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 :مقدمة عامة
إن العلوم مبختلف أنواعها والتقدم التقين والفين قد ساعد على السري احلسن للمصاحل العمومية وقد تأتى        

من ف ،ذلك بواسطة قوانني وتنظيمات تضبط سري هذه املصاحل، وتأيت احملاسبة العمومية كعلم من العلوم فنا وتقنية
افظة على العامة لألمة يف حتصيل اإليرادات وطرق صرفها واحمليف التعامل مع املمتلكات فإهنا تتجسد حيث التقنية 

اإلدارات ات لتطرق إىل كيفية تسيري ميزانياملمتلكات العامة للدولة، حيث ميكن التطرق إىل األمالك العمومية دون ا
لذا ، ، نفقات ( ت)إيرادا فدراسة املالية العمومية ال تكفي لالطالع على مجيع األموال العمومية وتوزيعها ،العمومية

 يتم اللجوء إىل احملاسبة العمومية.
وعليه فقد تطور مفهوم احملاسبة العمومية تبعا لتطور نشاط الدولة يف تنوعه وازدياد حجمه، فعندما كان نشاط 
 الدولة يقتصر على أداء الوظائف السياسية مثل األمن والدفاع والعدالة، كانت احملاسبة مقتصرة على تسجيل عمليات
االنفاق وحتصيل االيرادات اليت كانت متثل مبالغ بسيطة تبعا للنشاط احملدود للدولة، ويف بداية الثالثينات من القرن 
العشرين ونتيجة للفكر الكينزي تطورت وظائف الدولة لتصبح بذلك تشمل وظائف أخرى مثل الصحة، الرتبية، 

 التعليم، االقتصاد، والتنمية االجتماعية.
ك فقد ازداد اتساع نشاط الدولة ليشمل التخطيط االقتصادي واالجتماعي الشامل الذي تتبعه زيادة يف ونتيجة لذل

ت وتنوع وااليرادا اخلدمات كما ونوعا، الشيء الذي ترتب عنه ازدياد كبري يف حجم النفقات وتنوع جماالهتا،
اجلهات  صحيحة ضمن تقارير تقدم إىلحيث أصبحت بذلك وسيلة لتقدمي البيانات املالية الكاملة والمصادرها، 
مصدرا و  فهي تعد بذلك أداة مهمة لإلدارة العامة يف فرض الرقابة على االموال العامة إنفاقا وحتصيال، املسؤولة،

 غراض التخطيط االقتصادي واملايل.مهما للبيانات الالزمة أل
ة العمومية احملاسب على نظام أوجبنظر لتطور حجم نشاط وحدات القطاع العام وتشعب اإلدارة املالية احلكومية، و 

ث السرعة حي أو من ،للدولة تطور حجم املعامالت املالية استيعابالتكيف مع هذه املتطلبات، سواء من حيث 
تائج نشاط خمتلف الكامل والدقيق عن ن واإلفصاح توفري بيانات مالية ذات جودة عالية تسمح بتحقيق الشفافية يف

 وحدات القطاع العام.
تستمد  ار أهناأصبح أكثر من ضرورة على اعتب إن تطبيق معايري احملاسبة الدولية يف القطاع العامعلى هذا األساس ف

 معايريب يسعى جملس سبهلذا ال الدول ملتطلبات املعايري الدولية،تبين خمتلف  قوهتا من االعرتاف الدويل هبا ومدى
 لية الرمسية إىل تشجيعمع املنظمات الدو  بالتنسيقالقطاع العام التابع لالحتاد الدويل للمحاسبني  احملاسبة الدولية يف

لسباقة يف ا خمتلف الدول على تبين هذه املعايري، وتقدمي املساعدات الفنية وعرض التجارب الدولية ملختلف الدول
اسبة النقدي إىل نظام احمل حتفيز الدول إىل التحول من نظام احملاسبة العمومية وفق األساسهذا اجملال، من أجل 



 RABHI70@GMAIL.COM                                                              مطبوعة مقياس المحاسبة العمومية        

 
2 

 
 

ق بني للقطاع العام حتقيق التواف العمومية وفق أساس االستحقاق الكامل، حيث يشجع جملس املعايري الدولية
 ية للقطاع العام.احملاسبة الدول معايري متطلباتاملتطلبات الوطنية لنظم احملاسبة العمومية مع 

 لتنفيذ العمليات التسجيل احملاسيب يف إطار نظام احملاسبة العمومية، باستخدام تقنياتاجلزائر تعتمد ويف السياق 
احملاسيب  قواعد القيدو املرجعي اليت حتدد تقنيات  املالية، باالعتماد على مدونة حسابات اخلزينة، اليت تعترب اإلطار

لك وتعترب سنوات التسعينات منعرجا حامسا يف ميدان اإلصالح احملاسيب حلسابات الدولة، وذ، لتنفيذ عمليات املوازنة
رشيد ت السلطات العمومية وسائل وتقنيات جديدة يف جمال تسيري نشاطات الدولة وأمواهلا، واليت ختضع لفكرة بتبين

تدفقات املصادر و  من اإلحاطة بكلاستعمال األموال العمومية، هذه األخرية تتطلب وجود نظام فعال وشفاف يض
 .ية للدولةكل العمليات املال  املال العام، وهو ما يوفره نظام احملاسبة العمومية الذي يسهر على تسجيل ومتابعة

طلبة املوجهة ل '' مطبوعة مقياس المحاسبة العمومية''وعليه سنحاول من خالل مطبوعة الدروس املوسومة ب 
تقسيم إدارة امليزانية وحماسبة ومراجعة االملام باجلوانب املختلفة ملوضوع احملاسبة العمومية وذلك بالسنة الثالثة ختصصي 

 نوجزها يف النقاط التالية: أربعة فصول متوازنة جمموعة من احملاور موزعة على هذا العمل إىل
 .العام لنظام احملاسبة العمومية اإلطار األول:الفصل 

 .النظري للمحاسبة العمومية يف اجلزائر اإلطارالفصل الثاين: 
 .أليات تنفيذ ميزانيات الدولة واهليئات العمومية اخلاضعة لقواعد احملاسبة العمومية والرقابة عليها الفصل الثالث:
 .معايري احملاسبة الدولية يف القطاع العاماحملاسبة العمومية يف ظل تبين  إصالح الفصل الرابع:

اتذة بطريقة تستجيب لتطلعات طلبتنا األعزاء واألسيف تقدمي وعرض هذا العمل وختاما أرجوا أن أكون قد وفقت 
الباحثني بشكل عام، ونتمىن أن يقدم االضافة إىل املكتبة اجلامعية خصوصا وحنن ندرك أن هناك نقص فادح يف 

ما توفيقي و  احلمد والشكر وإن أسأت فمن نفسيله فإن أحسنت فمن اهلل فمراجع موضوع احملاسبة العمومية، وعليه 
  إال باهلل عليه توكــلت وإليه أنيــب.

 
 رابحي بوعبداهلل المؤلف: د.

 2020جويلية  06بتاريخ 
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 لمحاسبة العموميةلنظام ا العاماإلطار : األولالفصل 
 تمهيد: 
رتاتيجية الدولة اس لتحقيق إدارة قادرة على تنفيذيشهد العامل تطورا سريعا يف مفاهيم وأدوات اإلدارة العامة،      

ذي يقع على احملاسبة العمومية ال وسياساهتا بفعالية عالية وترشيد استعمال املال العام، ومن أهم هذه األدوات نظام
عالة على قيق رقابة فتنفيذ امليزانية العامة، وحت عاتقه توفري البيانات الدقيقة اليت حتقق اإلفصاح الكامل عن نتائج

 مدى كفاءة اإلدارة يف تسيري املال العام.
احلكومية، وقد  هنا تقوم بتوفري البيانات واحلقائق املالية عن األنشطةيف كو من هنا تتضح جليا أمهية احملاسبة العمومية 

هـر مالمح مل تظو  ،تطـورت نتيجة لتطور دور الدولة يف األنشطة االقتصادية واالجتماعية واخلدمية على مر العصور
 احملاسبة العمومية إال عند تطور مفهوم احملاسبة، ومفهوم الدولة احلديث.

إىل كثرة املعامالت  باإلضافة تطور نتيجة جملهودات متنوعة من خمتلف اجلمعيـات الدوليـةال هذا جاءويف السياق فقد 
 لنظام، ليكون أكثر مالءمةا هذا الدولية، وقد ظهرت مفاهيم ومبادئ جديدة جاءت من أجل تطوير وحتـديث

 .يستجيب للتطورات العامليةوبالتايل وشفافية 
 التالية: للمحاورومنه سنحاول من خالل هذا الفصل التطرق 

اجلهود  ،نشأة النظام العام للمحاسبة العمومية يف فرنسا) نشأة وتطور النظام العام للمحاسبة العمومية احملور األول:
 ....(.نظام احملاسبة العمومية والدراسات الدولية لتطوير

احملاسبة  هيئات احملاسبة العمومية وخصائصها، تعريف نظام )تعريف عموميات حول احملاسبة العمومية احملور الثاين:
الشروط واملتطلبات الواجب توافرها يف نظام احملاسبة العمومية، املبادئ واالجراءات املطبقة يف احملاسبة  العمومية،
 ألسس النظرية للمحاسبة العمومية...(.العمومية، ا
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 نشأة وتطور النظام العام للمحاسبة العمومية المحور األول:
  :نشأة النظام العام للمحاسبة العمومية في فرنسا.1

املرجح تارخييا أن مبادئ احملاسبة  :(1838ماي 31أول نظام عام للمحاسبة العمومية )األمر الملكي .1.1
من القرن الثاين عشر بدأت تظهر  وابتداءا،غري أنه 19العمومية مل تظهر ككيان قانوين موحد إال مع بداية القرن 

أوىل جذورها خاصة يف شقها املتعلق بالرقابة املالية حيث أنشأ أول جملس ملتابعة حسابات مفتشي املالية يف عهد 
وبعد ذلك أنشأ أول جملس للمحاسبة ، 1788مارس 30لونق ( مث أنشأت أول خزينة موحدة يف  ملك فرنسا )فليب
هذا ، 1 1808 ،مث كرست مسؤولية احملاسب العمومي عن طريق مرسوم1807سبتمرب 16عن طريق قانون 

الذي  ،2 ميةاملتعلق باحملاسبة وتربير النفقات العمو 1822سبتمرب 14باإلضافة إىل أهم نص يف تلك الفرتة أمر 
ر أول نظام كل هذه القوانني واملراسيم مهدت لصدو ،بدوره مجع خمتلف املبادئ اليت كرستها خمتلف قوانني املالية 

حيث تضمن خمتلف النصوص املنظمة للمحاسبة ،1838ماي 31عام للمحاسبة العمومية عن طريق األمر امللكي 
ظيمية فشملها نأما الت ،أما النصوص الدستورية والتشريعية فأعاد توظيفها كما جاءت دون تعديل أنداك،العمومية 

 .التعديل والرتتيب
صدر ثاين تقنني للمحاسبة  :(1862ماي 31ثاني نظام عام للمحاسبة العمومية )المرسوم اإلمبراطوري .2.1

حتوالت دستورية أضعفت السلطات امليزانية للسلطة  عرفته من وما 2العمومية يف ظل قيام اإلمرباطورية الفرنسية 
( حيث  1787/1878حيث أنشأت جلنة حبث يف ميدان املالية العمومية برئاسة ماركي ديفريت )التشريعية، 
قرن من الزمن بالرغم من التعديالت اليت طرأت  استمركمبادئ هامة تضمنت املرسوم الذي   اجتهاداهتاكرست 

 النفقات.املتعلق بالرقابة على 1922ت أو  10 تعديل عليه خاصة
ة بأهنا أموال الدولاألوىل لينظم حماسبة األموال العمومية اليت حصرها يف مادته  1862ماي 31جاء مرسوم 
 4.واليت تشمل األموال ذات الطابع النقدي وقيم الصندوق باإلضافة إىل قيم احملفظة3واهليئات العمومية واحملافظات

                                           
1 A. Barilari, Les contrôles financiers, comptables, administratifs et juridictionnels 

des finances publiques, L.G.D.J., Librairie générale de droit et de jurisprudence, E.J.A., 

Paris, 2003. p17. 
2 Ordonnance du roi concernant la comptabilité et la justification des dépenses publiques, 

H.Isaia et J.Spindler, Histoire du droit des finances publique, les grands textes du droit 

budgétaire et de la comptabilité publique, vol.1, Economica, Paris, 1986, p75et suiv. 
3  L. Di Qual, Droit de la comptabilité publique, collection U, 5eme édition, librairie Colin, 

Paris, 1971, p9. 

, 5e édition, L.G.D.J, Alger 2001,Eléments de comptabilité publique, SystèmeJ. Magnet,  4 

p14. 
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رس ك  هبا، حيثمواد أسست ميالد الرقابة على النفقات امللتزم 10على  فقد احتوى1922أوت 10قانون أما عن 
 ا،هبحاسبة النفقات امللتزم املتعلق مب1890ديسمرب 26اعتمادا على قانون  أسسوقد  القانون ميالد املراقب املايل،

هذه  ت،االعتماداعملية صرف منصب عون حماسب يف كل وزارة للسهر على تنفيذ  انتقاء الذي من خالله مت
ينص على إعطاء تأشرية املايل، حيث الذي نظم وظيفة املراقب 1922أوت 10العوامل مهدت لصدور قانون 

 .للمراقب املايل االستشاريةالوظيفة منه  6يف حني كرست املادة  ،بالنفقة التزاماملراقب املايل على كل 
تنظيم  1958مث من بعده دستور  1946لقد كرس دستور  :(1962ديسمبر 29)مرسوم  المئويةمرسوم .3.1

قوانني املالية عن طريق قانون عضوي أوكلت مهمة إعداده إىل جلنة اإلصالح امليزاين، وبصفتها فرعا مهما من فروع 
ية مسايرت احملاسبة العمومية هذا النهج عن طريق صدور مرسوم املئوية الذي أسس مليالد حماسبة عمو  العموميةاملالية 
 1حديثة.

فكرة املشروع أساسها دستور أن  جند :(1949/1952مشروع قانون عضوي متعلق باإلصالح الميزاني ) .أ
الذي أحال مسألة تنظيم عرض امليزانية عن طريق قانون عضوي حيث تأسست هبذا الشأن  1946أكتوبر  27
 مشلعن أقسام خمتلفة، واليت أمثرت  2(جاكومي روبرت)املسلحة بقيادة املراقب العام للقوات  إصالح ميزاينجلنة 

خصص اين فقد اخلزينة، القروض( أما الث عادية، استثمارات، حساباتاألول امليزانية العامة للدولة بتفصيلها )ميزانية 
 امليزانية.لرقابة على ، وخبصوص القسم الثالث فقد تعلق بالتحضري امليزانية

امليدان العام للمحاسبة العمومية عدة إصالحات بعد مشروع جلنة  عرف :العموميةالنظام العام للمحاسبة  .ب
 ، تاله1956جوان 19وذلك بتاريخ اإلصالح امليزاين أوهلا صدور قانون عضوي متعلق بكيفية عرض امليزانية 

تنظيم  47 و 34أحالته مادتيه  الذي 1958أكتوبر 4 بتاريخ 5للجمهورية  مباشرة وبإحالة من الدستور اجلديد
جانفي قانون عضوي منظم لقوانني املالية والذي 2بتاريخ  وصدر هبذا الشأنعضوي، قوانني املالية عن طريق قانون 
وبصفة ضمنية مسألة تنفيذ امليزانية على النظام  45، الذي أحال بدوره عن طريق املادة ميثل دستورا ماليا للجمهورية

ية االصالحات بلملمة خمتلف القواعد واملبادئ العامة املنظمة هلا واملشتتة العام للمحاسبة العمومية الذي قام عش
( 2186ماي  31بني خمتلف النصوص القانونية الصادرة منذ النظام العام للمحاسبة العمومية الساري املفعول ) أمر 

 يني والذي تطرق يفاحملدد ملسؤوليات احملاسبني العموم 948-53املعدل باملرسوم  714-53ولعل أمهها مرسوم ،
 3معرض أسبابه إىل عدم دقة استخدام مفهوم النقود العمومية.

                                           
1 Dit « décret de centenaire », cité par P.Guerrier, Histoire du droit des finances publiques, 

op.cit, p 345. 
2 Robert Jacomet, Contrôleur général des armées françaises. 
3 L. Di Qual, Droit de la comptabilité publique, op.cit, p 9. 
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تيجة جاء تطور مفهوم نظام احملاسبة العمومية ن: الجهود والدراسات الدولية لتطوير نظام المحاسبة العمومية.2
اهيم ومبادئ وقد ظهرت مف باإلضافة إىل كثرة املعامالت الدولية، جملهودات متنوعة من خمتلف اجلمعيـات الدوليـة

 .ات العامليةيستجيب للتطور ومنه  مة وشفافيةءهذا النظام، ليكون أكثر مال جديدة جاءت من أجل تطوير وحتـديث
ال تطوير نظام جم تتمثل اجلهود والدراسات اليت بذلتها بعض املنظمات املهنية والدولية املهتمة باحملاسبة العمومية يف

 1:يلي مافياحملاسبة العمومية 
 قيمةمبسامهات  1980-1976قامت هذه اجلمعية خالل الفرتة من عام : جهود جمعية المحاسبة األمريكية أ.

