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 النجاح و الصبر... إلى من علمني العطاء بدون انتظار... أبي. إلى من علمني

إلى من علمتني و عانت الصعاب أصل إلى ما أنا فيه... إلى من كان دعاؤها 
 سر نجاحي و حنانها بلسم جراحي... أمي.

 إلى جميع أفراد أسرتي العزيزة و الكبيرة كل باسمه أينما وجدوا.

 ماكي في الحياة أينما كان.إلى 

 إلى أصدقائي رفقاء دربي من داخل الجامعة و خارجها.

، إلى أساتذتي الكرام الذين أناروا دروبنا بوشخي بوحوصإلى اأستاذ المشرف 
 بالعلم و المعرفة.

إلى كل من يقتنع بفكرة فيدعو إليها و يعمل على تحقيقها، ا يبغي بها إا 
 س.وجه اه و منفعة النا

 إليكم أهدي ثمرة هذا العمل المتواضع.

 

 



 

 
 

 
 

ل  ، استجابة لق اما علي تسجيل الشك  إعام  نسبة الفضل أصحاب أر ل
 ."ل يشك النا ل يشك ه"   من »النبي       : 

 

  كما قيل :

ف منه فما شك ء إعا حمــــد     فمن كت امع  عامة شك ام

ـــل فالشـــك  بـــأ الب ـــ   ال شـــب ب  ا ت ـــدان  لســـو ا ه عـــ  عـــل علـــي أ  أ
.  العو  إ كا بيني  بينه مفا

ـــ ا الب ـــ   ف علـــي  ب  معومـــ  الفالـــل امشـــ كمـــا أبـــك بالشـــك أســـتامع الكـــ
حــ  شــ ي ب ع ي إ ــي مــا  ــ  ب اءت كــل مــا أكتــا يــ  ــ بلــا علــي قــ فقــد كــا ح

اف الثناء  بالك الدعاء.ب ر عبارت  ألط إشارت، فو   مني 

ماء  كل من قدم  ي فائدت أ أعانني  كما أشك السادت اأسات ت  كل ال
. ا حسناته ا  أ  جعل عموه في مي يه عني بي عع، أس ل ه أ  ج  بم



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفهرس



 الفهٝٚ

 اهداء

ٚفاڗ ٚ ڣع  الشك

بببببببببببببببامقدمغ عامغببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب  

 ٚڬ للمحاسبغ العموميغ: اأڣل  الفصل ٙ النظ   اإطا

 2ةببببببالفصلبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب *مقدمغ

 3ةبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببامبحث اأڣل: أساسياػ امحاسبغ العموميغ*

 3ةبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببامطلظ اأڣل: مفاهيږ حول امحاسبغ العموميغ -

 5ةببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببڣاشكالهاامطلظ الثاني: مبادئ امحاسبغ العموميغ -

 5ةبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب مبادئ امحاسبغ العموميغ اأڣل: ٚعالف

ٚع الثاني  6ةبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب: أشكال امحاسبغ العموميغالف

 8ةبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببامطلظ الثالث: أهداف ڣمجال تطبيق امحاسبغ العموميغ-

ٚع اأڣل: أهداف امحاسبغ العموميغب  8ةبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببالف

ٚع الثاني: مجال تطبيق امحاسبغ العموميغ  9ةببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببالف

 تتببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببغامبحث الثاني: اأعواڗ امكلفوڗ بتنفي٘ العملياػ امالي*

ٚف- ٚڣڗ بالص  تتببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببامطلظ اأڣل: اآم

 3تبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببامطلظ الثاني: امحاسظ العمومي-

ٚاقظ امالي-  5تببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببامطلظ الثالث: ام

ٚابع: مبدأ ال- ٚف ڣامحاسبيڗ العمومييڗامطلظ ال ٚين بالص  7تببببببببببببببببببببببببببببببفصل بيڗ مهام اآم

ٚ ڣتنفي٘ العملياػ اماليغ* ٜائ  9تببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببامبحث الثالث: امحاسبغ العموميغ في الج

ٜائ- ٙ القانوني للمحاسبغ العموميغ في الج  9تبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببٚامطلظ اأڣل: اإطا

ٚ ڣتقييمڢ- ٜائ  ة2ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببامطلظ الثاني: ڣاقع نظام امحاسبغ العموميغ في الج

ٚاداػ ڣالنفقاػ العموميغ-  23ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببامطلظ الثالث: تنفي٘ اإي

 27بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببالفصل  خاصغ*

 سساػ العموميغ : الفصل الثاني ٛڗ امالي في ام  التوا

 27ببببببالفصلبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب *مقدمغ

ٚع عامغ حول * سساػ  امبحث اأڣل: نظ  28 بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببالعموميغام

سساػ امطلظ اأڣل:  -  28ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببالعموميغماهيغ ام

ٚع اأڣل  سساػ ااقتصاديغ: الف  28ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببمفهوم ام



ٚع الثاني ٙكاڗ :الف سساػ أ  29بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببالعموميغ ام

سساػ العموميغ ڣعاقتها بالدڣلغ-  ت3ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببامطلظ الثاني: خصائص ام

سساػ العموم ٚع اأڣل: خصائص ام  ت3بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببيغ الف

سسغ العموميغ بالدڣلغ ٚع الثاني : عاقغ ام  ت3ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببالف

سساػ العموميغ ڣ أنواع طلظ الثالث: أهداف ام-  32بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببااقتصاديغام

ٚع اأڣل  سساػ ااقتصاديغ : الف  32ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببأهداف ام

ٚع الثاني سساػ ااقتصاديغ: الف  33بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببأنواع ام

ٛڗ  تحليل : الثاني امبحث*  35ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببامالي التوا

ٛڗ  ماهيغ : اأڣل  امطلظ-  35بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببامالي التوا

ٚع اأڣل  ٛڗ امالي: الف  35بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببمفهوم التوا

ٚع الثاني ٛڗ  أهميغ: الف  35ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب امالي التوا

ٚڣط : الثاني امطلظ- ٛڗ  حااػ ڣش  36بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببامالي التوا

ٚع اأڣل  ٛڗ : الف  36بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببامالي حااػ التوا

ٚع الثاني ٚڣط : الف ٛڗ  ش  37بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببامالي التوا

ٚاػ : الثالث امطلظ- ش ٛڗ  م  38بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببامالي التوا

ٚع  38بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببالعامل امال ٙأٝ : اأڣل  الف

ٚع  ة4ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب العامل امال ٙأٝ جاػاحتيا : الثاني الف

ٚع ٜينغ : الثالث الف  42ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببالخ

ٛڗ  اختال : الثالث امبحث*  44بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببعادتڢ كيفيغ ڣ امالي التوا

ٛڗ  اختال : اأڣل  امطلظ-  44ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببامالي التوا

ٚاءاػ : الثاني امطلظ- ٛڗ  إعادع امتخ٘ع اإج  44بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببامالي التوا

 46ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب خاصغ الفصل*

 ٙاسغ حالغ بلديغ مستغانږ : الفصل الثالث  د

 48ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببالفصل مقدمغ*

 49ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببامبحث اأڣل: ماهيغ البلديغ *

ٚيف البلديغ-  49ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببامطلظ اأڣل: تع

 49ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببمفهوم الهيكل التنظيمي للبلديغ  امطلظ الثاني:-

 ت5ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب 6تة2الګ  2تة2امطلظ الثالث: ااحصائياػ الخاصغ بالبلديغ من -

 



انيغ ماهيغ : الثاني امبحث*  53ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببالبلديغ مي

انيغ اعداد : اأڣل  امطلظ-  53بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببعليها التصويت ڣ امي

ٚع ٚيف : اأڣل  الف انيغام تع  53ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببي

ٚع انيغ اعداد : الثاني الف  53ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببامي

انيغ نفقاػ : الثاني امطلظ-  54بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببالبلديغ مي

ٚاداػ : الثالث امطلظ- انيغ ي  55بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببالبلديغ مي

انيتنا من سنغ الثالثمبحث ا* ٚاداػ ڣالنفقاػ ڣالتحليل الجبائي ڣفحص مي  56ببب 6تة2-2تة2: تطٙو ااي

ٚاداػ ڣالنفقاػ-  56ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببامطلظ اأڣل: تطٙو اإي

ٚاداػ - ٛاػ لإي نجا  56ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببجبائيڢامطلظ الثاني: تحليل 

انيغ البلديغ حسظ ااقتصاد-  58 ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببامطلظ الثالث: فحص مي

ٚع اأڣل: قسږ التسيي  58ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببالف

ٚع الثاني: قسږ التجهي العمومي  64ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب الف

 68ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب*خاتمغ الفصل ب

 ة7ببببببببببببببببب*خاتمغ عامغ ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب

ٚاجع  *قائمغ ام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 : فهرس ااشكال و الجداول 

 : فهرس ااشكال-ت

 الصفح عنوا الشكل ق الشكل
 19 عناصر النظام امحاسبي ( ت-تالشكل)
 22 مراحل تنفي اإيرادا العمومي ( ت-2الشكل )

 24 مراحل تنفي النفقا العمومي ( ت-3الشكل )

 50 الهيكل التنظيمي للبلدي (3-تالشكل)

 

 : الجداول فهرس  -2

 الصفح  عنوا الجدول  ق الجدول 
 56 تطو اإيرادا والنفقا  (3-ت)الجدول 
 57 التقديرا السنوي   (3-2الجدول)
 59 اإيرادا  (3-3الجدول)
 ة6 تصنيف اايرادا حسب ابواب  (3-4الجدول )
 ت6 النفقا  (3-5الجدول )
 62 تصنيف نفقا حسب الطبيع   (3-6الجدول)
 63 حوصل قس التسيي   (3-7الجدول )
 65 نفقا التجهي عمومي  (3-8الجدول)
 65 برنامج التجهي  (3-9الجدول )
 66 برامج التجهي ت غلقها  (3-ةتالجدول)
 67 حوصل عام  (3-تتالجدول )

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املقدمة العامة



 مقٖمغ عامغ

 

 أ 

 : تمهيد

ٚجع عليڢ هي الت الحالي بالشكل امحاسبغ ڣجٕڤ ڗ ها ي ػ ڣ القٖم لګ ظهٙڤ ٙ  مع تطٙڤ ٙع ڣ تطڤ  ، الصناعغ التجا

ٙئ خاڋ ڣ ٙ  التا ٙ  تطڤ ٙيغ ااحتياجاػ حسظ امحاسبغ ٕڣ ٚڣ  . الض

ٙئ لګ امحاسبغ نشأع تعٕڤ ٙقام اخًڇاع تا  ڣ ڣ السلع ااقتصإيغ امنافع لقياٝ كإٔاع النقٖ ڣحٖع اتخاٗ ڣ اأ

ٙ  نتيجغ السلعيغ امقايضغ نظام من التخل٨ بعٖ الخٖماػ  امبإاػ نطاځ اتساع ڣ الحاصل ااقتصإڬ التطڤ

ٙڬ  من كاڗ ل٘لڊ ، اماليغ العملياػ ڣ ٚڣ ٚها تبياڗ ڣ العملياػ ه٘ه تٖڣين الض ٚځ  أث ٙف نظاميغ بط  ڣ عليڢ متعا

ٚجڤع يكفل بشكل  ا ب٘اتڢ قائما علما امحاسبغ تصبح لږ ڣ الحاجغ عنٖ ثباػ كٖليل استخٖامها بهٖف ليها ال

ٙ  بعٖ لفا صٖڣ ٚڗ  أڣاخٚ في باتشييليڤ لڤقا : اايطالي للكاتظ م ٚح ال٘ڬ عشٚ الخامس الق  مسڊ كيفيغ فيڢ ش

ٜٕڣه القيٖ يسم نظام ڣفقا العملياػ تقييٖ ڣ الٖفاتٚ ٙ  نتيجغ ڣ ام ع بفعل الصناعي للتطڤ  ڣ الصناعيغ الثٙڤ

 ٙ سساػ ضهڤ ٚكاػ ڣ ام ٕٚيغ الش  ڣ بينها فيما العملياػ ڣ امبإاػ تعٖٕ ڣ الخاصغ ڣ العامغ ، الجماعيغ ڣ الف

ها ڣ تشابكها ٙ  لګ ه٘ا إٔڥ ، تطٙڤ ٚقابغ ڣ التخطيط مجااػ في تساهږ أصبحت بحين امحاسبغ علږ تطڤ  ڣ ال

 ڣ تشغيلها عإع ڣ تسجيلها ڣ البياناػ باستقباڋ يقڤم للمعلڤماػ كنظام تعٖ امحاسبغ أڗ أڬ اإٔاء تقييږ

ٚضها ٚشيٖ في لتستخٖم ع ٙاػ ت ٚا  الت للمشاكل الحلڤڋ  يجإ في بالغغ أهميغ للمحاسبغ أصبحت به٘ا ڣ الق

سساػ تڤاجهها ٚڣعاػ نتيجغ تحٖيٖ ك٘لڊ ڣ ، ام سسغ صاحظ تهږ ا فه ، امش  ك٘لڊ تهږ بل ، فقط ام

ٚائظ مصلحغ امسيڇين، العماڋ،  الخ... الض

ٚف ٚجمغ علګ تعمل لغغ أنها عإع امحاسبغ تع ٙاػ اتخإ في تساعٖ معلڤماػ لګ اماليغ البياناػ ت ٚا  أنها كما ، الق

سسغ كل اساٝ هي ٙيغ اڣ ماليغ اڣ اقتصإيغ م سساػ ه٘ه بيڗ ڣمن ، جمها كاڗ مهما ايضا ڣ تجا  ، ام

سساػ ٙيغ م ٜٕڣه القيٖ ڣفق يعمل ڣ محاسبيا نظاما تتبع ڣ تستعمل أنها حين ، اقتصإيغ ڣ تجا   .ام

ٚع امنافسغ ينته العالم ااقتصإ أصبح حين سساػ علګ يف٩ٚ ما ه٘ا ڣ السڤځ  اقتصإ ڣ الح  ام

ٚئيسيغ الحلفغ تكڤڗ  أڗ ااقتصإيغ  علګ العمل خاڋ من ااقتصإڬ النشاط مستڤڥ  علګ مكانتها ٙسږ في ال

يغ تحقيق ٕٕٚڣ  .السڤځ  في البقاء لضماڗ ام

سساػ يمكن ڣ  شأنڢ من ال٘ڬ الفعاڋ التسييڇ نظام علګ بااعتمإ اأهٖاف ه٘ه لګ الڤصڤڋ  ااقتصإيغ للم

ٚبح أڗ ٚاقيل ڣ امخاطٚ من يقلل أڣ ي ٚاقيل تلڊ بال٘كٚ تخ٨ ڣ الع  . اماليغ الع

ٙ  سبق مما انطاقا ڣ ٚئيسيغ ااشكاليغ معالږ تتبلڤ  : في امتمثلغ ڣ ه٘ا لبحثنا ال

 

ن  تحقق في دور  العمومي للمحاسب هل  ؟ امالي التوا

ٚځ  هنا ڣمن ٚئيسيغ اأسئلغ لګ نتط  __: ال



 مقٖمغ عامغ

 

 ب 

 ؟ ڣظائفها تتمثل فيما ڣ العمڤميغ امحاسبغ ماهي 

 ؟ العمڤميغ امحاسبغ نظام تطبيق يتږ أين 

 ٛڗ  عإع في تساعٖ العمڤميغ امحاسبغ هل  ؟ امالي التڤا

 ؟ اماليغ العملياػ بتنفي٘ امكلفڤڗ  اأعڤاڗ هږ من 

ضيا  : البحث ف

 لها العمڤميغ امحاسبغ  ٙ ٛڗ  في كبيڇ ٕڣ  . امالي التڤا

 ٚڣڗ هما العامغ النفقاػ  بتنفي٘ امكلفڤڗ  ااعڤاڗ ٚف اآم  العمڤميڗ امحاسبڤڗ  ڣ بالص

  ٛڗ  . اماليغ السياسغ قبل من يتحقق امالي التڤا

 منهجي الدراس 

ٚڣحغ اإشكاليغ علګ لإجابغ ٚضياػ صحغ ڣاختباٙ امط  ال٘ڬ استطعنا التحليلي الڤصفي امنه علګ اعتمٖنا الف

ٚيغ الجڤانظ ڣتحليل ڣصڀ من خالڢ من ٙاسغ اعتمٖنا التطبيقي الجانظ ڣفي للمڤضڤع، النظ  الت حالغ علګ ٕ

ٙع خاڋ من امڤضڤع في أكٌڇ التعمق من تمكننا ٜيا سسغ له٘ه اميٖانيغ ال ٙاسغ محل ام  .الٖ

 : البحث أهدافو  أهمي

ٚفغ ڣ الحصڤڋ  علګ يساعٖ كڤنڢ حڤڋ  البحن أهميغ تتمثل  : يلي ما في تتمثل ڣ امعلڤماػ من جملغ مع

 ٙع ٚڣ ٚفغ ض سساػ علګ أهميغ من لها ما العمڤميغ امحاسبغ مع  . عامغ بصفغ الٖڣلغ ڣ ام

 ٚفغ ٛڗ  فعاليغ مٖڥ مع سساػ في امالي التڤا ٙ  ڣ ام  . فيها يلعبڢ ال٘ڬ الٖڣ

 ٚبنا أڗ البحن له٘ا يمكن ٛڗ  ڣ امحاسبغ مفهڤم من يق  . امالي التڤا

 : اموضوع اختيار مبررا

 : التاليغ لأسباب نتيجغ يكڤڗ  ، بالتحٖيٖ امڤضڤع ه٘ا اختياٙ ٕڣافع بيع من

 ٛڗ  ڣ امحاسبغ مڤضڤع معالجغ في ٙغبغ ڣ ٕافع  . فيڢ التڤغل ڣ امالي التڤا

 ٛڗ  ڣ العمڤميغ امحاسبغ أهميغ مٖڥ سسغ حاجغ مٖڥ ڣ امالي التڤا  . لهږ ام

 امڤضڤع ه٘ا حڤڋ  ثقافغ بن . 

 : تقسيما البحث



 مقٖمغ عامغ

 

 ج 

  قسمنا  البحن  الي ثاثغ فصڤڋ 

ٚڬ للمحاسبغ العمڤميغ حين  تناڣلنا في الفصل ااڣڋ  ٙ النظ ٚقنا في امبحن امب3قسمنڢ الي ااطا حن  تط

امبحن الثالن:  ڣ  امبحن الثاني: اأعڤاڗ امكلفڤڗ بالعملياػ اماليغ ڣ  العمڤميغأساسياػ امحاسبغ الي  ااڣڋ 

ٚ ڣتنفي٘ العملياػ اماليغ ٜائ  بامحاسبغ العمڤميغ في الج

سساػ العمڤميغ : الفصل الثانياما  ٛڗ امالي في ام امبحن اأڣڋ: مباحن تناڣلنا في 3فقسمناه ك٘لڊ الي  التڤا

ٚع عامغ حڤڋ  سس نظ ٛڗ  تحليل : الثاني امبحن ڣ العمڤميغاػ ام ٛڗ  اختاڋ : الثالن امبحن ڣ امالي التڤا  التڤا

 عإتڢ كيفيغ ڣ امالي

ٙاسغ حالغ بلٖيغ مستغانږ اما الفصل الثالن ه تږ تقسيمڢ الي ٕ ڣ  امبحن اأڣڋ: ماهيغ البلٖيغمباحن 3فبٖٙڣ

ٚإاػ ڣالنفقاػ ڣالتحليل الجبائي ڣفح٨ ڣامبحن  الثالن البلٖيغ ميڈانيغ ماهيغ مبحن الثانيا : تطٙڤ ااي

 .6تة2-2تة2ميڈانيتنا من سنغ 
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 :مقدم الفصل 

            

ٙقام عن العملياػ الحسابيغاڗ امحاسبغ بصفغ عامغ تعن الكتاباػ الت تعب    الخاصغ بالتنفي٘  ڇ با

ٚإاػ  اػ محٖٕع قانڤنياتقني ڣالنفقاػ بڤاسطغاإي ٚا ج ٚبط اػ خاصغ ڣ ٙتباطا، فه ت نصڤص ڣثيقا مٸ ال ا

ٚيعيغ ٗاػ الطابٸ امالي ٚٵالتش لګ تقنييڗ ڣ  ، حين خصها امش طاٙ قانڤني يهٖف  حصيل ضبط الياػ تب

ٚإاػ العمڤميغ ڣ  ٚاحل تسٖيٖ النفقاػ العمڤميغ في ظل اإي  تبڤيظ اميڈانيغ العامغ للٖڣلغ احًڇامتنظيږ م

ٚځ  ٚڬ للمحاسبغ العمڤميغ بحين سنتط عطا اهميغ لجانظ اإطاٙ النظ ٚنا علګ  ڣفي ه٘ا الفصل حص

ٚيفاػ مختلفغ للمحاسبغ العمڤميغ  ٚ مبإئها ڣ لتع ك ڣڋ اما امبحن الثاني ٗڣ مجاڋ تطبيقها ڣه٘ا في امبحن ا

ڣ فخصصناه لأعڤاڗ امكلفڤڗ  ٚ مهامهږ ڣمس ك خيڇ  لياتهږبها بتنفي٘ العملياػ اماليغ ٗڣ ڣبالنسبغ للمبحن ا

ٚاحل تنفي٘ العملياػ اماليغ  ٚ ڣك٘لڊ م ٜائ  العمڤميغبفشمل امحاسبغ العمڤميغ في الج

لګ ثاف مباحن كالتالي:  ڣال٘ڬ قسږ 

 

ل: أساسيا امحاسب العمومي  امبح اأ

 امبح الثاني: اأعوا امكلفو بالعمليا امالي

: امحاسب تنفي العمليا امالي العمومي امبح الثال ائر   في الج
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ل:امبح    أساسيا امحاسب العمومي  اأ

ٚڥ       خ ٚڣٵ علږ امحاسبغ ا محاسبغ  اماليغ،امحاسبغ  مثل:تعٖ امحاسبغ العمڤميغ علما أكٌڇ تميڈًا عن ف

ٚف عليڢ في ه٘ا الفصلب يميڈها،تكاليڀ ب ب بڣه٘ا ما لها من طابٸ خاص   ڣهڤ ما سنحاڣڋ التع

ل:امطل   مفاهي حول امحاسب العمومي  اأ

ٙيڀ الخاصغ بامحاسبغ العم لګ ه٘ه التعا  بڤميغ قبل اڗ نحاڣڋ تقٖيږ عاما لهاسنتع٩ٚ فيما يلي 

:التعري القانوني للمحاسب -ت   العمومي

 ت1طبقغ علګ تسييڇ النقٕڤ العامغ ت هي مجمڤعغ القڤاعٖ ام

ٚيعاػ ڣامحاسبغ العمڤميغ حين تحٖٕ أحكام القڤانيڗ ڣالتنظيماػ في ت      هناڅ عاقغ قڤيغ بيڗ التش

ڗ أحكام  ساٝ ف مختلڀ الٖڣڋ القيٕڤ الت يتڤجظ علګ امحاسبغ العمڤميغ التقيٖ بها، ڣعلګ ه٘ا ا

ثيڇ مب ٚيعاػ اماليغ لها انعكاساػ ڣت ٚ علګ إٔڣاػ امحاسبغ العمڤميغ؛  التش  اش

سباب له٘ه   ٙ تعتبڇ امحاسبغ العمڤميغ مإع يغلظ عليها ا ٙ  اإطا طا ٚڬ ب ٜائ ٚٵ الج ٗ خصها امش القانڤني 

ٙقږ  حكام القانڤڗ  لڊ ڣفقا  ّٙ في  ت2-ة9قانڤني خاص بها، ٗڣ ڣامتعلڄ بامحاسبغ  ة99تأڣػ  24ام

ا قان ٚڣعيغ العملياػ العمڤميغ، ڣال٘ڬ يضٸ قيٕڤ مڤاڋ العمڤميغ لضماڗ مش ٚاقبغ ا ڤنيغ ڣتنظيميغ لتسييڇ ڣم

ٕٙ اماليغ ڣحمايتها من كل التاعباػ؛ مثل للمڤا  اماليغ للٖڣلغ ڣلتحقيڄ ااستعماڋ ا

ٚف ڣامحاسبيڗ العمڤمييڗ في مجاڋ  ٚ بالص ڣلياػ كل من اآم خيڇ الًڈاماػ ڣمس لګ ٗلڊ، يحٖٕ ه٘ا ا ضافغ 

ٜينغ العمڤميغ ڣتنفي٘ اميڈانيغ العامغ للٖڣلغ، ڣنتيجغ ل٘لڊ يعتبڇ امحاسظ في تسييڇ  العملياػ اماليغ للخ

ٚيعيغ امعمڤڋ بها، لكڤنڢ مع٩ٚ للعقڤباػ  ٜما باحًڇام متطلباػ النصڤص التش امحاسبغ العمڤميغ مل

ٚقاب ڣڋ أمام هيئاػ ال ضافغ لكڤنڢ مس  ب2تغ عن اماڋ العامامنصڤص عليها في حالغ عٖم احًڇامها، 

 

 

                                                                                       

ٚع لنيل شهإ ماجيسًڇ، تخص٨ ت  ٚقابغ علګ اماڋ العام، م٘ك سييڇ شڤيخي ساميغ، أهميغ ااستفإع من اآلياػ الحٖيثغ ڣامنظٙڤ اإسامي في ال
 ٚ بث، ص: تتة2ةةتة2تلمساڗ،  بالقائٖاماليغ العامغ، جامعغ أبڤ بك 1

  

فيذ العمليات امالية للدولةشال زهير،   ظمات، جامعة ، خصص دكتورا، أطروحة آفاق إصاح نظام احاسبة العمومية اجزائري اخاص بت تسير ام
.6-5ص: ، ص، 2013/2014أحمد بوقرة بومرداس، اجزائر،  2
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 : التعري التقني للمحاسب-2

 ت1التعليماػ ڣالتنظيماػ امتعلقغ بتصنيڀ الحساباػتهي مجمڤعغ 

ٚيڀ جٖ ضيقايعتبڇ هت ٚ مٖلڤڋ امحاسبغ العمڤميغ في تقني٘ا التع غ ع٩ٚ الحساباػ الهيئاػ ، حين يحص

لګ ٗلڊ العملياػ العمڤمي ضافغ  ٚ ، مٸ أڗ مجالها يشمل  م ٚف ڣامحاسبيڗ العمڤمييڗ، اماليغ ل ين بالص

ڣلياػ  ب2تڣالًڈاماػ ڣمس

 :تعري اإدا للمحاسب العموميال -3

ٚف امحاسبغ العمڤميغ انها ت      ٙيغ تع ٕا  ٚ ظيږ ڣظيفغ تنت قڤاعٖ ع٩ٚ الحساباػ العمڤميغ ڣ من ڣجهغ نظ

ٚيڀ يبقى هڤ اآخامحاسبيڗ العمڤمييڗ ت ٚيڀ ، غيڇ أڗ ه٘ا التع ٙيغ في ه٘ا التع ا كڤڗ السمغ اإٕا ٚ محٖٕڣ

ٚف ڣ تسظيږ ڣظيفغ امحاسبيڗ العمڤمييڗ ڣ تتسږ في تن ٚين بالص ك٘ا مختلڀ الجڤانظ تثن تنظيږ ڣظيفغ اآم

