن وثيقة ميزانية التسيير طلب املصادقة على امليزانية 

عاهد التي تتشكل والي الوالية ،بعدها يوجد مقرر توزيع االعتمادات املخصصة للكليات وامل إلىاملالي ،واملرسل 

واملؤشرة من طرف املراقب املالي، حتى  اآللي واإلعالممنها جامعة مستغانم،والتي ترسل لكلية العلوم الدقيقة 

                                                           
 100ص  ذكره د محمد صغير بعلي و د يسري ابو العال املرجع سبق1 
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بنفقات  األمر يتسنى لرئيس املصلحة توزيع االعتماد على املواد التي يتشكل منها كل باب ، سواء تعلق 

 قط املبالغ املالية لكل باب.املستخدمين والتسيير الن مقرر التوزيع يشمل ف

 

 

 

 املبحث الثاني :تنفيذ امليزانية والرقابة املفروضة عليها

 املطلب االول:تنفيذ امليزانية 

نتطرق في هذا املطلب املطلب إلى كيفية تنفيذ امليزانية،من خالل شرح العملية التحصيل اإليرادات والنفقات 

 وكذا األشخاص املؤهلين بتنفيذها 

 وتنفيذ النفقات اإليرادات:تحصيل األول الفرع 

لدولة ،وهذا بعد اعتمادها من قبل ل  هو مدرج في امليزانية العامة اإلجراء من خالل ماهذا  إلىيتم اللجوء 

 السلطة املختصة 

  اإليرادات:تحصيل  أوال 

من خالل  نالحظهاستثناء ما  إال  إيراداتمن املالحظ ان الكليات ممولة من طرف الدولة ،وبالتالي فال تتحقق 

يالت أو بيعها ملعداتها القديمة من سيارات وشاحنات من كل بداية سنة جامعية ،وتحققها لرسوم التسج

 خالل مزاد علني 

الجامعة فتدخل ضمن  الكتسبهاكل هذه االرادات ال تمول نفقاتها فهي نادرة ،وتوضع في خزينة الدولة وبالتالي 

االيرادات غير مخصصة ال نتطرق  أنالقواعد التي تحكم التحصيل مادام  إلىتالي نتطرق ايرادات الدولة ،وبال

 تحصيلها .كيفية  إلى

  عدم تخصيص اإليرادات معنى دلك فهي مخصصة لتغطية نفقة معينة فهي موجهة لكافة النفقات 

  1تحصيل اإليرادات املرخص بها دون تجاوزها وال يمكن التقاعس بشانها 

 ثانيا :صرف النفقات 

يجوز صرف اية نفقة بما يتجاوز مبلغ االعتمادات املفتوحة ضمن  "ال  84/17من قانون  75حسب املادة

 على خالف ذلك"لم تنص احكام تشريعية  الشروط املحددة في هذا القانون ،ما

 ية معنى ذلك فالجامعة ال يمكنها ان تصرف نفقات تتجاوز املبلغ املحدد لها في امليزان

وتحكم النفقات قاعدة تخصيص االعتمادات ،معنى ذلك كل وزارة لها إعتمادات معينة وال يمكنها ان تمنح 

لنفقة دون تخصيصه ،وبالتالي  إجماليالوزارة مثال وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منها الجامعة مبلغ 

  2أخر إلىعدم تحويل االعتماد من باب  وأيضاتشاء تتصرف فيه كما 

 في نفقات املستخدمين والتسيير  أخر  إلىتنتقل من باب  أنيمكن  فنفقات املستخدمين والتسيير ال 
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بالصرف ،ثم  األمر تتكون من االلتزام بالنفقة،التصفية ، إداريةيستلزم املرور باملراجل التالية :مرحلة  فإنفاق

 3مرحلة املحاسبية وهي مرحلة الدفع 

 االلتزام بالنفقة : (1

 يكون بموجب : أن أما جامعةنشوء دين على كاهل المعناه 

  عدة عقود مع املقاولين النجاز مخبر  أبرمتتصرف قانوني كالعقود والصفقات العمومية ،فالكلية

 معدات اإلعالم اآللي ،وتهيئة املساحة الخضراء ،وكذلك شراء 

  لهم  أو يتعلق األمر هنا بتعيين املستخدمين من أساتذة جدد وكذا موظفين سواء جدد بموجب قانون ، أو

 أقدمية في كليات أخرى 

 التصفية  (2

باملستخدمين فالراتب الخاص  األمر تعلق  املحاسبية، فإذاالوثائق  أساسهنا نقوم بتحديد مبلغ النفقة على 

 بهم محدد.

