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................................................................................................................................عام مقدم  أ ...............................

مي ااطا النظر للنفقا  :اأول  الفصل*  العم

 02.......................................................................................................................................................الفصل مقدم -

 3ةبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببالعامالنفقا  ماهي: امبحث ااول -

 03بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببوعناصرها العامتعريف النفقا  : ل و اأ امطل 

م النفقا : ل و اأ الفرع   3ةبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب العاممفه

 3ةبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببالعامالفرع الثاني: عناصر النفقا 

ها بماالنفقا الع اعنأ بامطل الثاني:  4ةبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببواثا

اع : اأول الفرع   4ةببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببماالنفقا الع أن

 7ةببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب: أثا النفقا العامالفرع الثاني

 8ةببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببالعامامطل الثالث: تنفي النفقا 

ا : الثاني امبحث - مي النفق بتنفي امكلف  اأع  ةتببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببالعم

 ةتبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببامطل اأول: اآمرو بالصرف 

ميي   3تببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببامطل الثاني: امحاسب العم

ميي  6تببببببببببببببببببببببببببببببببامطل الثالث : مبدأ الفصل بي مهام اأمرين بالصرف وامحاسبي العم

 8تببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب. اأول  الفصل خاتم -

مي : الفصل الثاني*  تنفي الرقاب  امالي امسبق علي النفقا العم

 ة2بببببببببببببببببببببالفصلببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب مقدم -



 ت2بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببالرقاب امالي أساسيا  : اأول امبحث -

 ت2ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببوتعريفها   نشأ الرقاب امالي : امطل اأول 

 ت2بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب ببببببببببببببببببببببببببببب نشأ الرقاب امالي :الفرع اأول 

 ت2بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببالثاني: تعريف الرقاب امالي الفرع 

 22بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببالرقاب امالي واهميتها   أهداف :امطل الثاني

 22ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببأهداف الرقاب امالي :ول الفرع اأ 

 22بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب: أهمي الرقاب اماليالفرع الثاني 

 24ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببامالي الرقاب اعنأ و  أسالي: الثالث امطل 

ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب الرقاب أسالي : اأول  الفرع  24ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببامالي

اعالثاني:  الفرع  24.................................................................................................................. امالي الرقاب أن

ببببببببببب  امالي امسبق عليالرقاب  تنفي  امبحث الثاني :-  28ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببالنفقا العام

 28بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببامطل اأول : امراق امالي

 28بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببباأول: تعريف امراق امالي الفرع 

 29ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب: تأشير امراق امالي الفرع الثاني 

 32بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب:مهام ومسؤوليا امراق اماليالثاني امطل 

ائر  :الثالثامطل  مي في الج  36بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببالرقاب امالي امسبق  علي النفقا العم

ي نشاه ل و اأ  الفرع  ميالنفقا  امسبق علي الرقاب: تا ائر العم  36بببببببببببببببببببببببببببببببببببفي الج

ميعل النفقا  امالي امسبق  وافع ظه الرقاب  الثاني:  الفرع ائر  العم  36بببببببببببببببببببفي الج

ائر اهدافها  امالي امسبق  الرقابالثالث: تط  الفرع   37ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببفي الج

 39ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببخاتم الفصل -



ين لد ميداني اس : الفصل الثالث*  مستغان واي خ

 ت4ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببالفصل مقدم -

ين  -  42بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببامبحث اأول : تقدي الخ

ين العام ومهامها   42ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببامطل اأول : الخ

ين واي مستغان ا  43ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببمطل الثاني : خ

ين واي مستغان   44بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببامطل الثالث : تنظي خ

 46ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببعمليا الرقاب: امبحث الثاني-

ال   46ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببامطل اأول: امراقب اأولي للح

اا الخاص بامستخدميامطل الثاني:   46بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببونتائجها مراقب الح

اا الخاص بامستخدمي : ول اأ الفرع   46ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببمراقب الح

 47ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب: نتائج الرقابالفرع الثاني

 48ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببالثالث : عملي التحصيل والدفع امطل

ضااأول : فرع ا الفرع  48بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببمعا

 48ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببالثاني : فرع الدفع  الفرع

 ة5ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببالفصل خاتم-

بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب -  52ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببخاتم عام

 قائم امراجع -

 

 

 



 فهر الجداول واشكال

 : فهر الجداول -ت  

 ق الصفح  عنوا الجدول  ق الجدول 
 48 الحسابا مدين ( 3-ت) جدول 

 49 الحسابا الدائن 3-2الجدول)
     

 : فهر ااشكال-2

 ق الصفح عنوا الشكل ق الشكل
ايا الرقاب السابق للتنفي   (2-تالشكل)  34 م
 35  السابق الرقاب استعمال عيوب   (2-2الشكل)
ين (3-تالشكل) جي للخ  43 هيكل التنظيمي خاص بمصالح الخا

 ( 3-2) الشكل
 

ين واي مستغان  45 الهيكل التنظيمي خ

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املقدمة العامة



 

 

 أ

 امقدم العام 

في  ه في ت ا د ي كا منحص ليها من النظام الكاسيكي ال يث  من تح ل الح فت ال ي ع ل ال ا التح

فاع الي النظام  ي اامن  ال ما اقتصادي حي اتي نظام كين  الكن ا بسب ح ع ا أ   ي ه بمب

من هنا  ااجتماعي  من خال السياس امالي ب ل في جميع اميادين ااقتصادي  خل ال ه ت اساس  اا 

ااي ثيق تشمل النفقا العام  ل الت هي عبا عن  اني العام لل تبط بامي ل م ادا اصبح د ال

ي  ائ يحكمها القان العض ل حي في الج  ب48-ثتالعام لل

ي  ال ل في جميع اميادين  خل ال م عليها ت سيل ااساسي الت يق اا بع  ا يتتعتب النفقا العام ال

ماناتها ب افق علي  ب  م

ائ ادي تط الكبي في جميع اميادين في ا ل ضع مخططا التنملج اس شامل ح استها د ي بع د

ك ه امخططا ن من بي ه ي نسب نجاحها   م

نام اإنعاش ااقتصاديب 4ةة2-تةة2مخطط -  الي شمل ب

نام التكميلي لإنعاش ااقتصاديب9ةة2-5ةة2مخطط -  الب

قي التنمي ااقتص4تة2-ةتة2اما حاليا فيطبق امخطط الخماس  - نام ت ل ب ي يتنا ق مس ال ادي ب

ج النفقا  ياد  يع   ه امشا ياد ه من مع  ااجتماعي ب ه امخططا جميع امجاا ااقتصادي  ه

ها  من اافا  السه علي تطبيق تنفي ه النفقا  ص علي حماي ه ل الح ج علي ال العام عليها 

م ب قاب الصا التاع بببالخ من خال ال ي   التب

شي التسيي امالي اي ااطمئنا علي حسن التسي  ت اني  ام ال ق قاب هي التأك  من اح ا كان ال فا

ا  ف تط كبي ماني بفه اا تع ا ااجا الب ي مطابق لق ضما التسيي ن جي النفق  بكل شفافي  ت

م ا سع مفه ا الت ب الي جان ه ل ي اه السما يتماش  مع احتياجا ال قاب اح قاب بحي تعتب ال ل

ب الشفافي ك  اطي امؤمن بامشا يمق ل ال  ال

قاب الاحق  ال قاب اثناء التنفي   قاب السابق لتنفي   مي  من  قاب امالي علي النفقا العم تتك ال

 لتنفي النفقا العام ب

انيا  امي ل ب ا التابع لل اادا انيا امؤسسا  مي علي امي قاب السابق علي النفقا العم تطبق ال

يا  انيا البل مي ايا ب انيا ال مي ين ب الحسابا الخاص للخ مي املحق  انيا امؤسسا العم مي

ي امماثل ب  ا طابع اادا



 

 

 ب

 : اشكالي البحث

مختل امفاهي في مح قاب امالي امسبق علي النفقا العام  ع ال ض ل منا ااحاط اك بم ا

اس ااجاب عن ااشكالي التالي  ل بال تبط بها سنتنا اءا ام  ااج

 قاب  امالي امسبق علي النفقا العام  ؟ كي تت ال

عي   : التاليإجاب عن ااشكالي نحتا ااسئل ف

  ها كي يت تنف  ؟ماهي النفقا العام 

  مي ا امكلف بتنفي النفقا العم  ؟من ه اع

 قاب امالي   ؟ماهي ال

  قاب  امالي امسبق ائ ؟ماهي ال ي تطبيقها في الج  ؟ م

 : ثحفرضيا الب

 ف تحقيق منفع عام ب ي صاد من شخص عام به ل عن مبلغ نق  تمثل النفقا العام لل

 مي ب ف   امحاس العم ا امكلف ه ام بالص  اع

 ل ب انيا ال قاب علي مي قاب امسبق  في ال  تمثل ال

 : باب اختيار البحثسأ

قاب علي امال ا البح لك ال نا علي ه ل  اقع اختيا تك علي ال ي ت ا اساسيا ال ه العام تعتب ج

ف  ل في ص من هنا نط السؤال عن الط الت تتبعها ال اي الكبي لحج النفقا العام  خاص مع ال

ا امال العام  به

 : أهمي البحث

 ها ب كيفي تنفي ف علي النفقا العام بتقسيمها   التع

 قاب امالي  ب التط الي ال

 ها ب تط ها  افع ظه د ائ ب قاب امالي امسبق في الج ف علي ال  التع

 

 



 

 

 ت

 : امنهج امستخدم

صفي من خال  اضح  امنه امتبع ه امنه ال اس اي ظاه صحيح تحتا الي منه سلي  ا ال

م لكل من النفقا العام  ي امق قاب امالياالتعا عها ل ل   بان ي نتنا ال يخي  بباإضاف الي امنه التا

احل الت م بها ب ام ائ  قاب امالي امسبق في الج  في نشاه ال

 : تقسيما البحث

ل   قسمنا  البح  الي ثاث فص

ي للنفقا العام ل اطا النظ لنا في الفصل اا ل  تنا قنا في امبح اا  حي قسمن الي مبحثي  تط

بم ا امكلف بتنفي النفقا العام  اهي النفقا العام اما امبح الثاني فيتمثل في ااع

مي اما الفصل الثاني  قاب امالي امسبق علي النفقا العم ل الي اساسيا تنفي ال قتا في امبح اا فتط

قاب امالي  امبح الثاني الي  قاب اقع تنفيال  بالنفقا العام  امسبق عليامالي ال

اس  اساما الفصل الثال د اني د ين ل مي قنا في  مستغان اي خ ل فتط ي اليامبح اأ  تق

ين قاب فيتمثل في امبح الثاني الخ  عمليا ال

صيا ب ا الت ك اافا من ب ج فيها نتائ بحثنا  ي خاتم للبح ن  في ااخي تق
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 الفصل  غمقدم

ٚهما  ڣااجتماعيغ ااقتصإيغ عي الحيا عكبيڇ  غٗڣ اهمي للٖڣلغ العامغتعتبڇ النفقاػ     مڜ تلبيڢ الحاجاػ  تڤف
يإه تٖخاػ  العامغ ٛيإه ه٘ه ااحتياجاػ ٛڣ ي تڤفيڇ ه٘ه الحاجياػ  الٖڣلغللمجتمع, ڣمع  ها  ٙڣ , العامغٕڣ

ٙ اڗ ه٘ه النفقاػ تعٕڤ بالنفع العام, اماليغ السياسغإڣاػ  اأخيڇعٛإ مڜ حجمها الت تعتبڇ ه٘ه  , ڣباعتبا
ٚاقببڣاجظ الحفاظ عليها  ٚاقبتها م ٚځ ڣالڤسائل ڣ م ٙم غجميع الط ٙقميبڤضع  , غصا ٜه  ٚاف  غاجه متابعڢ ڣااش

ٚف ه٘ه اامڤاڋ, ڣمڜ خاڋ ه٘ا سنقڤم  ٙاسغعلګ ص  ب العامغللنفقاػ  غعام بٖ
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 العامغالنفقاػ  غماهي:ألأڣأالأامبحن 

 

ٚيف النفقاػ  :ألأڣأالأامطلظ  ٚها العامغتع  ڣعناص

ٚع   أالعامغمفهوم النفقاػ :ألأڣأالأالف

  عڜ  اقتصإيڢ اڣامبلغ مڜ اماڋ)  نهاايمكڜ القڤڋ ٙ خ٨ معنڤڬ عام, بقصٖ  الٖڣلغنقٖڬ( يصٖ اڣ عڜ 
 .العامغ امنفعغتحقيڄ 

  ٚيفها 1غعام غبهٖف اشباٵ حاج غعام غمبلغ نقٖڬ مڜ قبل هيئ بانها استخٖامكما يمكڜ تع

. 

 ٙ ٚيڀ اعتبا ٙكاڗ  العامغ النفقغڣڣفقا له٘ا التع  :ثاثغٗاػ ا

 

ٚ النفقاػ  ٚع الثاني: عناص  العامغالف

 ٚ  : استعمال مبلغ من اماللأڣأالأالعنص

ٚإ اڣ خٖماتهږ اڣ  الٖڣلغاٗا استخٖمـ  ي سبيل الحصڤڋ علګ ما تحتاه اليڢ مڜ اامڤاڋ ااف مبالغ نقٖيڢ 
علګ النقي٬  ڣ ستعماا مبالغ نقٖيغاه٘ا العمل مڜ قبل اانفاځ العام  ااعاناػ ڣامساعٖاػ، عٖا ِمنك

ٚه مڜ عٖإ النفقاػ  ٚكڜ اليها  العامغتخ للحصڤڋ علګ  الٖڣلغكافڢ ااساليظ الغيڇ النفقاػ الت يمكڜ اڗ ت
ٜمها مڜ ا علګ ما تحتاه  الجبڇڬ قٖيما مڜ استيا  الٖڣلغاليڢ  الجتالخٖماػ، ڣمڜ ٗلڊ ما كاڗ ڣ مڤاڋ ا ما يل
ٚإ اا اليڢ عينا مڜ  ٚاههږ علګ إا بع٬ الخٖماػ  ڣا مقابلغيڇ بف ٚه بٖڣڗ اجٚ،ساك ٚه مڜ عٖإ  خ كما يخ

ٕي النفقاػ العامغ خاص مڜ خٖماػ عينيڢ كسكڜ امجاني ڢما ي ٚفيڢ  بع٬ اا ٜايا ش ٚتظ كاڣ م ال
 .ڣالنياشيڗ

 
ٚ الثاني  :العنص

، يجظ الٖڣلغ، لكي تعتبڇ استعماڋ النقٖڬ مڜ نفقاػ غمڤاڋ العاماا مڜ  غطعتمق امستعملغاڗ تكڤڗ النقٕڤ 
ايضا امبالغ الت  الٖڣلغ، كما تعتبڇ مڜ النفقاػ للٖڣلغ اماليغ ال٘مغي  غٕاخل امستعملغاڗ تكڤڗ امبالغ 

سساػتنفقها  سساػ  العامغ ام ٚافڄ ڣامصالح  العامغمڜ امڤالها، ڣنقصٖ بام به٘ا الصٖٕ، تلڊ ام
ٜا ، غخصيڢ معنڤيڢ مستقل الٖڣلغالت منحتها  العمڤميغ  ٙإتهابفصلتها عنها  الٖڣلغمڜ فه تعتبڇ ج
ٚا٩  .معينڢ أغ

نها، امحليغ العامغاما نفقاػ الهيئاػ  ، الٖڣلغڣلكنها ا تٖخل ضمڜ النفقاػ  العامغتعٖ ايضا مڜ النفقاػ  ف
ي البإ اماليغ  مڜ ناحيغمستقا  اكيان امحليغه٘ه الهيئاػ ل اڗ ڬ القائږ   .ي بمقتض  النظام الٖستٙڤ
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ٚ الثالن  :العنص

يعٕڤ علګ  نفع الګ تحقيڄ غالنفقتهٖف  فيجظ اڗي  العامغاشباٵ الحاجاػ  مڜ اانفاځ اڗ يكڤڗ الغ٩ٚ
ٚإ بال٘اػ، فاٗا استخٖمـ الٖڣلغ بع٬  ٕٚ اڣ اف  ٗمتيها مڜ النقٖيغ لغامبامجمڤٵ امڤاطنيڗ ڣليس علګ ف

ٙها نفقڢ عامڢ ڣانما تعتبڇ ٗاتيغ خاصغتحقيڄ امصالح ل  ع، انها اساالحالغي ه٘ه  الٖڣلغ، فا يمكڜ اعتبا
ٚفـ عڜ اهٖافها الٖڣلغ اماليغاستعماڋ   .ڣانح

صاحبغ  الشعبيغ لغالبيغ اممثلغ ڣتعتبڇ السلطغ مسالڢ سياسيڢ اكٌڇ منها ماليڢ،  العمڤميغ قغالنفف اصڣات
ڗي ه٘ا  اأخيڇع الكلمغ ٙفضڢ النفقغبما تملڊ مڜ ااٗڗ مطلڤب لتلڊ  الش 1اڣ 

. 
 

ٙهاغماالنفقاػ الع واعنأ امطلظ الثاني: أڣاثا
ٚع   غماانواع النفقاػ الع :أڣلأالأالف

ٚ منهان العامغهناڅ تقسيماػ عٖه للنفقاػ   :٘ك

 دافهاهأحسظ 1-

لغ٩ٚ اڣ الهٖف منها كما يفضل تسميتها بالتقسيږ الڤظيفي اڬ تبعا اختاف ل اڣفق العامغتقسږ النفقاػ 
 .يغالت هي نفقاػ اساس الٖڣلغڣظائڀ 

 

ٙيغا( نفقاػ   :اإدا

ٚافڄ  ٛمغڣ  العامغ ڣيقصٖ بها النفقاػ الت تتعلڄ بسيڇ ام علګ نفقاػ ڣتشمل ه٘ه النفقاػ ، الٖڣلغلقيام  الا
 التقليٖيغي مجااػ  العامغ ااحتياجاػ ڣالجهاٛ السياس  ڣ هي نفقاػ تڤاجڢ ڣالعٖالغالٖفاٵ ڣاامڜ 

ٙجيا ڣتڤفيڇ  ٚإ ٕاخليا ڣخا ي حمايڢ اف ٙيغ  ٚڣ ڣڗ ڣ ي ما بينهږ  العٖالغالض  .لهږ السياسيغتنظيږ الش

 :ااجتماعيغب( نفقاػ 

ٚا٩  باأهٖافتعلڄ تنفقاػ  هيڣ  حغڣالتعليږ  الثقافغمڜ  قٖٙ  تحقيڄ تسعي الي ڣالت  ااجتماعيغڣااغ  ڣال
ٚإ ٚيڄ  أف ٙ مڜ التضامڜ ااجتماعي عڜ ط ٚإ  امساعٖعڣتحقيڄ قٖ ي اڣ الفئاػ  بع٬ ااف ٚڣفالت تڤجٖ   ظ

ٕٙ  امسانٖع) اعانڢ ااسٚ تستٖعي عالكبيڇع ٗاػ امڤا ، منِ اعانڢ للعاطليڗ ڣيشمل ه٘ا النڤٵ مڜ امحٖٕڣ
حغبالتعليږ  امتعلقغالنفقاػ تلڊ  ڣالنقل ڣامڤاصاػ ڣااسكاڗ(ب ڣتعتبڇ النفقاػ علګ قطاٵ التعليږ،  ڣال

ٚتب م ڣنظٚ ااجتماعيغاهږ بنٕڤ النفقاػ  ٙجڢ التقٖم امجتمع لكل مڜ البإ امتقٖمغ  ا ي بها مڜ قياٝ ٕ
ي البإ امتقٖمغ علګ  ، ڣل٘لڊ تخص٨ الٖڣڋ عإه الجٜ ااكبڇ مڜ اانفاځ العام  ڣالناميغ علګ السڤا

خامغ النفقاػ  ٚڥ ڣ علګ التعليږ مڜ ناحيڢ  العامغالقطاٵ بسبظ  ميناػ ااجتماعيغ مڜ ناحيڢ اخ  .علګ الت

 
 ااقتصاديغاػ ه( النفق

ٚا٩  الٖڣلغڣيقصٖ بها تلڊ الت تقڤم بها  علتحقيڄ اغ ڣ يسم ه٘ا النڤٵ مڜ  غاساسي اقتصإيغ بصٙڤ
ٙيغالنفقاػ بالنفقاػ  ٝڣ اامڤاڋ  حين تهٖف الٖڣلغ،  ااستثما ٛيإه اانتاه القڤمي ڣخلڄ ٙ ائها الګ  مڜ ٙڣ

                                                                 
1
ٚإ ب اماليغ العامغ بجامعغ عيڗ شمس ب ص   24ب25ٕ محمٖ حلم م
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ٚڣعاػ  الجٖيٖع ٚبائيغ ڣ ڣ القڤه  الصناعغڣتشمل ه٘ه النفقاػ كل ما ينفڄ علګ مش ٚف الكه ٚڬ ڣالص  ال
ٙيع  الٖڣلغالت تمنحها  ااقتصإيغالګ ٗلڊ كافڢ ااعاناػ  اضڀ ڣيمثل ه٘ا النڤٵ  ڣالخاصغ العامغعلګ امشا

ٚجع ٗلڊ الګ اڗ  الناميغي الٖڣڋ  عكبيڇ  غمڜ النفقاػ اهمي ٙاٝ ماڋ  غتقڤم بنفسها بعملي الٖڣلغڣي تكڤيڜ 
ٚا لكڤنها تحتاه  ٚ  ٖاعائ حقيڄا ت ڣأنها جهغمڜ  عالګ نفقاػ كبيڇ نظ ٚڥ فاڗ القطاٵ  جهغمڜ  امباش اخ

ي القيام بها ٚغظ   .الخاص ا يقڤڬ عليها ڣا ي

ٚافڄ ڣالبنيمثاڋ ٗلڊ ا ٚف ڣه٘ا مثل ام ٚڬ، الص ٚځ ڣ الڤسائل النقل، ال  .اأساسيغ غلط

عي الٖڣڋ  ااقتصإيغ كما اڗ تحڤيل الهياكل ٙع، هيكل العمالغ) هيكل اانتاه( هيكل امتطٙڤ ٙجيغ التجا  الخا
ٜٙاعي لفًڇه طڤيلڢ اا انڢ مع تقٖم  الناميغي البلٖاڗ  العامغاصبِ يمثل الحاجڢ  هياكل يغلظ عليها طابع ال

ڣحٖها هي الت تقڤم علګ  ڣالٖڣلغهياكل يغلظ عليها طابع صناعي الي تلڊ الهياكل  ـ تحڤل الصناعيڣتطٙڤ 
ٙ العامب يبمثل ه٘ا التحڤ القيام  ٚيڄ ااستثما  ل عڜ ط

ٜم النفقاػ كبيڇ  ااقتصإيغللقطاعاػ  اإنتاجيغ الڤحٖعه٘ا التحڤيل الګ تبع ڣقٖ است ڣ  جهغمڜ  عمما يستل
ٛم ٚڥ ڣهڤ امٚ  جهغمڜ  اإنتاجيغه٘ه الڤحٖاػ ل غتٖبيڇ ڣسائل التمڤيل الا  الٖڣلغتٖخل  ظلطيت ال٘ڬاخ

 ٚ ٚه نظ ي البلٖاڗ  لضعڀا مباش ٕٚڬ  مڜ حاجاػ يضڣعٖم ڣجٕڤ اسڤاځ ماليڢ  الناميغمستڤڥ الٖخل الف
 بالتمڤيل 

 الناميغالبلٖاڗ  ي عاليغستثماٙ تمثل نسبڢ ا ل ااقتصإيغٚافڄ امب الخاصغڣجٖيٚ بال٘كٚ اڗ النفقاػ 
ميناػږ التعليږ ثبالٖفاٵ  الخاصغ ٚ تلڊ  ااجتماعيغ ڣالت حغب امتعلقغڣ ااسكاڗ ڣ اخ 1العامغ ال

. 