احلكومية، من خالل املؤمترات واللقاءات، والندوات، والفصول الدراسية، كما قامت  يف جمال احملاسبة واملراجعة
 سـبية فـيالعمومية، متضمنة دور احملاسبة وطبيعتها، أمهية املعـايري احملاالنظرية األساسية للمحاسبة  بإعـداد تقريـر عـن

الرتكيز على و  اإلفصاح عن املعلومات احملاسبية، وبالتايل اقرتاح اإلجراءات اليت تتفق مع هذه املعـايري السـتخدامها،
 .عملية اإلفصاح احملاسيب للمعلومات املالية

يف الواليات املتحدة األمريكية، 1970أنشئ جملس معايري التكاليف عام  :جهود مجلس معايير التكاليف ب.
التكاليف والذي أسهم يف تطوير احملاسبة العمومية، وأوضح أمهية استخدامها يف الوحدات  إلصدار معـايري حماسـبة

تالك لألصـول الثابتـة هاحلكومية، مع وضع املعايري املختلفة لرمسلة األصول وتكلفة املواد والعمالة وكيفية حساب اال
 .بالوحدات احلكومية

ل شكل املعهد األمريكي للمحاسبني القانونيني جمموعة عم: جهود المعهد األمريكي للمحاسبين القانونيين .ت
 معلومات للربح هبدف توفري هادفةوالتقارير املالية يف املنظمات الغري  بغرض دراسة أهداف القـوائم1974عام 

تخدمو التقارير املالية املعلومات اليت حيتاجها مسملوارد وفعالية حتقيق األهداف، و حماسبية تفيد يف تقييم كفاءة إدارة ا
حىت عام 1975يف هيئات الدولة عند تقييم األهداف السابق حتديدها، كما صدر عن املعهد خالل الفرتة من عام 

وصيات خبصوص استخدام أساس االستحقاق بالنسبة لإليرادات والنفقات يف الوحدات جمموعة من الت1989
 .احلكومية مـع تزويد احملاسبني القانونني بدليل عن احملاسبة واملراجعة احلكومية الفعالة

بالواليات املتحدة األمريكية، 1974 أنشئ هذا اجمللس عام: جهود المجلس القومي للمحاسبة الحكومية .ث
همة الوحدات احلكومية واحمللية، ولقد توىل اجمللس الوطين للمحاسبة العمومية م تطوير احملاسبة واملراجعة فـي هبدف

حماسبة ومراجعة الوحدات احلكومية واحمللية، وقد قدم اجمللس العديد من اإلجنازات كان من  دراسة وتطـوير مبـادئ

                                           
 اجلامعات العربية، يف ملتقى موازنة الربامج واألداءيف إطار ، النظام المحاسبي لموازنة البرامج واألداء وتبويب النفقاتليلى عبد احلميد فهمي،  1 

  . 52-49، ص2004يوليو  27-25 دمشق، اجلمهورية العربية السورية،املنظمة العربية للتنمية االدارية، 
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ادية للوحدة احلكومية بالتدفقات النقدية واألرصدة والتنبؤ باحلالة االقتصأمهها تـوفري املعلومات املفيدة يف حتديد التنبؤ 
  لتشغيل.امع ضرورة توافر املعلومات املفيدة للتخطيط واملوازنة والتنبؤ بأثر اقتناء وختصيص املوارد علـى حتقيـق أهداف 

بالتعاون  ة للمراجعة احلكوميةأصدرت اجلمعية األمريكية اجمللة الدولي: جهود جمعية المحاسبين الحكوميين .ج
لقائم املالية واليت تتناول معظم مقاالهتا احملاسبة واملراجعة احلكومية والتقارير املالية الوضع ا مع جملس معايري احملاسبة

ام ع دف إىل تطوير اإلدارة املالية يف الوحدات احلكومية، كما صدر عن اجلمعيةيهالتطوير، وأقامت برناجماً  وجماالت
ة ، وتنفيذ عدد ياجلريدة احلكومية للتدقيق، واليت هتتم أساسًا بالتأكيد على تطبيق مبادئ احملاسبة احلكوم1984
ساعدة من املكتب مب وزيادة معارفهم مبراجعة الكفاءة واالقتصاد والفعالية امج لتدريب املراجعني احلكومينيمن الرب 

 .العام للمحاسبة
 تضاف إىل ما سبق ومن بينها: وهناك جهود أخرى يف هذا اجملال

بدأ اهتمام هذا اجمللس بالواليات املتحدة األمريكية يف جمال احملاسبة  :جهود مجلس معايير المحاسبة المالية .ح
بإعداد Robert N.Anthonyاجمللس أحد الكتاب البارزين يف احملاسبة  حيث كلف1978العمومية عام 

احلكومية، عارضا فيها أهم اآلراء واملمارسات املتعلقة باإلطار الفكري للمحاسبة الوحدات  دراسـة عـن احملاسـبة فـي
 وقـد، 1980سـنة 4إىل ذلك تضمن برنامج اجمللس وضع إطار مفاهيمي للمحاسبة بإصدار بيان رقـم  ، باإلضـافة

إىل ذلك فقد  باإلضافة ا،تضمن أهداف التقارير املالية، واخلصائص اليت متيزها، والظروف والتأثريات اليت حتيط هب
ئص جودة وخصا تعرض ملستخدمي التقارير املالية يف تلك الوحدات واحتياجاهتم األساسية من املعلومـات ،

، التدفقات كز املايلاملر  ومن أهم هذه القوائم، العمليات املاليـة، ،معلومات القوائم املالية لنظام احملاسبة العمومية
 1.النقدية

حيل حمل اجمللس الوطين  لكي1984أنشئ هذا اجمللس عام : معايير المحاسبة الحكوميةجهود مجلس  .خ
ق يف األمريكية، حبيث يتوىل هذا اجمللس إعداد معايري حماسبية قابلة للتطبي للمحاسبة العمومية للواليـات املتحـدة

هو املعيار و 1املعيار رقم 9841ووحدات الواليات، حيث أصدر اجمللس يف جويلية  الوحـدات احلكوميـة احملليـة
 2رمسيا والواجب على مجيع احملاسبني ومراقيب احلسابات تطبيقه على الوحدات احلكومية. احملاسيب امللزم

هي مؤسسة مستقلة ذات مركز استشاري خاص : جهود المنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة والمحاسبة .د
مببادرة من قبل الرئيس السابق للجهاز 1953مت تأسيسها عام  املتحدة يف اجمللس االقتصادي واالجتماعي باألمم
 كاموس؛ ولقد اختذت هذه املنظمة مدينة فيينا يف النمسا مقرا هلا، ولقد  األعلى الكويب السيد إمييليو فرنانديث

                                           
 .20-19، ص 1999مؤسـسة الـوراق، عمـان،  ،المحاسبة الحكومية والميزانية العامة للدولة قاسم إبراهيم احلسيين، 1
 .21، صمرجع سابققاسم إبراهيم احلسيين،  2
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 اليا إطارا وهيكالعلقدم لألجهزة املؤمتر األول لإلنتوساي يف كوبا، وهي منظمة ت جهازا رقابيا لعقد34اجتمع آنذاك 
واخلربات من أجل حتسني وتطوير الرقابة املالية العامة على املستوى الدويل، وتطوير  لتبادل املعلومات امؤسساتي

 تبادل نأوالعلمية لألجهزة العليا للرقابة يف كل دولة من دول املنظمة على أسس تطبيق الشعار القائل  اخلربات الفنية
 جلميع.اخلربات يستفيد منها ا

، العمومية هبدف حتديد وبلورة معايري دولية للمحاسبة1992سنة  كما انبثقت عن املنظمة جلنة ملعايري احملاسبة
وحتديد مستخدمي التقارير املالية واخلصائص النوعية لتلك التقارير وحتديد أهدافها، ويتم التقومي على أساس التكلفة 

  1.التارخيية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
1 Internal organization of supreme audit institutions, INTOSAI 50 years 1953-2003, united 

stade of America, published 2004, p14. 
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 عموميات حول المحاسبة العمومية :الثانيالمحور 
أهنا  كما  ،لربحلحتتل احملاسبة العمومية مكانة هامة يف تنظيم الوحدات احلكومية، والوحدات اخلدماتية غري اهلادفة 

مهما لتوفري املعلومات الالزمة للتخطيط املايل، بغرض تسهيل عمليات املتابعة املستمرة، والدائمة  اتعترب مصدر 
 ة املالية.للوضعي

 :وخصائصها )وحدات القطاع العام( هيئات المحاسبة العموميةتعريف .1
 ملوارد املالية أوجمموعة من ا'' على أهنا  العمومية احملاسبية هليئةا تعرف :تعريف هيئات المحاسبة العمومية.1.1

قيـام سلطات الدولة املختصة بفرض الاإلنفاق احلكومي، يتم ختصيصها من قبل  األموال املتخصصة ملقابلة أحد بنـود
 وعادة فإن استخدامات هذه األموال املخصصة مرهون بقيـود 1''حمددة وحتقيق أهـداف مرسومـة بنـشاط، أو أعمـال

 .وجمال استخدامهاوحتديدات تتعلق حبجم النفقات 
أن  فإنّه جيـب لنجاحها وقياس كفاءهتا،وإن كانت ال تستخدم الربح كمعيار العمومية اهليئات احملاسبية  وعليه فإن

 2يلي:تدار بكفاءة تسمح بتحقيق ما 
 متارسها بشكل واضـح؛ والنشاطات اليتحتديد الربامج  -
واألعمال حسب الربامج  حتديد مسؤوليات اإلنفاق لألموال املخصصة هلا يف امليزانية العامة، لتغطية نشاطاهتا -

 باإلنفاق من هذه املخصـصات؛إجنازها، وحتديد املفوضني  املخطط
واألغراض اليت خصصت  فرض رقابة مالئمة على عمليات اإلنفاق، ومنع صرف األموال على غري النشاطات -
 هلا؛
 اإلجنـاز؛مناسبة لقياس األداء، التكلفة و  اختيـار معايري -
 ؛توفري التقارير املتعلقة بقياس النتائـج -

اخلزينة العامة للدولة،  لتمويل نشاطات هذه اهليئات على اإليرادات العامة، حيث يتم توريـدها إلـى وتعتمـد الدولة
 خالل قانون امليزانية العامة. سنوياً بتخصيص جزء من هذه اإليرادات لكل هيئة عمومية من وتقوم احلكومة

ال العمومية مبوجب قوانني وأنظمة حتدد جماهليئات اإلدارية  يتم إنشاء: الحكوميةوحدات الخصائص نشاط .2.1
 ـلاليت هتدف إىل تقدمي خـدمات عامـة دون مقاب وممارسة أعماهلاواهلدف الذي تسعى إىل حتقيقه،  عملهـا ونـشاطها،

 .رسوم زهيدة ال تكاد تغطي تكلفة اخلدمـة

                                           
 .37، ص1999، األردن، للنشردار وائل الطبعة األوىل، ، النظام المحاسبي الحكومي وإدارتهعقلة حممد يوسف املبحنني،  1
 .37، صمرجع سابقعقلة حممد يوسف املبحنني،  2
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هتدف إىل حتقيق  ال وهـي هيئـاتنظام احملاسبة العمومية متابعة نشاط هيئات احملاسبة العموميـة،  يتـوىلومن هنا 
 .قابيـة...اخلر  يتم إنشائها لتحقيق أهداف ذات صيغة اجتماعية، سياسـية أو ثقافيـة أو وإّّنا كما ذكرنا سالفا،  الربح

أن يتالءم مع خصائص وطبيعة نشاط القطاع العام جيب  على هذا األساس فإن مكونات نظام احملاسبة العمومية
 :واليت تتمثل فيما يلي

 ختضع إىل امللكية العامة. -
 ال تتمتع برأس مال قابل للحركة سواء بالزيادة أو النقص. -
نفعة م غياب دافع الربح، حيث إن نشاط القطاع العام يهدف أساسا إىل تقدمي خدمات عامة من أجل حتقيق -

  .عامة للمجتمع
 .والنفقات يف نشاط القطاع العام ال توجد عالقة مباشرة بني اإليرادات -
 .تبويب امليزانيةل املوارد املرخصة يف امليزانية تعترب أموال خمصصة تصرف يف اجملال الذي رصدت من أجله وفقا -
وتقنني وفرض رقابة  هتدف إىل ضبطختضع احملاسبة العمومية جملموعة من القواعد القانونية والضوابط الرقابية اليت  -

جماالت  الكامل بتنفيذ نصوص القوانني يف صارمة على صرف وتداول املال العام، وهذا ما يؤكد على ضرورة "االلتزام
 1.متعارضة مع املبادئ احملاسبية املقبولة واملتعارف عليها احملاسبة العمومية حىت ولو جاءت هذه النصوص

واجه سوق حمدد ال ت التنظيمات غري اهلادفة للربح'' جمال نشاط القطاع العام، حيث إن غياب حافز املنافسة يف -
يتوقع منه عائد  به هذه املنظمات ال تتنافس عليه مع املنظمات املتشاهبة لعملها حيث إن طبيعة العمل الذي تقوم

وجد ع من األعمال قليل جدا مما يهذا النو  فإن اإلقبال علىوعليه  التكاليف،أو يكون هناك عائد رمزي ال يغطي 
 2 ''هلذا النوع سوق ال تنافسية.

د يف ال تعتم ألن الوحدات احلكومية ''ليس لوحدات القطاع العام رأس مال كما هو احلال يف القطاع اخلاص،  -
مدة من السلطة التنفيذية ومعت متويلها على رأس املال ولكنها تعتمد على اعتمادات مالية مقرتحة من طرف السلطة

 3التشريعية.'' 
 خيتـص نظام احملاسبـة العمومية مبتابعة نشاط اهليئات اإلدارية العمومية يف: تعريـف نظـام المحاسبة العموميـة.2

قطاع اخلدمات العامـة، كنشاط ال يهدف إىل حتقيق الربح وهو يطبق يف مجيع هيئات احملاسبة اليت تتـصف هبـذه 
 .يـةاخلاص

                                           
 .28، ص 2011، دار املسرية للنشر والتوزيع، عمان، الحكومية المحاسبةسالمة، حممود  رأفت 1
 .31، ص2002، ذات السالسل، الكويت، ،المحاسبة الحكومية والمنظمات الالربحيةحصة حممد أمحد البحر وسعود محد احلميدي،  2
 .17، ص2004، كلية التجارة جامعة طنطا، مصر، ،المحاسبة في الوحدات الحكومية والمحاسبة القوميةزكريا حممد الصادق ومدثر طه أبو اخلري،  3
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ستخدم جمموعة احملاسـبية املناسبة، ت واإلجـراءات والتعليمـاتيعرف النظام احملاسيب بأنّه '' جمموعة من الطـرق وعليه 
من املستندات والسجالت احملاسبية، هبدف محاية موجـودات احلكومـة، وتقدمي البيانات املالية الدقيقة ضمن تقارير 

 1 .''وقوائم مالية تعكس نتائج النشاط احلكومـي
ائج اخلاصة علميـة املتعلقـة باستخالص النتبأنـه ''جمموعة املفاهيم واملبادئ ال يمـا يعرف النظام احملاسيب احلكومك

 2 العامة أو مراقبتها.'' هبذا النشاط بصورة دورية، وتقدميها للجهات املسؤولة عن إدارة األمـوال
كمـا أن '' النظام احملاسيب احلكومي نظام فرعي من أنظمة احملاسبة، يشمل مجيـع إثبـات املوارد احلكومية، وحتصيلها 

حلكومة إىل املعلومات املالية عن نشاط ا تقـدميورية عن تلك العمليات ونتائجها و تقدمي التقارير الدوصرفها، مث 
 3 اجلهات واهليئات اليت هلا مصلحة مباشرة فيهـا.''

نظم احملاسبة اخلاصة،  ديعترب أحطبيعة النشاط الذي يتناول عملياته، فإنّه النظام احملاسيب يصمم ليتالءم و  ملـاّ كانو 
خيضع لعـامة، و حمكوم بتحقيق املصلحة انشاط  النظام احملاسيب العمومي يتابع نشاط الدولة يف قطاع اخلـدمات وهـوف

، مما ينعكس بالضرورة ماليـةة، اقتصادية، اجتماعية، فلسفية و إداري للمساءلة القانونية، كما خيضع العتبارات سياسـية،
 .واألغراض اليت يسعى إىل حتقيقهـاا، اليت خيدمه على بنية هذا النظام والوظـائف

يعتبـر نظام احملاسبة العمومية أحد األذواق  :توافرها في نظام المحاسبة العمومية والمتطلبات الواجبالشروط .3
حىت يؤدي أمثل، و  وال العامة استخداماً بصورة فعالة، باستخدام األم اليت ميكن أن تستعني هبا اإلدارة لتنفيذ براجمهـا

 4:يـةاملتطلبات نلخصها يف النقاط التالب أن حيتوي على مجلة من الشروط و جي األخري الغرض املرجو منه،هذا 
 أن يكون النظام احملاسيب متطابقاً مع النصوص الدستورية والقوانني والتشريعات األخـرى؛ - 
امليزانية وظائف احلسابات و  نعلـى اعتبـار أأن ترتبط تصنيفات النظام احملاسيب مع تصنيفات امليزانية ارتباطاً وثيقـاً   -

 من العناصر املتكاملة إلدارة املالية العامـة؛
ألموال العامة ا أو أنفقتجيب أن تنظم احلسابات بطريقة تفصح بوضوح عن األغراض اليت مـن أجلهـا حـصلت  -

 يف املستويات اإلدارية املسؤولة عن اجلباية واإلنفاق؛
إلدارية بالقوانني ا حملاسيب القدرة على بيان مدى التزام الـسلطة التنفيذيـة مبختلـف هيئاهتـاأن يكون للنظام ا  -

  واألنظمـة؛

                                           
 .47، ص1998عمان، األردن، ،املكتبة الوطنية ، واالدارة المالية العامةالمحاسبة الحكومية حممد أمحد حجازي،   1
 .26ص، مرجع سبق ذكرهعقلة حممد يوسف املبحنني،   2
 .33.ص ،سابقمرجع عقلة حممد يوسف املبحنني،   3
 .134ص، 1998 األردن،عمان،  للنشر،دار وائل  ،الحكوميةأساسيات في المحاسبة  اهلور،حممد   4
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 أن يكون للنظام احملاسيب القدرة على اإلفصاح الكامل عن املركز املايل للدولـة؛ -
قابة إدارية ناسبة وإجراء ر امل بالـسرعة يةسر إجناز املراجعـة الداخليـة أو اخلارجيتقن تنفيذ النظم احملاسبية بطريقة تي -

 تشغيل الربامج العمومية وإدارهتا وتقييمها؛فعالة على األموال و 
إلمكانية تسوية و  جيب إعداد احلسابات بطريقة متكن من توفري البيانات املالية الالزمـة للتحليـل االقتـصادي -
يانات مالية، خطط التنمية وبراجمها من ب على خدمة ما تتطلبـه أن تكون النظم احملاسبية قادرةامالت العمومية، و التع

 1الوطنية. وأن تساعد يف تطوير وتسيري إعـداد احلـسابات
ليها للمبادئ والقواعد اليت تقوم علعل أمشل قائمة  :المبادئ واإلجراءات المطبقة في المحاسبة العمومية .4

تلك اليت وضعتها اللجنة الوطنية للمحاسبة العمومية يف الواليات املتحدة األمريكية سنة  احملاسبة العمومية هي
 واليت نستعرضها يف العنصريني املواليني: م،1951

 2:وضعت اللجنة املذكورة أربعة عشر مبدأً يقوم عليها النظام احملاسيب للوحدات احلكومية كاآليت :المبادئ.1.4
يمات عند حتصيلها والتعل قادراً على توضيح ما إذا كانت الوحدة قد التزمـت بتطبيـق القـواننيجيب أن يكون النظام -

 .املرسومة لإليرادات وإنفاقها للمصروفات وفق الطريقة احملدودة هلا واألهداف
مع توضيح هذه  ماتوالتعلي إذا ما تعارضت النصوص القانونية مع املبادئ احملاسبية فإنـه جيـب االلتـزام بـالقوانني-

 .العمومي اخلالفات واقرتاح التعديالت املالئمـة مـن طـرف احملاسـب
لرقابة الفعالة على لتحقيق ا جيب أن يقوم النظام على أساس نظرية القيد املزدوج مع استخدام جمموعة دفرتيـة كافيـة-

 (.دفرت األستاذ– عامة  يومية) واإليراداتاملصروفات 
حىت  االعتمادات اإلمكان يف حدود القانون ومتطلبات اإلدارة املالية على اإلقالل مـن عـددينبغي العمل قدر -