ٚين الت تٖخل ضمن تطبيڄ قڤاعٖ امحاسبغ العمڤميغ  ؛اآخ

ٙيڀ السابقغ ڣ مما سبڄ يمكن جمٸ مختلڀ الجڤان      ٚيڀ الشامل للمحاسبغ تقٖيږ الظ الت مستها التعا تع

حكام القانڤنيغ الت تبيڗ ڣ ت تعنالعمڤميغ ٚاقبغ تحكږ كيفيغ ت امحاسبغ العمڤميغ كل القڤاعٖ ڣا نفي٘ ڣم

ڬ ڣامجل٠ الشعب الڤطن ڣمجل٠  اميڈانياػ ڣالحساباػ ڣالعملياػ الخاصغ بالٖڣلغ ڣامجل٠ الٖستٙڤ

سساػ العمڤميغ ٗاػ الطابٸ اػ امحليغ ڣ الحساباػ ڣاميڈانياػ املحقغ ڣالجماع ٙڬبام كما تبيڗ  اإٕا

ڣلياتهږ ٚف ڣامحاسبيڗ العمڤمييڗ ڣمس ٚين بالص تنفي٘ اميڈانيغ كل من النفقاػ ، ڣيقصٖ بالًڈاماػ اآم

ٚف أڣ امحاسبيڗ ڣ  ٚين بالص م ٚإاػ كما تبيڗ امحاسبغ ك٘لڊ كيفيغ الحساباػ سڤا بالنسبغ ل تحصيل اإي

 ب3تييڗالعمڤم

 

 

 

 

 

                                                                                       

ٚجٸ سابڄ ال٘كٚ،   ٛهيڇ، م تص:شهاڋ  1

  

ٚع ماجيسًڇ، تخص٨ ماليغ، جامعغ سعٖ ٕحلظ البليٖع، ص:  ٙڣٝ امحاسبغ العمڤميغ، م٘ك ٜين، ٕ ڬ ال ب 4منصٙڤ 2

  

ٚجٸ سابڄ ال٘كٚ، ص:   ٜين، م ڬ ال ب5منصٙڤ 3
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 اشكالها: مبادئ امحاسب العمومي امطل الثاني

ل  رعالف   مبادئ امحاسب العمومي :اأ

 للمحاسبغ العمڤميغ ثاف مبإ هي: 

 امبدأ القانوني:1-

ٚ بالصٚف، امحاسظ العمڤمي(  في       ٙع للمڤظڀ )اآم ٚڅ امبإ ٚصغ هي ت ٚصغ ڣالعمل، الف الفصل بيڗ الف

ٙ تنفي٘ اميڈانيغ، ڣالتنظيږ هڤ العمل ڣفڄ القڤانيڗ ڣالقڤاعٖ خاصغ تلڊ  طا لڊ في  ٛ مهمغ ما ٗڣ نجا في كيفيغ 

ٙجغ في قانڤڗ اماليغ ڣاميڈانيغب  امٖ

-2:  امبدأ اإدا

ٛ في ال       نجا ٚف ڣامحاسبيڗ العمڤمييڗ، فعليڢ تنفي٘ اميڈانيغ يضمها كل امساهميڗ في  ٚ بالص فصل بيڗ اآم

ٚخ٨ بها بمڤجظ اميڈانيغب ڣه٘ه  ٚإاػ، ڣتلڊ امتعلقغ بٖفٸ النفقاػ ام العملياػ امتعلقغ بتحصيل اإي

ٙييڗ يميڈ بينهږ حسظ طبيعغ الڤظائڀ  ٕا ٜها أعڤاڗ  ٕعالعملياػ ينج ٚف ڣامحاسبڤڗ ڣ  ام ٚين بالص هږ اآم

 العمڤميڤڗ يعتبڇ مبٖأ أساس  م مبإ امحاسبغ العمڤميغ ڣيخضٸ لعٖع أسباب ڣهي:

 ٙيغ ڣمهمغ ماليغب ٕا  تتعلڄ الڤظيفتيڗ بمهمتيڗ مختلفتيڗ: مهمغ 

  تجنظ تٖاخل امهامب 

 اػب  اختاف الكفا

 أما مبڇٙاػ ه٘ا امبٖأ فتتمثل فيما يلي:

  ما عن ٕين  التخصص:تقسي مهام ٙع  ٚإاػ أڣ النفقاػ هي في مضمڤنها عبا كل عمليغ متعلقغ باإي

ٙإاػ( أڣ ٕين يقٸ علګ عاتڄ الٖڣلغ مثل تعييڗ  للٖڣلغ لٖڥ الغيڇ مثل سنٖ أڣ أمٚ التحصيل )تحصيل اإ

ٙيغ ڣاماليغ بالتالي فاختاف  مڤظڀ )ٕفٸ النفقاػ( في كلتا الحالتيڗ ا بٖ من القيام بجملغ من امهام اإٕا

عڤاڗ امكلفيڗ باإنجاٛب  امهام يتطلظ اختاف ا

: ك مڤاڋ،  امراقب امشت ٚكيغ ا مڤاڋ( أڬ ح ٚڣه ا ٚف يمسكڤا حساباػ التسييڇ )ٕخڤڋ ڣخ ٚڣڗ بالص اآم

ڣلياػ، ٙنغ الحساباػ ڣاكتشاف امخالفاػ ڣبالتالي: تحٖيٖ امس ٚيڄ مقا ٚاقبغ عن ط  ڣه٘ا ما يسهل عمليغ ام

ٚاقظ امحاسظ العمڤمي ڣالعك٠ صحيِب ٚف ي ٚ بالص ٚاقبغ امتبإلغ، باآم  كما تسهل للم
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ٙع اماليغ فمن  حد النشاط امالي: ا ٚاقبغ ٛڣ مڤاڋ العمڤميغ تڤضٸ في حساب ڣاحٖ تحـ م بما أڗ كل ا

ٚع يخضعڤڗ لها في التعييڗ، الًڇقيغ، ال فصلببب، كما الطبيعي أڗ يكڤڗ كل امحاسبيڗ تحـ سلطتها امباش

نشطغ اماليغ )االيغ العامغ(ب ٚاقبغ كل ا  يسمِ بم

 امبدأ التقني:3-

جيلها حسظ       ٚ اميڈانيغ يجظ ت ٚإاػ لٖفٸ النفقاػ حسظ ه٘ا امبٖأ، مجمڤٵ عناص عٖم تخص٨ اإي

ٛيإع أڣ نقصاڗ ڣه٘ا امبٖأ تحكمڢ قاعٖتاڗ:  قيمها الفعليغ ٕڣڗ 

 : ل ٙها  القاعد اأ مڤاڋ مهما كاڗ مصٖ سسغ عمڤميغ، ڣكل ا نشطغ اماليغ لكل م ڣحٖع ا

ٙڬ  تستعمل لتغطيغ نفقاتها مهما كانـ طبيعتهاب ينتٌ عن ه٘ه القاعٖع ڣجٕڤ صنٖڣځ ڣاحٖ ڣحساب جا

كٖه امإع  سسغ عمڤميغ، ڣه٘ا ما ت من قانڤڗ امحاسبغ العمڤميغ تامحاسظ لڢ  44تڣاحٖ لكل م

ٙڬ ڣاحٖتبصنٖڣځ ڣاحٖ، ڣ  ٙع اماليغ حساب جا ا ٚخي٨ من الٛڤ  بمڤجظ ت

 تشكل جملغ من القاعد الثاني ٗ مڤاڋ العمڤميغ  ٜينغ من قبل الٖڣلغ ڣك٘لڊ ا : تسييڇ الخ

ٚف الٖڣلغب سساػ العمڤميغ ڣالت تسيڇ من ط ٚف ام  ااستعٖإاػ اماليغ الت تڤضٸ تحـ تص

 : أشكال امحاسب العموميالفرع الثاني

 امحاسبغ العمڤميغ تمسڊ للسنغ الكاملغ ڣهي فًڇع تنفي٘ اميڈانيغ ڣتشمل:      

 لڊ مٖع سنغب  العملياػ امتعلقغ بتنفي٘ اميڈانيغ ڣبالتالي الڤثائڄ املحقغ بها ٗڣ

 ٜينغب  عملياػ الخ

 عملياػ التسڤيغب 

ٚاقبغ  بما       عام السلطاػ بنتائٌ م ٚاقبتها، ڣ لګ تحٖيٖ ڣتنفي٘ العملياػ ڣم أڗ امحاسبغ تهٖف أساسا 

ٙيغ( ڣجٜ مالي )محاسبغ ماليغ(ب ٕا ٙڬ )محاسبغ  ٕا ٜأين: جٜ   التسييڇ، فه تتكڤڗ من ج

-1: ي  امحاسب اإدا

 ٚ ڣام ٙاػ امتعلقغ بتنفي٘ اميڈانيغ، تضٸ ا ٚا ٚإاػ، هي محاسبغ اتخاٗ الق امتعلقغ بٖفٸ النفقاػ ڣتحصيل اإي

ٙع اماليغ، فمحاسبغ االًڈاماػ ه٘ه، تسمِ بمتابعغ  ا ٜ في ٛڣ ٚك ٚاقظ امالي ڣتتم ٚف ڣام ٚ بالص تسڊ من قبل اآم

ٚ منها فعاب  استخٖام ااعتمإاػ املًڈم بها ڣامتڤف

-2:  امحاسب امالي
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مڤاڋ، ڣيتږ هي محاسبغ عملياػ الٖفٸ ڣالتحصيل فه عك٠    ٚكغ ا ٙيغ، تهتږ خاصغ بح امحاسبغ اإٕا

ٜع ڣفڄ أسلڤبيڗ محاسبييڗ: جيل العملياػ امج  ت

 :)ٚإ أڣ ٕفٸ لنفقغ  التسجيل البسيط )القيد امنفرد ڣفڄ ه٘ا النظام كل عمليغ تحصيل لإي

مڤاڋ حسظ امصلحغ أڣ القسږ ٚكغ ا ضافي تقيٖ فيڢ ح ٚع ڣاحٖع في ٕفًڇ اليڤميغ  جيل م ڣطبيعغ  ت

 النشا٭ب

 :) د د )القيد ام ٚئيسيڤڗ  التسجيل ام ه٘ا النظام امحاسب امتبٸ من قبل امحاسبڤڗ ال

ٕٙ اماليغ، ڣيضٸ حساب  ٙڬ، أميڗ الڤايغ، محصل امڤا سساػ العمڤميغ ٗاػ الطابٸ اإٕا ٜينغ، ام للخ

ٙهاب جل فيڢ العملياػ بامبلغ حسظ طبيعتها ڣمصٖ ٚ مٖين ت خ  ٕائن ڣ

ٚف امحاسبڤڗ ڣالبع٬ امحاسبغ اماليغ تماٝٙ باستخٖام مجمڤعغ من ال   حساباػ بعضها يمسڊ من ط

عڤاڗ ا يقڤڣڗ بتنفي٘ عمليغ  ا ا ٚف بالحساباػ النظاميغ ڣتمسڊ من قبل أعڤاڗ امحاسبيڗ، ه ٚ ڣتع اآخ

ٜع من قبل  ٚاجعغ كل العملياػ امنج ٚإاػ ڣعمليغ ٕفٸ النفقاػ، بل مهمتهږ تتمثل في تجميٸ ڣم تحصيل اإي

ٜينغ ڣأهږ ه٘ه الحساباػ: امحاسبڤڗ مثل الڤكالغ ٜيغ محاسظ الخ ٚك  ام

 : ٚڣف الت نف٘ػ فيها اميڈانيغ تقٖم  الحساب اإدا ٚ بالٖفٸ، كل الظ ڣهڤ الحساب ال٘ڬ يضمڢ اآم

ٙيغ للهيئغ الت صإقـ علګ اميڈانيغ للحكږ علګ سامغ أڣ عٖم سامغ التنفي٘ كما يجظ  الحساباػ اإٕا

ٛمغ مجل٠ امحاسبغ في أجل أقصاه أڗ تسلږ مٸ ڣثائڄ اإثباػ ا جڤيليغ من السنغ امڤاليغ للسنغ  ة3لا

 امنتهيغب

 : ٙنتڢ  حساب التسيي مڤاڋ العمڤميغ ڣمقا هڤ الحساب ال٘ڬ يبيڗ من خالڢ امحاسظ كيفيغ تسييڇ ا

ٛمغ مجل٠ امحاسبغ في ن ٚفقا بڤثائڄ اإثباػ الا ٙڬ، يجظ أڗ يقٖم ه٘ا الحساب م ف٠ بالحساب اإٕا

ٚمغ ڣقبل  ة3اآجاڋ السابقغ:  ٜينغ  تةجڤيليغ السنغ امڤاليغ للسنغ امنص سبتمبڇ بالنسبغ محاسظ الخ

 ڣمحاسظ البڇيٖ ڣامڤاصاػب
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: أهداف  ام  مجال تطبيق امحاسب العمومي طل الثال

 بامحاسبغ العمڤميغ يليڢ مجاڋ تطبيڄ ،ٖاف امحاسبغ العمڤميغيتناڣڋ ه٘ا امطلظ ع٩ٚ مختلڀ أه

ل   ب: أهداف امحاسب العموميالفرع اأ

لګ تڤفيڇ بياناػ ڣ تهٖف امحات معلڤماػ مڤضڤعيغ ٗاػ مصٖاقيغ حڤڋ نشا٭ القطاٵ العام سبغ العمڤميغ 

ٚف ڣ  ٚشإع في ص لګ التحٖيٖ الصإځ ڣ  تٖاڣڋ اماڋ العاممن أجل تحقيڄ الشفافيغ ڣال ٗلڊ بهٖف الڤصڤڋ 

 ب1تنتائٌ تنفي٘ العملياػ للٖڣڋ لي ڣ كامل عن امڤقڀ امامٸ اإفصاٍ ال

 يلي:فيما يمكن تحٖيٖ أهٖاف امحاسبغ  ،ڣفي ه٘ا اإطاٙت

  ٚإاػ الٖڣلغ ڣ ي ٚقابغ اماليغ ڣالقانڤنيغ علګ  ٚإاػ ڣ  ٗلڊف٩ٚ ال كٖ بتتبٸ عملياػ تحصيل اإي الت

ٚإاػ امستحقغ للٖڣ   التنظيماػ امعمڤڋ بهاالقڤانيڗ ڣ لغ قٖ تږ تحصيلها ڣفڄ من أڗ جميٸ اإي

  ٚقابغ اماليغ ٚڣفاػ الٖڣلغ ڣ ف٩ٚ ال ڣڋ ڣالقانڤنيغ علګ مص جيل عملياػ اإنفاځ اڣا ب ٗلڊ بت

ٚڣفاػ  ٚيقغ تمكن من تتبٸ اإنفاځ بحين ا تتجاٛڣ امص من قبل السلطغ  ااعتمإاػ امخصصغبط

ڣجڢ امخصصغ  )أڬ  لها(أڗ اإنفاځ تږ في ا

 ٚيڀ امساعٖع ف ٛمغ تتع ٚيڄ تڤفيڇ البياناػ التحليليغ الا لڊ عن ط ٙ ٗڣ ٚا : امالي ااعتمإي اتخاٗ الق

خٚ يتږ ا ٙع عن مبلغ من النقٕڤ أڣ أڬ مصٖٙ  ٛه بغ٩ٚ القيام بنشا٭ محٖٕ ڣ عبا لګ حتجا الڤصڤڋ 

 القيٕڤ الخاصغ بها(ظيماػ ڣ هٖف يتفڄ مٸ التن

 ٚينتحٖيٖ العاقاػ بيڗ ك ٚف ڣ  ل أنڤاعها خاصغ اآم  امحاسبيڗ العمڤمييڗ بالص

  ٙ ٛمغ لتڤضيِ النتائٌ  اظها ليغ امًڇتبغ اماااقتصإيغ ڣ نتائٌ تنفي٘ قانڤڗ اماليغ مٸ تقٖيږ البياناػ اا

مڤاڋ العمڤميغ علګ أنشطغ الٖڣلغ ڣ   تقييږ تسييڇ ا

هٖاف لګ ه٘ه ا ٕ ضافغ  ٚڥ أڗ النظام امحاسب الفعاڋ يجظ أڗ يصمږ حين ي ٙقابغ هناڅ من ي لګ  ڬ 

ٚاجعغ الٖاخليغ ڣ  ٙع البڇامٌ ڣام ٕا مڤاڋ ڣالعملياػ ڣ ٙيغ علګ ا  ااقتصإيغالتقييږ بحين يفح٨ النتائٌ ٕا

ٙ لحكڤميغ بما في ٗلڊ تحٖيٖ تكلفغ أللبڇامٌ ا نشطيغ في تنفي٘ البڇامٌ ڣ ٕا الجهاػ اإٕا  ب2تغ امخطط لهاا

                                                                                       

ٚجٸ سابڄ ال٘كٚ، ص:  ٛهيڇ، م بتتشهاڋ  1
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 : مجال تطبيق امحاسب العموميالفرع الثاني 

ٙيغ العم ت     ڤميغ غيڇ الهإفغ لتحقيڄ بصفغ عامغ يتږ تطبيڄ نظام امحاسبغ العمڤميغ علګ الڤحٖاػ اإٕا

ٚبِ، ڣ  ٚ عن مفهڤم الت تتٖاڣڋ اماڋ العام ال من أجل تقٖيږ خٖمغ عامغ أڣ تحقيڄ منفعغ عامغ، بغ٬ النظ

ٙع، حين تمڤڋ نشاطها من ااعتمإاػ اماليغ امخصصغ لتنفي٘ اميڈانيغ العامغ للٖڣلغ، ڣعلګ  ٚبِ أڣ الخسا ال

ٙڬ للٖڣلغ ڣهي  ٛ اإٕا ساٝ فاڗ امحاسبغ العمڤميغ تطبڄ في ڣحٖاػ الخٖماػ العامغ ڣڣحٖاػ الجها ه٘ا ا

ٜڬ لي٠ ل ٙم  ب1تڢ عاقغ بالتكلفغڣحٖاػ تقٖم خٖماتها للجمهٙڤ من ٕڣڗ مقابل أڣ بمقابل 

ٚٵ مجاڋ تطبيڄ امحاسبغ العمڤميغ ڣفقا ت      ٚ امش ٚ فقٖ حص ٜائ ڣلګ من القانڤڗ  حكامأما في الج امإع ا

العمڤميغ تطبڄ تنفي٘  امحاسبغالت تن٨ علګ أڗ أس٠ ڣقڤاعٖ غ، ڣ امتعلڄ بامحاسبغ العمڤمي ت2ةة9ٙقږ 

 اميڈانياػ التاليغ:

  العملياػ اماليغ الخاصغ بالٖڣلغ؛اميڈانياػ ڣ 

  مغ ڣمجل٠ ، مجل٠ ا ڬ، امجل٠ الشعب الڤطن اميڈانياػ ڣالعملياػ الخاصغ بمجل٠ الٖستٙڤ

 امحاسبغ؛

 العملياػ اماليغ للميڈانياػ املحقغ؛ 

 العملياػ اماليغ للجماعاػ اإقليميغ )ميڈانيغ الڤاياػ ڣالبلٖياػ(؛ 

 سساػ العمڤميغ ٗاػ الطاب ٙڬ؛ام  ٸ اإٕا

ڣبنا علګ ٗلڊ يمكن ااستنتاه أڗ مجاڋ اختصاص امحاسبغ العمڤميغ يمتٖ ليشمل مختلڀ ڣحٖاػ     

 ب2تڤيل نشاطها بهٖف تحقيڄ خٖمغ عامغالقطاٵ العام الت تستفيٖ من عمڤميغ لتم

 

 

  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                               

ٚيغ  ٙاسغ حالغ: بلٖيغ الطڤاه ٛڗ امالي، ٕ ٙشيٖع، ٕٙڣ امحاسبغ العمڤميغ في التڤا ٙڣڥ  ٚع لنيل شهإع ليسان٠، تخص٨ اماليغ ڣامحاسبغ، ٕ ، م٘ك
ع،  بةت، ص:ثتة2ةتتة2جامعغ مستغانږ، ٹ منشٙڤ 2

 

ٚڣڗ، أساسياػ ا  ٜ عبٖ ه عبٖ السام أحمٖ ڣآخ ٚك ٚع،  محاسبغ الحكڤميغ ڣامحلياػ، م ، القاه ٚع للتعليږ امفتٍڤ ب28، ص:ةةة2جامعغ القاه 1

  

ٚجٸشهاڋ   ب8ص: ، ال٘كٚسابڄ  ٛهيڇ، م 2
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 امبح الثاني: اأعوا امكلفو بتنفي العمليا امالي

ٜمغ ت    ٚإاػ ڣنفقاػ الهيئاػ العمڤميغ للسنغ اماليغ في شكل ڣثيقغ قانڤنيغ مل ڗ التحٖيٖ امسبڄ مجمل اي

عڤاڗ امكلفيڗ بتنفي٘ العملياػ اماليغ له٘ه الهيئاػب ڣمن أجل  ٚيغ ا ڣهي اميڈانيغ، يعن ف٩ٚ قيٕڤ علګ ح

ٙمغ يتږ بمقتضاها  ٚخ٨ بها في ااحًڇام الفعلي له٘ه القيٕڤ ڣجٖػ قڤاعٖ صا ٚإاػ ڣالنفقاػ ام تنفي٘ اإي

ٚاقبغ عملياػ التنفي٘ب فالنظام القانڤني لتنفي٘ اميڈانيغ كلڢ  اميڈانيغب ڣمن بيڗ ه٘ه القڤاعٖ تلڊ الخاصغ بم

نها ضماڗ ااستخٖام القانڤني لأمڤاڋ العمڤميغ ٚقابغ الت من ش ٚع ال  بتيتمحٙڤ حڤڋ فك

ٚع يبتٖ خاصغ ف   عڤاڗ بتنفي٘ العملياػ ڣتجسيٖ ه٘ه الفك ي اضطاٵ ثاف فئاػ متميڈين ڣمستقليڗ من ا

ٚاقبيڗ امالييڗ ٚف ڣفئغ امحاسبيڗ العمڤمييڗ ڣفئغ ام ٚين بالص ڣه٘ا  ت1اماليغ للهيئاػ العمڤميغ، هږ: فئغ اآم

ٚف ڣامحاسظ العمڤميب ٚ بالص لګ مبٖأ الفصل بيڗ اآم ضافغ  ٚځ لڢ في ه٘ا امبحن   ما سنتط

ل: اآمر بالصرفامطل   اأ

خاص امكلفڤڗ ت ٙا )بامعن الڤاسٸ للفٴ مٖيٚ( هيئاػ عمڤميغ، أڬ ا ٚف هږ مبٖئيا، مٖ ٚڣڗ بالص اآم

ٙيغ، فهږ  ٙع ڣتسييڇ الهيئاػ )امصالح(، حين أڗ صاحياتهږ اماليغ ليسـ مكملغ أڣ تابعغ لصاحياتهږ اإٕا ٕا ب

نما تلحڄ بهږ ه٘ه الصفغ ٗا ا يمثلڤڗ سلكا متخصصا يضطلٸ  بمهام التسييڇ امالي للهيئاػ العمڤميغ، ڣ

ب ٙا ٚف هږ مٖ ٚين بالص ڗ كل اآم ٙأٝ ه٘ه الهيئاػب ڣعليڢ يمكن القڤڋ  هږ علګ  ٚف( لڤجٕڤ ٚ بالص م أما  )

ٙئي٠ مجل٠ ام سا الهيئاػ العمڤميغ، مثل  حاسبغ، لي٠ لڢ صفغ العك٠ فهڤ لي٠ ٕائما صحيحا )بع٬ ٙ

ٚ با ٚف(اآم  ب2تلص

ا  تعري اآمر بالصرف: : أ

ٚف كما يلي:تيعٖ ت2-ة9من القانڤڗ  23امإع ت ٚ بالص ٚف اآم ٚف في  امتعلڄ بامحاسبغ العمڤميغ تع ٚا بالص م

ليها في امڤإ   ٙ هل لتنفي٘ العملياػ امشا خ٨ م بحكږ التعييڗ  ت2، ة2، 9ت، ثت، تتمفهڤم القانڤڗ كل 

 ٚ ٚع أعاه ڣتنته صفغ اآم ليها في الفق  ٙ أڣ اانتخاب لڤظيفغ لها من بيڗ الصاحياػ تحقيڄ العملياػ امشا

ٜڣڋ  ٚف قانڤنا ڣت  به الڤظيفغه٘ه الصفغ مٸ انتها ه٘بالص

ڣڋ عن تسييڇ    ٚف باسږ ڣلفائٖع الٖڣلغ، يعيڗ مس ٚ بالصٚف هڤ مڤظڀ يتص ڗ اآم ساٝ ف ڣعلګ ه٘ا ا

ٚفڄ العام  ڣڋ امكلڀ بتنفي٘ ميڈانيغ ام نڢ امس ٙڬ  ٚفڄ عام حين يضطلٸ بمهام ماليغ مكملغ لنشاطڢ اإٕا م

                                                                                       

ٚجٸ سابڄ ال٘كٚ، ص:  بتتشڤيخي ساميغ، م 1

  

ٚجٸ سابڄ ال٘كٚ، ص:   ٙشيٖع، م ڬ  تتٕٙڣ 2

  



ل                             اإطا النظر للمحاسب   العموميالفصل اأ

 

 

11 

ٚف النف ٚ ص ٚ أڣام ٚي ٚإاػ ڣالت تمثل السنٖ ال٘ڬ يقڤم بتسييڇه، ڣبالتالي، يقڤم بتح ٚ تحصيل اإي قاػ ڣأڣام

ٚخصغ في اميڈانيغ  ب1 تالقانڤني ال٘ڬ بڤاسطتڢ يقڤم امحاسظ العمڤمي بتنفي٘ العملياػ اماليغ ام

 تصني اآمر بالصرف:: ثانيا

ٙئيسيڤڗ أڣ  ت2-ة9من القانڤڗ  25حسظ امإع  ت  ٚف هږ  ٚين بالص ڗ اآم امتعلڄ بامحاسبغ العمڤميغ، ف

 ثانڤيڤڗ أڣ ڣحيٖڣڗ:

:-ت ٙأٝ  اآمر بالصرف الرئيسيو ٚع صاحياػ اميڈانيغ ڣال٘ين هږ علګ  ڣهږ من منحـ لهږ مباش

ٚإاػ ڣالنفقاػ للمي لڊ بتحٖيٖ اإي  ڈانيغبالشخ٨ امعنڤڬ العمڤمي ٗڣ

2-: ٙقږ  29حسظ امإع  اآمر بالصرف الثانويو ڗ ت  ت2-ة9من القانڤڗ  امتعلڄ بامحاسبغ العمڤميغ ف

ٜع علګ الڤظائڀ امحٖٕع في امإع  ٚك سا امصالح غيڇ امم ڣلڤڗ بصفتهږ ٙ ٚف الثانڤيڤڗ مس ٚڣڗ بالص  23اآم

 أعاهتب

ٙ اإقليم امعيڗ فيڢ ڣبتفڤي٬ من  أڬ ٛ عملياػ اميڈانيغ في حٖٕڣ مجاڋ اختصاصهږ ڣفي اإطا نجا يقڤمڤڗ ب