 

تها 1-  :حسظ دٙڣ

 :العاديغالنفقاػ ا(
يغهي النفقاػ الت تتصڀ  ٚتباػ امڤظفيڗ، ڣا يعن ٗلڊ اڗ قيمڢ ه٘ه النفقاػ ا  بالٖٙڣ ٚٙ سنڤيا كم ايـ تك

ٙهاب غتتغيڇ مڜ سن ٚڥ بل يجٛڤ اڗ يتغيڇ مقٖا ي  الګ اخ الت  الٖائمغاشباٵ الحاجاػ  ڣ هي عإع ما تستخٖم 
ٚإ امجتمع، ڣعلګ ٗلڊ فانڢ ا يمكڜ تحٖيٖها مقٖما كل سن كٖ غيحتاه اليها اف  .علګ النحڤ ام

 

 :العاديغالنفقاػ الغي  ب(
 ٙ ٚٛ  غكل سن منتظمغ  بصفغ  فه ا تتكٚ ٚ  اأمثلغڣمڜ اب ٚڣب ڣنفقاػ الت تضط  الٖڣلغعليها النفقاػ الح

ٙف  إنفاقها ٛڋ ڣحٖڣ غيڇ متڤقعڢ الطبيعيغبمناسبڢ حٖڣف بع٬ الكڤا ٛا ٚ ف  كقيام  ٕڬ الګ خسائ السيڤڋ ت
ٚځ بيڗ النفقاػ تكبيڇه  ٙها ڣ نف خمڢ معالجڢ اثا  :مڜ ناحيتيڗ العإيغڣغيڇ  العإيغحتاه الګ نفقاػ 

 الغيڇ بمتغطيتها  غتبڇٙ النفقاػ الغيڇ عإي ٕٙ ٕٙ  العإيغ اٗاڤا ٛنغ العإيغلږ تكفي امڤا  .لتمڤيلها للمڤا

                                                                 
1
  ٚ ٚڬ حمٖع ببڤمعطغ  شه ٚي ٛإ بشبطغ  صڤ ح ٚ ع  ٜائ ٚع لنيل شهإع ليسانس بجامعغ الج ٚقابغ اماليغ علي النفقاػ العمڤميغ بم٘ك ٙيغ بال

 ت2ب22ب23صتتة2-ةتة2ب 3



 

 

6 

 نشا غالنفقاػ الغيڇ عإي ڈ تحي  للٖڣلغ العامغ اميڈانيغبها منفصلڢ عڜ  غخاص غميڈانيڢ غيڇ عإي ب
ٕٙ غيڇ عإيبمڤڋ تمإامـ  ي اميڈانياػ يخل التعٖه٘ا  غبمڤا خٗڤالتقليٖڬ  بامبٖإٔ   غي تحضيڇ ميڈاني ام

ٛن الٖڣلغ 1غڣهڤ مبٖا ڣحٖع امڤا

. 

 

ٚڬأ -3 ٚع الجزائ  حسظ امش

ٚڬ قسږ النفقاػ العاڗ  ٜائ ٚٵ الج ٙڬ امش ٚڥ  جهغعلګ ااساٝ امڤضڤعي مڜ ڣ  جهغمڜ  امغ علي اساٝ إا اخ
 :نفقاػ التسييڇ ڣنفقاػ التجهيڈ الي  ڣمڜ ثږ فانڢ صنفها

 

ٙي (ا ) اڬ ادا  (:غنفقاػ التسيي
 ابڤاب، 4، اڬ نفقاػ التسييڇ الګ العامغ اميڈانيغي  الٖڣلغتنقسږ نفقاػ  

ٙ  امسيڇع امشًڇكغااعبا  غااڣڋ ڣالثاني ميڈاني يمثل الباب ا ٚف ٛڣ ٚابع اماليغ عمڜ ط ، اما الباب الثالن ڣ ال
ٙاػ ا ي مختلڀ الٛڤ ي كل اميڈانياػ  ٚيبا   :نجٖهما تق

ٙإاػ ڣهي امحسڤمغالٖيڜ العمڤمي ڣالنفقاػ  اعبا  الباب ااڣل:  الٖيڜ امالي غلتغطي غممنڤح اعبا  مڜ اا
ٚإاػ امحسڤمغا بامعاشاػ ڣك٘لڊ مختلڀ ااع ڣ   .مڜ ااي

ٙ  العمڤميغالسلطاػ  تخصي٨ الباب الثاني: ٙيغااعتمإاػ  ع عڜهي عبا ٚڣ ٛمغ لتسييڇ مصالح الڣ  الض ا
ٙاػ ٜع ڣ امستخٖميڗ غمڜ ناحي الٛڤ  .ڣامعٖاػ ڣالعتإ اأجه

 .بڤسائل امصالح الخاصغالنفقاػ  الباب الثالن:

ٚاب  .العمڤميغالتٖخاػ  ع:الباب ال

 

) ااستثماٙ(: (ب   نفقاػ التجهي
ٵ امڤضڤعيغ اٗا اڬ  ٙاػ فا علي  كانـ نفقاػ التسييڇ تٛڤ ا ٙ  ڗالقطاعاػ حسظ الٛڤ نفقاػ التجهيڈ ڣااستثما

ٚڣٵ النشا٭ ااقتصإڬ،  ٵ حسظ القطاعاػ ڣالف ٜٙاعغ: لمثتٛڤ ، النقل  الصناعغ، ال ، ڣالسياحغڣالبنا
ٚبڤڗ  ٙڣك  .الهيٖ

 .عملياػ التجهيڈ ڣااستثماٙل للميڈانيغ اأساسيغ الڤثيقغميڈانيڢ  غقائم 

جل ٗا عمليڢ اڗ تنجٜ اا ا أيغ ڣا يمكڜ  ٙعڣتجٖٙ  غكانـ م  امفتڤحغالګ انڢ تختلڀ ااعتمإاػ  اإشا
ٙ حين ت لسٖ تخص٨لتغطيڢ نفقاػ التسييڇ عڜ تلڊ الت   بالنسبغ اػ امفتڤحغاعتمإ عمجنفقاػ ااستثما

ٙ  غلمخط  اانمائي السنڤڬ لتغطيل اڣڣفق العامغ اميڈانيغالګ   3ي  الٖڣلغعلګ عاتڄ  الڤاقعغنفقاػ ااستثما
 :ابڤاب هي

  ٙاػ  .الٖڣلغمڜ قبل  ڣامنف٘ع الڤاقعغااستثما

  ٙ  .الٖڣلغمڜ قبل  اممنڤحغاعاناػ ااستثما

  ٚاٝ اماڋاا النفقاػ ٚڥ ب  .خ

                                                                 
ٚع ص1  ب82تٕب عطيڢ عبٖ الڤاحٖ بمبإ ڣاقتصإياػ اماليغ العامغ بالقاه
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النفقاػ ا يجٛڤ اڗ يكڤڗ اجماليا بل يجظ اڗ يخص٨ مبلغ معيڗ لكل ڣجڢ مڜ ااڣجڢ اانفاځ  ماڗالبڇ 
ٕٙعالبڇماڗ  ا اعتمٖهقل مبلغڗ تنا للحكڤمغا يجٛڤ  ڣبمقتض  ه٘ه القاعٖع العام   معيڗ ي باب للنفقاػ الڤا

ٚڬ علګ  لإنفاځ ٚجڤٵ الګ البڇماڗ ڣ الحصڤڋ ي  ڣجڤه اخ ٚ اا بعٖ ال 1علګ مڤافقتڢباب اخ

. 

 
ٚع الثاني ٙ النفقاػ العامغالف  : أثا

ٚاضا ٕقيقغ  ي كڤنها تحمل أغ ٙاسغ أثاٙ النفقاػ العمڤميغ العامغ مڜ الناحيغ ااقتصإيغ  تبٖڣ أهميغ ٕ
ٚ ال٘ڬ تحققڢ نفقغ معينغ لكڜ اتخاٗ  ٚف اأث ٗ مت ع ڣبالتالي استخٖامها لتحقيڄ أهٖاف اقتصإيغ معينغ , 

ٙاسغ أثاٙ النفقاػ العامغ علګ مستڤياػ اإنتاه , ااستهاڅ الٖخل ه٘ا اإنساڗ بش ح، ڣيمكڜ ٕ كل ڣا
ٙ التشغيل  اأسعا

2
 

 

ٚ النفقاػ العامغ علګ اإنتاه القومي -ت   أث

ٜيإع ه٘ا اإنتاه  ي ٕڣلغ ما، ڣل ٙ بسنغ  ٛمنيغ تقٖ ي فًڇع  اإنتاه القڤمي هڤ مجمڤٵ السلع ڣالخٖماػ امنتجغ 
ٗا يتخ٘ اإنفاځ  ٛاػ مختلفغ،  ٚيڜ بمنحهږ امتيا حغ، مساعٖع امستثم عٖع أشكاڋ مثاڋ نفقاػ التعليږ ، ال

ٙيغ عٖيمغ الجٖڣڥ  ڗ ه٘ا ا يعن أڗ النفقاػ الجا ٚفع مڜ اإنتاه القڤمي، ف ٙڬ ي كاڗ ه٘ا اإنفاځ ااستثما
ٚ نفقاػ الٖف ث ي تڤفيڇ ااقتصإيغ أنڢ ٕڣڗ ه٘ه النفقاػ ا يمكڜ النهڤ٩ بااقتصإ، ف  ٚ اٵ ڣاأمڜ يظه

لڊ مڜ خاڋ  ٙسغ اأنشطغ ااقتصإيغ، ڣيمكڜ النفقاػ الٖفاٵ أڗ تكڤڗ منتجغ ٗڣ ٙڬ مما ٚڣ اأمڜ الض
ي اأ  ٚيغ  .لميغسٚا٩ الغاستخٖام التكنڤلڤجيغ العسك

3

 

 

ٚ النفقاػ العامغ علګ ااستهاك -2  أث

ٚع فيما يتعلڄ بنفقاػ ااستهاڅ الحكڤمي أڣ مڜ خاڋ ما  ع مباش ٚ النفقاػ العامغ علګ ااستهاڅ بصٙڤ تڤت
، ففي الحالغ اأڣلګ  ٚتباػ أڣ أجٙڤ ع م ي صٙڤ ٚإ  عڢ الٖڣلغ علګ اأف شًڇڬ الٖڣلغ ه٘ه السلع ڣتقٖمها تتٛڤ

حيغ ڣالتعليميغ ي الخٖماػ ال ي الحالغ الثانيغ فيتحٖٕ حجږ للمجتمع مثل ڣجباػ الطلبغ ڣالتڤسع  ب أما 
ٚتباػ لعمالها، ڣبطبيعغ الحاڋ الجٜ اأكبڇ مڜ ه٘ه الٖخڤڋ ي فڄ نااستهاڅ بما تٖفعڢ الٖڣلغ مڜ أجٙڤ ڣم

يع النفقاػ العامغ علګ مختلڀ  ٚيقغ تٛڤ إشباٵ الحاجاػ ااستهاكيغ الخاصغ مڜ سلع ڣخٖماػب غيڇ أڗ ط
ٚ هام علګ ااست ٙجيغ القطاعاػ لها أث ي امجااػ الخا ٚفڄ الٖفاٵ أڣ اإنفاځ  خمغ م هاڅ، فتخصي٨ مبالغ 

يإع اإنتاه  لګ خلڄ مناصظ شغل ٛڣ ٕڬ بطبيعغ الحاڋ  يقلل مڜ حجږ ااستهاڅ أڗ ه٘ه اأمڤاڋ ا ت
قبالهږ علګ السلع ڣالخٖماػ ٚإ ڣبالتالي علګ  ٚ سلبا علګ مٖا خيل اأف ث ع عامغ، مما ي  ب 4بصٙڤ

 

 
                                                                 

1
  ٚ ٜائ ٛغٖٕڣ باماليغ العامغ بٕيڤاڗ امطبڤعاػ الجامعيغ ببڜ عكنڤڗ الج  ب(ت3ب35ب34ب33ب32بت3ص)ٕعلي 

2
ٙاسغ ماليغ بطبعغ  ي ٕ ٚ يحياڣڬب مساهمغ  ٙ هڤمغ بتعم ٜائٚبٕا  39بص3ةة2بالج

ي اانتاه امحلي ااجمالي مجلغ جامعغ ٕمشڄ بمجلٖ ٚ اانفاځ العام  ٜٙڣعيباث ت2تبص2تة2بٕمشڄبتبالع28ٕٖعلي سيڀ علي ام 3
  

4
ٚه بص  ٚجع سابڄ ٗك ٚ يحياڣڬ م  85عم
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ٚ النفقاػ العامغ علګ الدخلأ -3  ث

ٙ النفقاػ الحقيقيغ أڣ  طا ي  ٚإ سڤا  يع امٖاخيل علګ كافغ اأف تقڤم الٖڣلغ بڤاسطغ النفقاػ العامغ بتٛڤ
 ٚ ٚتباػ لكڜ ه٘ا غيڇ كاف ل٘لڊ تظه التحڤيليغ فالٖڣلغ تنفڄ اأمڤاڋ علګ الطبقغ العاملغ مڜ خاڋ اأجٙڤ ڣام

ثٚ بالٌڇا النفقاػ ااجتماعيغ لتحقيڄ ا يع امٖاخيل بت ٗا كانـ الغالبيغ فقيڇعب غيڇ أڗ تٛڤ ٙځ خاصغ  لفڤا
ٚكٕڤ  ي حالغ ال ٚائظ ڣمٖاخيل اأماڅ الڤطنيغب أما  ٛإػ الض القڤمي حين كلما كاڗ اقتصإ الٖڣلغ قڤيا 

ٚإاػ الٖڣلغ مما ينعكس مسليا علګ مٖاخيل الٖڣلغ ي ٕٙ نقل  لګ امڤا  ٙ  .ااقتصإڬ ڣاافتقا

 

ٚ النفقاػ العامغ علګ السعاٙ -4   أث

ي تت ٙ مڜ عٖع أڣجڢ, فقٖ تٖعږ الٖڣلغ بع٬ السلع لنكڤڗ  ٙ النفقاػ العامغ علګ مستڤڥ اأسعا حٖٕ أثا
ٚيبيغ للمنتجيڗ للحٖ مڜ اأسعاٙ، ك٘لڊ للٖڣلغ أڗ تحم بع٬  ٛاػ ض متناڣڋ أغلبيغ السكاڗ أڣ تمنِ امتيا

ٙ أس ااسًڇاتيجيغامنتجاػ  ٛمغ ااقتصإيغ العاميغ )مڜ انهيا ٚا ))مصٚ(( خاڋ اأ ٙها ڣمثاڋ ٗلڊ ش ( 929تعا
ٛمغ باعـ الٖڣلغ  ٛمغ ، ڣبعٖ نهايغ اأ ٙيڜ مڜ أثاٙ اأ ٜڣڗ القطب ڣهڤ ما أنق٘ امنتجيڗ ڣامصٖ الكامل امخ

ٜڣڗ ڣعڤضـ النفقاػ الت تكيٖها  ٙ النفقاػ العامغ علګ التشغيل -5امخ  أثا

ي  نفاځ الٖڣلغ  سساػ العامغ ااقتصإيغ يساعٖ علګ ڗ  ٙأٝ ماڋ ام ي  ٜئيغ  ٙ امساهمغ الكليغ أڣ الج طا
لګ خلڄ  ٕڬ  ٚيِ العماڋ ڣقٖ ي خلڄ فٚص تشغيليغ، كما أڗ تقٖيږ امساعٖاػ للمنتجيڗ يحڤڋ ٕڣڗ تص
ٚافڄ  قامغ ام ٜلغ عڜ بع٬ امناطڄ مڜ خاڋ  مناصظ شغل جٖيٖع، ك٘لڊ عنٖ قيام الٖڣلغ بفڊ الع

لګ تڤفيڇ فٚص تشغيليغ لسكاڗ تلڊ ال ٕڬ  ي ه٘ا امجاڋ ت ڗ النفقاػ الت تتحملها  ٙيغ ف ٚڣ عمڤميغ الض
 بامناطڄ

 
 العامغامطلظ الثالن: تنفي٘ النفقاػ 

ٚ النفقاػ  ي  للحكڤمغ تطلظ الحكڤمغ العامغبعٖ تقٖي  اميڈانيغمڜ البڇماڗ اڗ يفتِ له٘ه النفقاػ اعتمإاػ 
ي سن للحكڤمغال٘ڬ يعطيڢ البڇماڗ  ااٗڗ ڣااعتمإ هڤ  ٚيڄ  غمعينغ بصٚف مبلغ معيڗ مڜ اماڋ  ڣ يجظ التف
ٚڣف  فه غالنفق اضمڜ الحٖ معيڗ، ام باإنفاځااعتمإ هڤ ااٗڗ اممنڤح  ڣالنفقغبيڗ ااعتمإ  مبلغ امص

ٚيط نفڄ ااعتمإت فتِ ااعتمإاػ اڗڣ للحكڤمغ  بعٖ فعاب  ااعلګ ڣلكنها حٖه تتجاٛڣ اڗ ا  غمفتڤح ش
 .علګ انفاقڢ بكاملڢ عليسـ مجبڇ 

 ٕٚ  امعقٖعمقيٖ بقڤاعٖ ڣاصڤڋ  اڗ ه٘ا التنفي٘ ٗا النفقغا يعن تنفي٘  اميڈانيغي  عتمإاا فتِ اڗ مج
ٚاقب ڣڗ اڬ تاعظ اڣ اسا غهٖفها م  النفقغ ، اڗ تنفي٘العمڤميغاستعماڋ اامڤاڋ ع اامڤاڋ ڣفقا للقڤانيڗ ٕڣ

ع عامغ  يستڤجظ  :غالنقا٭ التاليبصٙڤ

  ٙابطڢ  بنيهائبيڗ الٖڣڋ ڣ ٕا القانڤنيغاڗ تكڤڗ ه٘ه 

  كٖ الٖڣلغاڗ ٙ الٖيڜتحٖبالعمل امطلڤب منڢ ڣاڗ  العاقغبمڜ قيام الٖائڜ صاحظ  تت  .ٕ مقٖا

   ڣڋ عڜ  الٖڣلغي  امختصغٙ الهيئاػ تصٖاڗ ٚا الګ امس ٜينغام  .النفقغ غبٖفع قيم العمڤميغ الخ

 ٜينغمڜ صنإيڄ  النفقغ غاڗ تٖفع قيم شيڇ بعٖ  الخ ڣڋ الت ٙئيس امس  .عليها مڜ 
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ثږ  اهاڣ ا تصنيف النفقغيستڤجظ عقٖ  النفقغنقڤڋ اڗ تنفي٘  اماليغ باللغغڣعنٖما نعبڇ عڜ ه٘ه اامٙڤ 
ٚفها ڣاخيڇا ٕفعڢ  .ص

 
ٚاحل تنفي٘   العامغ النفقغم

 :النفقغعقد  -ت

ٚػ ااعتمإاػ اماليغ  يستڤجظ نشڤ النفقغ ڣ اڗتنفي٘  تكڤڗ علغ   ٕائنيها ڣ الٖڣلغما بيڗ  غٙابط تڤاف
ٚابطغب ڣه٘ه  النفقغبڤجٕڤ  ، صٖٙڣ الحكږ القضائي علګ العامغهي العقٖ بعينڢب مثل: عقٖ ااشغاڋ  ال
ٚإ الٖڣلغ  .مصلحڢ احٖ ااف

 

 :النفقغتصفيڢ  -2

ٚ مڜ  الٖڣلغتعن تحٖيٖ الٖيڜ الڤاجظ علګ  ٚطيڗ التصفيغتبڢ ڣاستحقاقڢ، ڣتخضع  ت  لش

 ڣجٕڤ عقٖ النفقغ السابڄ. 

 تقٖيږ السنٖاػ مڜ شانها اثباػ الٖيڜ. 

ٚڣ ڣ  ٙا اڣمڜ ي التصفيغ م  .امحاسبيڗڣ ڤظفيڗ مڜ ام ٘لڊ بلهږ   ڤاڤضفي اغلظ الٖڣڋ هږ ٛڣ

 

ٚف -3  :النفقغص

ٚف هڤ    ٚ ال٘ڬ الص ٚ ياام ٚف الګ بڤجهڢ ام ٙ الګ صاحظ الحڄب بمبلغ الٖيڜ امحٖٕ  امحاسظ بٖفعالص امقٖا
ٚف  ٙ  النفقغڣص  .تسمِ بتحصيل قيمتها الحڤالغهڤ اصٖا

 

أ:النفقغدفع -4
ٚ  يقڤم بٖفع امحاسظ امخت٨،  ي  اماليغڢ علګ العملياػ تمهمڣا يقتص ي حٖ ٗاتها بل يقڤم بالتٖقيڄ 

1ڣقانڤنيتها قبل الٖفع امإڬ النفقغ غصح

. 

