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امختلفة امصادر لتعيد إنفاقها وفق ااحتياجات  اإيراداتإا ما حصله من  يتأتىدولة لن قيام ال          
الثقافية،  اميادين ااقتصادية، ااجتماعية،اأساسية للفرد واجتمع ووفق ما تقتضيه سياسة الدولة ي ختلف 

فقات ي وثيقة تدعى "اميزانية العامة"، ونظرا أميتها  اإيراداتالعلمية...اخ، هذا ما دفع إ تقييد هذ  وال
فيذها وقواعد خاصة حكمها، وما كانت نفس  ظيمي للدولة سخر ها امسؤولون أعوان لت اء الكيان الت البالغة ي ب

طق، لذا حرص التشريع اجزائري  اإنسان قد جبلت على حب امال كان أمر الرقابة عليها أمرا تقتضيه الفطرة وام
شودة وبالتا ترشيد العمليات امالية  فيذ اميزانية العامة بغية الوصول لأهداف ام على رسم رقابة مالية تتعلق بت

 ونفقات. إيراداتمن 

فيذ، الرقابة اماليةالكلمات المفتاحية:   .اميزانية العامة، العمليات امالية، أعوان الت
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ة امشاكل لقد صاحب تقدم          وطة ها ي معا كومات وتطور أدوارها ام اجتمعات وكر حجمها تطور ا

صعوبات مة لتلبية حاجات امواطن  ند اجتم ، لذا فقد واجه امسؤولو راأف مي ااقتصادية وااجتماعية وامالية 

كومية على نفسها،امتزايدة واإيفاء بالوعود ال قطع مو تها القيادات ا كتحقيق معدات عالية من ال

سد تطور وظائف الدولة ككل وال تنااجتماعي يةااقتصادي وتوفر قسط كبر من العدالة والرفاه ، هذا ما 

ظم وجباية   تعد تقليدية حاليا وامتمثلة ي الدفاع واأمن وحفظ على وظائف انتقلت من دولة حارسة تركز  ال

مية ااقتصادية وااجتماعية قق الت   ،الضرائب إ دولة حديثة متدخلة ودولة رخاء ورفاهية تبحث عن ما 

د من الفوارق ااجتماعية  اإنتاجيةالوحدات إنشاء ك اصب الشغل وا  ....واإقليميةوم

فقات       صيل للموارد وصرف لل قق  اأداةتعد العمليات امالية ال تقوم ها السلطات العمومية من  ال 

صول على  شآت الضرورية، ا بواسطتها سياستها ااقتصادية وااجتماعية، فالدولة بذلك تعمل على تشييد ام

تاج العتاد، دف  الرواتب للمستخدمن....، وهي عمليات تتطلب إ عل الدولة  نفاق واس  ودائم اارتفاع ما 

صل على إتاوات  ن، دائما مصادر مويل فتقتط  الضرائب والرسوم و دمات امؤداة للمواط مقابل السل  وا

اجة إ القروض لسد عجز اموارد العادية عن تغطية كافة نفقاها. د ا  وتلجأ ع

زائري على م  وت      فقات وإدراجها ي وثيقة أساسية تدعى اميزانية  اإيراداتظيم عمليات عمل امشرع ا وال

در  ا  ة لتقييد بعض العمليات امالية، وه زي العمومية، وأضاف إليها ميزانيات ملحقة ها وحسابات خاصة با

ا اإشارة إ تعدد الوظائف املقاة على عاتق الدولة وضخامتها، هذا ما جعلها تعمل  تدرج على التخلي عن بالب

ماعات اإقليمية نظرا استقاها اما واإداري، وذلك بتجهيزها ميزانية خاصة ها تقيد  بعض امهام لصاح ا

 .وإيراداهافيها نفقاها 
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اميةادية وامالية تعد من أهم امشاكل ما كانت ندرة اموارد ااقتص       ال واجهت وا تزال تواجه الدول ال

عن طريق إحكام الرقابة  على استخدام هذ اكل وامتقدمة على حد سواء، كان ا بد من التعامل م  تلك امش

قق التوازن ااقتصادي وااجتماعي، أن تسير امال العام  واإمكانياتاموارد  ا التوزي  العادل ما  ح يتس ل

زاهة والعقانية، وبالتا ال ا ترز أمية الرقابة على مكن أن يبعد عن ال ولوج ي دوامة اختاس اأموال وهبها، وه

ة من تسير اأموال العمومية، حيث تساهم إ حد كبر  قيق أكر استفادة مك ي ترشيد استغاها وبالتا 

ماية إنفاقها، بالتا أضحت هذ الرقابة على اأموال العمومية من أهم مقومات الدولة، فهي ضرورة مل حة 

ظيمات ما ها من  ظيمها يعد من أدق الت  فعال على سلوك اأفراد واجتمعات. آثارامال العام، كما أن ت

هودات         هت  ظيمي، حيث ا زائر عرفت تطورا نوعيا على مستوى اإطار التشريعي والت امالية العامة ي ا

و وض  أحكام ظيمية  ظم موجبها كيفية إعداد هذ اميزانيات ال تضم عمليات  السلطات التشريعية والت ت

فقات العمومية، كما أخضعت هذ العمليات  د هذا اايرادات وال لقواعد صارمة ودقيقة، وم يتوقف التطور ع

فيذ هذ العمليات بأن أنشأ هياكل متعددة موجب  د، بل مل كذلك الرقابة على ت ظيمية  نصوصا تشريعية وت

 الدولة لضمان ماية امال العام. رقابة والتدقيق ي العمليات امالية  امتعلقة ميزانيةلل

 أهمية الموضوع:    

فيذ اميزانية العمومية ي أها تعد مثابة رقابة على امال العام، فهي من         تكمن أمية موضوع الرقابة على ت

ظيمي للدولة ما للمال العام من أمية ي استقرار الوض  الدو داخليا  أهم اأسس ال يب عليها الكيان الت

 عدالة ااجتماعية أساسا.وخارجيا، كما أن رقابة امال العام تضمن ال

 دوافع اختيار الموضوع:    

صص التدقيق احاسي ومراقبة        إن أهم ما دفع إ دراسة هذا اموضوع هو أنه من امواضي  ال هم 

انب العمومي، هذا ما لفت انتباهي، كما ان اإنسان خليفة اه ي خلقه فمن  ا يتعلق اأمر با التسير لكن ه
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 ج 

ياة، وكذا وي هذا اإطار ما يفرضه استحداث د صوصواعي استقامة حياته امال كونه عصب ا التشريعية  ال

زائر بصفة مستمرة يستوجب تتب  الدراسات. ظيمية ي ا   والت

 أهداف الدراسة:

الة ي فهم اإشكاات ااقتصادية والتصدي  - لأزمات امالية، ااهتمام ميدان اأموال العمومية قد يساهم ا 

ه من عرض أفكار ونقاشات عامة قد تفيد  فكل عون اقتصادي ملزم بفهم ميكانيزمات اأموال العمومية لتمك

اذ القرار.  السلطات العمومية وتساعدها ي ا

ا تلعب  - صول على موارد مالية، ولكن اأمر اأهم أن تصرف هذ اأموال، فه تستطي  الدولة بوسائل ش ا

ه من يستحقه.اأه رم م  واء وميل الكفة ويأخذ امال من ا يستحقه و

شاطات امالية الدارسن ميزانية الدولة قليل  امسامة ي إضافة علمية كون اهتمامات - اط ها ال نظرا للسرية ال 

 للدولة.

ا إلقاء الضوء  - ما أن الدولة من خال امؤسسات السياسية، تعتر امسؤولة اأو عن امال العمومي، فيجدر ب

ظمها شكا و     .مضموناعلى ميزانيتها وذلك من حيث القواعد ال ت

ا إ معرفة وإتباع أ  السبل امتوفرة إدارة امال ي الدولة - وصوا إ ااكتفاء  دراسة الرقابة امالية تؤدي ب

ء.  وااعتماد على الذات لضمان العيش اه

اهذا ما   :التاالرئيسي السؤال إ طرح  دفع

 في الجزائر؟ كيف تتم عمليات الرقابة على تنفيذ الميزانية العمومية كأداة لترشيد العمليات المالية 

 إ اأسئلة التالية:  السؤال الرئيسيتفرع ي

اصرها؟العا ماهي اميزانية -  مة للدولة، وما مبادئها وع

فيذ اميزانية العامة للدولة؟ -  كيف يتم ت
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فيذ اميزانية العامة للدولة؟ -  فيم تتمثل أجهزة الرقابة على ت

 الفرضيات:

من إيرادات ونفقات الدو  - ة مالية واحدة.اميزانية العامة للدولة هي   لة الواحدة خال س

فيذ اميزانية العا - فيذ الضرورين وهم أساسا اآمرون بالصرف واحاسبون يتم ت مة للدولة بتسخر أعوان الت

فيذ القانونية. فقات وتوفر شروط الت فيذ كل من اايرادات وال  العموميون م  إتباع مراحل ت

فيذ اميزانية العامة للدولة ي الرقابة اإدارية كرقابة امراقب اما - ان الصفقات  تتمثل أجهزة الرقابة على ت ورقابة 

لس احاسبة، والرقابة الرمانية.  العمومية ورقابة امفتشية العامة للمالية وكذا الرقابة القضائية ال مثلها 

  :الدراسةمنهج  

هج الوصفي و       ة هذا اموضوع ام هج  قد اتبعت ي سبيل معا تلف امفاهيم ام التحليلي من أجل سرد 

ليلي يساعد على توضيح وتبسيط  اصر البحث ووصفها بشكل   ددات البحث.امتعلقة بع

 :تقديم الخطة

ا هذا اموضوع من خال فصلن       ، يتضمن الفصل اأول عموميات حول اميزانية العامة للدولة، أما لقد عا

ا فيه إ فيذ اميزانية العامة للدولة. الفصل الثاي تطرق  الرقابة على ت

زائري لس احاسبة ا    .الفصل الثالث تضمن دراسة حالة رقابة 
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تلف ع      ية كوها تبن  اصر امالية من تعد اميزانية العامة للدولة امرآة العاكسة للوضعية امالية للدولة امع

اجات العامة، وقد ارتبط مفهوم اميزانية ارتباطا وثيقا بتطور دور إيرادات ونفقات  قيق ا مسخرة ي سبيل 

ارسة ي ظل الفكر التقليدي اقتصر دور اميزانية على بيان  الدولة  إيراداتالدولة، فلما ساد مفهوم الدولة ا

هما، ومع تطور دور الدولة شيئا  قيق التوازن بي فشيئا أصبحت اميزانية العامة للدولة تأخذ ونفقاها وعلى ضرورة 

قيق التوازن  مية ااقتصادية وااجتماعية، مع تاشي ضرورة   اإيراداتاما بن بعن ااعتبار شؤون الت

فقات  قيق التوازن ااقتصادي. اثوال  عن 

فيذ اميزانية العامة ل        ودها امختلفة موضع و  لدولة من أهم مراحل اميزانية،تعتر مرحلة ت يقصد ها وضع ب

كومة  ظري إ التطبيق العملي املموس، فتتو ا فيذ، و هذ امرحلة مثل انتقال اميزانية العامة من التطبيق ال الت

صيل و جباية  وتشمل امقدرة، كما تتو اإنفاق على آوجه امدرجة ي اميزانية،  اإيراداتمثلة ي وزارة امالية 

ة، فجباية اموارد يعد التزاما على عاتق اإدارة العمومية،  اإيراداتالعمليات امالية  زي فقات وكذا عمليات ا و ال

فقات ترخيصا باإنفاق ي حدود سقف أعلى ما مثل صرف ال صيلها تقصرا، بي وهذا  ،ي حن يشكل عدم 

حه السلطة ا يعتر اإنفاق التزاما بصرف كافة اإعتماد رد مارسة للرخيص الذي م ات امقررة و إما هو 

وعن من العمليات امالية، نظمت صاحيات  التشريعية، و نظرا هذا ااختاف من حيث الطبيعة بن ال

باية اموارد،  فقات و أخرى تتعلق  فيذ ال تلف بأن وضعت قواعد خاصة بت اههما بشكل  السلطات اإدارية ا

فيذ هذ القواعد و أخرى تراقب مدى تطبيقها.وكذ  ا خصصت أجهزة لت
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    عموميات حول اميزانية العامة للدولة المبحث اأول:

 خصائصها و مفهوم اميزانية العامة للدولة: المطلب اأول

ويا موجب قانون امالية اإيراداتتتشكل اميزانية العامة للدولة من        هائية للدولة احددة س فقات ال و  ،و ال

ظيمية امعمول ها وزعت ويا ، كما تعرف أها الوثيقة التشريعية 1وفق آحكام التشريعية و الت ال يتم موجبها س

تعرف اميزانية العامة للدولة على أها وثيقة هامة مصادق عليها من ، و 2الدولة و نفقاها إيراداتتقدير و ترخيص 

اجات العامة، و  فقات الضرورية إشباع ا الازمة لتغطية هذ  اإيراداتطرف الرمان هدف إ تقدير ال

ة فقات عن فرة مقبلة عادة ما تكون س  .3ال

فقات العكما       ة اإيراداتو امة تعرف اميزانية أها توقع وإجازة لل ، 4العامة عن مدة مقبلة غالبا ما تكون س

شاط  شاط ااقتصادي الذي ستقوم الدولة بتحقيقه، وتبحث ي وسائل مويل هذا ال  .5فهي تتعرض لل

موع اميزانية العامة للدولة  21-90اعتر القانون رقم      ة  فقات  اإيراداتأها الوثيقة ال تقدر للس و ال

فقات بالرأس امال، و ترخص ها ها نفقات التجهيز العمومي وال اصة بالتسير و ااستثمار، و م  .6ا

 :7عرفت اميزانية العامة للدولة بالقوانن امالية لدول العام امختلفة كالتاو        

ة      د  عرفها القانون آمريكي أها:" صك تقدر فيه نفقات الس التالية ووارداها موجب القوانن امعمول ها ع

باية امعروضة فيها"التقدم و  بؤ و عرفها القاو ، اقراحات ا فقات  لإيراداتإقرار نون الفرنسي بأها" وثيقة ت وال

وية للدولة أو ظيمات القانونية. الس فس القواعد و الت ضع هي آخرى ل دمات ال   ٓنواع ا

                                                           

 .28امتعلق بقوانن امالية، جريدة رمية عدد 1984يوليو 7امؤرخ ي  17-84رقم من القانون  6امادة  1
 من نفس القانون. 6و3امادة  2
رزي،  3 امعية، الطبعة الثانية، اقتصاديات المالية العامةمد عباس  زائر، ص2005، ديوان امطبوعات ا  .317، ا
 .86، ص2003، دار العلوم، المالية العامةمد بعلي الصغر و يسري أبو العا،  4
ديدة، أصول ااقتصاد العامدى شهاب،  5 امعة ا درية، ص2004، دار ا  .46، اإسك
لة العلوم اإنسانية، العدد آول، نوفمر  6 مد خيضر بسكرة، ص 2001أ.مال لعمارة، "تطور فكرة ومفهوم اموازنة العامة للدولة"،   .13جامعة 
فيذ والرقابة"، د 7 ، "اموازنة العامة للدولة بن اإعداد والت مد خالد امهاي لة اإدارة و ااقتصاد، العدد .حسن عبد الكرم سلوم و د.

 . 95، ص64،2007
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صائص التالية:نستخلص من التعاريف السابقة        أن ميزانية الدولة العامة تتميز با

كومة و تعرضها على اهيئة التشريعية وثيقة تشريعية) رسمية(:  .1 تعد جزء ا يتجزأ من قانون امالية، تعدها ا

اقشتها و التصديق عليها  .م

ية، إما تكتفي بوضع أرقام احتمالية أرقاماا تعطي  ٓهااميزانية وثيقة تقديرية  الطابع التقديري للميزانية: .2 و  ،يقي

فيذ اميزانية كما قدرت، نظرا للعوامل امتغرة ال يصعب توقعها أو التحكم فيها.  آصل أنه يستحيل ت

فيذها إا بعد ان  الطابع الترخيصي للميزانية: .3 وز ها ت كومة ال ا  تصوت عليها ضر اميزانية من طرف ا

صيل اموارد  فقات و  ح ترخيص للحكومة للقيام بصرف ال السلطة التشريعية، و يرتب عن هذا التصويت م

 .1امقيدة ي اميزانية

ضر اميزانية العامة للدولة: نيالمطلب الثا كم   امبادئ العامة ال 

ود  مبدأ وحدة الميزانية: .1 فقات ي خطة واحدة اإيراداتويع وضع ب يقوم على فكرة مفادها أن ، أي 2و ال

ظم ي جدولن  نفقات و مع و تقيد ي وثيقة واحدة، وت ماعة العمومية  فس ا موارد ميع امصا التابعة ل

فقات مهما كان مصدرها اإيراداتآول يضم كل   .3مهما كان مصدرها، والثاي كافة ال

 :استثناءات مبدأ الوحدة 

  :وز  تسمح بإنشاء ميزانيات ملحقة  17-84 من القانون رقم 44امادة الميزانيات الملحقة صت على أنه "  ف

أن تكون موضوع ميزانيات ملحقة العمليات امالية مصا الدولة ال م يضف عليها القانون الشخصية 

دمات مدفوعة الثمن، و ال نشاطها أساسا يهدف إ إنتاج بعض امواد أو ااعتبارية ، و يشرط 4تأدية بعض ا

ها من تغطية  اعي، أن يكون نشاطها مقابل الشيء الذي مك اري و ص ي هذ امصا  أن تكون ذات طابع 
                                                           

امعية، المالية العامةيلس شاوش بشر،  1 زائر، ص2013، ديوان امطبوعات ا  .29. 28، ا
 .92مرجع سابق، ص د.بعلي و يسري أبو العا، 2
 .80، صنفسهيلس شاوش بشر، مرجع  3
 .93، صسابقد.بعلي و يسري أبو العا، مرجع  4
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فصلة عن شخصية الدولة لكن ميزانياها  وية ام اصة، أن تتمتع بالشخصية امالية امع نفقاها بواسطة مواردها ا

 .1ة الدولةتلحق ميزاني

اص على        شاط ا ويرجع السبب ي رصد هذ اميزانيات املحقة  إ الرغبة ي تطبيق القواعد امتعلقة بال

ية امرفق مقارنة نفقاته وإيراداته مع ي جدول واحد2هذ امرافق، و كذا معرفة مدى ر فقات  ، و كذا عدم ا ال

فقات امؤقتة هائية و ال هائية)قروض  ال حها الدولةأ و اإيرادات ال هائية  م )الضرائبأ و اإيرادات غر ال

ها الدولةأ  .3)القروض ال تستفيد م

 :اسبة بعض  الحسابات الخاصة للخزينة ة الدولة م يقصد ها اإطار الذي يسجل دخول أموال إ خزي

اصة ال تقوم ها ة 4العمليات ا زي ها نفقات ليست ، فقد تدخل أموال إ ا رج م ليست بإيرادات و 

فقات ة ي 6فهي هدف إظهار اموازنة على حقيقتها دون إضافات خادعة، 5ب اصة للخزي سابات ا ، وتظهر ا

انب اميزانية العامة واميزانيات املحقة  .7قانون امالية 

سابات موجب قانون امالية،        زائري أصبح فتح وقفل هذ ا فهي حسابات خارج ميزانية ي التشريع ا

فس الشروط امطبقة على اميزانية العامة للدولةالدولة،  فيذها ب زائر و  ،حيث يتم تقريرها و ترخيصها و ت ي ا

مع ي  سابات من خال قانون امالية و   فئات: 5تفتح هذ ا

تدرج فيها ميع العمليات امراد مويلها بواسطة موارد خاصة، و يعر إنشاء هذا و  حسابات التخصيص الخاص: -

ة امشاكل  لول العملية معا سابات عن انشغال الدولة بالقطاعات ال يشملها، خاصة وأنه يضع ا وع من ا ال

                                                           

امعية، المالية العامةزغدود، د. علي  1 زائر، ص2004، ديوان امطبوعات ا  .91، ا
رزي، مرجع سابق، ص  2  .332مد عباس 
 .81، ص سابقيلس شاوش بشر، مرجع  3
 .332، صنفسهرزي، مرجع مد عباس  4
 .92، صنفسهد.علي زغدود، مرجع  5
 .154دى شهاب، مرجع سابق، ص 6

7 F. CHOUVEL, finances publiques, Gualino éditeur, 10ème édition, 2007, p34. 
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سابات ميع نشاطات الدولة  ، وكمثال وكثر من اميادين ااجتماعيةو  ااقتصاديةامطروحة، لذا غزت هذ ا

دوق مساعدة تشغيل الشباب ها ص  .1ع

اعية أو التجارية ال تقوم ها بعض امرافق العامة الحسابات التجارية: - ، و كمثال 2تشمل بعض امعامات الص

ساب امتضمن شراء و بيع السيارات و العجات من طرف أماك الدولة ها ا  .3ع

حها ي حدود  حسابات التسبيقات: - ة العمومية م ح التسبيقات أو تسديدها ال يرخص للخزي تبن عمليات م

 .اإعتمادات امفتوحة هذا الغرض

وحة من طرف الدولة ي حدود اإعتمادات امفتوحة، و  حسابات القروض: - تدرج فيها حسابات القروض امم

تجة  كومة ذكر هذ القروض ي حساب خاص باعتبار 4لفوائدعكس التسبيقات تكون القروض م ، وتفضل ا

سابات امتعلقة بالقروض الداخلية و حسابات 5أها ستقوم باسردادها ي هاية مدة القرض ، ومثال ذلك ا

بية كومات آج  .6التسوية مع ا

دوق ضبط اموارد الذي أنشأ موجب امادة        ة ص اصة للخزي سابات ا تمي إ ا زائر ي من قانون  10ي ا

ة باية البرولية وكذا تسوية و سد عجز اميزانية  2000اميزانية التكميلي لس ومن وظائفه امتصاص الفائض من ا

ضع لقواعد هو مستقل ، ف7العامة للدولة وكذا تسوية امديونية العمومية للدولة اميزانية العامة للدولة أي أنه ا 

ضع لرقابة السلطة التشريعية فيذ اميزانية العامة كما أنه ا   .8ومبادئ إعداد وت

                                                           

 .111يلس شاوش بشر، مرجع سابق، ص 1
 .156، صسابقدى شهاب، مرجع   2
ى، أ. 3 لدونية، العموميةالمالية دنيدي  زائر، ص2010، دار ا  .165، ا
 .130.129، صنفسهمرجع يلس شاوش بشر،  4
 .156، صنفسهدى شهاب، مرجع  5
ى، مرجع  6  .                                         166، صنفسهأ.دنيدي 
زائر أداة لضبط وتعديل اميز  7 دوق ضبط اموارد ي ا لة اقتصاديات مال افريقيا، العدد آول، بوفليح نبيل، "ص زائر"،  انية العامة ي ا

 .240.242ص
دوق ضبط اموارد موذجا 8 زائر"ص ة العمومية ي ا اصة للخزي سابات ا مد، "حوكمة ا ، جامعة الشلف."بوفليح نبيل، طرشي   ، مداخلة دكتورا
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فقات دون مبدأ شمول الميزانية:  .2 هو أن تتضمن اميزانية قسمن، آول خاص باإيرادات و الثاي خاص بال

هما، فقات و 1قسم مستقل عن اآخرحيث يظهر كل الربط بي ، أي أن تظهر ي وثيقة اميزانية كافة تقديرات ال

فقات صيل اإيرادات العامة يستلزم القيام ببعض ال هما، ٓن   .2كافة تقديرات اإيرادات دون إجراء مقاصة بي

وية على اميزانية العامة للدولة هو ة الميزانية: يسنو  مبدأ .3 ة من طرف الرمان تطبيق مبدأ الس امصادقة عليها كل س

كومة ة من طرف ا فيذها ي نفس الس  .3ويتم ت

زائر       ة امالية ي ا تهي ي  1 تبدأ منالس ة وت اير من كل س ة امالية و ، 4ديسمر 31ي ص ختام الس فيما 

ق أو اإيراد فتقيد ي حساب واحد  ة امالية ال نشأ فيها ا سبة لقيد آموال ال تصرف بعد انقضاء الس بال

ة امالية ال  اصلة بن اليوم آول و اليوم آخر من الس فيها الدين  نشأميع امقبوضات و ميع امدفوعات ا

ة امالية، و هذا ما هو مطبق ي للدولة أو عليها ساب بصورة هائية ي اليوم آخر من الس ، وأن يقفل هذا ا

سابات زائر، فمن مزايا هذ الطريقة هو ضمان سرعة قفل ا  .5ا

فقات العامة، فالعلماء احدثون ي وهو أن تتساوى ملة  مبدأ توازن الميزانية: .4 امالية اإيرادات العامة مع ملة ال

الة  العامة يرون عدم آخذ مبدأ عن طريق إحداث عجز أو  ااقتصاديةتوازن اميزانية ويرون أن تكيف الدولة ا

ة هزات الدورة  سبة للدول الرأمالية، كما ان الدول ال هي ي  ااقتصاديةفائض ي ميزانياها، و ي هذا معا بال

فيذ  مية ا سبيل ها ي ت  .ااستثماريةمشروعاها إا عن طريق زيادة نفقاها طريق الت

                                                           

 .93بعلي و يسري أبو العا، مرجع سابق، ص 1
رزي، مرجع سابق، ص 2  .339مد عباس 

 3 F. CHOUVEL, op.cit, p25. 
 .76د.علي زغدود، مرجع سابق، ص 4
 .145.146يلس شاوش بشر، مرجع سابق، ص 5
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صص نوع معن من اإيراد إنفاق حصيلته على نوع معن من اإنفاق مبدأ عدم التخصيص: .5 إما  ،1يع أا 

صيل ميع اإيرادات أيا كان نوعها وأيا كانت الوحدة ال تقوم بتحصيلها  بغي وفقا هذ القاعدة أن يتم  ي

ز ساب  ةا صيص ي إما اإيرادات العامة وتوزيعها على كافة  استخدامح تتاح الفرصة  ،العامة دون 

دد  .2أوجه اإنفاق دون التقيد بتوزيع 

سن نية، إا  مبدأ صدق الميزانية: .6 فقات حدثت  تكون ميزانية الدولة صادقة إذا كانت توقعات اإيرادات وال

عل ي غالب آحيان التوقعات تعتمد على معطيات يصعب التأكد من هذا الأنه  وفرضيات  اقتصاديةسلوك ما 

، ويهدف إدراج مبدأ صدق اميزانية ي قانون امالية إ تفادي نية تغليظ 3حكومية قد تغر حتما التوقعات آو

طوط الكرى للتوازن احدد ي قانون امالية  .4ا

 اميزانية العامة للدولةأمية المطلب الثالث: 

السعي لتحقيق ااستقرار ااقتصادي، فمثا ي حالة التضخم يستخدم الفائض لسحب القوى الشرائية للحد من  -

 محاولة لرفع الدخل القومي.كالطلب امتزايد، وي حالة الكساد يستخدم لرفع القوة الشرائية  

ماية  - تجات امستوردةتستخدم اميزانية العامة للدولة كأداة  ية للصمود ي وجه ام اعات الوط من خال  ،الص

اعات احلية.  فرض رسوم عالية على امستوردات وإعفاء الص

فقات العامة وي أغراضها،  - تعد اميزانية العامة للدولة مرآة عاكسة للمركز اما للدولة من خال تفصيلها ي ال

 ة، كما أها تعد ترمة لتدخات الدولة.العام اإيراداتوكذا تعداد كل مصادر 

                                                           

امسة، المالية العامةحسن مصطفى حسن،  1 امعية، الطبعة ا زائر، ص2006، ديوان امطبوعات ا   .80، ا
ديدة، المالية العامة الوجيز فيعد ناشد سوزي،  2 امعة ا درية، ص2000، دار ا  .300، اإسك

3 F. ADAM, O. FERRAND, R. RIOUX, Finances publiques, presses de sciences po et 

Dalloz, 2003, Paris, p40. 
4 F. CHOUVEL, Finances publiques, Gualino éditeur, 8ème  édition, 2005, Paris,  p58. 
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تعد اميزانية العامة للدولة وسيلة للقيام بإصاحات هيكلية ذات انعكاسات اجتماعية، كفرض ضرائب تصاعدية  -

 .  1كمجانية التعليم والصحة  ،وتوجيه حصيلتها مساعدة الطبقات ذات الدخل احدود

اصر اميزانية العامة : الرابع طلبالم  للدولةع

 : الموارد العامةأوا

ها آموال الازمة لسد نفقاها      ، وموارد اميزانية العامة 2اموارد العمومية هي امصادر ال تستمد الدولة م

 .3من اإيرادات %7للدولة رئيسيا جبائية أما اموارد الغر جبائية مثل حوا 

 .4الضرائب و الرسوم : هي موارد يكون مصدرهاموارد الجباية العادية .1

 

 

 

 

 الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة: 

ة 38تأسست موجب امادة  الضريبة على الدخل اإجمالي: - تعد من بن الضرائب  ،1991من قانون امالية لس

وية ووحيدة، مس دخل آشخاص الطبيعين و تفرض على الدخل الصاي اإما  ساب الدولة، س احصلة 

موع امداخيل الصافية التالية: هذ الضريبة ويتكون الدخل الصاي، 5للمكلف بالضريبة  من 

 :مداخيل ناتجة عن ممارسة نشاط 

                                                           

ية لإدارة،  1 ة"، مذكرة هاية الدراسة، امدرسة الوط زي  .2006-2005"عمليات اميزانية وعمليات ا
، المالية العامةحسن عواضة ود.عبد الرؤوف قطيش، د. 2 لدونية، طبعة أو ان، ص1995، دار ا  .337، لب

3F. CHOUVEL, op.cit, p101. 
 .30يلس شاوش بشر، مرجع سابق، ص 4
ى، مرجع سابق، صأ. 5  .192دنيدي 
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  ة  التجارية و الحرفية:اأرباح الصناعية و ويون جراء مارسة مه ققها أشخاص طبيعيون أو مع هي أرباح 

ارية أو حرفية اعية أو   .1ص

 :صل عليها من مزاولته لعمله بصفة مستقلة وعلى  أرباح المهن الغير تجارية هي أرباح الشخص الطبيعي 

 .2مسؤوليته كآطباء واحامون وخراء احاسبة

  :ة عن آنشطة الفاحية و تربية امواشي و الدواجن.....ااإيرادات الفاحية  . 3وهي نا

 ضع الرواتب و  66حسب امادة  رتبات و اأجور:مال للضريبة على الدخل آجور من قانون الضرائب امباشرة 

  اإما
4. 