ب ڣالتفڤي٬ من اممكن أڗ يكڤڗ تفڤي٬ سلطغ أڣ تفڤي٬ تڤقيٸب ٚئيس  ٚف ال ٚ بالص ٚ اآم ي  الٛڤ

3-: ٚف الڤحيٖ يعٕڤ للڤالي في تنفي٘ه ل اآمر بالصرف الوحيد عملياػ التجهيڈ اختصاص اآمٚ بالص

ٜ )امإع  ٚك  ب2تامتعلڄ بامحاسبغ العمڤميغ( ت2-ة9من القانڤڗ  ث2العمڤمي غيڇ امم

 مهام اآمر بالصرف:: ثالثا 

ٚيڄ تنفي٘ ت ڣڋ امباشٚ عن ضماڗ السيڇ الحسن لڤحٖاػ القطاٵ العام عن ط ٚف امس يعتبڇ اآمٚ بالص

ٚف ڣامحاسظ العمڤمي ميڈانيغ الهيئغ العمڤميغ امكلڀ بتسييڇها، ڣتطب ٚ بالص يقا مبٖأ الفصل بيڗ مهام اآم

ٚاحل  ٚف بتنفي٘ ام ٚ بالص ٜائٚ، يخت٨ اآم ٚڬ لنظام امحاسبغ العمڤميغ في الج ال٘ڬ يعتبڇ بمثابغ العمٕڤ الفق

ٚ بالٖفٸ من جانظ م ٙ سنٖ ا صٖا اػ االًڈام، التصفيغ ڣ ٚا ج ٙيغ للعملياػ اماليغ، حين يقڤم بتنفي٘   اإٕا

ٚحلغ اإثباػ ڣال ٚف بتنفي٘ م ٚإاػ يقڤم بالص ٚ النفقاػب أما من جانظ اإي م ٚيٚ سنٖ ا تصفيغ ڣتح

  ت3 بالتحصيل

ٚ امڤاليغ:        ٙڬ ال٘ڬ يتضمن العناص عٖإ الحساب اإٕا ٜم في نهايغ كل سنغ ب ٚف مل ٚ بالص  ڗ اآم

                                                                                       

ٜائٚ، ٕيسمبڇ  ٚغيـ، أساسياػ امحاسبغ العمڤميغ، تخص٨: علڤم التسييڇ، جامعغ محمٖ الصٖيڄ، جيجل، الج 3ت، ص: 5تة2عبٖ الحميٖ م 1

  

ٚجٸ سابڄ، ص  ٛهيڇ،ت م ب5ةتشاڋ  2

  

3

ٛهيڇ،ت  -  ٚجٸ سابڄ، ص شاڋ   بتةتم



ل                             اإطا النظر للمحاسب   العموميالفصل اأ

 

 

12 

 ٚف من جانظ ت ٚإاػ: تتضمن محاسبغ اآمٚ بالص ٚإاػ بياناػ ماليغ في شكل محاسبغ اإي اإي

اػب ٙها ڣك٘لڊ التخفيضاػ أڣ اإلغا صٖا ٚإاػ الت تږ  ٚ تحصيل اإي ٚ كل أڣام  جٖاڣڋ تظه

  حجږ نفقاػ التسييڇ ڣالتجهيڈ املًڈم بها بالنسبغ ٙ ظها لګ  محاسبغ االًڈاماػ: تهٖف ه٘ه امحاسبغ 

ٙخ٨ البڇامٌ ڣاعتمإاػ الٖفٸ السنڤيغب  لګ 

  محاسبغ أڣ ٚ ٚف: يمسڊ اآم ٚ الص ٚف محاسبغ ڣفڄ القيٖ الڤحيٖ ام  ب1تبالص

لي اآمر بالصرف:: ابعا  طبيع مس

ڣلڤهن  ت2-ة9من قانڤڗ  32تن٨ امإع ت ٚف مس ٚڣڗ بالص امتعلڄ بامحاسبغ العمڤميغ علګ ما يلي: ت اآم

مڤاڋ  ٜائيا علګ صيانغ ڣاستعماڋ اممتلكاػ امكتسبغ من ا ڣلڤڗ مٖنيا ڣج العمڤميغب ڣبه٘ه الصفغ فهږ مس

ٙيغ امكتسبغ أڣ امخصصغ لهږتب ٕٚ للممتلكاػ امنقڤلغ ڣالعقا  خصيا علګ مسڊ ج

ٜائيغ عن جميٸ        خصيغ مٖنيغ ڣج ڣليغ  ٚف يتحمل مس ڗ اآمٚ بالص ڣاستنإا علګ ه٘ه امإع ف

ڣا  خيڇ مس ٚعيغ الت يقڤم بها، ڣيكڤڗ ه٘ا ا ٚٙ ال٘ڬ يسببڢ خصيا عن تعڤي٬ الضالعملياػ غيڇ الش

ٚٙين ٚإ امتض  ب2تلأف

 امطل الثاني: امحاس العمومي

ٛع ڣتٖاڣڋ  ڣليغ حيا نڢ يخ٨ ٕڣڗ غيڇه بمس يقڤم امحاسظ العمڤمي بمهام حساسغ في مجاڋ تنفي٘ اميڈانيغ 

 اماڋ العامب

ا  تعري امحاس العمومي: : أ

امتعلڄ بامحاسبغ العمڤميغ تيعٖ محاسبا عمڤميا في مفهڤم ه٘ه  ت2-ة9من القانڤڗ  33حسظ امإع ت

مڤاڋ  ٚاسغ ا فٸ النفقاػ، ڣضماڗ ح ٚإاػ ٕڣ خ٨ يعيڗ بصفغ قانڤنيغ القيام بتحصيل اإي حكام كل  ا

مڤاڋ ڣالسنٖاػ ڣالقيږ ڣاممتلكاػ  شيا أڣ امڤإ امكلڀ بها ڣحفظها ڣك٘لڊ تٖاڣڋ ا ڣالسنٖاػ أڣ القيږ أڣ ا

اػت لعائٖاػ ڣامڤإ مٸ القيامڣا ٚكغ امڤجٕڤ  ب3بمسڊ الحساباػ ڣح

                                                                                       

1

ٙقږ  -  ٚسڤم التنفي٘ڬ  ّٙ في  3ت3-ت9ام ٚف ڣامحاسبڤڗ العمڤميڤڗب ت99تة9ةةثةام ٚڣڗ بالص اػ امحاسبغ الت يمسكها اآم ٚا ج  ڣامتعلڄ ب
ٚجٸ سابڄ الٖكٚ، ص:  ٙشيٖع، م ڬ  ب2تٕٙڣ 2

  

ٚجٸ سابڄ ال٘كٚ، ص:  ٛهيڇ، م ب9ةتشهاڋ  3
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 تصني امحاس العمومي: : ثانيا

ٙقږ  9ةتن٨ امإع ت ٚسڤم التنفي٘ڬ  ّٙ في  3ت3-ت9من ام اػ  ت99تة9ةةثةام ٚا ج ٚاحل ڣ ڣامتعلڄ بم

ٚف ڣامحاسبيڗ العمڤمييڗ علګ تيكڤڗ امحاسبڤڗ  ٚين بالص ٙئيسييڗ أڣ مسڊ محاسبغ اآم ما  العمڤميڤڗ 

ٚفڤا بصفغ مخص٨ أڣ مفڤ٩ت  ب1ثانڤييڗ ڣيتص

 مهام امحاس العمومي:: ثالثا

ٚعيغ لتنفي٘ ت ٚاقباػ ش فٸ النفقاػ يقڤم امحاسظ العمڤمي بعٖع م ٚإاػ ٕڣ قبل القيام بتحصيل اإي

 العملياػ اماليغ العمڤميغ امڤكلغ لڢ:

: -ت  بالنسب لإيرادا

امتعلڄ بامحاسبغ العمڤميغ تن٨ علګ أڗ امحاسظ العمڤمي قبل التكلڀ  ت2-ة9القانڤڗ من  35امإع  

ٚخ٨ لڢ بمڤجظ القانڤڗ  ٚف، أڗ يتحقڄ من أڗ ه٘ا اآمٚ م ٙها اآمٚ بالص ٚإاػ الت يصٖ بسنٖاػ اإي

ٚإ لغا سنٖاػ اإي ٚاقبغ صحغ  ٚإاػ، فضا عن ٗلڊ يجظ عليڢ علګ الصعيٖ امالي م اػ بتحصيل اإي

ٚ عليهاب ٚ الخصږ الت يتڤف  ڣك٘لڊ عناص

2- :   بالنسب للنفقا

امتعلڄ بامحاسبغ العمڤميغ تن٨ علګ أنڢ يجظ علګ امحاسظ العمڤمي قبل  ت2-ة9من القانڤڗ  ت3امإع 

كٖ ڣيتحقڄ مما يلي:  قبڤلڢ ٕفٸ أڬ نفقغ أڗ يت

نظمغ امعمڤڋ بهاب  مطابقغ العمليغ للقڤانيڗ ڣا

ٚ بال ٚف أڣ امفڤ٩ لڢبصفغ اآم  ص

ٚ ااعتمإاػب  تڤف

ٚاقبغ الت شيڇع عمليغ ام  ب2تتن٨ عليها القڤانيڗ امعمڤڋ بها ت

لي امحاس العمومي:: ابعا   طبيع مس

ٚٵ قٖ ت ٙغږ أڗ امش ڣليغ ٗاػ طابٸ خاص تتڤافڄ مٸ طبيعغ امهام امكلڀ بها،  يتميڈ امحاسظ العمڤمي بمس

ٚف اماڋ العامب له٘ا  خيڇ قبل ص ماڗ ا ا أنڢ يعتبڇ صمام ا ٙسغ مهامڢ  قٖم لڢ الحمايغ الكاملغ أثنا مما

خصيغ ڣما ڣليغ  نها مس ڣليغ امحاسظ العمڤمي ب ٙع السبظ، تڤصڀ مس ٚڣ ليغ، ڣال٘ڬ ينتٌ عنها ض

                                                                                       

1

ٙقږ   ٚسڤم التنفي٘ڬ  ّٙ في  3ت3-ت9ام ٚف ڣامحاسبڤڗ العمڤميڤڗ  ت99تة9ةةثةام ٚڣڗ بالص اػ امحاسبغ الت يمسكها اآم ٚا ج  ڣامتعلڄ ب
ٚجٸ سابڄ ال٘كٚ، ص:   ٙشيٖع، م ڬ  ب3تٕٙڣ 2
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ٚيحغ  ٙتكابڢ مخالفاػ ص كٖ من ا ٜينغ العمڤميغ من مالڢ الخاص في حالغ الت ٚٙ ال٘ڬ لحڄ بالخ تعڤي٬ الض

 ت2-ة9من القانڤڗ  53للقڤانيڗ ڣالتنظيماػ امعمڤڋ بها للعملياػ الت قام بتنفي٘ها، حين ڣحسظ امإع 

مڤالڢ الخاصغ أڬ عجٜ مالي في امتعلڄ بامحاسبغ العمڤميغ: تيتعيڗ علګ  امحاسظ العمڤمي أڗ يغطي ب

 ب1ٖڣځ ڣكل نق٨ حسابي مستحڄ يتحملڢتالصن

: امراق امالي  امطل الثال

ٚاقبغ القبليغ ت       ٚ صاحيتڢ في مجاڋ ام ٚاقظ امالي عڤڗ من أعڤاڗ امحاسبغ العمڤميغ ال٘ڬ تنحص يعتبڇ ام

 لتنفي٘ النفقاػ العمڤميغب

  ي امراق امالي:تعر  -ت

اػ ت ٚا ج ٚاقبغ  ٚيغ العامغ للميڈانيغ، من أجل م ٚ اماليغ من بيڗ مڤظفي امٖي ي ٚف ٛڣ هڤ عڤڗ يتږ تعيينڢ من ط

ٚڣعيغ  ٚخصغ في اميڈانيغ العامغ للٖڣلغ، حين يقڤم بالتحقڄ من مش االًڈام بالٖفٸ للنفقاػ العمڤميغ ام

ٚف  ٚ بالص  قبل عقٖ النفقغ بصفغ نهائيغبالعملياػ الت يقڤم بها اآم

 ٚ عٖإها اآم شيڇ علګ بطاقغ االًڈام الت يقڤم ب ٚيڄ الت ٚقابيغ عن ط ٚاقظ امالي صاحيتڢ ال يماٝٙ ام

اػ اإنفاځ ڣال٘ڬ ينتٌ ع ٚا ج ٚف عٖ بٖايغ   ب2 تنها عبئ مستقبلي علګ عاتڄ الٖڣلغبالص

  مهام امراق امالي:-2

ٚئيسيغت     ٚاقبغ عملياػ تنفي٘ النفقاػ العمڤميغ ڣمطابقتها لأنظمغ ڣالقڤانيڗ  تتمثل امهمغ ال لڢ في م

ٚتبطغ  لګ امهام ام ضافغ  ٚا االًڈام بالٖفٸ،  ج ٚڣعيغ  ٚيڄ التحقڄ من مش امعمڤڋ بها قبل تنفي٘ها عن ط

ٚاقظ امالي مكلڀ بمسڊ محاسبغ االًڈاماػ ٗاػ الطابٸ  ڗ ام ٚاقبغ القبليغ للنفقاػ، ف اإحصائي م أجل بام

ٚع، ه٘ه امحاسبغ  ٙصٖع امتڤف جلغ في اميڈانيغ ڣا تحٖيٖ مبلغ النفقاػ املًڈم بها من ااعتمإاػ ام

ٚا قيٕڤ محاسبيغ ڣس ج ٜٕڣهالبسيطغ ا تتطلظ   ب3تجاػ محاسبيغ ڣفڄ القيٖ ام

لي امراق امالي:-3  طبيع مس

 "  ٖڣليغ بٖڣڗ تحٖيٖ خاص، فالنصڤص ا تعطي تحٖي ٚاقظ امالي ڣك٘لڊ نڤابڢ هي مس ڣليغ ام مس

ٚ التاليغ:  ڣليغ انطاقا من العاص ڣليغ، ڣلكن يمكن تحٖيٖ ه٘ه امس  للعقڤبغ امخصصغ له٘ه امس

                                                                                       

ٚجٸ سابڄ ال٘كٚ، ص:   ٛهيڇ، م ب2تتشهاڋ  1

  

2
ٚجٸ سابڄ -  ٛهيڇ، م  ب3تت :صال٘كٚ،  شاڋ 

3

ٜين،    ڬ ال ٚجٸ سابڄ منصٙڤ  بت5 :ال٘كٚ، صم
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مكان علګ للمحاسبغ، فه ب ٚفغ اانضبا٭ باميڈانيغ ڣاماليغ للمجل٠ ا ٚف غ ها ف٩ٚ عقڤبغ من ط

ٚاقظ امالي في حالغ عٖم احًڇامڢ للقڤانيڗ امعمڤڋ بها في مجاڋ اميڈانيغ ڣاماليغ  ٚاماػ ماليغ علګ ام غ

لڊ تطبيقا للمإع  ٙقږ  ث-88ٗڣ  ٚ امتعلقغ بمجل٠ امحاسبغ، حين تعتبڇ ه٘ه امإع مخالفغ  ة2-95لأم

 للقڤانيڗ ڣقڤاعٖ اميڈانيغ ڣاماليغب

  ٙع ا ڣليغ أمام ٛڣ ڣليغ مس ٚاقبيڗ امالييڗ تخضٸ لنظام مس ڣلياػ ام اماليغ، حين أڗ مهام ڣمس

ٙساڋ عنٖ نهايغ كل سنغ ماليغ حڤصلغ سنڤيغ  ٜمڤڗ ب ٚاقبڤڗ اماليڤڗ مل ٙع اماليغ، فام ا ٙم من قبل ٛڣ صا

ٙڗ مٸ حساباػ التسييڇ للمحاس ٚاقبيڗ امالييڗ ڣالت تقا ٙع اماليغ تخ٨ نشاطاػ ڣأعماڋ ام ا ظ لګ ٛڣ

ٙبغ بينهږ، ڣهنا من اممكن أڗ تكڤڗ  ٙنغ ڣ امقا لڊ للمقا ٚ بالصٚف ٗڣ م ٙڬ ل العمڤمي ڣمٸ الحساب اإٕا

شيڇاػ غيڇ مسمٍڤ بها ڣمخالفغ للقڤانيڗ أڣ  ٙهن ااتهام، حالغ منِ ت ٚاقظ امالي مڤضڤعغ  ڣليغ ام مس

هلغ للقبڤڋ ٙ  ٚ ڣهي م 1تف٬ البع٬ اآخ

 

امحاسبي العمومييامطل الرابع: مبدأ الفصل بي   مهام اآمرين بالصرف 

عڤاڗ امكلفيڗ بتنفي٘ مختلڀ        أڣڋ ما يتضمنڢ ه٘ا امبٖأ هڤ تقسيږ العمل ڣامهام اماليغ ما بيڗ ا

ٚاحل للعملياػ اماليغ العمڤميغ، حين أڗ تنفي٘ العملياػ اماليغ العمڤميغ للهيئاػ العمڤميغ يتطلظ  ام

ٚف  التعاڣڗ ڣالتنسيڄ ما ٚين بالص عڤاڗ امختلفيڗ ڣامنفصليڗ، أا ڣهما اآم بيڗ مستڤييڗ ڣسلطتيڗ من ا

ٚحلغ الثانيغ هي  ٚف ڣام ٚ بالص ٙيغ من اختصاص اآم ٕا ٚحلغ  ڣلګ م ٚحلتيڗ: ا ڣامحاسبيڗ العمڤمييڗ ڣعلګ م

ٚحلغ امحاسبيغ يتڤاها امحاسظ العمڤميب  ام

ا  امحاس العمومي:تعري مبدأ الفصل بي مهام : ا  اآمر بالصرف 

ٚيٚ، ڣالڤظائڀ ت    ٚ ڣالتق م ٙيغ الت لها صاحياػ ا ٚيڄ بيڗ الڤظائڀ اإٕا يقتض  تطبيڄ ه٘ا امبٖأ علګ تالتف

2امحاسبيغ الت لها صاحياػ التنفي٘تب 

 

ٚف ڣامحاسظ  ت       ٚ بالص ٜ مفهڤم ه٘ا امبٖأ علګ تتقسيږ امهام ڣالسلطاػ بيڗ اآم ٚك ٗ يكڤڗ ي العمڤمي، 

ٚف تحـ  ٚ بالص ٙئاسيغ بينهما، حين يخت٨ اآم ٚ ٕڣڗ أڗ تڤجٖ عاقغ  لكل منها سلطغ مستقلغ عن اآخ

صٖاٙ سنٖ اآمٚ بالٖفٸ من جانظ النفقاػ،  اػ االًڈام ڣالتصفيغ ڣ ٚا ج ڣليغ الشخصيغ بتنفي٘  مس

                                                                                       

ٚجٸ سابڄ ال٘كٚ، ص:   ٜين، م ڬ ال ب52منصٙڤ 1

  

2  ٚ يٸ، القاه ٚ ڣالتٛڤ ٚ للنش ٙ الفج ٚاحل ڣااتجاهاػ الحٖيثغت، ٕا ٛنغ العامغ للٖڣلغ ڣامفاهيږ ڣالقڤاعٖ ڣام ٙع، تأساسياػ امڤا ، 4ةة2ع، جماڋ عما
 ب48تص
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مٚ بالتحصيل من صٖاٙ سنٖ ا اػ اإثباػ ڣالتصفيغ ڣ ٚا ج ٚإاػ في حيڗ يخت٨  ڣتنفي٘  جانظ اإي

ٚإاػتب  ٚحلغ تسٖيٖ النفقاػ ڣتحصيل اإي ڣليتڢ الشخصيغ ڣاماليغ بتنفي٘ م 1امحاسظ العمڤمي ڣتحـ مس

 

امحاس العمومي:: ثانيا  أهداف مبدأ الفصل بي مهام اآمر بالصرف 

لګ تقسيږ امهام، بحين من يتٖاڣڋ اماڋ العام )ات ٕڬ تطبيڄ ٗا امبٖأ  محاسظ العمڤمي( ا يملڊ سلطغ ي

ٛع ڣتٖاڣڋ اماڋ العام، ڣنتيجغ  ٚف في اماڋ العام ا يملڊ سلطغ حيا ٚف فيڢ، ڣمن يملڊ سلطغ التص التص

هٖاف اآتيغ:  ٚف ڣامحاسظ العمڤمي يسمِ بتحقيڄ ا ٚ بالص ڗ تطبيڄ مبٖأ الفصل بيڗ اآم 2ل٘لڊ ف

 

ٚ عمليغ تنفي٘ اميڈانيغ بتقسي امهام: -ت ٙيغ هي من تم ٚڥ محاسبيغ، فامهام اإٕا ٙيغ ڣأخ ٕا ٚاحل متكاملغ  م

 ٚ مغ )السعٚ، الكميغ، النڤعيغ، ڣقـببب الخ(، ڣالت تتطلظ تڤف ٙه في نطاځ اما ٚف ڣتٖ ٚ بالص اختصاص اآم

ٚفب ٚين بالص ٙع ڣحٖاػ القطاٵ العام لٖڥ اآم ٕا هاػ في التسييڇ ڣ  م

ٚڣعيغ        ٙه ضمن نطاځ التحقڄ من مش ٚ علګ تنفي٘ الجانظ امحاسب ال٘ڬ يٖ أما مهام امحاسظ، فتقتص

 العملياػ اماليغ ڣمطابقتها للقڤانيڗ ڣالتنظيماػ امعمڤڋ بهاب

2-  : ج د مڤاڋ العمڤميغ امراقب ام يسمِ تقسيږ امهام بيڗ أعڤاڗ امحاسبغ العمڤميغ بالتحكږ في تسييڇ ا

ٙڬ ال٘ڬ يقڤم  ٜٕڣجغ لكل عڤڗ علګ اآخٚ، بڤاسطغ امطابقغ بيڗ الحساب اإٕا ٚاقبغ ام ٙسغ ام ٚيڄ مما عن ط

ٚاقبغ مجل٠  عٖإه امحاسظ العمڤمي، مما يسهل م ٚف، ڣحساب التسييڇ ال٘ڬ يقڤم ب ٚ بالص عٖإ اآم ب

ٚيڄ مطابقغ الحسابيڗ من أجل تحٖيٖ أڬ مخالفاػب  امحاسبغ عن ط

:تطبيق   -3 ٚف ڣامحاسظ العمڤمي بتحقيڄ ڣحٖع  حد الصند ٚ بالص يسمِ مبٖأ الفصل بيڗ مهام اآم

ٜينغ العمڤميغب  الصنٖڣځ للخ

4-: ااختا ب الغ  ٜٕڣجغ علګ أعڤاڗ امحاسبغ العمڤميغ  محا ٙقابغ م ٙسغ  يسمِ تطبيڄ ه٘ا امبٖأ بمما

ٚيڄ تقييٖ ڣت ٚف حٖيٖ صاحياػ كل مبهٖف حمايغ اماڋ العام من ااختاساػ، عن ط ن اآمٚ بالص

 ب3ڣامحاسظ العمڤمي

امحاس العمومي: ثالثا  استثناءا مبدأ الفصل بي مهام اآمر بالصرف 

ٚإاػ ڣالنڤٵ الثاني يتعلڄ بالنفقاػ:    ڣڋ يتعلڄ باإي اػ، ا  نميڈ بيڗ ڣعيڗ من ااستثنا

                                                                                       

1

ٚجٸ سابڄ ال٘كٚ، ص:    ٙشيٖع، م ڬ   ب5تٕٙڣ
2

ٚجٸ سابڄ ال٘كٚ، ص، ص:  شهاڋ    ب9تت-8تتٛهيڇ، م
ٚع ماسًڇ، تخص٨   ٚقابغ علګ ماليغ الجماعاػ اإقليميغ، م٘ك ٚفڤ١ ليلغ، ٕٙڣ امحاسظ العمڤمي ڣامفتشيغ العامغ للماليغ في ال قانڤڗ الهيئاػ ح

ٜائٚ، ٚحمن ميڇع، بجايغ الج ب23، ص: تتة2ة5تة2اإقليميغ ڣالجماعاػ امحليغ، جامعغ عبٖ ال 3
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: -ت ٚف ڣامحاسظ العمڤمي نسبيا في ااستثناءا امتعلق باإيرادا ٚ بالص يبٖڣ تطبيڄ مبٖأ الفصل بيڗ اآم

متڢ لطبيعغ  ٚڣطا بمٖڥ ما ڗ تطبيڄ امبٖأ يكڤڗ مش ٙنغ بتطبيقڢ في مجاڋ النفقاػب  ٚإاػ، مقا مجاڋ اإي

ٚإاػ ڣتنظيږ الهيئغ امعنيغ بتحصيلهاب  اإي

2-: اػ في ااستثناءا امتعلق بالنفقا جاڋ النفقاػ قيام امحاسظ العمڤمي بٖفٸ  يقصٖ بااستثنا

سباب تسهيلي ٚف ڣالت تعتبڇ  ٚ بالص ٙ بالٖفٸ من اآم ٙيغ لعملياػ تنفي٘ النفقاػالنفقاػ ٕڣڗ أ ٚڣ  ب1تغ ڣض

تنفي العمليا امالي ائر  : امحاسب العمومي في الج  امبح الثال
ٚٵخ٨    ٚڬ امحاسبغ العمڤميغ  امش ٜائ ٙ الج طا اػ قانڤني ڣتنظيم خاص بها من أجل ضبط ڣتقيي ب ٚا ج ږ 

ٚف ڣتٖاڣڋ اماڋ العامب ڣتحٖيٖ مهام  ڣلياػ مختلڀ أعڤاڗ تنفي٘ اميڈانيغ العامغ، ڣتحٖيٖ صاحياػ ص ڣمس
ٚقابغ عن تسييڇ اماڋ العامب  مختلڀ هيئاػ ال

ٚ مإع أساسيغ قعلګ      ٜائ ساٝ تعتبڇ امحاسبغ العمڤميغ في الج ٙ ه٘ا ا انڤنيغ، حين يمكن التمييڈ بيڗ اإطا
عٖإ  ٚيقغ  اػ التقنيغ للقيٕڤ امحاسبيغ ڣط ٚا ڣع٩ٚ البياناػ التقن للمحاسبغ العمڤميغ ال٘ڬ يتناڣڋ اإج

 ڣالقڤائږ اماليغ العمڤميغب
ٚ ڣك٘لڊ النظام ام      ٜائ ٙ القانڤني للمحاسبغ العمڤميغ في الج ٙاسغ اإطا ٚځ لٖ حاسب ڣفي ه٘ا امبحن سنتط

ٚف كيفيغ تنفي٘ العملياػ اماليغ  ٚڬ ڣتقييمڢ من خاڋ نقا٭ القڤع ڣالضعڀ ڣك٘ا سنتع ٜائ العمڤمي الج
ٚإاػ ڣالنفقاػ(  العمڤميغ )اإي

ائر ل: اإطا القانوني للمحاسب العمومي في الج  امطل اأ

يغ ڣالقانڤنيغ    ت    جږ مٸ امتطلباػ الٖستٙڤ يجظ أڗ يصمږ النظام امحاسب العمڤمي بشكل ين

ٚيعيغ ڣاماليغ الڤحٖاػ الحكڤميغ بالڣالتعليماػ اماليغ ليبيڗ مٖڥ الًڈام       امطبقغ؛           قڤاعٖ التش