 

 

 

 

 

 

أ
                                                                 
1
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 العموميغ النفقغ بتنفي٘ امكلفونأ العوان : الثاني امبحن
ٕٚ كل عڤڗ  ٚف ڣامحاسبيڗ العمڤمييڗ حين يتف ٚيڜ بالص يضطلع بتنفي٘ عملياػ اميڈانيغ كل مڜ اأم

ليڢب  بمجمڤعغ مڜ العملياػ أڣ امهام امڤكلغ 
 

ٚف   ٚڣن بالص أامطلظ الڣل: اآم
ٚف:-ت ٚ بالص ٚيف الم  تع

  ٚ هل سڤا بالتعييڗ أڣ باانتخاب لتنفي٘ عملياػ االًڈام ڣ التصفيغ ڣاأم خ٨ ي ٚف هڤ كل  ٚ بالص اأم
ٚإاػ ڣ النفقاػ ٛ عملياػ اإي نجا ٚف، ڣ اعتمإه لٖی  محاسظ عمڤمي مڜ أجل   .بالص

ٚيفڢ حسظ امإع  ي مفهڤم ه٘ا القانڤڗ ك ة9ةت2مڜ القانڤڗ  23كما يمكڜ تع ٚف  ٚ بالص خ٨ بعٖ أم ل : 
ي امڤإ  ليها   ٙ هل لتنفي٘ العملياػ امشا  ت2، ة2، 9ت، ثت، تتي

ٚئيسييڗ  ة9ةت2مڜ القانڤڗ  25ڣحسظ امإع  ٙئيسيڗ أڣ ثانڤييڗ، فال ٚف هږ  ٚيڜ بالص ڗ اأم ٚ ف سالڀ ال٘ك
 هږ:

  هڤ ٚ ي ٚئيس  للميڈانيغ العامغ للٖڣلغ ، ڣ اأصل أڗ الٛڤ ٚف ال ٚ بالص :  لهږ صفغ اأم ٙا هل الٛڤ ام
ٚإاػ ڣ ت ٙه لإي ٚا ق ٙخصغ اميڈانيغ ب  ٙ طا ي   يٖ النفقاػب ٖسالڤحيٖ 

 ٚفڤڗ باسږ الڤايغ ڣ لحسابها حين تن٨ امإع  : الڤاع ٙئيسيڤڗ عنٖما يتص ٚف  ٚڣڗ بالص  88ڣهږ أم
ٚئيس  بالنسبغ ميڈاني ة9ةثةمڜ القانڤڗ  ٚ بالصٚف ال غ امتعلقغ بقانڤڗ الڤايغ علګ أڗ الڤالي هڤ اأم

  .الڤايغ

  ٙڬ : عنٖما ينف٘ڣڗ عملياػ خاصغ سساػ العمڤميغ ٗاػ الطابع اإا ڣلڤڗ امعنييڗ علګ ام امس
ٙأسها  ،  سسغ امعنييڗ علګ    بام

  ڣليڗ امعنييڗ علګ مصالح الٖڣلغ امستفيٖع مڜ ميڈانيغ املحفغ: مع العلږ أڗ اميڈانيغ املحقغ امس
ع علګ ٚ  الڤحيٖع الت كانـ مڤجٕڤ ٜائ مستڤڥ قانڤڗ اماليغ هي اميڈانيغ املحقغ الخاصغ باتصااػ الج

سسغ عمڤميغ اقتصإيغ تتمتع بميڈانيغ مستقلغب   الت تحڤلـ طبيعتها القانڤنيغ الګ م

  ٚإاػ الخاصغ بميڈانيغ الٖڣلغ امعينيڗ اڣ ي ڣليڗ علګ الڤظائڀ امتعلقغ بتنفي٘ نفقاػ ڣ  امس
 امنتخبيڗ ب

لڊ استنإ الګ امإع السابعغ )ڣيقڤم عمل  ٚئيس  علګ استعماڋ اڣامٚ الٖفع ٗڣ ( مڜ ثةاأمٚ بالصٚف ال
ٚسڤم  ٚف  ت9ة3ت3ام ٚڣڗ بالص ٚف الت تن٨ علګ اآم ٚڣڗ بالص اػ امحاسبيغ الت يمسكها اآم ٚا يحٖٕ اج

ٚ بالتٖافع الفائٖع الٖائنيڗ ڣ اأڣ  ٙڣڗ اڣام ٚئيسيڤڗ هږ ال٘يڜ يصٖ ٚإاػ ضٖ امٖينيڗ اابتٖائيڤڗ اڣ ال ٚ ااي ام
ٚف الثانڤييڗ ٚيڜ بالص ٚ تفڤي٬ ااعتمإاػ الفائٖع اأم  .ڣ اڣام

  ٚ ٚع يصبِ اأم ٙڬ ڣ بعٖ تعييڗ مباش ا ٚاٙ ٛڣ ٚف الثانڤييڗ يكڤڗ بق ٚيڜ بالص ٙع اڗ تعيڗ اأم ڣتجٖٙ ااشا
ٚف الثانڤيڤڗ  ٚڣڗ بالص ڣڋ الڤحيٖ عڜ ااعتمإاػ امفڤضغ اليڢب ڣيقڤم اآم ٚف الثانڤڬ هڤ امس بالص

ٙ حڤااػ الٖفع صٖا  .ب
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ٚف حسظ امإع  -  ٚ بالص ي  ة9ةت2مڜ  28يمكڜ استخاف اأم امتعلڄ بامحاسبغ العمڤميغ الت تن٨ علګ ت
ٚف بعقٖ قانڤنا ڣيبلغ للمحاسظ العمڤمي امكلڀ ب٘لڊت ڣالتالي  ٚيڜ بالص غياب اڣ مانع يمكڜ استخاف اأم
ي حالغ حٖڣف مانع  ٚ بالصٚف امخت٨  ٙيغ لتعڤي٬ اأم ٚڣ ي حااػ الض  ٚ ٚف امستخلڀ يظه ٚ بالص فاڗ اأم

ٙسغ ڣظ ي حالغ غيابڢب يمنعڢ مڜ مما  ائفڢ اڣ 

ٚف حسظ ن٨ امإع  - مڜ القانڤڗ امحاسبغ العمڤميغ يمكنڢ أڗ يفڤ٩ التڤقيع  29ڣيمكڜ اأمٚ بالص
ي حٖٕڣ الصاحياػ امخڤلغ لهږ لڊ  ٚع ٗڣ ٚسميڗ العامليڗ تحـ سلطتڢ امباش  .للمڤظفيڗ ام

ي امإع  (  29ڣعليڢ التفڤي٬ ام٘كٙڤ  ڣ بالتالي فهڤ يختلڀ تماما عڜ تفڤي٬ هڤ تفڤي٬ التڤقيع اامضا
ٚئيسييڗ أڣ الثانڤييڗ  ٚف ال ٚيڜ بالص ي حالغ تفڤي٬ التڤقيع تكڤڗ علګ عاتڄ اأم ڣليغ  السلطغ حين أڗ امس
ٚف اعتمإاػ امفڤضغ علګ عكس  ي ص ي ه٘ه الحالغ التٖخل  ال٘يڜ قامڤا بالتفڤي٬ ڣعليڢ يمكنهږ 

ڣليغ علګ  ٚف تفڤي٬ السلطغ حين تقع امس ڣا عڜ ص ٚف الثانڤڬ ال٘ڬ يكڤڗ ڣحٖه مس اأمٚ بالص
 .النفقاػ امفڤضغ اليڢ 

 

ٚف: - 2 ٚين بالص اماػ الم  الت

ٙع ڣ تسييڇ الهيئاػ  ٕا ٙسغ ڣظائفهږ كمسئڤليڗ عڜ  ٚف امًڇتبغ عڜ مما ٚيڜ بالص لګ الًڈاماػ اأم باإضافغ 
ٜمڤڗ  ٙأسها مل ٙسغ مهامهږ باعتمإ أنفسهږ لٖڥ امحاسبيڗ قبل بٖايغ م ب٘لڊامعينيڗ أڣ امنتخبيڗ علګ  ما

.العمڤمييڗ امخصصيڗ
1

 

لګ امحاسبيڗ   ه تڤقيعهږ  ي تقٖيمڢ مما يثبـ انتخابهږ أڣ تعيينهږ ڣك٘لڊ نمٗڤ  .ڣيمثل ه٘ا ااعتمإ 

 

ٚف - 3 ٚين بالص  مسؤڣلياػ الم

ع الګ القانڤڗ  ٚف مڜ خاڋ العٕڤ ٚيڜ بالص ڣليغ الخاصغ باأم ڣ ال٘ڬ يحٖٕ  ة9ةت2يمكڜ تحٖيٖ نظام امس
ڣلياتهږ  ٚف ڣمس ٚيڜ بالص اػ امتعلقغ باالًڈام بالنفقاػ العمڤميغ ڣتنفي٘ها ڣيضب  صاحياػ اأم ٚا ااج

ڣلڤڗ عڜ اإثب من ه٘ا القانونأ ت3تنص امادع حين  ٚف مس ٚڣڗ بالص اتاػ الكتابيغ الت يسلمڤنها ، تاآم
ٚاقبغ  ٚتكبڤنها ڣ الت ا يمكڜ اڗ تكشفها ام ٚعيغ ڣااخطا الت ي ڣلڤڗ عڜ اافعاڋ الاش كما انهږ مس

 الحسابيغ للڤثائڄب

ٜائيا علګ صيانغ  من نفس القانونأ 32اما امادع   ڣلڤڗ مٖیا ڣ ج ٚف مس ٚڣڗ بالص فتن٨ علګ أڗ اآم
ٚيڜ بالصٚف ڣاستعماڋ اممتلكاػ امن ڣليغ اأم ٙيغ امكتسبغ اڣ امخصصغ لهږت ڣ عليڢ فاڗ مس قڤلغ ڣ العقا

 ٚ ٙڬ لعمل اأم تكڤڗ قائمغ علګ اساٝ الطبيعغ الت تتميڈ بها العملياػ الت ينف٘ڣنها ، ڣ نتيجغ للطابع اإا
ي التسييڇ اڣ امتمث ٚتكبڤنها  ڣلياتهږ تقڤم علګ اساٝ ااخطا الت ي ٚف فاڗ مس يبالص  : لغ 

ي ميٖاڗ ناالًڈام ب - ٚخ٨ بها اڣ التعٖڬ علګ قاعٖع مڜ القڤاعٖ امطبقغ  فقڢ منف٘ع بتجاٛڣ ااعتمإاػ ام
ٚقابغ امسبقغ للنفقاػ ب   ال

 ٚعيغ للنفقاػ ب  التقييٖ الغيڇ ش

                                                                 

ٙ الهٖڬ عيڗ مليلغ   ٚ بٕا ٜائ 28ببص5ةة2محمٖ مسعيب امحاسبغ العمڤميغ بالج 1
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  خيڇ ب ٙ عمليغ الت ي اطا ٜام امحاسبيڗ العمڤمييڗ ب الٖفع   ااستعماڋ التعسفي للحڄ امتعلڄ بال

 ٙجغ عڜ امڤضڤٵ أڣ مهمغ الجماعاػ اڣ الهيئاػ العمڤميغ امعنيغ  .تنفي٘ عمليغ خاصغ بنفقاػ خا

  خصيغ ٛاػ ماليغ أڣ عينيغ للمڤظفيڗ اڣ للغيڇ بسبظ عاقغ  ي امنِ امتيا العملياػ الت تتسبظ 
 معهږب 

 ٘ها ب عملياػ التسييڇ امنف٘ع بالتعٖڬ علګ قاعٖع مڜ قڤاعٖ النفقاػ العمڤميغ ڣ تنفي 

 ٙبِ بالنسبغ للهيئغ العمڤميغ ٚصغ  ٙع ف لګ خسا ٕڬ   .اإهماڋ الكبيڇ ال٘ڬ ي

ٚف الي:  ٚيڜ بالص ڣليغ اأم   ڣيمكڜ تقسيږ مس

 

  امسؤڣليغ السياسيغ ڣالتأديبيغ:(ا
ٚف  ٚ بالص ( ڣامنتخبيڗ ال٘يڜ لهږ صفغ اأم ٙا ڣليغ السياسيغ تشمل بالخصڤص أعضا الحكڤمغ )الٛڤ فامس
ٚػ ااعتمإاػ اماليغ، ڣه٘ا ما  ٚف الهيئغ الت أق لغ مڜ ط ڣمنڢ فامكلفڤڗ بتنفي٘ اميڈانيغ يكڤنڤڗ محل مس

ٙتكها ٚف بسبظ امخالفاػ اماليغ الت ا ٜڋ اأمٚ بالص لګ ع ٕڬ  ٕيبيغ الت يتع٩ٚ لها ي ڣليغ الت ب أما امس
ڣڋ اأعلګ  لغ مڜ قبل امس ٚيڜ علګ خاف امنتخبيڗ ڣأعضا الحكڤمغ تجعلهږ أمام مس ٚف اآخ ٚڣڗ بالص اآم
ٚا لصعڤبغ القطبييڗ ليس لهاتيڗ امسئڤليتيڗ أڬ  ٚٙع قانڤناب لكڜ نظ ال٘ڬ يمكڜ أڗ يسل  عليڢ عقڤباػ مق

 .فعاليغ

 
  :أامسؤڣليغ امدنيغ (ب

ٚف عنٖ تنفي٘ه للعملياػ اماليغ امڤكلغ  ٚ بالص ٚتكبڢ اأم ڣليغ أساسها الخط الشخپ  ال٘ڬ قٖ ي ه٘ه امس
قٖام  ٚا ٗلڊب فتطبڄ العقڤباػ الناتجغ عڜ  ٚٙ ال٘ڬ يمكڜ أڗ يلحڄ الهيئغ امعنيغ مڜ ج ليڢ ڣالض

ٙه علګ تعڤي٬ ٗلڊ جبا ٚف أڬ  ٚ بالص ڣليغ لأم ٚٙ امإڬ مڜ مالڢ الخاص امس  .الض

 
 : امسؤڣليغ الجزائيغ(ه

ي الڤاقع، ڣهي ناتجغ عڜ صعڤبغ تمييڈ اأخطا ڣامخالفاػ الت قٖ  ٜائيغ  ڣليغ الج ثباػ امس مڜ الصعظ 
ي  ٚتكظ مخالفغ  ٚف أثنا تنفي٘ اميڈانيغ ڣالعملياػ اماليغ، ڣمنڢ اأمٚ بالصٚف ال٘ڬ ي ٙتكبها اأمٚ بالص ا

ٚف التسي لغ مڜ ط ٜائيغ ڣفقا لقانڤڗ العقڤباػ ڣيكڤڗ مبٖئيا محل مسا ٚيمغ الج يڇ امالي يكڤڗ لها ڣصڀ الج
 .الجهغ الفضائيغ امختصغ
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ٚاعاع اانضباط الجزائي ڣامالي (د  :امسؤڣليغ عن عدم م

ڣليغ عڜ عٖم   ي ه٘ه امخالفاػ ڣامعاقبغ عليها هما مڜ اختصاص مجلس امحاسبغ ڣتتمثل امس ڗ تحقيڄ 
ٛ مالي أڣعيت  ٚيع أڣ التنظيږ ڣاتجاه الًڈاماتهږ لكسظ امتيا ي ح٘ف حكږ مڜ أحكام التش ٚاعاع اانضبا٭  م

حٖڥ هيئاتها العمڤ  1ميغ غيڇ مبڇٙ لصالحهږ أڣ لغيڇهږ علګ حساب الٖڣلغ أڣ 

 

 

 امطلظ الثاني: امحاسبون العموميين 

ٚيف امحاسبين العموميين:أاڣا  : تع

فع النفقاػ ڣضماڗ سبيعتبڇ محا ٚإاػ ٕڣ خ٨ يعيڗ بصفغ قانڤنيغ للقيام بتحصيل اإي ا عمڤميا كل 
ٚاسغ اأمڤاڋ أڣ امستنٖاػ أڣ القيږ أڣ اأشيا أڣ امڤإ امكلڀ بها ڣحفظها ڣك٘لڊ تٖاڣڋ  اأمڤاڋ ڣالسنٖاػ ح

اػ ٚكغ امڤجٕڤ  بڣالقيږ ڣاممتلكاػ ڣالعائٖاػ ڣامڤإ مع القيام بمسڊ الحساباػ لح

كما يعتبڇ محاسبا عمڤميا كل عڤڗ مكلڀ بالتنفي٘ امإڬ الفعلي للميڈانيغ سڤا مڜ حين ٕفع النفقاػ اڣ 
ٜينغ العمڤميغ ، فهڤ امنق٘ ڣام ٚإاػ ڣ القيام بعملياػ الخ ي نفس الڤقـب تحصيل ااي  ٚاقظ 

ٚ اماليغ ڣ بالتالي فانهږ يخضعڤڗ لسلطتڢ ب  ي ٚف ٛڣ  ڣيتږ تعييڗ امحاسبيڗ العمڤمييڗ ڣ اعتمٖاتهږ مڜ ط
ي  ٚ اماليغ بنا علګ اقًڇاح السلطغ السليمغ اڣ  ي حظ ااعتمإ مڜ طٚف ٛڣ ڣتنته مهام امحاسظ العمڤمي ب

ي القان ٙتكاب خط جسيږ منصڤص عليڢ  ي التكفل حالغ ا ڤڗ ڣ التنظيږ ڣتتمثل مهام امحاسظ العمڤمي 
ي الڤثائڄ اإثباتيغ  ع  ٚاقبغ امعلڤماػ امڤجٕڤ ٚإ مڜ خاڋ التٖقيڄ ڣ ام ٚڣعيغ للنفقغ ڣ اإي ٚ جانظ امش بالنظ
 ٚ ٙي عٖإ تقا ٜم كل محاسظ عمڤمي ب ٚف ، ڣيل ٚ بالص ٚف اأم ٚ بالٖفع اڣ التحصيل امڤجهغ اليڢ مڜ ط ڣ اأڣام

ٚ علګ ڣضعيغ اأمڤاڋ العمڤميغبٕ ي ٚف عليها اطاٵ الٛڤ ٜينغ الت يش يغ حڤڋ ڣضعيغ الخ  ٙڣ

لګ محاسبيڗ عمڤمييڗ أساسييڗ أڣ ثانڤييڗ:  ڣيمكڜ تصنيفهږ ك٘لڊ 

 

ٚئيسيين (ا  :  امحاسبون ال
ٚف  هږ لڤڗ مڜ ط ٙع امكلفغ باماليغ، ڣيس ا ٚف الٛڤ ٚع مڜ ط أڣلئڊ امحاسبڤڗ ال٘يڜ يتلقڤڗ ميڈانيتهږ مباش

ٚسڤم  ٚفغ امحاسبيڗ ڣال٘يڜ هږ كاآتي 3ت3-ت9قاٿ  الحساباػ مجلس امحاسبغ ڣمڜ ام  : يمكڜ مع

 

ٚكزڬ للخزينغ:  1- أالعون امحاسظ ام
ٜينغ  ٜڬ للخ ٚك بتميڈ بعٖم قيامڢ بعملياػ ٗاػ طبيعغ نقٖيغ ، حين انڢ ا يملڊ ڣنجٖ أڗ العڤڗ امحاسظ ام

ٚڣڗ ڣيتڤلګ امهام التاليغ :  ٚئيسيڤڗ اأخ ٙ امحاسبيڗ ال ٚا  صنٖڣځ علګ غ
  ٜينغ علګ مستڤڥ ٚڣڗ )امنا الخ ٚئيسيڤڗ اأخ ٚكيڈ كل الحساباػ الت يتكفل بها امحاسبڤڗ ال  48ت

 ٜ ٜڬ ، اميڗ الخ ٚك ٜينغ ام ( ڣايغ ، اميڗ الخ ٚئيس   .ينغ ال

                                                                 
1
ٚسڤم التنف٘ڬتةامإع   ي  ث9بت28مڜ ام  ّٙ اػ امتعلڄ بالتحٖيٖ ث99تةثةةت2ام ٚا امتعلقغ  بالنفقاػ العمڤميغ ڣتنفي٘ها  اإج

 بةتبصث99تجڤيليغ ث2ب49بهبٙبعٖٕ



 

 

14 

 ٜٚائ ٜينغ امفتڤح لٖڥ البنڊ الج  .متابعغ حساب الخ

 
ٚكزڬأ-2  :أأمين الخزينغ ام

ٜانيغ ٜڬ خاصغ فيما يتعلڄ بم ٚك ڣڋ علګ تنفي٘ العملياػ اماليغ علګ مستڤڥ ام ٙاػ  هڤ امحاسظ امس الٛڤ
سساػ العمڤميغ ٗاػ الطابع  سڤا ميڈانيغ التسييڇ اڣ ميڈانيغ التجهيڈ ڣيتكفل بتسييڇ العملياػ الخاصغ بام
ٜينغ علګ مستڤڥ الڤائي لتنفي٘ العملياػ امتعلقغ  ٙڬ )الڤطنيغ( ڣ يقڤم بمنِ تفڤي٬ الګ أميڗ الح اإا

ٙڬ ااقليميغ ب  بالبيئاػ العمڤميغ ٗاػ الطابع اإا
 

ٚئيس ي3-  :أمين الخزينغ ال

ي التكفل بامعاشاػ  ٜينغ ڣا يهتږ بتنفي٘ العملياػ اميڈانيغ ، ڣ علګ العمڤم تتمثل مهامڢ  ڣيتكفل بعملياػ الخ
ٜينغ  . الخاصغ ب امجاهٖيڜ ڣالعملياػ الخاصغ بالحساباػ الخاصغ بالخ

 
أأمناء الخزينغ في الوايغ4-

ٚإاػ امتعلقغ بالڤايغ ، ينف٘ العملياػ امتعلقغ  ي تنفي٘ عملياػ النفقاػ ڣااي ڣتتمثل مهمتڢ اأساسيغ 
ٙيغ  ا ٚ الٛڤ قتغ للنفقاػ امتعلقغ بالٖڣائ جيل ام باميڈانيغ العامغ للٖڣلغ علګ مستڤڥ اإقليم مڜ خاڋ الت