  :مداخيل ناتجة عن اأماك 

  :ية مداخيل عقارية ار آماك امب ية كالسكن و امصانعهي مداخيل متأتية من إ ، إضافة إ فوائض و غر امب

ية ية و غر امب ازل مقابل عن العقارات امب  . 5 قيم الت

 :الديون و الودائع و الكفاات  إيرادات، وكذا والعائدات امماثلةريوع آسهم  مداخيل رؤوس اأموال المنقولة

دوق دات الص  .6و س

ة  الضريبة الجزافية الوحيدة: - ، تطبق على آشخاص الطبيعين من 2007ضريبة جديدة أحدثها قانون امالية لس

وي  دما ا يزيد رقم أعماهم الس اع و مؤدي خدمات ع ضرائب  3دج، لتعوض عن 10000000ار و ص

(IRG, TAP, TVAتقسيمها كما يلي: ، ويتم7أ 

                                                           

 من قانون الضرائب امباشرة و الرسوم امماثلة. 11مادة 1
امعية، التقنيات الجبائيةميد بوزيدة،  2 زائر، ص2007، ديوان امطبوعات ا  .23، ا
 32يلس شاوش بشر، مرجع سابق، ص 3
زائر، ص2005، دار هومة، النظام الجبائي الجزائري الحديثأ.خاصي رضا،  4  .91،92، ا
 .83مرجع نفسه، ص 5
 .39، صسابقميد بوزيدة، مرجع  6
ريدة الرمية عدد 2007من قانون مالية  2مادة  7 ة 85، ا  .2006لس



 الميزانية العامة للدولة                                                                     الفصل اأول

 

 
23 

 الجهات المستفيدة من الضريبة الجزافية الوحيدة.   :01الجدول رقم 

الجهة 

 المستفيدة

المشترك للجماعات الصندوق  البلدية الواية ميزانية الدولة

 اإقليمية

 % 5  % 40 % 5 % 50 %النسبة 

 من إعداد الطالبة. المصدر:

سبة معدات هذ الضريبة:  وبال

 : معدات الضريبة الجزافية الوحيدة.02رقمالجدول 

 المعدل النشاط

 % 6 دج 3000000يتجاوز  CAبيع البضائع لما 

 % 12 تأدية الخدمات التابعة لصنف اأرباح الصناعية و التجارية

 .41بااعتماد على ميد بوزيدة، مرجع سابق، ص من إعداد الطالبة المصدر:

ضع ها الشركات مهما كان شكلها وغرضها، امؤسسات واهيئات  العمومية  الضريبة على أرباح الشركات: - و

ضع ها الربح الصاي  ها شركات آشخاص وامسامة، حيث  اعي والتجاري، ويستث م ذات الطابع الص

تلف العمليات.  حسب نتيجة 

 :الرسوم على رقم اأعمال 

صب علىالرسم على القيمة المضافة - دمات ااستهاكيةتجات موع ام : هي ضريبة ت ، فهي ضريبة 1و ا

تلفة تتجسد ي الفرق بن من بيع امادة و تكلفة شراء امستلزمات الوسيطية  .2مبيعات مراحل 

                                                           

 .34يلس شاوش بشر، مرجع سابق، ص 1
يبة مياد الزياي، 2 شر، ضريبة على القيمة المضافة قاسم سابق عدوان،   ، بتصرف.213، .212ص، 2008، دار الثقافة لل
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دمات، وهذا لتحقيق  :ااستهاكالرسم الداخلي على  - ة من السلع و ا تفرضه الدولة على استهاك أنواع معي

صول على مورد غزير تعتمد عليه ي تغطية نفقاها امتزايدة، أو لتحقيق أغراض  أغراض مالية تتمثل ي ا

ة كامواد الكحولية و السجائر اجتماعية ب استهاك سلع معي  .1تتمثل ي 

زين والغازالرسم على المنتوجات البترولية:  - تجات البرولية امختلفة كالب  .ويفرض على ام

 :الضرائب غير المباشرة 

ملة. حق التداول)المرور(: - ار ا ويون و  ضع ها آشخاص امع مور، و توجات الكحول و ا  يطبق على م

تجات امعدنية من الذهب و  حق الضمان: -  .2الفضة و الباتنضع له ام

د إثبات واقعة انتقال املكية من شخص حقوق التسجيل: - د توثيق عقد املكية. و تستحق ع  آخر أو ع

 

صيلها  من شخص آخر بتحريرتفرض على عملية تداول آموال حقوق الطابع:  - ة كالعقود، ويتم  وثائق معي

بذلك مثل  اإدارة امختصةإما بلصق طوابع جبائية على احررات أو عن طريق دمغ احرر نفسه بواسطة ختم 

 .3الشيكات

اسبة استرادها أو تصديرها الحقوق الجمركية: - دود م تاز ا  .4وتفرض على السلع ال 

 موارد أماك الدولة: .2

وزها الدولة و ماعاها اإقليمية ي  تشمل     قولة و العقارية ال  قوق ام موع آماك و ا ية  آماك الوط

 خاصة: أوشكل ملكية عمومية 

                                                           

 .112رزي، مرجع سابق، صمد عباس  1
 .196ميد بوزيدة، مرجع سابق، ص 2
رزي، مرجع  3  .131،  صسابقمد عباس 
، اقتصاديات المالية العامةمد طاقة، هدى العزاوي،  4  .105،  ص2007، دار امسرة، الطبعة آو
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 :وز بيعها وا  الملكية العمومية ، ال ا  ، 1عليها ااستياءهي أماك الدولة كالطرق و اموانئ والشوارع...ا

فع العام دون مقابل لاستعمالوهي معدة   .و ال

 :فع العام  لاستعمالهيئاها العام وامعدة  أوكل آماك و آموال ال متلكها الدولة   الملكية الخاصة و ال

اعية و التجارية شآت الص  .2مقابل كالغابات و ام

  ي: عائدات أماك الدولةوتتمثل 

اصة بالدولة، أما آماك  اإيجار: - ية وحدها بتأجر العقارات التابعة لأماك ا تص إدارة آماك الوط

اصة بالدولة وال تسرها امؤسسات و اهيئات امكلفة بتسير القطاع العمومي  العقارية آخرى التابعة لأماك ا

ية فتستأجرها ظيم امع اهيئات امع  .3مول هماطبقا للتشريع و الت

وية  أتاوى الشغل المؤقت لأماك العمومية: - اص لأماك العمومية دفع أتاوى س يرتب عن الشغل امؤقت ا

ين  .4من طرف امع

قول امواد امعدنية دفع  ااستغاليتعن على أصحاب رخص  أتاوى استغال المناجم و المحاجر: - اصة  ا

وي عن شغل آراضي تعادل القيمة اإستئجارية لأراضي اموجودة  لصاحب آرض أو ذوي حقوقه تعويض س

 .5ااستغالداخل امساحة احدودة لرخصة 

تجن الفاحن  عائدات اأراضي الزراعية: - ح للم  أتاوىابل دفع الدائم على آراضي مق اانتفاعحق الدولة م

صيلها ي قوانن امالية دد وعائها و كيفيات   .6من طرف امستفيدين 

                                                           

 .108، ص2011، جامعة آنبار، الطبعة آو العامةاقتصاديات المالية سعيد علي العبيدي،  1
اية،  2 امعة، أصول اإيرادات المالية في الفكر المالي اإساميغازي حسن ع  .37.36، ص2006، مؤسسة شباب ا
امعية، سلسلة القوانين اإداريةفؤاد حجري،  3  .323، ص2006، ديوان امطبوعات ا
ريدة الرمية 1988من قانون مالية  138امادة  4  .54، ا
 قانون.المن  نفس  140امادة  5
ية، جريدة رمية  1987غشت  19امؤرخ ي  19-87من القانون رقم  6امادة  6 امتضمن كيفية استغال آراضي الفاحية التابعة لأماك الوط

 .1987، 50عدد 
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ويةحاصل الصيد:  - ، 1دج لفائدة ميزانية الدولة 10000يرتب على الصيد القاري ي ميا السدود دفع إتاوة س

وية  قدرها و  بية دفع إتاوة س دج عن الطن  220000يرتب على الصيد البحري التجاري من طرف السفن آج

دد مبالغها حسب فئة امهن تؤسس، كما 2امستخرج وية للحصول على رخصة الصيد البحري،   .3إتاوة س

د إقدامها على عائدات التصفية: - قولةبيع جزء من متلكاها العقارية أ هي امداخيل ال تعود للدولة ع  .4و ام

 

 

للدولة امالكة لأرض للحصول على ترخيص استغال باطن آرض هي ضرائب تدفع الجباية البترولية: موارد  .3

باية البرولية الضرائب و الرسوم التالية:، 5ي مراحل العملية اإنتاجية )البحث و اإنتاجأ  وتشمل ا

ويا، ويتم حسابه على أساس امساحة التعاقدية.  الرسم المساحي: -  يسدد امتعامل س

قل اإتاوة: - ة على مستوى ا تجة بعد عمليات امعا  .6دد على أساس احروقات ام

وي للمحروقات لكل مساحة يسدد امتعامل شهريا، و يتمثل ي الرسم على الدخل البترولي:  - قيمة اإنتاج الس

ويا كاإتاوة  .7استغال ناقص امبالغ احسومة امرخص ها س

سبة : الضريبة التكميلية على الناتج - حسب اآجال والشروط  %30ضع ها كل شخص يكون طرفا ي العقد ب

 .1امعمول ها

                                                           

 .1994من قانون مالية 113امادة  1
ة  1997ديسمر 21امؤرخ ي  2-97من القانون  52امادة 2  .1997، 89، جريدة رمية عدد1998امتضمن قانون مالية س
 .74، جريدة رمية عدد 2006من قانون مالية  55امادة  3
 .47يلس شاوش بشر، مرجع سابق، ص  4
يل شهادة اماسر "دور 5 مية امستدامة"، مذكرة مقدمة ل قيق الت باية البرولية ي  ، جامعة قاصدي مرباح،  ا صص اقتصاد وتسير برو آكادمي، 

 .14، ص2012/2013
صص إدارة أعمال، "إ 6 باية البرولية لتمويل ميزانية الدولة"، مذكرة ماجستر،  ل ا باية العادية   . 68، ص2006شكالية إحال ا
مية امستدامة" مرجع س 7 قيق الت باية البرولية ي   .16ابق، ص"دور ا
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 : نفقات الميزانية العامة للدولةاثاني

قيق نفع عام      فقه الدولة لغرض  قود ت فقة أها مبلغ من ال فقه 2تعرف ال قود ي ، كما تعرف أها مبلغ من ال

فقات العامة الكفة الثانية للميزانية العامة للدولة ي مقابل 3شخص عام إشباع حاجات عامة ، كما تعد ال

آعباء الدائمة للدولة تشمل نفقات التسير و أن  217-84من القانون رقم  23نصت امادة و اإيرادات العامة، 

 .4، القرض و التسبيقاتااستثمار

اجات  نفقات التسيير: .1 ها من تسير مرافقا قصد إشباع ا شاط العادي واليومي للدولة وال مك ترتبط بال

مع ي   أبواب: 4العامةن و

 الباب اأول: أعباء الدين العام والنفقات المحسومة من اإيرادات 

سبة لاستهاكوتشمل الدين القابل      ارجي، الضمان بال للقروض وتسبيقات ، الدين الداخلي، الدين ا

 امؤسسات العمومية، نفقات إرجاع اموارد احصلة دون وجه حق.

 تخصيصات السلطات العامة الباب الثاني:

لس احاسبة، آحزاب السياسيةأ.      تشمل نفقات إدارة امؤسسات السياسية )الرمان، اجلس الدستوري، 

دول "ب" من تعد نفقات الباب آول والثاي مشركة بن م تيع الوزارات لذا فقد م معها ي ا  اميزانية 

وان "التكاليف امشركة".  ع

 الباب الثالث: وسائل المصالح

                                                                                                                                                                                     

امتعلق باحروقات، جريدة  2005أبريل  28امؤرخ ي  7-5امعدل وامتمم للقانون رقم   2006يوليو  29امؤرخ ي  10-06من آمر  88امادة 1
 .2006، 48رمية عدد 

 .56سعيد علي العبيدي، مرجع سابق، ص  2
شر، الطبعة الثالثة، بيالمالية العامة و التشريع المالي الضريأعاد مود القيسي،  3  .32، ص2000، دار الثقافة لل
ديث، الرقابة المالية على النفقات العامةبن داوود ابراهيم،  4 زائر، ص  ،2010، دار الكتاب ا  .52،53ا
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ح كريوع وحوادث العمل، آدوات     تشمل نفقات إدارة مصا الوزارات )مرتبات العمال، امعاشات وام

تلفة كامصاريف القضائيةأ. وتسير امصا كآثاث، أشغال الصيانة، إعانات  التسير، مصاريف 

 (وااجتماعية ااقتصاديةالباب الرابع: التدخات العمومية)

ظمات      زائر امالية للم وحة للجماعات احلية، نشاط دو كمسامات ا  تدخات إدارية تشمل إعانات م

ح العائلية، نشاط اقتصادي   ية نشاط الدولية،نشاط تربوي ثقاي كام كإعانات للمؤسسات ذات امصلحة الوط

 اجتماعي كالتضامن.

فقات امتعلقة بالباب الثالث والرابع حسب الوزارات  وياتوزع ال دد س  وتقسم حسب آقسام امشار إليها.  و

 ، ويتم توزيعها1واإداري وااجتماعي ااقتصاديذات الطابع  ااستثماراتهي عبارة عن  نفقات التجهيز: .2

وي حسب القطاعات دول "ج" املحق بقانون امالية الس وية للدولة وتظهر ي ا طة اإمائية الس  .2حسب ا

 وإعداد اميزانية العامة للدولة ضر: نيالمبحث الثا

هات امختصة بالمطلب اأول:    اميزانية العامة للدولة ضرإعداد و ا

فيذية مثلة ي  ااختصاصيرجع  السلطة التنفيذية: .1 تقليديا ي وضع مشروع اميزانية العامة للدولة للسلطة الت

فيذها كومة، م تطلب من السلطة التشريعية الرخيص ها بت  ، و هذا يرجع ٓسباب:3لسي الوزراء و ا

تاجها ك - فيذية أقدر من السلطة التشريعية على تقدير أوجه اإنفاق و التحصيل ال  ل مرفق بفروعه السلطة الت

فيذ اميزانية لذا وجب عليها التكفل باإعداد للوقوف على عوائق  امختلفة، كما أها هي ال يعول عليها ي ت

فيذ  .4الت

                                                           

 .65، 64يلس شاوش، مرجع سابق، ص 1
مد عباس، مرجع سابق، ص 2  .68رزي 
 بتصرف.، 66،67، ص نفسهيلس شاوش بشر، مرجع  3
رزي، مرجع 4  . 423، صنفسه مد عباس 
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ضر اميزانية تستدعي وجود بيانات و معلومات دقيقة حول الوضعية  - للدولة، وبإمكان السلطة  ااقتصاديةعملية 

صول عل فيذية وحدها ا ية امتخصصة  التابعة ها، هذا ما ا يتوفر عليه الرمان، كما الت يها بواسطة امصا التق

ن بائية للمواط فيذية أكثر إطاعا على القدرة ا  .1أن السلطة الت

فقات ما يؤدي إ اإسراف الضار - غر  ، وبالتا2اجالس الرمانية كثرا ما ميلون إرضاء ناخبيهم بامبالغة ي ال

كومة امستقبلية اسق اميزانية فا تتحقق برامج ا  .3ت

ة ي إطار السياسة  وزير المالية: .2 تدب للخزي تدب امكلف باميزانية و الوزير ام يقرح وزير امالية مساعدة الوزير ام

لس  كومة و  ال امالية، و يعرض نتائج نشاطه على رئيس ا ية ي  اصر السياسة الوط العامة للحكومة ع

لس الوزراء حسب آشكال و الكيفيات واآجال ام كومة و  4قررةا
.  

  الوزارات: .3

فيذية يقوم مطالبة كافة الوزارات و امصا بإرسال        جرى العمل أن وزير امالية باعتبار مثا للسلطة الت

دد ة امالية امقبلة ي موعد   .5تقديراهم إيراداهم و نفقاهم عن الس

ضر اميزانية العامة للدولة المطلب الثاني:  إجراءات 

 : على مستوى مديرية اميزانيةالمرحلة اأولى

تعمل مديرية اميزانية على مستوى وزارة امالية على التحضر و مساعدة امصا آخرى لوزارة امالية)      

ة و التأمن وكذا امراقبة اماليةأ زي ب أن تقود اميزانية 1مديريات الضرائب و ا ، حيث يتم عرض التوجيهات ال 

ضرها وكذا التعليمات امطالب ها، ويقدم كل هذا ي شكل تقرير موجه للحكومة.  و 

                                                           

 .67، صنفسهيلس شاوش بشر، مرجع  1
 .101زغدود، مرجع سابق، صد.علي  2
 ، بتصرف.424، صنفسهرزي، مرجع مد عباس  3
فيذي رقم  4  .1995، 15احدد لصاحيات وزير امالية، جريدة رمية عدد 1995فراير  15امؤرخ ي  54-95امرسوم الت
 .425، صسابقرزي، مرجع مد عباس  5
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كومة: المرحلة الثانية لس ا  على مستوى 

كم اميزانية العامة، و يطلب من       دد التعليمات و تقدم التوجيهات العامة، إشارة امبادئ العامة ال 

اوز إعتمادات  ة امالية السابقة، التأكيد على ضرورة تقدم ااقراحات امتعلقة باميزانية تلف امصا بعدم  الس

ددة مع إرفاقه بتقرير عام لتريرها. هجية   ي جدول معن وحسب م

 

 

 : على مستوى وزارة اماليةالمرحلة الثالثة

كومة من خ      لس ا شور وإعام به كافة تعمل وزارة امالية على احرام التعليمات الصادرة عن  ال إعداد م

كومة. لس ا  الوزارات ما أقر 

 داخل الوزارات: المرحلة الرابعة

تقوم امديرية امالية داخل كل وزارة بتحضر مشروع ميزانيتها ، حيث تقدم اقراحاها امالية وترفعها إ        

شور وزارة امالية، م ترفع إ الوزير امع للمصادقة عليها، ويتم  امديرية العامة لتدرسها و تقارها ما جاء ي م

 ديد مشروع ميزانية الوزارة.

 على مستوى مديرية امالية: ة الخامسةالمرحل

ميع      ضر ميزانياها تعمل مديرية امالية ي وزارة امالية على  همكة ي  ي الوقت الذي تكون فيه الوزارات م

ها من تقدير اإعتمادات امقدمة من طرف كافة الوزارات تفحص التريرات امتعلقة  امعلومات و الوثائق ال مك

تجة  باإعتمادات اإضافية وتقارها مع امعلومات ال هي ي حوزها و بالتا كشف التقديرات امبالغ فيها أو ام

فقات ضخمة ي امستقبل، ويتم تقدم اموافقة أو طلب توضيحات أو امطالبة بتخفيض اإعتمادات.  ل

                                                                                                                                                                                     

ى، مرجع سابق، صأ. 1   .96دنيدي 



 الميزانية العامة للدولة                                                                     الفصل اأول

 

 
31 

لس الوزراء، وبعد  إذا وقع خاف ي ذلك بن الوزارات و وزير امالية يعرض     كومة أو  لس ا امشكل على 

كومة و الوزراء للمصادقة  لسي ا تذليل كل الصعاب يضع وزير امالية امشروع التمهيدي للميزانية ويعرضه على 

 عليه م على الرمان.

 

 

 

 عرض اميزانية العامة على الرمان: المطلب الثالث

ة       تعزز الرمان بغرفتن كاما يصادقان على اميزانية العامة للدولة، إا أنه جلس آمة صاحية  1996ي س

وتتمثل كيفيات  ،2يوما 75، حيث م قيد هذ امصادقة بأجل أقصا 1امبادرة بالتشريع و ليس له حق التعديل

 عرض اميزانية العامة للدولة على الرمان ي امراحل التالية:

 يدا اإ .1

ة مالية       كومة لكل غرفة من الرمان عرض عن استعمال اإعتمادات امالية ال أقرها لكل س ، 3تقدم ا

اقشته من طرف اجلس ي  إيداعومجرد  ية قبل م هذا امشروع يرسل مباشرة للدراسة من طرف اللجان الدائمة امع

اقشه أيضا الغرفة الثانية و4جلسة عامة ضور وزير امالية ، كما ت رير تقرير   .5تدرسه م يتم 

 المناقشة التفصيلية المتخصصة .2

                                                           

 .136يلس شاوش بشر، مرجع سابق، ص 1
 ، بتصرف.123د.بعلي و يسري أبو العا، مرجع سابق، ص 2
 .1996من دستور  160امادة  3
 .137، صنفسهيلس شاوش بشر، مرجع  4
 .147د.علي زغدود، مرجع سابق، ص 5
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أ      ة دائمة للمجلس الشعي الوط ة اميزانية و امالية ) اقشات 1تتو  ، دراسة مدققة للمشروع مهيدا للم

لسة العامة، وها أن تطلب من الوزراء إيضاحات  واب ي ا أو إحصائيات واستدعاء رئيس ال سيقوم ها ال

ضور جلساها، كما ها حق اقراح تعديات كومة   .3اجلس الشعي الوط إ، م ترفع تقريرها 2ا

 

 

 المناقشة العامة .3

ة امالية بتوضيح         اقشة العامة ي جلسة عامة يرأسها رئيس اجلس الشعي الوط ويقوم مقرر  تفتح ام

اها مشروع امالية، م  كومة امالية و آسباب السياسية و ااقتصادية و ااجتماعية و الثقافية ال تب سياسة ا

واب بصورة عامة مع الوزراء، م ت اقشه  ال ، ومكن ممثل 4عرض كل امواد مادة مادة للتصويت ويتم بصفة شاملةي

اقشة ة امختصة التابعة للمجلس اقراح تعديات خال ام كومة أو مكتب اللج  . 5ا

 مرتبطة بالميزانية العامة للدولةالتصويت على العمليات ال .4

لرا ي        فيذ بعد الرخيص ها من قبل الرمان، وهذا مبدأ كان أول ما طبق بإ تكون ميزانية الدولة قابلة للت

ظام الدستوري6أ1689)17القرن  زائر  عر مراحل ال  .7، وقد م تطبيق هذا امبدأ كذلك ي ا

                                                           

ى، مرجع سابق، صأ. 1  .107دنيدي 
 .140، صنفسهيلس شاوش، مرجع  2
 .440رزي، مرجع سابق، صمد عباس  3
 .148، صسابقزغدود، مرجع د.علي 4
 .1996من دستور  121امادة  5

6 A. PAYSANT, Finances publiques, Armand colin, 5éme édition, 1999, p3. 
7 M. BOUARA, Les Finances publiques, l'évolution de la loi de finance en droit Algérien, 

page blue, Buira, 2007, p272 et s. 
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فقات فيتم اعتمادها ت1يتم التصويت على اموارد بصفة إمالية فصيا حيث يعتمد كل باب على حدى ، أما ال

ها اوز الرقم احدد لكل نوع م وز للحكومة  سبة للمجلس الشعي 2وا  ري التصويت بآغلبية العادية بال ، و

لس آمة ص   .3الوط وبأغلبية الثاثة أرباع أعضائه فيما 

 النتائج: .5

إذا وافق الرمان على مشروع اميزانية العامة فإنه يقوم بإصدارها مقتضى قانون يطلق عليه قانون امالية، وهو      

فقات العامة و اإيرادات العامة ويرفق به جدوان يتضمن آول بيانا تفصيليا  دد الرقم اإما لل قانون 

فقات و الثاي بيانا تفصيليا لإيرادات هذا القانون بتقرير تفسري للتوازن ااقتصادي و اما وكذا  ، ويرفق4لل

اصة  سابات ا ملحقات تفسرية متعلقة بالضرائب ونفقات التسير ورخص مويل ااستثمارات وكذا قائمة ا

ة  .5للخزي

 : مراحل التحضير والمصادقة على الميزانية العامة للدولة.02الشكل رقم 

ب أن تقود وإعداداحرام التعليمات  شور للوزارات مع              عرض اقراحات التوجهات ال   م

 ضر ميزانيتها وتقدير ميزانيات الوزارات                اميزانية                                                        

 

كم                                                                      ب أن   عرض امبادئ الرئيسية ال 

 اميزانية                                                                   

                                                                   عرض اميزانية على الرمان للمصادقة عليها                                                                                                                                                   

                                                           

 .142، صسابقيلس شاوش بشر، مرجع  1
 .443، صسابق رزي، مرجعمد عباس  2
 .142، صنفسهيلس شاوش بشر، مرجع  3
رزي، مرجع  4  .442، صسابقمد عباس 
 .137العا، مرجع سابق، ص د.بعلي ويسري أبو 5

وزارة المالي 
)مديري المالي 

)  والميزاني

    الحكوم   
 الوزارا
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 .من إعداد الطالبةالمصدر: 

فيذ: أجهزة الثالثالمبحث   اميزانية العامة للدولة ت

 اآمر بالصرفاأول: المطلب

  فتعريأوا: 

 

 

ماعات احلية        ، و 1يعرف اآمر بالصرف أنه الشخص الذي يعمل باسم الدولة و امؤسسات العمومية و ا

، فهو السلطة 2رأس هذ اهيئاتهو مبدئيا مدير هيئة عمومية مكلف بإدارة وتسير هذ اهيئات لوجودهم على 

ت تصرفهي اميدان اما  اماسكة للقرار  .3فيقرر ي استعمال اإعتمادات اموضوعة 

فيذ إجراءات        د آمر بالصرف أو  االتزامومكن تعريفه أنه كل عون معن قانونا لت و التصفية و إصدار س

د آمر بالتحصيل  فقات، والقيام بإجراءات اإثبات و التصفية و إصدار س رير حواات الدفع من جانب ال

 . 4من جانب اإيرادات

صب مسؤول عن تسير الوسائل امالية و البشرية و اميعتر آمرا و       ادية، بالصرف اموظف امعن قانونا ي م

ظيم امعمول به  .5ويكون معتمدا قانونا طبقا للت

                                                           

 .131زغدود، مرجع سابق، صد.علي 1 
 .28، ص2003، دار اهدى، طبعة ثانية، المحاسبة العموميةمد مسعي،  2
ى، مرجع سابق، صأ. 3  .114دنيدي 
فيذ العمليات امالية للدولة"، أطروحة  4 اص بت زائري ا صص تسير "آفاق إصاح نظام احاسبة العمومية ا ، شعبة علوم اقتصادية،  دكتورا

مد بوقرة ببومرداس،  ظمات، جامعة أ  .105، ص2013/2014ام
فيذي رقم  2امادة  5 فيذها والضابط  1997يوليو 21امؤرخ ي  268-97من امرسوم الت فقات العمومية وت احدد لإجراءات امتعلقة باالتزام بال

 .1997، 48مسؤولياهم، جريدة رمية عددلصاحيات اآمرين بالصرف و 

 البرلمان    
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 تصنيف اآمرين بالصرفثانيا: 

صص له اإعتمادات مباشرة ن:ياآمرون بالصرف اأساسي .1 ، وهم الوزراء و 1اآمر بالصرف الرئيسي هو الذي 

ون قانونا على رأس و لس الشعبية البلدية وكذا امسؤولالواة و رؤساء اجا امؤسسات العمومية ذات الطابع ن امعي

 .3ن قانونا على مصا الدولة امستفيدة من ميزانية ملحقةو ن امعيو ، وكذا امسؤول2اإداري

 

ن و أوامراآمرو       ن، وأوامر بإيرادات ضد امدي  ن الرئيسيون يصدرون أوامر بالدفع لفائدة اآمرين الدائ

 .4لفائدة اآمرين بالصرف الثانوين إعتماداتتفويض 

هم اآمرو  ن:يف الثانوياآمرون بالصر  .2 هويو ن الرئيسيون وهم امدير يعي ن و مديري اهيئات العمومية غر و ن ا

صيل اإيرادات وحواات الدفع بتفويض من اآمر الرئيسي ، ومع صدور قانون 5امركزية، ويقومون بإصدار أوامر 

سبة مصا الدولة  غر اممركزة من الواة إ رؤساء  1990احاسبة العمومية  حولت مهمة إدارة نفقات التسير بال

 .6نليهم صفة اآمرين بالصرف الثانويهذ امصا )امديرون الوائيونأ وأضفت ع

سبة  1990بصدور قانون احاسبة العمومية  اآمرون بالصرف اأحاديون: .3 حولت مهمة إدارة نفقات التسير بال

ص نفقات التجهيز و ء هذ امصا )امديرون الوائيمصا الدولة غر اممركزة من الواة إ رؤسا نأ، وفيما 

سبة لكافة نفقات الدولة للت 9/8/1973فمرسوم   .7ااستثمارجهيز و جعل الوا اآمر بالصرف الوحيد بال

                                                           

 .28، صنفسهمد مسعي، مرجع  1
ة"، مرجع سابق." 2 زي  عمليات اميزانية وعمليات ا
 .209يلس شاوش بشر، مرجع سابق، ص 3
ة"، مرجع " 4 زي  .سابقعمليات اميزانية وعمليات ا
فيذ "5 اص بت زائري ا  .106ص ،سابقمرجع  العمليات امالية للدولة"، آفاق اصاح نظام احاسبة العمومية ا
 .210، صسابقيلس شاوش بشر، مرجع  6

7  Voir: 
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  مسؤوليات اآمر بالصرفالتزامات و ثالثا: 

فقات دون أمر بالدفع مسبق مقتضى أحكام قانون امالية، وهم      فيذ ال ا مكن لْمرين بالصرف أن يأمروا بت

ال يرتكبوها آخطاء مسؤولون عن آفعال الاشرعية و  مسؤولون عن اإثباتات الكتابية ال يسلموها، كما أهم

سابية للوثائق.  و ال ا مكن أن تكشفها امراقبة ا

فيذ       فيذ امراحل اإدارية للعمليات امالية حيث يقوم بت ، التصفية االتزام إجراءاتتص اآمرون بالصرف بت

فيذ فيذ اإيرادات فيقوم بت فقات، أما من جانب ت د آمر بالدفع من جانب ال مرحلة اإثبات و  وإصدار س

د آمر بالتحصيل رير س     .1التصفية و

يعتر اآمرون بالصرف مسؤولن مدنيا و جزائيا عن صيانة و استعمال اممتلكات امكتسبة من آموال     

قولة والعقارية امكتسبة أو امخصصة  العمومية، وهذ الصفة هم مسؤولون شخصيا عن مسك جرد اممتلكات ام

 .2هم

 :فيذ للعمليات امالية  المسؤولية المدنية د ت طأ الشخصي الذي قد يرتكبه اآمر بالصرف ع و أساسها ا

ة عن إقحام  ا ية جراء ذلك، فتطبيق العقوبات ال اموكلة إليه و الضرر الذي مكن أن يلحق اهيئة العمومية امع

اصامسؤولية امدنية لْمر بالصرف يع إجبار على تعوي  .ض الضرر من ماله ا

 :زائية طبقا  المسؤولية الجزائية رمة ا الفة ي التسير اما يكون ها وصف ا اآمر بالصرف الذي يرتكب 

هة امختصة  .3لقانون العقوبات )اختاسأ و يساءل قضائيا أمام ا

                                                                                                                                                                                     

 Benouchfoun" Le wali ordonnateur des dépences imputables sur les crédits de l'état", revue 

financiere N1,1975ج, p45, et "procédures d"exécution des dépenses d'investissements de l'état 

effectuées à titre définitif", revue financiere N°1, 1976, p23. 