طاٙ قانڤني خاص بها يضبط م ٚڬ امحاسبغ العمڤميغ ب ٜائ ٚٵ الج اػ تسييڇ ڣلقٖ خ٨ امش ٚا ج ٚاحل ڣ

ٚف مختلڀ أعڤاڗ امحاسبغ  العمڤميغ ڣتٖاڣڋ اماڋ العام من ط

ٚيعيغ للمحاسبغ العمڤميغ ٚ هي: ڣمن أهږ النصڤص التش ٜائ  في الج

  ٙقږ ّٙ  ثت-84القانڤڗ   ؛امتعلڄ بالقڤانيڗ اماليغ امعٖڋ ڣامتمږ 984تةثةةثةام

  ٙقږ ّٙ  ت2-ة9القانڤڗ   ؛بامحاسبغ العمڤميغامتعلڄ  ة99تة8ةة5تام

  ٙقږ  ٚ م ّٙ في  ة2-95ا  ؛امتعلڄ بمجل٠ امحاسبغ 995تةثةةثتام

                                                                                       

ٜائٚ،   ٙ الهٖڥ، عيڗ مليلغ، الج بت2، ص: 3ةة2محمٖ مسعګ، امحاسبغ العمڤميغ، ٕا 1
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  ٙقږ ٚسڤم التنفي٘ڬ  ّٙ  تت3زت9ام اػ تعييڗ ڣاعتمإ امحاسبيڗ  ت99تة9ةة8ةام ٚا ج امتعلڄ ب

 ؛العمڤميڗ

  ٙقږ ٚسڤم التنفي٘ڬ  ّٙ  4ت3زت9ام خيڇ  ت99تة9ةةثةام اػ ت ٚا ج امحاسظ امتعلڄ بتحٖيٖ 

ٚف ٚ بالص ٚف اآم  ؛العمڤمي من ط

  ٙقږ ٚسڤم التنفي٘ڬ  ّٙ في  9تز92ام ٚيڄ حطاب  992تةتةة9ةام اػ الٖفٸ عن ط ٚا ج امتعلڄ ب

ٙڬ  سساػ ٗاػ الطابٸ اإٕا  ؛ااعتمإاػ لنفقاػ الٖڣلغ ڣالجماعاػ امحليغ ڣام

  ٙقږ ٚسڤم التنفي٘ڬ  ّٙ في  ت2ة92ام ٙڬ للمحاسظ العمڤمي  992تةتةة3تام امتعلڄ بالحساب الجا

 اماليغ؛ڣالڤكااػ 

  ٙقږ ٚسڤم التنفي٘ڬ  ّٙ في  ت4ز93ام جاڋ ٕفٸ النفقاػ ڣتحصيل  993تة2ةةتةام امتعلڄ بتحٖيٖ 

ٚإاػ ڣالبياناػ التنفي٘ ٚ اإي اػ قبڤڋ القيږ امعٖڣمأڣام ٚا ج  ب1تغيغ ڣ

تقييم ائر  اقع نظام امحاسب العمومي في الج  امطل الثاني: 

ٚيڀ نظام ت ٙع عنيمكن تع نڢ عبا ستخاص بإ العلميغ امتعلقغ بامجمڤعغ مفاهيږ ڣام امحاسبغ العمڤمي ب
يغ،ا ع ٕٙڣ مڤاڋ العامغ تقٖيمها للجهاػ امڣ  لنتائٌ ه٘ا النشا٭ بصٙڤ ٙع ا ٕا ڣلغ عن  ٚاقبتهابأڣ س  م

ٙڬ لتشغيل    ٚڣ ٙ التعليماػ الض صٖا ٜڬ امالي للٖڣلغ ب ٚك ٛ ام ٙأٝ الجها ٙع اماليغ علګ  ا ٙ تقڤم ٛڣ ڣفي ه٘ا اإطا
ٚ 2تالنظام امحاسب الحكڤمي ڣتڤحيٖه علګ مستڤڥ كافغ ڣحٖاػ القطاٵ العام ، حين يمكن ع٩ٚ عناص

 النظام امحاسب ڣفڄ الشكل التالي:

 

 

 

 

 

                                                                                       

بق الذكر، ص، ص:   .9ت – 8تدوري رشيدة مرجع س 1
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 ناصر النظام امحاسبيع (:ت-تالشكل)

: ، امصد كر،  ، مرجع سابق ال شيد  ب9تد 

  
ٚيعاػ اماليغ  التش

نظمغ، التعليماػ( ، القڤانيڗ، ا  )الٖستٙڤ

 مخرجا

ٚ ڣقڤائږ ماليغ ٙي  تقا

 مدخا

 امستنٖاػ

 العملياػ امحاسبيغ

جاػ ڣالٖفاتٚ  ال
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ائر  تقيي  النظام امحاسبي العمومي الج

ٙاسغ النقا٭ التاليغ: ٚڬ علګ أساٝ ٕ ٜائ  يتږ تقييږ النظام امحاسب العمڤمي الج

 ٜينغ العمڤميغ  نقا٭ القڤع لنظام محاسبغ الخ

 ٜينغ العمڤميغ  نقا٭ الضعڀ لنظام محاسبغ الخ

ين العمومي -ت  نقاط القو لنظام محاسب الخ

ٜينغ  يمكنت ع٩ٚ نقا٭ القڤع لنظام امحاسبغ العمڤميغ القائږ علګ أساٝ مٖڣنغ مجمڤعغ حساباػ الخ

 العمڤميغ علګ النحڤ التالي:

ٚكبغ  لګ عملياػ تسڤيغ م ٜينغ العمڤميغ  ا يحتاه النظام امحاسب القائږ علګ مٖڣنغ مجمڤعغ حساباػ الخ

 في نهايغ السنغ اماليغب

عٖإ الحساب الختام ٙئ سهڤلغ  ٚ عن تا ٚإاػ عنٖ تحصيلها بغ٬ النظ جيل اإي ي للٖڣلغ، حين يتږ ت

ٗا كانـ العملياػ تسنٖ ميڈانيغ السنغ الحاليغ أڣ  استحقاقها ڣالنفقاػ عنٖ تسٖيٖها بغ٬ النظٚ عما 

 ميڈانياػ سابقغب

 اعتمإ حساباػ تفصيليغ بعناڣين ٕقيقغ ڣمشخصغ لتسهيل قيٖ العملياػ اماليغ

ين العمومينقاط -2  الضع لنظام محاسب الخ

ٜينغ، ا تقٖم  ٜينغ العمڤميغ القائږ علګ أساٝ مٖڣنغ مجمڤعاػ حساباػ الخ ٚجاػ نظام محاسبغ الخ مخ

لڊ لأسباب التاليغ:  بياناػ ماليغ تسمِ بتحقيڄ اإفصاٍ الكامل ڣالشفاف عن نتائٌ النشا٭ الحكڤمي، ٗڣ

جي ٙاػ ڣالتجهيڈاػ العمڤميغ لعٖم ڣجٕڤ أقسام حساباػ في يتغاض  النظام امحاسب كليا عن ت ل ااستثما

ٙاػ ڣتطبيڄ ااهتاڅ عليها، ڣبالتالي ا  ٜينغ العمڤميغ من أجل متابعغ ااستثما مٖڣنغ مجمڤعغ حساباػ الخ

ٚا محاسبيا عن قيمغ ممتلكاػ الٖڣلغ امنقڤلغ ٚ النظام امحاسب تقٖي  ب1تيڤف

جيل      ٚ حساباػ ت ٚا االًڈام بالنفقاػ العمڤميغعٖم تڤف  ج

ٙ سنٖ  صٖا ٚإاػ أڣ التصفيغ أڣ حت عنٖ  ثباػ اإي ٚحلغ  جيل الحقڤځ مستحقغ الٖفٸ للٖڣلغ في م عٖم ت
ٚ بالتحصيلب  اام

                                                                                       

ٚجٸ سابڄ ال٘كٚ، ص، ص:   ٙشيٖع، م ڬ  بت2- ة2ٕٙڣ 1
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عٖإ القڤائږ اماليغااعتمإ علګ الجٖ ٙه امحاسبغ من أجل  الحكڤميغ ڣالحساب الختامي  اڣڋ اإحصائيغ خا
 غبللٖڣل
النفقا العمومي امطل : تنفي اإيرادا   الثال

ا: اإيرادا العمومي  أ
مڤاڋ حت ت ٛمغ لًڈڣيٖ الصنإيڄ العمڤميغ با ٕٙ الا ٚ لٖينا امڤا تقڤم بعمليغ اانفاځ العمڤمي يجظ أڗ تتڤف

 ٚ ا أنها لها ميڈع مڤحٖع ڣهي أنها يتږ حمايتها من ط ٕٙ العمڤميغ متنڤعغ  غږ أڗ ه٘ه امڤا ف امحاسظ ٙڣ
 العمڤمي لفائٖع الهيئاػ العمڤميغب

 جراءا تنفي اإيرادا العمومي بت

ٚ بتحصيلها من جهغ  م ثباػ حقڤځ الٖائنيڗ العمڤمييڗ، تصفيتها ڣا اػ من خاڋ عملياػ  ٚا تتمثل ه٘ه اإج
ٚڥ ڣنلخصها فيما يلي:  ڣتحصيلها من جهغ أخ

 : ٚي٠ حڄ الٖائن العمڤمي مرحل اإثبا ٚا ال٘ڬ بمڤجبڢ تك  يعٖ اإثباػ اإج
 : ٚإاػ بتحٖيٖ امبلغ الصحيِ امٖيڤڗ الڤاقعغ علګ امٖين لفائٖع الٖائن  مرحل التصفي تسمِ اإي

 العمڤميب
 :سنٖ  مرحل اأمر بالتحصيل ٚ ٚي ٚ بالتحصيل بتح اػ اإثباػ ڣالتصفيغ، يقڤم اآم ٚا ج تمام  بعٖ 

ٚ بتح م لګ امحاسظ العمڤمي من أجل تنفي٘ التحصيل الفعليبا ٚسلڢ  ٚإ ال٘ڬ ي  صيل اإي
 :ٚيا بعمليغ التحصيل النقٖڬ للٖيڤڗ امستحقغ  مرحل التحصيل يخت٨ امحاسظ العمڤمي حص

ٚخصغ في اميڈانيغ ٚف الٖڣلغ ڣالهيئاػ العمڤميغ ام  ب1تمن ط

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                       

ٚجٸ سابڄ ال٘كٚ، ص، ص:    ٛهيڇ، م ب29ت-25تشهاڋ  1

  



ل                             اإطا النظر للمحاسب   العموميالفصل اأ

 

 

22 

 تنفي اإيرادا العمومي (: مراحلت-2)الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: :  امصد كر،  ، مرجع سابق ال شيد  ب22د 

 

 

 

 

 

 

 

اإيرادا مراحل تنفي  

ٚ اإ ٚحلغ ام م ٙيغ )ا ٕا
ٚف(  بالص

سبية )المرحلة ال س مح المح
(عمومي  

ٚ  اإثباػ م ا
بالتحصي
ڋ

التحصي التصفيغ
 ڋ

ٚي٠   تك
 حڄ 

الٖائن 
 العمڤمي

تحٖيٖ امبلغ 
الصحيِ 
امٖيڤڗ 

الڤاقعغ علګ 
 امٖين

 ٚ ٙ أڣام صٖا
تسٖيٖ أڣ 

 اسًڇإ
سنٖاػ أڣ 

ٚإاػ ي  

ٚام  ب
الٖيڤڗ 
 العمڤميغ
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 ثانيا: النفقا العمومي
ٚيڀ النفقاػ العمڤميغ ضمن مجاڋ امحاسبغ العمڤميغ أنها:ت  يمكن تع
ٙع   مڤاڋ العمڤميغ، أڣ مجمڤٵ  عبا ٜع بڤاسطغ ا عن ٕيڤڗ مستحقغ علګ الهيئاػ العمڤميغ، أڣ نفقاػ منج

ٚٙع في ميڈانيغ هيئغ عمڤميغ ماب عبا امق  ا
ٚاحل  ٚ عمليغ تنفي٘ النفقاػ العمڤميغ علګ ام ٚف ڣامحاسظ العمڤمي، تم ٚ بالص تطبيقا مبٖأ الفصل بيڗ اآم

 التاليغ:
 :ام ٚا ال٘ڬ ينتٌ عنڢ عظ مستقبلي علګ عاتڄ الٖڣلغ الت تڤضٸ في تت مرحل االت مثل في اإج

ا في حٖٕڣ ااعتمإاػ اماليغ امبڇمجغ في اميڈانيغب  ڣضعيغ مٖين، ڣا تعقٖ النفقغ 
 : ٚ  مرحل التصفي ٚحلغ تحٖيٖ مبلغ النفقغ الڤاجظ علګ الٖڣلغ ٕفعڢ، فيتږ تقٖي يتږ في ه٘ه ام

خ٨ الٖائن  كٖ من أڗ  ٙع الت ٚڣ ٚٙ في اميڈانيغ، مٸ ض امبلغ امستحڄ للٖائن ڣخصمڢ من ااعتمإ امق
ٚا القاصغ بيڗ الٖائنيڗب ج  غيڇ مٖين للٖڣلغ بش  حت يمكن 

 :صدا اأمر بالصرف ٚ أڣ من  ڣتتمثل مرحل  ي ٚف، الٛڤ ٚ بالص م ٙ عن ا ٚف ال٘ڬ يصٖ في اإٗڗ بالص
ساس  لجهغ صاحظ العاقغ ب ٖفٸ مبلغ الٖين كما تحٖٕ ينسظ عنڢ، أڣ من يحٖٕه القانڤڗ ڣالنظام ا

ٚحلغ  بالتصفيغ في م
 :ٚيڄ تحڤيل امبالغ  مرحل الدفع ٚيا بعمليغ تسٖيٖ النفقاػ عن ط يتكفل امحاسظ العمڤمي حص

لګ مسڊ القيٕڤ اماليغ  ضافغ  لګ صاحظ الحڄ ڣتصفيغ ٗمغ الٖڣلغ من الٖين بصفغ نهائيغ، 
جاػ امحاسبيغ للعم  ب1تلياػ اماليغ الت يقڤم بتنفي٘هاڣال

 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                       

بق الذكر، ص، ص:   مية، مرجع س .35- ت3شويخي س 1
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 : مراحل تنفي النفقا العمومي(ت-3)الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: ، مرجع امصد شيد : د  كر،   ب24سابق ال

 

 

 

 

ٚ اإ ٚحلغ ام م ٙيغ )ا ٕا
ٚف(  بالص

سبية )مرحلة  س مح المح
(العمومي  

ٚ  االًڈام م ا
ٚفبال ص  

 التصفيغ
ٖفٸال  

ثباػ  

نشڤ   

الٖين   

امبلغ تحٖيٖ 
الصحيِ 

نفقاػ ال
 العمڤميغ

 ٕفٸ

النفقاػ  
 العمڤميغ

تسٖيٖ 
النفقاػ 
ٚاجها  خ ڣ

من 
 الصنٖڣځ 

نفقا العموميال مراحل تنفي  
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 :الفصل  خاص 

 
ٙسناه تعتبڇ امحاسبغ العمڤميغ نظاما خاصا للمعلڤماػ امحاسبيغ يحكږ النشا٭ امالي  من خاڋ ما ٕ

ٙتباطا ڣثيقا مٸ  ٚتبط امحاسبغ العمڤميغ ا ٚبحي، ڣت ٙڬ أڣ غيڇ ال لڤحٖاػ القطاٵ العمڤمي ٗاػ الطابٸ اإٕا
ٚيعيغ قانڤڗ  لياػ تحصيل ت2ةة9النصڤص  التش لګ تقنيڗ ڣضبط  ٚٵ بقانڤڗ يهٖف  ، حين خصها امش

ٚاحل تسٖيٖ النفقاػ العمڤميغ  ٚإاػ العمڤميغ ڣتنظيږ م في ظل احًڇام تبڤيظ اميڈانيغ العامغ للٖڣلغ أڣ اإي
ٚع علګ أعڤاڗ امحاسبغ العمڤميغ ڣتحٖيٖ صاحياتهږ  ٙقابغ مستم الجماعاػ امحليغ، ڣمن أجل ف٩ٚ 
ٚڣعيغ تنفي٘ اميڈانيغ ڣمطابقتها  ڣلياتهږ عنٖ تنفي٘ العملياػ اماليغ لڤحٖاػ القطاٵ لضماڗ مش ڣمس

ٕٙ العمڤميغ  بلأنظمغ ڣالقڤانيڗ امعمڤڋ بها ڣحمايغ اماڋ العام من ااختاساػ في استعماڋ امڤا
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الثانيالفصل 
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م الفصل  : مق

 

ٕٙ تڤفيڇ لګ تهٖف ثماليغ ثلڤظيفغ ڗ علګ تسييڇها ڣ ثماليغ ثمڤث ع ب ٚيڄ عن كفا  بتشخي٨ ثل٘ڬ ثمالي ثمسيڇ ط

سسغ ثماليغ ثلحالغ ٚفغ ڣ ثلحقيقيغ ڣضعيتها علګ ثاطاٵ ثجل من للم ٙتها مٖڥ مع  مڤثجهغ علګ قٖ

ٙتها سڤ ڣ حسن ڣ ثآجل ثلقصيڇع ثماليغ يقڤم ثلًڈثماتها ٛنها حصائي بتحليل ثلقيام أڬ ٕث  . ثمالي لتڤث

سسغ تعمل ه٘ث من ثنطاقا ڣ ٛنها ضماڗ علګ ثم  لإمكانياػ ثلجيٖ ثاستعماڋ علګ بالسهٚ ٗلڊ ڣ ثمالي تڤث

ٛنها تصيظ ثلت ثاختااػ تتفإڥ حت ثمالي ثلجانظ ي ثلتحكږ ڣ ثمتاحغ ٛڗئ ثمالي تڤث ٚحلغ يعٖ ثمالي فالتڤث  ثم

ٙيغ ڣ ثأساسيغ ٚڣ ٙع لكل ثلض ٙجغ ثلتحليل هٖفها ثلت ثماليغ ثميڈثنيغ من ثنطاقا ڣه٘ث ماليغ ٕث  عن ثأڣلګ بالٖ

ٚيڄ ٚثػ ط ش ٛڗئ م ٚفغ ڣ ثماليغ ثلنسظ ڣ ثمالي ثلتڤث سسغ حالغ مع  . ثلسيڤلغ جانظ من ثم

ٕٙنا ل٘لڊ ٛڗئ تحليل ثلفصل ه٘ث خاڋ من أ ٚځئ ٗلڊ ڣ ثمالي ثلتڤث ٚڣ٭ ڣ حااتڢ ڣ مفهڤمڢ لګ بالتط  ش

ٚثػ عن ثلبحن جانظ لګ حٖڣثڢ ش ٛڗئ ثم سسغ تضمن ثلت ثمالي ثلتڤث ٛنها للم ٛڗئ ثختااػ ك٘لڊ ڣ تڤث  ثمالي ثلتڤث

ثػ ڣ ٚث  . إعإتڢ ثمتخ٘ع ثإج
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ل  ل: نظ عام ح سسا امبح اأ مي ام  العم

ٚبٰ  ٚڬ ثل ي كثيڇث ما يج ي ثلٖڣڋ ثلناميغ ڣ تڢ  ٙئ نش لګ تا ع  ا أڗ ثلعٕڤ بيڗ ثلقطاٵ ثلعام ڣ ثاشًڇثكيغ ، 
ٙثػ ڣطنيغ  ػ نتيجغ خيا ع تبيڗ أنها جا ٚڣف ثلٖڣليغ ثمحليغ ثمحيطغ بتلڊ ثلنش ٚبيغ خاصغ ڣثلظ ثلٖڣڋ ثلع

ٚ ثاقتصإڬ ثل ٚع بالفك ث ٚبغ ثلٖڣڋ ثاشًڇثكيغ ، مت ٚٙيغ ڣتنمڤيغ سابقغ علګ تج ٚأسماليغ تح ٜ ثل ٚثك ي ثم سائٖ 
ئثمتقٖمغ ب

ئ
ل:   سسا  ماهيامطل اأ ميام  العم

ل  ع اأ سسا ااقتصادي: الف م ام  مفه
ٙيڀ ثمعطاع مصطلح لقٖ ت سساػعٖٕػ ثلتعا ٙثثلعمڤميغ، ڣه٘ث لتعٖٕ  ثم ب ڣ سنحاڣڋ هنا  ثآ ڣ ثمبإ

ٙف ڣثحٖث ڣيمكن  ٚ ڣلكن يبقى مصظ ه٘ه ثلتعا ٚثها شاملغ مختلڀ ڣجهاػ ثلنظ ٙيڀ ثلت ن عطا بع٬ ثلتعا
ي ما يلي ئ: 1ثجا ٗلڊ 

ٙ من قبل ثلقطاٵ  ٙ من قبل ثلحكڤمغ ، ڣثلت يمكن أڗ تٖث ٙع عن ڣحٖثػ قطاٵ ثأعماڋ ثلت تٖث هي عبا
سسغ ثلعا ٙيغ بثلخا٥ ڣتقڤم ثم ٕث  ٙ سعا لګ ثلجمهٙڤ ب نتاه ثلسلع ڣثلخٖماػ ڣتقٖيمها  ئمغ ب

لياػ ثلسڤځ ڣتشڤيڢ ثمنظڤمغ  سساػ ثلګ تعطيل  ٚڣعاػ أڣ ثم ٙع ه٘ه ثمش ٕڬ ثلنشا٭ ثلحكڤمي إٕث ڣي
ه ٙڬ ثلڤجٕڤ ٚڣ ٜڬ لاقتصإ ڣلكنڢ غيڇ ض ٚك ٚتبٰ ثلقطاٵ ثلعام بالتخطيٰ ثم ٚيغ ڣعإع ما ي  بثلسع

قطاٵ ثلعام تغييڇ للهيكل ثاقتصإڬ ڣتحقيڄ ثلتنميغ ثاقتصإيغ ڣثاجتماعيغ عنٖ محاڣلغ ڣيستهٖف ڣجٕڤ ثل
ٚفها  ٚيڄ ثستقالڢ ثاقتصإڬ ڣثلسياس   ڣيع ي ط  LOCDEتخليصڢ من أيغ شڤثئظ محليغ أڣ أجنبيغ تقڀ 

سساػ ثلت تنتٌ سلعا ڣتقٖم خٖم سساػ )ثلنظام ثمڤحٖ للمحاسبغ ثلڤطنيغ ( علګ أنها : تلڊ ثم اػ مثل ثم
ٚثقبتها ٚف ثلٖڣلغ أڣ تخضع م ٚ ثلتكلفغ لكنها ممتلكغ من ط ٚيبا سع ٚ يغطي تق ٙيغ من أجل بيعها بسع ئ2ثلتجا

ٚف ٚجع  :ئكما ثنها تع ٙأسمالها أڣ أغلبيتڢ ڣي ٚڥ كل  سسغ ثلت تملڊ ثلٖڣلغ أڣ ثلجماعاػ ثلعمڤميغ ثأخ تلڊ ثم
ٙڬ  ٙڬ ، تخضع كليغ للقانڤڗ ثلخا٥ ڣخاصغ ثلقانڤڗ ثلتجا لګ طبيعغ نشاطها ثلصناعي أڣ ثلتجا ٗلڊ 

سسغ ٚف ثلسلطاػ ثلعمڤميغ كام ٚثقبغ من ط  بثلخاصغ ڣلطبيعتها ثلعمڤميغ تخضع لعاقاػ ڣ م

ٚفها ثأستاٗ ثلب ٚفڄ عام ، أڬ أڗ BUTTGENBAKHجيكي ت بڤتجنباّ : لكما يع نها تخصي٨ ٗمغ ماليغ م ت ب
ٙع ه٘ه ثأمغ  ٚفڄ ثلعام ٗمغ ماليغ خاصغ مستقلغ عن ثل٘مغ ثلعامغ ، ڣإٕث ثلسلطغ ثلعامغ تخص٨ للم

ٚفڄ باستقاڋ ع ٚفڄ من ثجلڢ، يتمتع ه٘ث ثم ضڤڬ ڣفن مع خضڤعڢ ثلخاصغ ڣتحقيڄ ثلغ٩ٚ ثل٘ڬ ڣجٖ ثم
ٚقابغ ثلسلطغ ثلعامغ  بل

ٚفڄ  سسغ ثلعامغ هي م ي كڤڗ ثم ٚث لها:  ٚيفا مختص ا أننا يمكننا أڗ نستنتٌ تع ٙث ثلفقها  ٙغږ ثختاف ثآ
ٙجغ ثأڣلګ ڣليسـ  لګ تحقيڄ ثلصالح ثلعام بالٖ عام تتمتع بالشخصيغ ثمعنڤيغ ڣتعٕڤ ملكيتها للٖڣلغ، ڣتهٖف 

ٚيِ ثل٘ڬ ا يعتبڇ هٖف يجٖ ٗثتڢ  ئبهناڅ أهميغ كبيڇع لل

                                                           
1
ٙث ڣثتجاهاػ ،ضيا مجيٖ ثمڤسڤڬئ  حيحاػ ثلهيكليغ ث ٚ خصڤصيغ ڣثلت ٜثئ ٚيغ ،ثلج ٜثئ ئبةت،٥،9 ٥تةة2،ٕيڤثڗ ثمطبڤعاػ ثلجامعيغ ثلج

2
ٙكغ ڣضعيغ ثلتسييڇ    ٚڬ مبا سساػ ثاقتصإيغ  ثاسًڇثتيۑيسڤك سساػ ثلعمڤميغ حالغ ثم ٙسالغ ماجستيڇ،ي ثم ثلعلڤم ثاقتصإيغ،  معهٖ ،

ٜثئٚ، ئبت٥،4ت99ت-995تجامعغ ثلج
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ئ
ٚٵ أڗ - ٚڬئ ثمش ٜثئ سسغ مصطلح ثستخٖم قٖ ثلج سسغ ثلعمڤميغ ڣك٘ث للهيئاػ م  ثاقتصإيغ ثلعمڤميغ للم

ٛئ ثلخاطئ ثاستعماڋ له٘ث ڣنتيجغ ٚن٦  ثلنظام ي ثستعمل ما صحيِ ڣنقا غيڇ خلطا لنا أفٚ  ه٘ث أطلڄ حين ثلف

سسغ، علګ "Enterprise" مصطلح  أطلڄ بينما ثلهيئاػ علګ  Etablissement"  ت ثأخيڇ مصطلح ٛثلغثللب٠ ثم  ڣإ

ٙنغ سنقڤم سسغ بيڗ بسيطغ بمقا ئ: ثأمٚ ليتضح لنا ثلعمڤميغ ڣثلهيئاػ ثاقتصإيغ ثلعمڤميغ ثم
سسغ تنش 1-  تنش بينما 4ة-تة من ثأمٚ 05 ثمإع ي جا ما طبقا تڤثيقي بعقٖ ثاقتصإيغ ثلعمڤميغ ثم

ٚسڤم ثلعمڤميغ ثلهيئاػ  ببم

سسغ 2- ٚع) مختلفغ بخصائ٨ تمتاٛ ثاقتصإيغ ثلعمڤميغ ثم نها تخضع(ثلعمڤميغ – ثمتاج  ڣمبإ أحكام ف