 .تتوافر املرونة الالزمة لنجاح النظام املايل
ملتبع يف ا شى التقسيم مع التبويب والتـصنيفاحبيث يتم االداريةتقسم االعتمادات طبقًا الحتياجات الوحدة -

 .املوازنة العامة للدولة
ضحة إعطاء صورة وا يتوفر لكل اعتماد جمموعة متوازنة من احلسابات مع مراعاة قدرة هذه احلـسابات، علـى أن-

 .والتعليمات بـالقوانني االلتزامعن فروع النشاط املتعلقة ببنود االعتماد ومـدى 

                                           
 .23، ص 1998مصر ، والنشر والتوزيع،، الدار اجلامعية للطبع المحاسبة في الوحدات الحكومية والمحاسبة القوميةحممد السيد سرايا كامل،   1
ة ، رسالة ماجستري يف علوم التسيري ختصص مالية وحماسبة، كلي-حالة الجزائر –أفاق إصالح نظام المحاسبة العمومية يوسف السعيدي أمحد،  2

 .16-15، ص 2010-2009العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة حيي فارس املدية، 
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باألصول الثابتة، كما جيب  قينبغي وضع معايري للتفرقة بني احلسابات املختصة باألصول املتداولة وتلـك التـي تتعلـ-
 .ألجلوتلك اليت ختتص باخلصوم طويلة ا التفرقة بني جمموعة احلسابات اليت ختتص باخلـصوم املتداولـة

لتكاليف التقديرية ا يتم تقييم األصول الثابتة على أساس التكلفة الفعلية وقت احلصول على األصل، أو على أساس-
م احلصول على التقديرية إذا مل يت صة بالتكاليف الفعلية، أو على أساس القيمةيف حالة عدم توافر البيانات اخلا

 .األصول عن طريق اهلدية األصل، عن طريق الشراء كما لو كان قد مت احلصول على
هذا ال داهلا غري أن الستب ال حيتسب اهتالك لألصول الثابتة العامة ما مل ميكن قانوناً حجـز املبـالغ النقديـة الالزمـة-

خرى مثل وذلك لالستفادة منه يف أغراض أ مينع من احتساب االستهالك بيانيًا دون قيده يف الـدفاتر احملاسـبية
 .احتساب تكلفة اخلدمة املؤداة

لى عناصر اإليرادات، ع ينبغي أن تكون احلسابات قادرة على توفري البيانات الالزمة ألحكام الرقابة املالية واإلداريـة-
ني ما كان مقدراً واإليرادات، وإجراء املقارنة ب اإلنفاق عن طريق توفري بيانات تقديرية وفعلية عن النفقات مع ضبط

 .وحصرها ومعاجلتها يف شكل قوائم وتقارير مالية وما مت حتقيقـه فعـال، ملعرفـة االحنرافـات
 ان ذلك ممكناً؛إتباع أساس االستحقاق يف تقييد اإليرادات واملصروفات احلكومية كلما ك-
، كما جيري أخرى جيب تقسيم اإليرادات طبقًا ملصادرها من ناحية، وطبقاً لالعتمادات املخصصة هلا من ناحية-

ذي ختصه، ومن والغرض منها والنشاط ال تقسيم النفقات طبقاً لكل من االعتمادات اخلاصة هبا وطبيعتهـا ووظيفتهـا
 واملصروفات موحدا وملزما جلميع الوحدات احلكومية؛ إليـراداتناحية أخرى جيب أن يكون التقسيم لكال ا

 .استخدام نظام حلسابات التكاليف كلما أمكن ذلك لقياس تكلفة وحدة اخلدمة املنجزة-
عداد احلسابات أو عند إ جيب توحيد املصطلحات احملاسبية للنظام احملاسيب سواء كان ذلك عند إعداد موازنة الدولة-

 .د التقارير عن نشاط الوحدةاخلتامية وإعدا
 1:اقرتحت اللجنة مثانية إجراءات هي: اإلجراءات.2.4

 جيب تركيز مسؤولية اإلشراف على جمموعة احلسابات وإعداد التقارير حتت سلطة شخص واحد؛-
املوارد املالية ستغالل ا من األمهية مبكان التزام كل وحدة بإعداد موازنتها طبقاً للتبويب والتصميم املوحد حىت يتسىن-

 املتاحة استغالاًل حسناً؛
وقيع العقود أو ت جيب تسجيل االرتباطات خصماً على حسابات االعتمادات اخلاصة هبا يف الوقت الذي يتم فيه-

 إصدار أوامر التوريد وذلك دون انتظار إمتام عملية التوريد؛

                                           
 .17-16ص  ،سابقمرجع يوسف السعيدي أمحد،  1
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ملوجودات هلذه ا ما جيب إجراء جرد دوريجيب تسجيل املوجودات يف جمموعة السجالت اإلحصائية البيانية ك-
سابات املراقبة يف الدفاتر اإلحصائية ويف ح وعلى األقل مرة كل سنة ومقارنة اجلرد الفعلي باألرصدة الدفرتية الظاهرة

 اإلمجالية اليت تنصح اللجنة باستخدامها؛
بية اليت واإلجراءات احملاس قواعدإذا باشرت احلكومة نشاطًا اقتصاديًا فإنه جيب تطبيق جمموعة من األسس وال-

 اخلاصة؛ تناسب هذا النشاط واليت تتالءم مع تلك املطبقة يف املشروعات
ساس تقديري باإلضافة أ ينبغي إعداد تقارير مالية شهرياً على األقل حبيث توضح املركز املايل للحسابات املعدة على-

ي ينشر املالية كما جيب إعداد تقرير سنو  نونية على العملياتإىل بيانات أخرى الزمة إلحكام الرقابة املالية والقا
 على اجلمهور؛

 جيب أن تكون التقارير معدة على أسس موحدة؛-
ة املالية العليا للرقاب ينبغي أن تراجع حسابات الوحدة احلكومية من قبل أجهزة رقابة خارجية مثل جملس األعلى-

 .املتمثل يف جملس احملاسبة
لوحدات ا تكييف اإلطار احملاسيب الذي يتطابق مع خصائص نشاطإن  :النظرية للمحاسبة العموميةاألسس .5

اإلطار العام للنظرية عليه فإن و  احلكومية نشأ مع التطور احملاسيب يف نظريات احملاسبة املتعلقة مبفهوم الوحدة احملاسبية،
ظهرت  ، ومن هنااالتاحملاسيب يف خمتلف اجمل لتطبيقعلى نظريات هتتم بتفسري األساس العلمي لينطوي احملاسبية 

ري النظم احملاسبية لتفس ثالث نظريات تعترب تطورا منطقيا لبعضها البعض من أجل إرساء القواعد واألسس العلمية
 .املختلفة

عرض مفهوم نظرية أصحاب املشروع هبدف دراسة خصائصها  العنصريتناول هذا : نظرية أصحاب المشروع.5.1
 .جمال تطبيقها على نشاط وحدات القطاع العام وحتليل

ل العمليات تسجي إجراءاتوفق متطلبات نظرية أصحاب املشروع، تركز  :مفهوم نظرية أصحاب المشروع.5.1.1
"سادت  قوق وممتلكات أصحاب املشروع، حيثعلى متابعة التغريات اليت تطرأ على قيمة ح واعداد القوائم املالية

أشخاص  ركاتاملشروعات صورة منشآت فردية أو ش واختذت ،يف بداية القرن التاسع عشر وحىت منتصفه هذه النظرية
مللكية كمرتكز تدور ا نتيجة لذلك تبىن احملاسبون نظرية، و صي والثقة املتبادلة بني الشركاءتقوم على االعتبار الشخ

تكون شخصية ( و ك املال)األشخاص  املبادئ العلمية احملاسبية، وطبقا هلذه النظرية يعترب املشروع جمموعة منحوله 
  1املشروع مندجمة يف أشخاص مالكه ومن مثة يكون عنصر امللكية هو جوهر املشروع كوحدة حماسبية.

                                           
عية، اإلسكندرية، ، الدار اجلامدراسات في المحاسبة الحكومية النسق الفكري وقضايا التطبيقحممد رشيد عبده اجلمال وعالء الدين حممد الدمريي،  1 
 .57ص2004،
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قياس التغري يف  على نصب اهتمام احملاسبةإضافة إىل ذلك، تركز هذه النظرية على اندماج امللكية مع اإلدارة حيث ي
فا  عليه يف حقوق امللكية وأن احل يعترب رأس املال العنصر اهلام واألساسي إذ املشروع،الثروة الشخصية ألصحاب 

وتنميته هو حمور اهتمام هذه النظرية وتكون نتيجة أعمال املشروع يف فرتة معينة متمثلة يف "الفرق بني حقوق 
 1املشروع يف بداية الفرتة''. ع يف هناية الفرتة ناقص حقوق أصحابأصحاب املشرو 

وفق متطلبات نظرية أصحاب املشروع متثل االصول املوارد : مجال تطبيق نظرية أصحاب المشروع.5.2.1
النظام ام املشروع يف حني أن اخلصوم تعرب عن التزاماته جتاه الغري، حبيث يركز اهتم االقتصادية اليت ميتلكها صاحب

املشروع يف  اس نتيجةيتم قي وعليهواخلصوم، حتديد القيمة الصافية لرأس املال أي الفرق بني األصول  احملاسيب على
صحاب الفرق موجب فإنه يعترب مبثابة ربح يرفع حقوق أ فإن كانهناية املدة وتقارن مبا كان عليه يف أول املدة، 
ور النشاط ولكن مع تط، املشروع ة تشكل نقص يف ممتلكات أصحاباملشروع وإن كانت القيمة سالبة فإهنا خسار 

بحت نظرية للفرد الطبيعي صاحب املشروع، أص االقتصادي وظهور املنشآت ذات الشخصية املعنوية املستقلة كبديل
الك الوحدة احملاسبية حيث هناك فصل بني شخصية املشروع وم امللكية غري كافية وحمدودة كأساس علمي لتفسري

 .ملشروعا
علــى هــذا األســاس، فمجــال تطبيــق هــذه النظريــة يــتالءم مــع شــركات األشــخاص حيــث الســمة األساسـية فيهـا هـو 
انـدماج امللكيـة مـع اإلدارة، ولكـن عنـد النظـر فـي مـدى مالءمـة نظريـة امللكيـة للوحـدة احملاسـبية احلكوميـة ميكـن 

فقـدان عنصـر الـربح كهـدف للتصـرفات املاليـة للوحـدة احملاسـبية احلكومية، واستحالة تأمني املقابلة  مالحظـة " أن
علمي للنشاط  أفقد نظرية رأس املال أمهيتها إلعطاء تفسري احلكومية،بني املوارد والنفقات يف نشاط الوحدة احملاسبية 

  2 املايل ألي إدارة حكومية.''
 .لنظرية الشخصية املعنوية وجمال تطبيقهاافيما يلي عرض ملفهوم : المعنوية نظرية الشخصية.5.2
ظهرت هذه النظرية عند ظهور شركات األموال، حيث تنظر إىل الوحدة : مفهوم نظرية الشخصية المعنوية.5.1.2

ملالية للمسامهني اشخصية معنوية مستقلة الكيان عن مالكها، هلا ذمة مالية مستقلة عن الذمة  احملاسبية باعتبارها
 وعليه فإن القوائم املالية تعد من وجهة نظر املشروع نفسه، وهتدف إىل تقدمي البيانات الالزمة إىل املسامهني

 .مدى كفاءة اإلدارة يف تسيري املوارد وإظهارواملستثمرين والدائنني 

                                           
 .5ص1963النهضة العربية، القاهرة، ،، دار نظرية المحاسبة الحكوميةشرف حسني عامر،  1
محاسبة وادارة األموال العامة )المحاسبة الحكومية( دراسة تفصيلية في عناصر ومقومات النظام المحاسبي الحكومي حنا رزوقي الصائغ، ٕ 2

 .90ص ، 1998، دار اهلناء، طرابلس ليبيا ،ومتطلبات ووسائل تطويره في ضوء الدراسات العربية والدولية
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ر مفهوم الشخصية ظهو  األخذ بعني االعتباروملواكبة هذا التطور، كان من الضروري تغري املفاهيم احملاسبية من أجل 
ة، حيث "أصبحت متطلبات الوحدة احملاسبي املعنوية وتكييف احلسابات و طريقة إعداد القوائم املالية مبا يتناسب مع

رادات لمنشأة، أما اخلصوم فهي االلتزامات اليت على املنشأة ، وتعرب اإليلاألصول تعرب عن جمموعة املوارد االقتصادية 
نشأة يف سبيل فهي ما تتحمله امل أما املصروفات ،دماتاخل وتقدمي السلع  عن املقابل الذي حتصل عليه املنشأة من

رأس املال عن حقوق املسامهني واليت ميكن اعتبارها على املنشأة، أما صايف الربح أو  احلصول على اإليرادات، ويعرب
  1 حلصول عليها.''عن الفرق بني اإليرادات وتكلفة ا اخلسارة فيعرب

كفاءة   وفقا هلذه النظرية تطور هدف احملاسبة إىل تقييم مستوى: مجال تطبيق نظرية الشخصية المعنوية.5.2.2
األصول اليت تعد ملكا للمشروع كشخصية معنوية مستقلة، أما اخلصوم فتعد التزامات  وأداء اإلدارة يف استخدام

 .املسامهنياملشروع نفسه وليس على  على أصول
لى حتديد الدخل ع وتبعا هلذه النظرية، فإن اهلدف الرئيسي هو "إنتاج الدخل األمر الذي أدى باحملاسبة إىل الرتكيز

إن مفهوم صايف النظرية ف ويف ظل هذه ،املتاح للمستثمرين )مسامهني ودائنني( باستخدام قائمة األرباح واخلسائر
 2 النفقات.'' يه عن طريق مقابلة اإليرادات معالربح أو صايف اخلسارة يتم التوصل إل

ملال، وبالتايل فإن رأس ا مما سبق ميكن االستنتاج بأن الذمة املالية للمشروع مستقلة عن الذمة املالية للمسامهني يف
امللكية، ية املالك كما هو احلال يف نظر  وليسالوحدة االقتصادية هي اليت متثل مركز االهتمام من اجلانب احملاسيب 
وجهة نظر املشروع نفسه من أجل إظهار مدى   حيث يتم إعداد ومسك السجالت احملاسبية والقوائم املالية من

مشروع نفسه كما تعترب األصول وفقا هلذه النظرية مملوكة لل، ستثمار املوارد املالية للمشروعكفاءة اإلدارة يف تسيري وا
تزاما للمشروع م احلق يف األرباح القابلة للتوزيع، يف حني أن اخلصوم تعترب الباعتباره شخصا معنويا، أما املسامهون فله

 حبيث تنحصر مسؤوليتهم على مقدار املسامهة يف الشركة.،  وليس التزاما على املسامهني
املخصصة أساسا علميا للمحاسبة يف القطاع احلكومي،  نظرية األموال تعترب: نظرية األموال المخصصة.5.3

 .عات التجاريةتعترب النظريتان السابقتان أساسا علميا للمحاسبة يف املشرو بينما  الربح،والوحدات غري اهلادفة لتحقيق 
ظهرت نظرية األموال املخصصة لتكييف النظام احملاسيب ليتالءم مع : مفهوم نظرية األموال المخصصة.5.1.3
م النشاط غري مفهو  إدراجو احلكومية، عن طريق إبعاد فكرة التشخيص يف الوحدة احملاسبية  صوصيات الوحداتخ

 وإيضاحيف تأصيل هذه النظرية  William Vatter)لوحدات القطاع العام، حيث يعود الفضل )ل  الرحبي
استخدام و  للنظرية احملاسبية التقليديةعندما رفض الفروض الضمنية 1947يف عام  العلمي كأساس للمحاسبة إطارها

                                           
 2006، مركز جامعة القاهرة للتعليم املفتوح، مصر، ، أساسيات المحاسبة الحكومية والمحلياتعبد اهلل عبد السالم أمحد وأمال حممد كمال إبراهيم 1
 .12ص

 .29، ص2007،بدون دار النشر، عمانالطبعة السابعة، ، المحاسبة الحكومية واإلدارة المالية العامةحممد أمحد حجازي،  2
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حبيث تركز هذه النظرية'' على ختصيص جمموعة ،  1 نقده ملبادئها ومفاهيمها كأساس لتقدمي نظرية األموال املخصصة
 2 من املوارد لتأدية نشاط معني، ويكون استخدامها مقيدا بالغرض الذي ختصص من أجله.''

 3 األساسية اآلتية:وتعتمد هذه النظرية على الفرضيات 
 .اعتبار الوحدة اإلدارية كأساس للمحاسبة -
 .الرتكيز على األموال بدال من الرتكيز على صاحب املشروع أو املشروع نفسه -
ة ووظائف أنشط مفهوم األموال يشمل جمموع األصول واملوارد النقدية اليت ختصص ألداء غرض معني على شكل -

 .القيود على استخدامات األصول واملوارداقتصادية والتزامات يف 
لعامة مع الرتكيز األموال ا ويف ظل مفهوم هذه النظرية، يصبح هدف النظام فرض رقابة مستمرة على حتصيل وصرف

على صرف االعتمادات املخصصة على بنود اإلنفاق احملددة هلا ومن مث تصبح الوظيفة احملاسبية وظيفة إحصائية 
 واللوائح االعتمادات وتوضح مدى االلتزام بالقوانني توفري جمموعة من احلسابات املتوازنة لكلورقابية تعتمد على 

 املتعلقة بتنفيذ امليزانية وفقا لبنود اإلنفاق املخصصة لذلك.
 ه التعبري عن املوجوداتب يف هذا اجملال بضرورة بيان مفهوم النقدية يف احملاسبة التجارية والذي يقصد وجتدر اإلشارة

، يف حني أن تعبري السيولة للمشروع والتدفقات النقدية أو االصول املتداولة، أي أنه تعبري يتعلق باملوقف املايل أو
سبية من حماسبية متثل حمور االرتكاز للعمليات احملا النقد يف نظرية األموال املخصصة ينظر إليه باعتبار " وحدة

 4.'' املتوازنة ذاتيانشاط أو مال معني يف جمموعة من احلسابات ب تسجيل وتبويب وتلخيص وعرض للنتائج اخلاصة
ه املوارد استخدام هذ معني، ويكونومدلول نظرية األموال املخصصة هو "ختصيص جمموعة من املوارد لتأدية نشاط 
لبنود اباستخدام األموال )املوارد( وفق  مقيدا بالغرض الذي ختصص من أجله، مبعىن أن يكون هناك التزام واضح

 5 والربامج اليت مت ختصيصها للصرف عليها.''