بالنفقاػ العمڤميغ الت ينف٘ها امحاسبڤڗ علګ مستڤڥ امحلي ، كما يقڤم بًڇكيڈ العملياػ امتعلقغ 
ٜينغ الڤائي بالعملياػ امتعلقغ  العمڤميڤڗ الثانڤيڤڗ علګ مستڤڥ الڤايغ، اضافغ الګ ٗلڊ يقڤم اميڗ الخ

ٚف امحاسظ امعن  .باإعاناػ امعاشاػ امفڤضغ مڜ ط

 

  امحاسبون الثانويين:(ب

قابغ  ٚاف ٙڣ ش ڣهږ أڣلئڊ ال٘يڜ يتڤلګ تجميع عملياتهږ محاسبڤڗ أساسييڗ، ڣبالتالي فهږ يعملڤڗ تحـ 
ٚسڤم التنفي٘ڬ  ٙئيسيڗ ڣمڜ خاڋ ام 1كاآتيبمكتنا تمييڈ امحاسبيڗ الثانڤييڗ  3ت3-ت9محاسبيڗ 

 

 كما يتصڀ بصفغ امحاسبيڗ الثانڤييڗ للبڇيٖ ڣامڤصاػ السلكيغ ڣالاسلكيغ: 
 ڤ البڇيٖ ڣامڤصاػ ا ڣالاسلكيغقابض 
 البڇيٖ ڣامڤاصاػ السلكيغ ڣالاسلكيغب ٜ ٚاك سا م ٙ 

 

اماػ امحاسبين العموميين: :أثانيا أالت
ٙهږ مڤظفيڗ   ي القانڤڗ اأساس  للڤظيڀ العمڤمي باعتبا ٚٙع  يخضع امحاسبڤڗ العمڤمييڗ لالًڈاماػ امق

لګ جملغ مڜ االًڈاماػ الخاصغ بڤظيفتهږ كمحاسبيڗ عمڤمييڗ  بعمڤمييڗ باإضافغ 

                                                                 
1
ٚسڤم ت3امإع   ي 313 - 91 - -مڜ ام  ّٙ اػ يحٖٕ ال٘ڬ 1991 / 09 / 07 ام ٚا ٚڣڗ يمسكها الت اإج ٚف اآم  العمڤميڗ، ڣامحاسبڤڗ  بالص

ٙ بعٖٕ  ثصبت99تبسبتمبڇ42بتتهب
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يٚ امكلڀ بام - اليغ ڣإٔائڢ التنصيظ ڣتسليږ امهام: بعٖ تعييڗ امحاسظ العمڤمي أڣ اعتمإه مڜ قبل الٛڤ
ڣليغ اماليغ حسظ امإع  ميڗ علګ مس ٚع ڣاكتتاب ت ي حالغ تعيينڢ أڣڋ م مڜ قانڤڗ  54اليمڜ القانڤنيغ 

ٚ امكلڀ باماليغ أڣ ممثلڢ ڣيًڇتظ  ي ٚف الٛڤ ي مهامڢ مڜ ط امحاسبغ العمڤميغ بتږ تنصيظ امحاسظ العمڤمي 
ٚ تسليږ امهام  ٚ محض ٚي ٚسم تح ٚ علګ ه٘ا التنصيظ ال يا مڜ قبل امحاسظ امباش ال٘ڬ يجظ تڤقيعڢ حضٙڤ

ٚ مهامڢ للنقٕڤ العينيغ  ٚف امحاسظ امباش ٚ التسليږ مڜ ط مهامڢ ڣامحاسظ امنتهيغ مهامڢ، ڣيبيڗ ه٘ا محض
ٛنغ عامغ  ي التحصيل ڣالٖفع ڣبمڤا ٜ البڤا ٕٚ للمصلحغ امحاسبيغ مع بياڗ مڤج ٚ الج ڣالقيږ امختلفغ، ڣعناص

 اليغبللعملياػ ام

 

أڣظائف امحاسبين العموميين: :أثالثا
ٙ امائمغ أڬ أڗ   طا ي  ٚف  ٚف ال٘ڬ بتص ٚ بالص ٚڣعيغ التحصيل أڣ الٖفع خافا لأم ٚاقظ امحاسظ مش ي

ٚخ٨ لڢ  ٚف م ٚ بالص حغ، ڣيجظ علګ امحاسظ العمڤمي أڗ يتحقڄ أڗ اأم امحاسظ العمڤمي لڢ مجاڋ ال
ٚإاػ ا ٚاقظ صحغ اإلغا لسنٖاػ بمڤجظ القانڤڗ بتحصيل اإي ٙػ سنٖانها، كما يجظ عليڢ أڗ ي لت أصٖ

ي مجاڋ النفقاػ فيجظ علګ امحاسظ  ٚإاػ ڣالتسڤياػ ڣك٘ا عناصٚ الخضږ الت يتڤفٚ عليهاب أما  اإي
1 العمڤمي قبل قبڤلڢ أنڢ نفقغ أڗ يتحقڄ مما يلي

: 
 بمطابقغ العمليغ مع القڤانيڗ ڣاأنظمغ امعمڤڋ بها 
 ٚف أڣ امفڤ٩ لڢ ٚ بالع   بصفغ اأم
 ٚعيغ عملياػ تصفيغ النفقاػ  -ه  بش
 ااعتمإاػ ڝ ٚ ٙضغ -تڤف  بأڗ الٖيڤڗ لږ تسق  أحالها أڣ أنها محل معا
ٚائيالطابع   بللٖفع اإب
 ٚاقبغ الت نصـ عليها القڤانيڗ ڣاأنظمغ امعمڤڋ بهاب شيڇاػ عملياػ ام  ت
  حغ القانڤنيغ للمكسظ اإ  .يئٚابال

أ:2امسؤڣليغ اماليغ ڣالشخصيغ للمحاسظ العمومي:أبعاٙا
لګ غايغ انتها مهامڢ   ليڢ من٘ تنصيبڢ  خصيا ڣماليا عڜ العملياػ امڤكلغ  ڣا  يعتبڇ امحاسظ العمڤمي مس

ڣليتڢ عڜ تس ڗ العملياػ الت فحصها ٕڣڗ أڗ يبٖڬ أڬ تحفٴ أڣ يب مما يعن عٖم مس ا بش پڇ سابڄ، 
ٚ امكلڀ باماليغ أڣ مجلس اعًڇا٩ مڜ  ي ٚف الٛڤ ڣليغ امحاسظ مڜ ط ٚڅ مس نها عنٖ تسلمڢ للمهام ، ڣ تح ش

ي اأمڤاڋ ڣ القيږ أڣ تنفي٘ العملياػ اماليغ، فعليڢ  ثباػ نق٨  ٕٚ ڣ  ڣليغ اماليغ بمج امحاسبغ ڣتقڤم امس
ع بالصنٖڣځ مڜ أمڤالڢ الخاصغ ابتٖا م ي اأمڤاڋ امڤجٕڤ لګ غايغ انتها تغطيغ كل نق٨  ٙئ تنصيبڢ  ڜ تا

 مهامڢب

                                                                 
1
ي ام  ة9-ت2مڜ القانڤڗ 34امإع  ٙ عٖٕ ة99تاڣػ 5تّٙ   4تبصة99تاڣػ 5تب35امتعلڄ بقانڤڗ امحاسبغ العمڤميغ بهب

2
ٚهبص ت2بة9مڜ القانڤڗ 35امإع   ٚجع سابڄ ٗك  8تبم
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ٚ امڤجهغ  ڣليغ امحاسظ الشخصيغ ڣاماليغ تف٩ٚ عليڢ الحٚص علګ فح٨ ٕقيڄ لأڣام ي مس ڗ التشٖيٖ 
ٙف٬  ٛ لڢ  ٚڣعيغ جا ٚفا ما تعلڄ بڢ عيظ مڜ عيڤب امش ٗا ما تبيڗ لڢ أڗ تص ليڢ بالتحصيل أڣ الٖفع ، 

 القيام بالٖفعب

ٚف لڢ اا  ڣليتڢ , ڣمنڢ تستبعٖ اأمٚ بالص ٚف٬ كتابيا , ڣيكڤڗ الٖفع تحـ مس ي تجاٛڣ ال ستطاعغ 
ٗا كاڗ  ٚف٬ اامتثاڋ للغيڇ  ڣليغ الشخصيغ ڣاماليغ للمحاسظ ، غيڇ أنڢ يجظ علګ كل محاسظ أڗ ي امس

ٚف٬ بما يلي   : 1ال

  ااعتمإاػ اماليغ ماعٖا باللمسيغ للٖڣلغ ٚ ٜينغ -عٖم تڤف ٚ أمڤاڋ الخ  ب عٖم تڤف
  ثباػ إٔا الخٖمغ  انعٖام 
 ٚائي  طابع النفقغ غيڇ اإب

 هلغ عنٖما يشًڇ٭ القانڤڗ ٗلڊ ب شيڇع لجنغ الصفقاػ ام ٚاقبغ النفقاػ أڣ ت شيڇع م  انعٖام ت
 

ٚف ڣامحاسبين العموميين  ٚين بالص أامطلظ الثالن : مبدأ الفصل بين مهام الم
 

 :أأهداف امبدأ-ت

نما  يشكل  ٜڣنها ڣ ٚ التنفي٘ ليسڤا هږ ال٘يڜ ينج ه٘ا امبٖأ قڤام النظام امالي ڣمفإه أڗ ال٘يڜ يڤجهڤڗ أڣام
لګ جملغ مڜ  ٙ امالي، ڣيستنٖ ه٘ا الفصل  ٚا ٚ ڣالق يتكفل ب٘لڊ مڤظفڤڗ عمڤمييڗ منفصلڤڗ عڜ أصحاب اأم

  امبڇٙاػ
يع ڣتقاسږ امهام بيڗ عمليتيڗ:   يسمِ بتٛڤ

ٙ  الڣلګ : ٙيغ معينغ كاختبا ٕا ٙاػ  ٙاػ ڣقٖ ٚف حين تتطلظ مها ٚ بالص ي االًڈام ڣالتصفيغ ڣاأم ٙيغ ڣتتمثل  ٕا
ٙيغ  ٕا ٚځ ڣڣسائل تقنيغ ڣ لڊ باستعماڋ ط ٚام الصفقاػ ٗڣ ب امڤظفيڗ الجٖٕ، ڣمعاينغ اأشغاڋ ڣ

ي كل :أالثانيغ ٚإاػ أڣ ٕفع النفقاػ ڣهي تتشابڢ  ٙصٖع يقيس اإي ٚيڊ اأ امصالح العمڤميغ خافا فتخ٨ تح
ي حيڗ أڗ  ٙيغ ڣاسع ڣمتشعظ،  ٚفاػ اإٕا ٚڥ ، حين مضمڤڗ التص ٙع اأخ ٕا للعمليغ اأڣلګ الت تختلڀ مڜ 

س لګ أعڤاڗ متميڈيڜ عڜ أعڤاڗ الطائفغ اأڣلګنالعملياػ امحاسبيغ تتسږ بالتجانس ڣهڤ ما يبڇٙ   بإها 

ٚاقبغ اأ - يٚ امكلڀ باماليغ مڜ م ٚافڢ علګ يمكڜ للٛڤ ش طاٙ ڣحٖع الصنٖڣځ، ڣبالتالي  ي  ٙصٖع العمڤميغ 
ٜڋ ڣالًڇقيغ ڣغيڇها ب  ٙصٖع ڣخضڤعهږ لڢ مڜ حين التعييڗ ڣالع ٚيڊ ه٘ه اأ  اأعڤاڗ امكلفيڗ بتح

ٚڣڗيقڤم - ٚف بمسڊ ح اآم ي حيڗ باسبالص ٚف  ٙيغ تخ٨ االًڈام ڣاأمٚ بالص ٕا ٚتظ امحاسظ ياػ 
ٙنغ النڤعيڗ مڜ الحساباػ ڣاستخاص الخللحساباػ التسييڇ ، فتسهل ام  بٚاقبغ مڜ خاڋ مقا

ٚ ، يتفح٨  ٚاقبا لأخ ٚ ب حين يشكل كل منهما م ٚاقبغ ڣمنع الًڈڣي ڗ مبٖأ الفصل فضا عڜ تسهيل ام مڜ ش
 حساباتڢ ، ڣبالتالي يقل ااختاٝ ڣالتڤاط عما يمكڜ حٖڣثڢ لڤ كلڀ العڤڗ الڤاحٖ باالًڈام ڣالتسٖيٖ معا ب 

 

 

                                                                 
1
ٚه ص ت2بة9مڜ القانڤڗ ت3امإع   ٚجع سابڄ ٗك  5تبم
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ٛدڣاجيغ العوان : -2 ٙدع علګ مبدأ ا  ااستثناءاػ الوا

اػ امعقٖع  ٚا ٚا لإج ي تنفي٘ العملياػ اماليغ نظ لګ الب   ٕڬ التطبيڄ مبٖأ الفصل بيڗ أعڤاڗ التنفي٘  ي
اػ علګ بع٬ العملياػ  يغ العملياػ اماليغ ل٘ا ڣجٖػ بع٬ ااستثنا ٕٕٚڣ ٙمغ مما ينق٨ مڜ م ٚقابغ الصا ڣال

بالتخفي  ڀ حٖع ه٘ا العظ
ٚاداػ :(ا  ٚف ڣامحاسظ العمڤمي نسبيا ااستثناءاػ في مجال اإي ٚ بالص  يبٖڣ تطبيڄ مبٖأ الفصل بيڗ اأم

ٚ بالتحصيل ال٘ڬ ٚع مهمتڢ أم ٚ امباش ي مجاڋ النفقاػ ، فامسيڇ ا ينتظ ٙنغ بتطبيقڢ  ٚإاػ مقا  ي مجاڋ اإي

تي غالبا بع ٗ ي ٚف  ٚ بالص ليڢ مڜ اأم  ٕٚ  ٖ التحصيل بي
ي النفقاػ شبڢ عكس  ااستثناءاػ في مجال النفقاػ:(ب  ڗ مجاڋ تطبيڄ مبٖأ الفصل  ٚإاػ ف  مجاڋ اإي

ٚٵ ضمڜ قانڤڗ اماليغ  ع الت ڣضعها امش ٙع أڣ امحٖٕڣ اػ النإ ڣهي  993تمطلڄ ما عٖا بع٬ ااستثنا
 تخ٨؛

 ٚيڄ التسبيقاػب  امٖفڤعاػ الت تمـ عڜ ط
  ٙأٝ اماڋ الٖيڜ اأصلي ٚف علګ  ٚ الص ڣالفڤائٖ الڤاجبغ الٖفع بعنڤاڗ ٕيڤڗ الٖڣلغ، ڣأيضا خسائ

 اأصلي ب

  النفقاػ ٗاػ الطابع النهائي، الت نف٘ػ بعنڤاڗ عملياػ التجهيڈ العمڤمي الت استفإػ مڜ تمڤياػ
ٙجيغ ب  خا

ٚف بالنسبغ للنفقاػ التاليغ:  ٚ الص  ڣك٘لڊ يٖڣڗ أم
 التقاعٖ امٖفڤعغ مڜ ميڈانيغ الٖڣلغ ب  معاشاػ امجاهٖيڜ ڣمعاشاػ 
  ٚتباػ امٖفڤعغ أعضا القيإع السياسيغ ڣأعضا الحكڤمغ ب  ام
 ٙف ڣاأمڤاڋ الخاصغب  امصا
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أ.الفصل خاتمغ
أ

ي جڤانظ الحياع ب ٙها الي با ي الحياع ااقتصإيغ ڣمڜ ثږ تمتٖ اثا  اڗ للنفقاػ العمڤميغ اهميغ بالغغ 
ٚف اعڤاڗ متخصصيڗ تحٖٕهږ الٖڣلغ   ڣتخڤلهږ صاحياػ ڣ  ٚفها مڜ ط ڣالنفقاػ العمڤميغ يتږ ص

ٙيغ ڣهي مڜ ،كما تحٖٕ مجاڋ اختصاصاتهږ ،استعماڋ ه٘ه اامڤاڋ  ٚاحل إا ٚ بعٖع م كما اڗ ه٘ه العمليغ  تم
ٚحلتيڗ م ٚحلغ محاسبيغ مڜ اختصاص امحاسظ العمڤمي ڣهاتيڗ ام ٚف ڣم ٚ بص تصلتيڗ حين اختصاص اام

 يتږ التنفي٘ الحسڜ له٘ه النفقاػ ب



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الثانيالفصل 
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 مقدمغ الفصل 

ٚيفڢ بااختاف مجاڋ  استعمالڢ  ٚقابغ اماليغ ڣاسع يختلڀ  تع ي امجاڋ ،اڗ مفهڤم ال ڣكن مجالها محٖٕڣ 

 اماليب

قابغ اماليغ اهٖاف سياسيغ ڣماليغ  ٚيڄ ڣثائڄ فقٰ اما ،ٙڣ ي عيڗ امكاڗ اڣ عن ط ٙيغ ڣاقتصإيغ  ڣهي تتږ  إا

 النفقغ ڣتسم السابقغ اڣ اثنا ڣبعٖ تنفي٘ ڣتسم الاحقغ ب عن تڤقيتها فه اما اڗ تكڤڗ قبل تنفي٘

ٚقابغ اماليغ  علي النفقاػ العامغ  ٚځ الي اساسياػ ال ي ه٘ا الفصل سنتط ٚقابغ ،ڣ ٙاسغ ال كما سنقڤم بٖ

ٙاسغ عامغ حڤلڢ  ٚاقظ امالي ڣنقڤم بٖ ٚځ الي ام ٜايا ڣ عيڤب ه٘ا  اماليغ امسبقغ للتنفي٘  فيها سنقڤم بتط ڣم

ٚقابغ يهاب ،النڤٵ من ال ها ڣتطٙڤ ٚ ڣ ٕڣافع ظهٙڤ ٜائ ي الج ٚقابغ اماليغ امسبقغ  ٚځ الي ال  ڣك٘ا سنتط
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 الرقابغ اماليغ  ػأساسيا  : ااول امبحن 

 وتعريفها   نشأع الرقابغ اماليغ : امطلظ اأول 

   نشأع الرقابغ اماليغ :الفرع ااول 

ٗا  ع الٖڣلغ ڣملكيتها للماڋ العام ڣ  لګ نش ٚقابغ اماليغ  ع ال ٚجع نش ٙتها نيابتنا عن الشعظ فقٖ كاڗ لٖڥ ٕت

ٚائظ منهاببببب  هږ اأشيا الت يمكن اقتضا الض ٙها  ٙقابڢ تهتږ بضبٰ امحاصيل باعتبا  ٚ ي مص ٚاعنغ  الف

ثينا من  ٚ  ةة3ڣكاڗ لٖڥ  سسغ مختصغ بال مڤاڋ الٖڣلغسنغ قبل ميإ م  ب1قابغ علګ 

جږ اماڋ العام مع تطٙڤ ڣظيفغ الٖڣلغ من امحافظغ علګ اأمن  ٕٛيإ  ٙع العامغ ڣا ڣقٖ اتسع النشا٭ اإٕا

ٚقابغ  ي مختلڀ النڤاحي النشا٭ ااقتصإڬ ڣما كانـ ال لګ التٖخل  قامغ العٖڋ  ٙجي ڣ  الٖاخلي ڣالخا

ٙع ڣما تقڤم بڢ الٖڣل صيلڢ باإٕا ٕٛيإ اللصيقغ  ا ڣعٖما، فإڗ ا ٙقابغ ماليغ تٖٙڣ مع اماڋ العام ڣ ڣجٕڤ غ من 

ٚقابغ اماليغ الفعالغ الت تكفل الحفاٱ علګ اماڋ  ٜيٖ من ال جږ اماڋ العام ڣاتساٵ نشا٭ الٖڣلغ يتطلظ ام

عمالهږ بالقڤانيڗ ڣاللڤائِ ٜاڣلغ  ي م ٚاقبغ القائميڗ عليڢ بحين يلتڈمڤڗ  لګ م ڣالقڤاعٖ  العام ڣالت تهٖف 

لغب لګ امحاسبغ ڣامسا ٚضڤا  ا تع  اماليغ امعمڤڋ بها ڣ 

ٚقابغ علګ اأمڤاڋ العامغ  ڣائل الٖڣڋ الت ڣجٖػ فيها هيئغ امختصغ لل ٚنسا من  ي العصٙڤ الحٖيثغ تعٖ ف ڣ

ي سنغ  ٙيس  ٚفغ محاسبغ با همها غ ٚفا للمحاسبغ من  " املڊ سانـ لڤيس "غ نشا لت ميإڬ ڣا ت25تحين 

ٙسها محكمغ امحاسباػ من٘ عام  ٚقابغ القضائيغ الت تما ي ال اػ عٖيٖع تمثلـ   ثة8تخضعـ لتطٙڤ

 ميإڬ

ي عام  ٚقابغ اماليغ  ػ الهيئغ ال نش نجلتڇا فقٖ  ي  نشا هيئغ  تت8تما  ٚيكيغ تږ  ي الڤاياػ امتحٖع اأم

ي   ٙ ٛنغ ال٘ڬ صٖ ٚقابغ اماليغ بمڤجظ قانڤڗ امڤا ٛ محاسبڢ  ت92تعام عليا لل ميإڬ فقامـ بإنشا جها

ٛنغ ڣامحاسبغ لسنغ  اػ امڤا ٚا ٙ قانڤڗ اإج صٖ لګ ٕعږ  ة95تعامڢ ثږ  ع الهإف  غيڇه من القڤانيڗ امتطٙڤ

ٚ اأساليظ فنيڢ نفاقها ڣتطڤي ساليظ  ٚإاػ ڣ  ٚقابغ ڣشمڤلها لجميع اإي  ال

ٜع امختصغ  ع اأجه ٙتبطـ نش ٚبيغ ا ي الٖڣڋ الع ع ڣاستقاڋ كل ٕڣلغڣ ٚقابغ اماليغ نش  ب2بال

 الثاني: تعريف الرقابغ اماليغ  الفرع 

ي معظمها من حين التفاصيل ڣتتفڄ من حين امحتڤڥ  ٙيڀ متعٖٕع ڣمتنڤعغ تختلڀ  ٚقابغ اماليغ تعا  لل

هميغ خاصغب ٚقابغ يضفي عليها  ڗ الخاف علګ تحٖيٖ معن مڤحٖ لل  ،ڣيبٖٕ 

ٙيڀ  ٚ منها:ڣمن ه٘ه التعا  ن٘ك

                                                           
1
ٚاڣڬ  ٕب  ٚقابغ اماليغ  عڤف محمڤٕ الكف ٙيغ ب٥بال  8تباإسكنٖ

www.parliament.iq/manshurat.com 
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 كٖ من مطابقغ التنفي٘ الفعلي للخطغ امڤضڤعغ اػ الت تضعها الٖڣلغ للت ٚا  نها "مجمڤعغ اإج

ٙه ٚا ي التنفي٘ لكي تعال نڤاحي الضعڀ ڣالقصٙڤ علي الخط منع تك ٚافاػ  ٙاسغ انح  " 1ٕڣ

 عطيـ ڗ كل ٧  يتږ ڣفقا للقڤاعٖ الت ڣضعـ ڣ التعليماػ الت  كٖ من   .2"نها "الت

   ٚاقبتها ٚا٩ حمايغ اأمڤاڋ العامغ من خاڋ م ٙيغ ڣالقانڤنيغ الت تضعها الٖڣلغ أغ اػ اإٕا ٚا اإج

ٜع الٖڣلغ  .لجميع النشاطاػ اماليغ أجه

 

 الرقابغ اماليغ واهميتها   أهداف :امطلظ الثاني

 أهداف الرقابغ اماليغ :ول الفرع اأ 

ي ثاثغ ٚقابغ اماليغ  هٖاف ال  :هٖاف تتمثل 

 :هدف سياس ي -1

ٚيعيغ فيما يتعلڄ باميڈانيغ ڣهڤ ما يعن استخٖام  ڣهڤ التحقڄ من تطبيڄ ما ڣافقـ عليڢ السلطغ التش

ٚإاػ حسظ اأنظمغ ڣاللڤائِ اػااعتمإ  .ي اأڣجڢ الت خصصـ لها، ڣجبايغ اإي

 :: ڣيقصٖ بڢهدف امالي -2

ٚفاػ ڣ  ٚافاػ ڣاأخطا اماليغ التحقڄ من الحساباػ ڣسامغ التص اػ اماليغ ڣكشڀ اانح ٚا اإج

 .ڣااختاساػ

ٚشيٖ اإنفاځ ٚاقبغ ت ٚاقبغ اإٔا ڣفقا اأهٖاف امڤضڤعغ ڣبالتالي م  .م

ٙڬ  -3  :الهدف اإٕا

ٕڬ  ٙيغ مما ي ٙاػ اإٕا ٚا حيِ الق قل النفقاػ ممكنڢ ت لګ نفع ممكن ب ٕڬ  نظمغ العمل ت كٖ من  ڣهڤ الت

ڣ امتابعغ لګ حسن سيڇ  ڣ التنفي٘  ٚاحل التخطيٰ  ي كافغ م 3العمل 
. 