ٙڬئ ثلقانڤڗئ من مستمٖع  حسظ ثلعام ثلقانڤڗئ من ڣثمبإ بع٬ ثأحكام تستمٖ عام ڣكشخ٨ كتاجٚ، ثلتجا

ٙع تخضع فه ڣمنڢ ،4ة-01 ثامٚ من 02 ثمإع ٙڬئ ثلقانڤڗئ أحكام تا ٙع ثلتجا ٚڥئ ڣتا  بينما ثلعام ثلقانڤڗئ أحكام أخ

ئ. ثمختلٰ للقانڤڗئ ثلهيئاػ ثلعمڤميغ تخضع
سسغ-3 ٚفڄ تسيڇ ا ثاقتصإيغ ثلعمڤميغ ثم ٚفڄ عام تسيڇ ثلعمڤميغ ثلهيئغ بينما عام، م ئ.م

سسغ بيڗ ثلبسيٰ ثلتمييڈ ه٘ث خاڋ ڣمن  مصطلح أڗ يمكننا ثستخا٥ ڣثلهيئغ ثاقتصإيغ ثلعمڤميغ ثم

سسغ سسغ علګ فقٰ يطلڄ م ي ثلتصنيفاػ ثاقتصإيغ ثلعمڤميغ ثم ٙع هي ڣبا ئ.عمڤميغ هيئاػ عن عبا
ئ

ع الثاني كا :الف سسا أ مي ام  العم

سساػ تتكڤڗئ ٙها  ثلعمڤميغ ثم ٙيغ ثلتنظيماػ أنڤثٵ من نڤعا باعتبا ٙڬئ للنظام ثمكڤنغ ڣثأنما٭ ثإٕث  ي ثإٕث
ٙكاڗ مقڤماػ من  ثلٖڣلغ ها تسنٖ أساسيغ ڣأ ٙيغ كمنظمغ ڣجٕڤ  من غيڇها عن ڣتميڈها ب٘ثتها، ڣقائمغ مستقلغ ٕث

ٙيغ ڣثلتنظيماػ ثأنما٭ ٚڥئ ثإٕث ئ.ثأخ
لغ ي ثلفقه ثلخاف ڣطاڋ ثشتٖ مهما ٙكاڗ عٖٕ حصٚ مس سساػ ڣمقڤماػ أ نڢ ثلعمڤميغ، ثم ٚيٚ يمكن ف  ثلتق

ڗ ٙكاڗ ب سساػ أ ٙيغ ثمنظمغ :هي ثلعمڤميغ ثم ٙڬئ ثمالي ثاستقاڋ ثلعامغ، ثإٕث ، ثمقيٖ ڣثإٕث ثبطغ ڣثمحٖٕڣ  ٙڣ

ٙيغ، ثلڤصايغ ٚقابغ ثلخضڤٵ أڣ ثإٕث ٙيغ لل ئبثلڤصايغ ثإٕث
ئ
، امنظم -ت فق أ العام  العام ام

سسغ ٚيفها سبڄ كما ثلعمڤميغ فام ٙيغ منظمغ أنها"  تع ٚفڄ أڣ عامغ، ٕث ٚثجح للمعياٙ ڣفقا عام م  تمييڈ ي ثل

ٙيغ ثمنظماػ ڣتحٖيٖ ٚثفڄ ثإٕث ٚيقها ثلعامغ، ڣثم  أڣ ثلڤحٖثػ هي ثلعامغ ڣثمنظماػ ثلخاصغ، ثمنظماػ عن ڣتف

ٚڣعاػ ٙيغ ڣثلهيئاػ ثمنظماػ أڣ ثمش ٚها ثلت ثإٕث ٚثفها تحـ أڣ بنفسها، ثلٖڣلغ تٖي  ثلعام، نطاځ ثلقانڤڗئ ي ش

عماڋ للقيام ٙيغ، أڣ ثجتماعيغ أڣ ثقتصإيغ عامغ ڣأنشطغ ب  ثلحاجاػ شباٵ أجل من أهٖثف عامغ، لتحقيڄ ٕث

 بثمعنڤيغ أڣ ثمإيغ ثلعامغ

ٛئ ڣمن ٙيغ ثمنظماػ أبٚ ٚثفڄ ثلعامغ، ثإٕث ٚڣعاػ أنڤثعها، باختاف ثلعامغ ثم  ڣثلهيئاػ ثلعامغ، ڣثلڤحٖثػ، ڣثمش

ئبثلخ...ثلحكڤميغ ثلعامغ ڣثمصالح ثلعامغ،
ئ
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ي الشخصي-2  العام امعن

ٚكن سساػ ثلثاني ڣثل ٙها ثلعامغ، ثمعنڤيغ بالشخصيغ تمتعها هڤ ثلعامغ للم لڊ باعتبا ٜيغ منظمغ ٗڣ ٚك ٙيغ ام  ٕث

ٚفقيغ، أڣ مصلحيغ ٙڬ فا ثمالي بااستقاڋ تتمتع م سسغ ڣطبيعغ صفغ تحقڄ يمكن ڣثإٕث  ثمعنڤيغ ثلقانڤنيغ ثم

ٚثفڄ من ثمنظماػ ثلكثيڇ فهناڅ ثلعامغ، سساػ تعٖ ا ثلت ثلعامغ ڣثم ٜڣٕع ليسـ أنها عامغ، م بالشخصيغ  م
ئبثلعامغ ثمعنڤيغ

 

 اإدا  امالي ااستقال التخصص -3

سساػ ٙها ثلعمڤميغ ثم ٙڬئ ثلنظام ڣصفاػ بمقڤماػ تتمتع باعتبا ٜڣٕع ثإٕث ٜڬ ڣم ٚك  ثمعنڤيغ بالشخصيغ ثلام

ٙڬئ قانڤني كياڗ فه ثلعامغ، ٙيا مالياڣمستقل  ب٘ثتڢ، قائږ تنظيم ٕث ٕث ئ .ڣ
سسغ أڗ بالتخص٨، ڣثمقصٕڤ  علګ محٖٕع ڣأهٖثف ڣتحقيڄ أعماڋ نجاٛ ي متخصصغ هي ثلعمڤميغ ثم

ئ.ثلخا٥ ثلقانڤڗئ سبيل
سسغ ثمالي بااستقاڋ ثمقصٕڤ أما ٙها ثماليغ ٗمتها ثستقاليغ هڤ للم ٛئ ثلخاصغ باعتبا  بالشخصيغ ڣتتمتع تحڤ

ٚيغ ڣتمتعها ثلعامغ، ثمعنڤيغ ٚف بح ٚيغ ثلتص ٚثٕثتها تحٖيٖ ثمالي ڣح ٚيغ بها، ثلخاصغ ثماليغ ي  ڣتنظيږ ثإنفاځ، ڣح

ي ثلخاصغ ميڈثنيتها ئ.ثلقانڤڗئ حٖٕڣ بها 
 

سساػ ثستقاڋ أما ٙڬ، ثلعمڤميغ ثم سساػ تمتع فيعن ثإٕث ٙها ثلعمڤميغ ثم  ڣتٖثٙ ڣتسيڇ مستقلغ، باعتبا

ٙڬئ باأسلڤب ٜڬئ ثإٕث ٚك ٚيغ ثلام ٙثػ ثتخاٗ ڣسلطغ بح ٚث  ب ثلق

سساػ ڣثستقاڋ ٙڬئ ثمالي ثلعمڤميغ ثم سسغ قيٖ تخص٨ هما أساسييڗ بقيٖين مقيٖ ه٘ث ڣثإٕث  ثم
سساػ تتقيٖ أڗ يجظ حين ثلعمڤميغ، ٙسغ ثلعمڤميغ ثم  ثاختصاصاػ حٖٕڣ ي سلطتها ڣصاحيتها بمما

ٚقابغ ثلخضڤٵ قيٖ ڣك٘ث .لها ڣثمنظږ ثمنش ئ ثأساس  قانڤنها بمڤجظ لها ثمحٖٕع ڣثأعماڋ ڣثأهٖثف ٙيغ لل  ثإٕث

ٙسها ثلسلطاػ ثلت ثلڤصايغ ٙيغ تما ٜيغ ثإٕث ٚك ٚعيغ لسامغ ضمانا ثمختصغ، ثلڤصيغ ثم سساػ أعماڋ ڣش  ثم

ٙئ ثلٖڣلغ نظام ڣحٖع متطلباػ علګ ڣحفاظا ثلعمڤميغ، ئيغبثإٕث
 

ع التبعي-4 قاب الخض ي لل صاي اإدا  ال

ٚكن ٚثبع ثل سساػ ثل ٙتباطها هڤ ثلعمڤميغ للم ٙيغ بالسلطاػ ث ٜيغ ثلڤصيغ ثإٕث ٚك ٚقابغ ثلتبعيغ بعاقغ ثم  ڣثل

ٙڬئ ثاستقاڋ يتقيٖ حين ثلڤصايغ، سساػ ثإٕث ٚقابغ بالخضڤٵ ثلعمڤميغ ڣثمالي للم ٙيغ لل  ثلت ثلڤصايغ ثإٕث

ها ٙسها تحٛڤ ٙيغ ڣتما ٜيغ ثلسلطاػ ثإٕث ٚك  "قانڤڗئ بٖڣڗئ ڣصايغ ا" لقاعٖع تطبيقا ثلقانڤڗ، حٖٕڣ ي ثلڤصيغ ثم

سساػ علګ ثلڤصايغ ثلتبعيغ ڣأهٖثف ٚع أهٖثف ٗثتها هي ثلعمڤميغ، ثم ٙيغ فك ٙع علږ ي ثلڤصايغ ثإٕث  ي ثإٕث
 ٙيغثإٕث ثلقانڤڗئ

 

 

ئ



سساػ ثلعمڤميغ  ي ثم ٛڗ ثمالي   ثلفصل ثلثاني                           ثلتڤث
 

 
31 

ل عاقتها بال مي  سسا العم  امطل الثاني: خصائص ام
مي سسا العم ل: خصائص ام ع اأ ئ الف

ٚ ما يلي من سسغ ثلعمڤميغ ن٘ك  :ئأهږ خصائ٨ ثم

خصيغ قانڤنيغ مستقلغ من حين ثمتاكها لحقڤځ ڣ صاحياػ أڣ من حين ڣثجباتها -ت  سسغ  للم
ڣلياتهاب   ڣمس

سسغ ثلعامغ للٖڣلغ حين تكڤڗ تحـ سلطتها ڣ -2 ئهابٙقابتتعٕڤ ملكيغ ثم
ٚفڄ عام ڣ ثلهٖف منڢ تحقيڄ ثمنفعغ ثلعامغ  -3  ئبم
ٙع علګ ثإنتاه أڣ إٔث ثلڤظيفغ ثلت ڣجٖػ من أجلڢ -4 ئبثلقٖ
ح لأهٖثف ثلسياسغ ڣ ثلبڇثمٌ ڣ أساليظ ثلعمل -5  ئبثلتحٖيٖ ثلڤث
قلږ مع ثمحيٰ  -ت  ٚڣنغ أڬ ثلت ئبثم
لـ  -ث ها أڣ تضا ٗث ضعڀ مبڇٙ ڣجٕڤ سسغ  ٛڣثڋ ثم ٚع  ٙع فك ٚڣ سسغ بالض يجظ أڗ يشمل ثصطٍا م

تها ئ1بكفا
ئ
ع   لالف مي بال سس العم  الثاني : عاق ام

ٙتباطا ڣثيقا بعاقتها مع  ٚتبٰ ث سسغ ثلعمڤميغ أثنا إٔثئها لنشاطها ي ٚيقغ ثلتعامل مع ثم ڗ تحٖيٖ ط
ٚثحل أساسيغ ع تتكڤڗ من ثاف م ٙع ثلعمڤميغ ڣتشكل ثلعاقغ ضمن ٕٙڣ  :ئ2ثلڤصايغ أڣ ثإٕث

لي : حل اأ اة ام  أ
نشا  ٚحلغ  ي عاقتها ڣهي م ي حالغ أڣ ڣضعيغ من ثلهشاشغ  سسغ ثلعمڤميغ تتكڤڗ فيها ه٘ه ثأخيڇع  ثم

جامهاثلٖثخليغ ڣتنظيمها  سسغ ڣثن ٚتبٰ ثم ٚحلغ ت ي ه٘ه ثم ٙتباطاب ڣ شٖيٖث بالٖڣلغ ) أڣ ثلجهغ ثلعمڤميغ  ث
ٙع ثم ٕث ي  ي أغلظ ثلحااػ تعييڗ أعضا منها  ٙع  تها ( ڣأڗ ه٘ه ثإٕث سسغ ، ڣه٘ه ثأخيڇع تمثل ثلت أنش

ي مستڤڥ جيٖ من ثلتعاڣڗ ، ڣعإع ما يكڤڗ  ثتجاهاػ ٚفيڗ تنطلڄ  ڣمصالح ثأڣلګ، فالعاقاػ بيڗ ثلط
ٙع ثلڤصيغ ڣثلثقغ ثلسائٖع بيڗ  سسغ ، ڣقيمهږ هي قيږ ثلحكڤمغ أڣ ثإٕث نشا ثم ٜين علګ  ٚڣڗ هږ ثمحف ثمٖي

ٚكغ  ٚفيڗ ڣح ئبينهما جيٖعب ثاتصاڋثلط
ي  ٙأڣ  لګ ثلڤصايغ كلما  ڣڗ  ٚڣڗ يعٕڤ ٙع ، ڣثمٖي ٙڬ لإٕث لګ ڣضعيغ ثملحڄ ثإٕث ٚحلغ  ي ه٘ه ثم سسغ  ڣتصل ثم

سسغ  عانتها ( ڣبالتالي ا تجٖ ثم ٙث ڣتڤجهاػ ، ڣللحصڤڋ علګ ٕعمها ڣتعاڣنها ) لګ  ٗلڊ مصلحغ أڣ حاجغ 
ي تحٖيٖ تڤجهاتها  جمغ معها ب نف٠ ما ٕثمـ هي ثاسًڇثتيجيغأڬ مشكل  ٙع ثمن ئتڤجهاػ ثإٕث

حل الثاني :  ثانياة ام

سسغ ثلعمڤميغ ، تعمل ثاثغ عڤثمل علګ ٕفعها من حضانغ ثلٖڣلغ : ٙ ثلڤقـ ڣكبڇ ثم ٚڣ ئمع م
ٚ عن ثلٖڣڋ  -ت  ٚ فيها حسظ ثمستجٖثػ ڣبغ٬ ثلنظ عإع ثلنظ سسغ، ڣلږ يتږ  تحقيڄ ثأهٖثف ثأڣليغ للم

ٜيا ، فهناڅ ٚك ٚثٙب  ثمخططغ م سساتها بشكل جيٖ باستم ئقلغ من ثلٖڣڋ تسيڇ عاقتها مع م

                                                           
1
ٚڬ   ٚ صخ سسغ، ٕيڤثڗ ثمطبڤعاػ ثلجامعيغ ٥عم ئبت2،ثقتصإياػ ثم

2
ٚ ٕثٕڬ عٖڣثڗ   ٙع ڣثلتخطيٰ ثاسًڇثتيۑي ناص ٚ  ،ثإث ٜثئ ئبت8ب٥،83 ٥،تةة2،ٕيڤثڗ ثمطبڤعاػ ثلجامعيغ ،ثلج
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ي ثلڤعي أكٌڇ لشخصيتها ، ڣأعمالها تصبِ شيئا فشيئا ثلشغل ثأكبڇ مسيڇها ، ڣتتطلظ منهږ  -2 سسغ  تبٖأ ثم
ٚيعغ ، ڣه٘ث يًڇڅ لهږ ڣقتا قليا  ثػ أڣ عاقاػ س ٚث ٚع ، ثلٌڇيغ ڣثمتنڤع لاحتفاٱج غ كما بالعاقاػ ثمباش

حبڤڗ ب ئكاڗ لهږ قبل ٗلڊ فين
ٙ كاف ، ڣلڤ مع بقا  -3 جمغ عإع بقٖ نها ليسـ من ٚث أڗ ثلحكڤمغ تتكڤڗ من عٖٕ من ثأعضا ، ف نظ

تباٵ تڤجهاػ ثلحكڤماػ  نهږ عإع ما يحاڣلڤڗ ، أڣ ينتقلڤڗ أڣ يجبڇڣڗ علګ  ٙييڗ بٖڣڗ تغييڇ ، ف ثمڤظفيڗ ثإٕث
سساػ كما يصبحڤڗ أقل  ثلامبااعتتميڈ بڢ ه٘ه ثأخيڇع من ثمنتخبغ أڣ ثمعنيغ ، مع ما   ثهتماماأڣ ثهماڋ ثم

سساتهږ مع ثلسياسييڗ  ئ ببالعاقاػ ثلخاصغ ڣبتڤجيڢ م
سسغ ا يمكن له٘ه ثأخيڇع أڗ تحقڄ أهٖثفها ثلت تستٖعي  ٙئغ علګ ثم ٚبغ ثلت٘ب٘ب بتٖخل عڤثمل طا ڣأڗ تج

ي تڤجهاتها ڣبالتالي   ٙ ٚث  ثانغاځ بش  ما علګ نفسها بثاستق

ٙع كل من  ٙجغ قڤع ڣقٖ ٙع ، أڣ تكڤينها لڤسائل ٕفاٵ عن نفسها بٖ سسغ عن ثإٕث ٚتبٰ ثستقاڋ ثم ڣي
لګ  سسغ  سسغ ڣثلٖڣلغ ، ڣكلما ثتجهـ ثم ڣخٖمغ ثمجتمع ثلت تكڤڗ  ثاسًڇثتيجيغأكٌڇ بالجڤثنظ  ثاهتمامثم

ي حل بع٬  ٚه للٖڣلغ أڣ ثمجتمع أڣ كانـ تتمتع من مهمتها أڣ ثتجهـ ڣنجحـ  كٖ ثلح ثمعضاػ ، أڣ عٖم ثلت
ٚب من هجماػ ثلحكڤمغ أڣ  لګ سهڤلغ ثلته ٕڬ بها  ٙيغ متابعغ نمڤها كل ه٘ث ي ٚڣ ٕٙ ض نتاه ڣسائل ڣمڤث ب

ٙع ب ئثإٕث
حل الثالث :  ثالثاة ام

حابأكبڇ مع  ثستقاليغأڣ هي تطٙڤ له٘ه ثلعاقاػ نحڤ  ٙع شي ثن معها،  ثمجابهاػئا فشيئا أمام ثإٕث
ع  ثػ صٙڤ ٙع ٗڣ خصيغ ثإٕث ٚع ڣمنفصلغ عن  خصيغ ظاه ٚحلغ تصبِ ٗثػ  ي ه٘ه ثم سسغ ثلعمڤميغ  ڣثم

ٙع لٖڥ ثمجتمعب ئمتميڈع عن ثإٕث
عانغ للمجتمع ڣتحظى  ٙع أڣ ثلحكڤمغ فيما تقٖمڢ من  ٚحلغ منافسغ لإٕث ي ه٘ه ثم سسغ ثلعمڤميغ  ڣتصبِ ثم

ٚ منڢ ڣتحقڄ بعٖ ثلسلطغ  ڣليڗ ثلسياسييڗ يبتعٖڣڗ  ثاقتصإيغبتقٖي ثلسلطغ ثلسياسيغ ، مما يجعل ثمس
ٙيا ڣه٘ه  ٚڣ ڗ كاڗ ٗلڊ ض ٙع تعمل  يغثاستقالعن مڤثجهتها ، بل ڣفقٰ يختبڇڣنها  بنسبغ تامغ عن ثإٕث

يغ ڣثلفعاليغ  ٕٕٚڣ ٚيغ ڣأكٌڇ ثتجاها نحڤ ثم سسغ بشكل أكٌڇ ح ئب ثاقتصإيغثم
ا  ام : أه اع طل الثال : أن مي ااقتصادي سسا العم  ام

ل  ع اأ سسا ااقتصادي : الف ا  ام  أه

ٚ سڤث من حين ثلحجږ أڣ ثلنشا٭ أڣ ثلنظام ثلقانڤني ثمطبڄ فيها ڣ  ٜثئ ي ثلج سساػ ثلعمڤميغ  بتعٖٕ ثم
ٚها ئ: 1بالتالي فمن ثلصعظ تحٖيٖ أهٖثفها ڣ يمكن حص

يغ ثماليغ حين تڤفٚ-ت ٕٕٚڣ ٚڬ ڣ خلڄ مناصظ شغل ا تسعګ لتحقيڄ ثم ٛڗ ثلجڤه ئثلشغل تحقيڄ ثلتڤث
ئبڣتلبيغ ثلحاجاػ ثأساسيغ للمڤثطن تحقيڄ ثلعمالغ ثلكاملغ -2
ٙتها ڣ تسييڇهب  -3  ٚثطي إٕث ئتعميڄ ثلطابع ثلٖيمق
ي خٖمغ ثلبإ - 4 ٚڣثػ  ئنتاه ث
سسغ ثلعمڤميغ إٔثع  -5 ٙ ثم ٛئثعتبا ئمخططاػ ثلتنميغ  إنجا

                                                           
1
سساػ ثلعامغ،٥ٕب حما شطا   ٚيغ ثم ئ8،تطٙڤ ڣظيفغ ثلٖڣلغ، ثلكتاب ثلثاني  نظ
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هب  -ت ٚتفعغ لتمكن ثمستهلڊ من ثقتنا نتاه م ٙبِ إٔني مع كلفغ   ٙ سعا ئتسڤيڄ مڤثٕ ڣ خٖماػ ب
ٙأٝ ثماڋ -ث ٚ إنتاه ثلعمل ڣ  ئثلتحسيڗ ثمستم
ب  -8  ٙأٝ ثماڋ ثأجنب ثلخا٥ للحفاٱ علګ ثاقتصإ ثلڤطن ئثستبعإ 
ئٙفع معٖاػ ثلتنميغ ڣتڤجيڢ ثلڤحٖثػ ثإنتاجيغ -9

ٚع علګ ثلقطاعاػ  -ةت ٚڬ، ثلبًڇڣڋ، ثلغاٛ(  ثاسًڇثتيجيغثلسيط ئ) ثإنتاه ثلعسك
ٙثػ من ثلفائ -تت ٕٙثػتشجيع ثلصإ ي ثمنتجاػ ڣ ثلحٖ من ثلڤث ئ٬ 

ئ
ع الثاني سسا ااقتصادي: الف اع ام  أن

سساػ تصنيڀ كاڗ بما ثلصعڤبغ من  فیما تختلڀ فه ڣمتنڤعغ مختلفغ، فتطبيقاتها تامغ بٖقغ ثلعامغ ثم

ي بینها، ي تكڤينها، ڣ ي تتبعڢ، ثل٘ڬ ثلقانڤني ثّلنظام ڣ  لكن أنشاها، ثل٘ڬ ثلعام ثلّشخ٨ ثتجاه ثستقالها مٖڥ ڣ

ٚغږ علګ ٚسڤم من 2 : ي مإع ثمكٝٚ تقسيږل ڣفقا  تصنيفها يمكن  ٗلڊ من ّثل ٚئاس  ثم ّٙ ث24ة5ت ثل  ي ثم
 ثأمٚ من2 ثمإع بمڤجظ أيضا ڣمكٝٚ ثلعمڤميغ ثلصفقاػ ثمتعلڄ 2015  سبتمبڇ 16 ثمڤثفڄ 1436 ثلحجغ ٗڣ2

ّٙ 3ةةتة  للڤظيفغ ثأساس  بالقانڤڗئ ثمتعلڄ 2006 سنغ یڤلیڤ 15 ثمڤثفڄ 1427 عام ثلثانيغ جمإڥ 19  ي ثم

ٙبعغ لګ ثلعمڤميغ 1أصناف أ

: 

 سسغ ٙيغ) ثلعمڤميغ ثم ٙڬئ طابع ٗثػثإٕث  (بٕث

 سسغ ٙڬئ ثلصناعي ثلطابع ٗثػ ثلعمڤميغ ثم  . ڣثلتجا

 سسغ  . ڣثلتكنڤلڤجي ثلعلم ثلطابع ٗثػ ثلعمڤميغ ثم

 سسغ ي ثلطابع ٗثػ ثلعمڤميغ ثم  . ڣثمن ثلثقا

سس -ت مي ام  اإدا  الطابع ا العم

ٙيا محضا تتخ٘ها ثلٖڣلغ، ڣثمجمڤعغ  ٕث سسغ ثلت تماٝٙ نشاطا طبيعتڢ  ٙيغ هي ثم سسغ ثلعمڤميغ ثإٕث ثم
عطائها ثلشخصيغ ثمعنڤيغ،  ٙيغ من خاڋ  ٚثفقها ثإٕث ٙع بع٬ م ڣتخضع ثمحليغ )ثإقليميغ ( كڤسيلغ إٕث

ها لقانڤڗ ثلصفقاػ ثلعمڤميغ؛ أما  ي عقٕڤ ٙيغ ڣتخضع  ٕث ٙثتها  ٚث للقانڤڗ ثلعام ، ڣيعتبڇ عمالها مڤظفيڗ، ڣق
ا ما ثستثن بن٨ ه٘ث يعن أڗ  ي عملها هڤ مبٖأ ثمجانيغ  ٙڬ، ڣثأصل  ٛعاتها فتع٩ٚ أمام ثلقضا ثإٕث منا

سساػ ثلعامغ يتمي ٙڬ ثلنظام ثلقانڤني له٘ث ثلنڤٵ من ثم ٕث ٙيغ من حين ثلخضڤٵ لنظام  ڈ بالصيغغ ثإٕث
ٙيغ  سسغ ثلعمڤميغ ثإٕث ٛعاتها، ڣتعتبڇ ثم ي تطبيقها أڣ نشاطها، أڣ منا ٙڬ سڤث  ه قڤثعٖ ثلقانڤڗ ثإٕث تسٕڤ

ٗ تمثل  سساػ ثلعمڤميغ، ڣمن أمثلغ ه٘ث ثلنڤٵ من  ة9أكٌڇ ثأنڤثٵ شيڤعا ڣثستعماا  بامائغ من مجمڤٵ ثم
سساػ ث ٙقږ ثم  ٚ ٚفغ ، ثمعهٖ، ثمكتظب * ثأم ٜ ثلصنٖڣځ، ثلغ ٚك ي :  ثتة  تثتلٖيڤثڗ، ثلڤكالغ ، ثم  ّٙ  ت3ثم

ٜ ثلڤطن ثلًڇبڤڬ ثلفاےيب ثت9تأڣػ  ٚك ئثم
ٚسڤم ٙقږ :  ثم ٚسڤم  ي  83ة ث45: ثم  ّٙ نشا ثلڤكالغ ثلڤطنيغ ثلحمايغ 983تغ يليجڤئ 23ثم   ثلبيئغب ثمتضمن 

 

                                                           
1
ٚه ممحبڤب محمٖ طاهٚ  ٚع تخ سساػ ثلعمڤميغ، م٘ك ٚقابغ علي تنفي٘ ثميڈثنيغ ثم ٜع ثل ٚع،سًڇ، تخص٨ حقڤځ، ا،ثجه  ثتة2-تتة2جامعغ بسك