                                           
 . 41ص ،مرجع سبق ذكرهقاسم إبراهيم احلسيين،  1
 .48، ص2009، مكتبة اجملتمع العريب للنشر والتوزيع، عمان، ،المحاسبة الحكوميةحممد فضل مسعد وآخرون،  2
 .29-28، ص2004عمان،دار احلامد، ، 2، ط األصول العلمية والعملية في المحاسبة الحكوميةحسام أبو علي احلجاوي،  3
 .41ص ،ذكرهمرجع سبق ، يينإبراهيم احلسقاسم  4
 .29، ص 2009 ، دار كنوز املعرفة العلمية، عمان،المحاسبة الحكوميةفؤاد الفسفوس،  5
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يت ختصص لتأدية واملوارد ال وبناء على ذلك ميكن تعريف الوحدة احملاسبية وفقا هلذه النظرية بأهنا "جمموعة األصول
ت واملوارد مقيدا بالغرض الذي خصص نشاط معني أو حتقيق أهداف حمددة، حبيث يكون استخدام تلك األصول

 1 ا لقواعد أو قيود خاصة مكونة وحدة حماسبية.''له، وفق
ما يوضع حتت  حسب على هذا األساس، فإن القدرة اإلنفاقية للوحدة احملاسبية وفقا هلذه النظرية يتحدد كما ونوعا

تائج نتصرفها من موارد مالية لفرتة زمنية حمدودة، حيث يتم الرتكيز واالهتمام باجلوانب اإلحصائية والرقابية يف إظهار 
في بإعداد تكت نشاط الوحدة، إال أن هذه النظرية ال تشرتط وجود حساب نتائج لقياس األرباح أو اخلسائر وإّنا

حساب جيمع بني اإليرادات والنفقات إلظهار نتيجة حركة التدفقات النقدية من وإىل الوحدة احملاسبية كما هو 
 2 موضح يف املعادلة التالية:

  )المخصصة للوحدة المحاسبية( = الخصوم )القيود المفروضة على استخدام الوحدةاالصول )الموارد 
وفق متطلبات نظرية األموال املخصصة، تتناسب مفاهيم : مجال تطبيق نظرية األموال المخصصة.5.2.3

لتحقيق  دفوحدات اليت ال هتاليت تستند إليها هذه النظرية مع طبيعة ال األصول واخلصوم، اإليرادات والنفقات،
 إعداد حساب لقياس األرباح أو اخلسائر ألنه ال توجد عالقة مباشرة بني ما حتصل فإهنا ال تشرتط وبالتايل ،الربح

 احلكومية من إيرادات وما تقوم بصرفه من اعتمادات )قاعدة عمومية اإليرادات والنفقات يف تنفيذ عليه الوحدات
لعجز أو الفائض ا حيث إن املقابلة بينهما ال هتدف إىل حساب النتيجة احملاسبية بل هتدف إىل حتديد قيمة (،امليزانية

 .يف متويل امليزانية
لعامة من ا حدد البند الثالث للقواعد األساسية للنظام احملاسيب احلكومي من الفصل األول لألحكام وعليه فقد

ت يف تونس من اليت عقد احلكومي بالدول العربية الصادر عن الندوة العلمية النظام احملاسيب املوحد للجهاز اإلداري
موال احملاسيب احلكومي بنظرية األ برعاية املنظمة العربية للعلوم اإلدارية، عالقة النظام 1980جوان 06إىل 02

 3املخصصة بالفقرات املوالية:
 .ونوعا التخصيصات اليت توضع حتت تصرفها كماتستمد الوحدات احملاسبية احلكومية قدرهتا اإلنفاقية من  -
 تعترب املوازنة األداة الوحيدة لتنفيذ ذلك. -

                                           
، 1982، عمان ،238، املنظمة العربية للعلوم اإلدارية، منشورة رقم النظريات المحاسبية ومدى تطبيقها في المحاسبة الحكوميةنعيم دمهش،  1
 .02ص

 .63ص2010، اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان، ،المحاسبة الحكوميةخليل إمساعيل ونائل حسن عدس، إمساعيل  2
عناصر ومقومات النظام المحاسبي الحكومي  دراسة تفصيلية في (المحاسبة الحكومية)دارة األموال العامة إمحاسبة و  حنا رزوقي الصائغ،3

 .98ص ،مرجع سبق ذكره، والدولية الدراسات العربية ومتطلبات ووسائل تطويره في ضوء
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اليت غالبا ما تكون و  ترتبط الوحدة احملاسبية باستخدام التخصيصات املعتمدة هلا يف املوازنة بالفرتة الزمنية املقررة هلا -
 .سنة واحدة

تدوير األرصدة غري ب صيصات ملدة تزيد عن السنة، أو يسمح هلاميكن أن يوضع حتت تصرف الوحدة احملاسبية خت -
 .املستعملة من التخصيصات بالنسبة ملشروعات حمددة الكلفة

 .اصةاخل ليس للوحدة احملاسبية زيادة ختصصاهتا بأي نوع من أنواع اإليرادات أو أي من مصادر التمويل -
يث تركز هذه العام، ح مالءمة للتطبيق على وحدات القطاع وبناء على ذلك تعترب نظرية األموال املخصصة األكثر

 1األخرية على العناصر اآلتية: 
 شخصية.ال طبيعة فصل ومتييز األموال املخصصة، مما يؤدي إىل عدم تأثر النظام احملاسيب باالجتاهات -
 .املرتبطة هباد والقيو موال ارتباط األموال املخصصة بأنشطة وأهداف حمددة، مما يعكس املفهوم التشغيلي هلذه األ -
 .أمهية من الناحية القانونية أمر لهاستقالل الوحدة املالية أو احملاسبية  -
ىل التوازن إ ليها حبيث تؤدي نتيجتهاإجمموعة من احلسابات املتوازنة مما يوضح التدفقات النقدية من الوحدة و  -

 .احلسايب
 .نفاقهاإ مما يؤدي إىل حتديد مصادر احلصول على املوارد وطرقفصل املوارد عن االلتزامات املرتبطة هبا  -

قطاع العام تؤثر وحدات ال بناء على ما سبق، ميكن مالحظة أن تطبيق متطلبات نظرية األموال املخصصة يف حماسبة
مبدأ كاملخصصة يف النظام احملاسيب احلكومي   على طريقة إعداد حسابات النتائج، حيث إن "اعتماد نظرية األموال

ية عاكسة يقتضي أن تكون حسابات النتيجة ألية سنة مال أساسي ترتكز عليه التصرفات املالية للوحدات احلكومية
  2 .''لالتشريعات املالية يف مجيع الدو  لنتائج تنفيذ املوازنة العامة وهو ما تنص عليه

صرف وتداول املال  على رتكيز الرقابةلاسا يف هذا اإلطار، فإن وظيفة النظام احملاسيب وفقا هلذه النظرية يهدف أس
احرتام  يف جمال التأكد من مدى العام عن طريق توضيح مدى االلتزام بالقوانني والتنظيمات املعمول هبا خاصة

 نشاطات الوحدات احلكومية. التخصيصات املالية املربجمة يف امليزانية العامة وهو ما يتالءم مع
تعتمد األنظمة احملاسبية على أسس قياس حماسبية معينة لقيد : المحاسبية العموميةالمطبقة في األسس  .6

 النتائج، حيث حتدد هذه األسس إجراءات وقواعد إثبات ومسك احلسابات وعرض العمليات املالية واستخالص

                                           
 .15ص 2006، املكتب اجلامعي احلديث، القاهرة ،المحاسبة الحكومية والقومية بين النظرية والتطبيقحممد عباس بدوي وعبد الوهاب نصر،  1
ة العمل ، دراسات يف احملاسبة احلكومية على ضوء حلقفي النظام المحاسبي الحكومي االندثاراتمحاسبة الموجودات ومحاسبة حنا رزوقي الصائغ، 2

، جامعة الدول العربية، املنظمة العربية للعلوم اإلدارية، مطابع الدستور التجارية، عمان، 1981أفريل 10إىل 02اليت عقدهتا األمم املتحدة يف نيويورك من 
 .19بدون سنة نشر، ص
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دد مىت جيب االعرتاف حتميكن تعريف األسس احملاسبية بأهنا "جمموعة املبادئ احملاسبية اليت  البيانات املالية، حيث
 1.'' املعامالت أو األحداث ألغراض اإلبالغ املايل بآثار

عرتاف بالعمليات توقيت اال ذلك فإن مصطلح أسس القياس احملاسيب يشري إىل القواعد واملبادئ اليت حتدد وبناء على
لعمليات اليت يتم النظر عن طبيعة ااملالية وتسجيلها يف السجالت والدفاتر احملاسبية وعرض القوائم املالية بغض 

 .قياسها
الستحقاق، ا النقدي، أساساألساس ويف هذا اإلطار، يتناول هذا العنصر دراسة وحتليل خمتلف األسس احملاسبية )

ما توضحه النقاط وذلك كبيان أثر تطبيقها على احملاسبة يف وحدات القطاع العام  مع الرتكيز على االلتزام(وأساس 
 :التالية

يعترب هذا األساس من أقدم األسس اليت استخدمت يف تشغيل البيانات احملاسبية، وقياس :  األساس النقدي.6.1 
 .نشاط العمومي للمحاسبة العمومينتائج ال

، واثبات بضهاقت يف السجالت احملاسبية عند يعين هذا األساس إثبات اإليرادا: تعريف األساس النقدي.6.1.1
ع أي أن اإليرادات تتحقق عند القبض، وأن النفقات عند الدفعها، سجالت احملاسبية عند دفالنفقات كذلك يف ال

 بغض النظر عن الفرتة احملاسبية اليت ختص كل منهما سواء كانت تتعلق بفرتة سابقة، أو الحقة هلا.
فعال،  صيلهاليت مت حتتبعا لقاعدة األساس النقدي، ال يتضمن احلساب اخلتامي للموازنة إال اإليرادات اوعليه ''

إيراد مل يتم  كل  واالعتمادات اليت مت صرفها فعال خالل نفس السنة، وعلى ذلك يرحل إىل موازنة السنة املقبلة
مادات السنة أخرى يف اعت حتصيله بالفعل، كما تلغى كل االعتمادات املخصصة، ما مل يتم صرفها لتفتح مرة

 2''املقبلة.
  3اس النقدي جبملة من املزايا وهي:يتميز األس: مزايا األساس النقدي.6.2.1
 .ألمهيتها نظرا النقدية التدفقات وإدارة النقدية، عنصر على الرتكيز زيادة -
 تنفيذ ومتابعة مراقبة، يف احلكومية للمحاسبة الرئيسية املهمة ترتكز وبالتايل العامة، املوازنة على والرتكيز االهتمام -

 .عليها املوافقة مت اليت العامة املوازنة

                                           
1 International Federation of Accountants, Public Sector Committee, study no02, Elements of 

the Financial Statements of National Government, IFAC, New York, 1993, p 34. 
 .68، ص2004، القاهرة، ،للنشر والتوزيع ، دار الفجرأساسيات الموازنة العامة للدولةلعمارة مجال،   2
االقتصادية  أطروحة دكتوراه، شعبة العلوم، المحاسبة العمومية الجزائري الخاص بتنفيذ العمليات المالية للدولةأفاق إصالح نظام شالل زهري،  3

-2013وعلوم التسيري، ختصص تسيري املنظمات، كلية العلوم االقتصادية التجارية وعلوم التسيري، جامعة أحممد بوقرة بومرداس، السنة اجلامعية 
 .29-28 ، ص2014
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إليرادات  النقدية التدفقات على احملاسبة تركيز يكون حيث احلكومية، للوحدات املايل ركزامل قائمة إعداد يتم ال - 
 األصول. تقييم أو الربح، قياس من بدال املوازنة ومصروفات

 واحلسابات والتقارير الدفاتر، إلمساك سنوية، ونظام موازنة من النقدي األساس على القائم احملاسبة نظام يتكون -
 .واحملتوى اهليكل، يف معها املرتبطة

 حياة دورة نفس هي احلسابات تلك حياة دورة تكون لذا معينة، فرتة عن حمددة مبوازنة احلسابات نظرا الرتباط - 
 .العامة املوازنة

 1:النقاط التاليةاألساس النقدي يف ميكن حوصلة عيوب  : عيوب األساس النقدي.6.3.1
 الالزمة لتصوير املركز املايل للحكومة بشكل عادل وسليم، لكونه ال يظهر حقوق عدم توفريه البيانات الضرورية -

 احلكومة يف اإليرادات املستحقة، ويرتتب على ذلك إحداث خلل واضح يف احلساب اخلتامي، واملركز املايل للحكومة.
عدم متييزه بني النفقات الرأمسالية والنفقات اإلرادية، إذ أن النفقات املدفوعة يف سبيل احلصول على موجودات  -

باشرا على مثل هذا اإلجراء يؤثر تأثريا م حيث أنثابتة تعامل نفس معاملة النفقات املدفوعة للحصول على خدمة، 
ملركز العجز، ومن ناحية أخرى سيؤثر على بيانات قائمة ا نتائج احلساب اخلتامي بأن خيفض الفائض، أو يزيد من

 املايل وذلك بعدم إظهار األصول الثابتة.
اليوفر استخدام هذا األساس املرونة يف استكمال تنفيذ املشاريع، وخاصة عند هناية السنة املالية، وذلك إلرتباط  -

احلكومي كما  ة زمنية طويلة، األمر الذي يعين تأثري النشاطعملية اإلنفاق بإقرار املوازنة العامة اليت قد حتتاج إىل فرت 
 وكيفا.
ل هناية سنة يف نفقات يتم إقفاهلا كالصعوبة تتبع نفقات املشروعات اليت ميتد تنفيذها ألكثر من سنة، ألن  -

 احلساب اخلتامي.
سبة احلكومية احملددة لنظام احملااليصلح هذا األساس إال لتوفري البيانات الالزمة لتحقيق األهداف التقليدية، و  -

 .لفة األنشطة، والربامج احلكوميةويعين ذلك أته ال يوفر البيانات الالزمة لتحديد تك
عرض مفهوم تطبيق أساس االستحقاق يف احملاسبة العمومية هبدف  العنصر يتناول هذا: أساس االستحقاق.6.2

 حتليل مزايا وعيوب تطبيق هذا األساس على النظام احملاسيب لوحدات القطاع العام.

 ثبات العمليات املالية حلظة حدوثها ، و بناءا عليه يتمإيعين هذا األساس : تعريف أساس االستحقاق.6.1.2
ع الفعلي أو احملققة خالهلا ، بغض النظر عن موعد الدف االيراداتفادهتا بكافة إبكافة النفقات و ل السنة املالية حتمي

القبض الفعلي، سواء مت ذلك يف السنة املالية اليت حدثت هبا ، أو يف السنة املالية السابقة أو الالحقة ،األمر الذي 

                                           
  .12ص ،مرجع سبق ذكرهاهلور، حممد  1
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ركز املايل يان املبخيص وعرض نتائج أعمال النشاط ، و تلة املالية اليت يتم فيها تسجيل و ستقالل الذمإيرسخ  فكرة 
  1سليمة.للدولة بصورة عادلة و 

 2فيما يلي: واملساوئ تتمثلوحيتوي أساس االستحقاق على جمموعة من املزايا 
 يف جمال تطبيقه عدة مزايا ميكن ذكر أمهها يفحيقق أساس االستحقاق : تباع أساس االستحقاقإمزايا .22..6

 التالية:النقاط 
لى الدولة ع توفري بيانات كاملة حول حجم حقوق والتزامات الوحدات احلكومية، حيث يتم إثبات حقوق الغري -

ة حلجم الدين املتابعة الدقيق ضمنيالدولة لدى الغري يف السجالت احملاسبية مع حتديد تاريخ قيدها مما  وحقوق
 .اسبةسجالت إحصائية خارج احمل يتم متابعتها يف خاللهالذي من العمومي حماسبيا، على عكس األساس النقدي 

 .إمكانية املقارنة بني إيرادات السنوات املتتالية ونفقاهتا بصورة سليمة وواضحة -
ظهر كافة موجودات ي يعطي البيانات املالية واحلقائق الضرورية إلظهار املركز املايل للحكومة بصفة عادلة، حيث -

 .ا يف ذلك حقوق احلكومة وحقوق الغرياحلكومة ومطلوباهتا، مب
جيايب على ا رادية وما يعكسه ذلك من أثرالنفقات الرأمسالية والنفقات االيؤدي للتمييز الواضح بني كل من  -

 3.حقيقة نتائج األعمال وسالمة وعدالة املركز املايل
حول تطور  توالتحليل، عن طريق توفري البياناجيعل التقارير احملاسبية أكثر مالءمة ألغراض الرقابة واملتابعة  -

داء يف مستوى الكفاءة واأل تكاليف الوحدات احلكومية من أجل قياس تكلفة نشاط وحدات القطاع العام وتقييم
 .احملاسبة العمومية إدارة املال العام، وذلك يدخل يف إطار تطبيق حماسبة التكاليف يف

 .راف يف إنفاق اعتماداهتا يف هناية السنةال يدفع الوحدات احلكومية على اإلس -
قق القابلية حي أكثر عدالة يف قياس نتائج الفرتات املالية مما وبأنهيوفر بيانات ومعلومات عن كافة العمليات  -

قابية واإلدارية للنظام الر  يوفر أساسا إلعداد تقديرات املوازنة، وحيقق الفعالية للوظيفة، و وأخرىللمقارنة بني فرتة 
 4مربر.ون فرص اإلسراف واستنفاذ االعتمادات د احملاسيب مبا ميكن من احملافظة على أموال وموارد الدولة والتقليل من

االعتماد على عنصر التقدير الشخصي  هذا األساس من بني مساوئ: باع أساس االستحقاقإتمساوئ .6.2.2
ابات مفتوحة بقاء احلساحلصول على معلومات مضللة ، و  حتمالاؤدي اىل ي مما يف تقييم و جرد الديون املستحقة
معلومات مالية دقيقة  علىهو ما جيعل من الصعب احلصول و  ،ىل أن يتم تسويتهاإيف الدفاتر يف هناية السنة املالية 

                                           
 1 حممد أمحد حجازي، المحاسبة الحكومية و االدارة المالية العامة، مرجع سبق ذكره،1998،ص56-55. 