 قيام بإجراءات التالية :أما النفقات التسيير فشراء املعدات يتطلب ال

 : الحصول على الفاتورة االولية-

 يعني ان مصلحة املحاسبة تتصل بعدة ممولين للحصول على فاتورات شكلية من اجل مقارنة مبالغ املعدات 

  املطالبة باملعدات واملستلزمات-

من خالل االتصال باملمول املناسب وإعطائه قائمة املعدات وعند قبول املبلغ يتم منح الفاتورة واملعدات 

 ووضع على ظهر الفاتورة انجزت الخدمة 

 االمر بالصرف : .4

 االمر بالصرف يأمر بدفع النفقة من طرف مصلحة املحاسبة عن طريق حواالت الدفع

 الدفع  .5

 معناه ابراء الدين العمومي

 فرع الثاني :املكلفون بتنفيذ امليزانية ال

 اوال:االمر بالصرف 

الدولة ومؤسساتها وجماعاتها العمومية  بأموالويقصد به كل شخص مؤهل قانونا لتنفيذ عمليات تتعلق 

اما ان يكون معينا او منتخبا ،كما يمكن ان ،سواء كانت هذه العمليات تتمثل في ايرادات او نفقات ،وهو 

 1بالصرف الرئيس ي والثانوي يشمل االمر 

 وامثلة عن االمرين بالصرف الرئيس ي 

 الوزراء-

 الوالت-

 رؤساء املجلس الشعبي البلدي-
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 املسؤول املعين قانونا على راس املؤسسات العمومية ذات الطابع االداري 

 اما االمر بالصرف الثانوي فيضم رؤساء املصالح غير ممركزة املعنيون 

لكون الجامعة مؤسسة عمومية فهو يعتبر العميد االمر بالصرف الرئيس ي لكلية العلوم الدقيقة واإلعالم االلي 

 املسؤول عن تنفيذ امليزانية ويعطي االمر بذلك ملرؤوسيه 

ابرام الصفقات باعتباره رئيس اللجنة االستشارية للكلية ،ويختار العرض املناسب وهو املمثل  ويتولى ايظا

 القانوني عنها ،ويبحث عن املقاولين واملمولين املناسبين للتعاقد معهم 

 ثانيا :املحاسب العمومي 

شرة اوبواسطة باموال الدولة سواء مبااملقصود به  كل شخص يعين قانونا للقيام بالعمليات الخاصة 

،وسواء تعلق االمر بتحصيل االيرادات او دفع النفقات، كما يعتبر محاسبا عموميا كل من محاسبين اخرين 

 2يكلف قانونا بمسك الحسابات الخاصة باالموال العمومية او حراستها 

 هذا بالنسبة للتعريف،من بين الشروط املتوفرة واإلجراءات املتبعة لتوليه هذا املنصب : 

 سنوات 4ن يكون لديه رتبة محاسب رئيس ي وخبرة مهنية ال تقل عن ا .1

من اجل تعيينه وبعد املوافقة على ذلك يتم كتابة طلب الى امين  تقديم طلب كتابي لعميد الكلية .2

 الخزينة للوالية 

 تقديم امللف كامال من : .3

 شهادة امليالد 

  الدبلوم 

 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية 

  العدليةصحيفة السوابق 

 : مقرر التعيين اجراء تحقيق خاص باملحاسب على مرحلتين 

 تحقيق اداري تقوم به الخزينة-

تحقيق تقوم به الشرطة في مكان الذي يقيم فيه املوظف ،وبعد انتهائها من ذلك ترسله الى الخزينة -