ئب9ب8بث٥
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ي ب -2 التجا سس ااقتصادي  ئام
ٚػ ه٘ه  ٚثٕ، ڣقٖ ظه ٙيا أڣ صناعيا مماثا لنشا٭ ثإف سساػ ثلت تتخ٘ مڤضڤعا لها نشاطا تجا هي ثم

ي ثميٖثڗ  ٙع تٖخل ثلٖڣلغ  ٚڣ ٛ مبٖأ ض ٚڣ ٚڣف ثاقتصإيغ، ڣب ٚب ثلعاميغ ثأڣلګ نتيجغ ثلظ سساػ مع ثلح ثم
ٛماػ، ڣمنع ث ي ثأسعاٙ، ڣتحقيڄ ما يسم باأمن ثلغ٘ثئي، أڣ ثاقتصإڬ مڤثجهغ ثأ ٙ ڣثمغااع  احتكا

ٚجع  سساػ ثلعامغ ثاقتصإيغ للقانڤڗ ثلخا٥ ي ثاقتصإڬ، ڣهڤ نشا٭ يستهٖف ثلٖفع ثلعام فخضڤٵ ثم
م مع طبيعغ ه٘ث ثلنشا٭، ڣهڤ ثلقانڤڗ ثلخا٥، ڣعليڢ فه٘ث ثلقانڤڗ يحكږ ٕعاڣڥ  لګ ثلقانڤڗ ثل٘ڬ يتا

ڣل سسغ، ڣا يعتبڇ عمالها مڤظفيڗ عمڤميڤڗ فالقانڤڗ ثلخا٥ ڣثلقضا ثلعإڬ ثمس يغ ثمًڇتبغ عن نشا٭ ثم
ي  ٙڬ  ٙڬ ڣ ثلقضا ثإٕث ٛعاػ ثمتعلقغ بكافغ ه٘ه ثمسائل، ڣقٖ ڣضع ثلقانڤڗ ثإٕث ي ثمنا  ٚ مخت٨ بالنظ

سساػ ثلعامغ ثاقتص ٚكبا، أڣ مختلطا لتحٖيٖ ثم ٙ م ٙڗ معیا سسغ ثلعامغ ثلقانڤڗ ثمقا إيغ، ڣتمييڈها عن ثم
ٚ مإڬ  ٚكظ، أڣ ثمختلٰ من عنص ٙ ثم ي ٗثػ ثلڤقـ ڣيتكڤڗ ه٘ث ثمعيا سساػ ثلخاصغ  ٙيغ، ڣثم ثإٕث

ٚڣٵ،  ليغ كل مش ي  خص  يتجسٖ  ٚ ٗثتي  ي ثلطبيعغ ثاقتصإيغ ثلبحتغ للنشا٭، ڣعنص مڤضڤعي يتمثل 
ٚع، ڣثمعلن ٙيغ ثلتنظيميغ لظاه سسغ ثلعامغ ثاقتصإيغ ڣثلسلطغ ثإٕث ي ثلنظام ثلقانڤني للم  ڣإخضاعهاغ 

ٙڬئ سساػ ثلخاضعغ للقانڤڗ ثلتجا ي قڤثعٖ ثلقانڤڗ ثلخا٥، مثلها مثل ثم ئبلنظام قانڤني يتمثل 
سسغ  ي ٗلڊ من خاڋ عٖع شڤثهٖ ڣإٔلغ مثل أسلڤب ثم ٙع  ٚٵ، ڣثإٕث ڣيمكن ثاستٖاڋ علګ نيغ ثمش

ٙڬئ سسغ ڣأسلڤب ثلقانڤڗ ثإٕث ئ1بشٖيٖ ثلتقيٖ ڣ ثلتجٖٕ ڣثلبٰ ڣنظام ثمحاسبغ ثلت تخضع لها ثم
ئ
جيب -3 ل التكن ا الطابع العلمي  مي  سسا العم ئ ام

ٚع ثلتصنيڀ  لقٖ نجږ عن ثلتطٙڤ ثاقتصإڬ ڣثاجتماعي بل حت ثلسياس  تغيڇ أنما٭ ثلتسييڇ ڣثلنظ
سساػ ثلعمڤميغ فبعٖ ثمصإقغ علګ ثلقانڤڗ  ، ڣثلبڇنامٌ ثلخماس  حڤڋ ثلبحن ثلعلم ثم ثلتڤجيه

ٙقږ  998ت -2ةة2ڣثلتكنڤلڤجي  ٚسڤم ثلتنفي٘ڬ  ٚع ثم ٙػ مباش ي  ت25ة99صٖ  ّٙ مبينا  999تنڤفمبڇ  تتثم
سساػ عامغ ٗثػ طابع علم ڣتكنڤلڤجي ڣتنظمها ڣتسييڇها ب  كيفيغ  نشا م

س تتة98ڣلقٖ ن٨ ثلقانڤڗ  ٚقابغ ثماليغ ثلبعٖيغ كخطڤع تميڈ علګ خضڤٵ ه٘ث ثلنڤٵ من ثم ساػ ثلنظام ثل
ٚڣنغ علګ نشاطها ثلعلم  ٙڬ، ڣه٘ث بهٖف بعن نڤٵ من ثم سسغ عن غيڇها خاصغ ٗثػ ثلطابع ثإٕث ه٘ه ثم

ٚسڤم ثلتنفي٘ڬ ٙ ثم ي  ت39ةتتڣإٔثئها ڣأخيڇث صٖ  ّٙ ثل٘ڬ يحٖٕ ثلقانڤڗ ثأساس   تتة2نڤفمبڇ  24ثم
سسغ ثلعمڤميغ ٗثػ ثلط ي ثمإع للم منڢ بتمتعها بالشخصيغ  3ابع ثلعلم ڣثلتكنڤلڤجي، ڣثل٘ڬ ثعًڇف 

ٚسڤم ٚسڤم ثلجٖيٖ ثم ٙيغ ڣألغي ه٘ث ثم  ب258ڣت5ةب99ثاعتبا

 

 

 

 
                                                           

1
ٚ بغٖثٕ كماڋ   ٜثئ سساػ ،جامعغ يڤسڀ بن خٖع ثلج ٚع ماجستيڇ ،تخص٨ قانڤڗ ثم ٜثئٚ، م٘ك سسغ ثلعمڤميغ ثمهنيغ ثلج ،ثلنظام ثلقانڤني للم
ئ25، ٥تتة2-2تة2،
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ا  تحليل : الثاني امبح  امالي الت

ٛڗئ يعتبڇ سسغ ي ثمالي ثلتڤث ٜينغ سلڤڅ لتقييږ مهږ معياٙ ثاقتصإيغ ثم سسغ يضمن كڤنڢ ثلخ  بقائها للم

ٚثٙ ڣ سسغ ثأماڗ تحقيڄ بالتالي ڣ نشاطها ثستم سسغ يسلظ ثمالي ثلعجٜ أڗ ، للم ثيڇ تحـ ثستقالها ثم  ت

لګ سسغ من ثقتهږ ثلحقڤځئ ٗڣڬئ سحظ أڣ ، جهغ من ه٘ث ثاقًڇث٩ ثللجڤ   جهغ من بالًڈثماتها ڣفائها لعٖم ثم

ٚڥئ   . ثخ

ل  امطل ا  ماهي : اأ  امالي الت
ع ل  الف ا امالي: اأ م الت  مفه
ٚع تنطلڄ ٛڗئ فك ٛڗئ علګ تعتمٖ أنها باعتباٙ ثماليغ ثميڈثنيغ من ثمالي ثلتڤث  مٖڥ أڬ ، ثأصڤڋئ ڣ ثلخصڤم بيڗ ثلتڤث

سسغ مكانيغ ٛمغ ٕيڤنها ٕفع من ثم ٙع ڣ ثلا ٙئ عنٖ ثلڤفا علګ ثلقٖ  تسمِ أصڤلها تكڤڗئ أڗ ڣ ، ثستحقاقها تا

ٛمغ ٕيڤنها بٖفع سسغ ي تبقى ثلت ثأمڤثڋ أڗ ثساٝ علګ ، ثلا  ثاستعمااػ ستمڤڋئ ثلت هي سنغ من أكٌڇ مٖع ثم

سسغ ثلًڈثماػ أڣ ٕيڤڗئ ستمڤڋئ ثلت ثمتٖثڣلغ لأصڤڋئ بالنسبغ ثآمٚ ك٘لڊ ڣ ثلطڤيل ثمٖڥ ي  ثآجاڋ  ي ثم

ٕٙ بيڗ ثلتناظٚ بالتالي ڣ ، ثلقصيڇع ٛڗئ عنڢ يعبڇ ثستخٖثمها ڣ ثميڈثنيغ ي ثماليغ ثمڤث 1ثمالي بالتڤث

 .  

ٛڗئ لتقٖيٚ ڣ سسغ ثمالي ثلتڤث ٚين لګ حاجغ ي فام  : هما أساسيڗ عنص

فاء عل الق ٙتها ڣ ٕثئنيها نحڤ ثماليغ بالًڈثماتها ثلڤفا مكانيغ هي ڣ ال ٙئ  ي ٕيڤنها تسٖيٖ علګ قٖ تا
2ثماليغ ثستقاليتها تقي٠ هي ڣ ثمحٖٕ ثاستحقاځ

 . 

ل سسغ تملكڢ بما تتعلڄ ڣ السي ٚع نقٖياػ من ثم  تكڤڗئ أڗ أڬ ، ثلقصيڇ ثمٖڥ علګ نقٕڤ لګ ضافغ ، مباش

ٛمغ ٕيڤنها بٖفع تسمِ أصڤلها ٙئ عنٖ ثلا  . ثستحقاقها تا

ٚيڀ يمكن ٗلڊ من ڣ ٛڗئ تع  : يلي كما ثمالي ثلتڤث

ٛڗئ" ٕٙ أڬ ثلٖثئږ ثلتمڤيل يكڤڗئ أڗ هڤ ثمالي ثلتڤث ٚيڄ  عن ثمڤلٖع ثاحتياطاػ يساڣڬئ ڣ أ ثكبڇ ثلٖثئږ ثمڤث ط
ٙثػ ع ڣ ثاستثما 3ب." ثاستغاڋ ٕٙڣ

 

 

ع الثاني  ا  أهمي: الف   امالي الت

ٛڗئ أهميغ تتحلګ سسغ ي ثمالي ثلتڤث  : يلي فيما ثم

 ثمالي ثلسيڇ تٖعيږ ڣ ثلقصيڇ ثآجل ي كلها أڣ ثلٖيڤڗئ من جٜ تسٖيٖ ضماڗ . 

 سسغ ثمالي ثاستقاڋ  . ثلغيڇ ثتجاه للم

 ميڗ ٙثػ ثحتياجاػ تمڤيل ت مڤثڋ ثاستثما   . ٕثئمغ ب

ئ
ئ
 

                                                           
1
سسغ ثمالي ثإٔث ، عش  عإڋ  ٚع تقييږ، ڣ قياٝ ثاقتصإيغ للم ع غيڇ ماجستيڇ م٘ك ٚع خضيڇع محمٖ جامعغ ، منشٙڤ ئ52 2٥ةة2 بسك

2
ٙثسغ ، نڤثصٚ فتحي محمٖ ، عٖڣڗئ ٕثٕڬ ناصٚ  ٜثئٚ ، للنشٚ ثأفاځ ٕثٙ ، ثماليغ ثلحااػ ٕ  22 ٥ ، تةة2 ثلج

3
 Pier . coso la gestion . financier douvod de potlegal 1983 – p13 
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ا  ش حاا : الثاني امطل  امالي الت
ل  ع اأ ا امالي: الف  حاا الت

ٙئ ي ثماليغ ثاستقاليغ ڗ ث تلعظ ثلسيڤلغ تحليل منظڤ  كقاعٖع حقيقيغ يعتبڇ حين ، ثمالي تشخي٨ ي هاما ٕٙڣ

سسغ ي ثمالي ثلتسييڇ قڤثعٖ تحقيڄ لګ يهٖف ثل٘ڬ للم٘هظ  . ثم

ٛڗ ثلهياكل تحقيڄ ثلګ ثلهإفغ ثلقڤثعٖ مجمڤٵ علګ تعبڇ ثلت ثماليغ ثاستقامغ عن ثلحٖين يتږ ما عإع  ثماليغ تڤث

سسغ ٚضيڗ ڣ للمساهميڗ مخاطٚ خلڄ ،ڣعٖم للم سسغ أڬ يمكن نشاطها خاڋ فمن ثمق  ثلحااػ تڤثجڢ أڗ م

: منها ،ن٘كٚ ثماليغ لڤضعياتها متعٖٕع
1
  

 

ا ا  حال : أ  : اأدنى الت

 ثآجل قصيڇع ثلٖيڤڗئ تسٖيٖ مهلغ مساڣيغ سيڤلغ ثلګ ثمتٖثڣلغ ثأصڤڋئ تحڤيل أجاڋ أڣ فًڇع تكڤڗئ ثلحالغ ه٘ه ي

ٙئ ي ٛڗئ ه٘ث ،ڣيعتبڇ ثستحقاقها تا   تحڤيل ي بسيٰ خلل أڬ حصل ثٗث أنڢ خطيڇ ثإٔنى ثمالي ثلتڤث

ٕٙ ڣمٖع ثآصل حياع مٖع بيڗ أڬ ثمتٖثڣلغ ثأصڤڋئ ٛڗئ ه٘ث يبقى أڗ ثمستحيل من يصبِ يمڤلڢ ثل٘ڬ ثمڤث  علګ ثلتڤث
ٕٙ تبقى أڗ يجظ ڣله٘ث حالڢ ٚف تحـ ثمڤث سسغ ثلتص ٕنى تتعلڄ لفًڇع ثم  . ثممتلكاػ حياع ب

ٙيغ ثڗ ٚث سسغ ثستم  ثأصڤڋئ محققاػ من كليا مستفيٖع غيڇ ثلقصيڇع ثل٘مږ كانـ ثٗث مضمڤنا يكڤڗئ ثم

يغ ٜمن ثلتكاف بمبٖأ ك٘لڊ ثلقاعٖع ه٘ه ڣتسم ثلٖٙڣ  .ثمتساڣيغ ثلفًڇثػ مبٖأ ،أڣ ثل

 

ا  حال : ثانيا  : اأمثل الت

 ثلقصيڇع ثلٖيڤڗئ ثستحقاقيغ أجاڋ من ثصغٚ ثلنقٖيغ ثمتٖثڣلغ ثأصڤڋئ تحڤيل جاڋث فتكڤڗئ ثلحالغ ه٘ه ي أما

ٜينغ يجعل ،مما ثآجل سسغ ثحًڇثم علګ يٖڋ ما ه٘ث ڣ مڤجبغ ثلخ ٛڗئ لقاعٖع ثم ٚيڄ تمڤيل عن ثمالي ثلتڤث  جٜ ط

 ثمتٖثڣلغ ثأصڤڋئمن  لقسٰ ثلٖثئمغ أمڤثلها من جٜ تمڤيل بعٖ ثمتٖثڣلغ ثأصڤڋئ من لقسٰ ثلٖثئمغ أمڤثلها من

سسغ كل أليغ تسعګ ما هڤ ڣ ثلثابتغ ثأصڤڋئ تمڤيل بعٖ ٛئ يجظ ا ثنڢ ثأقص  ثلتٖثين قاعٖع ڣمنڢ ، ثم  تجاڣ

ٚف ما ه٘ث ڣ ثلخاصغ ثأمڤثڋ قيمغ أجل ثلٖين مقٖثٙ ٛئ ا أڗ أڣة5ةة5 بقاعٖع يع  ڣ طڤيلغ ثلٖيڤڗئ مقٖثٙ يتجاڣ
2ثل٘ثتي ثلتمڤيل من سنڤثػ فثائ ثآجل متڤسطغ

ئ. 
ئ

ا  اختال حال : ثالثا  : امالي الت

 تحاڣڋ كل ثل٘ڬ ثلشبِ ڣهڤ ثلسيڤلغ ي ثلجيٖ ثلتحكږ عٖم عن ثلناتٌ بااختاڋ تتعلڄ فه ثلثالثغ ثلحالغ أما

سسغ ثجاڋ  مهلغ من ثكبڇ ثمتٖثڣلغ ثأصڤڋئ تحڤڋئ ثجاڋ مهلغ لګ غالبا ٙثجع هڤ ڣ لڢ ثلتع٩ٚ تتفإڥ أڗ م
ٛڗئ لقاعٖع ثحًڇثمها عٖم علګ يٖڋ ما ه٘ث ڣ ثآجل قصيڇع ثلٖيڤڗئ ثستحقاقيغ  مقٖثٙ ڣ ثأقل علګ ثإٔنى ثمالي ثلتڤث

  . ثأقص  ثلتمڤيل ڣ ثلتٖثين

 

                                                           
1
ٛڗئ تشخي٨ ، عياڗ عفاف  ٜينغ تٖفقاػ جٖڣڋئ باستخٖثم ثمالي ثلتڤث ئب2تة2 ثمالي ثمحاسب ثلنظام حسظ ثلخ

2
 Depallens . p . jobard – gestion financier de l entreprise 
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ع الثاني ا  ش : الف  امالي الت

سسغ كل تسعګ ٛڗئ لګ م ٚيڄ عن ٗلڊ ڣ نشاطها خاڋ من ثأقل علګ ثإٔنى أڣ ثأمثل ثلتڤث  ڣ ثحًڇثمها للقڤثعٖ ط
ٚڣ٭ ٙيغ ثلش ٚڣ ٛڗئ ثلض ئ: ي ثمتمثلغ ڣ للتڤث

ا د : أ يل من طاق ج اتي التم 1ال

 : 

سسغ ثستعٖثٕ مٖڥ ب٘لڊ نقصٖ ڣ ٙثتها تمڤيل ي ثم لګ  ثللجڤ ٕڣڗئ بنفسها ثلتعڤيضيغ أڣ ثلجٖيٖع ثستما
ٙجي ثلعالږ سسغ ثستقاليغ مٖڥ أڬ ثلخا ئ. ثلغيڇ أمڤثڋ ثتجاه ثم

ٚثٕثػ ثمبيعاػ من ثمقتطعغ ثمبالغ ي ثمتمثلغ ثاهتاكاػ مخصصاػ هي ثل٘ثتي للتمڤيل ثمكڤنغ فالعناصٚ  ي

ٙثػ قيمغ ي نق٨ مڤثجهغ  عن تعبڇ ثل٘ثتي ثلتمڤيل فطاقغ مستقبا تحٖيٖها بغ٩ٚ ثممتلكغ ثاستثما

 

ٜينغ فائ٬  : ثلتاليغ بالعاقغ عنها يعبڇ ڣ ثلخ

ٙباٍ + ثاهتاكاػ = ثل٘ثتي ثلتمڤيل طاقغ ئ. ثأ
 تغيي : ثانيا

ٚڣ٭ من ٛڗئ ش ٛڗئ ك٘لڊ ثمالي ثلتڤث  ثستحقاقيغ ثلٖيڤڗئ مهلغ ڣ نقٖيغ لګ ثمتٖثڣلغ ثأصڤڋئ تحڤيل مهلغ بيڗ ثلتڤث

ئ: هي ڣ حااػ ثاثغ عنها ينتٌ سڤف ثلت ڣ ثآجل ثلقصيڇع
 ٜينغ  ثلعامل ثماڋ ٙأٝ ثحتياجاػ من ثكبڇ ثلٖثئږ ثلعامل ثماڋ ٙأٝ معناه مڤجبغ ثلخ

 ٜينغ  ثلعامل ثماڋ ٙأٝ ثحتياجاػ من ثصغٚ ثلٖثئږ ثلعامل ثماڋ ٙأٝ معناه سالبغ ثلخ

 سسغ تحافٴ خالها من ثلت ڣهي ثمثلګ ثلحالغ ٛڗئ" ثماليغ ڣضعيتها علګ ثم  ثلتسييڇ تحقڄ ڣ "ثلتڤث

 ثلعإڬ

د : ثالثا فقا ج  : ااستغال خا ت

سسغ هٖف أڗ بما ٙجغ بنشاطاػ تقڤم فه كافيغ سيڤلغ علګ ثلحصڤڋئ هڤ ثم  مثل ثاستغاڋ عن خا

ٛڋئ أڣ ثلبيع ٙثػ بع٬ عن ثلتنا ٕٙع فالتٖفقاػ ، ثاستثما ٙه ثلڤث ٜيإع ه٘ه فحتما ٕيڤڗئ ي تتمثل ثاستغاڋ خا  ثل

ٙع ثلتٖفقاػ عن ناتجغ سڤث ٕٙع أڣ ثلصإ سسغ ثلعإيغ ثلنشاطاػ عن ثلناتجغ ثلڤث ٕڬ سڤف فه للم  حتما ت

ئ. ثلعامل ثماڋ ٙأٝ ٛيإع لګ
ا : لالثا امطل ش ا  م  امالي الت

ٛڗئ ٛڗئ من أشمل ثلتڤث ٛڗئ بحن ثمالي ثلتڤث  . ثلخصڤم مجمڤٵ= ثأصڤڋئ مجمڤٵ يعن ثلتڤث

ٚثػ فثائ ثمحللڤڗئ ثستعمل لقٖ ڣ ش ٜينغ ڣ ثلعامل ثماڋ ٙأٝ ثحتياجاػ ڣ ثلعامل ثماڋ ٙأٝ ڣهي م 2ثلخ

 . 

ع ل  الف  العامل امال أ : اأ

شٚ ثلعامل ثماڋ ٙأٝ يعتبڇ ٛڗئ م ٙع ك٘لڊ ڣ ثمتڤسٰ ثمٖڥ ي ثلتڤث ٛڗئ نقطغ عن عبا  فهڤ ثلطڤيل، ثمٖڥ ي تڤث

ح ٚځئ يڤ سسغ يڤفٚ ڣ ثلتمڤيل ط  مكڤڗ من ثنڢ أڬ ثلثابتغ ثأصڤڋئ تغطيغ بعٖ ثلٖثئمغ ثأمڤثڋ أماڗ هام٤ للم

ٕٙ ثلفائ٬  ثلتجهيڈ تمڤيل ثيطاٙ ي ثمستعمل غيڇ ثلٖثئږ ثماڋ ٙأٝ من جٜ علګ يحتڤڬئ ك٘لڊ ڣ ثلٖثئمغ للمڤث

                                                           
1
ٚثقبغ تقنياػ – ٕثٕڬ ناصٚ  ئ25 ٥ ، ثأڣڋئ ثلجٜ ، ثمالي ثلتحليل – ثلتسييڇ م

2
ٚيش  يڤسڀ ، ساس  بن ثلياٝ  ٙع ڣ ثمالي ثلتسييڇ ، ق ئتبثبةتب٥ ٥ تتة2 ثأڣڋئ ثلجٜ ، ثلثانيغ ثلطبعغ ، ڣثئل ٕثٙ ، ثماليغ ثإٕث
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ع ثمتعلقغ ثاحتياجاػ لتمڤيل يستعمل ڣ  . ثاستغاڋ بٖٙڣ

 

 ي ثلعقانيغ هي ثآجل قصيڇع بالٖيڤڗئ ثمتٖثڣلغ ثأصڤڋئ ڣ ثلٖثئمغ باأمڤثڋ ثلثابتغ ثأصڤڋئ تمڤيل منطڄ ڗ

ٛڗئ قاعٖع حسظ ثلتمڤيل ٚڅ ثمالي ثمسيڇ علګ يجظ ثنڢ ا ، ثمالي ثلتڤث سسغ ضماناػ ت  محيٰ ي تعمل أنها ثم

كٖ عٖم ثڗ ٗثػ عناصٚ ثمتٖثڣلغ ثأصڤڋئ ضمن يڤجٖ فقٖ ، ثلت ٚعغ سيڤلغ لګ تحڤيلها يمكن ا بطي ٕٙڣ  بس

ٛڗئ بقاعٖع ثاكتفا يمكن ا ل٘ث ، ثآجل قصيڇع ثلٖيڤڗئ ثستحقاځ  من فائ٬ تڤفيڇ ي يكمن ثلحل ڣ ، ثمالي ثلتڤث

ٚأٝ عليڢ يطلڄ ما ه٘ث ڣ ثمتٖثڣلغ ثأصڤڋئ لتمڤيل ثلٖثئمغ ثأمڤثڋ ئ . ثلعامل ثماڋ ب
 

ا ائ العامل مال أ : أ  : الصافي أ ال

سسغ تسمِ ثلت ثلتمڤيل ڣسائل من جٜ هڤ ٕٙها تجنٖ أڗ للم ڣ  ، مالي خلل حالغ ي ثأخطا ي تقع ا حت مڤث
شٚ هڤ بالتالي ٛڬئ م ٚيفڢ يمكن ڣ ثمتڤسٰ ثمٖڥ علګ بالتڤث ئ: تع

اني أعل منبت  : امي

 ثلثابتغ ثأصڤڋئ تغطيغ بعٖ ثلٖثئمغ ثأمڤثڋ من ثلفائ٬ هڤ

 ئ

 

 

ئ
ئ
ئ
ئ

 فبتعبيڇ ، ثلثابتغ ثلقيږ ڣ ثأصڤڋئ لتمڤيل ثمستعمل غيڇ ڣ ثلٖثئمغ ثامڤثڋ من ثلنا٧ ئ ثلجٜ هڤ ثلعامل ثماڋ ٙأٝ

ٝڣ من ثلجٜ هڤ ثخٚ ٛمغ ثلٖثئمغ ثأمڤثڋ ٙ ع عن ثلناتجغ ثاحتياجاػ لتغطيغ ثلا ئ. ثاستغاليغ ثلٖٙڣ
ئ
اني أسفل منب2  : امي

ئثآجل قصيڇع ثلٖيڤڗئ تغطيغ بعٖ ثمتٖثڣلغ ثأصڤڋئ من ثلفائ٬ ٗلڊ هڤ
ئ
 

 

 

ئ
ٚڥئ ڣ ٚيڀ ه٘ث أڗ ثلبع٬ ي ٚتبٰ أنڢ ، ثأڣڋئ علګ ثمفضل هڤ ثلتع ٚع م أڬ  ثميڈثنيغ من ثأسفل بالجانظ مباش

ٚع ثلعڤثمل ث ع علګ ثم ٛڗئ ڣ ثاستغاڋ ٕٙڣ ٚعغ من كل هي ڣ ، ثمالي ثلتڤث ثڗ س ٜڗئ ٕٙڣ  . ثلٖيڤڗئ تسٖيٖ فًڇع ڣ ثمخ

ائ العامل امال أ ال = ال ائم اأم ل  – ال  الثابت اأص

ل = العامل امال أ ل اأص ا ي – امت  اآجل قصي ال
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اع مختلف : ثانيا  : العامل امال أ أن

 : الخاص العامل امال أبت

ٙع هڤ  ڣبمعن ثلثابتغ، ثأصڤڋئ تمڤيل لغ٩ٚ ثآجل طڤيلغ ثلٖيڤڗئ ثستبعإ بعٖ ثلٖثئږ ثلعامل ثماڋ ٙأٝ عن عبا

ئ. ثلثابتغ ثأصڤڋئ تمڤيل يتږ بمڤجبها ثلت ثلخاصغ ثأصڤڋئ من ثلقيمغ تلڊ هڤ ثخٚ
 

 