 

 : أهميغ الرقابغ اماليغالفرع الثاني 

جږ نفقاتها ما  ٛيإع  لګ  ٕڥ  ي الحياع ااقتصإيغ ڣااجتماعيغ قٖ  يإع تٖخلها  ڗ اتساٵ ٕٙڣ الٖڣلغ ٛڣ

ٙيغ  ٚڣ ٙ تنفي٘ التڈاماتها، ل٘لڊ فإڗ امحافظغ علګ اماڋ العام بناػ الض طا ي  ٙصٖ مبالغ كبيڇع تنظيمها  تطلظ 

صبحـ ٚقابغ  ٛنغ العامغ علي الڤجڢ اأكمل، ال ي الٖڣلغ الحٖيثغ ڣهي  تنفي٘ امڤا ٙع  ٕا ٙكاڗ  ٚكن مهما من  ال

                                                           
ٜع الحكڤمغ بعماڗ ب1٥ ٙيغ علي ااجه ٚقابغ اماليغ ڣاإا  ب 28تٕب حمٖڬ سليماڗ القبياػب ال

ٚعٕب سلږ عڤ٩ عت ٚحيږ عباص ي النظام ااقتصإڬ ااسامي بعماڗ ٥ بٖ ال ٚقابغ اماليغ   بث2بال

3
ٚه ب٥  ٚجع سابڄ ٗك  29تبة3تٕ بحمٖڬ سلماڗ القباػ بم
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اػ ڣمن هنا يمكن  ٚقابغ لضبٰ اماليغ الٖڣلغ ڣالتقليل من التجاٛڣ ٛمغ لكل عمل منظږ ڣقٖ ڣجٖػ ال ا

ٛنغ العامغ علي النحڤ  ٚقابغ علګ تنفي٘ امڤا هميغ ال  :اآتيتلخي٨ 

 أهميغ الرقابغ اماليغ من الناحيغ السياسيغ:-ت

ي تنفي٘ القڤانيڗ اماليغ، ڣبما تتجلګ  ٙإع البڇماڗ  ي كڤنها ضمانغ احتڇام  ٚقابغ اماليغ  اأهميغ السياسيغ لل

مڤالها  ي تسييڇ  ٙإع اأمغ  لګ ف٩ٚ احتڇام  ي سعيها  ٚقابغ تكمن  هميغ ال ٙإع الشعظ فإڗ  ڗ البڇماڗ يمثل 

 ڣتڤجيهها ڣجهغ صحيحغب

 : الناحيغ الحسابيغ أهميغ الرقابغ اماليغ من -2

ي تسهيل  ي تحصيل التنفي٘ ڣيعٖ ه٘ا الجانظ مهما ما يساهږ  ڬ تهاڣڗ  تتمثل بالٖقغ ڣالحيلڤلغ ٕڣڗ حٖڣف 

ي حالغ ظهٙڤ اختافاػ  ٚفغ مٖڥ ٕقغ التنفي٘ ڣتڤافقڢ مع التخطيٰ،  ٚقابغ كما انڢ يمكن من مع عماڋ ال

ٚافاػ  ٚقابغ تحٖيٖ اانح نشطغ ال اػ الڤاجظ اتخاٗهاببينهما يتڤجظ  ٚا سبابها ڣ طبيعغ اإج   ڣ

 : أهميغ الرقابغ من الناحيغ اماليغ -3

لڊ بالتڈام  ٚ استخٖام اأمڤاڋ العامغ ٗڣ ٚاف ڣالتب٘ي عن  ااعتمإاػڣتتضح ه٘ه اأهميغ من خاڋ منع اإس

لياػ محٖٕع  ٚإاػ من خاڋ ڣضع  ٚاقبغ امختصيڗ بعقٖ النفقاػ ڣتحصيل اإي ٚيڄ ام ٚاقبغ ڣتٖقيڄ ط م

ٚ ڣالتبٖيٖبتحڤڋ ٕڣ  ٚاف ڣالتب٘ي  ڗ اإس

 : أهميغ الرقابغ اماليغ من الناحيغ ااقتصإيغ -4

ٚقابغ من الناحيغ ااقتصإيغ من خاڋ كڤنها متابعغ لنشا٭ السلطاػ القائمغ علي تنفي٘  هميغ ال تتضح 

نتاجيغ اإنفاځ  ٛنغ العامغ لإمام بتكاليڀ التنفي٘ ڣمٖڥ  ٚاف امڤا س العام ڣما قٖ صاحبڢ ه٘ا التنفي٘ من 

ٛ العمل ٕا السلطاػ امنف٘ع ڣمٖڥ انجا كٖ الكفايغ ڣ حسن  ٚ فضا عن الت ي امڤاعيٖ ڣتب٘ي ياػ اماليغ 

ٚٙع  امق

 :أهميغ الرقابغ اماليغ من الناحيغ القانڤنيغ-5

ي  ٚقابغ من الناحيغ القانڤنيغ  هميغ ال ٙ تتجلګ  ي مسا ٚافاػ  ٚتكب اأخطا ڣاانح تڤقيع العقڤباػ علګ م

ڗ يتږ ڣفقا للقڤانيڗ ڣاللڤائِ  ٚعيغ تنفي٘ العملياػ الت يجظ  ٚقابڢ تضمن ش ٛنغ العامغ ، ف تنفي٘ امڤا

ٚإاػ ڣصٚف النفقاػ ي مجاڋ تحصيل اإي  .ڣالتعليماػ امعمڤڋ بها 

يضا ، أڗ ڣضع اآلياػ  هميغ بالغغ من الناحيغ ااجتماعيغ  ٚقابغ اماليغ ما  ڗ ال ٚڥ  لګ ما تقٖم ن باإضافغ 

ٚا٩ ااجتماعيغ  ٙٛا للحٖ من اأم ا با ٚقابغ الت تلعظ ٕٙڣ الفعالغ للحفاٱ علګ اماڋ العام من خاڋ ال

ٙ الثقافغ الفسإ ڣ استباحغ اماڋ العام من خ ٚ ثقافغ الحفاٱ علګ اماڋ العام ڣتڤعيغ الخطيڇع كانتشا اڋ نش

ڗ ه٘ه اأمڤاڋ سڤف  ٚإ ڣ القناعغ تامغ لٖڥ امڤاطن ب مڤاڋ اأف مڤاڋ الٖڣلغ تمثل مجمڤعغ  ڗ  امڤاطنيڗ ب
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ٚف مصلحغ امجتمع  .تص

ٚقابغ  ٕٚ ال٘ڬ يتڤلګ مهمغ ال يضا بالنسبغ للف هميغ اجتماعيغ  ٚقابغ اماليغ لها  ڗ ال ٚڬ  ڣمن يطمِ ڣك٘لڊ ن

ها  خاقڢ الڤظيفغ ليكڤڗ  ٜاهتڢ ڣ مانتڢ ڣن ڗ يح٥ٚ علګ  ٚقابيغ، بالنسبغ لأڣڋ يفتڇ٩  بتقليٖ ڣظيفغ ال

ٜيها ڣمخلصا  ڗ يكڤڗ ن ٚإاػ ڣبالنسبغ لي الثاني يحاڣڋ ٕائما  ٚف النفقاػ ڣجمع اإي ٚقابغ علګ ص لڤظيفغ ال

ٚقابيغ ، أڗ ه٘ه تعتبڇ ش ا للحصڤڋ علګ الڤظيفغ ال ڗ ڣكف لګ ٗلڊ   ضافغ  ٚقابيغ،  ٚڣطا استام الڤظيفغ ال

حسن ه٘ا اأخيڇ عملڢ أنڢ يحافٴ علګ اماڋ  ٗا  ٚع ايجابيغ جٖا  ٚقابغ اماليغ نظ لګ القائږ بال ٚع امجتمع  نظ

ٜيٖ مكانتڢ عنٖ امجتمع 1العام ال٘ڬ هڤ ماڋ الناٝ ڣبالتالي ي
. 

 اماليغ الرقابغنڤاع ا و  أساليظ: الثالن امطلظ 

  اماليغ الرقابغ أساليظ : اأول  الفرع 

ٚيقغااسلڤب هڤ  ي تطبيڄ  الط ٚقابغالت تتبع  ٚقابغ تمثل اساليظ ڣتڤجٖ ، العامغعلګ النفقاػ  ال  ٕڣاػ لل

ٚئيسيغ ي  ال ٚقابي ڣا يختلڀ مضمڤنها سڤا  ٚقابغللعمل ال ٛ  ال ٙڬ علګ ڣحٖاػ الجها ي اڣ للٖڣلغ اإٕا

ٚقابغمن اهږ ااساليظ ڣ الڤحٖاػ القطاٵ العام،   : ما يلي اماليغ ال

  :وامشاهدع اماحظغ -ت 

ٚيڄ ميڈانيڢ تسييڇ اثنا القيام بالعملياػ  غالبا  امسيڇين من  غبڤاسطڣيتږ عإع يستخٖم ه٘ا ااسلڤب عن ط

ي مستڤياػ  ٚفيڗ  سا ڣمش ٙعٙ ڬ  امختلفغ اإٕا حيِ الفٙڤ علګ مٖڥ تحقيڄ ڣالڤقڤف   لأخطابهٖف الت

ٚقابغالنتائٌ امخطٰ لها ڣه٘ه  ٚع غٕائم ال ٚقابغ الٖاخليغ غڣهي متاح ڣمستم  ب لنظږ ال

 والفحص: امراجعغ -2

ي  غٚاجعام  ٚاجعغڣاحٖ يعن  سلڤب الحقيقغڣالفح٨ هما  جاػ ڣ ڣالفح٨ الحساباػ  ام ٚ ڣال الٖفات

كٖڣامستنٖاػ حت  ٚقابغ باأعماڋالقائږ  يت ٚاجعغ ال ٜ امالي، ڣصح ڣام ٚك اڣ  النتيجغحساباػ  غمن سامڢ ام

ٚاجعغالفح٨  غعٖم سامتها، ڣتتږ عملي ٚف  ڣام ٜعمن ط ٚقابغ جه ٙجيغ ال ي عملياػ  الخا ٙڅ  الت لږ تشا

ٚقابالتنفي٘يغ ٚ ه٘ا العمل ال ساليظ ي، ڣيباش   .عٖيٖه ڣمتنڤعڢ ب

 :م والتعليماػ واللڤائحظالن -3

اللڤائِ ڣالتعليماػ  ڣ  يحٖٕها القانڤڗ الت  اماليغالقڤاعٖ  بالنظام ڣ  الڤحٖاػ االتڈام عڤاڗيتعيڗ علګ  

ٚڣه عليها مخالفامتعٖٕع لغ   يغمال غ، يعتبڇ الخ ٕڬ الګ يستڤجظ حل امس  ضافغڣمنڢ عٖم االتڈام بها ي

ٚعالبڇامٌ ڣالخطٰ  ڣعٖم تنفي٘  ،غاامڤاڋ العمڤمي   . امسط
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 :وامخالفاػ الجزاءاػ -4

  ٜ اػ الج شيڇعتسعګ الګ  ا ٚ  ت ڣڗ  امن اجل ٕفع العامل ٗاتي ڀٵ ڣالتخڤيٕي سلڤڅ العامليڗ من خاڋ ال ٕڣ

ٚا ٚقابيغ فيجنظ  العمليغظ الګ تحقيڄ ما تهٖف اليڢ تم ٙفع معٖاػ  ال ي امخالفاػ ڣيحاڣڋ ٕائما  الڤقڤٵ 

ع اإا من حين تحفيڈ  عمالهږااعڤاڗ ال٘ين يقڤمڤڗ  ڣامكاف ػ مثل ه٘ه  اڗاحسن ڣجڢ  علي  ب امكاف

 ٜ ي اعمالهږ علي  اعڤاڗ  تحف ٚااڣ   اعامكاف بغيغ نيل عٖم التهاڣڗ   اأسلڤبه٘ا  تظ عاليغ بالحصڤڋ علګ م

ٚ   سلڤبيعتبڇ   ٙقيظ اڣ مشٚ ٕڣڗ  علګ تحقيڄ اهٖافها غ حين يساعٖٚقابللغيڇ مباش

  اماليغ الرقابغانڤاع  : الثاني الفرع

  :السابقغ الرقابغ-ت

ٚقابغمن  اأهږالجٜ تمثل   ٙيغ ال ڬ مبلغ  اا اٗا كاڗ م  اإٕا ٚف   اماليغللقڤاعٖ  اطابقڣيكڤڗ مهمتها عٖم ص

ٚٙعالقڤاعٖ  اڣ  اميڈانيغقڤاعٖ  سڤا كانـ  امعمڤڋ بها ٙيغي اللڤائِ  امق  امختلفغب اإٕا

ٚ  العامغ اميڈانيغڣقٖ ن٨ قانڤڗ  سا الحساباػ ڬ علګ ڣجڤب اامتناٵ مٖي شيڇ  ڣكا هږ ٙڣ علګ كل  عن الت

 ٚ ٚف مبلغ ا ام ٚ  اٗا طلظ ڣ ا، اصا  ٕتماعلږ يكن هناڅ ا ٗابص ، فالخصږ علګ اعتمإ غيڇ مخص٨ له٘ا الص

ٚتظ علګ ٚف اڣ اٗا ت نقل اعتمإ  نيغ اڣ اميڈامن ابڤاب  معيڗ  ي باب امخصصغتجاٛڣ اعتمإاػ  تنفي٘ الص

، ٚ يضا  من باب الګ اخ ٙڬ كما ن٨  ٛ اإا ي الجها ڣليڗ امالييڗ  ه٘ا القانڤڗ علګ انڢ يتعيڗ علګ امس

ٙع  اٙ طاخ ڣالڤحٖاػ ااقتصإيغ ڣحٖاػ الحكږ امحلي  للحكڤمغ ڣ  ا ٜڬ للمحاسباػ  اماليغ ڣ  ٛڣ ٚك ٛ ام الجها

 باڬ مخالفڢ ماليڢب

 : الاحقغ الرقابغ-2 

ٚقابغيقصٖ بها  ٙيغ ال ٚي ي  تخل٨تعلګ الحساباػ ،ڣ  الاحقغ اإٕا بع سنڤيغ ڣ غاعٖإ حساباػ شه  سنڤيغ ٙڣ

ي  ٚاقظ امالي  ٙع اڣ ،ڣيقڤم ام ا كٖٕها، بفحصها ٖاعامصلحڢ بمناسبڢ ٛڣ ٜ امالي  للت ٚك ٙع اڣ من سامڢ ام ا  للٛڤ

ٚاجع امصلحغ ٚ ڣم ٚ  اه٘ كل عنع ، ڣيضامختلفغالحساباػ  غ ٕفات ٚي ٚسلڢ تق ٙ  ي  اميڈانيغ عمع الحساباػ الګ إا

ٙع اماليغ ڣتشملي  ا ٚقابغجانظ بايضا  ٛڣ ٚقابغحساباػ،  علګ ال ٜانغ ڣ علګ  ال كٖ من عٖم  ٛڗ علګ امخا الخ للت

.حٖڣف اختاساػ اڣ مخالفغ  اماليغ
1
  

 

 

 

 

 

                                                           
ٙيغ ٕ ي اماليغ العامغ بااسكنٖ ڬ عٖلي ناشٖ بالڤجيڈ  343ب٥بسٛڤ  
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ٙجيغ الرقابغ -3   والداخليغ الخا

ٙجيغ الرقابغا(   الخا

كٖيهٖف الګ  عن السلطغ التنفي٘يغ  تقييم مستقل هي نشا٭  ڣ البياناػ  اماليغمن صحڢ العملياػ  الت

ٚڣعيڣ  امحاسبيغ ٜعإا  ڣفعاليغ عڣالتحقڄ من كفا اهتمش ٛ  الحكڤمغ اأجه نجا ٚامجها ڣ اهٖافها  ي  ب

ٙيعها   بڣمشا

ٙجيغ الي ما يلي ٚقابغ اماليغ الخا  : حين تهٖف ال

ٚاقبتها ڣمٖڬ االتڈام بالقڤانيڗ ڣاانظمغ  ،يغ فح٨ العملياػ امال  من اجل بياڗ ڣالتعليماػ ڣم

 : ما يلي 

  امالي تمثل بصٖځ   اماليغالقڤائږ  لتحقڄ مما اٗا كانـ ٜ ٚك ٚعبام   لٖائ

 ٚفڢ مٖڥ كفا ٚاجعتها اماليغالعملياػ  اقتصإياػ عمع ٚع عمٖڥ قٖٙ  البياڗ من اجل ڣم  الٖائ

ٕٙ  الحكڤميغ ٚيغعلګ استخٖام امڤا ٙتها  ڣامإيغ البش عڣإا  ااقتصإيغ بالكفا

   ٚاجعڢ نتائٌ البڇامٌ من اجل بياڗ مٖڥ تحقيڄ النتائٌ ڣ فح٨ ڣ امنافع الت سبڄ تحٖيٖها من ام

ٚيعيغ السلطغ  ب1التش

  الداخليغ الرقابغ ب(

ٙيغ تعمل   ٚقابغ اإٕا ٚقابغ حين يفتڇ٩ اڗ تقٖم ٕاخل  تسم ب  العليا السلطغ الجهغ الخاضعغ لل

ٚڣعمٖڬ ب امتعلقغماحظاػ  ٙعڣسامڢ  يغ مش قغ  اامڤاڋ  ٕا ٚ ڣ الحساباػ ،ٕڣ اقتڇاحاػ بخصڤ٥ تطڤي

 ڢبقضا علګ العيڤب الت تشڤببال ڢڣتحسين التسييڇ نظام 

ٚقابغ الٖاخليغ  ٚځ مخطٰ التنظيږ،  تتضمن  ال ڣالتٖابيڇ امنسقغ الت تتبنها مصلحغ معينغ ڣمجمڤٵ الط

ٕٙ ٜ فعاليتڢ ڣف٩ٚ التقيٖ  بال ،للحفاٱ علي امڤا ٜي لتحقيڄ  امڤضڤعيغسياساػ ڣتٖقيڄ صخغ التسييڇ ڣالتع

 ڣالغاياػ امڤضڤعغ سلفا باهٖاف 

حغ العملي ڣليڗ الثقغ ب ٚقابغ الٖاخليغ اهميغ الكبڇڥ  أنها تعطي امڤظفيڗ ڣ امس اػ ڣالنشاطاػ ڣتكت٦  ال

ي مختلڀ ااماكن ب امنف٘ع   علي مختلڀ امستڤياػ ڣ 

 ٕٙ ٙ لأمڤاڋ ڣامڤا ي ضماڗ الحفاٱ ڣ ااستعماڋ الح٘ ٚقابغ الٖاخليغ اڗ تساهږ بشكل فعاڋ  ڣيمكن ل

ٚع ٕڣڗ امساٝ بالسياساػ  ٕڬ الي تحقيڄ  ااهٖاف ڣ الغاياػ امسط ٚيقغ الت ت ع بط العمڤميغ امحٖٕڣ

ٚسڤمغ  ثيڇ علي سيڇ العملياػ ڣفعاليتها ب، ام ڣڗ الت  ٕڣ
                                                           

1
ٚه ب٥  ٚجع سابڄ ٗك  33تٕ ب حمٖڬ سليماڗ القبياػ بم
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ٚقابغ الٖاخليغ  يتڤقڀ كثيڇا علي مٖڬ استقاليتها  نڤعيغ  ااختصا٥ ڣطبيعغ  ،لكن نجاٍ ڣحٖع ال

ٚتبٰ ايضا لكنڢ  ،لها الصاحياػ اممنڤحغ ٚڣ٭ اهمهاال ٚ جملغ منڤفبتي   : ش

  ٖغعمليقڤاع  ٙ ٚيقڢ منطقيڢ  تحٖٕ ڣالتنظيږ عاإا ڣلياػ كل ،بط قيقڢ السلطاػ ڣامس حڢ ٕڣ ڣا