 من سلوك هذا املوظف التأكدالعمومية والفائدة من هذا التحقيق 

استكمال امللف تقوم باستخراج ختم خاص به يحمل اسم ولقب املحاسب العمومي وكذا اسم  بعد .4

 الكلية 

 يتم فتح حساب خاص بالكلية املتمثل في : .5

 حساب في الخزينة 

  حساب جاري 

 مالحظة *
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لكن في بعض الكليات يتطلب وجود مساعد له نفس  وجد في هذه الكلية محاسب معتمد واحد،ي

  غير معتمد لدى الخزينة فيطلق عليها باملحاسب املمارس املسؤوليات ،لكونه 

  :من مهامه

مسك جميع الوراق املحاسبية الخاصة بالكلية ،فهو مسؤول ماليا اي يقوم بعملية دفع الفاتورات ،وكذا 

 رواتب املوظفين من اداريين واساتذة 

يمكن تنفيذ ميزانية لم يؤشر عليها املراقب املالي ،وبالتالي يشرع موظفو املصلحة في صرف النفقات من ال 

خالل منح رواتب املوظفين ،وشراء ماتحتاجه الكلية من عتاد ،وكذا التكفل بتربص االساتذة واملوظفين 

 مادة من امليزانية .فما فوق وغيرها من االمور املتعلقة بكل باب و  10خاصة كل من لدية الصنف 

 املطلب الثاني :الرقابة على تنفيذ امليزانية

 1معناه مراجعة تنفيذ امليزانية اي هل فعال تم تنفيذها وفق السياسة املنتهجة وتشمل عدة صور 

 ولهذا نتطرق العنصرين هما:

 ول :الرقابة االدارية الفرع اال 

 تنقسم الى نوعين من الرقابة 

 اوال :الرقابة املوضوعية 

معناها انتقال الرئيس الى مرؤوسيه لتفقد مكان عمله ،فمثال الجامعة يتم مراقبة ميزانيتها من طرف لجنة 

خاصة باملحاسبة التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ،بينما الكلية تخضع لهذا النوع من التفتيش 

خالل السنة املالية  تم صرفه الجامعة ميدانيا مع االمين العام لتفقد ما،وعموما تتلقى املراقبة من رئيس 

  ،وهذا عادة ما يكون في اواخر السنة وبالضبط في شهر ديسمبر 

 ثانيا :الرقابة على اساس الوثائق

وإنما يطلب تقارير  وهذه الطريقة تعد االسهل من الرقابة االولى ،لكون الرئيس ال يتنقل الى مكان العمل ،

تطلبه املديرية الفرعية للمحاسبة  ما ووثائق خاصة بنهاية السنة املالية ،وهذا ما يحدث في شهر ديسمبر وكذا

 وامليزانية للجامعة من مصلحة الكلية بموافاتها بتقرير كامل عن املحاسبة 

 عليها  وتتمثل فيما يلي : ر للتأشياظافة الى ذلك ما تقدمه املصلحة من وثائق خاصة للمراقب املالي 

 تقديم بيان السجل -

 على العاتق  واألخذميزانية التسيير -

وااللتزام تقديري لسداس ي االول وتقديم تسوية باملصروفات لهذا السداس ي وتحديد الباقي ليضاف الى 

 السداس ي الثاني ونفس العملية للسداس ي الثاني 

 ا ورقابة املالية تمارس من خالل اجراءين هم

 أوال:الرقابة السابقة 
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وهذه العملية تأتي قبل تنفيذ امليزانية وهذا عندما يقوم املراقب املالي بتأشير عليها و ذلك عندما 

يتحقق من مطابقة مبلغ االعتماد وتوزيعه بتساوي على مجموع االبواب الخاصة بنفقات املستخدمين و 

 التسيير 

ة و بتنسيق مع عميد الكلية وأمينها العام و بعد استالم وذلك من قيام مصلحة املحاسبة و امليزاني

املصادق عليها بقرار وزاري مشترك. و التي تقرر فيها اعتماد  2013مقرر يتضمن توزيع ميزانية التسيير للسنة 

 الخاص بكل كلية و املؤشر عليها من قبل املراقب املالي و باالعتماد على ما جاء في املقرر 

تماد الخاص بكل باب على مواده دون ان يتعداها و عند االنتهاء منها يتم تقديم مع يشرع بتوزيع االع

امليزانية طلب املصادقة على ميزانية التسيير، والذي يمض ي عليه العميد و كذا املراقب املالي ،و يقدم الى 

 السيد والي الوالية. 