ئئ

ئ

 : الكلي أ اإجمالي العامل امال أب2

سسغ ثاستغاڋ نشا٭ بها يتكلڀ ثلت ثأصڤڋئ عناصٚ ثمفهڤم به٘ث يقصٖ ٙئ ثأصڤڋئ مجمڤعغ ڣهي للم  ثلت تٖڣ

 . ثمتٖثڣلغ ثأصڤڋئ مجمڤٵ تشمل ڣ أقل أڣ سنغ مٖع ي

ٙيغ ثالًڈثماػ مڤثجهغ كافيا يكڤڗئ أڗ ينبغي عمڤما ٚڣٵ ثلجا ٚڣف ڣ جهغ من للمش ثلتقلباػ  عن ثلناشئغ ثلظ
ٚڥئ جهغ من ثمڤسميغ ئ: كالتالي حسابڢ يمكن ڣ ، أخ

ئ
ئ
ئ

جي العامل امال أب3  : الخا

ٙجيغ ثلٖيڤڗئ مجمڤٵ يشمل سسغ بها تمڤڋئ ثلت ثلخا ٚف ڣهڤ ، نشاطها ثم ٍٚ عمليغ أنڢ علګ يع  ثماڋ ٙأٝ ط

 : يلي كما يحسظ ڣ ثإجمالي ثلعامل ثماڋ ٙأٝ من ثلخا٥ ثلعامل

ئ

 

 

 

ئ

ائ العامل امال أ = الخاص العامل امال أ  دي  – ال

يل  اآجل ط

 ثأصڤڋئ مجمڤٵ– ثمتٖثڣلغ ثأصڤڋئ مجمڤٵ= ثإجمالي ثلعامل ثماڋ ٙأٝ

 ثلثابتغ

ٙجي ثلعامل ثماڋ ٙأٝ  ثآجل قصيڇع ٕيڤڗئ+ ثآجل طڤيلغ ٕيڤڗئ= ثلخا

 ثلخا٥.ٵ.م.ٙ– جمالي.ٵ.م.ٙ =
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أ امختلف الحاا : ثالثا  : العامل امال ل

ٙع تمثل ڣ ثلجيٖع بامائمغ ڣصفها يمكن ثلڤضعيغ ه٘ه) 5 من أكبڇ ٵ م ٙ( مڤجظ ثلعامل ثماڋ ٙأٝ  ثلقٖ

سسغ أڗ ثلقڤڋئ يمكن كما ، ثلسٖثٕ علګ ٛڗئ قاعٖع تحًڇم ثم  بتسٖيٖ ثلٖفع مڤثجهغ تستطيع أنها ثمالي ثلتڤث

 . ٕيڤنها

سسغ أڗ معناه (ة من ثصغٚ ٵ م ٙ( سالظ ثلعامل ثماڋ ٙأٝ ٚف ثم ٙع غيڇ أنها صعڤباػ تع  ثلڤفا بكل علګ قإ

علګ  خطٚ يشكل مما ثلثابتغ ثأصڤڋئ تمڤڋئ ثآجل قصيڇع ثلٖيڤڗئ أڗ ه٘ث يعن كما ، ثلقصيڇ ثمٖڥ ي ٕيڤنها
سسغ ئ. عقاني غيڇ تمڤيل أنڢ ثم

ٛڗئ ڣجٕڤ ثلحالغ ه٘ه تعن ڣ (ةس ٵ م ٙ( معٖڣم ثلعامل ثماڋ ٙأٝ سسغ أڗ أڬ ، إٔنى مالي تڤث ٙع علګ ثم  ثلڤفا قإ

ٙئ ي بالًڈثماتها ع ثاستغاليغ ي ت٘ب٘ب حٖٝ ما ٗث ثلصعڤباػ بع٬ تخلڄ قٖ أنڢ ا ثستحقاقها تا  ما ثلٖٙڣ

ٛنغ عٖم عنڢ ينتٌ ئ. ثالًڈثماػ ڣ ثلسيڤلغ بيڗ ثمڤث
ئ

ع  : العامل امال أ احتياجا : الثاني الف

شٚ ثاني هڤ ڣ ٛڗئ م سسغ ي ثمالي للتڤث ٚتبٰ ڣ ، ثم ع أساسا ي سسغ ثاستغالي فنشا٭ ، ثاستغاڋ بٖٙڣ  ثم

ٚكيغ يتميڈ ثل٘ڬ ها يبڇٛ ڣ للميڈثنيغ ثلسفلي ثلجٜ يعال مكتمل جٜ عن ثلبحن عليها يف٩ٚ بالح ئ. جڤثنظ تطٙڤ
ٚف ڣ ٚځئ أنڢ علګ ك٘لڊ يع ع ثحتياجاػ بيڗ ثلف ٕٙها ڣ ثلٖٙڣ ٚځئ ه٘ث ڣ ، مڤث سسغ حالغ عن يعبڇ ثلف ٕٙ ثم  لګ مڤث

ٚڥئ ٚتبطغ ڣ ثمكملغ ثلتمڤيل ثحتياجاػ يمثل هڤ ڣ ، ثآجل قصيڇع ثلٖيڤڗئ غيڇ ٕثئمغ أخ ثلعإڬ  بالتسييڇ ثم
سسغ  : ي نلخصها عڤثمل بحكږ ثاحتياجاػ ه٘ه تحٖٝ ڣ للم

 

 ٚكغ ت٘ب٘ب جيغ ثلح ع ثلخاصغ ثلنمٗڤ  . ثاستغاڋ بٖٙڣ

 ٚتبٰ ت٘ب٘ب ٙئ م سسغ نشا٭ بتطڤ  . ثم

 

ا يق:  أ  : العامل امال أ احتياجا حساب ط
ئ: ثلتاليغ بالعاقغ ثلعامل ثماڋ ٙأٝ ثحتياجاػ حساب يمكننا

 

 

ئ

ئ

ئ: يلي كما حسابڢ يمكن ڣ

ع ثحتياجاػ = ثلعامل ثماڋ ٙأٝ ثحتياجاػ ٕٙ – ثلٖٙڣ ع مڤث  ثلٖٙڣ
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ئ

ئ

ئئ

ئ

: العامل امال أ احتياجا أهمي : ثانيا
1

 

 ٍسسغ مٖيڤنيغ ثيضا  . ثلقصيڇ أجل ڋ ثم

 ٛڗئ صيانغ سسغ ثمالي ثلتڤث  . عليڢ ثمحافظغ ڣ للم

 سسغ ثماليغ ثلسياسغ تبيڗ  . ثلقصيڇ ثمٖڥ علګ للم

 ٖسسغ ثلنقٖيغ ثلسيڤلغ تحٖي  . للم

 : العامل امال أ احتياجا تمي التي الحاا : ثالثا

ٕٙ من أكبڇ ثلتمڤيل ثحتياجاػ معناه : مڤجظ ثلعامل ثماڋ ٙأٝ ثحتياجاػ ع ثاستغاڋ أڗ أڬ ثلتمڤيل مڤث  ا ٕٙڣ
سسغ بالتالي ڣ ثحتياجاتها تغطي ٕٙ ثيجإ لګ بحاجغ ثم ٙه مڤث ع خا ئ. ثاستغاڋ ٕٙڣ

ٕٙ من أقل ثلتمڤيل ثحتياجاػ أڗ يعن ه٘ث : سالظ ثلعامل ثماڋ ٙأٝ ثحتياجاػ ع أڗ أڬ ثلتمڤيل مڤث  ٕٙڣ

سسغ بالتالي ڣ ثحتياجاتها كل تغطي ا ثاستغاڋ  أخطاٙ مڤثجهغ مڤجظ عامل ماڋ ٙأٝ لګ حاجغ بغيڇ فام

 . محتملغ

ٕٙ مساڣيغ ثلتمڤيل ثحتياجاػ أڗ يعن ه٘ث : معٖڣم ثلعامل ثماڋ ٙأٝ ثحتياجاػ سسغبالتالي  ڣ ثلتمڤيل مڤث  ا ثم
ٙه تمڤيل لګ تحتاه ع خا ئ. ثاستغاڋ ٕٙڣ

ئ
ع ين : الثال الف  الخ

ٜينغ تعٖ سسغ ي ثلخ ع ثم سسغ بها تقڤم ثلت ثلعملياػ عن صٙڤ تها تعك٠ أنها كما ، ثم  ي ثسًڇثتيجيغ صٙڤ

ٚيفها يمكن ڣ تسييڇها نها تع ع ي ثلت ثأمڤثڋ مجمڤعغ ب سسغ حٛڤ ع مٖع ثم ي ڣ تشمل ، ڣثحٖع ثستغاڋ ٕٙڣ  صا

ٜع ثلقيږ ٚف تستطيع ما أڬ ثلجاه  . فعا فيڢ ثلتص

 

 

ا يق : أ ين حساب ط  : الخ

ٜينغ حساب يمكن  : ثلتاليغ ثلعاقغ ڣفڄ ثلخ

                                                           
1
ٜيٜ عبٖ محمٖ  ٙع– ثلع ٚع ثلشم٠ عيڗ – ثلنهضغ ٕثٙ – ثمالي ثلتخطيٰ ڣ ثماليغ ثإٕث ئ32 ٥ ثلقاه

ج ل رأس احتي مل الم ب قي+ ااستغال قي(= الع  ق

تحقيق  – بنكي تسبيق  –اآجل قصيرة )ديون- – ) ل

ى الكشف  ) الحس ع
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ئئ
 

 

 : يلي كما حسابڢ يمكن ڣ

 

 

 

ين أهمي : ثانيا  : الخ

 سسغ نشا٭ مساٙ ٙسږ خالها من يتږ ثسًڇثتيجيا ڣ حيڤيا عاما تعتبڇ  . ثم

 ٛماػ مڤثجهڢ نقٖڬ ثحتياطي بقا هڤ : أماڗ هام٤ ٜينغ أ  . ثمختلفغ ثلخ

 ٚبحيغ ٜينغ فائ٬ ثستعماڋ : ثل ٙثػ ي ثلخ ٚبحغ ثستثما ئ ثآجل قصيڇع م

ين تمي التي الحاا : ثالثا 1الخ

 : 

ٜينغ ٜينغ( مڤجبغ ثلخ سسغ ثلعامل ثماڋ ٙأٝ ثحتياجاػ من أكبڇ ثلعامل ثماڋ ٙأٝ أڬ: (ة من أكبڇ ثلخ  تجمٖ فام

ٍٚ ڣه٘ث أمڤثلها من جٜ ٚبحيغ مشكلغ يط ٜينغ ه٘ه تشغل أڗ عليها ڣ ، ثل  أڣ ثاستغاڋ قيږ بتعظيږ ما ه٘ث ڣ ثلخ

ٜبائن أجاڋ تمٖيٖ   ثل

ٜينغ ٜينغ( سالبغ ثلخ سسغ منڢ ڣ ثلسيڤلغ ي نق٨ هناڅ أڗ أڬ :ئ(ة من أصغٚ ثلخ ٜع ثم  ثلسيڤلغ تڤفيڇ عن عاج

ٛمغ ثػ ثتخاٗ عليها منڢ ڣ ثمستحقغ ثلٖيڤڗئ لتغطيغ ثلا ٚث ٚڣ٩ أڣ حقڤځئ علګ ثلحصڤڋئ منها ثج  أڣ ثلبنڊ من ق

ٛڋئ ٙثتها بع٬ عن ثلتنا ثٚ ثلت ثستثما تها علګ ت  . ثانتاجيغ ٕٙڣ

ٜينغ ٜينغ ( معٖڣمغ ثلخ  غطى قٖ ثلعامل ثماڋ ٙأٝ يكڤڗئ ثلحالغ ه٘ه ي ڣ ، ثمثلګ ثلڤضعيغ هي ڣ :ئ(ةس ثلخ

سسغ منڢ ڣ ثحتياجاتڢ ٚع ثلسيڤلغ تطابڄ علګ تعمل فام  صعبغ ثلڤضعيغ ه٘ه لكن ثلٖيڤڗئ ثستحقاقيغ مع ثمتڤف

ٕٙ ثلكامل ثلتشغيل تڤثفڄ أنها ثمناڋ سسغ مڤث  . ثم

                                                           
1
ٙڣڥ   ٙئ ٕ ٛڗئ ي ثلعمڤميغ ثمحاسبغ ٙشيٖع ٕڣ ٚهثمالي ب ثلتڤث ٚجع سابڄ ٗك ئب٥38 م

 

 

ين  العامل امال أ احتياجا – العامل امال أ = الخ

ين ين = الخ ل  خ ين – اأص م خ  الخص
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ا  اختال : الثال امبح  عادت كيفي  امالي الت

 مجمڤعغ من ثلنهائي ثلناتٌ تعك٠ لكنها ڣ فثلحڤثٕ مثل مفاجت بشكل تحٖٝ ا ثمالي ثختاڋ ڗ ثلڤثقع ي

ٙجغ ڣ معيڗ مڤقڀ من تبٖأ ثلت ثمضاعفاػ ڣ ثلًڇثكماػ ٙجاػ من معينغ بٖ  فيحٖ فقٖ ، ثلسيڤلغ نق٨ ٕ
ٜينغ أڗ حالغ ي ثمالي ثاختاڋ سسغ خ ٙئ ڣقٖ ، سالبغ تكڤڗئ ثم من  بها ثاهتمام عٖم نتيجغ ثلحالغ ه٘ه تتطڤ

سسغ علګ يجظ ل٘ث سڤ أكٌڇ ڣضع لګ سيئ ڣضع ثػ ثتخاٗ تفإڬ علګ تعمل أڗ ثم ٚث يغ ج عإع  أجل من فٙڤ
ٛڗئ لګ ثاختاڋ ئ. ثلتڤث

ل  امطل ا  اختال : اأ  امالي الت

سسغ ڣجٕڤ ڗ ٛنها فقٖثنها حالغ ي ثم كٖ ثمالي لتڤث ٚف من ثمتبعغ ثماليغ ثلسياسغ فشل ي  ڣ يمكن ثمسيڇين ط

ٛڗئ ثختاڋ عنها ينجٚ قٖ ثلت ثلحااػ بع٬ تبياڗ ئ: يلي ما نجٖ ثلحااػ أهږ من ڣ ثمالي ثلتڤث
ا  اأعمال ق في كافي غي نم : أ

ٜينغ ڣضعيغ تكڤڗئ ع ه٘ه ي ثلخ سسغ مما ، بطيئا يكڤڗئ ثأعماڋ ٙقږ نمڤ لكن ، ثلبٖثيغ ي ميسٙڤ ٕڬ بام  لګ ي

ٜبائنها تسهياػ تقٖيږ ٕڬ ثلتسٖيٖ ي ل ي ڣ ، ثلحقڤځئ مستڤڥئ ٛيإع لګ ثلتسهياػ ه٘ه فت ٙع  ٚڣ  ثحتياه بالض

ٜيإع ه٘ه ڣ ثلعامل ثماڋ ٙأٝ ٜيإع ه٘ه ڣ ثلعامل ثماڋ ٙأٝ ثحتياه ي ثل  ي ثلعامل تتسبظ ثماڋ ٙأٝ ثحتياه ي ثل
ٙئ ٜينغ تٖهڤ  ثلخ

1
. 

يع نم : ثانيا  : في متحك غي  س

ٚف سسغ تع ٛڗئ ثلعامل ثماڋ ٙأٝ ثحتياه ي نمڤث ثلحالغ ه٘ه ي ثم ٚعغ نمڤ لكن ، ثأعماڋ ٙقږ نمڤ مع بالتڤث  س

ٙع عنڢ ينتٌ مما ، ثلعامل ثماڋ ٙأٝ ثحتياجاػ نمڤ من أقل ثلعامل ثماڋ ٙأٝ ٚڣ ٛمغ بالض ٜينغ ي أ ئ . ثلخ
ا ع عل خسائ تسجيل : ثالثا  : سن

سسغ تحقڄ عنٖما ثػ أڣ سنڤثػ عٖع علګ خسائٚ ثم  ما ڣ ه٘ث ، ثلٖثئمغ ثأمڤثڋ من ثلخسائٚ ه٘ه فتمت٨ ٕٙڣ

ٕڬ ٙئ لګ ي ثٚ بالتالي ڣ ، ثلعامل ثماڋ ٙأٝ تٖهڤ ٜينغ علګ ي ع فتكڤڗئ ثلخ ٙئ نتيجغ متٖهٙڤ  . ثماڋ ثلعامل ٙأٝ لتٖهڤ

اءا : الثاني امطل ا  إعاد امتخ اإج  امالي الت

سسغ ڗ ث ه٘ه من تهٖف ، ثلسابقغ ثاختاڋ حااػ حٖڥ ي ڣقڤعها عنٖ ڣه٘ث ماليغ سياسغ تنته ثم  ٙڣ

ٛڗئ تحقيڄ لګ ثلسياسغ ثػ ثتخاٗ ڣ ، ثمالي ثلتڤث ٚث يغ ج ٚيعغ ڣ فٙڤ ه٘ه  تتمثل ڣ ، ثماليغ ڣضعيتها إنقاٗ س
ثػ ٚث ئ : ي ثإج

ا ل  : أ ا عن التنا تبط ااستثما ج  بااستغال ام  : عن الخا

ل  بت ا عن التنا تبط ااستثما  : بااستغال ام

ٙثػ ثآمٚ يتعلڄ ڣ سسغ ي حاليا ثمستعملغ بااستثما يغ ٗثػ لكنها ثم ٕٕٚڣ ثٚ ا عنها أڗ ثلتخلي أڬ ، ضعيفغ م  ي

سسغ نشا٭ علګ كثيڇث ٛڋئ يمكن بحين ، ثم ٙثػ ه٘ه عن ثلتنا ٙ خطغ ي ثاستثما  فيها يتږ ، ثمالي ثلتقڤيږ ثطا

سسغ جٖيٖ تنظيږ عإع ٚيڄ ثأصڤڋئ بع٬ عن بااستغنا للم ئ. بعضها خا ڣ ثلهياكل تجميع عن ط
 

                                                           
1
ٙڣڥ  ٙئ ٕ ٛڗئ ي ثلعمڤميغ ثمحاسبغ ٙشيٖع ٕڣ ٚه, ٥ ثلتڤث ٚجع سابڄ ٗك ئب42ثمالي, م
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ل  ب2 ا عن التنا ج ااستثما  : ااستغال عن الخا

ٛڋئ أڬ ٙثػ عن ثلتنا ٙيغ غيڇ ثاستثما ٚڣ سسغ علګ أڬ ، ثلض ٙثػ بصفغ من ثأنڤثٵ ه٘ه ببيع تقڤم أڗ ثم  ثاستثما

ٙيۑي ثلبيع تتفإڥ أڗ جماليغ نڢ من ٗلڊ أڗ ، لها ثلتٖ ٕڬ أڗ ش  علګ ٕڣڗ ثلحصڤڋئ ثلٌڇڣع ه٘ه ثستًڇثف لګ ي

سسغ علګ ثلحالغ ه٘ه ففي ، فائٖع أڬ ٙثسغ تقڤم أڗ ثم ٛڋئ مكانيغ بٖ  بكل من ثاستثماٙ ثلنڤٵ ه٘ث علګ ثلتنا

ئ. فعاليغ
فع : ثانيا  : لاستغال اإجمالي الفائ من ال

سسغ أڬ يمكن ا ٛمغ تعي٤ هي ڣ ثيجابيغ نتائٌ تحقڄ أڗ م  أڗ ثلنڤٵ يمكن ه٘ه من طمڤحا ثآمٚ ڣثقع ي لكن أ

ٛمغ اڗ جٖث ڣثقعيا يكڤڗئ ٚحلغ تمثل ٗثتها حٖ ي ثآ سسغ يمكن أين ثمثلګ ثم صاحاػ عميقغ تقڤم أڗ للم  ڣ ب
ئ: منها ن٘كٚ

 ٚثٕثػ ٙفع ٚيڄ عن يكڤڗئ ڣ ثإي ٙثسغ ڣ ، ثمبيعاػ جږ ٙفع ط  . ثأسعاٙ ٙفع مكانيغ ٕ

 ٚتبطغ ڣ ثلعامغ ثلتكاليڀ ،ڣ ثمستخٖميڗ تكاليڀ ڣ ثإنتاه تكاليڀ منها ثلتكاليڀ تخفي٬ ئبالهيكل ثم
 : العامل امال أ احتياجا مست  من التخفي : ثالثا

ٜينغ مستڤڥئ ثأساسيغ ثمحٖٕثػ من ثلعامل ثماڋ ٙأٝ ثحتياه يعتبڇ ڗ بالتالي ڣ ثلخ انتعا١  مخطٰ أڬ ف
ٜينغ ٙجغ يستهٖف أڗ يجظ ثلخ  تخفي٬ أڗ أڬ . ثلنشا٭ جږ مع تكليفڢ أڣ ثاحتياه ه٘ث تخفي٬ ثأڣلګ بالٖ

ٚئيسيغ مكڤناتڢ علګ ينصظ أڗ يجظ ثلعامل ثماڋ ٙأٝ احتياه ٜڣڗ ڣ ثل ٕڣڗئ ، هي ثمخ  . ثلعما ،ڣ ثمٙڤ

 

 

 

ئ

ئ

ئ

ئ

ئ

ئ

ئ

ئ

ئ
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ئ

 : خاص الفصل

ٙثسغ بعٖ قڤلڢ يمكن ما ثڗ ٛڗئ تضمن ثل٘ڬ ثلفصل ه٘ث ٕ سسغ ي ثمالي ثلتڤث ٛڗئ ثڗ هڤ ، ثم  من يعتبڇ ثمالي ثلتڤث

سسغ ي ثأساسيغ ثمبإ ٙنغ من ينتٌ ڣهڤ ، ثم ٜينغ ڣ ، ثاستغاڋ حاجياػ ڣ ثلعامل ثماڋ ٙأٝ بيڗ ثمقا  ثلخ

ٛڗئ ه٘ث من كنتيجغ تظهٚ ح ، ثلتڤث ٛڗئ فقٖثڗ حااػ لنا ڣڣ سسغ ثمالي ثلتڤث  عنها ينتٌ ثلت ثلحااػ بع٬ ڣ للم

ٛڗئ ثختاڋ ثػ ڣ ثمالي ثلتڤث ٚث  . لڢ ثمعالجغ ثاج
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 :مقدمغ الفصل

 ، ل ال صل بي الشع  ل بحي تع هم  ي الهيكل التنظيم لل ي الخلفي اأساسي  باعتبا البل

اطني   اسطتها تع حق ام ي الت ب ا ل اإ ا أنها الهيئ اأ ه الخلي اأهمي البالغ نظ فكا له

اس ه ال م به اجبات  علي كا لنا  نق يضا  " بالتع تف منها  ي مستغان  التطبيقي عل "بل

ي  ل فك اب من تحقيقها  ص  ل ال لي ب ، محا اأخ ي بها فيها الجبائي  ل للبل لكل امصا امم

ي مستغان ف عل بل ا العمل التطبيقي قمنا بالتع اي ه ي ب ي امستثم   هي البل ائ   .امجتمع الج
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 امبحث اأڣل: ماهيغ البلديغ 

ٚيف البلديغ  امطلب اأڣل: تع

ائ العاصم ب  ائ تبع عن الج بي الج ي الشما الغ ي مستغان  كل شماا البح اأبي  ة35تقع بل

ين، حاش  ماما ، خيڇ ال ينا ي عي ب با بل جن س  با  امت ،  غ مضا ي عب امال  قا بل  ش

ها  ا  هي تتڇبع عل مساح ق غ ي م ل 2كل ة5بل م،  بلغ كثافتها السكاني ةة42ت،  عل ساحل ط

ب  ةةة54تب: 6تة2فقا إحصائيا مسن   نسم

 امطلب الثاني: مفهوم الهيكل التنظيمي للبلديغ 

سس بمثاب شبك متين تعمل عل الحفا عل يعتبڇ الهيك مفهوم الهيكل التنظيمي: ل التنظيم أ م

يع امهام عل كل الف   ل اأسفل  كيفي ت ضعي العملي  تنظي كل اأقسام  الف من اأعل  ال

ب ظ بمهام ا الكش ع قيام كل م ا  ك ا امسل اإ ظيفي  ا ضيح العاقا ال ا ت  ك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل الثالث                                                        دراسغ حالغ بلديغ مستغانم
 

 
50 

 

 

 الهيكل التنظيمي للبلديغ : (3-تالشكل )

 

 

سسغ: امصدر  من ڣثائق ام
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  6تة2الګ  2تة2امطلب الثالث: ااحصائياػ الخاصغ بالبلديغ من 

 في مجال التعليم: 

: ائي ا اابت ب 65ع ام س  م

 قس  3ة7ع اأقسام: 

 : ي ا التڇب   2ت7ع اأف

 : سي ب  ت566تع التامي امتم  تلمي

سيع   م  596: ام

: سي  مطع 39ع امطاع ام

 : ظيفي ظيفيب  82ع السكنا ال  مسكن 

ب 2ةحضان منها  4ت: الحاضناع   ي ط اإنجا

 في مجال الثقافغ: 

اح  ا   :  ع  الثقاف

  : ب ي ط  3ةمنها  4ةع امكتبا  اإنجا

اك الثقافي اک  5ة :ع ام  م

 : في امجال ااجتماعي

ينع   : امستفي  بة7ت3من منح الشبك ااجتماعي

 : جه للتامي امحتاجي سي ام  بةةة2ع امحاف ام

 : مضا امعظ ي شه  ع  ب ةةة3ع القف ام  قف

ٚڬ:    في مجال ال

: م( 4ةع امتابع امائي  ب3تة25 بةةبمنابع اما اإنتا )متڇ مکع ة الي

 في مجال النقل:

 .4ةع محطا الحافا  

  : ا اأج  ب7ةع محطا سيا

  :   تةع محطا القطا

ٚياضغ:   في مجال الشباب ڣال

 3ةع  الشباب:

 : ياضا  تةع قاعا متع ال

 :   3ةع اماع
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 :  ب 58ع مساحا اللع

 بتةع امسابح: 

: اح اك ال   تةع م

ياضي   ب ة7ع جمعيا ال

 : ام سيقى   ب 2تع جمعيا ام

 :   42ع جمعيا القفافي

:  ب 58ع جمعيا ااجتماعي

 : ابطا   22ع ال

: يني  بة2ع الجمعيا ال

  في مجال الدين:

 :  46ع امساج العامل

: ع  ني ا الق  ب 7ت ام

ايا:   ب 4ةع ال

 :  ب8ةع امصليا

 : : ع اأطبا ح  ب334ي مجا ال

  :  ب 833ع العاملي شب طب

ليي   ب 69ع الصي

 : ح اف ال  ب 9تع م

 :  2ةع امستشفيا

 : لي :2ةع قاعا الت حي اك ال  5ةب ع م

 في مجال التكوين امني: 

ين  اك التك  ب 4ةع م

:  تةع امعاه

 تأطي البلديغ:

  :  ب 5تةتالع اإجمالي للعما

 :  ب 298ع العما  مست التعلي الثان

 :   696ع عما التنفي

ا التأطيڇ:  ع  ب ت2ع 
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انيغ ماهيغ : الثاني امبحث  البلديغ مي

ا  التنظي ي ائ  اإ ي بالشخصي امحلي الجماعا تتمتع الج  السلطا عل ، امالي ااستقا امعن

ا امحلي ي ميڈانيتها تنفي ع ل ميڈاني عن تماما تختل الت السن ه  ا ال  يح امحلي الجماعا ه

ا عن ااعتبا بعي تأخ  جيها كل ميڈانيتها ع مي الت ا الحك ي النفقا بع إ اها الت الض  ت

ي الخط تتماش   . للبا الشامل التنم

 

انيغ اعداد : اأڣل  امطلب  عليها التصويت ڣ امي

ٚع ٚيف : اأڣل  الف انيغ تع  امي

ي ميڈاني ا ج  هي البل ي ا تق ا ي النفقا اإي ي السن خي عق هي .للبل  بسيڇ يسمح ا ت

ي امصالح نامجها تنفي البل ا يت . ااستثما للتجهيڈ ب لي اميڈاني ع  يت امالي السن ب قبل اأ

يل ا النفقا تع ا ي عن السابق امالي السن نتائ حس امالي السن خا اإي   ضافي ميڈاني ط

ا فتح يسم ا عل علي امصا ااعتما ا“ الض حال ي انف ح اعتما  قبل جا ا ” مسبقا مفت

خيصا“  اإضافي اميڈاني ها جا ا ”خاصا ت ا فتح يشتڇ . بع  اإضافي للميڈاني امسبق ااعتما

ف الخاص التڇاخي ا بت ا ي ي  . ج

 

انيغ أقسام  امي

ي ميڈاني تحت   :قسمي عل البل

 التسييڇ، قس 

 بااستثما التجهيڈ قس 

  ا ل قس كل ينقس ا ن نفقا ي ا با مت  ب ج

  ا من يقتطع ا  ب ااستثما التجهيڈ نفقا لتغطي يخص مبلغ التسييڇ ي

 

ٚع انيغ اعداد : الثاني الف  امي

ل ، العام اأمي يت ي ، الشعب امجل ئي سلط تحت للبل ا البل  ميڈاني تع . اميڈاني مش ع

ي ني للسن البل م ام ق مام اميڈاني مش البل الشعب امجل ئي يق  يص علي امجل للمصا

ي يص ميڈاني عل البل الشعب امجل لي اميڈاني عل البل ب 31 قبل اأ  الت امالي السن من كت

ها سن تسب  . تنفي
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ني 15 قبل اإضافي اميڈاني عل يص  . فيها تنف الت امالي السن من ي

ا عل يص ً  باًبا باًبا ااعتما ً  . ما ما

ق يمكن ا ن تكن ل ا اميڈاني عل امصا ا ي النفقا عل تن ل ا  مت  الشعب للمجل يمكن اإجبا

ا البل يا ج ل عن القس نف اخل باب ل باب من تح ا ي م  . ط

ئي يمكن ا البل الشعب امجل ل يا ج ، الباب نف اخل ما ل ما من تح ا ج ق  يخط بم

ل ي  انعقا بمج البل الشعب امجل ب  . ج

يل بأ القيام يمكن ا ن غيڇ ا بالنسب تح  بخاص بتخصي امقي لاعتما

 

انيغ نفقاػ : الثاني امطلب  البلديغ مي

 التسيي قسم :أڣا

  يأتي ما عل النفقا باب ي التسييڇ قس يحت :  

  مي عبا ج ي مستخ  ، البل

 يضا تبط اأعبا التع ، بامهام ام  اانتخابي

 اخيل اأما عل امق امساهما ي م ج البل ، بم اني  الق

 ل اأما صيان نفقا ، امنق ي  العقا

 ط  صيان نفقا ، ي  البل

 ي امساهما  عليها، امتڇتب اأقسا البل

 التجهيڈ قس لفائ التسييڇ قس من ااقتطا ،  ااستثما

 ائ ، ف  الق

 تبط التسييڇ عبا ، تجهيڈا باستغا ام ي  ج

 ي ، امصالح تسييڇ مصا ي  البل

 السابق اأعبا 

 

 ڣااستثمار التجهي قسم :ثانيا .