 
فيذ العمليات امالية" 1 اص بت زائري ا  .106، مرجع سابق، ص"آفاق اصاح نظام احاسبة العمومية ا
ى، مرجع سابق، صأ. 2  .115دنيدي 
 .39. 37مد مسعي، مرجع سابق، ص  3
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 احاسب العمومي الثاني: مطلبال

 أوا: تعريف

 

 

ضعون أساسا لسلطتهيتم تعين احاسبن      33، وقد ورد ي امادة1العمومين من قبل الوزير امكلف بامالية و 

 :2ا يليشخص يعن قانونا للقيام م عمومية أن احاسب العمومي هو كلامتعلق باحاسبة ال 21-90من قانون 

فقات اإيراداتصيل  -  .ودفع ال

دات أو القيم أو آشي آموالضمان حراسة  -  .اء أو امواد امكلف ها و حفظهاوالس

دات و القيم -  .و اممتلكات والعائدات و امواد تداول آموال و الس

سابات اموجودة. -  حركة ا

 أصناف المحاسبين العموميينثانيا: 

ة  العام: ااختصاص يذو  المحاسبون العموميون .1 ة امركزي  العمومية،العون احاسب امركزي للخزي زي أمن ا

امع للميزانيات املحقة، والرئيسي، اسبن رئيسين ميزانية البلديةأ، العون احاسب ا ة ي البلدية) هم  زي اء ا  أم

امعية.اء القطاعات الصحية و امراكز ااأم  ستشفائية ا

اسبون ي الخاص: ااختصاصالمحاسبون العموميون ذوي  .2 اجلس الدستوري و اجلس الشعي الوط  أعوان 

لس آمة، مارك،  و   افظو الرهون، الريد وامواصات، وقابضوقابضو الضرائب وأماك الدولة وكذا قابضو ا

                                                           

ى، مرجع  1  .115، صسابقأ.دنيدي 
يل شهادة ماجستر ي إطار مدرسة الد  2 ظور اإسامي ي الرقابة على امال العام"، مذكرة ل ديثة وام صص "أمية ااستفادة من اآليات ا  ، كتورا

 .19، ص2010/2011تسير امالية العامة، جامعة أي بكر بلقايد بتلمسان، 
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ارج، صلية با اسبون عاملون بامؤسسا العون احاسب لدى اهيئات الدبلوماسية أو الق لتابعة للربية و ت اأعوان 

اءا على تفويض من الوزير امكلف باماليةأالتكوين ة امختص إقليميا ب زي  .1) معتمدون من قبل أمن ا

 و مسؤوليات المحاسبين العموميين التزاماتثالثا: 

 إيداعيتكفل احاسب العمومي أساسا بفحص مدى صحة أوامر الصرف ومدى قانونيتها، كما يعمل على  -

لس احاسبة سابات على كل نشاطاته على مستوى  دات ، و 2ا يتعن على احاسب العمومي قبل التكفل بس

ن يتحقق من أن هذا آخر مرخص له موجب القوانن و آنظمة رادات ال يصدرها اآمر بالصرف أااي

دات اايرادات و التسويا إلغاءاتراقبة صحة م بتحصيل اايرادات، صم ال يتوفر صحة س اصر ا ت وكذا ع

 ب عليه قبل قبوله ٓية نفقة أن يتحقق من:و  عليه،

 .امعمول ها آنظمةمطابقة العملية مع القوانن و  -

ب - واات   .ان تكون صادرة عن اآمر بالصرفأ توفر صفة اآمر بالصرف )أي ا

فقاتشرعية عم -  .ليات تصفية ال

 .قدمة  ا يتجاوز مبلغ اإعتماداتامبلغ اإما للحواات ام -

 .ل معارضة )عدم سقوطها بالتقادمأأو أها  أن الديون م تسقط آجاها -

 امعمول ها. آنظمةتوفر تأشرات عمليات امراقبة ال نصت عليها القوانن و  -

صيل اايرادات ضمن اآجال  االتزاماتن يفي احاسب العمومي بكل هذ أبعد      فقات أو  عليه دفع ال

ظيم  .3احددة عن طريق الت

                                                           

 .213مرجع سابق، ص يلس شاوش بشر، 1
2 F. CHOUVEL, op.cit, p192. 

ى، مرجع سابق، ص 3  .116أ.دنيدي 
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دما يثبت نقص ي آموال أو القيم، كما يعد مسؤوا عن مسك احاسبة       تقوم مسؤولية احاسب العمومي ع

اصة مبلغا  دات اإثبات، حيث يتعن عليه التسديد وجوبا من أمواله ا سابية واحافظة على س يساوي البواقي ا

لس احاسبة1امكلف ها د عدم 2، وتقام مسؤوليته من طرف الوزير امكلف بامالية أو  ، وتقوم مسؤوليته عادة ع

دوق كما أهم ملزمون كل هاية  إيرادصيل  صيله أو تسديد نفقة غر شرعية أو حصول عجز ي الص واجب 

لس احاسبة مراجعتها و البت ي مسؤوليتهم عن  ة مالية أو انتهاء مهام بإيداع تسيرهم لدى كتابة ضبط  س

 .3التسير امراقب

 حاسب العموميمبدأ الفصل بن سلطات اآمر بالصرف و االمطلب الثالث: 

 :ي امبدأهذا مررات تتمثل 

اسبية، فامهام اإدارية هي من اختصاص اآمر بالصرف  تقسيم المهام: - فذ اميزانية عر مراحل إدارية و أخرى  ت

أ، أما مهام  إدارةل تتطلب مؤهات ي التسير و و ا وحدات القطاع العام)وقت اإنفاق، الكمية، السعر...ا

انب احاسي فيذ ا امادي لأموال  بااستخدامالذي يقضي تصرفات حسابية تقضي  4احاسب فتقتصر على ت

ادها موظفن متميزين عن اآمرين تلف عن احاسب العمومي فكل 5ما يتطلب إس ، إذن فاآمر بالصرف 

فقات وا يتصرفون مادياو   .6مهامه وقراراته فاآمرون بالصرف يتخذون قرارات إدارية تتعلق باإيرادات و ال

ساب اإداري الذي يعد اآمر و  المراقبة المزدوجة: - أي مراقبة كل عون على اآخر من خال امقارنة بن ا

رافات  .7حساب التسير الذي يعد احاسب م استخراج امخالفات و اا

                                                           

فيذي  3امادة  1  .1991، 43احدد لشروط مسؤولية احاسب العمومي، جريدة رمية عدد 1991سبتمر  7امؤرخ ي  312-91من امرسوم الت
 .215يلس شاوش بشر، مرجع سابق، ص 2
ظور اإسامي ي الرقابة على امال العام"، مرجع سابق، ص"أمية  3 ديثة وام  .21ااستفادة من اآليات ا
 .118، صمرجع نفسه  4
 .216، صسابقيلس شاوش بشر،مرجع  5

6  B.BOULIFA, le vocabulaire des finances publiques, Imprimerie de l'univ Mentouri, 

Constantine, p137, 138. 
ظور اإسامي ي الرقابة على امال العام" 7 ديثة وام  .118ص، نفسه، مرجع "أمية ااستفادة من اآليات ا
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ع نفس اموظف من القيام  :ااختاسمحاربة الغش و  - فقة و  باالتزاممن خال م فعها أو دبصرفها و  آمربال

باية  عل  إيرادأمر  صيله، فا مكن ٓحدما التصرف ي آموال العمومية دون مشاركة اآخر هذا ما  معن و 

 .1عملية الغش صعبة

فيذ اميزانية العامة للدولةالمبحث الرابع   : ت

فيذ  المطلب اأول:   فقاتت   ال

 المرحلة اإداريةأوا: 

 وموجبه تكون الدولة أو أي شخص آخر 2اإجراء الذي يتم موجبه إثبات نشوء الدينوهو  بالنفقة: االتزام ،

ية ا وا مكن أن يتخذ إا من طرف اممثل القانوي للهيئة العمومية امع  .3مدي

 :ديد امبلغ الواجب على الدولة دفعه ويتم خصمه من ااعتماد امقرر ي اميزانية مع ضرورة التأ التصفية كد أي 

، و تقوم التصفية على التحقق من استحقاق الدين على الدولة أو 4من أن الشخص الدائن غر مدين للدولة

ها  دمات أو االتزامات ال م التعاقد ع إحدى هيئاها العمومية و التأكد من كون امستحق للدين قد قام با

فقة، وكذا التقدير ا5وفقا للشروط امتفق عليها ي دفر الشروط فقة بتدقيق اآمر بالصرف ي مبلغ ال  .6لصحيح لل

                                                           

 .216، صسابقيلس شاوش بشر، مرجع  1
ريدة الرمية عدد  21-90من قانون رقم  19امادة  2  .1990، 35امتعلق باحاسبة العمومية،ا

3 L. PHILIP, Finances publiques, Cujas, 3éme édition, Paris, 1989, p244. 
 .448رزي، مرجع سابق، صمد عباس  4

5 M. DUVERGER, Finance publique, France, 1963, p23.28. 
6  M. PAUL, Les finances de l'état, économico, Paris 1981, p545. 
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 :و هو الفعل اإرادي الذي من خاله يعطي اآمر بالصرف أمرا للمحاسب العمومي من ي شكل  أمر بالدفع

د الدفع واات بن اليوم آول واليوم 1وثيقة مكتوبة تسمى س ، فاآمر بالصرف يصدر آمر بالصرف و يرسل ا

 .2كل شهر إ احاسبن امكلفن بتحويلها إ نفقاتالعشرين من  

 المرحلة الحسابيةثانيا: 

 :دوق لتسديد  دفع النفقة قود من الص هو اإجراء الذي موجبه يتم إبراء الدين العمومي بإخراج  احاسبن ال

فقات امقبولة من طرفهم للدفع رر حوالة الدفع 3ال فقة  فقة ي ، وبعد التأكد من شرعية ال ويصب مبالغ ال

فقة ك أو حوالة بريدية عادية لفائدة الشخص امستحق مبلغ ال ساب الريدي أو الب ، وإذا رأى أن آمر غر 4ا

 .5يوما من تاريخ استام آمر 20مطابق للقانون يبلغ اآمر كتابيا بالرفض القانوي لدفع ي أجل أقصا 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

ى، مرجع سابق، صأ. 1  .122دنيدي 
فيذي من امرسوم  2امادة  2 فيذية وإجراءات قبول  6امؤرخ ي  46-93الت صيل آوامر باإيرادات والبيانات الت فقات و  فراير احدد آجال دفع ال

عدمة، جريدة رمية عدد   .9،1993القيم ام
 .84، 83مد مسعي، مرجع سابق، ص 3
 .82بن داود براهيم، مرجع سابق، ص 4
 .نفسه، مرجع  46-93فيذيمن امرسوم الت 4و 3امادة  5
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 النفقات العامة : مراحل تنفيذ03الشكل رقم 

 

                 لتزاماإ                                      

Engagement                                           

 المرحلة اإدارية

 التصفية                                     

                                     Liquidation 

 

 آمر بالصرف                                  

                                  Ordonnancement 

 المرحلة المحاسبية

 الدفع                                     

Paiement                                         

 من إعداد الطالبة. المصدر:

 اإيرادات المطلب الثاني: تنفيذ

 اإداريةأوا: المرحلة 

 :احية امادية يتم التحقق من وجود  اإثبات و هو اإجراء الذي يتم موجبه تكريس حق الدائن العمومي، فمن ال

ظيمية  ق مطابقا لأحكام التشريعية و الت ب أن يكون هذا ا احية القانونية  ق ، أما من ال شئة هذا ا الواقعة ام

إثبات نشوء الدين على عاتق الدولة) نشوء 
فقة قانوناأ  ال

اءا  تقدير امبلغ امستحق للدائن وخصمه ب
دات ثبوتية  على مست

فقات  يأمر اآمر بالصرف احاسب العمومي بدفع ال
 العامة ي شكل حوالة

فقة أي إبراء الدين العمومي  ثبوت دفع ال
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مارك، مفتشيات السارية امفعول، وتس د هذ امهمة مصا وزارة امالية كمفتشيات الضرائب، مفتشيات ا

 .1أماك الدولة

 :ديد امبلغ الصحيح للديون الواقعة على امدين لفائدة الدائن العمومي و آمر بتحصيلها التصفية  .2أي 

 :د آمر بتحصيل اإيراد الذي يرسله إ احاسب العمومي من  اأمر بالتحصيل يقوم اآمر بالصرف بتحرير س

فيذ التحصيل الفعلي ، ومن أشكال أوامر التحصيل جدول جبائي )ضرائب مباشرةأ، إشعار بإجراء 3أجل ت

 .4التحصيل)ضرائب غر مباشرة، إيرادات أماك الدولةأ،حكم قضائي)غرامات، تعويضاتأ

  المرحلة المحاسبيةيا: ثان

 :)قدي للموارد، وقبل هذا عليه التحقق من  التحصيل)الدفع تص احاسب العمومي حصريا بعملية التحصيل ال

سبة لتحصيل اإيرادات 5توفر كافة الشروط القانونية للتحصيل)صحة عمليات اإثبات و التصفية أ ، فمثا بال

بائية يرسل قابضو الضرائب نسخة من  د آمر بالتحصيل للمدين يشمل مبلغ الضريبة و تاريخ بدء ا س

التحصيل وكذا آخر أجل للدفع، وي حالة عدم الدفع ي اآجال القانونية تطبق غرامات إضافية م يرسل القابض 

ج د رفضه للدفع يتم التحصيل جريا بتجميد أرصدة امدين و اقتطاع مستحقات الدولة أو ا ز إنذار للمدين، وع

 .6على متلكاته و بيعها م اقتطاع مستحقات الدولة

 

 

 
                                                           

فيذ العمليات امالية للدولة"، مرجع سابق، ص 1 اص بت زائري ا  .126"آفاق إصاح نظام احاسبة العمومية ا
ة، مرجع سابق، ص 2 زي  .63عمليات اميزانية وعمليات ا
فيذ العمليات امالية  3 اص بت زائري ا  .127للدولة"، مرجع نفسه، ص"آفاق إصاح نظام احاسبة العمومية ا
 .64مد مسعي، مرجع سابق، ص 4
فيذ العمليات امالية للدولة"، مرجع  5 اص بت زائري ا  .127، صنفسه"آفاق إصاح نظام احاسبة العمومية ا
 .67، صنفسهمد مسعي، مرجع  6
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 : مراحل تنفيذ اإيرادات.04الشكل رقم  

 

 اإثبات                                                   

                                                    constitution 

 المرحلة اإدارية

 التصفية                                                      

                                                                  Liquidation 

 

 آمر بالتحصيل                                              

                                           Mise au recouvrement   

 المرحلة المحاسبية                                 

 التحصيل                                            

                                        Recouvrement 

 من إعداد الطالبة. المصدر:

ةالمطلب الثالث:  زي  عمليات ا

 أوا: تعريف

ة العمومية أها         زي معتعرف ا شاطات امالية للدولة وكذا كل اهيئات العمومية امرتبطة ها   مؤسسة  كل ال

فيذ اميزانية العامة للدولة ا يتعلق آمر بامعيار امادي من خال إنشاء ت دوق، وه ص وحدة الص  .1فيما 

                                                           

1  M. KOBTAN, Le tresor publique, office des publications universitaires 1, place central de 

ben- Aknoun(Alger), p57.  

 إجراء يكرس حق الدائن العمومي

أي قبض اإيراد، يقوم به احاسب 
 العمومي بكل إجراءاته القانونية

ديد امبلغ الصحيح للديون الواقعة 
 على امدين لفائدة الدائن العمومي

إرسال اآمر بالصرف للمحاسب 
د آمر بالتحصيل  العمومي س
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ة العمومية لغاية ترجع نشأة ا        ظام اما للجزائر م أعيد 1950نوفمر  13مرسوم إ 1967زي احدد لل

ظر ي ظيمها ي مرسوم  ال اير  19ت فقات امرتبطة  91-21، م إن القانون 2003ي ميز بن عمليات اإيرادات وال

ة العمومية، حيث أنه هذا التمييز قد أخذ بعن  زي الذي نص  7/7/1984امؤرخ ي  84-17ي قانون  ااعتباربا

ت إشراف مسؤو الدولة ة العمومية  زي فذها ا   .1على أن كل عمليات الدولة ت

 التنظيم اإداري للخزينة العموميةثانيا: 

هوي الوائي والبلدي       ة العمومية من أجهزة مركزية ومصا خارجية متواجدة على امستوى ا زي ، 2تتشكل ا

ها ما اختص بالتسير.تشمل اإدارة امركزية ي و  ظيم وم ها ما اختص بالت  وزارة امالية أجهزة متعددة م

 3نظيمأجهزة الت : 

ة، اقراضات الدولة  تتعلقوتتكون من مديريات  المديرية العامة للخزينة: - زي بتمويل تدخات الدولة و ا

ات، التحليات امالية. قدية وامالية، التأمي  والتزاماها، الشؤون ال

ن و الرقابة)لدراسة اميزانية و الرقابة  المديرية العامة للميزانية: - تتكون من مديريات تتعلق ميزانية التسير، التق

 عليهاأ.

ن احاسي، بتحديث و ضبط مقاييس احاسبة.  المديرية العامة للمحاسبة: -  وتتكون من مديريات تتعلق بالتق

 سييرأجهزة الت: 

فيذ اميزانية الوكالة المحاسبية المركزية للخزينة:  - ه وزير امالية، و تتو عمليات ت اسب مركز يعي يديرها عون 

ارية  سابات ا فيذ عمليات متعلقة با ات احاسبن العمومين، ت ماعات احلية، فحص تدوي العامة وميزانية ا

                                                           

1  A. BISAAD, droit de la comptabilité publique avant projet d'ouvrage, édition houma, 

imprimé 2004, p181. 
2 A. PAYSAN, op.cit, p262.332. 

فيذي  3امادة  3 ظيم اإدارة امركزية ي وزارة امالية، جريدة رمية عدد1995فراير 15امؤرخ ي  55-95رقم من امرسوم الت  .1995، 15امتضمن ت
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اسبون للميزانية املحقة خاصة ة و كذا حسابات التسوية امالية  ال يفتحها  زي بالريد و امواصات لدى ا

زائن  بيةا  .1آج

 المصالح الخارجيةثالثا: 

ة من: ت سلطة امدير امركزي للخزي ة  ارجية للخزي  تتألف امصا ا

ة - هوية للخزي  .امديرية ا

ة الرئيسية - زي  . .امديرية امركزية و ا

زائن الوائية -  .ا

 

 

 

 

 

 : مكونات الخزينة الرئيسية والوائية03الجدول رقم 

 مكونات الخزينة الوائية مكونات الخزينة الرئيسية

 مصلحة اإدارة العامة 

 مصلحة احاسبة

فقات   مصلحة تأشر ال

فقات العمومية   مكتب ال

 أااسرجاعمكتب التحصيل )

  ااقتصاديةمكتب القروض والوساطة 

                                                           

ظيمها وعملها، جريدة رمية عدد  1986سبتمر 2امؤرخ ي  225-86من امرسوم  1امادة  1 ة وت اسبية مركزية للخزي امتضمن إحداث وكالة 
36 ،1986. 
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فقات العامة  مكتب للرقابة والفحص مصلحة ال

 .M. KOBTAN, op.cit, p46,48 المصدر:

  وظائف الخزينة العموميةرابعا: 

فقات ا - ويا قوانن اماليةصيل اموارد و صرف ال  .ل ترخصها س

ة  - اصة للخزي سابات ا ارجة عن اميزانية مثل ا فيذ العمليات ا حها للمقرضنت  .و الضمانات ال م

 .ي امكان و الزمانأ آموالتوفر للمحاسبن السيولة امالية للوفاء بالتزاماها)ضمان حركة  -

ة - زائر  وجود حساب واحد للخزي ك ا دوق و سحب  إيداعمكن احاسبن من مفتوح على مستوى ب فائض الص

فقات الواجبةآم ه للوفاء بال  .وال م

فقات بتعبئة  -  .1ارية و إجبارية أاختي إيداعاتموارد خاصة)ضبط اموارد مع ال

فهي تتفق ي  فيما يتعلق باميزانية العامة للدولة مهما تعدت التعاريف وامفاهيمما سبق نستخلص أنه        

اات  ملها على أن اميزانية العامة بيان ما مختلف العمليات امالية من خال رصد اايرادات العامة وبيان 

اجة العامة، كما تتفق على الدور الكبر الذي تلعبه  كومة ي سبيل سد ا قيق أهداف ا صرفها من أجل 

قيق آهداف امالية وااق  تصادية وااجتماعية والسياسية للدولة.اميزانية ي 

كومة بامشاركة مع         فيذية مثلة ي ا يرجع ااختصاص ي آصل ي إعداد هذا البيان اما للسلطة الت

 الوزارات سيما وزارة امالية، حيث يتم اعتمادها بعد ترخيص السلطة التشريعية لذلك)الرمانأ.

ظام اما ا      فيذ العمليات امالية عن طريق تب ال د ت زائري قاعدة الفصل بن الوظائف اإدارية واحاسبية ع

فيذ، وعلى هذا آساس فإن تطبيق مبدأ الفصل بن اآمر  تلف أعوان الت ال اختصاص  ديد  تقسيم امهام و

                                                           

 .247بشر، مرجع سابق، صيلس شاوش  1
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ظيم اإدارة امالية للدولة مع متط تص آمر بالصرف واحاسب العمومي يتطلب تكيف ت لبات هذا امبدأ، حيث 

فيذ امراحل اإدارية للعمليات امالية للدولة، أما امرحلة احاسبية فهي من اختصاص احاسب العمومي  بالصرف بت

 حصريا.

صيل     فقات أو  ويات مالية بسيطة  اإيراداتا تعتر عمليات تسديد ال امرخصة ي اميزانية العامة للدولة 

ماية امال العام  من زائري  ظيمية وصفها امشرع ا ضع لقيود قانونية وإجراءات ت ة العمومية، ٓها  زي وإ ا

عل كل عون من أعوان احاسبة العمومية  فيذ العمليات امالية للدولة، ما  اء ت وضبط آليات الرقابة قبل وأث

تلف هيئات الرقابة ع ة لأنظمة والقوانن مسؤوا بصفة مباشرة أمام  لى امال العام وعلى ميع امخالفات الصر

 امعمول ها.
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طق،       ما كانت نفس اإنسان قد جبلت على حب امال كان أمر الرقابة امالية أمرا حتميا تقتضيه الفطرة و ام

زائري و كغر من التشريعات آخرى بغية الوصول  فقات و إ و ٓجل هذا حرص التشريع ا ترشيد ال

 .فاظ على امال العام برسم رقابة مالية على هيئاها العموميةاإيرادات وا

فيذ اميزانية العمومية امرحلة آخرة ال مر      ها اميزانية العامة للدولة، و تسمى  تعد مرحلة الرقابة على ت

ها هو التأكد م فيذ اميزانية، و اهدف م فيذ اميزانية قد م على الوجه احدد ووفق السياسة مرحلة مراجعة ت ن أن ت

افع  قيقها آقصى قدر من ام فيذية و إجازها من طرف السلطة التشريعية ومراقبة مدى  ال وضعتها السلطة الت

 للمجتمع ي حدود السياسة العامة للدولة.

  الرقابة اماليةالمبحث اأول: 

 الرقابة اماليةماهية  :المطلب اأول

م، حيث برزت ي اجتمعات القدمة حيثما كان مبدأ الضريبة قائم، 20و19يعود أصل الرقابة امالية إ القرن      

ة 2000ففي أوربا مثا يرجع أصلها إ   .1س

فظ امالية تعرف الرقابة       راسة و الرعاية، اإشراف، اانتظار، ا اصطاحا أها التحقق تعرف ،كما لغة أها ا

 .2للخطة امرسومة والتعليمات الصادرة والقاعدة امقررة اما إذا كان كل شيء يسر وفق

       

                                                           
1 L. PHILIP," panorama du contrôle  des finances publiques dans le monde", revue française des 

finances publiques,N101ج, mars 2008, p15. 
2 D. PROULX, management des organisations publiques, presses de l'université du 

Québec, 2006, p140. 
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الرقابة امالية بامدلول القانوي تع رقابة تقوم ها هيئات تعمل على مقارنة العمل اما بالتصرف القانوي       

سن لإمكانيات البشرية و امادية و امالية وكذا الوثائق و   الازم، وتع التفتيش والتحقق من ااستعمال ا

سابات و احرام القوانن والتعليمات  .1ا

 أسس الرقابة المالية الثاني: المطلب

ب أن يتحرا القائمون بالرقابة - ياد وااستقالية الذي   .2توفر القدر الازم من ا

 .حصر كل خطوة إ امراجعة دون القيام بأي إجراء قبل التأكد من سامة اإجراءات ال سبقتها -

فردة على إمام هذ اإجراءات -  .3عدم تدخل جهة م

سابات ومراجعة العمليات امالية. القائمن على - ب أن يكونوا ذوي كفاءة ومهارات لتدقيق ا  الرقابة 

 أهداف الرقابة المالية المطلب الثالث: 

صوص التشريعية     فقات وفقا لل صيل اإيرادات وصرف ال تلف أنواع الرقابات وضعت من أجل ضمان 

ظيمية احددة اك أهداف أخرى:4والت  ، وه

حته السلطة التشريعية - كومة نفذها وفقا للرخيص الذي م ب التحقق أن ا  .5اميزانية وثيقة تشريعية 

ل هاته امشاكل - سابات مع وجوب تطبيق الوسائل الكفيلة    .6اكتشاف ااختاسات و التاعب ي ا

                                                           
ظمات صرارمة عبد الوحيد، "الرقابة على آموال العمومية كأداة لتحسن التسير العمومي"،  1 امؤمر العلمي الدو حول آداء امتميز للم

كومات، جامعة أم البواقي،   .135، ص2005مارس 9و 8وا
لس احاسبة، جريدة عدد  1995أوت 26امؤرخ ي  23-95آمر 2  .1995، 58امتعلق بالقانون آساسي لقضاة 
مية"، املتقى الدو حول تسير ومويل ا 3 ماعات احلية ي الت اميكية جديدة لتفعيل دور ا ي كرمة وأ.بركان زهية، "وضع دي ماعات احلية، أ.ر

 .8جامعة سعد دحلب بالبليدة، ص
4 M. LASCOMBE, les finances publiques, Dalloz, 3ème  édition, 1998, p129. 