يزانية ،و املمضاة من العميد و يتم ويتم كتابة مجموع العام للنفقات باألحرف و االرقام في اخر امل

 االمضاء عليها من االمين العام للوالية نيابة عن الوالي .

 ثانيا:الرقابة الالحقة 

وهذه الرقابة يقوم بها املراقب املالي عندما يتفحص الحسابات و الفاتورات بشكل شهري، وكل ثالثة 

تنفيذها الى غاية اتنهاء السنة املالية. و تقديم رئيس اشهر وفي كل سنة، وهذا يعتبر التأشير عليها، و بداية 

املصلحة تقرير عن السنة املالية بكاملها، و تقديم ما تم صرفه، وهل غطى مبلغ االعتماد نفقات الكلية، و 

 هذا يتم معرفته عند تقديم تقرير عند نهاية كل سداس ي. 

 املطلب الثاني الرقابة التشريعية 

تتولى البرملانات بالقيام بهذه الرقابة على تنفيذ امليزانية، ما دام انها هي من تقوم باملصادقة عليها و هذا من 

 خالل تأكد من صحة تنفيذها 

 وهذه الرقابة ال يمكن بتاتا ان تخضع إال الجامعة، و منها الكلية فهي تمسها الرقابة االدارية فقط 

يم العالي والبحث العلمي تجد نفسها مرغمة باتباع هذه الرقابة، من خالل ولكن كقطاع ككل اي وزارة التعل

التعليم العالي وتتبع بشأنها مرحلتين  االسئلة الشفوية و الكتابية و االستجواب التي يمارسها البرملان على وزير

 هما:

 الفرع األول: املرحلة املعاصرة لتنفيذ امليزانية 

ؤون االقتصادية و املالية في البرملان ،وهذا اثناء السنة املالية التي وهي الرقابة تقوم بها لجنة الش

 1التعليم العالي تقديم الوثائق و املستندات التي تبين صحة تنفيذها  تنفد فيها امليزانية،من خالل مطالبة وزير

وإذا تم اكتشاف اية مخالفة فانه يخضع ألسئلة شفوية و كتابية ،و يصل حتى استجوابه حول 

 يفية تنفيذ ميزانية التسيير للجامعات. ك

 :املرحلة الالحقة على تنفيذ امليزانية لثالثا املطلب

فيطالب وزير التعليم العالي بتقديم حساب ختامي  وهذه العملية يقوم بها البرملان عند انتهاء امليزانية،

يقدم في شكل جدول يبرز عن ميزانية التسيير حتى يتم التأكد من مدى صرف النفقات املستخدمين و التسيير.
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العتمادات املالية املمنوحة في بداية السنة وكذا املمنوحة في الفترة التكميلية مع النفقات على مدار السنة 

 تي تبقت وهذا مايسمى بالوضعية املاليةوالفروقات ال
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 الفصلخالصة ال

في تنفيذ امليزانية واعتمادها ياتي مصلحة امليزانية و املحاسبة  عملبعد الدراسة امليدانية تبين لنا ان 

اوال من يخضع للرقابة االدارية فين الفاعلين في كل املصالح االخرى وكذلك ظبعد اجتماع وتشاور بين كل املو 

و هي األمين العام وصوال الى العميد وهذا في كل عملية مالية  اعوان داخل املصلحة مرورا برئيس املصلحة الى 

حيث تشرف هذه االخيرة على مراقبة امليزانية منذ اعتمادها الى  في عالقة مستمرة و دائمة مع مراقبة املالية

مديرية الضرائب وكذالك الحضنا نشاط مستمر مع  . في كل فصل وكل سداس يغاية ختامها عل مدار السنة 

 مناجل مراقبة كل املمولين واملقاولين القائمين باالشغال داخل املؤسسة.