هلها للقيام ممستخٖم،   بعلګ اكمل ڣجڢ ڢڤظائفبما ي

  ٚ ٙع تڤف ٚڣ ٙع ڣالخبڇع  كل امستڤياػمن مڤظفيڗ  ض ٙيغ  يمتلكڤڗ امقٖ ٚڣ  امامهإتمام  فيڢ اڣكالض

 ب 1ي اآجاڋ امحٖٕع امطلڤبغ

  القضائيغ الرقابغ-4

ٚقابغ ڣ اكتشاف   ٚ ا عملياػ ال ڣلغ عن اج ٛمغ امخالفاػ ڣالعقڤباػ هي الت تتڤاها هيئغ  قضائيغ مس الا

ٜا امخالفغ عنٖ ڣقڤعها ڣيتميڈ ه٘ا النظام عن نظام  ٜع  سلطغ تڤقيع الج فمن حڄ ه٘ه الهيئاػ اڣ اجه

ٚقا ٚقابغ هڤ انڢ ما يتمتع  بڢ من سلطاػ قضائيغ ساعٖ علي احكام ال  ڣامحافظغ العامغعلګ اامڤاڋ  بغال

ٙه احكامعليها   2ببمتصٖ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
ٙع ب  ٙسغ العليا لإٕا ٚه بامٖ ٚع تخ ٚقابغ علي النفقاػ العمڤميغ بم٘ك  بتتب٥تةة2ب5ةة2سناطٙڤ خالٖب ال

2
ٚهب٥  ٚجع سابڄ ٗك ٚاڣڬ بم  45ٕب عڤف محمٕڤ الكف
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 النفقاػ العامغ  اماليغ امسبقغ عليالرقابغ  تنفي٘ واقع   امبحن الثاني :

ٚف الفعلي ,ڣهي تهٖف  نها تماٝٙ من قبل الص ڬ  ٚقابغ،  ٚقابغ اماليغ السابقغ من اأشكاڋ امختلفغ لل تعتبڇ ال

ڣ الڤقائيغ ڣتتكفل بها  ٚقابغ الڤاقيغ  ٙتكاب امخالفاػ اماليغ، ڣل٘لڊ يطلڄ عليها اسږ ال لګ منع ا ساسا 

ٚاقظ  ٙع امكلفغ باماليغ تسم ام ا ٚ مصلحغ من مصالح الٛڤ ي ٚاقبيڗ مالييڗ ، يعينهږ الٛڤ امالي بمساعٖع م

 امكلڀ باماليغ ب 

 امطلظ اأول : امراقظ امالي

 اأول: تعريف امراقظ امالي الفرع 

ٙڬ من   ا ٙ ٛڣ ٚا ٚقابغ القبليغ علګ تنفي٘ النفقاػ العمڤميغ، ڣيتږ تعيينڢ بق هڤ عڤڗ من اأعڤاڗ امكلفيڗ بال

ٚيغ العامغ للميڈانيغ ٚ امكلڀ باماليغ من بيڗ مڤظفي امٖي ي ٚف الٛڤ  ب1ط

ٚاقظ امالي امساعٖ ٚاقظ امالي ڣام  ب 2ڣيمكن التمييڈ بيڗ ام

  امراقظ امالي :-ت

ٚتظ التاليغ :  حٖ ال لګ  ٚيغ العامغ للميڈانيغ ڣينتمڤڗ  ي امٖي ٙسڤڗ مهامهږ   يعيڗ من بيڗ امڤظفيڗ ال٘ين يما

 ٙتبغ معإلغب ڣ امڤظڀ ال٘ڬ لڢ  ٜڬ للميڈانيغ  ٚك  امفت٤ ام

  قٖميغ به٘ه ٙتبغ معإلغ ڣلڢ خمس سنڤاػ  لګ  ڣ امڤظڀ ال٘ڬ ينتم  ٚئي٦  للميڈانيغ  امفت٤ ال

ي ٙقابتڢ الصفغ  ڣڋ علګ سيڇ امصالح امڤضڤعغ تحـ  ٙع امكلفغ باماليغ ڣهڤ امس ا  ب3مصالح الٛڤ

 امراقظ امالي امساعد :-2

ٚتظ التاليغ :  حٖ ال لګ  ٚيغ العامغ للميڈانيغ ڣينتمڤڗ  ي امٖي ٙسڤڗ مهامهږ   يعيڗ من بيڗ امڤظفيڗ ال٘ين يما

  ي قٖميغ  ٙتبغ معإلغ يثبتڤڗ خمس سنڤاػ  ڣ لهږ  ٚئي٦   ٙتبغ امفت٤ ال امڤظفڤڗ ال٘ين لهږ 

ٚاقظ امالي عن  ليڢ ام ي حٖٕڣ ااختصاصاػ الت يفڤضها  ڣڋ  ٙع امكلفغ باماليغ ب ڣهڤ مس ا مصالح الٛڤ

شيڇاػ الت يسلمڢ  ب4اأعماڋ الت يقڤم بها ڣالت

ٚاقبيڗ مالييڗ علګ  ٚين علګ امستڤڥ امحليكما يڤجٖ م ٜڬ ڣاخ ٚك  ب5امستڤڥ ام

 

 

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

ٙقږ 4امإع  ٚسڤم التنفي٘ڬ  ي 92-4ت4من ام  ّٙ ٚقابغ السابقغ للنفقاػ الت يلتڈم بها بهبٙبعٖٕ 992تنڤفمبڇ4تام ٙ  82امتعلڄ بال صإ
 ب4ب992٥تنڤفمبڇ 5ت

3
ٚسڤم التنف٘ڬ4تامإع  ٙع اماليغ 92-4ث3من ام ا ٙعٖٕامتعلڄ باساڅ امڤظفيڗ بالٛڤ ٙع 82بهب  992تنڤفمبڇ5تبصإ

4
ٚسڤم التنفي٘ڬ ت2امإع   ٚهب92٥-4ث3من ام ٚجع سابڄ ٗك  ب2تبم

5
ٚه ب٥  ٚجع سابڄ ٗك  ب ت3تمحمٖ مسعيب امحاسبغ العمڤميغ بم
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 علګ امستڤڥ امركزڬ :

سساػ العمڤميغ الڤطنيغ ٗاػ الطابع  يضا ام ٙيغ حين يشمل اختصاصڢ  ا ٚع ٛڣ ٚاقظ مالي لكل ٕائ يعيڗ م

ڬ ڣمجلس امحاسبغ  ٚاقظ مالي بالنسبغ للمجلس الٖستٙڤ ٙع امعنيغ، كما يڤجٖ م ا ٙڬ التابعغ للٛڤ اإٕا

سستيڗ مستقلتيڗ ب ٙهما م  باعتبا

 علګ امستڤڥ امحلي

ٚاقبغ علګ ٚقابغ القبليغ لالتڈام بالنفقاػ  ڣكلـ مهمغ ام ي كل ڣايغ يكلڀ بال ٚاقظ مالي  لګ م امستڤڥ امحلي 

ٙڬ  ڣ الهيئاػ العمڤميغ ٗاػ الطابع اإٕا ٜع للٖڣلغ  ٚك  الخاصغ بامصالح غيڇ امم

ٚ امكلڀ باماليغ عٖٕ امكاتظ بكل ڣايغ بمك تنظيم امراقبغ اماليغ علګ امستڤڥ امحلي :-ت ي تبيڗ حٖٕ الٛڤ

ٚاقبغ ماليغ ب ڣيتمثل اختصا٥ كل منها كاآتي :   لكل م

 يتكفل ه٘ا امكتظ بما يلي :اختصاصاػ مكتظ عمليغ التجهي والصفقاػ العمڤميغ :

 ٚخ٨ البڇمجغب  التكفل ب

  ٙاسغ البڇامٌ الخاصغ بالصفقاػ العمڤميغ قصٖ ڣضع ڣثيقغ تلخي٨ ب ٕ 

 ٚاقبغ القبليغب  استقباڋ  ڣفح٨ التعهٖ بالنفقغ الخاضعغ للم

  امحاسبغ ب ٚ ي ٕفات ٚتبطغ باعتمإاػ التجهيڈ العمڤمي  ٕٚ تقييٖ التعهٖاػ ام  ج

 يغ للتعهٖاػ امتعلقغ بعمليغ التجهيڈ العمڤمي ب  عٖإ البياناػ الٖٙڣ

 

 ڣيعمٖ له٘ا امكتظ ما يلي :  اختصاصاػ مكتظ امحاسبغ التعهداػ والڤثائق واإحصائياػ: 

  مسڊ محاسبغ التعهٖاػ بالنفقاػ باستثنا عمليغ التجهيڈ العمڤميب 

 ٙاػ العمڤميغ  بمتابعغ عٖٕ مڤظفي مجمڤٵ الهيئاػ ڣاإٕا

 اػ امتعلقغ بالتعهٖاػ الخاصغ بالنفقاػ ڣعٖٕ امڤظفيڗ ب يغ لإحصا   عٖإ البياناػ الٖٙڣ

 ٚيعي ڣالتنظيم الخا٥ بالنفقاػ العمڤميغ مسڊ ڣمتابعغ  النصڤ٥ ٗاػ الطابع التش

 بٕخاڋ اإعام اآلي علګ امصالح 

 ٚاقبيڗ امالييڗ ٚيتها، ڣيحٖٕ ك٘لڊ عٖٕ ام ٚاقبغ اماليغ، امحليغ ڣس  امحافظغ علګ الڤثائڄ الخاصغ بام

ٚ العام للمي ٚف امٖي يع مهامهږ من ط  ب 1ڈانيغامساعٖين لكل ڣايغ ڣك٘لڊ تٛڤ

ع امراقظ امالي الفرع الثاني   : تأشي

كٖ من تطابڄ النفقغ مع  ٚاقظ امالي علګ بطاقغ االتڈام بعٖ فحصها ڣالت هي ٗلڊ الختږ ال٘ڬ يضعڢ ام

ٚاقبغب  ٚعيغ النفقاػ محل ام ٚيِ بش ٙ الص ٚا ٚيع امعمڤڋ بڢ، فه تمثل اإق  التش

                                                           
1
ٚسڤم   5امإع   ٚه ب٥ 92-4ت4 التنفي٘ڬمن ام ٚجع سابڄ ٗك  2تبم



 

 

30 

 

ع امراقظ -ت  امالي امجااػ التي تستڤجظ تأشي

  ٚاقظ اماليب شيڇع ام ٙاػ امتضمنغ التڈاما بالنفقاػ ڣامبينغ فيما يلي ، مسبقا عليها، لت ٚا  تخضع الق

 ٚتباتهږ، باستثنا فع م ٙاػ الت تخ٨ الحياع امهنيغ للمڤظفيڗ ٕڣ ٚا ٙاػ التعييڗ ڣالتثبيـ ڣالق ٚا  ق

ٙجغ ب ي الٖ  التڇقيغ 

  الجٖاڣڋ اأسميغ الت تعٖ عنٖ قفل كل سنغ ماليغ ب 

 ثنا السنغ ي بٖايغ السنغ ڣالجٖاڣڋ اأصليغ امعٖلغ الت تطٚ   الجٖاڣڋ اأصليغ اأڣليغ الت تعٖ 

 اماليغ ب

  ٙ ڣ ااستثما  ب1االتڈاماػ بنفقاػ التسييڇ ڣالتجهيڈ 

 ٚاقظ امالي شيڇع ام  : 2كما تخضع ك٘لڊ الت

  

 ٚام كل ع الشكليغ عنٖما ا يتعٖڥ مبلغ امستڤڥ امحٖٕ إب ڣ الفاتٙڤ  التڈام مٖعږ بسنٖ طلظ 

 الصفقغ العمڤميغب 

 ڣ تحڤيل ااعتمإاػ ب ڣ تكفا باإلحاځ  ڣ تفڤي٬ بااعتمإ  عانغ  ٙڬ يتضمن  ا ٚٙ ٛڣ  كل مق

 ٚع كل ٙع امباش ٚف من اإٕا ٙيڀ التكاليڀ املحقغ ڣالنفقاػ الت تص  التڈام يتعلڄ بتسٖيٖ مصا

ع نهائيغب  ڣامثبتغ بفاتٙڤ

ع -2   شرو٭ تسليم التأشي

ٚعيغ  لڊ أنها الڤسيلغ الڤحيٖع الت تثبـ ش هميغ بالغغ لتنفي٘ نفقغ معينغ، ٗڣ ٚاقظ امالي  شيڇع ام ڗ الت

كٖ ڣالتحقڄ من  : 3النفقغ املتڈم بها، ڣيجظ الت

  ٚفب ٚ بالص  صفغ اأم

  مطابقغ النفقغ مع القڤانيڗ ڣالتنظيماػ امعمڤڋ بها ب 

  ااعتمإاػ ڣامناصظ اماليغ ب ٚ  تڤف

  التخصي٨ القانڤني للنفقغب 

  ٚفقغ ي الڤثيقغ ام ٚ امبينغ   بمطابقغ مبلغ االتڈام للعناص

 هلغ له٘ا الغ٩ٚ عنٖما تكڤڗ مثل ٙيغ ام ٙا امسبقغ الت سلمتها السلطغ اإٕا ڣ اآ شيڇاػ   ڣجٕڤ الت

                                                           

ٚسڤم التنفي٘ڬ  تامإع ٚه ب-92-4ت4من ام ٚجع سابڄ ٗك 2ت٥م 1
  

2
ٚسڤم التنفي٘ڬ  ثامإع  ٚه ب٥-92-4ت4من ام ٚجع سابڄ ٗك  2تم

3
ٚسڤم التنفي٘ڬ  9امإع  ٚه ب٥-92-4ت4من ام ٚجع سابڄ ٗك  2تم
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ٙڬ امعمڤڋ بڢب  شيڇع قٖ ن٨ عليها التنظيږ الجا  ه٘ه الت

 ٙفاځ است ٜاميغ  ل ٚاعاع  اځ الثبڤتيغ للنفقاػ ب م ٙع االتڈام بجميع اأٙڣ  ما

ٙقابغ امراقظ امالي -2  نتائج 

ٗا   ٙع االتڈام  ٚ علګ استما شيڇع تظه ٚڣٵ االتڈام بت ٚ مش تنته عمليغ الفح٨ ڣالتٖقيڄ مختلڀ عناص

ڣ  استڤفـ قتا  ٚف٬ ال٘ڬ يكڤڗ م ٚاقظ امالي بال ٕٙ ام ي حالغ العكس يكڤڗ  ما  ٚڣ٭ السابقغ ال٘كٚب  الش

 نهائيا ب

 الرف٬ امؤقت  (أ 

ي  ڣ تستكمل البياناػ الناقصغ  شيڇع حت تصبِ اأخطا  ٚاقظ امالي تسليږ الت جل فيها ام ڣهي الحالغ الت ي

 املڀ ب 

ي الحاا  قـ  ٚف٬ ام  : 1ػ التاليغڣيبلغ ال

  حيِب  اقتڇاٍ التڈام مشڤب بمخالفاػ للتنظيږ قابلغ للت

 ڣ نقصاڗ الڤثائڄ الثبڤتيغ امطلڤبغب  انعٖام 

 ٚفقغ ي الڤثائڄ ام   بنسياڗ بياڗ هام 

 الرف٬ النهائي(ب 

ي الحااػ التاليغ  شيڇ تڢ نهائيا  ٚاقظ امالي منِ ت ٚف٬ ام  : 2بحين يكڤڗ ب

 اقتڇاٍ االتڈام للقڤانيڗ ڣالتنظيماػ امعمڤڋ بهاب  عٖم مطابقغ 

  ااعتمإاػ ڣامناصظ اماليغب ٚ  عٖم تڤف

  قـب ٚف٬ ام ٚع ال ي م٘ك ٚف للماحظاػ امٖڣنغ  ٚ بالص  عٖم احتڇام اأم

 التغاض ي  (ه 

ي التخصي٨  ٚف٬ يكڤڗ سببا خط  نڤاٵ ال غلظ  ٛڬ ڗ  ي، ڣ عٖم احتڇام قڤانيڗ الڤظيڀ العمڤم امڤا

ٙاػ تشڤهها مخالفاػ ،  ٚا ڬ بق لګ التنفي٘ الفٙڤ الجهل بتنظيږ الصفقاػ العمڤميغ ڣغيڇها، ڣالتغاض  يهٖف 

ٙمغ، ڣبامقابل تن٨ امإع  ٚڣ٭ صا ٚٵ بش حاطڢ امش ٚسڤم التنفي٘ڬ  9تڣله٘ا  ٚ  92-4ت4من ام السالفغ ال٘ك

 ما يلي :

ٙف٬ نهائي يعلن عنڢ كما يلي : ي حالغ   ا يمكن حصڤڋ التغاض  

 ٚفب ٚ بالص  صفقغ اأم

                                                           
1
ٚسڤم التنفي٘ڬ  تتامإع  ٚه ب٥-92-4ت4من ام ٚجع سابڄ ٗك  2تم

ٚسڤم التنفي٘ڬ  2تامإع ٚه ب٥-92-4ت4من ام ٚجع سابڄ ٗك 2تم 2
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  ڣ انعٖامها  عٖم تڤفيڇ ااعتمإاػ 

 ي التنظيږ امعمڤڋ بڢب ٙا امسبقغ امنصڤ٥ عليها  ڣ اأ شيڇاػ   انعٖام الت

  انعٖام الڤثائڄ الثبڤتيغ الت تتعلڄ باالتڈامب 

  ڣ تجاٛڣ التخصي٨ غيڇ القانڤني ما تعٖيلها  ما تجاٛڣ ااعتمإاػ ڣ  خفا  لالتڈام، بهٖف 

ي اميڈانيغ  ب 1مساعٖاػ ماليغ 

ٙقږ   ٙ شيڇع مع اأخ٘ بعيڗ ااعتبا ٚاقظ امالي قصٖ ڣضع الت لګ ام ٙ التغاض   ٚا ٚفقا بق ٚسل االتڈام م ي

ٚ امكل ي لګ الٛڤ خغ من املڀ  ٚسل ه٘ا اأخيڇ ن ٙيخڢ، ڣي ٙساڋ التغاض  ڣتا ڀ باميڈانيغ، ڣيقڤم ه٘ا اأخيڇ بإ

ٚقابغ )مجلس امحاسبغ( ب ي ال سساػ امتخصصغ  لګ ام خغ من املڀ   ن

 :مهام ومسؤولياػ امراقظ اماليالثاني امطلظ 

  مهام امراقظ امالي: -ت

ي ملفاػ  نستنتٌ لڊ بالفح٨ ڣالتٖقيڄ  ٚاقبغ النفقاػ املتڈم بها ٗڣ ٚاقظ امالي هي م ڗ مهمغ ام مما سبڄ 

ٚڥ ڣهي كاآتي: خ لګ جانظ مهام   االتڈاماػ الخاصغ بالنفقاػ 

  بڤاب اميڈانيغب  مسڊ تعٖإ امستخٖميڗ ڣمتابعتڢ حسظ كل باب من 

 جاػ امحاسبيغب  مسڊ سجاػ تٖڣين حصا نڤعيڗ من ال ٚف٬ ڣيمكن  شيڇاػ ڣال  الت

  شيڇع ٙئ منِ الت ٙقږ ڣتا جيل  ٚاقظ امالي بت سجاػ ماليغ ڣهي متعلقغ بامبالغ امعتمٖع ڣيقڤم ام

 ڣطبيعغ النفقغب

 ٚقابغ سساػ محل ال  ب 2مسڊ محاسبغ االتڈام مع متابعغ الڤضعيغ اماليغ للم

 ٚاقظ امالي ٚسل ام ٚين ي لګ اأم ٚ امكلڀ باميڈانيغ علګ سبيل الع٩ٚ ڣ ي لګ الٛڤ  ي نهايغ كل سنغ ماليغ 

ڗ  ٚڣ٭ التنفي٘ ڣالصعڤباػ الت لقيها  ٚا يستع٩ٚ من خالڢ ش ٚي ٚف علګ سبيل اإعام تق بالص

نها تحسيڗ  ي تسييڇ اأماڅ العمڤميغ ڣك٘ا ااقتڇاحاػ الت من ش ڣجٖػ، ڣامخالفاػ الت احظها 

ٚفش  ٚڣ٭ ص

 ب 3اميڈانيغ

  امكلڀ باميڈانيغ قصٖ اإعامب ٚ ي لګ الٛڤ خغ من ملفاػ التغاض   ٙساڋ ن ٚاقظ امالي بإ  يقڤم ام

 يغ معٖع إعام ٚ امكلڀ باميڈانيغ حااػ ٕٙڣ ي لګ الٛڤ ٚاقظ امالي بمناسبغ امهام الت يقڤم بها  ٚسل ام  ي

                                                           
1
  

2
ٚسڤم التنفي٘ڬ  23امإع  ٚه ب٥-92-4ت4من ام ٚجع سابڄ ٗك  3تم

3
ٚسڤم التنفي٘ڬ  25امإع  ٚه ب٥-92-4ت4من ام ٚجع سابڄ ٗك  3تم
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ٚ االتڈام بالنفقغ   امستخٖميڗب ڣيتعٖٕاامصالح امختصغ بتطڤي

  ٙقابتڢب سساػ تحـ  ٚ اميڈانياػ الخاصغ بام ي تقٖي ٙكغ   امشا

  ي تحضيڇ اميڈانيغب ٙكغ   امشا

  ٚقابغب سساػ امڤضڤعغ تحـ ال ي تقسيږ ااعتمإاػ اماليغ الخاصغ بام ٙكغ   امشا

  ي لجنغ الصفقاػ العمڤميغب ٙكغ   امشا

  ي ٙع امكلفغ باماليغ  ا ٙڬب تمثيل الٛڤ سساػ العمڤميغ ٗاػ الطابع اإٕا ٙع ام ٕا  مجلس 

  ي مجاڋ التسييڇ اماليب ٙشإاػ امساعٖع   تقٖيږ امعلڤماػ ڣاإ

  مسؤولياػ امراقظ امالي : -2

ي ما يلي: ٚاقظ امالي امساعٖ  ٚاقظ امالي ڣ ام ڣلياػ ام  تتمثل مس

  شيڇاػ الت يسلمهاب ڣڋ عن سيڇ مجمڤٵ امصالح امڤضڤعغ تحـ سلطتڢ ڣعن الت ٚاقظ امالي مس  ام