 .281يلس شاوش بشر، مرجع سابق، ص 5
 .24بن داود براهيم، مرجع سابق، ص 6
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بؤات امالية امتعلقة بالرامج اإمائية ا - اقتصادية و ااجتماعية مع آهداف مراقبة وضمان مدى مطابقة الت

 .1امسطرة ي هذ الرامج

 أنواع الرقابة على اأموال العمومية المطلب الرابع:

 من حيث الجهة الرقابيةأوا: 

فقات رقابة داخلية: .1 ، وتتمثل الرقابة 2ملت هذ الرقابة مراحل كل العمليات امالية ما فيها اإيرادات وال

 .3الرقابة اإداريةالداخلية ي 

لس احاسبة رقابة خارجية: .2 فيذ مثل   .4وهي رقابة بعدية واحقة على عمليات الت

  يث الزمن الذي تمارس فيه الرقابةمن حثانيا: 

ع وقوع آخطاء والتجاوزات وتؤكد مطابقة التصرف اما مع  رقابة قبلية: .1 فيذ، حيث م تسبق عملية الت

 عمول ها، وبالتا فهي رقابة وقائية.القوانن وآنظمة ام

هاز امكلف ها جزء من آعوان  الرقابة أثناء التنفيذ: .2 فقات، وقد يكون ا فيذ اإيرادات وال تتزامن مع ت

فيذ العمليات كمراقبة احاسب لْمر، وهدفها الوقاية من الوقوع ي آخطاء.  امكلفن بت

 

 
                                                           

 .137صرارمة عبد الوحيد، مرجع سابق، ص 1
 

2  S. DAMAREY , exécution et contrôle des finances publiques, Gualino éditeur, 2007, 

p115. 
3 F. CHOUVEL, op.cit, p 177. 

 .18بن داود براهيم ، مرجع سابق، ص 4
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فيذ عمليات اميزانية، وتتم من طرف هيئات قد تكون تابعة للسلطة  الرقابة البعدية أوالاحقة: .3 تأي بعد ت

فيذية أو فيذ وكشف آخطاء والتجاوزات الت ها، هدفها التحقق من الت  .1مستقلة ع

 ية الجهة القائمة بهامن حيث نوعثالثا: 

فيذية، وتتمثل ي رقابة الرؤساء على مرؤوسيهم الرقابة اإدارية)الذاتية(: .1 ، والرقابة 2تتم داخل السلطة الت

جزة من طرفهم  .3اإدارية دورها فحص مدى قانونية اآمرين وعملهم بالقوانن ومراقبة العمليات ام

ر  الرقابة القضائية المستقلة: .2 فيذية لكشف آخطاء واا افات امالية تقوم ها هيئة مستقلة عن السلطة الت

وية تعرض فيها امخالفات وكيفيات  هة وثائق وتقارير س رر هذ ا حيث تفرض عقوبات ردعية و

تها  .4معا

فيذية للتأكد من احرام اإجازة ال أعطاها  الرقابة التشريعية: .3 رقابة السلطة التشريعية على السلطة الت

فق صيل اايرادات وصرف ال  .5اتالرمان للحكومة ي 

 الرقابة اإدارية المبحث الثاني:

الرقابة اإدارية هي تلك الرقابة ال مارسها هيئات اإدارة العامة على بعضها البعض، فهي إذن رقابة تتم       

علها داخلية وذاتية فيذية ما   .6داخل السلطة الت

                                                           
 .138ص ،سابقصرارمة عبد الوحيد، مرجع  1
زائر، 2 ليل اقتصادي، جامعة ا صص  فقات العامة ي ظل اإصاحات ااقتصادية"، مذكرة ماجستر،   .2008/2009"ال

3 M. LASCOMBE, op.cit, 129. 
فقات العامة ي ظل اإصاحات ااقتصادية"، مرجع نفسه، ص 4  .33"ال
 .138، صنفسهصرارمة عبد الوحيد، مرجع  5
 .113بعلي ويسري أبو العا، مرجع سابق، صد. 6
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فيذي       هاز الت لمكلف باستعمال آموال العمومية، ومارس من طرف أعوان ل هي رقابة قبلية مارس داخل ا

ن من طرف   . 1نو هم امراقبون اماليالوزير امكلف بامالية و معي

تلف أنواع الرقابة ال مارس من قبل إدارات اهيئات العمومية بواسطة موظفن متخصصن،      يقصد ها أيضا 

فقات، ومارس على قرارات  صب خصوصا على ال فيذ العمليات امالية وت تلف مراحل ت وتشمل هذ الرقابة 

فقات لْمرين بالصرف فهي رقابة وقائية. االتزام  بال

 المراقب المالي رقابة ول:المطلب اأ

 الخاضعة لرقابة المراقب المالي الهيئات: أوا

يعن مراقب ما لكل دائرة وزارية ويشمل اختصاصه أيضا امؤسسات العمومية  على المستوى المركزي: .1

لس  ية، كما يوجد مراقب ما لكل من اجلس الدستوري و ية ذات الطابع اإداري التابع للوزارة امع الوط

 احاسبة باعتبارما مؤسستن مستقلتن.

اك مراقب ما ي كل واي على المستوى المحلي: .2 فقات هذ آخرة  لالتزامة يكلف بالرقابة القبلية فه ب

تلف امصاح آخرىأ وامؤسسات  غرا ممركزةوامصاح  للدولة أو اهيئات العمومية آخرى)البلديات و

، وكذا مؤسسات عمومية ذات طابع علمي 2العمومية احلية ذات الطابع اإداري)مستشفيات، جامعاتأ

ة ، كما تطبق3وثقاي اصة للخزي سابات ا  .4الرقابة القبلية أيضا على اميزانيات املحقة وعلى ا

 العناصر الخاضعة لتأشيرة المراقب المالي: ثانيا

                                                           
ى، مرجع سابق، صأ. 1  .126دنيدي 
 .137- 134مد مسعي، مرجع سابق، ص 2
فيذي رقم 3 فيذي  16امؤرخ ي  374-09انظر امرسوم الت نوفمر امتعلق بالرقابة السابقة  14امؤرخ ي  414-92نوفمر امعدل وامتمم للمرسوم الت

فقات املتزم ها، جريدة رمية عدد  .2009، 67على ال
فيذي رقم 2امادة 4  .1992، 82عددنوفمر امتعلق بشروط تسليم التأشرة، جريدة رمية 14امؤرخ ي  414-92من امرسوم الت
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ية للموظفن - ياة امه ص ا  .قرارات التعين و التثبيت والقرارات ال 

داول  - ة مالية ااميةا د إقفال كل س  .ال تعد ع

داول آصلية  - ة اماليةا اء الس داول آصلية امعدلة ال تطرأ أث ة وا  .آولية ال تعد ي بداية الس

 .ستثماراا أو والتجهيز نفقات التسير -

دما ا يتعدى مبلغه امستوى احدد إبرام الصفقات  - د الطلب أو الفاتورة الشكلية ع كل التزام مدعم بس

 .العمومية

اقأو  بااعتمادكل مقرر وزاري يتضمن إعانة أو تفويضا  -  .إعتماداتويل  أو تكفا باإ

فقات ال -  .هائية واتر تصرف من اإدارة وامثبتة بفكل التزام يتعلق بتسديد مصاريف التكاليف املحقة وال

امائمة وإرفاقها بأوراق  االتزامامذكورة إعداد اآمر بالصرف استمارة  االتزاماتيرتب على كل أشكال    

فقات  .1ثبوتية لل

 مهام المراقب المالي ثالثا:

فقة بعد       حها لْمر بالصرف املتزم بال إن الوسيلة امخولة للمراقب اما ي مارسة رقابته هي التأشرة ال م

ظيمات امعمول ها، ويساعد امرا قبون اماليون مساعدون ي مهامهم بتعين من التأكد من مطابقتها للقوانن و الت

 .2الوزير امكلف باميزانية

     

                                                           
فيذي  7و6و 5امادة  1  ، مرجع سابق.414-92من امرسوم الت
 من نفس امرسوم. 4انظر امادة 2
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فيذ القوانن ومراقبة مبلغ اإعتمادات امقدرة امتعلقة  امراقب اما يقوم      أساسا بالسهر على حسن ت

وية  لرامج اميزانية الرئيسية وكذا  فقات وكذا أوقات إنفاقها من قبل امسؤولن، كما يفحص الوثائق الس بال

اصر التالية:يقوم حصول االتزامات والقرارات على تأشرة امراقب و  ،1ضاستعماات القرو   اما بعد فحص الع

ظيمصفة اآمر بالصرف مثل - دد ي القانون و الت  .ما هو 

ظيمات امعمول همامطابقتها التامة لل -  .قوانن و الت

اصب توفر اإعتمادات أو -  .امالية ام

فقة -  .التخصيص القانوي لل

ة ي الوثيقة امرفقةللع االتزاممطابقة مبلغ  -  .اصر امبي

اري العمل به)مثل وج - ظيم ا دما تكون مثل هذ التأشرة قد نص عليها الت ود التأشرات أو اآراء امسبقة ع

ة الصفقات امختصةأ  .2تأشرة 

 المراقب المالي مراقبةجزاء : رابعا

اآمرون بالصرف ل يقدمها ا االتزامحيث تدرس وتفحص ملفات رفضها، يالتأشرة أو  امراقب اما لقبي     

 ، ومن م قبول التأشرة أو رفضها.3يوم 20 أيام قابلة للتمديد إ  10 لي أج

 

 

                                                           
1 F. CHOUVEL, op.cit, p 178. 

فيذي رقم من9امادة  2  ، مرجع سابق.414-92 امرسوم الت
 من نفس امرسوم. 14مادة  3
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 :فقات املتزم  قبول التأشيرة تهي رقابة ال د االتزامها بتأشرة توضع على استمارة ت على  ااقتضاء، وع

دما تتوفر الشروط امذكورة ي امادة  ثبتةالوثائق ام  .1امذكورة أعامن 9ع

 د ا:مؤقت التأشيرة رفض ظيم قابلة للتصحيح، انعدام أو ويكون ع نقص  اقراح التزام مشوب مخالفات للت

 .2ة امطلوبة، نسيان بيان هام ي الوثائق امرفقةامثبتالوثائق 

 دا: نهائيالتأشيرة  رفض ظيمات امعمول ها، ويكون ع عدم توفر  عدم مطابقة اقراح االتزام للقوانن والت

اصب امالية،  .3 عدم احرام اآمر بالصرف للماحظات امدونة ي مذكرة الرفض امؤقت اإعتمادات أو ام

ا مكن لْمر بالصرف استعمال اإجراء       ائيه ظر عن  ااستث امتمثل ي مطالبة امراقب اما بصرف ال

ت مسؤوليته هائي للتأشرة بقرار معلل و ه من مواصلة مهامه وإدارة امرافق التابعة له 4الرفض ال ، وذلك لتمك

حصول التغاضي ي حالة رفض هائي يعلن ، حيث أنه ا مكن 6، هذا ما يعرف بالتغاضي5بانتظام دون انقطاع

ه بال  ظر ما يأي:ع

 .صفة اآمر بالصرف -

 .عدم توفر اإعتمادات أو انعدامها -

ظيم امعمول به واآراءانعدام التأشرات  - صوص عليها ي الت  .امسبقة ام

 .باالتزامانعدام الوثائق الثبوتية ال تتعلق  -

                                                           
فيذي رقم امرسوم من  10امادة 1  .سابق، مرجع 414-92 الت
 .امرسومنفس من  11امادة  2
 من نفس امرسوم. 12امادة  3
 .139مد مسعي، مرجع سابق، ص 4
 .286يلس شاوش بشر، مرجع سابق، ص 5
فيذي  18انظر امادة 6  .نفسه، مرجع 414-92من امرسوم  الت
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اوزا  التخصيص الغر - اوزا مساعدات مالية ي  اإعتماداتالقانوي التزام )هدف إخفاء  أو تعديا ها أو 

 .1اميزانيةأ

سبان مع اإشارة إ رقم  االتزاميرسل         مرفقا مقرر التغاضي إ امراقب اما قصد وضع تأشرة آخذ  با

ه الذي كان موضوع التغاضي إ الوزير امكلف  االتزام، م يرسل امراقب اما نسخة من ملف 2التغاضي وتار

اات نسخة من املف إ امؤسسات 3باميزانية قصد اإعام ، م يرسل الوزير امكلف باميزانية ي ميع ا

 .4امتخصصة ي الرقابة

 المراقب الماليمسؤولية : خامسا

ال يسلمها، فهو مسؤول عن واهام للمراقب اما فإن ها مسؤولية ثقيلة عن التأشرات  نظرا للدور البارز     

ت سلطته ، لذلك أقام التشريع امتعلق مجلس احاسبة مسؤوليته الشخصية ي حالة التأشر 5امصاح اموضوعة 

بالتا عرقلة نشاط امرافق على نفقة غر صحيحة وبالتا ضياع امال العام، أو رفض تأشر نفقة صحيحة 

ال تسير اميزانية و امالية، حيث يعاقب عليها اجلس  اانضباطالعمومية، واعتر ذلك كمخالفة لقواعد  ي 

لها مسؤولية اآمر بالصرف. ل   بغرامات مالية وتسقط مسؤولية امراقب اما ي حالة التغاضي و

 العموميةقابة لجان الصفقات ر المطلب الثاني: 

                                                           
فيذي  19امادة  1  .، مرجع سابق414-92من امرسوم  الت
 .امرسومنفس من 20امادة  2
 من نفس امرسوم. 21امادة 3
 من نفس امرسوم. 22امادة  4
 امرسوم.نفس من  31امادة 5
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ان صفقات      ضع نفقات اإدارات العمومية امصروفة ي إطار صفقة عمومية لرقابة مسبقة من طرف 

ظمة قانونا  .1م

 لجان الصفقات العمومية تعريفأوا: 

اء       از آشغال واقت صوص عليها قصد إ ان الصفقات على أها عقود مكتوبة ترم وفق الشروط ام تعرف 

ساب امصلحة امتعاقدة دمات والدراسات  ويستث من قانون تطبيق أحكام رقابة الصفقات ، 2اللوازم و ا

 :3العمومية

ه  ماين دج أو8كل عقد أو طلب يساوي مبلغه  -  دمات آشغال أو اللوازم.يقل ع

دمات. 4كل عقد أو طلب يساوي مبلغه  - دمات الدراسات أو ا  ماين دج 

 : أنواع لجان الصفقات العموميةثانيا

ة مراقبة قبلية للصفقات العمومية ي  لجان صفقات المصالح المتعاقدة: .1 د لكل مصلحة متعاقدة  ا  ه

 :4احددة ااختصاصحدود مستويات 

 :ظر ودراسة مشاريع ترمها اإدارات امركزية للوزارات اللجنة الوزارية للصفقات تص بال  .5و

 

                                                           
 ،.287يلس شاوش بشر، مرجع سابق، ص 1
ظيم الصفقات العمومية، جريدة عدد  7امؤرخ ي  236-10من امرسوم الرئاسي رقم 4امادة 2  .2010، 58أكتوبر امتضمن ت
 رسوم.من نفس ام 6امادة  3
 امرسوم .  نفس من  128امادة 4
 من نفس امرسوم،. 133امادة  5
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 :ية، مركز البحث  لجنة الصفقات للمؤسسات العمومية تص بدراسة صفقات امؤسسات العمومية الوط

ية ذات الطابع اإداري، و   ، هيكل غر مركز للمؤسسة العمومية الوط مية الوط كذا امؤسسة العمومية والت

 .1حسب مبلغ الصفقة ااقتصادية

 :تص ي مراقبة صفقات الواية ومصاح غر مركزة للدولة )حسب مبلغ  اللجنة الوائية للصفقات و

 .2الصفقةأ، وكذا صفقات البلدية وامؤسسات العمومية احلية )حسب مبلغ الصفقةأ

 :3تتو صفقات البلدية )حسب مبلغ الصفقةأ اللجنة البلدية للصفقات. 

 :تص بدراسة صفقات امؤسسات العمومية احلية  لجنة الصفقات للمؤسسات العمومية المحلية و

ية ذات الطابع اإداري )حسب مبلغ الصفقةأ واهيكل الغر مركز للمؤسسة العمومية  .4الوط

وتتمثل صاحياها ي  اللوازم، الدراسات والخدمات(:للجان الوطنية للصفقات العمومية )اأشغال، ا .2

ظيم الصفقات العمومية، مراقبة صحة إجراءات إبرام الصفقات من خال دراسة امشاريع والطعون  إعداد ت

 .5سن الصفقات إجراءاتامرفوعة، اقراح 

ية للصفقات بإصدار تأشرة     وم على آكثر ي45ي غضون  وهذا، 6وتتوج الرقابة ال مارسها اللجان الوط

 .7املف الكامل لدى كتابات هذ اللجان إيداعمن تاريخ  ابتداء

 

                                                           
 .، مرجع سابق 236-10امرسوم الرئاسي رقم من 134امادة 1
 من نفس امرسوم. 135امادة 2
 امرسوم.نفس من  137امادة  3
 من نفس امرسوم. 138امادة 4
 من نفس امرسوم. 142،143،144،145انظر امواد  5
 التأشرة هي تصرف قانوي يتجسد ي قرار إداري وتفرغ ي شكل كتاي. 6
 نفسه.  ، مرجع236-10من امرسوم الرئاسي رقم  155امادة 7
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تصة بدراسة اللجان القطاعية للصفقات:  .3 ة قطاعية للصفقات تكون  مكن لكل دائرة وزارية إنشاء 

صيبها  خدمات أو لوازم أو صفقات آشغال أو ددة، ويكون ت  .1بقرار وزاريدراسات حسب مبالغ 

 الصفقات العمومية سها لجانطرق الرقابة التي تمار ثالثا: 

ليلي حول ملف الصفقة  يعن الرئيس أحد آعضاء لوضع تقرير تمع أعضاءها مبادرة قانونية من رئيسها،    

ان الصفقات العمومية على امصلحة امتعاقدة و امراقب اما ، و امعروضة  تفرض التأشرة امطبقة من طرف 

فيذ الصفقة امؤشر عليها يكون خال كما أن ،2واحاسب امكلف أشهر على آقصى اموالية لتاريخ تسليم 3ت

ددة ي قيام امصلحة امتعاقدة بإباغ الرئيس إذا م تصدر التأشرة ي اآجال احيتمثل آثر امرتب و  ،3التأشرة

 أيام موالية للتبليغ. 8ويتم عقد جلسة خال 

ح تتوج الصفقات ان رقابة كانت ما       وإما العمومية الصفقات بإبرام اختصاصا ليست رفضها أو التأشرة م

، البلدي، الشعي اجلس رئيس من لكل ول10-236 الرئاسي امرسوم فان ، احقة خارجية رقابة فقط مثل  الوا

ية اهيئة مسؤول ، الوزير  وضرورات ومعطيات اعتبارات أملته إذا ، " التأشرة رفض اوز " حق امستقلة الوط

سن اإداري والتسير العامة امصلحة  امرسوم أحاطه فقد ، امشروعية مبدأ على التجاوز مقررات طورة ونظرا ا

دود تتمثل فيما يلي: ملة من 10-236الرئاسي  ا

 ظيمية، وهكذا آحكام مطابقة لعدم امعلل التأشرة رفض حال ي إا التجاوز مقرر إ اللجوء مكن  فان الت

ظيمية لأحكام املحق مطابقة لعدم نظرا التأشرة رفض حالة على فقط يقتصر إما التأشرة رفض اوز  .الت

                                                           
اير  18امؤرخ ي  23-12مكرر من امرسوم الرئاسي رقم 142امادة  1 أكتوبر  7امؤرخ ي  98-10امعدل وامتمم للمرسوم الرئاسي  2012ي

ظيم الصفقات العمومية، جريدة رمية عدد 2010  .2012، 4امتضمن ت
 .سابق، مرجع 236-10من امرسوم الرئاسي رقم160امادة  2
 .امرسومنفس من 165امادة  3
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 ب أن التجاوز مقرر لصحة يشرط  أن ب حيث ومسببا معلا يكون وأن امتعاقدة امصلحة من تقرير على ي

فيذ إ اانتقال م ومن التأشرة رفض بقرار ااعتداد عدم إ الدافع السبب امقرر صلب ي ويذكر يشار  ت

 .الصفقة ملحق

 اذ مكن ا   .التأشر رفض تبليغ تاريخ من ابتداء يوما ( 90 ) تسعن بعد إا التجاوز مقرر ا

 هات إعام ضرورة ية ا  : العاقة وذات امع

ية اهيئة مسؤول أو عام الوزير *  .بامالية امكلف الوزير يعلم امع امستقلة الوط

ماعات الداخلية وزير يعلم الوا *  .امالية ووزير احلية وا

1بذلك امختص الوا يعلم البلدي الشعي اجلس رئيس *
 . 

اوز رفض  الوا أو مكن للوزير امع أو      رئيس اجلس الشعي البلدي )حسب تبعية امصلحة امتعاقدةأ 

ظيمية ا ة امراقبة التأشر عليها ي حالة رفض معلل بعدم مطابقة آحكام الت فيذ صفقة رفضت   التأشرة و ت

در اماحظة أنه ا  اوزها ا  التشريعية، وه وز  ظيمية  ظمة للصفقات العمومية هي أحكام ت معظم آحكام ام

 .2تشريعية

 مفتشية العامة للماليةالالمطلب الثالث: رقابة 

 ة: نشأة المفتشية العامة للماليأوا

ةهي مفتشية      ظيمها  1980مارس  1امؤرخ ي  53-80موجب امرسوم  1980أنشأت س والذي كان احدد لت

فيذي رقم ظيم هياكلها  1992انفي ج 20امؤرخ ي  32-92وسرها وصاحياها قبل صدور امرسوم الت امتضمن ت

فيذي رقم ارجية وصاحياها،  1992جانفي  20امؤرخ ي  33-92امركزية، وامرسوم الت ها ا ظيم مصا احدد لت
                                                           

امعة سكيكدة، ص 1  . 21،24سهام شقطمي، "الرقابة على املحق ي الصفقة العمومية"، مداخلة 
 ، بتصرف.296،297صيلس شاوش بشر، مرجع سابق،  2
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فيذي رقم ، 531-80احدد لصاحياها والاغي ٓحكام امرسوم رقم 1992فيفري22امؤرخ ي  78-92وامرسوم الت

ة ظيم مراسيم جديدة ي س ديث هذا الت ضع هذ امفتشية لسلطة وزير امالية، حيث يسهر 2008 وقد م  ، و

رة اموكلة إليه، كما يضطلع مهام  فيذ أعمال الرقابة والتدقيق والتقوم وا ووسائلها  التسير مستخدميهاعلى ت

 .2آخرى

 هياكل المفتشية العامة للمالية: ثانيا

رة  الهياكل المركزية للمفتشية: .1 هي هياكل عملية للرقابة والتقوم، وتوكل مهمة الرقابة والتدقيق والتقييم وا

وطة بامفتشية  ت تصرف رئيس امفتشية العامة  4العامة للمالية إ ام مراقبن عامن للمالية موضوعن 

 .3للمالية، ومارس امراقب العام للمالية اختصاصا على عدة قطاعات نشاط

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .142مد مسعي، مرجع سابق، ص 1
فيذي رقم 3و2امادة 2 ظم للهياكل امركزية للمفتشية العامة للمالية، جريدة رمية  2008غشت  26امؤرخ ي  273-8من امرسوم الت ام

 .50،2008عدد
 .امرسوم نفس من 5امادة  3



 تنفيذ الميزانية العموميةالفصل الثاني                                                     الرقابة على 

 

 
65 

 ينماليال ينمراقبالالقطاعات المراقبة من طرف  :  04 رقم جدولال

المراقب 

 المالي

 القطاع                              

اجم والطاقة 1 اعة و ام  كيانات تابعة إدارات السلطة                   إدارة الص

ماعات احلية  وكاات مالية                                     ا

 ااجتماعيةقطاعات التعليم العا والبحث العلمي والربية والتكوين والصحة والشؤون  2

ية والشباب والرياضة واجاهدين والعمل والتشغيلوالتضامن الوط والثقافة والش  ؤون الدي

دمات 3  الري وآشغال العمومية والسكن والفاحة، الصيد البحري، الغابات وا

ارجية اقتصاديةمؤسسات  4  عمومية، مؤسسات مالية، القروض ا

فيذي  من امرسوم 6امادة  المصدر:  .، مرجع سابق273-8الت

، حيث يبلغ عدد مديري البعثات 1وحدات عملية يديرها مديرو بعثات ومكلفون بالتفتيش امفتشية كما تضم    

ت إشراف امراقبن امالين 20 دد 2ويقومون مهامهم  اك فرق رقابة وهم امكلفون بالتفتيش وعددهم  ، وه

ت إدارة مديري البعثات اموكلة هم عملي30وا  هياكل وتشمل أيضا ، 3ات الرقابة، حيث مارسون عملهم 

اهج والتقييس  دراسات وتقييس وإدارة وتسير تتشكل من مديريات تتعلق برنامج والتحليل والتلخيص، ام

، إدارة الوسائل  .4واإعام اآ

 : هيكل المفتشية العامة للمالية.05 الشكل رقم

                                                           
 ، مرجع سابق.273-8رقم من امرسوم 4امادة 1
 من نفس امرسوم. 9امادة  2
 امرسوم.نفس  من 12امادة 3
 من نفس امرسوم. 16امادة 4

لي م م ل تشي الع    رئيس الم

Le chef de l'IGF 
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 من إعداد الطالبة.المصدر: 

 الهياكل الجهوية للمفتشية:  .2

ب والتقيي والتدقي رق ي ل كل عم  هي

Structure opérationnelles de 

contrôle , d'audit et 

d'évaluation 

كل الدراس والتقييس واإدارة  هي

Structures d'étude, de 

modernisation , 

d'administration et de gestion 

المراق 
لي  الم

 رق 

المراق 
لي  الم

 رق 

المراق 
لي  الم

 رق 

المراق 
لي  الم

 رق 

مديري البرامج 
يل  والتح

خيص  والت

هج  مديري المن
والتقييس 

 واإعا اآلي

( مدير البعث )               مدير بعث

تيش )          لت ون ب تيش( مك لت ف ب  مك
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ارجية ي شكل مفتشيات جهوية تقع مقراها      ت سلطة رئيس امفتشية العامة للمالية هيكل امصاح ا

دد  ة، مستغام، وهران، ورقلة، و طي ابة، قس بوايات آغواط، تلمسان، تيزي وزو، سطيف، سيدي بلعباس،  ع

هوية بقرار من الوزير امكلف بامالية ااختصاص  .1اإقليمي للمفتشيات ا

وط      رة ام وي للرقابة والتدقيق والتقييم وا فيذ الرنامج الس هوي ت هوية على امستوى ا تتو امفتشيات ا

 بالتفتيش:، وفيما يلي جدول لعدد امكلفن 3، ويديرها مفتش جهوي2بامفتشية العامة للمالية

 : المكلفين بالتفتيش جهويا05 الجدول رقم

 بالتفتيش ينالمكلفعدد الواية  بالتفتيش ينالمكلف عدد الواية

 آغواط

 تيزي وزو

سيدي 

 بلعباس

ة طي  قس

 ورقلة

      4 

      6 

      6 

      8 

      4 

 تلمسان

 سطيف

ابة  ع

 مستغام

 وهران

    6 

    6 

    6 

    6 

    8 

فيذي  من امرسوم 5امادة  المصدر:  .سابق، مرجع 273-8الت

 المفتشية العامة للمالية الهيئات الخاضعة لرقابةثالثا: 

 :مارس امفتشية العامة للمالية رقابة على التسير اما واحاسي ل    

                                                           
فيذي رقم  2امادة  1 هوية للمفتشية العامة للمالية، جريدة عدد 6امؤرخ ي  274-8من امرسوم الت ظيم امفتشيات ا  .2008، 58سبتمر احدد لت
 من نفس امرسوم. 3امادة 2
 س امرسوم.من نف 4امادة 3
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ماعات اإقليمية وكذا اهيئات وآجهزة وامؤسسات ا -  .لقواعد احاسبة العموميةاضعة مصاح الدولة وا

اعي والتجاريامؤسسات العمومية ذات الطابع  -  .الص

ظام العام واإجباري ااجتماعيهيئات الضمان  -  .التابعة لل

 .اعدة الدولة أو اهيئات العموميةوالثقاي ال تستفيد من مس ااجتماعيكل اهيئات ذات الطابع  -

 .1ويكل مؤسسة عمومية مهما كان نظامها القان -

 تمارسها المفتشية العامة للماليةالتي  الصاحياترابعا: 

وكذا من  ،2ي عن امكان وعلى الوثائق، وتكون الفحوصات و التحقيقات فجائيةتتدخل امفتشية      

 :3صاحياها

دات واموجودات من أي نوع وال - اديق وفحص آموال والقيم والس وزها امسرونرقابة تسير الص أو   

 .احاسبون

د أو - أي هيئة رقابية وثيقة تريرية ضرورية لفحوصهم ما ي ذلك التقارير ال تعدها  التحصل على كل مست

 .وأية خرة خارجية

 .م أي طلب معلومات شفهي أو كتايتقد -

قيق بغرض رقابة التصرفات أ - ث وإجراء أي   .اسباتو العمليات امسجلة ي احالقيام ي آماكن بأي 

 .امعطيات أيا كان شكلها اإطاع على السجات و -

دات امقدمة و صدق ام -  .عطيات وامعلومات آخرى امبلغةالتيقن من صحة امست

                                                           
فيذي رقم 2امادة  1  .2008، 50سبتمر احدد لصاحيات امفتشية العامة للمالية، جريدة عدد  6امؤرخ ي  272-8من امرسوم الت
 من نفس امرسوم.14امادة 2
 من نفس امرسوم. 6امادة  3
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القيام ي عن امكان بأي فحص بغرض التيقن من صحة ومام التقييد احاسي ٓعمال التسير ذات التأثر  -

د  ، وع جزة، وهذ الصفة مارس امفتشية حق مراجعة ميع العمليات  ااقتضاءاما دمة ام ة حقيقة ا معاي

  ال أجراها احاسبون العموميون.