  2 عبد احلليم حممود كراجة، المحاسبة الحكومية بين النظرية والتطبيق، دار األمل للنشر، األردن،1997، ص14.
 .53، ص2007، مرجع سبق ذكره، الحكومية واإلدارة المالية العامة المحاسبةحجازي، حممد أمحد  3
 .60، صمرجع سبق ذكره، سيينقاسم إبراهيم احل  4
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اإلضافة دولة ، بعداد احلساب اخلتامي للإىل التأخري يف إبالتايل يؤدي ناسب الختاذ القرار املناسب ، و يف الوقت امل
 فهو يعترب أعلى تكلفة بالتايلو حيتاج اىل موظفني يتمتعون بكفاءات فنية عالية ، ''مبدأ االستحقاق  تنفيذن أىل إ

  1 ''.النقدي من األساس
 ومن عيوبه أيضا:

حقة، تسوء حتميل النفقات واإليرادات للسنة املالية، فقد تلجأ إليه اإلدارة احلكومية لتضخيم قيمة املصاريف املس -
فاء عجزها خفاقية يف السنة الالحقة، أو ختفيف قيمة اإليرادات املستحقة، وغري املقبوضة إلنوبالتايل زيادة قدرهتا اال
 .عن متابعة اإليرادات

تشويه املركز النقدي وإحداث خلل يف الرقابة على السيولة النقدية، وذلك إلشتمال احلسابات على بيانات  -
 ال يتم حدوثها إنفاقا، وحتصيال.حماسبية مستقبلية قد 

 خلل البيانات املالية نتيجة تدخل عنصر التقدير الشخصي يف عمليات وتقييم املوجودات، وتنظيم التسويات. -
ارتفاع تكاليف التنفيذ، حيث حيتاج استخدام هذا األساس إىل عدد كبري من املوظفني ذوي اخلربة والكفاءة يف  -

 السجالت. جمال إدارة احلسابات ومسك
بة وحدات القطاع حماس ويوضح اجلدول املوايل ملخص ألهم املزايا والعيوب املتعلقة بتطبيق أساس االستحقاق يف

 .العام
 : مزايا وعيوب أساس االستحقاق01الجدول رقم 

 المزايا المأخذ
يؤدي إىل تأخري يف إقفال احلسابات يف هناية السنة 

املتتاليةسهولة املقارنة للسنوات  املالية   

 إظهار مركز مايل حقيقي وعادل يستخدم التقدير الشخصي 
 تفعيل التقارير املالية يف رسم السياسات املالية والتخطيط استخدامه حيتاج إىل أشخاص ذوي معرفة علمية 

 البيانات املالية مناسبة للتحليل استخدامه أعلى كلفة من األساس النقدي 
رادية والرأمساليةكن من التمييز بني املصاريف االمي تأخر إعداد البيانات املالية   

 .3ص ،ذكرهمرجع سبق أبو علي احلجاوي، : حسام لمصدرا
 يعرف أخر أساس االستحقاق وأساس النقدي األساس بني يوجد :) األساس المشترك(أساس االلتزام.6.3

 أو األساس املشرتك. االلتزام أساس مصطلح ستعمالإ بينها من تسميات، بعدة

                                           
 .4، ص2002، دار صفاء للنشر، عمان، المحاسبة الحكوميةعلي هاليل،  حممد مجال 1
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 نفس يف النقدي واألساس االستحقاق أساس وخصائص مميزات بني هو مزيج :االلتزامتعريف أساس .6.1.3
 فإذا مزايا النظامني، بني للجمع النقدي األساس وأ االستحقاق، أساس على املطبقة تعديالتال عنه الوقت، وينتج

 إذا وأما املعدل، النقدي يعرف باألساس ما عنها سينتج النقدي األساس إىل أقرب هذه التعديالت طبيعة كانت
 1املعدل. االستحقاق بأساس يعرف ما عنها فينتج االستحقاق أساس إىل أقرب التغريات كانت

 :عديدة نذكر منهاوعيوب اللتزام مزايا ألساس ا :االلتزامأساس  وعيوب مزايا.6.2.3
 مزايا أساس االلتزام: 

ميكن للحكومة من إظهار حقوق الغري وتأمني األموال الالزمة لتغطية هذه احلقوق، ودفعها ألصحاهبا عند تنفيذ  -
 ستغالهلاااخلدمة أو توريد اللوازم، مما يساعد اجلهات ذات العالقة كالسلطة التشريعية من التعرف على املوارد املتوقع 

 دارية العمومية.الستكمال تنفيذ نشاطات، ومشاريع الوحدات اإل
إظهار بيانات احلساب اخلتامي، والقوائم املالية األخرى بصورة أكثر واقعية من األساس النقدي، وذلك نتيجة  -

 لتحميل موازنة السنة املالية املعنية مبا خيصها من نفقات.
 لنفقات.على ا يسهل عمليات التحليل، واملقارنة ملبالغ النفقات من سنة ألخرى، مبا حيقق رقابة أكرب -
املشاريع وذلك  تنفيذ هذه استكمالرب على االستمرار يف أكقائمني على تنفيذ املشاريع قدرة يؤدي إىل منح ال -

 عليها.عند العمليات املتعاقد  هلا حبجز خمصصات
  األخرى احملاسبية األسس شأنه يف ذلك شأن من العيوب االلتزام أساس ال خيلو: االلتزامعيوب أساس ،

 2 يلي:واليت نستعرض أمهها كما 
 مما عقدال خالل هبا، امللتزم غري املخصصات ستغاللا على احلكومية الوحدات يشجع األساس هذا استخدام -

 .الالحقة السنوات يف احلكومي اإلنفاق زيادة إىل يؤدي
 دون عليها املتعاقد املشاريع لتغطيةوالالزمة  للنفقات املخصصة األموال جتميد إىل يؤدي األساس هذا استخدام -

 .استغالل
 .احملاسبة يف علمية، وعملية معرفة ذوي أشخاص إىل حيتاج األساس هذا استخدام -
 يتم ال خبدمات االلتزام يتم قد حيث هبا، تتعلق ال مببالغ املالية السنة حتميل إىل يؤدي األساس هذا استخدام -

 .هلا حتميلها مت اليت املالية السنة خالل تنفيذها

                                           
 .37ص  ،ذكرهسبق  مرجع، زهريشالل  1
 ،تطبيق األساس النقدي على داللة المعلومات المحاسبية لمتخذي القرارات في بلديات قطاع غزة في فلسطين أثرفريد منصور محدان،   2

 .61ص ، 2007 ،فلسطني، غزة ،رسالة ماجستري، كلية التجارة قسم احملاسبة والتمويل
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 يؤدي مما العامة، النفقات معاجلة عن خيتلف بأسلوب العامة اإليرادات معاجلة األساس يوجب هذا استخدام -
 احلكومية. للوحدات النقدية بالتدفقات التحكم عدم إىل
 حسب ما يتناسب األساس النقدي يف وقت واحد،يطبق أساس االستحقاق و : األساس النقدي المعدل.6.4
جالت ىل جانبها سإطبيعة املصروفات أو االيرادات، هلذا فان السجالت املمسوكة على أساس نقدي قد متسك و 

مكن من عرض النتائج يف شكل يقارب نتائج أساس االستحقاق، لنتأخرى مساعدة تأخذ بأساس االستحقاق، 
بض أو مل الية، بالرغم من أهنا مل تقمبالغ ختص الدورة امل إلدراجأي أن حسابات األساس التقدي تعدل يف النهاية 

اىل كشوفات  افةاملدفوعات باإلضتحصالت و املر زمين يف بتأخسجل التدفقات النقدية مع السماح تتدفع خالهلا، و 
احلداثة  و ميتاز هذا األساس مماثال لألساس النقدي ، ولكن مع وجود مفاضلة بني البساطة األقل و  ،التدفقات النقدية 

 1املعلومات.مقابل زيادة 
ني يعتمد ح وعليه يتبىن هذا األساس قواعد األساس النقدي يف االعرتاف بالقياس احملاسيب لإليرادات العمومية، يف

اسيب قائم على األساس حم وعليه يعترب ّنوذج العمومية،على قواعد أساس االستحقاق عند املعاجلة احملاسبية للنفقات 
 .نود للتقارب مع أساس االستحقاقالنقدي مع تعديل أسس قياس بعض الب

يعتمد على  الذي وقد عرف النظام احملاسيب احلكومي املوحد للدول العربية األساس النقدي املعدل بأنه '' األساس
نة املالية، بغض خالل الس حتميل احلساب اخلتامي )اإلبالغ املايل( ألي سنة مالية بالنفقات اليت مت االرتباط هبا

 2 ال.'' كانت هذه املصروفات قد حتققت أو دفعت خالل السنة أمالنظر عما إذا  
ميتاز بقربه من أساس االستحقاق إال أنه ال يشمل بعض العناصر اليت يشملها : أساس االستحقاق المعدل.6.5

 ل. األساس النقدي املعدالعناصر أكثر من األساس النقدي و أساس االستحقاق ولكنه يتوسع يف االعرتاف ب
ع تعديالت م أساس حماسيب يعرتف فيه باملعامالت عند حدوثها'' أساس االستحقاق املعدل بأنه  تعريف ميكنكما 

يقة أن اإلنفاق يعرتف حق حمددة بشكل معني لتعكس حمور قياس تدفق املوارد املالية احلالية، هذه التعديالت تتضمن
 يصبح متاحا لدفع فال يعرتف حىت لية احلالية، أما اإليرادبه يف الفرتة املتوقع أن يتطلب فيها استخدام املوارد املا

  3 الدفع.''ة طلبها وتصبح مستحق االلتزامات احلالية، كما ال يعرتف ببعض املطلوبات طويلة األجل إىل أن يتم

                                           
  1 فؤاد ياسني، وضاح مناع، المحاسبة الحكومية وتطبيقاتها النظرية والعلمية، دار املستقبل للنشر، عمان، 1994، ص19.

 .01ص للعلوم اإلدارية، عمان، ، املنظمة العربيةالنظام المحاسبي الحكومي الموحد للدول العربيةاملنظمة العربية للعلوم اإلدارية،  2
3International Federation of Accountants, Information paper : The Road to Accrual 

Accounting in the United State of America, IFAC, New York, 2000, p177. 
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قات واألصول وتتكون عناصر القوائم املالية من االيرادات والنف وتغيرياهتا،يقيس هدا األساس املوارد املالية ويف السياق 
   1املوارد املالية كاآليت: وااللتزامات وصايفاملالية، 

روض القائمة للبيع والق واملخزون املعد وتشمل االستثمارات فقط،وفق هذا األساس هي األصول املالية  األصول: -
 ألخرى.  ا واحلسابات املدينة وااليرادات املستحقة

ايل املتحصل من مجإليها إيف أساس االستحقاق يضاف املوجودة يعرتف هبا بطريقة تتشابه مع تلك الخصوم:  -
              مه.                                                   ستالم اهلبات أو التربع العيين الذي يتم استالابيع األصول العينية، وال تعترب ضمن االيرادات عمليات 

نشاء األصول إو  املدفوعة،التحويالت والتربعات و  اهلبات،واخلدمات و تشمل تكاليف شراء السلع  النفقات: -
 .أو تسديد الدين أو االستثمارات العينية ولكنها ال تشمل االستهالكات

 استالمها واعرتاف متاحة، ومت عندما تكون االعرتاف، واإلقرار باإليرادات االستحقاق املعدل بأساس مما سبق نعين
 :خمتلفتني بطريقتني والنفقات اإليرادات يعاجل االلتزام تستحق، وأساس عندما احملاسبية الفرتة يف بالنفقات

 لإليرادات، واملستحقات املقدمات، االعتبار يف األخذ يتم ال حبيث النقدي، األساس حسب اإليرادات يعاجل -
 .احملققة دون املقبوضة اإليرادات إثبات يتم واحملصلة فقط، وعليه فانه الفعلية اإليرادات االعتبار يف األخذ يتم وإّنا
 غيار وقطع وأثاث ومواد خدمات، على احلصول مبوجبها مت اليت العقود على بناءا دفعها الواجب النفقات يعاجل -
 واملستحقات، االعتبار املقدمات، بعني األخذ يتم حيث سداده، وقت إىل النظر دون أساس االستحقاق، وفق
 2.للنفقات اجلردية التسويات إجراء يتطلب بدوره وهذا

 

 

 

 

 

 

 
                                           

  1 امساعيل حسني أمحرر، المحاسبة الحكومية من التقليد الى الحداثة، دارا ملسرية للنشر والتوزيع، عمان، 2003، ص142.
 .60 ، صذكرهمرجع سبق فريد منصور محدان،  2
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  :الفصل األول خالصة
ليت اقتضى قيامها ا ارتبط نشوء احملاسبة العمومية بعاملني أساسيني متثل يف تطور مفهوم احملاسبة ونشأة الدولة     

ث اخلدمات، وهو ما استدعى البح على املوارد الالزمـة لتمويـل هـذه تقدمي اخلدمات العامة للمواطنني، واحلصول
هذه  وفرض الرقابة على املال العام، وكانت عن وسيلة تستطيع الدولة من خالهلا تنظيم املوارد والنفقات العامـة

 حلياةليتالءم مع التطور احلاصل يف دور الدولة ووظائفها يف ا هاتطور مفهومالوسيلة هي احملاسبة العمومية  اليت 
إليرادات وتنوع ا االقتصادية، وما ترتب عليها من ازدياد يف حجم النفقات وتنوع جماالهتا، إضافة إىل تطور حجم

همة ماحملاسبة العمومية أداة  حبيث أصبحت ،مصادرها وانعكاس ذلك على نوعية وجودة اإلبالغ املايل احلكومي
خطيط مهما للبيانات الالزمة ألغراض الت ملراقبة وتقييم أداء وحدات القطاع العام يف تسيري املال العام، ومصدرا

 .واختاذ القرار
تعذر معه ي عرضة لالختالف والتباين بدرجة كبيـرة ممـاقد يكون نظام احملاسبة العمومية  بأن كما ميكن االستخالص

كن أن ختدم  إجراءات ّنطية مي أو وضـع للتطبيق يف خمتلف الـدول واجملتمعـات، وجود عرف حماسيب موحد، يصلح
لبات العامة األساسية وتكييفها مبا ختدم املتط ولكن ميكن االستفادة من املبـادئ والقواعـد ،كل الدول بدرجة واحدة
اصة املطبقة فإهنا تقرر على ضوء الظروف اخلواإلجراءات والنظم  أمـا التفاصـيل التطبيقيـة ة،اإلدارية يف الدولة املعني

 .بكل دولة
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 للمحاسبة العمومية في الجزائر النظري اإلطار :الثانيالفصل 

  تمهيد:
لذي ترتب عليه ا نظرا لتطور مفهوم احملاسبة العمومية تبعا لتطور النشاط احلكومي يف تنوعه وازدياد حجمـه،    

اسبة العمومية مصادرها، فقد أصبحت احمل اإليـرادات وتنـوع وفـي حجـمازدياد كبري يف حجم النفقات وتنوع جماالهتـا، 
 الالزمة ألغراض املالية العمومية، كما تعترب النظام الذي أداة مهمة يف تقييم أداء احلكومة، ومصدرا مهما للبيانات

 .الرقابة واحلفا  على املال العام املـستعملة فـييوفر مجلة مـن األدوات 
لتسجيل ا تعترب اجلزائر كغريها من الدول، تعتمد يف إطار نظام احملاسبة العمومية، باستخدام تقنياتويف السياق 

د تقنيات ملرجعي اليت حتدا احملاسيب لتنفيذ العمليات املالية، باالعتماد على مدونة حسابات اخلزينة، اليت تعترب اإلطار
الل أي منذ اعتماده بعد االستقهذا النظام مل يعرف  وعليه، و قواعد القيد احملاسيب لتنفيذ عمليات املوازنة

ساري املفعول من دون أن يطرأ عليه أي تغيري جوهري باستثناء إصدار تعليمات من املديرية  إصالحات، حيث بقي
ذا ه ت أو فتح حسابات فرعية جديدة عند احلاجة، حيث أصبحللمحاسبة العمومية يف اجلزائر لغلق حسابا العامة

املالية لوحدات  املعامالت النظام عاجزا عن مواكبة احلاجيات املتزايدة ملستخدمي القوائم املالية احلكومية وتطور حجم
ام وذلك على عصارمة على تداول املال ال القطاع العام، ألنه يركز على التوسع يف احلسابات املالية لتطبيق رقابة

 حساب جودة البيانات املالية احلكومية.
وفري أدوات وضرورة ت ولكن مع تطور نشاط الدولة واحلاجة إىل أدوات فعالة للرقابة عن األداء وحتقيق الشفافية

ع من جودة نظام حماسبة اخلزينة للرف املساءلة عن الكفاءة يف تسيري املوارد العمومية، أصبح من الضروري تطوير
 مضموهنا وطريقة عرضها. لبيانات والقوائم املالية احلكومية واليت جيب إعادة صياغةا

 التالية: احملاورعلى هذا األساس سنحاول من خالل توجه هذا الفصل الرتكيز على 
 .مراحل تطور النظام العام للمحاسبة العمومية يف اجلزائر احملور األول:
 يف اجلزائر. العموميةأساسيات احملاسبة احملور الثاين: 
 .مبادئ وأعوان احملاسبة العموميةاحملور الثالث: 
 .املالية للمحاسبة العمومية العمليات احملور الرابع:
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 رائمراحل تطور النظام العام للمحاسبة العمومية في الجز  :المحور األول
بة العمومية لقد ظهرت أوىل نصوص احملاس :النصوص القانونية المنظمة للمحاسبة العمومية للجزائر المستعمرة.1

للمحاسبة العمومية يف فرنسا عام ي سنة واحدة بعد صدور أول نظام أ 1(1839)من سنة إبتداءااخلاصة باجلزائر 
 .1838ماي 31ل  األمر امللكي عن طريق

ميزانية  اعتبارفرضية  بثبات :1838ماي 31قواعد المحاسبة العمومية المطبقة على المستعمرات .1.1
دعم  فرق األمر بني ميزانية البحرية وميزانيةاملوضوعية، فقد املستعمرات ميزانيات مجاعات حملية من الناحية 

بصفة دقيقة األمر بالصرف  622، حيث حددت املادة املستعمرات من جهة وميزانية املستعمرات من جهة أخرى
صفة  623أمني الصرف للخزينة، يف حني حصرت املادة  وحصرته يف الوزراء، أما احملاسب فحصرته يف اخلازن أو

 .678احملاسب وهو العون احملاسب للمستعمرة باإلضافة إىل وكيل الصرف حسب املادة 
لى ع استعصىمتيزت اجلزائر عن باقي املستعمرات حيث  :1862ماي 31نظام خاص بالجزائر في مرسوم .2.1

مستعمرة   اعتربوهافال هم  ،2وسياسيا واقتصاديامتميزة جغرافيا  ذو طبيعةا الفقهاء حتديد طبيعة كياهنا فاعتربوها كيان
 31لفرنسا، وهو ما تأثر به القائمون على إعداد نص جغرافيا  امتدادا اعتربوهاهم  املستعمرات، والكغريها من 

ع املتعلق الراب : تنفيذ العمليات املالية للجزائر( يف الباب24حيث خصصوا فصال خاصا هلا )الفصل  1862ماي 
باحملاسبات اخلاصة )يتضمن حماسبة احملافظات، البلديات، اجلزائر، املستعمرات....( وهو ما يرجح مرة أخرى فرضية 

 اعتبار اجلزائر مجاعة حملية يف هذه املرحلة.
 أوت31أول نظام مايل للجزائر املستعمرة عن طريق مرسوم  جاء: المستعمرةأول نظام مالي للجزائر .3.1

 اعتربهوبني من  (المبريت)الفقهاء يف تفسري مضمونه بني مؤيد لفكرة الشخصية املعنوية  اختلفالذي  1839
 االستقالليةوأعطى نوعا من 1838إمتدادا ألمر 1839أمر  اعتربالذي  (كولت)خبالف للميزانية، تقسيم عادي 

 3.املالية والتنظيم اخلاص للمحاسبة العمومية للجزائر
فرنسا  ما ربطتسرعان و طويال 1839مل يدم العمل مبرسوم  :الفرنسيةتبعية ميزانية الجزائر لميزانية الدولة .4.1

ر مبيزانية إيرادات ونفقات اجلزا الذي وحد وأحلق كل1845جانفي  17 قانون ميزانية اجلزائر مبيزانيتها عن طريق

                                           
1 C. Collot, Les institutions politiques Algériennes durant la période coloniale (1830-

1962), CNRS-OPU, 1978, p 173. 
2 M.T.Bouara, Les finances publiques, L’évolution de la loi de finances en droit Algérien, 

pages bleues, Alger, Novembre 2007, p54. 
3  C.Collot, op.cit, p173. 
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 27لك سيقضي مرسوم ، مث بعد ذمبيزانية فرنسا مت إحلاقهاو أفرغ جوهر ميزانيات املستعمرات  الفرنسية، بعدهاالدولة 
 1على الشخصية املعنوية للجزائر لصاحل املقاطعات اليت تتمتع كل واحدة منها مبيزانية خاصة هبا. 1858أكتوبر 

طابع املايل للجزائر مع ومسها ب واالستقاللهذا القانون الشخصية القانونية  أعطى :1900سبتمبر 19قانون .5.1
 تحيث أصبح1902ديسمرب 24من ثروات عن طريق قانون  متثلهتاله مباشرة فصل الصحراء ملا اخلوصصة، 

 .مباشرة مبيزانية فرنسا اإقليما تابعا للدولة الفرنسية إداريا وماليا عن طريق إحلاقه
نوين األساسي املتضمن النظام القا 1947سبتمرب  20قانون  أعطىلقد  :مستقلةمعالم نظام قانوني لدولة .6.1
، وقد احتوى نص القانون على ستون مادة موزعة على صفة دولة قائمة املعامل خاصة يف اجلانب املايل 2للجزائر

مثانية أبواب ، تضمن الباب األول النظام السياسي والسلطات العمومية ، أما الباب الثاين فخصص للنظام التشريعي  
الباب  املايل ، وقد تطرق الباب الرابع عن تشكيل اجلمعية اجلزائرية ، فيما تناولفيما حتدث الباب الثالث عن النظام 

اخلامس السلطات االدارية حملافظ اجلزائر، وقد تضمنت األبواب  السادس والسابع والثامن على التوايل قواعد انتقالية 
 وقواعد متعلقة باجلماعات االقليمية وقواعد ملحقة.