  ٚاقظ امالي ، عن اأعماڋ ليڢ ام ي حٖٕڣ ااختصاصاػ الت يفڤضها  ڣڋ  ٚاقظ امالي امساعٖ مس ام

ٚقابغ امسبقغب شيڇاػ الت يسلمها بعنڤاڗ ال  الت يقڤم بها ڣعن الت

 ٚا ٜم ام ٙاػ التيل ٚا ٙاسغ املفاػ الق ٚ امن لٖڥ ٕ ٚاقبڤڗ اماليڤڗ امساعٖڣڗ بالس  قبڤڗ اماليڤڗ ڣام

ٚا ڗ يض نهما  ڣ تٖخل من ش ٙسغ مهامهږ من كل ضغٰ  ثنا مما ٚ لهږ الحمايغ   يطلعڤڗ عليها ب كما تڤف

ٕا مهمتهږ  ب
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 مزايا وعيڤب الرقابغ السابقغ للتنفي٘: -3

ٚقابغ فيما يلي :: الرقابغ السابقغ للتنفي٘:مزايا (أ ٜايا ه٘ا النڤٵ من ال  تتمثل م

 مزايا الرقابغ السابقغ للتنفي٘ : (2-تالشكل)

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 ظمن اعدإ الطال: امصدٙ

 

 

 اعدإ الطالظمن : امصدٙ

 

ٚقابغ السابقغ للتنفي٘ ٜايا ال  م

ي  انها تحقڄ اقتصإا 
النفقاػ العامغ فه 
ٙف٬ كافغ  تهٖف الي 

ٚڣعغ  النفقاػ الغيڇ امش
ٚع التڤسع  الخاصغ مع فك

 ي النفقاڗ العامغ 

جږ  التقليل من 
ٙجاڋ  ڣليغ علي  امس

ٙع اٗا انها تستنٖ الي  اإا
ٚقابغ  قبل  ٙ هيئغ  ال ٚا ق

ي  ٚف  ٚا اڬ تص اج
 امستقبل 

يمنع ه٘ا النڤٵ من 
ٚفاػ الت  ٚقابغ التص ال

تقڤم بها السلطغ 
التنفي٘يغ ڣالت تتسږ 

ٚڣعيغ   ٚ بعٖم امش اام
ٕڬ الي تقڤيغ  ال٘ڬ ي

 سلطغ القانڤڗ 
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 : السابقغ الرقابغ استعمال عيڤب - ب

  السابقغ الرقابغ استعمال عيڤب : (2-2الشكل)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 من اعدإ الطالظ: امصدٙ

 

 

ي  ٙع  اماليغ علي حساب با ا انها تعطي نفٗڤ كبيڇا لٛڤ

ٙاػ ا ٚڣٵ    الٛڤ ٚاه غيڇ مش ٚفاتها  ڣتلغي ما ت ٚاقظ تص بحين ت

 ٚ ٙڬ ال٘ڬ يق لڊ يخالڀ امفهڤم سليږ  للنظام اإا ٗڣ

ٙاػ ا   بتساڣڬ بيڗ الٛڤ

لڊ لعٖم  ٙع ٗڣ خيڇ تنفي٘ اعماڋ اإا قٖ يتڇتظ عليڢ ت
ٚقابغ   ٚڣنغ من يقڤمڤڗ به٘ه ال  م

ٚقابغ الاحقغ بنتائٌ   انها قٖ تقيٖ ال

 الت ڣصلـ اليها  
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 الرقابغ اماليغ امسبقغ  علي النفقاػ العمڤميغ في الجزائر  :امطلظ الثالن

ٙئ نشاه  الفرع    .في الجزائر العمڤميغالنفقاػ  امسبقغ علي الرقابغااول: تا

ي ه٘ا النڤٵ من  الږ يبٖ ٚقابغالتفكيڇ  ٚ اا بعٖ ااستقاڋ ڣا بعٖه،  ال ٜائ ٚنسا من٘  بلي الج ي ف كل ٗلڊ 

ٚڗ التاسع عشٚ، له٘ا سڤف  ي  من نطلڄنالق ٚڣف الت ٕفعـ الګ ٗلڊ  حين بٖا التفكيڇ فيها بتحٖيٖ الظ

ٚڗ التاسع  ي الق ٚنسا  ٚقابغتكن  لږف انما كاڗ هناڅ مڤظڀ من بيڗ  العمڤميغعلګ اامڤاڋ  السابقغ ال

ي  ٙ الامڤظفيڗ  ا يا  يقڤم يغعنام عٛڤ ٚ به امستعملغبحساب مجمڤٵ كل امبالغ  ٕٙڣ ي  ،ڣه٘ا ااخيڇ  اڣيخبڇ الٛڤ

ه اعضا ږ يعل ٚ  الحكڤمغبٖٙڣ ي ٚقابغ،ڣلكن لږ يعتبڇ نڤٵ من من  اماليغبما فيڢ ٛڣ  : لسببيڗ ال

  ائمغ لږ سس بصفغ منتظمغ ٕڣ ٚه  اعطا  كاڗ هٖفها ااساس  بل ت ٚ  حصائيغفك ي عن  للٛڤ

ٙتڢل منڤحغ اعتمإاػ ام ا  بٛڤ

  انتهاڅ  ڗ»اماليغ ي حالڢ تجاٛڣ ااعتمإاػ  ٕفع االتڈاماػامتناٵ اڣ التڤقڀ عنٖ  باإمكاڗلږ يكن

ٕڬ  العمڤميغ امحاسبغقڤاعٖ  ٙعا ي ٚڣ ٙاػ قٖ انتجـ الګ  بالض ٚا خا٥ اجانظ الغا  الق ٙ علګ ا اثا

ٙع"عن   .اإٕا

ٚقابغيستجيظ اانشغااػ  اماليغ قانڤڗ  ميإڬ ة89تي سنڢ  حت ا يتجاٛڣ اڬ  العمڤميغعلګ النفقاػ  ال

 ٚ ي ي  -تمإاػ اممنڤحغ ااعٛڣ  ّٙ ي مإتڢ   889تٕيسمبڇ  ت2ام ٚ ال 59ڣال٘ڬ يعال  ي ف٩ٚ علګ كل ٛڣ

ٙساڋ نتائٌ ه٘ه  محاسبغمسڊ  ٙع امحاسبغ االتڈام، ڣا ا ٚيڢ،بصفغ   اماليغ  لٛڤ ٚ  ڣبه٘ه  شه ي ٚيقڢ يكڤڗ ٛڣ ط

ٚ ال اماليغ ي  اماليغ ااعتمإاػ ه٘ه  ػاستعماا علږ ب علګ  باإنفاځ عنامٛڤ

ٚغږ من ٗلڊ فاڗ ه٘ه   ٚيقغڣلكن علګ ال اػ ماليڢ  الط ٙي التفكيڇ  بقي ل٘الږ تمنع من ڣجٕڤ تجاٛڣ ٙڅ  اجا لتٖا

 .الڤضعيغه٘ه 

 في الجزائر  العمڤميغعلګ النفقاػ  امسبقغ  اماليغ ٕوافع ظهٙڤ الرقابغ  الثاني:  الفرع

ٚقابغ اماليغ امسبقغ علي النفقاػ العمڤميغ  ٚ لقٖ كاڗ اڣڋ ظهٙڤ لل ٜائ ٚن٦ اباڗ  بالج ٙ الف  عنٖما تږ  ااستعما

 ٙ ي اماصٖا  ّٙ ٜائٚ، امتعلڄ بالنظام  982تجانفي  تتٚسڤم م ي الج ٚ اا  حين جا  امالي  ٙئ  عڣڋ م ي التا

ٚڬ علګ ٜائ ٚن٦  ڣالج ٚسڤم السڤا ڣقٖ ف٩ٚ  الف   : ما يلي ه٘ا ام

شيڇع - ي حٖٕڣ ااعتمإاػ مسبقڢ علګ كل  ت  - باالتڈام  غمحاسبمسڊ  ڣ  غممنڤح ا اماليغ التڈام باإنفاځ 

ٚ تق ٚي يڢ شاملاتح ٚ ٕٙڣ ٚځ استعماڋ ه٘ه  غعن كيفي غٙي ٚسڤم التنفي٘ڬ ااعتمإاػ ڣقٖ اعطي  ڣط ه٘ا ام

ٚقابغ امسبقغ علي النفقاػ   النظام إٔڣاػ   انفصاا ڣ تميڈا حقيقيابيڗ ٗلڊ املتڈم بها ڣ السماػ الحاليغ لل

 ٚ ٜائ ي الج ٚنسا ،كما انڢ اعطى ااستقالعن مثيلڢ  امالي  يغ له٘ه امصلحغ عن الحاكږ العام ڣاصبِ ي ف
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ٚقابغه٘ا النڤٵ من ب امڤظڀ ال٘ڬ يقڤم ٚ اماليغ   ال ي ٚع لكل من ٛڣ ٚ  اماليغ تابع مباش ٛي  يڗ الٖاخليغ ڣيعڣڣ

ٚسڤم  بڤاسطڢ   بمشتڇڅ بينهمام

ٚ باڗ الت  ٜائ ي الج ٚسڤم  ي تطبيڄ ه٘ا ام ٚغږ من اڗ  كيڇ  ٚنسا بال ٚ  قبل ف ٙعتابعڤڗ   يڢ مبتك ٚنسيغ لإٕا  الف

 هابهما ٕڣافع لڢ عٖعڣجٜ منها 

  ٚ ٜائ ن٘اڅ مستعمكاهميڢ الج ٚنسيغ  ها   ٚع  ف ٙڣ ٚن٦   ڣبالتالي ابٖ من تشٖيٖ ي النظام امالي ٕڣ الف

ٚقابغ   ب اهتماليال

  ٙعٙغبڢ ٚنسيغ اإٕا ٚقابغي احكام  الف ٚ ، ال ٜائ ي  علګ الحاكږ العام الج ال٘ڬ كانـ صاحياتڢ ڣاسعغ 

ٚع ٙتهاعٖم بإضافغ الي   ،ه٘ه امستعم ٙاػ  قٖ ٚا ٜي ٨الت تخ اماليغعلګ اتخاٗ الق ٚك ٚ م ٜائ ٙيس االج   بي با

  ٜ ٙب استعماڋ الج ٚ كحقل تجا ح ما  خاصڢ بعٖائ ٙع ـم ٚنسيغ اإٕا ږ ڣالعإاػ ظكل الن الف

ٙيغڣالتقاليٖ  ٚيغ اماليغڣ  اإٕا ٜائ ٚ قبل ااستعماٙػ بها الت تميڈ  الج ٜائ  بالج

 

 في الجزائر اهدافها  امسبقغ  اماليغ الرقابغالثالن: تطٙڤ  الفرع 

 في الجزائر امسبقغ  اماليغ الرقابغتطٙڤ  : العنصر ااول 

ٚفـ بالتسميڢ 2ة9تقٖ كاڗ اڣڋ ظهٙڤ من سنڢ  ٚن٦  ڣقٖ ع ٙ الف ٚقابغ "ي عهٖ ااستعما علګ  امسبقغ ال

ڬ حإف قانڤني محققا  املتڈم بها" التكاليڀ ٙقبغ السابقغ تماٝٙ قبل البٖ الفعلي للعمليغ ڣقبل ڣقڤٵ 

ي اميڈانيغ ٚٙع   ب  1نفقغ مق

ػ تسمي  ٚقابغ غثږ جا ٚفت تطٙڤ الالمن خاڋ  للٖڣلغ اماليغ ال ٙقږ تع ٚسڤم التنفي٘ڬ  ٚيڄ ام  ة5ڢ عن ط

ٚاقظ امالي مجاا ڣاسع2ثت تڢي مإ 3ت4ت  من خاڋ  ا، حين اعطى ام

 ٚاقبغ القانڤنيغ شيڇهمن خاڋ  ام  ب ت

 ٚاجعغ  بي عيڗ امكاڗااطاٵ علي تحقيقها  ڣ  للمحاسبغ غٖائمال ام

  ٚ ٙي   ب2لأنشطغ امختلفغتقٖيږ تقا

ٚقابغ ػ تسميغ ااستقاڋ عإڣبعٖ   ٚقابغي تنظيږ للظهٙڤ مجٖٕا  علګ النفقاػ املتڈم بها  امسبقغ ال  ال

ٚ ڣتقلي اماليغ ٜائ ٚاقظ امالي  ٨بالج ٚيقتيڗ ٙقابتڢاصبِ يماٝٙ ڣتبسيطڢ بحين  ٕٙڣ ام  :بط

  شيڇع امسبقغ   ب الت

  ٕالاعٖا ٚ ٙي  . اأنشطغ غختلفامتقا

                                                           
1
ٜائٚ   ٚه لنيل شهإع الليسانس ، جامعغ الج ٚع تخ ي ميڈانيغ الٖڣلغ ، م٘ك ٚقابغ اماليغ امسبقغ  ٚ ، ال ٚٛاځ هاج --ةتة3،2بڤم

 بت3-ث٥،3تتة2
2
ٚسڤممن 2ثتامإع  ي 3ت4ت-ة5التنفي٘ڬ  ام  ّٙ ٚ ة95تنڤفمبڇ 3تام ٜائ ي الج  م ڣامتعلڄ بالنظام امالي 
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ٚاجعغ  ي عيڗ امكاڗڣااطاٵ   للمحاسبغ الٖائمغ اما ام  فقٖ الغيـب علګ تحقيقها 

ٚاقبڢ ڣال٘ڬ تتمثل مهمتڢ   ال٘ڬ انشاع بمڤجبڢ مجلس امحاسبغ  متث9تالٖستٙڤ  الي اڗ جا  كل ي م

سيس، ڣقٖ تږ للٖڣلغ اماليغالعملياػ   بسابقا  ٙيناهاالت  ة98تعام  ميٖانيا  الهيئغه٘ه  ت

ٚ ڣاهږ ااصاحاػ الت حصلـ   ٜائ ٚسڤم التنفي٘ڬ   ي الج ٙ  ما جا بها ام ي  4ت4 ة92 ي ه٘ا ااطا  ّٙ  9تام

ٚقابغڣ امتعلڄ  992تنڤفمبڇ  4تجمإڥ ااڣڋ امڤافڄ ڋ  "حين فصل للنفقاػ الت يلتڈم بها  السابقغ "بال

ٚقابغ الت تنظږ  حكاماا  شيڇع، تٖخلها من حين مجاڋ  امسبقغ ال ٚڣ٭ منِ ت اجاڋ التنفي٘ ڣكل ما  ،ش

ٙغږ بع٬   ٜاڋ معمڤا بڢ حت يڤمنا ه٘ا   ٚڥ يتعلڄ بها ڣاي ٍٚ من سنڢ الګ اخ   .التغيڇاػ الت تط

 اهداف الرقابغ امسبقغ علي النفقاػ العمڤميغ : العنصر الثاني

ڬ العمل بمبٖ  الڤقايغ خيڇ من العاه  ڣ   ٚٙ قبل ڣقڤعڢ  ٚقابغ امسبقغ هڤ تفإڬ الض ٚئي٦   لل اڗ الهٖف ال

ٚاهن خصڤصا مع التطٙڤ الكبيڇ  ال٘ڬ شهٖه   ي الڤقـ ال ٚقابغ اليغ شكليغ  ٚ  هڤ اهٖاف ال ما يجظ  اڗ ي٘ك

ي تسيڇ مال ٙيغ   ٙ علږ اماليغ ڣ اإڣاػ  اإا ي اطا ٚ ما يليالعالږ   : يغ الٖڣلغ  ڣمن بيڗ ه٘ه الهٖاف  ن٘ك

 ي اميڈانيغ ب ي بابها  ڣمإتها امحٖٕع  جيل النفقغ   من ت

 ي اميڈانيغ ب  من مٖڬ تڤفيڇ اعتمإاػ التحقڄ 

 صحغ التقٖيږ له٘ه النفقغ ب 

 احتڇام القڤانيڗ ڣ اانظمغ ڣللڤائِ امعمڤڋ بها ب 

ي  ٚڬ فتتمثل  ٜائ ٚٵ الج   : ما يلياما اهٖاف امش

 ٚيع امعمڤڋ بهاب ٚ الي التش ٚ علي صحغ تڤظيڀ النفقاػ بالنظ  السه

 ااعتمإاػ ب ٚ  التحقڄ مسبقا من تڤف

 ي امجاڋ اماليب ٚف  ٚين بالص  تقٖيږ نصائِ لأم

 ٚاػب ي حالغ حٖڣف كشڀ الثغ شيڇع علي الڤثائڄ اڣ تعليل النق٨   اثباػ صحغ النفقاػ بت
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 خاتمغ الفصل

ٚځ جٖيٖع ڣفعالغ  جږ ه٘ه ااخيڇع ڣتف٩ٚ ايجإ ط ٜيإع   ٜٕإ ب ٚقابغ علي النفقاػ العامغ ت اڗ اهميغ ال

ٚجڤع منها  ٚقابغ علي  لڣهڤ ما جع ،لضماڗ تحقيڄ ه٘ه النفقاػ  ااهٖاف ام الٖڣلغ تنش ئ الهيئاػ معنيغ ب

ٚ ،النفقاػ العامغ  ٚاقظ امالي  الت تمثل ال نشائها لڤظيفغ ام ٚف قبل تنفي٘ النفقغ فه ب ٚ بالص قابغ علي اام

 ب العامغ

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الثالثالفصل 
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 الفصل مقدم

ٙاسغ تقٖيمنا بعٖ ٚيغ للٖ ٙاسغ ڊتل ا٭باسق سنقڤم ڣالثاني اأڣڋ  الفصل في النظ  ثالثال الفصل  علي الٖ
ٜينغ مستغانږ, ٙاسغ حالغ خ ٚاقبغ حڤااػ خاصغ بنفقاػ ٕفع اجٙڤ امستخٖميڗ  ڣهي من خاڋ ٕ حالغ م

 ڣك٘ا عمليغ الٖفع خاصغ بها
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 امبح اأول : تقدي الخزين 

 امطل اأول : الخزين العام ومهامها 

ٚائظ ڣغيڇها ،  : تعريف الخزين1- ٕٙاتها ، كالض ٜينغ اصطاح يقصٖ بڢ حساباػ الٖڣلغ الت تسجل ڣا الخ
يضا علګ الجهغ امكلفغ بمسڊ تلڊ الحساباػب  ڣيطلڄ ااسږ 

ٜانغ )ماليغ( الٖڣلغ ب ڣهي ا تتمتع بالشخصيغ امعنڤيغب   ع عامغ مكلفغ تسييڇ خ ٜينغ هي منش ڣهك٘ا فإڗ الخ
ڗ   ٚ ٚتبطا بتطٙڤ الٖڣلغب ڣامهږ في اأم ها م ڗ يكڤڗ تطٙڤ ٗڗ هي الهڤيغ اماليغ للٖڣلغ ، ڣمن الطبيعي  ٜينغ  الخ

نما بالكتاب ساسيغ ڣ ٜينغ ا تتعامل بالنقٖ بصفغ  بالخ ها اأساٝ هڤ محاسب ڗ ٕٙڣ ڬ   غ )نقٕڤ كتابيغ( ، 

 

لګ مجمڤعتيڗ: مهام الخزين : -2  ٜينغ ڣڣاجباتها   يمكن تصنيڀ الخ

ڬ تنفي٘ اميڈانيغ السنڤيغ  اأول : ٚڣفاػ (  خ امص ٚإاػ ڣ عملياػ تتعلڄ بتنفي٘ القانڤڗ امالي )جمع اإي
ٚع بطبيعتها ، ڣڣاجظ ا ميڗ الصنٖڣځبللٖڣلغ ڣهي ٕائمغ ڣمستم ٜينغ هنا هڤ ڣاجظ   لخ

ٜينغ هنا هي  الثاني :  ػ عامغ( ب ڣالخ سساػ حكڤميغ ڣمنش ڬ م ٚاسليڗ" ) ٚ ڣحساب " م يٖاٵ اأم عملياػ 
ڗ بعضها غيڇ مسمڤح لڢ بن٨ القانڤڗ ااتصاڋ بالبنڤڅب  بمثابغ البنڊ لتلڊ الجهاػ ، خاصغ ڣ

ٙجي التنظي اإدا : -3  لڀ امصالح الخا تي :تت ٚ العام للمحاسبغ مما ي ٜينغ ، تحـ سلطغ امٖي  غ للخ

  ٜينغب ٚياػ الجهڤيغ للخ  امٖي

  ٚئيسيغب ٜينغ ال ٜيغ ڣالخ ٚك ٜينغ ام  الخ

 ٜائن الڤائيغ ب  الخ
 حيغ ڣامستشفياػ الجامعيغ ب ٜائن البلٖياػ ڣالقطاعاػ ال  خ

ضح في الشكل اآتي :   وهي م
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  خزين واي مستغانمطل الثاني : ا

ٜينغ الڤايغ  : مهام خ

ٚقابغ ڣالتنفي٘ :  ٙع اماليغ تتكفل بال ا ٜينغ الڤايغ هي مصلحغ تابعغ لٛڤ  خ

 )ٚياػ التنفي٘يغ علګ مستڤڥ الڤايغ  ميڈانيغ الٖڣلغ في امٖي

  ميڈانيغ الڤايغ 

 ) التكڤين ، ٕٙڣ الثقافغ ٜ ٚاك ٙڬ ) م سساػ ٗاػ الطابع اإٕا  ام
  ٜينغ  الحساباػ الخاصغ بالخ

ٜينغ العامغ للڤايغ بامهام التاليغ :  ڣتكلڀ الخ

سساػ العمڤميغ 1-  ٚإاػ ڣتسييڇ اأعڤاڗ امحاسبييڗ في ام ٙقابغ ڣفح٨ صنإيڄ التسبيقاػ ڣاإي  تتڤلګ 

قليږ الڤايغب ع في  ٙڬ امڤجٕڤ  ٗاػ الطابع اإٕا

ٜيا العملياػ الت تقڤم ب -2  ٚك ٜينغيضا تجمع م  ها مصالحها ڣالعملياػ الت يقڤم بها الحساب الخ
يغ امتعلقغ بها عٖإ الڤثائڄ ڣالبياناػ الٖٙڣ ٙاجها في امحاسبغ ڣ ٕ ٚڣڗ ، قصٖ  خ  محاسبڤڗ عمڤمييڗ 
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لګ الهيئاػ ڣامصالح امعنيغب  ٜينغ ڣ ٜڬ في الخ ٚك لګ العڤڗ امحاسظ ام ٙسالها   ڣ