وي يعد ويعرض على الوزير امكلف بامالية         دد عمليات الرقابة للمفتشية العامة للمالية ي برنامج س

ة  . 1خال الشهرين آولن من الس

ية تقارير تصدر ا امفتشية هذ أن اماحظ      الوصية اهيئة إ التقرير بإرسال تتقيد بل مهامها، ص فيما عل

 جاء العمومية ااقتصادية امؤسسات لدى تدخلها نطاق توسيع إن م ، بامالية امكلف الوزير إ و طلبتها ال

ظر ، متأخرا ذ اما التسير مخاطر تعرضت العمومية ااقتصادية امؤسسات معظم أن إ بال  إعادة برامج م

 ما امالية وزير السيد وصاية ت أها لطاما امطلوبة بااستقالية تتمتع ا اهيئة هذ فإن ذلك إ إضافة .اهيكلة

2آحيان بعض ي موضوعية غر و حيادية أقل تصدرها ال التقارير من عل
.  

العملية للمفتشية العامة للمالية من إمام امهام اموكلة إليها يتعن على مسؤو امصاح واهيئات لتمكن الوحدات 

 امراقبة القيام ما يلي:

وزهم وإطاعهم على كل الدفاتر أو الوثائق أو  - دات امطلوبةتقدم آموال والقيم ال   .التريرات أو امست

 .قدمةابة على طلبات امعلومات اماإج -

اصب طيلة مدة امهمة -  .3 إبقاء احادثن ي ام

                                                           
فيذي رقم 13امادة 1  ، مرجع سابق.272-8من امرسوم الت
زائر"، مداخلة كلية العلوم ااقتصادية وعل 2 بائية للحد من آثار آزمة ي ا و إطار مقرح لتفعيل آليات الرقابة ا وم التسير، جامعة وهي بوعام، "

 امسيلة.
فيذي  17امادة 3  .، مرجع سابق272-8من امرسوم الت
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دات مكن أن يكون موضوع إعذار يعلم به الرئيس      كل رفض لطلبات التقدم أو اإطاع على الوثائق وامست

د عدم الرد بعد ، وع رر امسؤول امختص للوحدة العملية للمفتشية  8السلمي للعون امع أيام من اإعذار 

ضر قصور ضد العون امع أو رئيسه السلمي ويرسل احضر إ السلطة السلمية أو الوصية ال  العامة للمالية 

 .1عليها متابعة ذلك

د انتهاء مهام الرقابة يعد       ات والتقديرات ح تقرير أساسيع  ول التسير اما واحاسي للمؤسسة أويرز امعاي

سن  اهيئة امراقبة، وكذا حول فاعلية التسير بصفة عامة، ويتضمن التقرير اقراحات التدابر ال من شأها 

ظيم وتسير نتائج اهيئات امراقبة ويبلغ بذلك مسر اهيئة امراقبة ووصايته ، وعليهم اإجابة على اماحظات و 2ت

ات ي أجل أقصا شهرينام رير تقرير تلخيصي من طرف امسر من 3عاي ويسلمه للسلطة السلمية أو  خال 

ويا يتضمن حصيلة نشاطاها ويسلم هذا التقرير للوزير امكلف 4الوصية ، م تعد امفتشية العامة للمالية تقريرا س

ة اموالية ال أعد   .5صوصهابامالية خال الثاثي آول من الس

تها، إها ليست مؤهلة     ضر تدون فيه معاي رير  سبة للمفتشية العامة للمالية ي  حصر نتيجة امراقبة بال ت

اذ لس احاسبة ا وهري الذي ميزها عن  صر ا  .6أي قرار وهو الع

 

لس احاسبةالمبحث الثالث:    رقابة 

                                                           
 من نفس امرسوم.. 19امادة 1
 من نفس امرسوم. 21امادة 2
 من نفس امرسوم. 23امادة 3
 .امرسوممن نفس  24امادة 4
 من نفس امرسوم. 26امادة  5
 .301يلس شاوش بشر، مرجع سابق، ص 6
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لس احاسبة المطلب اأول:  نشأة وماهية 

ة  جلس احاسبة الفعلي ءنشااإيعود       امتعلق  1980مارس  1امؤرخ ي  5-8موجب القانون رقم 1980لس

لس احاسبة، وقد نص دستور  لس احاسبة موجب امادة  1976ممارسة وظيفة امراقبة من طرف  على تأسيس 

ه متأثرا ي ذلك مجلس احاسبة ي فرنسا رغم  190 الذي كان سائدا آنذاك، وي ظل هذا  ااشراكي ااختيارم

مهورية زود اجلس باختصاصات قضائية وإدارية وأعطيت له صاحيات  ت السلطة العليا لرئيس ا القانون 

تلف اهيئات العموميةواسعة مراقبة استعمال وتسير آموال العمومية من قبل الدولة  ماعات اإقليمية و  م، 1وا

اسبة يكلف بالرقابة البعدية ٓموال الدولة و  160وي نص امادة  1989جاء دستور  لس  ه يقول" يؤسس  م

ماعات اإقليمية و امرافق العمومية..." ديسمر فقد حصر مهامه ي  4امؤرخ ي  32-90، أما القانون رقم 2ا

ماعات اإقليمية وامرافق العمومية مراقبة مالية  وكل هيئة خاضعة لقواعد القانون اإداري واحاسبة الدولة وا

، وقد م إعادة الوصف القضائي جلس احاسبة 3العمومية، كما جرد هذا القانون من اختصاصاته القضائية

  .204-95بصدور آمر 

ماعات اإقليمية وامرافق العمومية،  أنه لس احاسبة ويعرف       امؤسسة العليا للرقابة البعدية ٓموال الدولة وا

الضروري ضمانا  بااستقالفهو مؤسسة تتمتع باختصاص إداري وقضائي ي مارسة امهمة اموكلة إليه وهو يتمتع 

ياد والفعالية ي أعماله  .5للموضوعية وا

 لس المحاسبة.: مراحل إنشاء مج 06الشكل رقم 

                                                           
 .146-145مد مسعي، مرجع سابق، ص 1
 .151بن داود براهيم، مرجع سابق، ص 2
 .146مد مسعي، مرجع نفسه، ص 3
 .1995، 39جريدة عددامتعلق مجلس احاسبة،  20-95آمر  4
 آمر. نفسمن  4و2امادة 5
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 باختصاصات إدارية زود 

 وقضائية

 

 اإنشاء الفعلي كأداة للرقابة

 

ماعات وامرافق     رقابة بعدية ٓموال الدولة وا

 العمومية       

 

 م نزع الصفة القضائية عن اجلس                            

 

 م إعادة الوصف القضائي للمجلس                                                

 من إعداد الطالبة. المصدر:

 

 

لس احاسبة: المطلب الثاني ظيم   ت

نون رق  المؤرخ  -ق
رس  في   م

دة من دستور  الم
 

دة  من دستور  الم
 

نون رق  المؤرخ  -الق
 ديسمبر  في 

المؤرخ  -اأمر 
 يوليو  في 
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 1المتعلقة بمجلس المحاسبة الهياكل أوا:

لس احاسبة على  الغرف الوطنية: .1 قسم   8يتشكل  ية ت ها إ فرعن ومارس غرف وط كل واحدة م

دول التااختصاصاه  :2ا حسب التوزيع امبن ي ا

 اختصاصات الغرف الوطنية :06الجدول رقم 

 الفرع الثاني    الفرع اأول   الغرفة الوطنية      

اء  امالية الوزارة امكلفة بامالية )باستث

 اسي الدولةأ

اسي الريد  اسبو الدولة )ما عدا 

 وامواصاتأ

السلطة العمومية و 

ية  امؤسسات الوط

كومة -  رئاسة ا

كومة -  مصاح رئيس ا

الوزارتان امكلفتان  -

بالدفاع الوط 

 والداخلية

ية -  امؤسسات الوط

الوزارتان امكلفتان بالشؤون  -

ارجية والعدل  ا

الصحة والشؤون 

 والثقافية ااجتماعية

الوزارات امكلفة بالصحة والعمل 

والتكوين  ااجتماعيةوالشؤون 

 امه واجاهدين

والثقافة  بااتصالالوزارات امكلفة 

 والشبيبة والرياضة

                                                           
ظام الداخلي جلس احاسبة، جريدة عدد  20امؤرخ ي  377-95من امرسوم الرئاسي  2امادة  1  .72نوفمر احدد لل
اسبة، جريدة عدد  16من القرار امؤرخ ي  1امادة  2 لس ا اير احدد جاات تدخل غرف   .  1996، 6ي
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ية الوزارتان  التعليم والتكوين امكلفتان بالربية الوط

ية  والشؤون الدي

الوزارتان امكلفتان بالتعليم العا 

 والبحث العلمي

الوزارتان امكلفتان بالفاحة  الفاحة والري

 والغابات

الوزارتان امكلفتان بالري والصيد 

 البحري

شآت القاعدية الوزارات امكلفة بآشغال  ام

اء والسكن  العمومية والتعمر والب

 والتهيئة العمرانية 

قل  الوزارة امكلفة بال

وك  التجارة والب

ات   والتأمي

وك الوزارة امكلفة بالتجارة امالية  وامؤسسات الب

ومؤسسات التأمن والشركات 

 القابضة العمومية

اعات  الص

 وامواصات 

اعة الوزارات  امكلفة بالص

وامؤسسات الصغرة وامتوسطة 

اعة التقليدية  والسياحية والص

الوزارتان امكلفتان بالطاقة والريد 

 والاسلكية وامواصات السلكية

 .305ص شاوش بشر، مرجع سابق، يلس المصدر:

 :ومارس مهامها حسب التوزيع اإقليمي التا وتضم كل واحدة فرعن 9يبلغ عددها  الغرف اإقليمية: .2

  اإقليميةللغرف  اإقليمي: التوزيع 07 الجدول رقم

 الفرع الثاني الفرع اأول الغرفة اإقليمية

ابة ابة  ع  أم البواقي-تبسة  -سوق أهراس  -قامة  الطارف -سكيكدة  -ع
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ة طي ة  قس طي ة  جيجل -ميلة  -قس شلة -سطيف  -بسكرة  -بات  خ

 البويرة -امسيلة  -برج بوعريريج  بومرداس -اية  -تيزي وزو  تيزي وزو

لفة  -الشلف  امدية -عن الدفلى  -البليدة  البليدة  تيسمسيلت -ا

زائر زائر ا  تيبازة ا

 سعيدة -معسكر  -غليزان  مستغام -وهران  وهران 

ت  سيدي بلعباس -تلمسان  تلمسان عامة -تيارت  -عن موش  ال

راست -الوادي  -إليزي  آغواط -غرداية  -ورقلة  ورقلة  م

دوف -بشار  بشار  البيض -أدرار  ت

 .306ص شاوش بشر، مرجع سابق، يلس المصدر:

ماعات اإقليمية الداخلة ضمن اختصاصه وامرافق واهيئات العمومية        يراقب كل فرع من الغرفة اإقليمية ا

ماعات أو ال تتلقى مساعدات مالية مسجلة بامها وكذا امؤسسات العمومية  بش أنواعها التابعة هذ ا

فيذ عمليات الرقابة  ااختصاصاحلية، كما مكن أن يكفلها رئيس اجلس مساعدة الفرق ذات  الوط ي ت

 .1امسجلة ي برنامج نشاطها

اظر العام  النظارة العامة: .3 لس احاسبة وناظر مساعد إ 6أو3يساعد ال عن كل  2نظار مساعدين ي مقر 

ديد صاحياها رئيس 2غرفة ذات اختصاص إقليمي ظارة العامة مصاح إدارية يشرك ي  لس ، وتزود ال

                                                           
 ، مرجع سابق.16من القرار امؤرخ ي  3مادة ا 1
 ، مرجع سابق.377-95من امرسوم الرئاسي  20امادة  2
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اظر العام  د التأخر، يتابع  يسهر علىاحاسبة وال سابات بانتظام مع تطبيق الغرامات و العقوبات ع تقدم ا

هات القضائية فيذ قرارات اجلس، يتو عاقات اجلس مع ا  .1ت

دات الثبوتية وآجوبة والطعون وكل الوثائق اموقعة لدى اجلس  كتابة الضبط: .4 سابات وامست تتسلم ا

، ويتعن لدى كل غرفة كاتب ضبط يكلف بكتابة ضبط الغرفة 2وتسجلها، كما تبلغ قرارات وتقارير اجلس

لساها، مسك وحفظ ملفات الغرفة، يدون قراراهاأ.  )التحضر امادي 

ية اأقسام التقنية والمصالح اإدارية:  .5 شيط أعمال اجلس التق ه اإدارية ومتابعتها يتو أمن عام ت ومصا

ت سلطة رئيس اجلس ها  سيق بي  : 4، ويشمل اجلس على آقسام وامصاح التالية3والت

 يات التحليل هياكل الرقابة ي وضع يساعد  د مقاييس ومؤشرات التقييس،يدالذي يعمل على  قسم تق

هجيات، لس احاسبة ومستخدميه ام فذ مع آمن العام برنامج تكوين قضاة   .5اآخرين يعد وي

  ة امعلومات تص ي القيام ب قسم الدراسات ومعا دراسات مالية واقتصادية وقانونية ممارسة مهام الذي 

اضعة لر  اجلس، ك امعلومات عن امؤسسات ا تاجه  قابة اجلس،ضبط ب يسر الرصيد الوثائقي الذي 

شورات اجلس اجلس،  .6يوزع م

 ص )امستخدمن، اميزانية واحاسبة، الوسائل والشؤون 4من  ال تتشكل مديرية اإدارة والوسائل مديريات 

أ  .7العامة، اإعام اآ

ية يتوا مديرو دراسات     ص تسير آقسام التق  .1رؤساء دراسات مساعدين 4و فيما 

                                                           
 ، مرجع سابق.20-95من آمر  43امادة 1
 .نفسه، مرجع 377-95من امرسوم الرئاسي  22امادة 2
 ، مرجع نفسه.20-95من آمر  39امادة  3
 ، مرجع نفسه.377-95من امرسوم الرئاسي  25امادة  4
 من نفس امرسوم. 27امادة 5
 من نفس امرسوم. 28امادة  6
 .سابق، مرجع 377-95من امرسوم الرئاسي  30امادة 7
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   أجهزة المجلسثانيا: 

ية وكذا مهمات ديوان رئيس مجلس المحاسبة:  .1 ظيم العاقات مع امؤسسات العمومية الوط يعمل على ت

 التفتيش والتحقيق اإدارين.

وي، مشروع  3وعددهممكتب المقررين العامين للجنة البرامج والتقارير:  .2 ضرون مشروع التقرير الس و

وي جلس  شاط الس التقرير التقييمي للمشروع التمهيدي لقانون ضبط اميزانية، امشروع التمهيدي لرنامج ال

فيذ الرنامج امصادق عليه احاسبة   .2ومشروع التقرير التقييمي لت

 لمجلس المحاسبة ةالبشري ةالتشكيلثالثا: 

ه رئيس اجلس رئاسة يتو      مهورية رئيس يعي د و، سللرئي نائب ذلك ي يساعد و ا يابة دور يست  العامة ال

اظر احاسبة لس ي د ضبط كتابة أيضا احاسبة جلس و ، مساعدون نظار يساعد عام ل  ضبط لكاتب تست

3ضبط كتاب يساعد
. 

    

 

اجلس، نائب الرئيس، رؤساء الغرف، رؤساء الفروع، امستشارون، يعتر قاضيا مجلس احاسبة رئيس     

ظار امساعدون اظر العام وال ماية من ميع أشكال الضغط أو التدخل 4احتسبون، ال ، ويتمتع قاضي اجلس با

اورة ال من شأها أن تعرقله ي القيام مهامه  .5أو ام

                                                                                                                                                                                     
 امرسوم. ن نفسم 29امادة 1
 .155بن داود براهيم، مرجع سابق، ص 2
لس احاسبة ي مكافحة جرائم الفساد"، مداخلة. 3  سهيلة بوزبرة، "دور 
 ، مرجع سابق.23-95من آمر  2امادة 4
 من نفس آمر. 8امادة 5
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اضعة لرقابة االمطلب الثالث:   جلسامصاح ا

ماعات اإقليمية وامؤسسات وامرافق واهيئات العمومية باختاف أنواعها ال تسري عليها  - مصاح الدولة وا

 .1قواعد احاسبة العمومية

اعيا أو - اعي والتجاري وامؤسسات واهيئات العمومية ال مارس نشاطا ص  امرافق العمومية ذات الطابع الص

 .2تكون أمواها كلها ذات طبيعة عمومية ماليا، وال اريا أو

اهيئات مهما يكن وضعها القانوي ال ملك فيها الدولة أو  تسير آسهم العمومية ي امؤسسات أو -

ماعات اإقليمية أو  .3اهيئات العمومية آخرى جزء من رأماها ا

ماعايؤهل استعمال امساعدات امالية  - وحة من الدولة أو ا امرافق العمومية اسيما ي  ت اإقليمية أوامم

ها معها  ، مراقبة استعمال اموارد4شكل إعانات أو ضمانات أو رسوم شبه جبائية مهما يكن امستفيد م ال 

اهيئات مهما تكن وضعيتها القانونية ال تلجأ إ الترعات العمومية من أجل دعم القضايا اإنسانية 

، كما أنه ا  وااجتماعية اسبة مات التضامن الوط صوص وذلك م والعلمية والربوية أو الثقافية على ا

زائر ك ا  .5ضع لرقابة اجلس ب

 احاسبة لس اجتماعاتالمطلب الرابع: 

القضائي والقواعد  ااجتهادإبداء الرأي ي مسائل  لبت ي امسائل احالة عليه،لللقيام  :كل الغرف مجتمعة .1

زائية أ ااستشارةكل امسائل ال يود رئيس اجلس ضرورة و   ا ظيم اجلس وسر وتتكون هذ ، )كت

 قاض عن كل غرفة. رؤساء الغرف، نائب رئيس اجلس، رئيس اجلس كرئيس، التشكيلة من
                                                           

 ، مرجع سابق.20-95من آمر 7امادة  1
 من نفس آمر. 8امادة 2
 من نفس آمر. 9امادة 3
 من نفس آمر.11امادة  4
 امتعلق مجلس احاسبة، مرجع سابق. 20-95امعدل وامتمم لأمر  2-10من آمر  3امادة  5
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تمعة ي اجلس ويشارك        ضر جلسات تشكيلة الغرف  اظر العام  اقشات، وا تصح مداوات ال ي ام

ضور نصف عدد أعضاءها على آقل.  تشكيلة كل الغرف إا 

ظام الداخلي للقيام ل حسب شروط قضاة على آقل 3تتشكل من و  :الغرفة وفروعها .2 تائج ال لفصل ي ال

هائية للتدقيقات والتحقيقات والتدقيقات ال تقتضي مارسة الصاحيات القضائية   جلس احاسبة.ال

مستشارين على آقل  6من رئيسها و تتكونال  :في تسيير الميزانية والمالية اانضباطغرفة اجتماع  .3

طر ها.  للبت ي املفات ال 

اظر العام ورؤساء الغرف، حيث  ال :لجنة البرامج والتقاريراجتماع  .4 تتكون من رئيس اجلس ونائبه وال

وي اموجه يقوم بتحضر أشغاها آمن العام ة بالتحضر وامصادقة على التقرير الس ، وتكلف هذ اللج

مهورية واهيئة التشريعية، التقرير التقييمي للمشروع التمهيدي لقانون ضبط اميزانية، وكذا مشر  وع لرئيس ا

لس احاسبة شاط  وي ل  .1الرنامج الس

 ال مارسها اجلس  كيفيات الرقابة:المطلب الخامس

  الرقابة اإداريةأوا: 

ق للمجلس اإطاع على كل الوثائق ال من شأها تسهيل رقابة  حق اإطاع وسلطة التحري: .1

اضعة لرقابته، وله حق إجراء التحريات  العمليات امالية واحاسبية و الازمة لتقييم تسير امصاح واهيئات ا

ضعة هيئة خا ي ذلك، ولقضاة اجلس حق الدخول إ كل احات ال تشملها أماك ماعة عمومية أو

سبة للوثائق وامعلومات ال مس الدفاع، 2لرقابته ين  ااقتصادأو  ويتعن على اجلس بال اذالوط إجراءات  ا

اسب عمومي إيداع حسابه عن التسير لدى كتابة ضبط اجلس وكذا ،  لضمان سريتها كما يتعن على كل 
                                                           

 ، مرجع سابق.20-95من آمر  56إ  48امواد من 1
 ، مرجع سابق.20-95من آمر  56و 55امادة  2
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دات الثبوتية ويتعن على اآمرين بالصرف ، 2اجلس غرامة مالية، وإذا انقضى آجل ي ذلك يطبق 1امست

سابات تطبق عليهم نفس عقوبة احاسب  تقدم حساباهم اإدارية للمجلس، وإذا وقع التأخر ي تقدم ا

اضعة لرقابة اجلس ،  3امتأخر عن تقدم حسابه إرسال بطلب من اجلس كما يتعن على اهيئات ا

سابات و التقارير واح  .4اضر والوثائق الضرورية ٓداء مهام رقابيةا

رياته من وجود و يتأكد  نوعية التسيير:ل المجلس رقابة .2 وفعالية آليات وإجراءات الرقابة  مائمةخال 

اضعة  واستعمااها وماية والتدقيق الداخلين، وكذا يتأكد من وجود أنظمة تضمن تسير موارد اهيئات ا

ها  .5لدعم التسير آمثل للمال العام وكذا التسجيل، ويقدم ها اجلس التوصيات امائمة متلكاها ومصا

 الرقابة القضائيةثانيا: 

يراجع اجلس حسابات احاسبن العمومين ويصدر أحكاما  مراجعة حسابات المحاسبين العموميين: .1

بشأها، وي هذا اإطار يدقق اجلس ي صحة العمليات امادية اموصوفة فيها ويرى مدى مطابقتها لأحكام 

كم على حسابات احاسبن العمومين عن طريق إجراء  ظيمية امطبقة عليها، ويتم التحقيق وا التشريعية والت

اي وحضوري، حيث يصدر رئيس الغرفة امختصة أمر لتعين مقرر مراجعة حسابات التسير والقيام كت

سابات والوثائق الثبوتية  .6بالتدقيقات ي ا

                                                           
 من نفس آمر. 60و 59انظر امادة 1
 .مرجع سابق، 2-10من آمر  15امادة 2
 ، مرجع نفسه. 20-95من آمر  63امادة 3
 من نفس آمر. 65امادة 4
 مرجع نفسه.، 2-10من آمر  18امادة  5
 ، مرجع سابق.20-95من آمر  77إ 74انظر امواد من 6
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هي تدقيقاته       دما ي اته وماحظاته يدون تقرير كتاي امقرر ع امعللة م يرسل رئيس  وااقراحاتيشمل معاي

ظر  تاجاته الكتابية م يعرض كل املف على التشكيلة امداولة لل اظر العام لتقدم است الغرفة هذا التقرير إ ال

اات آخرى. الفة على مسؤولية احاسب و بقرار مؤقت ي ا  والبت فيه بقرار هائي إذام تسجل أية 

اسب الذي له أجل شهر من تاريخ التبليغ إرسال إجابته إ اجلس مرفقة بكل يبلغ القرار امؤقت إ اح    

. دات الثبوتية، ومكن أن مدد رئيس الغرفة هذا آجل بطلب معلل يقدمه احاسب امع  امست

د انقضاء آجل احدد يعن رئيس الغرفة موجب أمر مراجع      ات يقدم اقراحبعد استام اإجابات أو ع

رر رئيس  تاجاته الكتابية، وبعد ذلك  اظر العام ليقدم است الفصل هائيا ي تسير احاسب امع م يرسله لل

 الغرفة تاريخ جلسة التشكيلة امداولة امدعوة للبت هائيا.

حتملة تتداول التشكيلة امختصة بعد اإطاع على اقراحات امقرر امراجع والتفسرات واإثباتات ا    

اظر العام ي كل اقراح من اقراحات امقرر امراجع، وتبت بأغلبية آصوات ويتم  تاجات ال للمحاسب امع واست

الة البت بقرار هائي  .1ي هذ ا

الفة بصدد التسير      لس احاسبة اإبراء بقرار هائي إ احاسب الذي م تسجل على مسؤوليته أية  ح  م

م فحصه، ويضع اجلس احاسب العمومي ي حالة مدين إذا سجل على ذمته نقص مبلغ أو صرف نفقة  الذي

صلغر قانونية أو غر مررة   .2أو إيراد غر 

تقدر مدى مسؤولية احاسب العمومي الشخصية وامالية ي حاات السرقة أو ضياع آموال أو القيم أو امواد     

تج فيها بعامل القوة القاهرة أو يثبت بأنه م يرتكب أي خطأ أو إمال ي  ال مكن للمحاسب العمومي أن 

 .1مارسة وظيفته
                                                           

 ، مرجع سابق.20-95من آمر  80إ  78انظر امواد من  1
 من نفس آمر. 83امادة  22
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اظر العام، احاسبن      هائي ويبلغ القرار لل لسة، امقرر امراجع، كاتب الضبط على القرار ال يوقع رئيس ا

فيذ بكل ين، الوزير امكلف بامالية متابعة الت  .الطرق القانونية امع

وز  مراجعة حسابات المحاسبين الفعليين: .2 اسبا فعليا كل شخص يقبض إيرادات ويدفع نفقات و يعد 

د إ مصلحة أو هيئة خاضعة لقواعد احاسبة العمومية أوهي ملك ها  أو يتداول أمواا أو قيما تعود أو تس

اسب عمومي مفهوم التشريع وال ا دون أن تكون له صفة  وز ترخيصا صر ظيم امعمول هما ودون أن  ت

 .2من السلطة امؤهلة هذا الغرض

ا للقواعد في مجال تسيير الميزانية والمالية:  اانضباطرقابة  .3 الفة أو خطأ خرقا صر إذا شكلت 

ا جلس  اانضباطامتعلقة بقواعد  الفات أخطاء مس آموال العمومية فه ال اميزانية وامالية أو  ي 

ميل أي مسر أو عون تابع للمؤسسة أو ااختصاصاحاسبة  طأ امرتكب ي   .3اهيئات العمومية ا

 ومن بن آخطاء و امخالفات ما يلي: 

فيذ خرق آحكام التشريعية أو الت -  .اإيراداتظيمية امتعلقة بت

فقات دون توفر الصفة أو السلطة أو االتزام - ال الرقابة القبليةخرقا للقواعد  بال  .امطبقة ي 

فقات دون توفر اإعتمادات أو االتزام - اصة  بال  .باميزانيةاوز الرخيصات ا

ارجة بشكل واضح عن هدف أو - فقات ا فيذ عمليات ال  .مهمة اهيئات العمومية ت

في لأموال أوا -  .آماك العامة الوسائل أو القيم أو لتسير ا

بائية أو - ه عدم دفع حاصل اإيرادات ا بائية كل هاون يرتب ع  .شبه ا

دات عليه تقدم وثائق مزيفة أو خاطئة للمجلس أو -  .1 إخفاء مست
                                                                                                                                                                                     

 من نفس آمر. 82امادة  1
 من نفس آمر. 86امادة 2
 ، مرجع سابق.2-10من آمر  20امادة  3
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طر اجلس ممارسة صاحية      ال تسير اميزانية وامالية من قبل اانضباطهذا و رئيس اهيئة التشريعية،  ي 

كومة، الوزير امكلف بامالية، وزراء مسؤولو  ية امستقلةرئيس ا  .2ن على امؤسسات الوط

  المبحث الرابع: الرقابة البرلمانية

لس آمة،        زائري من غرفتن ما اجلس الشعي الوط و وإذا كانت الوظيفة آصلية يتكون الرمان ا

كومي تعد الوظيفة الثانية بعد التشريع أكد عليها الدستور ي شاط ا  للرمان هي التشريع فإن الرقابة على ال

تخب هو اإطار الذي يعر فيه الشعب على  2فقرة  14العديد من أحكامه، حيث  نصت امادة  أن اجلس ام

 عن إرادته، ويراقب عمل السلطات العمومية.