 هذا مالفت انتباهنا طوال فترة اعداد هذا التقرير.



 .العامة الخاتمة
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 .العامة الخاتمة

 تحتاج التي امللحة القضایا من الحكومة أداء قبةراوم واملالي اإلداري  الفساد ومواجهة العام املال إدارة قضیة تعد

 تجیةراواإلست اآلنیة الحلول  عن البحث ناحیة من أو الخلل مكامن وكشف التشخیص ناحیة من سواء اهتمام إلى

 عن غنى ال التي الجوهریة املسائل من مروده وتعظیم وترشیده وحمایته العام املال قبةرام فقضیة ، ملعالجتها

 وبالتالي مواطن كل ومستقبل بحیاة لتعلقه اآلمر استدعى متى ومكان زمان كل في معركتها في والخوض بها التذكیر

 .بأسره املجتمع مصلحة

 بعد خاصة نیة،زااملی على الرقابة موضوع عن شاملة حوصلة نعطي أن حاولنا حیث ستناراد كانت اإلطار هذا وفي

 كي الدولة أن الحظنا وقد الجدید، العالمي النظام بمواكبة ملزمة أصبحت حیث الدولة نظام في أهمیتها یدزات

 كان والسیاسیة واالجتماعیة االقتصادیة املتعددة ماتهازابالت بالوفاء لها یسمح الذي الوجه على باإلنفاق تقوم

 علیها، القائمة واملؤسسات واألجهزة ترااإلدا وتختلف صورها تتعدد األخرى  هي والتي صارمة رقابة فرض من البد

 .أیضا العمل وطریقة والسلطات االختصاصات حیث من

 واملادیة والبشریة املالیة ملواردها األمثل االستغالل على التركیز تحاول  الدولة أن السابقة ستناراد خالل من تبین

 والالحقة السابقة العملیات تلك من استنتجتاه ما وهذا بها، العمل الجاري  والتعلیمات واللوائح القوانین إطار في

 الرئیسیة أسبابها وتوضح األخطاء لتكتشف التنفیذ حلامر  مختلف في الرقابة أجهزة قبل من نیةزااملی تنفیذ على

 على الرقابة فعالیة أن القول  ویمكن قبةراامل ملصالح الحسن بالسیر تخل أن دون  مستقبال  رهاراتك عدم لضمان

 املالي قبراللم بالنسبة یظهر حیث الرقابة، مجال في جهة كل علیها تعتمد التي ءاتراباإلج مرتبطة نیةزااملی تنفیذ

 املعمول  والقوانین لألنظمة مطابقتها ومدى العمومیة نیةزااملی تنفیذ عملیات ملشاریع القبلیة قبةرام خالل من

 قبةرابامل یتعلق فیما أما قبتها،رابم املكلف للمؤسسات املالیة الوضعیة متابعة على فرااإلش إلى إضافة بها،

 وشرعیة له املفوض أو بالصرف األمر عملیة مطابقة رقبة ا م طریق عن العمومي املحاسب فیمارسها منةزااملت

 البعدیة الرقابة أما نیة،زااملی إطار في املمنوحة الترخیصات اعتمادات توفر ومدى النفقات تصفیة عملیات

 على االطالع بغیة بالتحري  املحاسبة مجلس یقوم حیث للمالیة، العامة واملفتشیة املحاسبة مجلس فیتوالها

 واألموال املادیة والوسائل للموارد استعمالها تقییم عل ویعمل العام، القطاع ومؤسسات ترااإلدا أعمال

 فعالیة یقیم كما لها املوكلة واملهام لألهداف استنادا والنجاعة والفعالیة االقتصاد إطار في وتسییرها العمومیة