ٚكاػ حسا -3 ٚاسغ اأمڤاڋ ڣالقيږ ڣحفظها ، كماتتٖاڣڋ اأمڤاڋ ڣتقڤم بح ٜينغ ، ڣتتڤلګ ح ٙصٖع الخ  باػ 
اځ الثبڤتيغ الخاصغ بالعملياػ اماليغ ڣامحاسبيغ الت تتكفل بهاب   تحٝٚ ڣتحفٴ اأٙڣ

ٙ حٖٕڣ -4 ٚ قٖ ٜينغ، ڣتمه ٚكاػ اأمڤاڋ ڣالقيږ الخاصغ بالخ ٙ من التسييڇ الفعاڋ لح ٚا كٖ باستم اإمكاڗ  تت
 سها ب بڣ حعلګ عٖم تجميٖها 

ڣ عنٖ تحڤيلهاب -5 من اأمڤاڋ ڣالقيږ امنقڤلغ سڤا فيما يتعلڄ بحفظها  ٚ علګ   تسه
 

  امطل الثال : تنظي خزين واي مستغان
ٜينغ ثمانيغ مكاتظ منظمغ  ميڗ خ ٜينغ العامغ للڤايغ امڤضڤعغ تحـ سلطغ  ٚڣٵ : ڣه٘ا تبعا تضږ الخ في ف

 :اآتيللهيكل التنظيم 
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 (: الهيكل التنظيمي خزين واي مستغان3-2شکل )
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 عمليا الرقاب: امبح الثاني

ال   امطل اأول: امراقب اأولي للح
:-ت  اا لګ مكتظ قبڤڋ النفقاػ ڣالتحقيقاػ ڣه٘ا قبل اليڤم  إجراءا مراقب الح ٚسل  من  ة2الحڤااػ ت

ٚفقغ مع ڣثيقغ تسعګ جٖڣڋ الحڤااػ ، ڣهڤ مكڤڗ من  ٚ ، ڣتكڤڗ الحڤااػ م نسخ الحڤااػ  3ةكل شه
ٚ بختږ الڤصڤڋ مع جٖڣڋ الحڤااػ، ه٘ه  ش تسجل بالتڇتيظ التصاعٖڬ مع بٖايغ استقبالها، ڣعنٖ ڣصڤلها ت

ش ٜينغ الت ٙئ استام الحڤااػ نسختيڗ من جٖڣڋ الحڤااػ يتږ ااحتفاظ بها علګ مستڤڥ الخ كٖ تا يڇع ت
ٚاقبغ اأڣليغ لجٖاڣڋ الحڤااػ،  ٚف بعٖ ام ٚ بالع لګ اأم ٚقيږ الحڤااػ القإمغ، ڣالثالثغ تعٕڤ  ڣه٘ا امتابعغ ت

ٚاقبغ: ٚاقبغ الخاصغ بالحڤااػ ڣفيها تتږ م تي ام  ت

شيڇع ام  ٚاقظ اماليب ت
  ٙساڋ الحڤالغب ٙئ   تا
  ٚف۔ ٚ بالص  صفغ اأم
  ااعتمإاػب ٚ  تڤف
 ٚعيغ العمل امنجٜب  ش
 امبلغ الخاص بالحڤالغب 
 ٚيقغ الٖفع  ط
 ٖصفغ امستفي 

 2-: ال لڤاڗ مختلفغ: شكل الح ٚف في ثاف نسخ من  ٚ بالص ٚف اأم ٜ من ط  الحڤااػ تنج
  ٚفقغ بالڤثائڄ الثبڤتيغ يحتفٴ بها امحاسظ العمڤمي  بنسخغ بيضا م
  ،ٚٵ ميڈانيغ التسييڇ امتابعغ عمليغ التڇقيږ ٚا يتږ ااحتفاظ بها علګ مستڤڥ ف  الحڤااػنسخغ صف

 القإمغ
 

اا الخاص بامستخدمي  ونتائجها امطل الثاني: مراقب الح
اا الخاص بامستخدمي : الفرع ااول   مراقب الح

ٚڣڗفي بٖايغ كل سنغ، يقڤم   ٚع من اآم ش ٙساڋ الجٖاڣڋ اأصليغ ڣبطاقاػ االتڈام السنڤيغ، ڣام ٚف بإ  بالص

ٚاقظ امالي تخ٨ مستخٖمهږ  ٚف ام ڗ تحتڤڬ علګ: -ط  الجٖاڣڋ اأصليغ يجظ 
 اسږ ڣلقظ كل عامل ڣڣضعيتڢ العائليغب  بت
 التعڤيضاػ  ب2

ٚڬ خام ا  ب3 ٚ السنڤڬ ڣالشه  أج

لګ امحاسظ العمڤمي في  -  ٚسل  ڗ ت التغيڇاػ الت تطٚ خاڋ السنغ في عٖٕ ڣڣضعيغ العماڋ يجظ 
صليغ تكميليغبب  جٖاڣڋ 

ٚفقغ مع حڤالغ الٖفعب  -  ڗ تكڤڗ م ٚاقظ امالي يجظ  ٚف ام ٚع من ط ش  الجٖاڣڋ اأصليغ ڣالتكميليغ ام
ٚفقغ بالڤثائڄ اأتيغ:  ڗ تكڤڗ م  كل حڤالغ يجظ 
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ٚ القاعٖڬ،  - ٚ اأج قږ حسابڢ ڣك٘ا كل الڤثائڄ الثبڤتيغ لأج بیاڗ الٖفع يحمل اسږ ڣلقظ امستفيٖ، ٙڣ
 ( ااقتطاعاػ

 بیاڗ التحڤيل بحٖ ااسږ امستفيٖ ڣالٖخل الصافي للٖفعب  - 
جيڇ  -  بیاڗ تحڤيل لكل 
ڬ خط ڣكانـ الحڤالغ تحمل كل الڤثائڄ الثبڤتيغ IRG، ااقتطاعاػبياناػ  - ٗا لږ يڤجٖ  ، التعاضٖيغب 

ٚاقبغ التكميليغب  جل ام ٙضاػ من  ٚٵ امعا لګ ف ٚسل  م ڣالحالغ، ه٘ه اأخيڇع ت  الت تتا
ٚا يتږ ااحتفاظ - ٚفقغ بالڤثائڄ الثبڤتيغ ڣك٘لڊ الحڤالغ الصف ڗ الحڤالغ البيضا ) اأصليغ( ام لګ   نشيڇ 

ٚف إثباػ ٕفع النفقغ ٚ بالص لګ اأم ٜٙقا فتعٕڤ  ما الحڤالغ ال ٜينغ الڤايغ   بها علګ مستڤڥ خ
 

 : نتائج الرقابالفرع الثاني

شيڇ علګ الحڤالغ الخاصغ  ٜم بالت ٚڣعغ فامحاسظ مل ڣ عمليغ غيڇ مش ڬ خط  ٚقابغ عن  ٚ ال ٗ لږ تسف
جل ا يتعٖڥ  ٙئ  ةتبالنفقغ في  شيڇع الڤصڤڋ تثبـ ٗلڊ(ب استقباڋيام من تا  الحڤالغ )ت

  ٕٙيغ امفعڤڋ الحڤالغ تعا ٚيعاػ امعمڤڋ بها ڣالسا ما في حالغ عٖم مطابقغ الحڤالغ للتنظيماػ ڣالتش
ٙف٬ علګ حسظ الحالغ ب ڣ  ٚع تحقيڄ  ٚفقغ بم٘ك ٚف م ٚ بالص  لګ اأم

كر التحقيق (أ  م

ٚيغ ، ڣقابلغ  خطا غيڇ جڤه ڣ الڤثائڄ الثبڤتيغ تشڤبها  ٚع في حالغ الحڤالغ  ٙ ه٘ه ام٘ك امحاسظ العمڤمي يصٖ
 ٚ حح خاڋ نفس الشه ٗ لږ ت ٚفقغ بالحڤالغ ،  ٚ الڤثائڄ ام ڣ ح٘ف ٗك حيح ، كنق٨ الڤثائڄ الثبڤتيغ  للت

ٙساڋ ٚف يمكنڢ  ٚ بالص ٚفڤضغ ب ڣلكن اأم ٚ  ، تعتبڇ ه٘ه اأخيڇع م خ ٙقږ  ٚ امقبل ڣه٘ا تحـ   الحڤالغ في الشه
كر الرفض : (ب   م

ٙيغ امفعڤڋ ، امحاسظ  ٚيع امعمڤڋ بڢ السا ٚيغ للتنظيږ ڣالتش ٚڣ٭ الجڤه ٗا كانـ الحڤالغ ا تحتڤڬ علګ الش
قصاها  ٚف كتابيا في مٖع  ٚ بالص ٚف٬ الن ة2يبلغ اأم ٙساڋ الحڤالغ ڣمع ٗلڊ حت بعٖ ال ٙئ  هائي يڤما من تا

ٚفقغ بتسخيڇ  ٙساڋ الحڤالغ من جٖيٖ م ٚف يمكنڢ  ٚ بالص ٚف امحاسظ العمڤمي اأم الٖفع للنفقغ من ط
ٚف  ڣليتڢ لٖفع النفقغ ، بعٖها يقڤم امحاسظ في ظ ٚ مفصل عن  5تكتابي ڣتحـ مس ٚي ٙساڋ تق يڤما بإ

ٚ امكلڀ باماليغ ڣلكن امحاسظ ال ي لګ الٛڤ ٛمغ  ٚفڄ بالڤثائڄ الا ٙف٬ التسخيڇ في التسخيڇ م عمڤمي يمكنڢ 
 الحااػ التاليغ :

  )ڣ عٖم ڣجٕڤ السيڤلغ )باستثنا الٖڣلغ ٚ ااعتمإاػ اماليغ ب   عٖم تڤف

   ٜ ثباػ العمل امنج  غياب 

 ڣ لجنغ الصفقاػ ٚاقظ امالي لالتڈام الخاص بالنفقغب  شيڇع ام ٚ ت  عٖم تڤف
  ٚامي للنفقغ ب ب  الطابع غيڇ 

ٚاقبغ للحڤالغ علګ مستڤڥ مكتظ قبڤڋ النفقاػ ڣالتحقيقاػ يقڤم العڤڗ امكلڀ ڣبعٖ القيام  بعمليغ ام
لګ مكتظ الٖفع ڣالتحصيل ٚاقبغ باإمضا علګ الحڤالغ بڣبعٖها تحڤڋ   بام
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 الثال : عملي التحصيل والدفع امطل

ٚا عمليغ التحقيڄ علګ مستڤڥ مکتظ قبڤڋ النفقاػ ڣالتحقيقاػ تڤجڢ ج لګ مكتظ الٖفع  بعٖ  الحڤااػ 
ٚڣٵ اأتيغ :  ڣالتحصيل ڣتكڤڗ في الف

ضا الفرع  اأول : فرع امعا
ثباػ بع٬   ٙضاػ ڣه٘ا قصٖ  ٚٵ امعا لګ ف ٚاتظ مثل :  ااقتطاعاػتڤجڢ الحڤااػ  الت قٖ تحصل علګ ال

ٙضاػ في حالغ ڣجٕڤ  ٚ الحڤالغ إثباػ عٖم ڣجٕڤ معا ش ڣ سنٖ تحصيل ، في حالغ عٖم ڣجٕڤ اقتطاٵ ت ٕين 
ٚٵ الٖفعب لګ ف ٚسل  ٚ الحڤالغ ڣت ش ٚٵ بإثباػ الٖين ڣاقتطاعڢ ب بعٖها ت ڣ سنٖ تحصيل يقڤم ه٘ا الف  ٕين 

 
 الثاني : فرع الدفع  الفرع

ٚاقظ ااعتمإاػ اماليغ امسجلغ بالحڤالغ ، ڣك٘ا مطابقتها للباب ڣالفصل  : ااعتمادامراقب (ا ڣفيڢ ت
ٚفقغ  ٚف م ٚ بالص ڣ نق٨ فيها تعإ الحڤالغ لأم ڣامإع امسجلغ بها في اميڈانيغ، في حالغ عٖم ڣجٕڤ اعتمإاػ 

ڣ امفڤ٩ عنڢ ٜينغ  ميڗ الخ ٚف  ها من ط مضا ٙف٬ مسببغ ڣيتږ  ٚع   بم٘ك
في حالغ قبڤڋ الحڤالغ ، العڤڗ امخت٨ يقڤم بجمع الحڤااػ ڣتسجيلها في بطاقغ  عملي التسجيل :(ب 

ٙقږ الحڤالغ، مبلغ الحڤالغ، حساباػ التسڤيغ، اإقتطاعاػ ٚف ،  ٚ بالص ٙقږ اأم  محاسبيغ تحتڤڬ علګ : 

ها( IRG،  ااجتماعيالضماڗ  ٙضاػ )في حالغ ڣجٕڤ  ، التعاضٖيغ ، امعا

يا للمستفيدين: ( ٚيڄ : التم ما عن ط لګ امستفيٖين   تكڤڗ التمڤياػ 
  ٙڬ البڇيٖڬ  الحساب البنكي  - CCPالحساب الجا

  ٜينغ  حساب الخ
 :امستفيٖ علګ حساب( ڣيكڤڗ التسجيل كما يلي ٚ ٚ بالٖفع )في حالغ عٖم تڤف  م
 (: الحسابا مدين3-ت) جدول 

 
 ٙقږ الحساب اسږ الحساب

 تةة2ة2 ميڈانيغ التسييڇ حساباػ
 اعداد الطال: امصد
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 الحسابا الدائن: (3-2)الجدول 
 

 

 

 

 من اعداد الطال: امصد
 
 
 
 
 

ڣال٘ڬ يتږ فيڢ تسجيل كل العملياػ الت قامـ  TRG خيص لبعٖها يقڤم العڤڗ امخت٨ بإعٖإ الجٖڣڋ الت
 حغ خاڋ ٗاػ اليڤم ب لبها امص

لګ ٚسل  ٜٙقا يحتږ الٖفع ڣت ٚ الحڤالغ ال ش ٚف ڣهنا تكڤڗ قٖ تمـ عمليغ الٖفع ب ڣفي اأخيڇ ت ٚ بالص  اأم

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٙقږ الحساب اسږ الحساب 

ٙڬ البڇيٖڬ  تةةة52 الحساب الجا

 2ةة3ة4 حساب البنكي

ٜينغ  2تةت43 حساباػ الخ

ٙضاػ  3ةةت43 حساباػ امعا

ٚيبغ علي  حساباػ الض
 الٖخل ااجمالي

 4ةةة52

الضماڗ  حساب
 ااجتماعي

 تةة3ة4

 2ةة3ت4 حساب التعاضٖيغ
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 خاتم الفصل
 

ٚاقبغ امحاسظ  ٜينغ ڣايغ مستغانږ ڣ الت من خالها تږ التڤصل الګ كيفيغ م ٙاستنا تطبيقيغ بخ بعٖ ٕ
ٚقابغ باا ٜينغ العمڤميغ تقڤم علګ ال ٚها تقڤم بتسييڇ النفقاػ العمڤميغب ڣاڗ الخ لتڈام العمڤمي ڣالت علګ اث

ٚف حيث يتږ التحقيڄ  ٚين بالص ٚف اام بالنفقاػ العمڤميغ ڣتقڤم بفح٨ ڣثائڄ ااثباػ امقٖمغ لهږ من ط
ٚاقبغ  ٚڣ٭ ه٘ه ام ٚف ڣ امفڤ٩ القانڤني عن ٕفع ، ڣ تبقى ش ٚ بالص قصاه  في٘لتناام جل  ايام  ةتللٖفع في 

ٚاقبغ ڣ هناڅ حااػ متعٖٕع الت تتطلظ فح٨ ڣ تٖقيڄ معمڄب ڣمن ه٘ه ا هميغ م ٙاسغ نستخل٨ مٖڥ  لٖ
ٚ علګ حسن تسييڇ ڣ  ٚش علګ تنفي٘ نفقغ العمڤميغ ڣسه النفقاػ العمڤميغ الت كلها تصظ في حمايغ اماڋ  ٖيت

 العامب
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخاتمة العامة
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 : الخاتم العام

خ  التي ت قاب امالي امسبق  بخصوص ال قاب امالي  ال استنا الشامل لنفقا العام  من خا د

ل  قاب امالي امسبق ،اهمي كبي في ال ل باإنفا اب عليها القيام ب ا ان لكي تقوم ال ناح من ه

ها في سبيل الحفا علي اما العام  ا قابي ت اق اجهز  ض علي امش ا ،ل بوضعها اليا  يفت

من جان ااشخاص القائمي علي العمل ال د دقيق لتفادي أي تقصي في حق ا  قابي بكل انواع بيضع ح

ه غي ا معوقا  ه قاب توج مشاكل  قل العمل  ال ج مما ادي الي ع تعيقها عن اداء مهمها علي احسن 

ج من ب ام صول الي مستوي ااداء امطلوب  ام  انع قابي   ال

جاما في خصوص  ي يعطي اهمي كبي للنفقا العام  النمو ي ال قاب مضاعف  ،الجزائ فق اق 

ا ااخطاء في  م تك قاب امالي امسبق علي النفقا العمومي  لضما ع ي يقو م ب اق امالي ال يضمنها ام

قابي ب اكتشاف امشاكل  ا الصعوبا التي يعاني منها الجها ال  الحاض  امستقبل 

ظيف  قاب امالي امسبق  هي  ها لتشمل جميع ما يتعلق بالنفقا في ااخي فا ال ا تمت اث مهم ج

اج مناقشتها  علي اعلي امستويا  ل  امالي ل اجع النصوص القانوني   التنظيمي  ،العمومي بل  م

ضما حسن ادائها ب  التي تحكمها  العمل بج  التعا بي مختل الهيئا في سبيل تفعيل 

 نتائج البحث 

 قاب ا ه العمليا ال ك من مطابق ه ت افا  كش اانح مالي  هي ضما لسام العمليا 

القواني امعمو بهاب   امالي لأنظم 

 ب قاب امالي تكو اما قبل ا اثناء ا بع تنفي  ال

 قاب امالي امسبق ب اق املي هو امس علي القيام ب  ام

 : اختبار فرضيا

   ل  لتحقيق الصالح العام بنع فها ال  النفقا العام هي مبالغ التي تص

   ف  امحاسبو العموميصحيح ا  .ااعوا امكلفو بتنفي  النفقا العام هما اآم بالص

  ل بنع انيا ال قاب علي مي قاب امسبق  في ال  تمثل ال

 التوصيا و اقتراحا

 ف النفقا العام في ي اا  ص د لتفادي التب قتها  امح  بوا العام ما

  لي  بها يمكن قاب كي ا يقعوا ضحي لضغ امس جهز  ال الحيادي للعاملي ب توفي استقالي 

اي الفني امحاي ب اء ال  ب
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 ي مساع اق امالي  امادي للم تحفي من الناحي امعنوي  الناحي القانوني   تشجيع 

 قاب لتسهيل العملب ال تعميم في مختل مجاا  التنفي   ادخا نظام ااعام االي 

 تخفيض م دفع الحواا امتعلق بالنفقا ب 

  ي ا د م منشو تق اس تطو اسعا السو  ا التجا تتكفل  ب تكوين لجن علي مستوي  

ا د له قيم السلع  ف حتي تح ين بالص تح من تضخ فواتي الي اام ها  ما التي يت اقتنا لخ

اءب  الش

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قائمة امراجع



 

 امراجع بالعربي 

 الكتب

 العام امالي اسس. شامي هيڇ احمد د. شحادة خالد د  
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 : ملخص

التي تأخ  قاب امالي امسبق  بخصوص ال قاب امالي  ال استنا الشامل لنفقا العام  من خا د

ل  قاب امالي امسبق اهمي كبير في ال ل باإنفا اب عليها القيام ب ا ان لكي تقوم ال ناح من ه ،

ها  ا قابي ت اق اجهز  يفترض علي امش ا ل بوضعها اليا  في سبيل الحفاظ علي اما العام ،

قابي بكل انواع ب من جان ااشخاص القائمي علي العمل ال د دقيق لتفادي أي تقصير في حق ا  يضع ح

قاب مضاعف  ي يعطي اهمي كبير للنفقا العام ، فق اق  ي ال ج الجزائ اما في خصوص النمو

اق ام ا ااخطاء في يضمنها ام م تك قاب امالي امسبق علي النفقا العمومي  لضما ع ي يقو م ب الي ال

قابي ب اكتشاف امشاكل  ا الصعوبا التي يعاني منها الجها ال  الحاض  امستقبل 

ها لتشمل جميع ما يتعلق  ا تمت اث ظيف مهم ج قاب امالي امسبق  هي  بالنفقا في ااخير فا ال

اجع النصوص القانوني   التنظيمي  م اج مناقشتها  علي اعلي امستويا ،  ل  امالي ل العمومي بل 

ضما حسن ادائها ب  التي تحكمها  العمل بج  التعا بي مختل الهيئا في سبيل تفعيل 

 

 

Grâce à une étude approfondie des dépenses publiques et le contrôle financier et en ce qui concerne 

le contrôle financier antérieur qui prend une grande importance dans l'état, nous notons ce que pour 

les dépenses de l'État doit le faire la supervision financière préalable et par des mécanismes mettant 

et le contrôle de l'équipement a été approuvé afin de maintenir des fonds publics, sans doute le 

législateur Fixer des limites précises pour éviter tout déficit à droite ou à côté des personnes qui sont 

responsables des travaux de surveillance de toutes sortes. 

Soit par rapport au modèle algérien, ce qui donne une grande importance aux dépenses publiques, 

garantie par le doublement du contrôleur, ce qui porte atteinte à la supervision financière du 

contrôle préalable des dépenses publiques a été approuvé pour veiller à ce qu'aucune répétition des 

erreurs dans le présent et l'avenir et découvrir les problèmes ou difficultés rencontrées par l'ISC. 

Dans ce dernier, le contrôle financier est avant fonction très importante extension de son impact 

pour inclure tous les termes de dépenses publiques, mais financière et donc le devoir de discuter au 

plus haut niveau, et l'examen des textes législatifs et réglementaires régis par et le travail acharné et 

la coopération entre les différents organismes afin d'activer et d'assurer une bonne performance. 