  الرقابة البرلمانية خال التنفيذ المطلب اأول:

لس آمة كجهازان مثان الرمان       درج، 3يشرف على الرقابة الرمانية  اجلس الشعي الوط و ضمن  وت

تلف القضايا امالية، فلأعضاء  ه استجواها حول  شاط العام للحكومة، حيث مك سلطاته الدستورية ي مراقبة ال

فيذ  كومة بواسطة أسئلة شفوية أو كتابية أي معلومات أو توضيحات حول ت ق أن يطلبوا من أعضاء ا ا

اصة بقطاعات نشاطهم....،كما مكن أ قيق ي قضايا متعلقة العمليات امالية ا ان  شئ ي أي وقت  ن ي

اء عرض مشاريع قوانن امالية امكملة أو كومة ملزمة أث فيذ اميزانية، إضافة إ ذلك فإن ا امعدلة بتقدم  بت

فيذ اميزانية  امقرر تكميلها أو تعديلها. امعلومات والتوضيحات الازمة إ الرمان عن حالة ت

 الاحقةالبرلمانية الرقابة ني: المطلب الثا

                                                                                                                                                                                     
 ، مرجع سابق.20-95من آمر  88امادة  1
 من نفس آمر. 101امادة 2

3B. YELLES CHAOUCHE  ," la rationalization du contrôle parlementaire en Algerie", l'apport 

du conseil constitutionnel, thèse d'état, 1994,Oran, p260 et s. 
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كومة لكل غرفة من الرمان عرض عن استعمال اإعتمادات امالية ال       فإها تتمثل بصفة عامة ي تقدم ا

قضية، من جهة، وي التصويت من قبل كل غرفة عن قانون يتضمن تسوية  ة امالية ام أقرها ي إطار ميزانية الس

 جهة أخرى.تلك اميزانية من 

دد      فذة، حيث  ه بقانون ضبط اميزانية هو الذي يضبط هائيا اميزانية العامة للدولة ام هذا القانون امعر ع

اتج  ية وامشتمل على الفائض أوالعجز ال ة امالية امع فقات، ويقر حساب نتائج الس هائية لإيرادات وال امبالغ ال

ة ونتائج تسير عمليات عن الفرق بن إيرادات ونفقا اصة للخزي سابات ا فيذ ا تائج امثبتة ي ت ت اميزانية وال

فذة ة، كما يتضمن هذا القانون التسويات الازمة للميزانية ام زي  .1ا

د تقدم مشروع ضبط اميزانية للرمان أن ترفقه بتقارير و بيانات       كومة ع هذا وقد أوجب امشرع على ا

فيذ توضي ة امعترة وجدول ت فيذ اميزانية العامة للدولة للس صوص تقرير تفسري يرز شروط ت حية وهي على ا

 .2امخططة ااستثماراتاإعتمادات امصوت عليها ورخص مويل 

لس احاسبة 1995يوليو  17كما أوجب آمر الصادر بتاريخ  ة ي امشاريع التمهيدية للقوانن  استشارة  امتضم

كومة التقارير التقييمية ال يعدها اجلس هذا الغرض للهيئة التشريعية مرفقة مشروع  ضبط اميزانية وإرسال ا

اص ها  .3القانون ا

 

 

 
                                                           

 .158مد مسعي، مرجع سابق، ص 1
 امتعلق بقوانن امالية. 1984 يوليو 7من قانون  76امادة 2
 ، مرجع سابق. 20-95من آمر  18امادة  3
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 : رقابة البرلمان على الميزانية العامة للدولة. 07 الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 من إعداد الطالبة. المصدر:
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 الرقابة البرلمانيةإجراءات المطلب الثالث: 

فيذ، وتؤدي هذ امقارنة      ها الت تائج ال أسفر ع ري الرمان مقارنة بن التقديرات الواردة ي قانون امالية وال

فيذ الرخيصات الرمانية وتسرها، ويبن قانون ضبط اميزانية فيما إذا كان العجز أو  ساب العام لت ليل ا إ 

قق ب ب معرفة ما إذا كانت الفائض امقرر ي اميزانية قد  فيذ أو ألغي أو تضاعف وبأي كيفيات، كما  عد الت

ب أيضا معرفة شروط كومة تقيدت بقرارات الرمان واحر ا فقات ال رخصت ها، كما  مت حجم وموضوع ال

 .1صيل اموارد العامة وكيفية استخدامها

جادهذا ومكن للرمان    لس احاسبة  ااست صوص القانونية دمات  حيث مكن استشارته ي مشاريع ال

لس احاسبة  دراسة املفات ذات امتعلقة بامالية العمومية، كما مكن لرئيس اهيئة التشريعية أن يعرض على 

ية ال تدخل ي نطاق اختصاص اجلس  .2آمية الوط

فيذ اميزانية يقوم قانون      ة نتائج ت ضبط اميزانية بإجراء اإعتمادات بامقارنة مع آرقام بعد التأكد ومعاي

ساب الدائم للكشوف امفتوحة على  ية إ ا ة امع ويل ناتج الس التقديرية الواردة ي قانون امالية، ويرخص 

ة زي  .3مستوى ا

اف عملية عرض مشروع تسوية اميزانية على الرمان بدءا بدورة      ت امصادقة على تسوية ال م 2008م استئ

ة  وات امالية ال م يتم تسوية ميزانيتها فإن قانون امالية 2011ميزانيتها ي س سبة للس ة ، أما بال التكميلي لس

                                                           
 .327يلس شاوش بشر، مرجع سابق، ص 1
 ، مرجع سابق.20-95من آمر  20و 19انظر امواد  2
 ، مرجع سابق. 17-84من القانون رقم  78امادة 3
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ة اميزانية  2009 وضع ها حا  شاما بأن تكون موضوع كشف إحصائي إما حسب الطبيعة وحسب س

د التقدم آول  .1لقانون ضبط اميزانية يرسل إ الرمان ع

حصر ي عملية التأكد         ا اها ت ا من خال هذا الفصل التعرف على مفهوم الرقابة امالية العامة، فرأي حاول

فيذ الفعلي للخطط اموضوعة، واستخراج  من سامة فيذ اموازنة حسب الرخيص التشريعي ومن حصول الت ت

فذين بالقوانن  ع تكرارها ي امستقبل، كما أها هدف للتحقق من التزام ام تها وم اصلة بصدد معا رافات ا اا

ظيمات امعمول ها، وهذا حفاظا على امال العام.  والت

حصر عموما كما سبق وذكرنا ي ثاث أنواع من الرقابات، وهي الرقابة والرق     زائري ت ابة امالية ي التشريع ا

فيذية على نفسها، فهي رقابة قبلية  فقات وال يقوم ها امراقب اإدارية ال مارسها السلطة الت على االتزام بال

ان الصفقات،  ، امفتشية العامة للمالية،  اك الرقابة القضائية مثلة ي اما لس احاسبة كهيئة رقابية مستقلة، وه

اك رقابة سياسية مارسها الرمان.  وه

كمها نصوص قانونية قدمة طرأت عليها بعض التعديات      ا من خال التعرض هذ الرقابات أنه  ما احظ

ات وبداية ا هاية الثماني اتالطفيفة، وأن غالبيتها تعود ل  .لتسعي

قيق الرقابة على آموال العامة، واماحظ أها تركز أكثر على      كل من آجهزة الرقابية ها دور أساسي ي 

 رقابة امشروعية وا هتم بإرساء مبادئ آداء والكفاية.

 

 

                                                           
 .2009، 44من قانون امالية التكميلي، جريدة عدد  105امادة 1
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لس احاسبة          تشمل ميع اهيئات العمومية، إا أنه و سبيل التدقيق  الدراسة سوف نقصد رقابة 

السالف الذكر، وال  20-95من آمر  7رقابة اجلس على اهيئات العمومية اإدارية، واحددة أصا  امادة 

ماعات اإقليمية وامؤسسات وامرافق واهيئات العمومية ذات الطابع اإداري، وهذ  تقتصر على مصاح الدولة وا

ضع لقواعد احاسبة العمومية ال ترتكز أساسا على الفصل بن الوظائف  اإدارية والوظائف احاسبية آخرة 

فيذ اميزانية العام د ت ، وهذا حسب ع ة للدولة وال يقوم ها كل من اآمر بالصرف واحاسب العمومي على التوا

الن أساسين من التسير اما وما مراجعة حسابات احاسبن  لس احاسبة تشمل  زائري فإن رقابة  التشريع ا

مسؤولية امالية لْمرين بالصرف عن لس للالعمومين وكذا مراقبة التسير اما لْمرين بالصرف، لكن إقحام اج

باحاسبن العمومين، ٓن اآمرين بالصرف هم آخطاء ال يرتكبوها ليست واضحة ومهمة مثل ما يتعلق 

ص رقابة مسري ن بالتا فلهم حرية تقديرية أوسع  التسير فا مكن رقابتهم رقابة دقيقة ومطابقة، لكن فيما 

ماية الازمة لأموال العمومية ٓقصى الدرجات.احاسبن ال  عمومين فيحاول اجلس من خاها ان يضمن ا

 الرقابة التي يمارسها مجلس المحاسبة على الهيئات اإدارية.اأول:  الجزء

 القانون من 39 امادة حددها هامة، قضائية صاحيات احاسبة جلس امشرع خول الرقابة، هذ مارسة سبيل       

سابات مراجعة من خال ذكر السالف  التصريح بواسطة تمها و بالصرف اآمرون يقدمها ال اإدارية ا

، تسيرهم  امشكوك للمحاسبن امالية امسؤولية  يفصلو  العمومين احاسبن حسابات يصفي، و بالتطابق

يصدرها،  ال القرارات ضد امقدمة الطعون  هائيا يبت أنه، كما مالية غرامات بدفع امخطئن امتقاضن يدين

اضعة للهيئات اما التسير فعالية مدى تقييم على احاسبة لس يعمل اإدارية، رقابته ال  أما  و لرقابته، ا

ظر و الوط امخطط  امسطرة آهداف إ بالرجوع هذا  امستوى على ها امعمول امعاير إ كذلك بال

 .الدو
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ارجية و الداخلية امالية امراقبة أعمال توجيه على يشرف كما وطة ا فيذها يتابع و امختصة، امالية بامصاح ام  ت

ية، السلطات إ قيقاتهو  رياته نتائج يبلغ و ، نتائجها استغال و ة بغرض بتوصياته يد و امع قائص معا  ال

سن امسجلة ظيم إجراءات و طرق و  السلطات على يقرح أن له مكن كما احاسي، و اما التسير و الت

ين آعوان ضد تأديبية جزاءات توقيع امؤهلة  .امع

 : تقديم الحسابات لمجلس المحاسبةأوا

 الحساب اإداري: .1

اسبة إدارية أو ما ألزمهم قانون دارية ارسة اآمرين بالصرف لوظيفتهم اإإطار م        احاسبة العمومية مسك 

اسبة اإعتمادات اصر اميزانية العمومية من 1تسمى محاسبة اميزانية أو  فيذ ع ص ت  إيرادات، هذ احاسبة 

دات ال ترر وتبن قانونية العمليات امالية  ونفقات، هذا فظ وماية الوثائق وامست ما يلزم اآمرين بالصرف 

ة امالية يتم إعداد حساب إداري ختامي من طرف اآمرين بالصرف حيث ا د غلق الس جزة من  طرفهم، فع م

جزة سواء فيما يتعلق باميزانية آولية او اميزانية اإضافية  شكل جدول مرتب  تظهر فيه ميع العمليات امالية ام

يرات اميزانية و جهة ثانية العمليات ال م إجازها حسب ترتيب اميزانية)مواد وفصولأ، فتظهر  جهة تقد

ديد الباقي إجاز  .2بصفة فعلية مع 

  :أهمية الحساب اإداري في ممارسة الرقابة المالية الاحقة  

ساب اإداري من طرف اآمرين بالصرف هو إلزاميةالغرض آساسي من       :إجاز ا
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هم من متابعة   - امرخص هم بصرفها موجب اميزانية، فهي تسمح ببيان عملياهم  اإعتماداتتعمال سامكي

فقات  اإيراداتامالية وامتمثلة  إثبات  بدفعها من جهة  وآمروآمر بتحصيلها من جهة واالتزام بال

 .1أخرى

لس احاسبة القضائية، حيث يتم إعدادها  - ارجية مثل رقابة  كل   وإيداعهاأداة هامة ممارسة الرقابة امالية ا

شاط اما لْمرين بالصرف  لس احاسبة مراقبة ال ة مالية لدى كتابة ضبط    انضباطهمومتابعة مدى س

كم امالية  ساب اإداري هو وسيلة لضبط آخطاء تسير اميزانية وامالية بالقواعد ال  العامة، إذن فا

 وامخالفات امالية امرتكبة وتوقيع العقوبات عليها.

ساب اإداري من تقييم مردودية اهيئات العمومية وأداءها اما من خال مقارنة ما م تقدير وما م  - مكن ا

ة العجز إن وجد  .2إجاز فعا، واستخراج الفوارق ومعا

اسبة إدارية       ساب اإداري وجب عليهم مسك   لإيراداتليتمكن اآمرون بالصرف من إجاز ا

فقات  .3وال

 ما يأي: لإيراداتتفرض احاسبة اإدارية   

ة امثبتة وامو ها.و الدي -  ن الدائ

اءا على أوامر. اإلغاءاتآوامر الصادرة بتحصيل اايرادات وكذا التخفيضات أو  - جز ب  ال ت

اءا على أوامر. -  التحصيات ال تتم ب
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ص االتزامات بالدفع      ظة بتحديد ما التزم بدفعه فيما  اسبة االتزامات بالدفع إ القيام  أية  هدف 

سبة   .1الدفع ومبلغ آرصدة امتاحة إعتماداتإ الرامج امأذون ها، أو إ من مبلغ بال

ال نفقات التسير ما يأي     اسبة االتزامات بالدفع ال مسكها اآمرون بالصرف    :2تفرض 

ود. اإعتمادات -  امفتوحة أو امفوضة حسب آبواب والب

وحة لْمرين بالصرف الثانوين. اإعتماداتتفويضات  -  امم

 التزامات الدفع ال يتم القيام ها. -

   حساب التسيير: .2

نظام احاسبة العمومية و سبيل ماية آموال العمومية فإن احاسبن العمومين بصفتهم امشرفن ماشيا مع     

ة امالية يعدون مختلف اهيئات العمومية حسابات تسير  د قفل الس فيذ العمليات امالية فإنه ع مباشرة على ت

جزة تتضمن كل العمليات امالية )عمليات اميزانية ةأ ام زي  من طرفهم. مباشرة وعمليات ا

مل العمليات       اسب عمومي هون بصفة عامة، عبارة عن وثيقة يعرض فيها عدديا  فحساب التسير ٓي 

لس احاسبةأ مراجعتها والبت   سابات ) ة امالية امختتمة، ويقدمها إ قاضي ا جزة من قبله خال الس ام

سبة لقاضي  العمليات،مسؤوليته امالية الشخصية عن تلك  سابات، فإن حساب التسير يشمل كل لكن بال ا

دات و الوثائق امتعلقة بالتسير امراجع،  ا بترير العمليات ال أجزها اإثباتا سيما س ، حيث أن آمر يتعلق ه

ب أن يكون تاما بن القيود احاسبية احاسب، وليس  رد تقدمها من الزاوية اميزانية، فمن خال التطابق الذي 

دات اإثبات من جهة ال  تظهر  السجات )خاصة اليومية ودفر آستاذأ، واموازنة العامة، من جهة، وس

جزة وباعتبارها حسابات  ،أخرى، مكن حساب التسير احاسب من إثبات الصحة القانونية وامادية للعمليات ام
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ت ين ختامية، فإن حسابات التسير ا بد أن ترز بدقة وأمانة ال وية لتسير احاسبن العمومين امع ائج الس

جزة من قبلهم مل العمليات ام  .1وامتمثلة، خاصة،  أرصدة 

هم من ذلك، وال تشمل     اسبات مك  إعداد حساب التسير ا بد أن مسك احاسبون العموميون 

 :ا يلياسبة عامة تسمح م

ة ومراقبتها.معرفة عمليات اميزانية وعمليات  - زي  ا

وية. - تائج الس  ديد ال

دات.ا -  سبة خاصة بامواد القيمية والس

ليلية - ها اسبة  ا، بتطبيق طريقة احاسبة التحليلية على مستوى أن آ، والواقع مسك  حي مر ا يتعلق ه

فس الكيفية والغرض، لكن محاولة ااستفادة  اهيئات العمومية كما هي سائدة  امؤسسات ااقتصادية وب

ها، قدر  دمات أو مهام امرافق العمومية، وذلك من خال اإمكانم ، معرفة تكاليف أو أسعار الكلفة 

دمات أو امهام، وهو ما يسمح بالتحكم ضبط تكاليف التسير والتجهيز هذ امرافق وتو  زيعها على تلك ا

سي على آقل مردودها، كما أن ذلك تكاليف اهيئات العمومية، وبالق من شأنه أن مكن  ياس ال

اك السلطات العمومية من القيام ببعض ااختيارات اميزانية  إطار سياستها ااقتصادية، إضافة إ ذلك ، ه

ماعات اح اصة لبعض امؤسسات العمومية ذات الطابع اإداري، أو امرافق التابعة للدولة وا الة ا لية، ا

ها  الة، تصميم طريقة وال تقدم أداء مقابل دفع م تفعن ها، إذ مكن،  هذ ا ها من طرف ام أو جزء م

، إ  ديد أسعار كلفتها بدرجة عالية من الدقة، والوصول، بالتا ساب تكاليف هذ آدوات، و تسمح 

قيقي بن أعباء وموارد امؤسسة أو . معرفة مدى التوازن ا  امرفق امع
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ليلية من قبل اهيئات العمومية  الواقع العملي يبقى مرهونا بتذليل بعض الصعوبات، مثل         اسبة  مسك 

ديث، وتوفر   اإمكانياتإصاح نظام احاسبة العمومية ككل، والعمل على تطوير وجعله متماشيا مع التسير ا

ظيمي والتق امائم هذ احاسبة التحليلية، وتعزيز قدرات امصاح امالية  الازمة لذلك، كتصميم اإطار الت

اهيئات بالوسائل امادية )اإعام اآ خاصةأ والبشرية الازمة، وهذا ما مكن إدراكه من نص  واحاسبية لتلك

فيذي رقم  3امادة   تشر إ مسك احاسبة التحليلية يكون آجا، أي  امستقبل، ال 313-91من امرسوم الت

 .1وقد بقي آمر كذلك إ حد اآن

   :أهمية حساب التسيير 

نة العامة اليومية ودفر آستاذأ، وامواز  بن القيود احاسبية ال تظهر  السجات )خاصة من خال التطابق    

دات  من جهة أخرى، مكن حساب التسير احاسب من إثبات الصحة القانونية وامادية  اإثباتمن جهة وس

جزة  .2للعمليات ام

يسمح حساب التسير معرفة امركز اما للهيئة العمومية ومردودية نشاطها من خال إظهار تكاليف و أعباء     

سابات يتط دمات بالتفصيل، لذا فإن إعداد مثل هذ ا  حصر  واإتقانلب الدقة وااهتمام السلع وا

ت إشراف أعوان مؤهلن قانونا وخرة  .3امعلومات وتقييدها 
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سابات يوجه وبصفة عامة ٓغراض الرقابة      وع من ا ال مارسها وزارة امالية، وبصفة خاصة يعد أداة هذا ال

سابات الع لس احاسبة  فحص ورقابة ا مومية مرفقا بوثائقه الثبوتية لترير العمليات هامة يعتمد عليها 

 .1امالية

 ونتائجهالدى مجلس المحاسبة : إجراءات تقديم الحسابات اثاني

ح جلس احاسبة موجب القوانن التشريعية  20-95أقر آمر  لقد       سابات، حيث م إلزامية تقدم ا

ين  اآجال القانونية لديه، ويتم هذا اإجبار بفرض  سابات امتعلقة بامع ظيمية حق اإجبار على تقدم ا والت

، فإن هذا  20-95من آمر  63و60وموجب امادة  غرامات مالية على امخالفن لتعليماته  اإجبارالسالف ذكر

فيذ اميزانية العامة للدولة، وما اآمرون بالصرف واحاسبون العموميون،  يقع على فئتن أساسيتن من أعوان ت

 .2حيث خولت هم صاحيات واسعة

عمومية ضرورة يرتب على مبدأ الفصل بن الوظائف اإدارية واحاسبية، الذي يقوم عليه نظام احاسبة ال       

ال  هما يتدخل   سابات بن اآمر بالصرف واحاسب العمومي، حيث كل م ال تقدم ا التفرقة كذلك  

فيذ اميزانية العامة للدولة.اختصاصه ع  د ت

ة مالية يتو احاسبون العموميون إعداد حساب ختامي خاص بتسيرهم اما ويسمى      د غلق كل س ع

ساب اإداريحساب  سابات كل فئة على  إيداع، ويتم التسير، أما اآمرون بالصرف فيقومون بإعداد ا هذ ا

لس احاسبة  اآجال احددة.  حدى لدى كتابة ضبط 

سابات إذا     لس احاسبة هذ ا سابات مرتبة وواضحة، م توقيع وختم اهيئة امصدرة، يقبل  ب أن تكون ا

شر والتشطيب.ب أن  سابات خالية من كل أشكال ا  تكون ا
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 :ه من آثار، فما  اإيداعيكتسي تاريخ  تاريخ اإيداع سابات، ما يرتب ع ص تقدم ا أمية بالغة  ما 

سابات لدى كتابة الضبط لس احاسبة هو اإيداع الفعلي هذ ا  .عدادهاإا تاريخ  يهم 

  اظر العام مهمة السهر على  المزدوج في مجال تقديم الحسابات:تطبيق قاعدة القرار أوكل امشرع لل

سابات بانتظام و اآجال امقررة ها.  تقدم ا

سابات فإنه يتعن عليه أن يطلب توقيع الغرامات امالية امقررة      حن يثبت تأخر أو رفض تقدم هذ ا

 .1قانونا

تمعة      لس احاسبة بتشكيلة كل الغرف  فس ساهم  ضع ل سابات  ال  اإجراءاتإ أنه عملية تقدم ا

كمها قاعدة القرار امزدوج ال تكفل  تسري على عملية مراجعة حسابات احاسبن العمومين، وهذ آخرة 

لس احاسبة.للمتقاضن أمامه حق الدفاع الذي يقر الدستور، وتتوقف عليها   شرعية القرارات ال يصدرها 

سابات قرار مؤقت يتضمن       اء فصله  القضايا امتعلقة بتقدم ا لس احاسبة أث تطبيقا هذ القاعدة يصدر 

، مع تبيان السبب أو آسباب الدافعة لذلك،  أوتوقيع غرامة مالية ضد احاسب العمومي  اآمر بالصرف امع

ساب، ويتم الرد عليها حيث يب الفات  تقدم ا  أجل دون آراءهم وتوضيحاهم حول ما سجل عليهم من 

ددا للفصل  القضية بشكل هائي على ضوء ما قدمه احاسب أو ية  تمع التشكيلة امع  ا يقل عن شهر، م 

اظر اآمر من تريرات وتوضيحات وإثباتات، وكذا اقراحات امقرر امكلف ب تاجات ال دراسة القضية وكذا است

ساب، بعد ذلك يتم إلغاء  اصل  تقدم ا عت التشكيلة بالتريرات والتوضيحات ترر التأخر ا العام، فإذا اقت

فيف العقوبة بتخفيض قيمة الغرامة امالية امفروضة، علما أن الغرامة  امقررة جراء التأخر بقرار هائي أو يتم 

كم بقرار هائي.جلس اح رية الكاملة  تقدير الظروف وا ا ا  اسبة ه
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ع التشكيلة بالتريرات أو اإثباتات امقدمة      يتم تثبيت العقوبة امقررة بإصدار قرار هائي، ويبلغ من إذا م تقت

ساب فإنه  فيذ، وإذا حصل تأخر جديد  تقدم ا اظر العام متابعة الت جديد العون امع بذلك وكذلك ال

فس الكيفيات يرتب   .واإجراءاتعليه باإضافة إ العقوبة آو توقيع غرامة مالية جديدة ب

  تائج المتر   تبة عن التأخير في تقديم الحسابات: ال

لس احاسبة حق ااطاع على كافة الوثائق  وإلزاميةضرورة      ح قضاة  ها م لس احاسبة يرتب ع رقابة 

دات للتمكن من مراجعة وفحص العمليات امالية واحاسبية امتعلقة باهيئات امراقبة  .1وامست

ساب تراوح الغرامة ما بن  -  دج.10000دج و 1000 حالة التأخر عن تقدم ا

ديدة امقررة تشدد العقوبة بإكرا ما قدر  - اوز اآجال ا دج عن كل يوم تأخر مدة ا 100 حالة 

اوز احاسب العمومي أو اآمر بالصرف امع هذا يكون قد ارتكب 2يوما 60تتجاوز  ف ، وإذا  الفة تص

ال عرقلة سر العدالة، وبالتا تطبق عليه آ لس حكام الواردة  قانون العقوباتضمن  ا يطلب  ، وه

سابات بدا من احاسب امخالف   ية تعين عون جديد يكلف بتقدم ا احاسبة من السلطات اإدارية امع

دد  .3أجل 

  اتجة  عن التأخير في تقديم الحسابات:مجال توقيع الغرامات المالية ال

سبة لأشخاص الذين تقع عليهم الغرامة: -  بال

سابات لدى كتابة ضبط      احاسبن العمومين وعلى  هو التزام قانو يقع على عاتق لس احاسبة تقدم ا

كم الصاحيات ال خوها هم امشرع  تسير امال العام وضمان مايته.  اآمرين بالصرف 
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لس احاسبة  إضافة إ أن هذا االتزام مس فئة ثالثة من آشخاص ذات طبيعة خاصة وهم الذين يصرح هم 

زاءات اسبن قانونين ويتحملون نفس ا  .1اموقعة ضدهم بأهم 

 الحاات التي تستوجب توقيع الغرامات: -

:ي      صوص القانونية بشكل صريح وتتمثل  ددة وفق ال اات  ددة  لس احاسبة غرامات مالية   صدر 

o دات الثبوتية أو سابات اإدارية وحسابات التسير وإرسال امست اإمتثال عن ذلك بشكل  التأخر  إيداع ا

 .2هائي

o  لس احاسبة بشكل يعرقل عمليات التدقيق ال اع عن ااستجابة لأوامر ال يصدرها  التأخر واامت

 .3ريها

o .ظيم امعمول به  تقدم حسابات غر مطابقة من حيث شكلها أو مضموها للشروط ال يقتضيها الت

بغي تقدمها إ       سابات ال ي توى ا سبة إن مسألة شكل و لس احاسبة قد ا تثر أية إشكالية بال

دات  اسبة لتقييد كل العمليات امالية وحفظ امست للمحاسبن القانونين واآمرين بالصرف ٓن نشاطهم يتطلب 

اسبة خاصة  سبة للمحاسبن الفعلين فقد ا يتوفرون على أصا على  تلف بال الازمة ال تررها، لكن الوضع 

ه صعوبة إعداد حساب مك تج ع دات الازمة وهذا ما ي جزة، وكذا عدم توفر امست هم من متابعة عملياهم ام

ظيم امعمول به.  ختامي مطابق  شكله ومضمونه الت

  :ميزات الغرامات المالية التي يفرضها مجلس المحاسبة   

  :الطابع الشخصي في توقيع الغرامة 
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، وا مكن تثبيتها بقرار هائي إذا تو احاسب بعد صدور القرار أنه ا مكن إقرارها بع أي د وفاة الشخص امع

قل آثارها إ ورثته.  امؤقت، كما أها ا ت

  :الطابع التأديبي في توقيع الغرامة 

، إما هي  هي غرامات      ليست كعقوبات جزائية مكن تسجيلها  شهادة السوابق العدلية للشخص امع

فقط عقوبات تأديبية هدف إ ردع كل أشكال التقصر  أداء الوظائف وامهام امفروضة، وهي تشمل أشخاصا 

كم وظائفهم، وهم احاسبون العموميون واآمرون بالصرف   .1ددين 

ا يلتمس احاسبون العموميون الذين م يتأخروا  تقدم طلب اإبراء كما تشمل رقابة اجلس       حساهم ه

تان من تاريخ استام كتابة  الة يبت اجلس  أجل س د مغادرة وظيفتهم هائيا، و هذ ا إبراء من اجلس ع

 .2احاسب بقوة القانون ترأ ذمةضبط اجلس الطلب، وإذا انقضى هذا آجل وم يصدر أي قرار عن اجلس 

ية لجراءات اإ :اثالث  مراجعة الحسابات التق

 :مراجعة حسابات المحاسبين العموميين 

لس احاسبة  صحة العمليات امالية ال أجزها احاسبن العمومين،  يدقق      من مدى  ويتأكدواقضاة 

ضع عمليات التدقيق ال مارسها اجلس  إطار هذ الرقابة  ية، و ظيمية امع مطابقتها مع القواعد التشريعية والت

ها إما إبراء 20-95 آمرحددها  إلزاميةإ إجراءات  ذمة احاسب العمومي أو إقحام مسؤولية امالية ، ويرتب ع

                                                           

 ، مرجع سابق.لس احاسبة نظامه ودور  الرقابة على امؤسسات اإدارية"" 1
 ، مرجع سابق.20-95من آمر  85امادة  2
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ضع إجراءات مراجعة ح ة الشخصية، و سابات احاسبن العمومين إجراءات أساسية تتمثل  مرحلة معاي

هائي سابات وإصدار القرار ال كم على ا  .1للحسابات، مرحلة ا

ة الحسابات: .1  معاي

وي جلس احاسبة على رسم برنامج الرقابة وتوزيع امهام        فيذ الرنامج الس يعمل رئيس كل غرفة و سبيل ت

 القضاة الذين يشرفون على إجاز مهمة الرقابة وتوفر هم كل الوسائل الضرورية لذلك.على 

ت تصرف قضاة اجلس كل الوثائق و     دات امطلوبة إجراء عمليات الرقابة على احاسب امع وضع  امست

ضر استا صيب،  ضر الت ها ما يتعلق بوضعية احاسب نفسه)قرار التعين،  م امهام، اكتتاب التأمن ومن بي

جزة: ها ما يتعلق بالعمليات ام اليةأ، وم  على امسؤولية ا

فقات  -  العمومية. واإيراداتالوثائق الثبوتية لل

ة امالية موضوع الرقابة. -  نسخة من اميزانية آولية واإضافية للس

فيذ برنامج الرقابة على:  ويعمل القضاة قصد ت

ة مدى مطابقة  - ظيم امعمول، والتأكد من توفر امعلومات التالية:معاي  حساب التسير للت

ساب امقدم يتوفر على كل الشروط الشكلية امطلوبة. -  ا

يةأ. - ة امالية امع هة امطلوبة والس وي كل البيانات امطلوبة )من حيث ا ساب امقدم   ا

ساب امق - مل اسم احاسب، توقيعه وختمه.دا  م 

. صفحات حساب التسير بشكل متسلسل ترقيم -  وتأشرها من طرف احاسب امع

                                                           

 .، مرجع سابق20-95آمر من 74،75،76،77انظر امواد  1



 الجانب التطبيقي                                       دراسة حالة مجلس المحاسبة الجزائري    

 

 
102 

شر والكتابات  - بن آسطر، وغر ذلك من  واإضافاتأن يكون حساب التسير خا من التشطيب وا

 امظاهر ال قد مس بسامة امعلومات امدونة.