 3اخلاص بالنظام املايل للجزائر 1413-50مرسوم  اعتمد :1950نوفمبر 13ائر النظام المالي للجز .7.1
 احتوىمن حيث املوضوع ، 1947مفصل ودقيق على اخلطوط العريضة والقواعد العامة اليت وضعها قانون  بشكل

ن حيث تنفيذ العمليات مالباب املتعلق مبيزانية اجلزائر والعمليات املالية على عدة مواد تتعلق باحملاسبة العمومية سواء 
 .وكذا قفل السنة املالية
 مادة موزعة على ستة أبواب: 286وقد احتوى على 

 الباب األول: ميزانية اجلزائر والعمليات املالية.
 الباب الثاين: احملاسبة وجهاز احملاسبة.

 الباب الثالث: الرقابة على العمليات املالية واخلزينة العمومية.
 اجلهاز املايل للهيئات احمللية واملرافق العمومية.الباب الرابع: 

 الباب اخلامس: أجهزة الدولة الفرنسية يف اجلزائر.
 الباب السادس: قواعد عامة خمتلفة.

                                           
1 M.T. Bouara, op.cit, p57. 
2 Loi N° 47- 1853 du 20 septembre 1947 portant statut organique de l’Algérie, J.O.R.F, de 

21 septembre 1947. 
3 Décret N° 50-1413 du 13 novembre 1950 portant règlement d’administration publique 

relatif au régime financier de l’Algérie, J.O.R.F, du 15 novembre 1950. 
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ة مستعمرة من أي دول استقالل عشية :المستقلةالنصوص القانونية المطبقة على محاسبة الدولة الجزائرية .2
جممل الدول  تشرتك يطبق، حيثمشكل النظام القانوين الذي سوف الوطنية، السيادة  اسرتجاعبني أهم ما يثار 

 االستعماريةص نص قانوين ميدد فرتة سريان النصو  باعتمادالعمل بالتشريع السابق  استمراريةيف  االستقالل حديثة
 .بصفة مؤقتة لضمان السري احلسن ملختلف مصاحل البالد

  االستعماريالتشريع العمل ب استمرارية تبنت اجلزائر مبدأ لقد: االستعماريع المالي إستمرارية العمل بالتشري.1.2
الذي 62/157ن يف هذا اإلطار صدر قانو ،  عنه يف غىن اجلزائرتبقى كضرورة وذلك لتفادي الدخول يف فراغ قانوين 

لس الوطين للمجاألوىل رة الدو أن مدد سريان التشريع الساري املفعول إىل تاريخ الحق وجاء يف معرض أسبابه 
كنه ال ميكن ترك البلد ل ،الظروف ال تسمح بعد بإعطاء البلد تشريع مطابق حلاجياته وتطلعاتهو  انتهتالتأسيسي 
املخالفة للسيادة ه بإستثناء أحكام1962ديسمرب 31من أجل ذلك يسمح سريان التشريع املطبق يف ، دون قانون 

 .الوطنية اجلزائرية
رسوم املتواجد نص ب األوىل بفرتتني خمتلفتني متيزت االستقالل ما بعدمتيزت فرتة  :الشكليةمن الناحية 

من جهة أخرى متيزت ببعض النصوص وخاصة و ،  هذا من جهة 1تأثريات العديدة من النصوصالضمن 50/1413
إىل 1962جويلية 1 ة من تاريخاألول املتعلق بتنفيذ العمليات املالية اجلزائرية والفرنسية بصفة مؤقت 2الربوتوكولني

القوانني السارية أي بصفة مزدوجة القانون العضوي 13حيث تطبق بشأهنا حسب املادة 1962ديسمرب 31
هذا باإلضافة إىل أول قانون ، ملتعلق بالنظام املايل للجزائر ا 50/1413وقانون  ،املنظم لقوانني املالية 59/02

أما  ،حيث مدد العمل بالتشريعات السابقة على األقل بالنسبة لإليرادات 62/155للمالية للجزائر املستقلة قانون 
 عماريةاالستعدم وجود إشارة يف التأثريات إىل النصوص  فاملالحظ هو62/155قانون الصدور بعد الفرتة الثانية أي 

 السيادة الوطنية والقطيعة مع املستعمر. املشرع مببدأمتسك يثبت  بصفة شبه مطلقة ،ما
مل  الذي 59/02 يطرح اإلشكال بصفة مزدوجة سواء بالنسبة لنص القانون العضوي  :من الناحية الموضوعية

 قيفقط بالنسبة للتصويت والتصد 59/785يكن مطبقا يف اجلزائر ،وإّنا مدد العمل به يف اجلزائر عن طريق قانون 
كمصدر لقوانني املالية العمومية بعد   تبارهاعالذي كان 50/1413على امليزانية وكذلك احلال بالنسبة ملرسوم 

كما   الستقاللافبالرغم من تعارضه مع مبدأ السيادة إال أنه كان حمل تأثري يف العديد من النصوص بعد  االستقالل،

                                           
1 Protocole réglant à titre provisoire les modalités d’exécution du budget, Protocole relatif au 

contrôle financier, J.O.A du 4 septembre 1962, p 184-185. 
ذا املالية العمومية ميدان سيادة أنداك من القائمني على وضع ههذا الربوتوكول الوحيد الذي حيمل صفة '' بصفة مؤقتة'' مما يرجح فرضية اعتبار  2

 الربوتوكول.
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متأثرا  الذي جاء 62/155أنه كان مصدر إهلام املشرع اجلزائري يف جوانبه التقنية واليت تظهر جليا يف قانون املالية 
 .املفتوحة للمصاحل املدنية للجزائر االعتماداتاملتضمن حتديد 61/1380شكل ملحو  بقانون ب

احملاسبني  التزاماتحيدد  الذي 65/259أي نص متعلق باحملاسبة العمومية إىل غاية صدور مرسوم  يتم تبينمل 
 االستمراريةوهوما يثبت فكرة 50/1413والثاين مرسوم 62/157القانون  هم والذي حيمل تأثريين األولاومسؤوليت
 ة.لسابق يف ميدان احملاسبة العموميبالتشريع ا

  :محاسبة الدولة الجزائرية المستقلة علىالقوانين المطبقة .2.2
لقد مرت الرقابة بعد االستقالل وإىل  :(1990-1962 الفترة) العامميالد هيئات الرقابة على المال .1.2.2

املنظمة هلا، بعدة مراحل فكانت قبل االستقالل ختضع لثالثة أنواع من الرقابة: الرقابة غاية صدور أوىل النصوص 
فتشية العامة االدارية عن طريق امل ةالسياسية من طرف الربملان، والرقابة القضائية من طرف جملس احملاسبة، والرقاب

 للمالية.
دارية املطبقة من طرف املفتشية العامة للمالية، مل توجد سوى الرقابة اال 1980وبعد االستقالل وإىل غاية سنة 
والنصوص التنظيمية املتعلقة بوزارة املالية، هذا دون إغفال الدور الذي  320-65املنبثقة أساسا من أحكام أمر 
يل على ملراقب املاضبط امليزانية، باإلضافة إىل رقابة ا مناقشاهتم لقوانني املالية وقواننيلعبه نواب الربملان مبناسبة 
 .57-64النفقات امللتزم هبا يف مرسوم 

مقسمة على  مادة 42 الوطين يفاجمللس الشعيب  رقابة 80/04نظم قانون  :الوطنيرقابة المجلس الشعبي  أ.
ممارسة  اين كيفياتالثالفصل تطبيقها، مراقبة اجمللس الشعيب الوطين ونطاق  األول موضوع فصول، الفصلثالث 

عمال جلان املراقبة أ الثالث فخص نتائجالفصل أما مراقبة اجمللس الشعيب الوطين بواسطة جلان التحقيق واملراقبة 
 .والتحقيق

تعلقة باجلانب املايل الوطين يف املسائل املالشعيب تثري مسألة الرقابة املمارسة من قبل اجمللس  :من الناحية الموضوعية
ة السلطة التنفيذية ويف هذا الصدد تربز هيمن باملناقشة واملصادقة على قوانني املالية ا تعلقم هاائل خمتلفة لعل أمهمس

ومن جهة أخرى بالنسبة لقوانني ضبط امليزانية، فبالرجوع إىل ،  1 بصفة عامة وبالنسبة لقوانني املالية بصفة خاصة
تقدم احلكومة يف هناية كل سنة مالية إىل اجمللس الشعيب الوطين عرضا حول 1976من دستور 187نص املادة 
لس الشعيب توى اجملختتتم السنة املالية على مس ،املالية اليت أقرهتا بالنسبة للسنة املالية املعنية االعتمادات استعمال

املؤسس وال املشرع بعده  مل حيدد، الوطين بالتصويت على قانون يتحدد مبقتضاه ضبط ميزانية السنة املالية املنصرمة 

                                           
1 M.Brahimi, Le contrôle exercé par l’assemblée populaire nationale, R.A.S.J.E.P, volume 

XXI - n° 2 – juin 1984, p 369 
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،ميكن قانون ضبط امليزانية الربملان من  1وكيفيات وتاريخ عرض قانون ضبط امليزانية شروط 80/04مبناسبة قانون 
نة وهي املالية املرخصة مبوجب قوانني املالية للس لالعتماداتالفعلية  التاالستعمايف هناية كل سنة عن  االطالع

 2.ملان باحلكم على سياسة احلكومةمتثل إحدى املناسبات احملدودة اليت يقوم مبوجبها الرب 
عن طريق القانون 1980قد مت تأسيس هذه اهليئة ميدانياً عام ل المحاسبة:الرقابة القضائية واإلدارية لمجلس  ب.
االختصاص اإلداري والقضائي ملمارسة رقابة شاملة على  االذي أعطى هل ،1980مارس 13املؤرخ يف  80/05

 ،اجلماعات واملرافق واملؤسسات واهليئات اليت تسري األموال العمومية أو تستفيد منها مهما يكن وضعها القانوين
هوية اهليئة اليت سيخضع اجمللس لسلطتها ،لتستقر  إشكالية 80/05أثارت األعمال التحضريية ملشروع قانون وقد 
يقوم جملس  ،وضعها حتت السلطة العليا لرئيس اجلمهورية أي جملس احملاسبة بصفته مستشارا ماليا له على 3املادة 

لية على مالية الدولة واملؤسسات املنتخبة واجملموعات احمل بصالحيات قضائية وإداريةاملراقبة احملاسبة بوظيفة 
 قريرا سنوياكمستشار لرئيس اجلمهورية يقدم له ت  اختصاصاتهباإلضافة إىل ، جبميع أنواعها االشرتاكيةاملؤسسات و 

وكذلك عن طريق التقارير التقييمية للمشاريع التمهيدية لقوانني ضبط امليزانية  (1976من دستور 190)املادة 
 .يرسلها للمجلس الشعيب الوطين يتال االشرتاكيةوطلبات إعادة اهليكلة املالية للمؤسسات 

 1980مارس  01املؤرخ يف  80/53مرسوم  من 02ت املادة أوكل :الرقابة اإلدارية للمفتشية العامة للماليةت. 
تشمل  املالية، وهيوزير  ختضع مباشرة لسلطة للمالية، اليتعلى التسيري املايل واحملاسيب للمفتشية العامة  مهمة الرقابة

 الجتماعياالضمان  االشرتاكية، صناديقمصاحل الدولة واجلماعات العمومية الالمركزية باإلضافة إىل املؤسسات 
 .وحىت األشخاص املعنوية اليت مل حتصل على مساعدة مالية من الدولة

 واحملاسيب، صحة ملايلمبدأ الشرعية اخلاصة يف امليدان ا احرتامتسهر املفتشية العامة للمالية من ناحية أخرى على 
وعة حتت وتسيري الوسائل املوض استعمالالرخصة امليزانية وحسن  ا وانتظامها، احرتاماحملاسبة العمومية وسالمته

 .تصرف هيئات اجلهاز املايل للدولة
 قواعد المحاسبة العمومية .2.2.2

لقوانني املالية يف ظل النظام القانوين لدستور املنظم 84/17أخريا تبىن املشرع اجلزائري قانون : 84/17قانون الأ. 
وامليثاق الوطين لنفس السنة ،جاءت أوىل اإلشارات هلذا النوع من النصوص القانونية مبناسبة مناقشة ومصادقة 1976
إىل صدور  مكرر منه 6حيث أشارت املادة ، 1966قانون املالية لسنة  املتضمن 65/320 األمر لىالنواب ع
ة على قانون هذه املادة ألغت مبناسبة املصادق، نون التنظيمي الذي حيدد طريقة تقدمي قوانني املالية لقاامستقبال 

                                           
1 M.T.Bouara, op .cit, p 299. 
2 M. Bouvier- M.C.Esclassan- J.P. Lassale, Finances publiques, 8éme édition, L.G.D.J, p 464 

et suiv. 
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تبين نص تشريعي هذه املرة حيدد   استشرفتاليت 17وعوضتها املادة  24 عن طريق املادة  1(1983)املالية لسنة 
الذي 1980طين سنة جلبهة التحرير الو  االستثنائي من جانب آخر ومبناسبة عقد املؤمتر، كيفية تقدمي قوانني املالية 

ايل طرح فكرة واملايل وبالت االقتصاديطرح هو اآلخر فكرة تبين مشروع تنظيم مايل  وإصالح شامل على املستوى 
 كل هذه املقدمات إىل تبين قانون منظم لقوانني املالية  ، وعليه فقد انصرفت 2مشروع قانون إطار منظم لقوانني املالية

لنظام العام كما رأينا يف النظام القانوين الفرنسي إىل جمال ا  انصرفوأغفلت جانبها املتعلق بتنفيذ امليزانية الذي 
وميثاق نفس السنة يف ظل 1976من حيث املصدر تبين هذا القانون كان يف ظل دستور ، و للمحاسبة العمومية 

نظام تقين قانوين ل استلهاموطنية ،ويف نفس الوقت هو تدخلي للدولة عن طريق سياسة املخططات ال اقتصادينظام 
الدستور الفرنسي لسنة  من 46يف القانون العضوي املنظم لقوانني املالية الفرنسي املكرس يف املادة  متمثلليربايل 
مبقتضاه  اطالبو ين الذمن جهة أخرى هو وليد جتربة برملانية مبناسبة مناقشة نواب الربملان لقوانني املالية ،  1958

بقانون منظم لقوانني املالية يضع حدا للممارسات التشريعية والتنظيمية املتفرقة اليت عرفتها قوانني املالية منذ 
 رئيس طرح السؤال على السيد رابح بيطاط 84/17من املناقشة والتصويت على قانون  االنتهاءوعند ، 3االستقالل

 ار"القانونية للنص املذكور فأجاب قائال أن هذا النص هو مبثابة "قانون إطعن الطبيعة أنداك اجمللس الشعيب الوطين 
باإلضافة إىل عدم وجود جملس دستوري يف تلك الفرتة 1976كمعيار يف دستور   هوليس قانون عضوي لعدم وجود

وهذا النص  ةأن تبين  قانون عضوي يكون وفق إجراءات مشددة على تلك املطلوبة بالنسبة للقوانني العاديباعتبار 
 .ينظم كل اجلوانب املتعلقة باملالية العمومية

ملتعلق باحملاسبة العمومية واملراسيم ا 1990أوت  15املؤرخ يف  21-90يعترب القانون ": 90/21قانون الب. 
 بقانون عادة ويسمى اجلزائر يف العمومية للمحاسبة القانونية للقواعد األساسي التنفيذية اخلاصة بتطبيقه، املصدر

  :جند هذا إىل إضافةالعمومية،  احملاسبة
 احملاسبني العموميني. واعتماد بتعيني املتعلق 1991- 09-07املؤرخ يف  311-91املرسوم التنفيذي رقم  -
 حملاسبني العموميني،ااألخذ مبسؤولية  لشروط احملدد 1991-09-07املؤرخ يف  312-91املرسوم التنفيذي  -

 .مسؤولية احملاسبني العموميني أمني يغطيتاكتتاب  وكيفيات احلسابات باقي ةمراجع وإجراءات

                                           
، 57عدد  ج.ر.ج.ج.د.ش، 1982يتضمن قانون املالية  1982ديسمرب  30املوافق ل  1403ربيع األول  14املؤرخ يف  84-82قانون  1   

 .1982ديسمرب  30الصادر بتاريخ 
2 Y.Denideni, La génese de la loi organique du 17 juillet 1987, R.A.S.J.E.P, ISS N°0035- 

0699, volume XXVII N° 2-1999, p 7 et suiv. 

 .   48، صم2010/ه 1431 الطبعة، دار اخللدونية، المالية العموميةدنيدين حيي،  3 
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الذي حيدد إجراءات احملاسبة اليت ميسكها اآلمرون  1991-09-07املؤرخ يف  331-91املرسوم التنفيذي  -
 بالصرف واحملاسبون العموميون وكيفياهتا وحمتواها.