 واملحاسبي املالي، التسییر قبةرام على فتعمل للمالیة العامة املفتشیة أما الهیئات، لهذه املسند الرقابي النظام

 واملؤسسات واألجهزة والهیئات اإلداري، الطابع ذات العمومیة واملؤسسات اإلقلیمیة، والجماعات الدولة ملصالح

 .العمومیة املحاسبة لقواعد الخاضعة



 املراجع

 

 : املراجع

 الكتب

 2001  العامة، املحمدية الجزائر، دار العمومية، املحاسبة و العامة املالية في دروس الصغير، حسين .أ 

 ئر الجزا العامة ، املحمدية دار العامة ، املالية و االداري  للتنظيم مدخل منصف ، أبو  

 1989ر،مصر ،للنشل لنی،دار ا قابةرلواط یطلتخت افعالیاراغ ،لفدارة واإلا،سمیة شبلي وفة رعد حما، 

 1984 والتوزيع ، للنشر السعودية الدار الرياض ، العامة ، اإلدارة في الوجيز العلي ، مهنا محمد الرائد ،  

 1999 الهدى، دار ، الدراسات مكتب الهدى ، قاموس قالتي،  هيم إبرا  

 ن عما،یع وز لتر والنشواباعة طللء صفا،دار  لعامةالمالیة دئ امبا، هللا د اعلي عبم هیرابإ 

 2جزء التوزيع، و للنشر العلمية الكتب دار الوظائف، و األسس اإلدارة رزق، محمود صبيح إيهاب ، 

 2001مصر،سنة 

 2015 اإلسكندرية، الجديدة، الجامعة دار الجزائري، التشريع في العامة املالية حفيظ، برحماني 

 اإلسكندرية، ،الدار الجامعية، تيجية اإلسترا اإلدارة املرس ي، محمد الدين جمال إدريس، الرحمان عبد ثابت 

  2001 سنة

 للنشر، وائل دار العلمي، والتطبيق النظرية بين الضريبي والتشريع العامة املالية خصاولة ، سعيد جهاد 

  2010 عمان، .األولى الطبعة

 2004 اإلسكندرية، الجامعية، الدار العامة، املالية مبادئ الحجازي، السيد املرس ي دراز، املجيد عبد حامد  

  سنة ، ،ئر ازجل،،العامة امدية حمل،دار ا2،ط لعموميةالمحاسبة والعامة المالية دروس ا،ريلصغاحسن

2001 

 يعزلتووالنفائس للنشر ،دار ا إلسالميالفقه المالية في الرقابة ان ،يارتب يوسف  را نيحس 

 ،1999ردن ،ألن،اعما،

 2014،نیة  دولخل،دار ا2،ط میةولعمالمالیة ا،یحى ني دیند  

 2003،قیةولحقالحلبي ورات امنش، لعامةالمالیة اد ،لي ناشدعوزي س ، 

 2000 اإلسكندرية، الجديدة، الجامعية دار العامة، املالية في الوجيز ناشد، عدلي سوزي ،  

 یع وز لتر والنشوابع طلجامعیة للدار الا ر(معاصل خد)مدارة إلم وایظلتناري ،لمصد امحمد سعی

 1999ر،مص،

  2010،لجامعیة  ت اعاوبطلموان ای،د 4ط،لعامةالمالیة ادود ،غزعلي ، 

 2001 املعارف، دار مصر، ،)العمليات – الوظائف – املفاهيم( والتنظيم اإلدارة مصطفى ، أبو الكريم عبد  

 2002 اإلسكندرية، الجامعية، الدار املعاصرة، اإلدارة شريف، علي  

 1983 العربية، النشر دار األردن، الوظائف، و النظريات و األسس مراد، فخري  فيصل  

 2005ن ،لبناس ،بلب ،طرایثة للكتادلحاسسة ؤلمب ،ائرالضا نةوازلعامة مالمالیة ا،یسي ومة سطفا  



 املراجع

 

 للنشر، الوراق مؤسسة االردن، عمان، العامة، امليزانية و الحكومية املحاسبة الحسين، إبراهيم قاسم 