فقات بآحرف. اإماليةمراقبة كتابة امبالغ  -  لإيرادات وال

دات الثبوتية امطلوبة. -  توفر امست

  المراجعة الحسابية للمبالغ المسجلة:  .2

 ة مادة وفصل بفصل.دالتأكد من صحة امبالغ امالية امسجلة ما -

ة السابقة بشكل صحيح ومضبوط. -  نقل نتائج التسير اما للس

سابات امدونة  حساب  - دات مع ا واات كل امست  التسير.مقارنة مبالغ ا

 مراجعة مدى تطابق الحسابات وانسجامها: .3

ساب  -  مع حساب التسير. اإداريمقارنة ا

تائج امسجلة مع نتائج وأرصدة  - ة امالية السابقة.مقارنة ال  حساب التسير للس

سابات امسجلة مع  -  امالية امقررة  اميزانية آولية واإضافية. اإعتماداتمقارنة ا

 الرخص امالية امقررة خارج اميزانية.مراجعة  -

دات الثبوتية لكل عملية مالية والتأكد من صحة البيانات امسجلة  السجات احاسبية. -  مراجعة امست

ة)حركات آموال نقدا، حسابات اإيداع - زي ارية، حسابات الديون امستحقة مراقبة عمليات ا سابات ا ، ا

 .هاأللهيئات العمومية أو علي
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تائج امتوصل إليها واقراحاته ويعرضه على رئيس  الحكم على الحسابات: .4 رر امقرر تقرير يدون فيه ال

تاجاته الكتابية  اظر العام ليقدم است يله لل الفرع امع وهو بدور يبلغ رئيس الغرفة الذي بدور 

 .1وماحظاته

الفة أو خطأ على مسؤولية يعرض املف       ظر والبت فيه، وإذا م تسجل أية  على تشكيلة امداولة لل

الفات  حساباته  احاسب امع تصدر هذ التشكيلة قرارا هائيا بإبراء ذمته، و حالة وجود أخطاء أو 

اقصة والتوضيحافتصدر قرارا مؤقتا يوجب على احاسب امع تقدم التريرات  يب احاسب على هذا ال ت، و

 القرار  أجل ا يقل عن شهر كامل من تاريخ التبليغ.

اظر العام ليقدم      ديدة، م يرسل املف لل يعن رئيس الغرفة مقررا مراجعا لدراسة املف على ضوء اإجابات ا

هائي، م تاجاته، ويعرضه بعد ذلك على التشكيلة امداولة إصدار القرار ال لف وتتداول تدرس التشكيلة ام است

تاجات التفسرات واإثبفيه بعد ااطاع على اقراحات امقرر امراجع،  ، است اتات ال يقدمها احاسب امع

اظر العام.  ال

ضع احاسب امع بذلك ذمة احاسب العمومي أو ت ترئرار هائي تتخذ بأغلبية آصوات تصدر التشكيلة ق    

دوق، صرف نفقة غر شرعية، عدم   اقص) بسبب عجز أموال الص حالة مدين ما يساوي امبلغ اما ال

 .صيل إيراد معنأ

، الوزير امكلف بامالية،     اظر العام، احاسب امع فيذية حيث يبلغ كل من ال يكتسي قرار التشكيلة الصيغة الت

فذ بكل الطرق القانونية  .2وي

                                                           

لس احاسبة نظامه ودور  الرقابة على امؤسسات اإدارية"،  1  مرجع سابق."
 ، مرجع سابق.20-95 آمرمن  83إ78انظر امواد من  2
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 المحاسبة على اآمرين بالصرف: رقابة مجلس 

لس احاسبة  ا     شاط اما لْمرين بالصرف، لكن امشرع ألزمه بأن ملك  الصاحيات القضائية مراقبة ال

ها  وييعلم وزير امالية بالتجاوزات وامخالفات امالية ال يرتكبها اآمرون  تسيرهم ويقوم بتدوي  .1 تقرير الس

  نوعية التسيير:مراقبة 

شاط امصلحة  وهو ما    قيقا ل ية  يتعلق بتقييم امهام وآهداف والوسائل امستعملة من طرف اهيئات امع

ظر  السياسات والرامج  اضعة لرقابته، أو إعادة ال العامة، حيث ا يتدخل اجلس  نشاط اهيئات ا

حصر فقط  تقي ية، والتحقق من وجود آليات وآهداف امسطرة، فرقابته ت ظيم اهيئات امع يم قواعد العمل وت

وليست قضائية رقابة إدارية  أهاالرقابة على نوعية التسير خلية ووقوعها بفعالية، وتعرف الرقابة الدا إجراءاتو 

ها ليست  تائج امرتبة ع لس احاسبة سوى تقدم التوصيات  إلزاميةومن م فإن ال ية وا ملك فيها  للهيئات امع

ية وا ملك فيها بواسطة مذكرات التقييم ال  سن مردودية اهيئات امع والتوجيهات هدف تصحيح الوضع و

ح و استعمال اإعانات وامساعدات امالية ومطابقة ا، 2يصدرها عقب كل مراقبة ستعماها يراقب اجلس شروط م

حت من أجلها، فقات ال م صرفها انطاقا من اموارد ال م معها، مع الغايات ال م  يتأكد من مطابقة ال

ات  يقيم فعالية آعمال وامخططات والرامج والتدابر ال قامت ها امصاح العمومية، وي امعاي يعد تقارير 

مصاح، م يتم تقدم اإجابات  اآجال احددة، م يضبط اجلس واماحظات والتقييمات وترسل مسؤو ا

هائي فيصدر توصيات لتحسن  .3ويرسلها مسؤوليها والوزراء  فعالية تسير امصاح امراقبةتقييمه ال

موعة من التقارير تتمثل فيما      ال عمليات الرقابة ال يقوم ها بوضع  لس احاسبة    يلي:تص 

                                                           

 .، مرجع سابق20-95من آمر 22و 16امادة  1
 .156مد مسعي، مرجع سابق، ص 2
 .سابق، مرجع 20-95آمر  من 73إ 70انظر امواد من 3
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لس احاسبة بإعداد تقييم هائي يتضمن كل  مذكرة التقييم: - بعد إجراء عمليات مراقبة نوعية التسير يقوم 

اضعة لرقابته ويرسلها أيضا  سن فعالية ومردودية اهيئات وامصاح العمومية ا التوصيات وااقراحات بغرض 

ية وهذا ما نصت عليه امادة إ مسؤو هذ اهيئات وإ الوزراء والسلطات اإ -95من آمر  73دارية امع

20. 

تها بواسطة مذكرات         الفات ا مكن معا إذا كشفت عمليات امراقبة ال مارسها اجلس عن وجود 

ايا التقييم بالتا يقتضي آمر استعمال وسائل قانونية أكثر فعالية وهي متفاوتة من حيث آمية وطبيعة القض

اولة وهي:  امت

 :هي رسالة يطلع ها رئيس الغرفة امختصة اهيئات وامصاح ال خضعت للرقابة،  رسالة إلى رئيس الغرفة

ظيم والتسير الداخلي وال تلحق ضررا  وانب الت قائص امتعلقة  وكذلك السلطات السلمية أو الوصية بال

ية، وهذا  اذباهيئات امع  التصحيحية الازمة. اإجراءات ا

 :)تستعمل  نفس حاات استعمال رسالة رئيس الغرفة، غر أها  اإجراء المستعجل) المذكرة ااستعجالية

اضعة  ين ا للهيئات ا ها فهي توقع من طرف رئيس اجلس وتوجه مباشرة إ الوزراء امع ها أمية أكثر م

 للرقابة.

 صوص وموجبها  :المذكرة المبدئية قائص امسجلة  ال ية بال لس احاسبة بإطاع السلطة امع يقوم رئيس 

اضعة لرقابته.  امتعلقة بشروط استعمال وتسير وتقدير ومراقبة أموال اهيئات وامصاح العمومية ا

 :لس احاسبة  التقرير المفصل زائي وال احظها  يسجل فيه كل الوقائع ال مكن أن توصف بالوصف ا

مهورية امختص إقليميا مصحوبا مجمل املف. اظر العام هذا التقرير إ وكيل ا اء مارسة رقابته، يوجه ال  أث

اك التقرير التقييمي حول امشروع التمهيدي لقانون ضبط اميزانية وكذ    وي:ه  ا التقرير الس
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 :كومة هذا التقرير بعد أن يقوم  التقرير التقييمي حول المشروع التمهيدي لقانون ضبط الميزانية ترسل ا

لس احاسبة إ اهيئة التشريعية مرفقا مشروع القانون امرتبط به.  بإعداد 

 :وي ويا ويرسله إ رئيس ا التقرير الس لس احاسبة تقريرا س ات يعد  وي امعاي مهورية، يبن التقرير الس

لس احاسبة مرفقة باآراء وااقراحات ال يرى من  ريات  امة عن أشغال و واماحظات والتقييمات ال

ية ويتم نشر هذا  الواجب أن يقدمها، وأيضا آراء وردود امسؤولن واممثلن القانونين والسلطات الوصية امع

وي  ريدة الرمية.التقرير الس   ا

ترسل نسخة من هذا التقرير إ اهيئة التشريعية وهذا يتعن  آخر على السلطات اإدارية وعلى مسؤو       

تائج امرتبة عن رقابته. لس احاسبة بال اضعة للرقابة إطاع   اهيئات التشريعية ا

كومة من الوقوف على      وي ا حقيقة نقائص اميزانية وتصحيحها، وكذا يعد وسيلة إطاع  مكن التقرير الس

كومةاهيئة التشريعية   .1على عمل ا

o :لس احاسبة حيث  إجراء التحقيق وإعداد تقرير الرقابةوتشمل  إجراءات رقابة نوعية التسيير يعن رئيس 

ة،  : ا يلييقوم امقرر م مقررا إجراء رقابة على التسير اما هيئة عمومية معي

 ديد طبيعة الرقابة الواجب إجازها، اآجال احددة إيداع تقرير الرقابة. -

 مع امعلومات الازمة حول اهيئة امراقبة. -

 يضع برنامج للرقابة )توزيع امهام على امساعدينأ. -

دات الثبوتية. - سابات امقدمة مع امست  يقارن ا

 الداخلية.يفحص نظام الرقابة  -

                                                           

 .166، 165داود براهيم، مرجع سابق، صبن  1
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رر تقرير يدون فيه الوقائع، ويعطي اقراحات وتوصيات، مع تقدم آدلة، يوقع التقرير ويرسله للتشكيلة  -

دد اجلس. ية للرد  أجل   امختصة للمصادقة عليه، م تبلغ اهيئات امع

هائي إضافة إ التوصيات)مذ  - ديدة م يقوم بالتقييم ال هائيةأ، ويرسله يفحص امقرر آجوبة ا كرة التقييم ال

ية والسلطات الرئاسية أو الوصية لتلك اهيئات امراقبة  .1لرئيس التشكيلة وتبلغ اهيئات امع

o :رقابة اانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية 

ت       تصرفهم من هي رقابة اجلس على اآمرين بالصرف على حسن تسير آموال العمومية اموضوعة 

سابات اإدارية ال  يقدموها.  خال رقابة ا

الفات وردت  امواد        اهيئة رئيس كرها من طرفذالسالف  20-95من آمر  91و 88إذا م الكشف عن 

كومة، رئيس لذلك، قانونا امؤهلة ية امؤسسات على امسؤولون أو الوزراء بامالية، امكلف الوزير ا ، يتم 2امستقلة الوط

قيق  ذلك إذا رأى وجوب  اظر العام الذي يطلب من الرئيس فتح  لس احاسبة م يتم إحالة املف لل إخطار 

 امتابعة.

ص      لس احاسبة ال تضبطها الغرفة امختصة ، خطوات الرقابة والتدقيقفيما  إذا كشفت نتائج تدقيقات 

اظر العام الذي أخطر بذلك قانونا مخالفة ارتكبت يوجه ر  اظر العام، وإذا رأى ال ئيس الغرفة تقريرا مفصا إ ال

د  ال للمتابعات يقوم  ااقتضاءوبعد تلقيه امعلومات اإضافية ال يطلبها ع من الغرفة القطاعية امختصة أنه ا 

ن من  فظ املف موجب قرار معلل قابل لإلغاء أمام تشكيلة خاصة تتكون من رئيس غرفة ومستشارين اث

تاجاته ويرسل ملف القضية إ رئيس  رر است اف ذلك فإنه  ية بذلك، و لس احاسبة ويطلع رئيس الغرفة امع

                                                           

لس احاسبة نظامه ودور  الرقابة على امؤسسات اإدارية"، 1  مرجع سابق. "
 .، مرجع سابق20-95 آمر من 101امادة  2
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قيق اانضباطفة غر  ال تسير اميزانية وامالية قصد فتح  ال تسير  اانضباط، ويعن رئيس غرفة 1   

 .3، حيث يتم إعام امتابع بفتح التحقيق برسالة موصى عليها2اميزانية وامالية مقررا يكلف بالتحقيق  املف

ر   ن مسؤول أو يسأله شفهيا أو كتابيا،يستمع لكل عو  وم امقرر بكل أعمال التحقيق حيثيق      يست

اظر العام،  لكل شخص، بااستماعأشغاله  تاجات م يرسل كل املف لرئيس اجلس الذي يبلغ ال  رر تقرير واست

فظ لرئيس غرفة  ال للمتابعة ويبلغ قرار ا فظ املف إذا ثبت من التحقيق أنه ا  اظر  ال  اانضباطال  

ية وإ العون امتابعاميزانية وامالية ومسؤول اإدارة اتسير   .مع

اظر أن نتائج التحقيق ترر إحالة امتابع أمام غرفة         ال تسير اميزانية وامالية فإنه  اانضباطإذا رأى ال  

تاجاته الكتابية وامررة ويعيد املف لغرفة  ال تسير اميزانية وامالية للبت  املف اانضباطيقدم است  4. 

ال  اانضباطيعن رئيس غرفة          ديد  ااقراحاتوامالية قاضيا مقررا يكلفه بتقدم  تسيرا ميزانية  ويتم 

اظر، ويتم استدعاء امتابع برسالة موصى عليها مع إشعار  لسة ويعلم رئيس اجلس وال  .5امبااستتاريخ ا

ضور الشخص امتابع تطلع الغرفة  اانضباطتعقد غرفة          اظر العام، و ضور كاتب الضبط وال جلستها 

لسة القضية للمداولة بعد  اظر العام وشروح امتابع م يعرض رئيس ا تاجات ال على على اقراحات امقرر واست

اظر العام وي اقشات دون حضور امقرر وال اذتم اختتام ام القرار بأغلبية آصوات، حيث يكتسي القرار امتخذ  ا

                                                           

 .، مرجع سابق2-10من آمر  23امادة 1
 .نفس آمرمن  24امادة 2
 .نفسه، مرجع 20-95من آمر  96امادة 3
 .سابق، مرجع 2-10من آمر  25امادة  4
 .سابق، مرجع 20-95 آمرن م 98امادة  5
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ضع  فيذ أوالسلطات الوصية ال  اظر العام وامع والوزير امكلف بامالية متابعة الت فيذية ويبلغ إ ال الصيغة الت

 .1ها العون

o  اانضباطالجزاءات المترتبة عن رقابة: 

وي اإما ايع     قب اجلس على امخالفات بغرامة يصدرها حيث ا مكن أن يتعدى مبلغ الغرامة امرتب الس

د تاريخ ارتكاب امخالفة، كما أنه ا مكن إصدار الغرامات امطبقة على امخالفات  الذي يتقاضا العون امع ع

ال  طأ بعد مضي  تسير اميزانية وامالية إ اانضباطامرتكبة   ة ا وات من تاريخ ارتكاب  10ذا مت معاي س

طأ  .2ا

 : الطعن في قرارات مجلس المحاسبةرابعا

  المراجعة: .1

ل مراجعة وذلك بطلب يقدمه الشخص امع أو      السلطة  مكن أن تكون القرارات ال يصدرها اجلس 

اظر العام مجلس  السلمية أو ه أومن قبل ال احاسبة، كما مكن أن تكون امراجعة تلقائية من قبل الغرفة الوصية ع

طأ، اإغفال، أو ، ويتم توجيه طلب التزوير الفرع الذي أصدر القرار، وتكون امراجعة ٓسباب متعددة أمها ا

ة واحدة من تاريخ تبليغ القرار موضوع الطعن، ويقوم  لس احاسبة  أجل أقصا س رئيس امراجعة إ رئيس 

اظر العام الذي بدور يقدم  الغرفة أو الفرع بتعين قاضي يتو دراسة ملف طلب امراجعة ليقدم مرفقا بآرائه لل

ديد الغرفة أو لسة ماحظاته امكتوبة ليتم  ديد تاريخ ا ظر  طلب امراجعة و  .3الفرع امختص بال

افالطعن  .2   :بااستئ
                                                           

 آمر. نفس من 100امادة 1
 آمر.نفس  من 90و 89انظر امواد  2
 ، مرجع سابق.20-95 آمرمن  106إ 102واد من انظر ام 3
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افلاستقرارات اجلس قابلة       اظر العام  أجل شهر من  السلطة السلمية أو من قبل الشخص امع أو ئ ال

لس احاسبة، م يتم دراسة اتتبليغ القرار امطعون فيه، ويتم إيداع عريضة الطعن لدى ك افبة ضبط   ااستئ

ل  تمعة عدا الغرفة امصدرة  افبتشكيلة كل الغرف  لسة ااستئ ديد ا ، ويتم الفصل فيه موجب قرار ويتم 

اظر العام  لس احاسبة ويبلغ الشخص امستأنف بذلك، وذلك بعدما يقدم امقرر تقرير ويقدم ال من قبل رئيس 

اذماحظاته امكتوبة، ويتم   .1القرار بأغلبية آصوات ا

قض: .3 ل الطعن بال ة  قانون تكون قرارات اجلس قابلة للطعن أمام  س الدولة وهذا طبقا للشروط امبي

لس الدولة أوالوزير  ام معتمد لدى  اءا على طلب امع أو  اإجراءات امدنية واإدارية، ويتم هذا الطعن ب

اظر العام الوصية أو امكلف بامالية أو السلطة السلمية أو  .2ال

 عرض لرقابة فعلية لمجلس المحاسبة في الجزائر الثاني: جزءال 

لس احاسبة نشر قراراته     ظيم على  وبالتا ا نعرف عن اجلس أنه أنشأ ديوانا أو  م يوجب القانون وا الت

ه. شر من حن آخر بعض آحكام الصادرة ع ع الصحافة من أن ت شر فيها قراراته، غر أن هذا م م  لة ي

ة       وي جلس احاسبة لس فيذا للرنامج الس الصادر  2011ماي  15امؤرخ   75، وموجب آمر رقم 2011ت

 لبلدية "س".على االغرفة، م القيام مهمة رقابة  عن السيد رئيس

:  هدف مهمة الرقابة هذ إ

ة  -  .2008مراجعة حساب التسير لس

 رقابة نوعية التسير. -

                                                           

 .آمرنفس من  109إ  107د من انظر اموا 1
 .، مرجع سابق20-95 آمر من 110امادة  2
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ة     اوز اآجال احددة قانونا، وهذا بتاريخ  2008م إجاز حساب التسير للبلدية "س" لس أوت  13بعد 

ة للواية بتاريخ  2009 زي شهرا من  15أي بعد حوا  2010أوت  12ومت امصادقة عليه من طرف أمن ا

ما م   .2010 سبتمر 7بكتابة الضبط للغرفة بتاريخ  إيداعهتاريخ اإعداد، بي

ة  ساب اإداري للبلدية لس لدى كتابة الضبط للغرفة واكتفت إدارة البلدية  إيداعه، م يتم 2008 حن أن ا

 بإرساله لرئيس الدائرة للمصادقة عليه.

: فحصالوبعد   والتدقيق  الوثائق امقدمة وامتمثلة 

 .امتعلقة بقسمي التسير والتجهيزحواات الدفع  -

دات التحصيل والوثائق  -  .امتعلقة بعمليات خارج اميزانيةس

واات - ية كشوف ا ة امع دات اإيرادات للس  .وس

اصة باعتمادات فرع التسير، الباقي لإجاز إيرادات ونفقات ووضعية التسبيقات ما فيها  - املحقات ا

جزة والباقي للتسويةال  .تحصيات ام

فقات.الدفر التفصيلي لإيرادا -  ت وال

 اشتمل على: م إعداد تقرير

  تقديم الحسابأوا: 

ة امالية  وان الس  كما يلي:  2008م وقف حساب التسير للبلدية بع

 :قسم التسيير 

ة امالية  -  .دج 43012371,15 :2007فائض اإيرادات للس
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ة امالية )لغاية  -  .دج 153461812,35  أ:31/03/2009إيرادات الس

جزة:اإيرادات  -  .دج 196474183,50 اإمالية ام

جزة: - فقات اإمالية ام  .دج 131878615,00  ال

ة  -  .دج 64595568,50  :2008الفائض  إيرادات قسم التسير لس

 :قسم التجهيز 

ة امالية  -  .دج 42120979,49  :2007فائض اإيرادات للس

ة امالية )لغاية  -  .دج 136647556,25  أ:31/03/2009إيرادات الس

جزة: -  .دج 178768535,74   اإيرادات اإمالية ام

جزة: - فقات اإمالية ام  .دج 122938116,98   ال

ة  -  .دج 55830418,76  :2008الفائض  إيرادات قسم التجهيز لس

 :)تائج اإجمالية لعمليات الميزانية )تسيير وتجهيز  ال

ة امالية  -  .دج 85133350,64   :2007فائض اإيرادات للس

ة امالية )لغاية  -  .دج 290109368,60  أ:31/03/2009إيرادات الس

جزة: -  .دج 375242719,24  اإيرادات اإمالية ام

جزة: - فقات اإمالية ام  .دج 254816731,98   ال

ة  -  .دج 987,26 120425  :2008فائض اإيرادات لس

 :نتائج عمليات خارج الميزانية 

ة امالية  -  .دج 6822092,13  :2007فائض إيرادات الس

ة  - صلة لس  .دج 5332648,69  :2008إيرادات 
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 .دج 12154740,82   موع امبالغ احصلة: -

 .دج 4637339,06   موع امبالغ امدفوعة: -

ة  -  .دج 7517401,76 :2008فائض اإيرادات لس

 :حسابات التسبيق 

 .دج 15803542,80  :31/12/2007الباقي للتسوية لغاية  -

ة امالية  - وان الس  .دج 3422513,13   :2008التسبيقات بع

 .دج 19226055,97   موع التسبيقات ما فيها الباقي للتسوية: -

ة امالية  - جزة خال الس  .دج 5570893,17  :2008التحصيات ام

 .دج 13655162,80  :31/12/2008الباقي للتسوية لغاية  -

  هائية للحساب )لغاية تيجة ال  (:31/12/2008ال

ة امالية  -  .دج 76151899,97  :2007الفائض اإما للس

ة امالية  -  .دج 284214378,72  :2008اإيرادات اإمالية للس

جزة ما فيها الفائض: -  .دج 360366278,69  اإيرادات اإمالية ام

جزة: - فقات اإمالية ام  .دج 256764554,02  ال

ة  -  .دج 103601724,67  :2008الفائض اإما لإيرادات لس

ية لمراجعة الحسابثانيا:   اإجراءات التق

مل العمليات امدونة فيه      اميعها صحيحة، و أن  ساب أن التقييدات امختلفة و يظهر من خال مراجعة ا

دات إيراد، حواات دفع متطابقة مع تقييدات سجل التفصيل، وكذلك مع  دات امرفقة )س الوثائق وامست
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اصة باعتمادات فرع التسير، الباقي لإجاز إيرادات ونفقات  ساب وا اصة امرفقة با وكشوف، املحقات ا

جزة والباقي للتسوية.  ووضعية التسبيقات ما فيها التحصيات ام

ة امالية السابقة، كما م التحقق من التقييد الصحيح مختلف      آبواب وامواد و إعادة تقييد فائض الس

ظيم والوقوف على ظروف وكيفيات  تلف السجات والوثائق امرتبطة ها ومدى مطابقتها للت إعداد ومسك 

 امعمول به.