بإجراء تسخري األمرين بالصرف للمحاسبني  املتعلق 1991-09-07املؤرخ يف  431-91املرسوم التنفيذي  -
 العموميني.
إذ  ،املتعلق باحملاسبة العمومية مرحلة جديدة يف هذا اجملال 1990أوت 15ملؤرخ يف ا 90/21قانون الميثل صدور 

 عكفت اجلزائر كغريها من الدول االستقالل ،فقدومبادئها على األقل منذ  1يعترب أول تقنني لقواعد احملاسبة العمومية
ات الثمانينيات ظهرت ومع أوىل سنو ، كإيديولوجية يف تسيري شؤوهنا   االشرتاكيعلى تبين النهج  االستقاللاحلديثة 
ياح األزمة اليت مل تكن اجلزائر مبعزل عنها حيث عصفت هبا ر  االشرتاكيةالدول السائرة يف فلك  اقتصادية مستأزمة 

سبب باملالية  االختالالتمن أجل جتاوز  االقتصاديةاحللول  عنمما تطلب أوال البحث ، 8619خاصة بعد سنة 
ت مؤسسات املالية الدولية من أجل احلصول على حتويالللأدى ذلك إىل اللجوء ، وقد السقوط احلر ألسعار البرتول 

ى ضرورة قابلتها من جهة أخر  االقتصاديةهذه اإلصالحات ، التمويل اخلارجية احتياجاتتسمح بتغطية جزء من 
غري أنه قبل  فيما بعد 1989دستور  هاجلديد الذي كرس االقتصاديتبين منظومة قانونية جديدة تتماشى والنهج 

واليت سبقتها إعادة هيكلة فاشلة باشرهتا 1988سنة  االقتصاديةذلك تعلقت اإلصالحات باملؤسسات العمومية 
-10-14يف  الصادر 80/240( عن طريق مرسوم  1980/1984اجلزائر ضمن املخطط اخلماسي األول )

ويف هذا   .املتعلق بإعادة هيكلة الشركات الوطنية ،بسبب فشل هذه السياسة واستمرار املديونية اخلارجية1980
مية وهذه اإلصالحات أخرجت املؤسسات العمو  االقتصادية،املؤسسات العمومية  استقالليةالسياق جتسدت فكرة 

مبا يتناسب  88/05قانون العن طريق 84/17من قانون 11و 3املالية العمومية عن طريق تعديل املادتني من دائرة 
 .مع هذا الطرح هذا بالنسبة لقوانني املالية

 سرع 1988شعيب يف أكتوبر  انفجارما أسفر عن  االقتصاديةمل تكن هذه اإلصالحات لتخفف من عبئ األزمة 
ى ى رتبة يف هرم تدرج القوانني بتبين دستور جديد بإيديولوجية مغايرة تتماشيف وترية اإلصالحات لتشمل أمس

 .ومتطلبات الفرتة الراهنة
شكل هذا الدستور بداية عهد جديد يف احلياة السياسية بنهاية هيمنة احلزب الواحد 1989 فيفري 23بتاريخ 

 االشرتاكية.وإقرار التعددية احلزبية والتخلي عن الفلسفة 

                                           
 .1990أوت  15ه املوافق ل 1411حمرم  24 ،35عدد ج ر ج ج د ش،  1
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من 190املتعلقة مبجلس احملاسبة العمومية تعديالت مقارنة باملادة 160يدان احملاسبة العمومية عرفت املادة بالنسبة مل
انون ويف هذا اإلطار صدر ق االقتصادية،مبا يتماشى واإلصالحات املتعلقة باملؤسسات العمومية 1976دستور 
 .90/21العمومية األول يف اجلزائر ويف أمسى درجة معيارية يف هرم تدرج القوانني يف تلك الفرتة وهو القانون  احملاسبة
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 في الجزائر لمحاسبة العموميةأساسيات ا المحور الثاني:
 ىل مفهوماملنظور منها إحسب الزاوية تعددت تعاريف احملاسبة العمومية وهذا  :تعريف المحاسبة العمومية. 1

 هنـاك ، كما أنتعريف إداريتعريف قانوين وتعريف تقين و من يرى بأن هلا احملاسبة، فهناك  وماهية هذا النوع من
 ، واليت نستعرضها كما يلي:تعاريف أخرى للمحاسبة العموميـة

والذي يعرف  1862ماي 31هذا التعريف مستوحى من املرسوم الفرنسي الصادر يف : التعريف القانوني.1.1
هذا التعريف  النقود العامة حسب، و  ''ملطبقة على تسيري النقود العامةجمموعة القواعد ا''احملاسبة العمومية على أهنا 

  1املؤسسات العمومية.ات و البلديهي نقود الدولة واحملافظات و 
القيم اليت ختضع تسيريها إىل قواعد احملاسبة العمومية مل يعد يشرتط فيها أن تكون ملكا للهيئات لكن األموال و 

 .ال اخلاصة املنظمةتسمى باألمو يئات تصبح خاضعة لنفس القواعد و فاألموال اخلاصة اليت يعد هبا إىل اهل، العمومية 
التعريف حيصر مفهوم  هـذا ، إن''احلـسابات العموميـةخلاصة بعـرض هي جمموعة القواعد ا'' :التعريف التقني.1.2

يع العمليات إىل ذلك فهي تشمل مج لكن باإلضافةات العمومية، و احملاسبة العمومية يف تقنية عرض حسابات اهليئ
 2ومسؤولياهتم. والتزامـاهتم واحملاسـبني العمـومينياملالية لآلمرين بالصرف 

عمومية ' قواعد عرض احلسابات ال'تعرف احملاسبة العمومية من اجلانب اإلداري  على أهنا  :التعريف اإلداري.1.3
اسبق من التعاريف هو إىل م -التنظيم للمحاسبني العموميني –تنظيم وظيفة احملاسبني العموميني'' إن إضافة عبارة و 

دخل ضمن كذا اجلوانب األخرى اليت تالذي جعل هذا التعريف إداري ، و لكنه حمدود ألنه يستثين اآلمر بالصرف و 
 3جمال تطبيق قواعد احملاسبة العمومية.

 كما تعرف احملاسبة العمومية وفق التشريع اجلزائري كما يلي: 
 لعموميةا املتعلق باحملاسبة 1990أوت  15املؤرخ يف  21-90حسب نص املادة األوىل من القانون تعرف  -

يت تشمل امة اليت حيددها القانون، واليت تطبق على امليزانيات، والعمليات املالية العلى أهنا تلك األحكام التنفيذية الع
 4عمليات تنفيذ اإليرادات والنفقات، وعمليات اخلزينة.

                                           
 .2.ص2014، اجلزائر، العموميةدروس في المحاسبة منصوري الزين،  1
 .7ص، 2003، دار اهلدى، عني مليلة، اجلزائر، ،المحاسبة العموميةحممد مسعي،  2
 .8-6، ص مرجع سابق، حممد مسعي 3
 املتعلق باحملاسبة العمومية. 1990أوت  15، املؤرخ يف 21-90من القانون املادة األوىل،   4



 RABHI70@GMAIL.COM                                                              مطبوعة مقياس المحاسبة العمومية        

 
38 
 

 

بة امليزانيات واحلسابات ومراق ذاحملاسبة العمومية هي كل القواعد واألحكام القانونية اليت تبني، وحتكم كيفية تنفي -
والعمليات اخلاصة بالدولة، واجمللس الدستوري، واجمللس الشعيب الوطين، وجملس احملاسبة وامليزانيات امللحقة، 

 1واجلماعات اإلقليمية، واملؤسسات ذات الطابع اإلداري.
وعة ك كما يلي :'' هي جمممن خالل التعاريف السابقة نستطيع إعطاء  تعريف شامل للمحاسبة العمومية وذل

القواعد القانونية والتقنية املطبقة على تنفيذ ميزانيات اهليئات العمومية، وبيان عملياهتا املالية، وعرض حساباهتا 
 '' .العموميني ومراقبتها، واحملددة اللتزامات ومسؤوليات األمرين بالصرف، واحملاسبني

 قواعد احملاسبة العمومية أساسا يف قواعد قانونية وأخرى تقنية: تتمثل :قواعد المحاسبة العمومية ومصادرها.2
املتعلق باحملاسبة العمومية واملراسيم  1990أوت  15املؤرخ يف  21-90القانون  يعترب: القواعد القانونية.1.2

 بقانون عادة ويسمى اجلزائر يف العمومية للمحاسبة القانونية للقواعد األساسي التنفيذية اخلاصة بتطبيقه، املصدر
 2 :جند هذا إىلة إضاف ،العمومية احملاسبة

 املتعلق بتعيني، واعتماد احملاسبني العموميني.  1991سبتمرب  07املؤرخ يف  311-91املرسوم التنفيذي رقم  -
اسبني ، احملدد لشروط األخذ مبسؤولية احمل1991سبتمرب  07املؤرخ يف  312-91املرسوم التنفيذي رقم  -

 .مينيطي مسؤولية احملاسبني العمو باقي احلسابات، وكيفيات اكتتاب تأمني يغ مراجعة العموميني وإجراءات
ميسكها اآلمرين دد إلجراءات احملاسبة اليت احمل، 1991سبتمرب 07املؤرخ يف  313-91املرسوم التنفيذي رقم -

 هتا وحمتواها.االعموميني، وكيفي بنيبالصرف واحملاس
، متعلق بإجراء تسخري اآلمرين بالصرف 1991سبتمرب  07املؤرخ يف  314-91املرسوم التنفيذي رقم  -

 للمحاسبني العموميني.
 خمتلف يف املطبقة الفرنسية النصوص عوضت اليت التنظيمية النصوص من معتربة جمموعة كما ظهرت بعد االستقالل

 ذكره ميكن تنظيمي نص أهم لعل و الواقع اجلزائري، مع كييفهات على وعملت العمومية، احملاسبة جمال عن اجلوانب
 باحملاسبة متعلقة تشريعية أحكام عدة وجدت ،كما سؤوليات احملاسبنيوماحملدد اللتزامات  65/259  رقم هو

 بقوانني املتعلقو  املتمم و املعدل 17/04/1984املؤرخ يف 17-84القانون  يف الواردة تلك السيما و العمومية

                                           
 2013/2014، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة أكلي حمند اوحلاج البويرة، اجلزائر، محاضرات في مقياس المحاسبة العموميةلوين نصرية،  1
 . 2ص

   .09ص ،ذكرهمرجع سيق حممد مسعى،  2
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 احملاسبة لقواعد الرئيسيني املصدرين يعدان التنظيم و التشريع كان إذا والسنوية،  املالية قوانني خمتلف و املالية
 :يف اخلصوص وجه على تتمثل القواعد هلذه أخرى مصادر فهناك العمومية
 الذي أعطى  1996 سنة خمتلف الدساتري اجلزائرية كدستور عليها تنص اليت األحكام وهي :الدستور

 .احلكومة طرف من يقرها اليت املالية االعتماداتاستعمال  علىاحلق للربملان بالرقابة 
ديد امليزانية اإلنفاق العام، حت عدة مواد خاصة باملوارد اجلبائية، يتضمن ويف نفس السياق فإن هذا الدستور
 1.ةقابة على األموال اخلاصة للدولالعمومية، ومراحل إعدادها والر 

 عندما تكون غامضة أو حمل  العمومية احملاسبة لقواعد تفسري إعطاء الذي ميكنه هو :القضائي االجتهاد
 .احلاالت بعض يف سد الفراغ القانوين وكذا، 2نتقاد أو جدل أثناء التطبيقا

باحملاسبة املتعلق  1990أوت  15املؤرخ يف  21-90بناءا على ما جاء به القانون : ةالقواعد التقني. 2.2
ات العمومية إىل بيان العمليات املالية للهيئ ، فإن هذه األخرية هتدفالتقنية يف جمال القواعدوحتديدا  العمومية،

وحتديد كيفيات تسجيلها وعرض احلسابات املتعلقة هبا، وتكون هذه القواعد يف أغلب األحيان حمددة يف جمموعة 
  .من التعليمات الصادرة عن وزارة املالية

لعام فيمـا يتعلق بعناصر نظام احملاسبة العمومية، فيمكن القول بأنّه ويف إطاره ا: ةعناصر نظـام المحاسبة العمومي.3
وتعليمات  دوفـق قواعـ واألسـاليب املـستخدمةخطة منتظمة تشمل عناصر مرتابطة، إضافة إىل اإلجراءات  عبارة عـن

 3 :التاليـة احملاسبة العمومية من العناصر ويتكون نظامة، حمددة لتحقيق أهداف اإلدارة املالية العامـ
احلواالت ك  هي الوثائق املستخدمة يف التعامالت املالية يف اهليئات احملاسبية احلكوميـة،  :الماليةالمستندات  -

 ....اخل
اهليئات  يف هي السجالت اليت ميسكها كل من احملاسبني العموميني واآلمـرين بالـصرف  :الماليةالسجالت  -

 (.احلكومية)العمومية 
كون إما دورية، ت هي تلك التقارير اليت تبني الوضعيات املالية للهيئة العموميـة والتـي  :التقارير والقوائم المالية -
 .يـنأو املدراء العمومي تكون عند حدوث ما يتطلب إرسال تقارير إىل اجلهات املعنية من قبل احملاسـبني أو

                                           
 .76، اجلريدة الرمسية، العدد 1996ديسمرب  08يف  خاملؤر  ،1996 سنة دستورمن  ،170-160-123-122-121املواد  1
 .4ص  ،ذكرهمرجع سبق  ،الزينمنصوري  2
املتضمن إجراءات احملاسبة اليت ميسكها اآلمرون بالصرف 1991/09/07يف  املؤرخ 313/91من المرسوم التنفيذي رقم ، 44 – 43 – 03املواد  3

 .واحملاسبني العموميني
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اطها العمومية لنش هي النتائج اليت حتققت من خـالل ممارسـة اهليئـات  :الماليقائمة المركز النتائج و استخراج  -
 .واليت تبني املركز املايل هلـا

ة احلديثة واألجهز  هي الوسائل املستخدمة يف إطار القيام باحملاسبة كاسـتخدام أجهـزة اإلعـالم اآللـي،  :اآلالت -
 .يف االتصـال

، واليت يونالعموم ـبونصرف( واحملاسبالـ العموميني )اآلمرينهي تلك التعليمات اليت يتلقاها املدراء   :التعليمات -
 .متكن من األداء األحسن للهيئات العموميـة

 .العامـة هم األشخاص املؤهلون واملكلفون بالسهر على االستخدام األمثل والرشـيد لألمـوال  :الموظفون -
صدرها وزارة للتعليمات اليت ت هذه العناصر السالفة الـذكر ختـضع فـي تفـصيلها و إجراءاهتـا اإلشارة إىل أنو جتـدر 

 .املالية طبقاً للتشريعات املالية النافذة املفعول
  :جانبني يف هذا اجملال حصر ميكن :مجال تطبيق المحاسبة العمومية.4
 1وهي: العمومية، احملاسبة لقواعد اخلاضعة باهليئات يتعلق :العضوي الجانب.4.1
 الدولة. -
 اجمللس الدستوري. -
 اجمللس الشعيب الوطين. -
 جملس احملاسبة. -
 .امليزانيات امللحقة -
 .اجلماعات اإلقليمية، واملؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري -

ات ذات املؤسسات االقتصادية واملؤسسإن ما مييز هذه اهليئات عن غريها من اهليئات أو املؤسسات العمومية )مثل 
الطابع الصناعي والتجاري(، هو كوهنا أشخاص اعتبارية خاضعة للقانون العام ومن مث فإن إدارهتا تتم وفق قواعد 
القانون اإلداري وهي تتصرف يف أحيان كثرية كسلطات عمومية )توجيه أوامر أو نواهي إىل املواطنني وفرض 

ة كن إضافة معيار آخر قد يبدو بسيطا لكنه عملي لتمييز اهليئات العمومية مبفهوم احملاسبااللتزامات عليهم، كما مي
العمومية عن بقبة اهليئات وهو تعيني أو اعتماد حماسبني عموميني هلا من قبل وزير املالية يكلفون بتحصيل إيراداهتا 

 2ودفع نفقاهتا والقيام بكل العمليات املالية احملاسبية.

                                           
 .مرجع سبق ذكرهاملتعلق باحملاسبة العمومية،  ،21-90القانون من املادة األوىل،   1
 .6ص ،مرجع سبق ذكره، منصوري الزين 2
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 الناجتة العمومية، وتلك قواعد احملاسبة على تطبق اليت واحملاسبية املالية بالعمليات يتعلق :المادي بالجان.4.2
 العموميني واحملاسبني إيراداهتا ونفقاهتا من طرف األمرين بالصرف بيانات أخر مبعىن العمومية، أو امليزانيات تنفيذ عن

 1وهي:
 اإليرادات والنفقات. تنفيذ -
 املمتلكات. تسيري -
 .اخلزينة عمليات إجناز -
 احملاسبة. مسك -
 عل أمهها:لتتميز احملاسبة العمومية جبملة من اخلصائص واألهداف،  :خصائص وأهداف المحاسبة العمومية.5
 :  فيما يليتكمن خصائص احملاسبة العمومية  :خصائص المحاسبة العمومية.5.1
تها لإلنفاق على أنشط األموال الالزمة ختصص الدولة لكل وحدة حكوميةحيث ، املوارد املالية متجددة سنويا -

 من خالل املوازنة العامة.
  .النظام املايل املوحد، مستمد من التعليمات املالية الصادرة من التشريعات إىل مجيع الوحدات احلكومية -
 .رية مفقودة يف الوحدات احلكوميةالشخصية االعتبا -
 كومية إىل: تقسيم الوحدات احل -

 :وهي الوحدات اليت حتصل إيرادات تفوق مصروفاهتا بكثري مثل مصلحة اجلمارك. وحدات إدارية 
 :وهي الوحدات اليت يقتصر نشاطها على النفقات، أو حتقيق إيرادات ضئيلة القيمة  وحدات غير إدارية

 نسبيا مثل قطاعات الدفاع والصحة والتعليم.
 2مح لألفراد أو املؤسسات بتملكها.حلكومية، حيث اليسامللكية العامة للوحدات ا  -
يتميز النشاط احلكومي بتقدمي اخلدمات العامة بشكل مستمر إلشباع احلاجات حيث ال هتدف إىل حتقيق ربح،  -

 .ة للمواطنني، وليس لتحقيق الربحالعام
ال توجد سوق للمنافسة يف جمال تقدمي السلع، واخلدمات العامة اليت تؤديها الوحدات  حيثغياب حافز املنافسة، -

 3احلكومية.
 4التالية: األهداف حتقيق يف العمومية احملاسبة تطبيق من الغاية تكمن: أهداف المحاسبة العمومية.5.2

                                           
 .4، ص مرجع سبق ذكره، وين نصريةل 1
 .8ص  ،مرجع سبق ذكره، حممد مسعى 2
 .13، ص 2009عمان، ، الصفاء للطباعة والنشر والتوزيعدار الطبعة األوىل، ، المحاسبة الحكوميةنواف حممد عباس الرماحي،  3
 . 113، ص 1990، دار احملمدية، اجلزائر دروس في المالية العامة والمحاسبة العموميةحسني صغري،  4
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د اختالس، تبدي )غش، استخدامها سالمة ميس مبا أو التالعب أشكال مجيع من العمومية األموال محاية  -
 للحرص باستجابته مرتبط وجوده كون ظهوره منذ العمومية احملاسبة لنظام الرئيسي اهلدف اخل.......(، وهو

 العمومية. األموال محاية على
 يتجلىو ، أدائها العمومية وحتسني اهليئات تسيري العمومية احملاسبة اهتمامات بني فمن العمومية: اهليئات تسيري  -

تسمح  قبل من مستعملة تكن مل جديدة وتقنيات أساليب واستعمال اكتساب إىل سعيها خالل من ذلك
 ، ومعرفة:اهليئاتهذه  ملصاحل أحسن بتسيري
o العمومية؛ للهيئات املايل املركز 
o املقدمة؛ اخلدمات ومردود وأسعار تكاليف  
o الوطنية احملاسبة يف ونتائجها املالية العمليات دمج. 