1999، 

  2005 املشرق، دار بيروت، ، 39 الطبعة واإلعالم ، اللغة في املنجد آخرون ، الستاني و كرم  

 1996 سات، للدرا الجامعية املؤسسة مصر، نظام، و عملية اإلدارة بربر، كامل 

 ط ، 2005 الجزائر، التوزيع، و للنشر الفجر دار الجزائر، في للدولة العامة امليزانية منهجية جمال، لعمارة 

9،  

 2008رة، لمیس،دار ا لعامةالمالیة ول اصب أكتاور،  عصفر شاكد محم ، 

 2003ر ئزالج،الجامعیة ت اعاوبطلموان ای،د لعامةالمالیة ت ایادقتصاارزي ،محس عباد محم، 

 2003یع وز لتر والنشواباعة طلل مةوهر ،دار ئزالج،ا لعامةالمالیة اء ،لعالو ابرا أیسوبعلي ر لصغید امحم، 

 2007ن،عما،باعة طلوایع وز لتر واللنشرة لمسی،دار ا 1،ط لعامةالمالیة ت ایادقتصاا،اقة د طمحم ، 

 2003ئر الجزا امليلة، الهدى، دار ،2 ط العمومية، املحاسبة مسعي ، محمد  

 جامعة ت عاوبطم،2طت (،تیجیاراالستوالقضایا ،)العامة ت اعارو لمشإدارة اودة، عن مید أمحم

 2009ت،یولكا

 2003سنة ،یة رلمصت الجامعا،دار ا لمحاسبیةاقابة رلواجعة رالمال ،خلید حمد امحم  

 ت  عاوبطلموان  ای،د 2،ط  تلحساباق  اقیدتوجعة  رالمار  ،هطوالتهامي  د  امحم،یقي  دصود  مسع

 2003 ر ئزالج،الجامعیة  ا

 2008 األردن، والتوزيع، للنشر السالمة دار 1ط العامة، املالية اإلدارة الفار، مصطفى،  

 ق فرلمداري،اإلط الضبداري ،اإلم ایظلتنداري ،اإلون القاندئ امباداري)الون القانارة ، یرالصدوح امم

 2012ن عما،یع وز لتر والثقافة للنش، ،دار ا1طم.لعاا

 ن ،لبنا،،قیة ولحقالحلبي ورات امنش، لعامةالمالیة ات ،حارفورات ن 

 الشارقة، جامعة مجلة املتحدة، العربية اإلمارات دولة في اإلدارية األجهزة على املالية الرقابة كنعان، نواف 

 2005 .لسنة 2 العدد

 ALI BISSAAD : droit de la comptabilité publique; Alger; éditions hama .2004 ;page86 

  



 املراجع

 

 مذكرات

 ون قانرع فر(،ماجستیرة كذ)مرئزالجالمهنیة في امیة ولعماسسة ؤني للمولقانم ااظلنال ،كماداد بغ

 ،2011-2012ر ئزالجدة ،اخن بف سوجامعة یوق لحقاكلیة ت،سساؤلما

 جامعة الحقوق، كلية ماجستير، مذكرة املنهي، التكوين مراكز مؤسسات على املالية الرقابة رحمة، زيوش 

 2003/ 2002 الجزائر،

 محاضرة

 لة دولرع افر ، لماجستیالبة طعلى ت لقی،أ میةولعمت اسساؤلمافي رات محاض،سامح وبن مید أمحم

 2006-2007ر ئزالجون ،اعكنن میة بولعمت اسساؤلموا

 مجلة

 جامعة اإلدارية، للعلوم العربية املنظمة ،-أساسية مفاهيم– املنظمات في الرقابة بعيرة، مصطفى بكر أبو 

 273 العدد العربية، الدولة

 املراسيم

 بها، يلتزم التي للنفقات السابقة بالرقابة املتعلق ، 14/11/1992في  املؤرخ 92/414 رقم التنفيذي املرسوم 