صا يشمل   : يأتي ما عل خص

 مي، التجهيڈ نفقا  العم

 ا اما  ي امساهم نفقا ، بعن  ااستثما

 ي ، سما تس  الق
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 ي امنش تهيئ عا نفقا  البل

ٚاداػ : الثالث امطلب انيغ ي  البلديغ مي

 التسيي قسم : أڣا

ا تتك  ا   : يأتي مما التسييڇ قس ي

 ا نات خ الجبائي ام يا لفائ بتحصيلها ام ج البل يع بم  بهما، امعم  التنظي التش

 ل من اممن التسييڇ نات امساهما سسا  امحلي للجماعا امشتڇ الصن  ال ام

، مي  العم

 م ما مقابل حق  س خ الخ ج بها ام اني بم ، الق  التنظيما

 اخيل نات ي ما م   : يأتي ما ااستثما التجهيڈ قس نفقا لتغطي يخص : ثانيا . البل

 

 ا من ااقتطا ا  التسييڇ ي

 اف امتيا ااستغا نات مي ام ، العم ي  البل

 مي امصالح عن امحق الفائ سس شكل ي امسيڇ العم ، صناعي طابع ا م  تجا

 ي امساهما نات  ،  اما

 ل عانا ، امحلي للجماعا امشتڇ الصن  ال اي  ال

 نات ،  التملي

 صايا الهبا ، ال ل  امقب

 ا ا قت اإي ،  ام في  الظ

 الق نات 
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انيتنا من سنغ الثالثمبحث ا ٚاداػ ڣالنفقاػ ڣالتحليل الجبائي ڣفحص مي   6تة2-2تة2: تطور ااي

ٚاداػ ڣالنفقاػ  امطلب اأڣل: تطور اإي

  ، ي ي الخاص بالبل النفقا السن ا  ا ا لإي ي ا تق م الجماعا امحلي بإع خا السن امالي تق

تط النفقا ف عل محت  النفقا من سنحا التع ا  ا ا اإي ضيحي إنجا ب ج ت ا ا اإي  

 ب ةتة2من سن 

ٚاداػ ڣالنفقاػ :(3-ت)الجدڣل   تطور اإي

 

 
سسغ: امصدر  من ڣثائق ام

 

ه نتيج  ا باعتبا ا متتالي ي بنا للتط للحساب اإ ي لع سن ا البل ا ي  فحصنا للنفقا 

ا الت  ا فت  اإي ي الحقيقي الت ص م كل امصا السن امالي  باأح يعتبڇ ميڈا عام حي يق

، ا كانت اإحصائيا لسن  الي  ةتة2-تتة2حصلت اثنا السن امالي   -95ب7كا عج محق عل الت

ا النفقا  95ب653ب6ت7ب3ة5ب4ت5ب68تب38 ما يعا مبلغ  -78بة نجا اجع أ  ا  ه الي   عل الت

ا  ا التالي كا عل عك تل السن ي سنتي اما بالنسب للسن ا مما جعل  ا ا اإي نجا كانت تف 

ا كما يتضح لنا جليا  النتيج كا 6تة2-5تة2-4تة2-3تة2-2تة2  اي باستم ت  تحقي الفائ 

ه  6تة2امحقق عن غل السن امالي السن  ل اميڈاني  48ب429ب633بت37فائ ق   سيڇحل 

 7تة2اإضافي لسن 

ٚاداػ   ٛاػ لإي نجا  جبائيڢامطلب الثاني: تحليل 

يل النفقا الخاص   ا لتم ها  طن باعتبا سائل اأساسي انعا ااقتصا ال ه ال تعتبڇ الجباي من 

ا  ك ل  م بتسييڇ امالي الخاص بال هي تق ا مالي  ه امهم انشا  بالجمعا امحلي لتحقي ه
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ائ  كيفي انفاقهاب الجبائي لسن  ن  4ةة2ا العمليا بكيفي تطبي الض اج امقا ا -5ةة2 لإي

 ب8ةة2-7ةة2-6ةة2

 

ٚاػ السنويغ: (3-2الجدڣل)  التقدي

 
سسغ: امصدر  من ڣثائق ام

 

 

ا  ي لسن اخيل الجبائي للبل اس تحليلي للم ما قمنا ب ي 6تة2-5تة2-4تة2-3تة2-2تة2بع احظنا 

ي الفتڇ ما بي  تفا  س عل النشا امن يلفت اانتباه ا كا ل نسب كبيڇ  حق ا -6تة2ما يخ ال

ا بلغ مبلغ  5تة2 ا    46ب85تب995ب294ا ي السن تفا  س عل القيم امضاف حق ا ي ما يخ ال

تفع لسن  2تة2-3تة2 تفع بنسب م اكن ما يثيڇ اانتباه  ب4تبة26ب422ب85تا حق مبلغ  8ةة2ث ا  

ا  ةةبة97ب285ب6تا بلغ  5تة2لسن  ه ام ا الجبائي  ا ل تعتبڇ اإي غ من كل    لكن بال

يل التنمي امحلي بالنسب  ي تم ه امصا الجبائي  ضيح امساهما ااجمالي له ي  استطعنا ت للبل
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ج ي عل  يع البل ما  مشا ص  کنتيج يمكن الق  امصا الجبائي لها نسب مساهم  عم الخص

ا لسن  ب الحساب اإ ي ي البل ااستغا  يل ااستثما   :6تة2ي تم

بي  خا فت نهاي السن امالي بب فتڇ ت ي مستغان  من حسن حظي صا  باین  7تة2ل

احل  ا بكل م ا الحساب اإ اع االتحضيڇا لغل السن امالي  ف  ابت ب كتابا اأم بالص بمقا

ضها عل الهي ل ع ااقتصا  من بع  ضها عل لجن امالي  ين ث ع ي ث عل بأمي الخ ئ التنفي

يتب  امجا الشعب البل للمناقش  التص

انيغ البلديغ حسب ااقتصاد  امطلب الثالث: فحص مي

ل قسمي هما قس للتسييڇ  قس للتجهيڈ نتط اليهما فيما يلي:  ي   تنقس ميڈاني البل

: ٚع اأڣل: قسم التسيي  الف

ٚاداػ-أ   : اإي

 ا ي  ة3ب7ت3ب47ةب884اميڈاني اإضافي  تق

 خيصا   ة8ب677ب222ب66بالخاص  ال

 ا ي  بةتب995ب269بة95مجم التق

 ا  ب89ب43تبت44ب95ةبتاإنجا

اتها ق تجا  ي ن بتق ا مقا ا ه النتائ تج  نسب اإي تق النسب  %28ب5تتمن خا ع ه

ائ ب   ب79ب48تبت7تب45تتمثل مبلغ  %28ب5تال
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ٚاداػ: (3-3الجدڣل)  اإي

 
سسغ  امصدر من ڣثائق ام
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اب فصلنها حس الج ااتي ا حس ااب ا  : اما نسب اإي

ٚاداػ حسب ابواب: (3-4الجدڣل )  تصنيف ااي

 
سسغ : امصدر  من ڣثائق ام
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 النفقاػ: -ب

 ا ي  .884.047.317.30اميڈاني اإضافي  تق

   بة8ب677ب222ب66التڇخيصا الخاص 

   ا ي  بةتب995ب269بة98مجم التق

  ا ي  ب7ةبة67ب872ب737 التح

   ا  بت4ب4ت7ب7ة8ب723اإنجا

   ي  ب66ب955ب64ةب4تلإنجاالبا

 النفقاػ: (3-5الجدڣل )

 
 

سسغ: امصدر  من ڣثائق ام
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 : ڣ فمايلي تصنيف النفقاػ حسب طبيعتها

 

 تصنيف نفقاػ حسب الطبيعغ : (3-6الجدڣل)

 
سسغ : امصدر  من ڣثائق ام

 

ي ق انفقت مبلغ ا الج نج ا البل استنا له  ما يعا نسب  ب  .723.807.714.41من خا 

امق بمبلغ 76.17% ي اإنجا  با ا  ي ن بالتق ا الخاص امتبقي  ب66ب995ب64ةب4تمقا يمثل اأم
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صلت من بع غل السن امالي  اتيڇ  ل ف ل  ق  6تة2ض  جل ضمن املح  ف  37ام ام

ا كااتي:   للحساب اإ

  )ببب ائ ي للمياه، اتصاا الج ائ ، الج نلغا اتيڇ مختلف )س  ب59ب9ة3ب4ت2ب5ف

  ا خاص  م

 ب7ةب596ب392تشغيل الشبابج  -ت

قي  -2 من )امع ا ام  بةةبةة8ب8ة4بت%(ةةتمساع العج  اام

في -3  بةةبةة3ب582ب3الحماي ااجتماعي للمكف

خاص امسني- 4  بةةبة95ب529ب3مساع اأ

ا الخاص-5  بب7ةب646بة85ب8مجم اأم

 : حوصلغ قسم التسيي

 حوصلغ قسم التسيي: (3-7الجدڣل )

 

سسغ: امصدر  من ڣثائق ام

 

النفقا يتضح لنا جليا  النتيج  ا  ا خاص نسب اإنجا لكل من اإي بع تفحصنا لقس التسييڇ 

ه 6تة2امحقق عن غل السن امالي  ل اميڈاني  ب48ب429ب633بت37، تمثل فائضا ق سيڇحل 

 ب7تة2اإضافي لسن 
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ٚع الثاني: قسم التجهي العمومي  الف

ٚاداػ -أ   اإي

 ا اميڈاني اإضافي ي  بت7ب8تتب554ب582     تق

 يا  ب 74ب865ب323ب282                             ال

 ا ي  ب45ب984ب877ب864               مجم التق

 اجالت  بت9ب854ب459ب787                        ي

 ااإنج  ب    ت9ب854ب5ت5ب786                         ا

 ي لإنجا  بةةبةةةب944                       البا

ع لسنت  ف ي اأقسا غيڇ ام ا  ا ي انجا اإي الخاص باستڇجا الق اممن  5ةة2  4ةة2تمثل با

ب ي سس النقل الحض للبل  م

 النفقاػ:  -ب 

 ا ي  بت7ب8تتب834ب577         اميڈاني اإضافي تق

 يا  ب74ب865ب323ب282                                  ال

 ا ي  ب45ب984ب57تبة86                    مجم التق

 ا ي  ب46ب234بة89ب778                            التج

 ا  ب    444ب984ب777بة29                             اإنجا

 ي لإنجا  ب2ةبة25ب2تتب488                           البا

ه امعطيا ناح  نسب انجا النفقا ق تجا  ي انجا ق بمبلغ  ة8ب33من خا ه  با

ا بملغب، ا يمثل منها جمل من الب2ةبة25ب2تتب488 خ ها م ي تنفي  ب83ب93ةب69ةب329ڇام الت ش 

ح كااتي: %ت4ب67  الت تق بنسب   هي م
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 نفقاػ التجهي عمومي: (3-8الجدڣل)

 

سسغ : امصدر  من ڣثائق ام

طا امخط البل للتنمي  ي  ل  اتها  PCDضاف ال البڇام امم نجا الت ق 

ي مبلغ  ب86ب484ب993بة4تبمبلغ  ب22بت32بة79ب9مع العل ان ق ت تس

امص  ا فقا ي  ، س الصي البح ي خاص بالتنا عن قطع ا لصالح م ق  عقا ل  ا  49للم

ي  خ  ي   8ةة2 ة8ةة24ام نام التجهيڈ 8ةة2ة8ةةت3امصا عليها بتا ا امبلغ عل ب ق ت تقسي ه  ،

:  التالي

 

ٚنامج التجهي: (3-9)الجدڣل   ب

 

سسغ: امصدر  من ڣثائق ام
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ق مبلغها 8ةضاف ا ا هنا )ا ام ت غلقها عن نهاي السن امالي  ف   3.849.620.45( ب  

ناه  : الج امبي ا

ٚامج التجهي تم غلقها: (3-ةتالجدڣل)  ب

 

سسغ: امصدر  من ڣثائق ام

 

 قسم التجهي العمومي:  حوصلغ

مي  ااستثما ااقتصا  ن قس التجهيڈ العم ا م عل م ا عل كل ما تق   بنا

 ا ا  .   786.515.854.91                    اإي

 ب44ب984ب777بة29ب                    النفقا 

 ب47بة87ب737ب495           فائ قس التجهيڈ 
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 حوصلغ عامغ: (3-تت)الجدڣل 

 

 

سسغ: امصدر  من ڣثائق ام
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 : خاصغ الفصل

ي الهيكل  نها الخلي اأساسي  ي تبي لنا  ا البل اس التطبيقي الت قمنا بها عل مست  عل ض ال

تسييڇ افضل امجاا  ا  قي اإ اطني  تم عل ت ل تسهيل امعاما للم ف  ي ته ل  التنظيم لل

اا  ين  امجا ال ياض  الشباب  ال  ، الثقاف ها التعلي  لت ب  ، ين، النقل ال التك ح  ال جتماعي 

ك منها  ا  ن امتناسب مع كل مل ا ج بها  ا حس اأقسام ام ه ك امعاما مجاني  تعتبڇ م

ج الت  باأخ ا ام ا اإي هما يمثا مجم النفقا  ا ب قس التسييڇ الل قس التجهيڈ 

ب ي ا البل تحصلها بكل قس من اقسام  فعها   ت
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 : الخاتم العام

اس من ااتمام بعد قول يمكن ما   التوا  أ ، هو امالي التوا  في العمومي امحاسب د  موضوع حو  الد

سس في اأساسي امبادئ من يعتب امالي ن عن ينتج هو  ، ام  تمويل  حاجيا العامل اما أ بي امقا

ين  ااستغا ا من كنتيج تظه الخ  . التوا  ه

ل يمكن ا حيث العمومي لأما امالي  ااقتصاد التسيي في مكان العمومي للمحاسب ق   كيفي التط

انيا تسيي ا مي اس العمومي اإدا   اأموا العمومي جميع عل لإطاع تكفي ا العمومي امالي فد

يعها ادا ( تو ا ) النفقا ، اي  . العمومي امحاسب ل اللجوء يت ل

سنا ما خا من   ا التوا امالي أ حيث العمومي امحاسب  امالي التوا  بي ما عاق هنا أ حظنا ا د

كي هي أنها العمومي امحاس بوجود ا يتحق سس في اأساسي ال  . ام

جع بالطبع فيها بما ، اليا كل يشمل امالي التوا   ادا م يع  النفقا  ااي  أدا ،  امختلف امشا

اس اعاد أ في ش ا مما  ، اعتمادها يع بعض د  في مباش ، تسه امستجدا ف  بالفعل امقام امشا

ه يقود ال اانفاق خفض ا دفع خالها من الت يمكن النواحي من كثي هنا ، امالي التوا  اتجاه في بد  ه

عا التوا  اتيجي علي تسي ال امنهج  ، أكب بس ج ااقتصادي ااست ل يعتمد بالد  كفاء عل اأ

 العمومي امحاسب أ القو  نستطيع عام كخاص ،  فحس اانفاق خفض ليس  ، النفاق  ااستثما

د ا ت  . امالي التوا  تحق الت امعلوما  البيانا تقدي في يكمن هاما د

 

 

 : نتائج البحث

 العمومي لأما امالي  ااقتصاد التسيي في مكان العمومي للمحاسب. 

  جع بالطبع فيها بما ، اليا كل يشمل امالي التوا ادا م يع  النفقا  ااي  ، امختلف امشا

  اعتمادها أدا. 

 د العمومي امحاسب ا ت  .امالي التوا  تحق الت  امعلوما البيانا تقدي في يكمن هاما د

 : فرضيا اختبار

  امالي التوا  في كبي د  لها العمومي امحاسبنع . 

  امالي السياس قبل من يتحق امالي التوا صحيح ا . 

 ف اآم هما العام النفقا  بتنفي امكلفو  ااعوا ا صحيح  .العمومي امحاسبو   بالص
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 التوصيا و اقتراحا

 محاسب ااداءب امج  ن الب  ض تطوي امحاسب العمومي في اطا مقوما موا

 ياد بالتالي  النفقا ماءم في د  ل يكو  حت أكب سلط العمومي للمحاس تمنح أ يج  في ال

 باإدا  الغ  الفساد عل مكافح الح

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قائمة امراجع



اج  قائم ام

 

 الكتب 

ك جامع القاه -ت ، م مي وامحليا ، أساسيا امحاسب الحك و عبد ه عبد السام أحمد وآخ

 ، ح، القاه  ةةة2للتعلي امفت

"، دا  جمال -2 احل وااتجاها الحديث اعد وام ن العام للدول وامفاهي والق ا ، "أساسيا ام عما

 ، ، القاه ي  ب4ةة2الفج للنش والت

3-  ، ائ ، الج ، عي مليل ، دا الهد مي ، امحاسب العم  ب3ةة2محمد مسع

عا الجامعيعم صخ  -4 ا امطب ، دي سس  ب،اقتصاديا ام

اتيجي ناص داد عدوا -5 ائ ،اادا والتخطيط ااست عا الجامعي ،الج ا امطب  ب،دي

،دب حما شطا  -6 سسا العام ي ام ، الكتاب الثاني  نظ  ب تةة2،تط وظيف الدول

اص فتحي محمد ، عدو  داد ناص -7 اس ، ن ائ ، للنش اأفا دا ، امالي الحاا د  بتةة2 الج

اقب تقنيا – داد ناص -8  باأول  الج ، امالي التحليل – التسيي م

س ، ساس ي بن اليا -9 يش ي ي  اأول  الج ، الثاني الطبع ، وائل دا ، امالي اإدا و امالي التسيي ، ق

 بتتة2

ي عبد محمد -ةت  بالقاه الشم عي – النهض دا – امالي التخطيط و امالي اإدا– الع

 مذكرا التخرج

ك -ت قاب عل امال العام، م ، أهمي ااستفاد من اآليا الحديث وامنظ اإسامي في ال يخي سامي ش

 ، ، جامع أب بك بالقائد تلمسا ، تخصص تسيي امالي العام  بتتة2ةةتة2لنيل شهاد ماجيست

2-  ، هي صاح نظام شال  ائ الخاص بتنفي العمليا امالي للدولفا  مي الج ، امحاسب العم

 ، ائ ، الج دا م ق ب ، جامع أمحمد ب اه، تخصص تسيي امنظما وح دكت  ب4تة2ة3تة2أط

، جامع سعد دحل  -3 ، تخصص مالي ك ماجيست ، م مي و امحاسب العم ين، د منص ال

ب  البليد



اج  قائم ام

 

4-  ، شيد و  ك لنيل شهاد د ، م ي اه : بلدي الط اس حال ا امالي، د مي في الت دو امحاسب العم

 ، ،  منش ، جامع مستغان ، تخصص امالي وامحاسب  ب7تة2ة6تة2ليسان

، جامع محمد الصديق، -5 م التسيي ، تخصص: عل مي غيت، أساسيا امحاسب العم عبد الحميد م

 ، ائ  ب5تة2ديسمب جيجل، الج

6-  ، قاب عل مالي الجماعا اإقليمي مي وامفتشي العام للمالي في ال ، دو امحاس العم ف ليل ح

، بجاي  حمن مي ، جامع عبد ال ، تخصص قان الهيئا اإقليمي والجماعا امحلي ك ماست م

، ائ  ب6تة2ة5تة2الج

س  -7 صي والت ،ضيا مجيد ام ا واتجاهاخص عا الجامعي صحيحا الهيكلي ا ا امطب ،دي

ائ  ي ،الج ائ  بتةة2الج

ك وضعي التسيي  -8 ك مبا اتيجيس سسا ااقتصادي  ااست مي حال ام سسا العم سال في ام ،

، ، معهد ماجستي ائ ، جامع الج م ااقتصادي  ب996ت-995تالعل

ب محمد طاه -9 ج م،اجه محب ك تخ ، م مي سسا العم اني ام قاب علي تنفي امي ، ا ال ست

، ، جامع بسك  ب7تة2-6تة2تخصص حق

ك ماجستي ،تخصص قان بغداد كمال  -9 ، م ائ مي امهني الج سس العم ني للم ،النظام القان

ائ ، س بن خد الج سسا ،جامع ي  بتتة2-2تة2ام

سس امالي اأدا ، عش ي عادل -ةت ، و قيا ااقتصادي للم ك تقيي  جامع ، منش غي ماجستي م

 ب2ةة2 بسك خضي محمد

ا  تشخيص ، عيا عفاف -تت ين تدفقا جدول  باستخدام امالي الت  امالي امحاسبي النظام حس الخ

 ب2تة2

 : مراجع بالغ الفرنسي

Pier . coso la gestion . financier douvod de potlegal 1983 – p13-ت 

Depallens . p . jobard – gestion financier de l entreprise-2 

 



 ملخص

ا  ا القطاع العمومي  امحاسب العمومي نظاما خاصا للمعلوما امحاسبي يحك النشاط امالي لوح
يعي قانو  تباطا وثيقا مع النصوص  التش تبط امحاسب العمومي ا بحي، وت الطابع اإدا أو غي ال

ليا ت2ةة9 ل تقني وضبط  ف  ع بقانو يه ادا العمومي وتنظي ، حيث خصها امش تحصيل اإي
، ومن أجل  ول أو الجماعا امحلي اني العام لل ام تبوي امي ي النفقا العمومي في ظل احت احل تس م

ولياته عن تنفي العمليا  ي صاحياته ومس قاب مستم عل أعوا امحاسب العمومي وتح ض  ف
ا القطاع لضما مش اني ومطابقتها لأنظم والقواني امعمول بها وحماي امالي لوح وعي تنفي امي

ب د العمومي  امال العام من ااختاسا في استعمال اموا
ل يمكن ا حيث العمومي لأما امالي و ااقتصاد التسيي في مكان العمومي للمحاسب ق   كيفي التط

انيا تسيي ا مي اس العمومي اإدا  و اأموال العمومي جميع عل لإطاع تكفي ا العمومي امالي ف
يعها ادا ( تو ا ) النفقا ، اي  . العمومي امحاسب ل اللجو يت ل

سنا ما خال من و  ا التوا امالي أ حيث العمومي امحاسب و امالي التوا  بي ما عاق هنا أ حظنا ا د
كي هي أنها العمومي امحاس بوجود ا يتحق سس في اأساسي ال  . ام

Sommaire 

système spécial de comptabilité publique de l'information comptable régissant l'activité financière 

des unités du secteur public à caractère administratif ou sans but lucratif, et sont liés à la 

comptabilité publique est étroitement liée aux textes législatifs 90/21 loi, telle que résumée par la 

loi du législateur vise à réglementer et contrôler la collecte des recettes publiques et l'organisation 

des étapes du paiement des dépenses publiques dans les mécanismes en ce qui concerne le budget 

général de l'onglet groupes d'État ou locales, et pour imposer un contrôle constant des agents de la 

comptabilité publique et de déterminer leurs pouvoirs et responsabilités dans la mise en œuvre du 
secteur des unités d'opérations financières pour assurer la légalité de la mise en œuvre du budget 
et le respect des règlements Les lois en vigueur et de protéger les deniers publics de malversations 

dans l'utilisation des ressources publiques. 

position de la comptabilité publique dans la gestion économique et financière des biens publics ne 

peut pas être traitée à la façon dont la conduite des budgets des administrations publiques des 

finances publiques ne sont pas Figuring suffisantes pour informer tous les fonds publics et la 

répartition des revenus), les dépenses (sont donc recours à la comptabilité publique. 

Et à travers ce que nous avons étudié est pas de chance qu'il y ait une relation entre l'équilibre fiscal 

et comptable public depuis l'équilibre budgétaire ne peut être atteint que s'il est expert-comptable, 

car il est la pierre angulaire de l'institution. 
 



 

 