 عملية 86حيث م التأكد من تقييدات نفقات وإيرادات قسمي التسير وبرامج التجهيز البالغ عددها    

دات اإيراد  مل س ة  ملها صحيحة، كما مت معاي وصلة العامة للحساب، وكانت   ومطابقتها مع ا

اصة بقسمي التسير والتجهيز.  وحواات الدفع ا

ن وامعوقن، تغذية      ح آشخاص امس اصة امتمثلة  م ملت امراجعة أيضا التدقيق  مبالغ اإعتمادات ا

رس البل سابات خارج اميزانيا اصة با ة العمليات ا اء الريفي، ومعاي ة وامتمثلة  الودائع امختلفة، دي، الب

واات الصادرة، وقد م  سابات الريدية والباقي للدفع على ا دات، إيرادات ا صيل إيرادات قبل إصدار الس

 زي مع العمليات امدونة بسجل التفصيل.التحقق من التحصيات والتسديدات امختلفة وامقيدة بالتوا

وا وامقدرة  31/03/2008حسابات التسبيقات ال م تتم تسويتها لغاية كما ملت امراقبة     

از ال بلغت من  13655162,80 ما  2002إ  1986دج، ال مثل أساسا الباقي للتحصيل من إيرادات اإ

دج على التوا  1080820,00دج و 2776623,00دج مع تسجيل باقي للتحصيل مقدار  9797719,80موعه 

تن اماليتن  وان الس  .2007و 2006بع

ات والمخالفاتثالثا:   المسجلة المعاي

 :وان قسم التسيير  بع
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 تسديد مستحقات الكهرباء: -

ة امالية  08م إحصاء      وان الس تتضمن تسديد فاتورات استهاك الكهرباء هيئات غر تابعة  2008حواات بع

ها تابعة  ان م ات وظيفية: اث رس البلدي والقطاع الصحي باإضافة إ أربع سك مصاح البلدية متمثلة  مقر ا

ات الباقية  ات لتحديد مشروعية تسديد هذ آعباء والسك للبلدية من دون توضيح صفة شاغلي هذ السك

 عة للمستشفى.تاب

فقات، وخاصة      فيذ ال ال ت ظيم امعمول به   ة بتسديد هذ آعباء يكون قد خالف الت زي إن أمن ا

 08-90امتعلق باحاسبة العمومية، وكذا أحكام القانون رقم  15/08/1990امؤرخ   21-90أحكام القانون رقم 

فقات ال تفرضها عليها القوانن وآنظمة. 07/04/1990امؤرخ    امتعلق بالبلدية موجبها إا بال

-   :  تسديد مستحقات استهاك الميا

ة بصرف أعباء استهاك اميا      زي على غرار تسديد فاتورات الكهرباء هيئات غر تابعة للبلدية، قام أمن ا

فس امصاح، حيث م إحصاء  ة للشرب ل وان 04أربع )الصا ة امالية أ حواات بع مسددة لفائدة  2008الس

اصة به باإضافة إ  ق للبلدية التكفل بآعباء ا رس البلدي الذي ا  ص مقر ا امؤسسة العمومية للميا 

ن الوظيفين.  السك

ة الصفقات: -  تعويضات لج

والة رقم       ة بتسديد ا زي ة  33830,00مبلغ  13/07/2008بتاريخ  472قام أمن ا ص تعويضات  دج 

اضر اجتماعاته خافا  ة باإضافة إ  دول يتضمن عاوات أعضاء اللج الصفقات البلدية، وكانت مرفقة 

ضور  ظيم الصفقات العمومية وا سيما تلك امتعلقة بدفع التعويضات عن ا اصة بت ظيمية ا ٓحكام الت

ان الصفقات.وامشاركة ٓعضاء وم  قرري 
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ة اقتصرت على  08حيث أن التدقيق  احاضر امرفقة و عددها      ضرا مح بالكشف أن اجتماعات اللج

ح  04دراسة  ها للمصادقة على دفر الشروط، ام اضر لكل م صيص ثاث  ان من امشاريع شهدا  مشاريع، اث

هائي مع إق د كل اجتماع.امؤقت، دراسة الطعون والتسليم ال ة ع  رار تعويض ٓعضاء اللج

ة فتح آظرفة على      زا لفائدة  ة بتسديد عاوات الدفع ا زي فس آحكام قام أمن ا كما أنه وخافا ل

عقدة بتاريخ  ة الصفقات وذلك من خال اجتماعاها ام  22/06/2008و 26/04/2008أساس أها 

والة رقم  دج 25200مبلغ  07/08/2008و  .13/08/2008امؤرخة   549بواسطة ا

 تسديد إعانات مالية للجمعيات الرياضية: -

والتن رقمي      ة، موجب ا زي ، بتسديد إعانات 03/12/2008و 03/09/2008بتاريخ  831و 550قام أمن ا

: معيات الرياضية على التوا إعانة ، فريق آمال الرياضي للبلدية فائدةدج ل 79000,00إعانة مبلغ  مالية لفائدة ا

وارية الرياضية للبلديةدج لفائدة ال 150000,00مبلغ  وهذا  غياب الوثائق التريرية خاصة التقرير اما ، رابطة ا

فيذي رقم  الفا بذلك أحكام امرسوم الت سابات  وامتضمن  10/11/2001امؤرخ   351-01وآدي حافظ ا

ة  31/12/1999امؤرخ   11-99من القانون رقم  101م امادة تطبيق أحكا  2000امتضمن قانون امالية لس

ظمات. وحة للجمعيات وام ماعات احلية امم  وامتعلقة بكيفيات مراقبة استعمال إعانات الدولة أو ا

 تسديد نفقات تركيب عداد كهربائي لفائدة خواص: -

زي     ن مبلغ قدر  ةقام أمن ا دج موجب  6999,99بتسديد تكاليف تركيب عداد كهربائي لفائدة أحد امواط

والة رقم  ال  07/07/2008بتاريخ  465ا ظيم امعمول به   الفا  ذلك الت فقة،  من غياب الوثائق الثبوتية لل

فقات خاصة أحكام القانون رقم  فيذ ال  متعلق باحاسبة العمومية.ا 15/08/1990امؤرخ   21-90ت

 غياب الطابع اإبرائي للدفع: -
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والتن رقم      ة بتسديد وضعيتن لأشغال موجب ا زي مبلغ  27دج و 1490363,67مبلغ  13قام أمن ا

للحراسة  أبراجضمن مشروع اجاز ثاثة  13/10/2008و 18/06/2008دج مؤرخة على التوا   798472,71

زائري،  حن أن امادة  ك الوط ا والتن  حساب مفتوح لدى الب امرمة  ااتفاقيةمن  08وم دفع مبلغ ا

مية الريفية. ك الفاحة والت ل الوفاء هو ب ك  ص على أن ب  بن مؤسسة آشغال والبلدية ت

 تعويضات حضور جلسات المجلس الشعبي البلدي:  -

ة البلدي بتسديد تعويضات حضور جلسات اجلس الشعبى البلدي لفائدة رئيس اجلس قام أمن       زي ا

واب  ،دج 29920,00الشعي للبلدية ونوابه الثاثة مبلغ إما قدر  وهذا من دون إرفاق شهادة عدم انتداب لل

فيذي رقم  فيذي رقم  26/12/1991امؤرخ   34-98خافا ٓحكام امرسوم الت -91امعدل وامتمم للمرسوم الت

وحة هم حيث  03/12/1991امؤرخ   463 تخبن احلين والعاوات امم دد شروط انتداب ام صر الذي 

اء الرئيس ونوابه. ااستفادة موع أعضاء اجلس باستث الة  تدبن وهم  هذ ا  من هذ العاوة غر ام

 ول للطاقة:دفع تكاليف كراء مح -

ول للطاقة الكهربائية امستعمل      ة البلدي بتسديد نفقة غر مررة متمثلة  دفع تكاليف كراء  زي قام أمن ا

ة  ، وهذا موجب  435240,00مبلغ  2007محطة ضخ اميا التابعة للبلدية لس زائرية للميا دج لفائدة مؤسسة ا

والة رقم   .03/04/2008بتاريخ  68ا

طات الضخ وبالتا فإن      إ هذ امؤسسة  التسير يرجعحيث أن تسير شبكة اميا التابعة للبلدية ما فيها 

 إا إذا نص دفر الشروط على خاف ذلك.

الفا ٓحكام امادة       07/04/1990امؤرخ   08-90من القانون رقم  160وعليه، فإن قبول هذا التسديد يعاد 

فقات ال تفرضها عليها القوانن وآنظمة.امتعلق   بالبلدية وال ا تلتزم البلدية موجبها إا بال
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 تسديد تعويض لموظف بلدي:  -

ة البلدي بتسديد تعويض قدر     زي دج موجب مداولة للمجلس الشعي البلدي وهذا  70000,00قام أمن ا

والة رقم  الة  15/07/2008بتاريخ  304بواسطة ا سخ سجات ا لفائدة أحد موظفي البلدية مقابل قيامه ب

 امدنية للبلدية.

ال      ظيم امعمول به   الفة للت صوص عليه موظف عمومي يعتر  إن إقرار وتسديد تعويض ما غر م

الف أحكام امادة  خ  امؤر  08-90من القانون رقم  160صرف التعويضات لأعوان العمومين كما 

فقات ال تفرضها عليها القوانن. 07/04/1990  امتعلق بالبلدية وال ا تلتزم البلدية موجبها إا بال

اء ألبسة لفائدة الموظفين:  -  اقت

اء ألبسة ومعاطف شتوية مبلغ إما قدر      ة البلدي بتسديد مقابل اقت زي دج وهذا 70545,00قام أمن ا

واات التا  لية:موجب ا

والة رقم  -  .دج 45945,00مبلغ  30/11/2008بتاريخ  802ا

والة رقم  -  .دج 15000,00مبلغ  30/11/2008بتاريخ  803ا

والة رقم  -  .دج 15000,00مبلغ  01/12/2008بتاريخ  825ا

واات مرفقة بقائمة آعوان امستفيدين      آعوان  وظائف ح يتس له التحقق من طبيعة  م تكن هذ ا

احدد ٓنواع آلبسة امخصصة ٓعوان  1996نوفمر  11بتاريخ  6831كما جاء  القرار الوزاري امشرك رقم 

 البلدية. اإدارة

 :وان قسم التجهيز  بع
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ية للدولة: -  تسديد فواتير أشغال ا تحمل تأشيرة المصالح التق

ماعات احلية  21/07/1981 امؤرخة  5359خافا ٓحكام التعليمة الوزارية رقم      للسيد وزير الداخلية وا

ة بتسديد  زي ية، قام أمن ا ية امع وال تلزم أن تكون الفواتر امتعلقة بآشغال مؤشرة من طرف آقسام الف

ية البلدية  مية، مؤشرة من لدن امصلحة التق  غياب تأشرة فاتورة أشغال، تدخل  إطار امخطط البلدي للت

ية للدولة ويتعلق آمر بالفاتورة رقم  دج مؤسسة  598221مبلغ  31/12/2008امؤرخة   87/2008امصاح التق

والة رقم  ة وامسددة موجب ا  .07/01/2009امؤرخة   28"ح" تتعلق بتهيئة ساحة عمومية بامخرج الغري مدي

 :ااستشاراتتسديد نفقات في غياب  -

 وامرسوم الرئاسي رقم  11/09/2003امؤرخ   301-03خافا ٓحكام امرسوم الرئاسي رقم      

امتضمن  24/07/2002امؤرخ   250-02امعدل وامتمم للمرسوم الرئاسي رقم  26/10/2008امؤرخ   08-338

ظيم الصفقات العمومية ال تفرض إجراء استشارة انتقاء أحسن عرض للعقود و الطلبات ال ا يقل مبلغها  ت

ص الطلبات  ة بتسديد نفقات من دون إجراء استشارة بشأها و زي د آد إبرام صفقة، قام أمن ا عن ا

 التالية:

اء شعارات مبلغ  - والة رقم دج مسددة  811920,00اقت لفائدة التاجر  05/07/2008بتاريخ  1201موجب ا

 .02/2008و 01م.أ مرفقة بفاتورتن رقم 

قوات والعتاد مبلغ  - ايات وام واات رقم  دج 1646160,00لوازم لصيانة الب ، 382، 270مسددة موجب ا

 لفائدة التاجر ق.ف. 946و 616، 490

 :60سكن انطاقا من الطريق الوائي رقم  560مشروع التهيئة الحضرية لحي  -
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اء الغابية  04/07/2007مصادق عليها بتاريخ  01/2007م إبرام صفقة رقم      بن البلدية ومؤسسة أشغال الب

ضرية  90دج مدة  6004440,00العمومية و.ع الواقع مقرها ببلدية "ق" مبلغ  يوما وهذا إجاز مشروع "التهيئة ا

 أ ODS"، وكان تسليم آمر بانطاق آشغال )60سكن انطاقا من الطريق الوائي رقم  560ي 

تهي   04/07/2007  .03/10/2007على أن ت

والة رقم  29/11/2007 حن م تسديد الوضعية الرابعة وآخرة اموقوفة بتاريخ      بتاريخ  31موجب ا

لسة  16/06/2008 هائي للعملية مع رفع مبلغ الصفقة إ  2007ديسمر  16بعد إعداد ملحق  متضمن الغلق ال

اوز اآجال التعاقدية، وباعتماد تاريخ توقيف 6879231,45 آخر وضعية فإن اآجال التعاقدية  دج، وهذا بعد 

اوزها مقدار   يوم. 56م 

 .1دج 611464يقدر ب  ااقتطاع، فإن امبلغ الواجب ااتفاقيةساب غرامة التأخر حسب الصيغة احددة    

 تقييم رقابة مجلس المحاسبة الثالث: جزءال

 : مدى مردودية وفعالية مجلس المحاسبةأوا

ور  التحري والكشف عن الصفقات امشبوهة، غر أنه ومن أجل أداء مهامه دلس احاسبة و تظهر أمية      

فمن خال التعرض  س له امشرع مهام وصاحيات كبرة،امال العام، فقد كر على أحسن وجه  سبيل ماية 

ا أن الرقابة ال يقوم ها هي رقابة مالية  لس احاسبة والتطرق جاات اختصاصه يتبن ل جمل اختصاصات 

ماية آموال العمومية بوجه عام وكيفيات اإنفاق العام بوجه خاص، خاصة ما  تقييمية وإصاحية فهي هدف 

ها بالقواعد احاسبية وامالية.  يتعلق م

                                                           

لس احاسبة، أكتوبر  1 ية على أساس ااختبارات لتوظيف قضاة،   .2014امسابقة الوط
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ها عمليات التحري وامراقبة      تائج ال تسفر ع تعد هذ الرقابة إصاحية وهذا ما هو ماحظ من خال ال

ية، وذلك هدف التوصل إ أحسن  وكذا ااقراحات والتقارير ال يقدمها إ اهيئات وامصاح العمومية امع

 .1السبل  التسير اما واحاسي وبالتا ضمان احافظة على آموال العامة

ق يمن التحري والتحقما خول جلس احاسبة  السالف ذكر 20-95من آمر  58و 55يظهر من خال امواد     

اضعة له ومدى مطابقتها لقواعد اميزانية وقوانن امالية، وبعد انتهائه   العمليات امالية ال تقوم ها اهيئات ا

ظر للمواد  تائج ال يتوصل إليها، وبال فإنه ياحظ  32-90من آمر  38و 37من امهام يقوم بإصدار تقرير عن ال

مي قضاته من أية  اء قيامهم مهامهم.ال قد يت اعتداءاتو ضغوطات أن اجلس   عرضون ها أث

ظر للمواد       لس احاسبة يوقع عقوبته  حالة اكتشافه للتجاوزات  90-89-87-82-67-61بال فإن 

اء قيامهم مهامهم  .2وامخالفات ال يرتكبها احاسبون العموميون واآمرون بالصرف أث

بيةعاقات مجلس المحاسبة :اثاني   الجزائري المؤسساتية اأج

لس احاسبة بإنشاء عدة عاقات مؤسساتية مع أجهزة   إطار     صوصه القانونية قام  التعاون الدو وطبقا ل

بية عليا للرقابة امالية مع  ظمة  ااتفاقأج قيق أهداف التعاون وتدعيم القدرات ال أقرها ام امشرك على 

 الدولية لأجهزة العليا لرقابة آموال العمومية.

وعة وهو يغطي على الخصوص: اأجهزةيتعلق مجال التعاون مع   العليا للرقابة بميادين عديدة ومت

ية الرقاب - هجية وتق ال م رات وامهارات   ظرية حول مواضيع ذا والتأماتة والدراسات تبادل ا ت ال

 عاقة برقابة آموال العمومية.

                                                           

 .167بن داود براهيم، مرجع سابق، ص 1
 .مرجع سابق، "لس احاسبة ودور  مكافحة الفساد" 2
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ظيم وتطوير رقابة أموال الدولة.التشاور حول امبادرات الرامية إ  -  ت

ية امرتبطة مجاات تدخل آجهزة - ظيم امشرك لدورات التكوين واملتقيات امه ال  الت العليا للرقابة  

 الرقابة.

هجية للرقابة.تبادل الوثائق والدراسات وأدلة ا -  لرقابة وكل وثيقة م

 وقد تجسدت هذ العاقات في:

 زائري والديوان امركزي للمحاسبات امصري، اموقعة بالقاهرة  اتفاقية لس احاسبة ا من الطرفن التعاون بن 

اير 17بتاريخ   .2000ي

 زائ لس احاسبة ا زويا بتاريخ مذكرة التعاون بن  مهورية بوليفيا لف  .2003فراير  22ري وامراقب العام 

  زائر بتاريخ زائري ونظر الركي، اموقعة با لس احاسبة ا  .2001مارس  15مذكرة التعاون بن 

  مهورية ال تسير اميزانية  سابات واانضباط   زائري وغرفة ا لس احاسبة ا مذكرة التعاون بن 

زائر بتاريخ   .2003مارس 5جيبوي، اموقعة  ا

  زائر بتاريخ مهورية الصن اموقعة  ا زائري والديوان الوط للمحاسبة  لس احاسبة ا مذكرة تفاهم بن 

 .2003رسبتم18

  زائري والديوان الوط للمحاسبة لس احاسبة ا زائر بتاريخ اندونيسيامذكرة تفاهم بن   27، اموقعة با

 .2009أفريل 

عاوة على هذ ااتفاقيات م توقيع اتفاقيات أخرى للتعاون ترمي إ التوأمة بن الغرف اإقليمية جلس      

هوية  تبادل  سابات جلس احاسبة الفرنسي، بغية إرساء شراكة مؤسساتية قائمة علىللحاحاسبة مع الغرف ا

رات وامهارات  .وتقاسم ا
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 :ما يلييتعلق اأمرب

هوية لبلد  - ابة والغرفة ا زائري ونظر الفرنسي لتوأمة الغرفة اإقليمية لع لس احاسبة ا إتفاقية التعاون بن 

 .2007أكتوبر 16الوار اموقعة  رين بتاريخ 

زائري ونظر الفرنسي لتوأمة الغرفة اإقليمية لوهران والغرفة  - لس احاسبة ا هوية بروتوكول التعاون بن  ا

 . 1للحسابات لروتان

زاءات جراء        لس احاسبة بأن خول له صاحيات قضائية تقضي بتوقيعه ا كرس القانون استقالية 

ارتكاب امخالفات، فهو هيئة ذات طبيعة قضائية وإدارية، فيختص  مراجعة حسابات احاسبن العمومين، 

اضعة لرقابته، كما له صاحيات رقابة اانضباط  تسير اميزانية  وامالية، تقييم نوعية التسير اما للهيئات ا

ظيمية، فهو بذلك أداة اقراح وقوة مبادرة فعالة. ظومة التشريعية والت سن ام  استشارية تسهم  

تج عن      اف و ي قض أمام مارسة اجلس اختصاصاته القضائية إصدار قرارت قابلة للمراجعة وااستئ الطعن بال

تلف  وعية التسير هو تقدم ااقراحات والتوصيات حول  تجه عن تقييمه ل ص ما ي لس الدولة، وفيما 

 القضايا امتعلقة.

اختصاصات اجلس تبدو كافية بأن مارس دور هام  ماية آموال العمومية وامسامة  حسن         

قيق الشفافية امطلوبة من خال تسيرها، فالرقابة القضائية  سابات بالتا  ه من ترقية إجبارية تقدم ا مك

شاط اما  سن ال ما من خال رقابته اإدارية يعمل على  العقوبات ال يوقعها ضد امتمردين على القانون، بي

. قيق الفعالية الازمة  تسيرها اما اضعة لرقابته و  للهيئات ا

   

                                                           

لس احاسبة: 1           www.la cour des compte.dzموقع 
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كومات من  اميزانية العمومية رغم أها عما إداريا حتا أصبحت        ن الوسيلة امفضلة لدى ا مع مرور الس

يب ها عن تساؤات  تهجها أو تريد أن تعزز ها مكانتها ي السلطة أو  ة تريد أن ت أجل التعبر عن سياسة معي

كومات، ف اول هذ اأخرة زعزعة هذ ا دما  دما يتعل  اأمرامأحزاب امعارضة ع  يزانية أو اانون امالية ع

ة من أجل تفادي  سابات على مدار الس سب ها كل ا بأموال الدولة هي الوثيقة ال تشغل كل ااهتمامات و

ما يسمى بعجز اميزانية أو تقدم ما يسمى باإعتمادات امبالغ فيها، فوزارة امالية باعتبارها اإدارة العمومية 

ر  على تقدم الوحيدة امطلعة وامدركة للتغرات اااتصادية وام د  ي الباد ددها دامما  الية ال ككن أن 

اات رفضها  اليل ا ككن ي معظم ا اء على دراسات و مشروع اانون مالية متضمن لتواعات مالية اد مت ب

فيذ يلتزمون بكل اإجراءات القانونية امعمو  فيذ أعوان ت ل من طرف الرمان، حيث خصص لوضعها موضع الت

فيذ الذي يشمل راابة إدارة اهيئة على نفسها كالراابة امتبادلة  ها، كما خضعون لراابة ما عملو ي إطار هذا الت

ان  ارجية كراابة امفتشية العامة للمالية وراابة  هات ا اك راابة ا بن اآمر بالصرف واحاسب العمومي، وه

اك الراابة القضامية مثلة  اك الراابة الرمانية أيضا كراابة سياسية.الصفقات، وه لس احاسبة، وه  ي راابة 

 :        الدراسة نتائج

ظر إ طابعه التق وامستمر،      وع اأول من الراابة، أي الراابة الداخلية أو اإدارية ذات فعالية بال إذا كان ال

ارجية تبقى متواضعة أها ا تصاحب فيذ. إا أن الراابة ا  عملية الت

طأ ابل أو فور واوعه والسعي مباشرة لتصحيحه من  - تعد راابة امرااب اما راابة واامية مكن من اكتشاف ا

ظيمات الساري العمل ها، فهي راابة  فقات مع القوانن والت خال فحص مدى تطاب  العمليات الواردة على ال

فقة، إذن هي ر  انب الشكلي لل صيل.تقتصر على ا  اابة إنفاق ا 

 تعمل امفتشية العامة للمالية على الراابة وإعداد التقارير دون إصدار أي ارارات أو أحكام. -
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ها ارارات ي ح  احاسبن العمومين جراء  - تج ع خول القانون جلس احاسبة صاحيات واسعة اضامية ي

ص تسير اميزانية وامالية، فهو هيئة ذات  الفات  ظيمات الساري العمل ها أو ارتكاب  الفتهم للقوانن والت

حات حول كيفيات تسير اهيئات امراابة وهذا ي ها اختصاصات اضامية، كما له أن يقدم التوصيات وااارا

سن  إطار الراابة اإدارية ال كارسها، كما له صاحيات استشارية، فهو بذلك أداة ااراح واوة مبادرة فعالة ي 

ظيمية،  ظومة التشريعية والت  ام

اف والطعن بال - لس احاسبة ارارات وأحكام اابلة للمراجعة وااستئ لس الدولة.يصدر   قض أمام 

لس احاسبة تبدو أها كافية بأن يلعب اجلس دورا هاما ي ماية اأموال العمومية وامسامة ي  - اختصاصات 

 حسن تسيرها.

ر  على مارستها على مستوى ميع امصاح امخول  - راابة اجلس تقاس مدى ابوها من السلطات العمومية وا

في  ذ نتامجها و اأخذ بعن ااعتبار توصياها.ها راابتها، ت

فيذها إعفاء اأشخا  امدانن  - ارارات اجلس ذات طبيعة اضامية، لكن لوزير امالية باعتبار امكلف الوحيد بت

 من طرف اجلس.

ية، بالتا  - مازالت اأخطاء امتعلقة توصيات اجلس امتعلقة بالراابة اإدارية غر إلزامية، فهي اختيارية للهيئات امع

فس الكيفية.  بالتسير تتكرر وب

فيذها،  - فقات الواجب ت عن الراابة الرمانية فيبدأ دور الرمان ي اجال اما برخيص كما وكيفا للموارد وال

كومة. ة مالية بامصاداة على اانون ضبط اميزانية الذي تعد ا سبة لكل س قضي دور بال  وي

 :صحة الفرضيات اختبار 
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اضر مثل الوثيقة اأساسية لدراسة امالية العامة، فهي عبارة عن خطة مالية  - اميزانية العامة للدولة ي الوات ا

ف  دون  ها أن ت للدولة تعكس نشاط الدولة، إذ أن الدولة ا تستطيع مباشرة نشاطها دون نفقات، وا كك

صول على إيرادات ضرورية هذ   الغاية.ا

فيذها، إذ أن امشرع  - د ت ضع لقواعد ع العمليات امالية ال تقوم ها اهيئات العمومية من إيرادات ونفقات 

اسبن عمومين وآمرين بالصرف، هذا ما  ظيمية من  صو  التشريعية والت فيذها حسب ال خصص ها أعوان لت

فيذ، لكن عدم التقيد أساسا م ود  اميزانية العامة للدولة جعلها تفقد الغاية ال جسد وضعها موضع الت ا ورد ي ب

زامري الراابة امالية كأداة رميسية للتحق  من مشروعية ونظامية العمليات  ظام اما ا أدزت من أجلها، لذا تب ال

ها للحفاظ على امال العام، وه ا جب تسليط الضوء على فعالية امالية ي إطار اميزانية العامة للدولة وهذا سعيا م

 الراابة ي ترشيد العمليات امالية وضمان ااستعمال العقاي للموارد العمومية وكذا حسن التسير العمومي.

ارجية. - فيذ العمليات امالية و ما الراابة الداخلية والراابة ا زامري نوعن من الراابة على ت ظام اما ا  تب ال

صو  مارس الر   - فيذية على نفسها بواسطة اأجهزة امتخصصة التابعة ها وهي على ا اابة الداخلية السلطة الت

ان الصفقات، إضافة إ الراابة ال كارسها احاسب العمومي على أوامر  امرااب اما وامفتشية العامة للمالية و

فيذها.  الصرف ابل ت

ارجية مارس من ابل أج  - لس احاسبة متخصص الراابة ا ها وهي  فيذية ومستقلة ع هزة خارجة عن السلطة الت

فيذها.  ي اجال اما والرمان بوصفه السلطة التشريعية ال ترخص اميزانية وترااب ت

 اقتراحات:

ول  ا بد من إرساء نظام الراابة القبلية ودعم اأجهزة القاممة ها واأشخا  امكلفن ها، فهي اأهم - أها 

 دون اأخطاء وااختاسات وما شبهها ابل واوعها.
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جعل مدونة تبن شروط اختيار امراابن امالين واحاسبن العمومين ومن اام مقامهم كشرط الكفاءة ي العمل  -

ة.واأ س دمة واأخاق ا  مانة ي ا

سن والفعال.وجوب اعتماد اأنظمة الراابية ال يسهل فهمها وتطبيقها ما  -  يضمن اأداء ا

ال ماية امال العام، وإخضاع امخالفن وامعتدين  - ن مهامهم وامتميزين ي  اعتماد أنظمة التحفيز للمتق

 لعقوبات صارمة لردعهم.

فيذها لتحقي  - ال الراابة على ت ضر اميزانية العامة للدولة، وكذا ي  ديثة ي إعداد و أاصى  اعتماد اأساليب ا

ة.  فعالية مك

ية. -  جعل توصيات اجلس فيما خص راابة نوعية التسير إجبارية لضمان تصحيح اأخطاء من ابل اهيئات امع

فيذية، التشريعية، القضامية وح اإعامية. - ديد حفظ امال العام من طرف ميع السلطات الت  ااشراك ي الت
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 ثانيا: امرحلة احاسبية للتنفيذ
 العامة اايراداتامطلب الثاي: تنفيذ 

 اإدارية للتنفيذ أوا: امرحلة
 ثانيا: امرحلة احاسبية للتنفيذ

زينة  امطلب الثالث: عمليات ا
زينة العمومية  أوا: تعريف ا

 ثانيا: التنظيم اإداري للخزينة العمومية
ارجية للخزينة العمومية  ثالثا: امصاح ا

زينة العمومية  رابعا: وظائف ا
 الميزانية العموميةالفصل الثاني: الرقابة على تنفيذ 

 المبحث اأول: الرقابة المالية
 امطلب اأول: ماهية الرقابة امالية
 امطلب الثاي: أسس الرقابة امالية

 امطلب الثالث: أهداف الرقابة امالية
 امطلب الرابع: أنواع الرقابة على اأموال العمومية

 المبحث الثاني: الرقابة اإدارية
 بة امراقب امايامطلب اأول: رقا

اضعة لرقابة امراقب اماي  أوا: اهيئات ا
اضعة لرقابة امراقب اماي  ثانيا: العناصر ا

 ثالثا: مهام امراقب اماي
 رابعا: جزاء رقابة امراقب اماي

 مسؤولية امراقب امايخامسا: 
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ان الصفقات العمومية  امطلب الثاي: رقابة 
 ان الصفقات العموميةأوا: تعريف 

ان الصفقات العمومية  ثانيا: أنواع 
ان الصفقات العمومية  ثالثا: طرق الرقابة الي مارسها 

 امطلب الثالث: رقابة امفتشية العامة للمالية
 أوا: نشأة امفتشية العامة للمالية

 ثانيا: هياكل امفتشية العامة للمالية
اضعة   لرقابة امفتشية العامة للماليةثالثا: اهيئات ا

 رابعا: الصاحيات الي مارسها امفتشية العامة للمالية
 المبحث الثالث: رقابة مجلس المحاسبة
 امطلب اأول: نشأة وماهية جلس احاسبة

 امطلب الثاي: تنظيم جلس احاسبة
 أوا: هياكل جلس احاسبة
 ثانيا: أجهزة جلس احاسبة

 لتشكيلة البشرية جلس احاسبةثالثا: ا
اضعة لرقابة جلس احاسبة  امطلب الثالث: امصاح ا

 امطلب الرابع: اجتماعات جلس احاسبة
امس: كيفيات الرقابة الي مارسها جلس احاسبة  امطلب ا

 أوا: الرقابة اإدارية
 ثانيا: الرقابة القضائية

 البرلمانية: الرقابة رابعالمبحث ال
 امطلب اأول: الرقابة الرمانية خال التنفيذ

 امطلب الثاي: الرقابة الرمانية الاحقة
 امطلب الثالث: إجراءات الرقابة الرمانية

 الجانب التطبيقي: دراسة حالة رقابة مجلس المحاسبة الجزائري
 ريةالجزء اأول: الرقابة التي يمارسها المجلس على الهيئات اإدا

سابات جلس احاسبة  أوا: تقدم ا
سابات لدى اجلس ونتائجها إجراءاتثانيا:   تقدم ا
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سابات لتقنيةا اإجراءات ثالثا:  مراجعة ا
 رابعا: طرق الطعن ي قرارت جلس احاسبة

 الجزء الثاني: عرض لرقابة فعلية لمجلس المحاسبة
سابات  أوا: تقدم ا

سابات ثانيا: اإجراءات  التقنية مراجعة ا
 ثالثا: امعاينات وامخالفات امسجلة 

 الجزء الثالث: تقييم رقابة مجلس المحاسبة
 أوا: مدى مردودية وفعالية جلس احاسبة
 ثانيا: عاقات اجلس امؤسساتية اأجنبية

 خاتمة عامة
 قائمة المراجع

 الماحق
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