 04، املادة 15/11/1992 في الصادرة ، 82 العدد الجريدة الرسمية،

 سسة ؤلى مإیة ولجدة اصرني لألوطلوان ایدلل ایوتحن یتضمذي لا :98-258م قذي رلتنفیوم اسرلما

 اوت26 فيدرة لصا،ا 63 ددع، الجريدة الرسمية،  1998 اوت25 فيؤرخ لم.اري تجاواعي ابع صنذات ط میةوعم

 05دة لماا 1998

 الساسيانها وقاند یدتحولسیاحة انیة لتنمیة وطلاكالة ولء انشان إیتضم، 98-70م قذي رلتنفیوم اسرلما، 

 ،11دد لع،ا الجريدة الرسمية ، 1998ر یرافب 21في ؤرخ لما

  15/08/1990بتاريخ الصادرة 35 رقم الرسمية العمومية الجريدة باملحاسبة املتعلق 21-90القانون 

 



 

 

  امللخص

ة ظـلمحافامهما في ب دورا تلع نیةزالمیذ المالیة على تنفیاقابة رلزة اجهاتوصلنا الى أن  هعرض تم ما خالل من

 وجه على واملالي املحاسبي املجال تمس والتي ، عموما اإلدارة في أساسية عملية الرقابة وتعتبرم اـلعل ااـلماى ـعل

 األموال استخدام من والتأكد التنظيم داخل العمل سير كيفية على التعرف من تمكن التي فهي ، خصوصال

 .لها املخصصة ضااألغر  في العامة

 هذه فان ذلك من وبالرغم ، أساليبها وتنوع املالية الرقابة جهات تعدد املذكورة الرقابية التقسيمات من ويتضح

 األموال على واملستمرة الدائمة الرقابة تحقيق اجل من ، البعض بعضها تكمل لكنها متعددة التقسيمات

 العمومية، األموال حركة في تتحكم التي واألنظمة القوانين مااحتر  لضمان وسيلة املالية رقابة تعتبر كما العمومية

 .وانهيارها تفككها ومنع وتقويتها اإلدارة دعم يكفل الذي األمر

لهم دور فعال في السير الحسن و الدقيق في عملية  ةـلعاماة ـنیزالمیداد اعاكما ان االعوان املكلفين بتنفيذ و 

 ننیـــوالقاع ـــمرض اـــا ال یتعـبم،  ماـلعق ااـإلنفل وایـلتحصل ااـلكافیة في مجت ااـموا بالمعلـهزودت، والرقابة 

  ةسدرالمجاال خصبا لوع ضولمذا اهر یعتب، واملحاسبة العمومية ومبادئ

 :الكلمات املفتاحية

 ،امليزانية،املؤسسة العمومية ،طابع إداري الرقابة

Résumé  

Grâce à ce qui a été mis en place, nous avons atteint ce financière des dispositifs de contrôle sur la 

mise en œuvre du budget joue un rôle important dans le maintien de l'argent public est le contrôle 

est un processus essentiel dans la gestion globale, affectant la comptabilité et sur le terrain financier 

en particulier, ceux qui ont pu apprendre comment le flux de travail au sein de l'organisation Et 

s'assurer que les fonds publics sont utilisés aux fins qui leur sont assignées. 

Il ressort clairement des divisions de surveillance ont mentionné la multiplicité des organes de 

contrôle financier et la diversité des méthodes, cependant, ces divisions multiples, mais se 

complètent mutuellement, afin d'obtenir un contrôle permanent et continu sur les fonds publics est 

également considéré comme le moyen de contrôle financier pour assurer le respect des lois et 

règlements qui régissent le mouvement des fonds publics, qui Ce qui garantit que le Département 

est soutenu, renforcé et empêché de se désintégrer et de s'effondrer. 

En outre, les agences chargées de la mise en œuvre et de la préparation du budget général ont un 

rôle effectif à jouer dans le processus de supervision et leur fournissent des informations 

suffisantes en matière de recouvrement et de dépenses publiques, en violation des lois et principes 

de la comptabilité publique. 

les mots clés: 
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