 من النفقة املرجوة األهداف بتحقيق تسمح بطريقة العمومية األموال صرف اإلنفاق: أي يف الرشادة حتقيق -
 .ممكنة تكلفة بأقل

ة العمومية لة االلتزام بتقدمي تفسريات، وتربيرات عن أعمال الوحدءيقصد باملساللمساءلة: توفري املعلومات الالزمة  -
أو جهاز تنفيذي، أو قضائي له احلق يف طلب ذلك وميكن حصر املساءلة يف إىل السلطة التشريعية، أو أية جهة 

  مها:جانبني رئيسيني 
o ة للوحدة من أن املوارد املخصص للتأكد: هتدف احملاسبة العمومية إىل توفري املعلومات، المساءلة اإلدارية

 تراعي اجلوانب االقتصادية يفن الوحدة اإلدارية العمومية أالعمومية قد استخدمت بكفاءة دون إسراف، و 
 عملها، وكذلك هتدف إىل توفري املعلومات الالزمة لتقييم أداء الوحدات احلكومية.

o شريعات والقوانني بالت االلتزاممن  للتأكدهتدف احملاسبة العمومية إىل توفري املعلومات، : المساءلة المالية
التقارير وصدقها، أو التأكد من أن اإلنفاق قد مت السجالت املالية، وسالمة  انتظاماملالية، وكذلك مدى 
 املخصصة.  اتيف حدود االعتماد

كما هتدف احملاسبة العمومية أيضا  إىل توفري بيانات، ومعلومات ذات مصداقية حول نشاط القطاع العام، من  -
ن  األهداف ى مخالل حتقيق الشفافية واالستغالل األمثل للمال العام، وذلك هبدف الوصول إىل جمموعة أخر 

 املرجوة، واليت ميكن حتديدها يف النقاط التالية: 
  التحقق من احرتام تراخيص امليزانية يف جمال اإليرادات والنفقات، عن طريق الرقابة املالية قبل التصرف

للتأكد من أن التصرف يتم يف حدود اعتمادات وأغراض املوازنة، وسالمة إجراءاهتا يف حدود ، وأثناءه 
انني واللوائح، واإلجراءات املنظمة لكيفية التصرف، واحلدود اليت وضعت له مبا يكفل ترشيد النفقات القو 

 العامة يف حتقيق أهداف املوازنة العامة.
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  توفري نظام رقابة داخلي فعال يضمن محاية املال العام، إضافة إىل إثبات حقوق الدولة، والتزاماهتا املالية
 1الوفاء بالتزاماهتا.ومتابعة حتصيل حقوقها، و 

  توفري البيانات واملعلومات الالزمة لرسم السياسات، والتخطيط، واختاذ القرارات، والرقابة ملتابعة أداء
 الوحدات اإلدارية العمومية لتقيم أدائها. 

 حكام الرقابة على األصول اململوكة للوحدات اإلدارية العمومية حلمايتها، واحلفا  عليها من الضياع إ
 الختالس أو سوء االستخدام.وا
  حتقيق الرقابة اإلدارية الفعالة على إيرادات ونفقات الدولة للتأكد من اجلدية، والقانونية لإلنفاق على تنفيذ

 شيه مع القوانني، واللوائح املنظمة لذلك.ااألنشطة والربامج، واخلدمات ومت
  د الدويل. حيتاجها صندوق النقالالزمة اليتهات الدولية بالبيانات، واملعلومات اجلتزويد املستثمرين و 
 عددة لالقتصاد اعات، املتتزويد أجهزة اإلحصاء بالبيانات اليت تساعد على عمل اإلحصاءات املختلفة للقط

 2القومي.
ليه عتعد احملاسبة العمومية فرع من فروع احملاسبات األخرى، و  :المحاسبات األخرىبعالقة المحاسبة العمومية .6

 احملاسبات األخرى.بعض ها وبني إىل توضيح العالقة املوجودة بين العنصرسنتطرف يف هذا 
كل منتج، أو إن احملاسبة التحليلية هتتم حبساب التكلفة ل :عالقة المحاسبة العمومية بالمحاسبة التحليلية.6.1

ىل حتديد مدى خري إصول يف األخدمة مقدمة من قبل املؤسسات ذات الطابع االقتصادي، قصد حتليل النتائج، والو 
ن كان نشاطها يتميز أساسا بتقدمي خدمات ذات منفعة عامة إنه ميكن للهيئات العمومية، و أإال ، ربح كل منتج

فادة لكن ليس بنفس الكيفية والغرض يف املؤسسات االقتصادية، وإّنا حماولة االست التحليلية،ميكنها مسك احملاسبة 
 3خلدمات، ومهام املرافق العمومية.امنها قدر اإلمكان ملعرفة تكاليف وأسعار 

قتصادية تلتقي احملاسبة العمومية، واحملاسبة املالية للوحدات اال: المحاسبة الماليةبعالقة المحاسبة العمومية .6.2
 اختالفكون هناك أن ي متنعإال أن هذه اخلاصية ال  احملاسبة،يف كثري من النقاط املشرتكة، كون كل منها يعتمد على 

  :ذلك من خالل العناصر التاليةا، وسنوضح فيما بينه

 4تتمثل نقاط التشابه بني احملاسبتني يف:: أوجه التشابه أ.

                                           
    .11، ص مرجع سبق ذكره زهري،شالل  1
 . 14ص  ،سبق ذكرهمرجع ، نواف حممد عباس الرماحي 2
 .4-3، ص مرجع سبق ذكرهلوين نصرية،  3
 .17، ص مرجع سبق ذكرهنواف حممد عباس الرماحي،   4
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تعتمد كل من احملاسبة العمومية واحملاسبة املالية يف تسجيل أوجه نشاط العمليات استخدام القيد المزدوج:  - 
دائن  األخرو مدين أحدمها املالية على استخدام طريقة القيد املزدوج، ويعين ذلك أن كل عملية مالية هلا طرفان 

 بنفس القيمة.
 والذي يتكون من جمموعة من السندات: إن النظام احملاسيب يف كالمها واحد، من حيث الوثائق والمستندات -

داهتا مباشرة نتة، واحملاسبة املالية من واقع مسوجمموعة من الدفاتر والسجالت، حيث تسجل كل من احملاسبة العمومي
لنتائج عن طريق القوائم مث يتم استخراج ا ،إىل دفرت اليومية، مث الرتحيل إىل دفرت األستاذ العام، وتبويبها يف اجلداول

 لية. املا
ثل احلساب اخلتامي أما يف احملاسبة العمومية فهي مت ،هذه العمليات يف احملاسبة املالية متثل املوازنة واحلسابات اخلتامية

 فقط.
تتفق احملاسبة العمومية واحملاسبة املالية على أن النقود هي وحدة القياس إلثبات قيمة وحدة القياس: من حيث  -

وحدة النقود بغض النظر عن القدرة الشرائية، وذلك تعبري عن اإليرادات والنفقات الصفقات املالية، مع ثبات 
 واألصول واخلصوم.

يعتمد كال النوعني من احملاسبة على فرضية االستمرار حيث أن طبيعة النشاط احلكومي نشاط االستمرارية:  -
ذلك  يفوشأهنا  ،العدالةأو الدفاع،  مستمر نتيجة الستمرار حاجات اجملتمع من اخلدمات احلكومية سواء األمن،

 شأن املؤسسات املالية اهلادفة للربح.
أي استقاللية السنوات املالية، حيث يتم إظهار نتائج  اشهر  12الفرتة احملاسبية تكون  الفترة المحاسبية : -

 األعمال لكل سنة على حدى، وذلك بتحميلها مبا خيص اإليرادات والنفقات.
ى لفئات املستخدمني عنىمتتفق كال احملاسبتني من حيث قياس وتوصيل املعلومات املفيدة ذات : توفير المعلومات -

 يف شكل قوائم مالية،  وتقارير دورية وختامية لفرتة النشاط.
 1ترتكز هذه األوجه يف النقاط التالية:: أوجه االختالف ب.
ق يف املؤسسات رحبي، بينما احملاسبة املالية تطبالاحملاسبة العمومية تطبق يف املؤسسات ذات الطابع اإلداري غري  -

 ذات الطابع الرحبي.
 ند على النظامت، أما احملاسبة املالية فتس1990أوت  15يف املؤرخ 21-90تستند احملاسبة العمومية إىل القانون  -

 .2007نوفمرب  25املؤرخ يف  11-07قانون  من خالل" الصادر scfاملايل " احملاسيب

                                           
 .3، ص مرجع سبق ذكرهلوين نصرية،   1
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هتدف احملاسبة العمومية أساسا إىل حصر النفقات واإليرادات العامة، وضبطها واحملافظة على املال العام لكن  -
م املالية ئاحملاسبة املالية هتدف إىل حتديد نتيجة أعمال املشروع، وإظهار مركزه املايل، وذلك من خالل إعداد القوا

 واحلسابات اخلتامية.
بدأ العمومي، يف حني أن أهم م بة العمومية هو الفصل بني األمر بالصرف واحملاسباملبدأ األساسي للمحاس -

 للمحاسبة املالية هو مبدأ القيد املزدوج.
م النشاط يىل تقيإاحملاسبة الوطنية نظام حماسيب دويل يهدف  : عالقة المحاسبة العمومية بالمحاسبة الوطنية.6.3

االجتماعي القومي لكل بلد، فهدفها حتديد وضبط العالقات بني كل بلدان اهليئة األممية لتحديد اشرتاكاهتا، 
وإمكانية إقراضها، فالعالقة بني احملاسبتني هتدف إىل تقدير العمليات اإلدارية، وإدخاهلا يف تقدير القدرات االقتصادية 

 1للبالد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
روحة دكتوراه يف   ، أطإشكالية تطبيق المحاسبة التحليلية في اإلدارة العمومية دراسة حالة قطاع الخدمات الجامعية بورقلةحممد اخلطيب ّنر،  1

 .62، ص 2014، 2013مرباح ورقلة، اجلزائر، العلوم االقتصادية غري منشورة، جامعة قاصدي 
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 المحاسبة العمومية وأعوان مبادئ: المحور الثالث
ن التسيري املايل للهيئات واإلدارات العمومية ملعايري خصوصية، اليت تنشأ مخيضع : مبادئ المحاسبة العمومية.1

خالل النظام املتبع والنصوص واملمارسة امليدانية، ويبقى وضع هذه املبادئ حيز التطبيق شرطا أساسيا لكل مرحلة 
 .ذه احملاسبةألهنا أساس هاملراحل اليت ختص جمال تطبيق احملاسبة العمومية، ومن الضروري عرض هذه املبادئ، من 

واحملاسب  مبدأ الفصل بني األمر بالصرفاملبدأ االداري ) عدة مبادئ لعل أمههاتقوم احملاسبة العمومية على وعليه 
التمييز بني مبدأ القانوين )واملبدأ ، (ت للنفقاتختصيص اإليراداعدم احملاسيب أو التقين ) مبدأ بدأ امل، و (العمومي

 .(الفرصة والتنظيم أو التمييز بني الشرعية واملالءمة
  :المبدأ االداري ) مبدأ الفصل بين األمر بالصرف والمحاسب العمومي(.1.1

 (مونتسيكيولصاحبها)السلطات  من دون شك أن مبدأ الفصل يف احملاسبة العمومية مستمد من فكرة الفصل بني 
ا يف احملاسبة العمومية، وهو أساس العمل يهذا املبدأ أساسيعترب  ، كما1يف جمال القانون الدستوري والعلوم السياسية

اإلداري الذي ترتكز عليه كل فلسفة إدارية ومالية عمومية، وهو يعترب كمبدأ ضروري لكل تنظيم عقالين متوازن 
 إنففصل التام بني مهام ومسؤوليات كل من األمر بالصرف، واحملاسب العمومي، ومنه وفعال، ويقوم على ال

 2:رحلتنيالعمليات املالية للهيئات العمومية تتم عن طريق م
عها وفيها يتوىل األمر بالصرف تنفيذ امليزانية من خالل االلتزام بالنفقات، وتصفيتها واألمر بدف: المرحلة اإلدارية -

 .ها واألمر بتحصيلها من جهة أخرىواثبات اإليرادات، وتصفيتمن جهة، 
فع النفقات الفعلي للميزانية، من خالل د حيث يربز دور احملاسب العمومي امللزم بالتنفيذ: المرحلة المحاسبية -

 وحتصيل اإليرادات.
اإليرادات ل النفقات العامة و واردة عليه يف جما واستثناءات هلذا الفصل واملالحظ أن هلذا املبدأ األساسي مربرات
 العامة ، واليت  نوجزها يف النقاط التالية: 

مهام األمر بالصرف واحملاسب العمومي متكاملة على الرغم من اختالف األدوار،  جند أن :مبررات الفصلأ.
 :  يف األيتفوائد الربرات و هذه املوتكمن 
 تسيري اعتمادات  األموال، فيري امليزانية وتسريتسيقانون احملاسبة العمومية يفرق بني إن : تقسيم المهام

مسندة فقط  هي مهمة  األموالسيريسة سلطة امليزانية، يف حني أن تامليزانية من مهام األمر بالصرف مبمار 
ية العمومية كل العمليات املال  فإنلفصل يف املهام ل اللمحاسب العمومي مبمارسة سلطة الصندوق، واعتبار 

                                           
1 ALI BISSAD, droit de la comptabilité publique, Edition HOUMA, 2004, p 16. 

 .6، ص مرجع سبق ذكره، لوين نصرية 2
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ات عمومية تتضمن جمموعتني من األفعال، األوىل أفعال قانونية وإدارية، وتقنية، مثل من إيرادات ونفق
فهي أفعال تدخل ضمن ، إصدار سند حتصيل إيراد ... اخلتسمية موظف، ومنح صفقة، وكذالك 

اختصاص، ومهام األمر بالصرف، أما األفعال األخرى اليت تتطلب استخدام وتسخري األموال العمومية 
 1ال حماسبية، ومن اختصاص احملاسب العمومي.فهي أفع

 يسمح تطبيق مبدأ الفصل بني األمر بالصرف، واحملاسب العمومي بتحقيق وحدة : وحدة الصندوق
الصندوق للخزينة، ألن سلطة حيازة وتداول وحراسة املال العام هي من اختصاص احملاسب العمومي فقط 

يسمح بتطبيق وحدة الصندوق، حيث أن السيولة املتاحة والذي يكون تابعا لسلطة وزير املالية، مما 
 2 من طرف اخلزينة العمومية.ريللمحاسبني العموميني تودع حتت حساب واحد يس

 األمر بالصرف احلسابات اإلدارية، أما احملاسب العمومي فيمسك حسابات  ميسك: المراقبة المشتركة
شاف سابني واكتاحلالتسيري أي دخول وخروج األموال، وهذا ما يسهل عملية املراقبة عن طريق مقارنة 

  3.املخالفات وبالتايل حتديد املسؤوليات، كما تسهل املراقبة املتبادلة
 املكلف الشخص نفس هو ليس بالنفقة يلتزم الذي الشخص أن إقرار بعد: الغش أنواع كل محاربة 

 الفصل مبدأ فإن لذلك بتحصيله، املكلف الشخص نفس هو ليس العمومي اإليراد الذي يقرر أو بدفعها،
 غري حملها، يف استعماهلا أو سرقتها أو هلا املخصصة الوجهة غري عن األموال حتويل من الصعب جعل
 عن مبعزل يستطيع التصرف ال منهما ، والواحدصحيح والعكس احملاسب يراقب بالصرف اآلمر أن حيث
 على للحفا  كرس أساسي العمومي كمبدأ واحملاسب بالصرف اآلمر بني الفصل مبدأ عتربا لذلك اآلخر
 .أساليب الغش وكل التالعب أنواع كل من ومحايته العام املال

لثاين للمحاسبة العمومية فقد نص عليه يف الفصل الثالث من الباب اأما تطبيقات هذا املبدأ يف القانون اجلزائري 
التنايف بني وظيفيت اآلمرين بالصرف واحملاسبني العموميني، ونصت  املتعلق باألعوان املكلفني بالتنفيذ، حتت عنوان

فقد نصت على حضر أن يكون أزواج اآلمرين  56من قانون احملاسبة العمومية على هذا التنايف، أما املادة  55املادة 
 بالصرف حماسبني عموميني لديهم.

 جمال يفهناك استثناءات على هذا املبدأ : وااليرادات على المبدأ في مجال النفقات الواردة االستثناءاتب.
 :فيما يليتتمثل النفقات العامة وااليرادات العامة 

                                           
 .8-7، ص مرجع سبق ذكره ،منصوري الزين 1
 .119، ص مرجع سبق ذكره، شالل زهري 2
ماجستري، ختصص قانون عام فرع دولة ومؤسسات عمومية، كلية  رسالة، 1989للمحاسبة العمومية في الجزائر بعد النظام القانوني قاوي السعيد،  3

 .39ص  ،2012احلقوق بن عكنون اجلزائر، غري منشورة، 
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إن االستثناءات على هذا املبدأ يف جمال النفقات حمدودة جدا،  :االستثناءات في مجال النفقات العامة.1ب.
 :من املرسوم التشريعي رقم153يف املادة  التطرق إليهامت ، واليت ويتم اللجوء إليها لضرورات عملية، أو سياسية 

 .1993املتضمن قانون املالية لسنة 1993جانفي 19 يف املؤرخ 01/93
 وميكن تلخيصها يف األيت: 

 .الت الدفع بدون أمر بالصرف مسبقحا -
 حاالت الدفع بدون أمر بالصرف.-
 1يتعلق األمر باحلاالت التالية : : حاالت الدفع بدون أمر بالصرف مسبق -
 .الدفع بواسطة وكاالت التسبيقات -
 أصل رأس املال وفوائده املستحقة على قروض الدولة وكذا خسائر الصرف املتعلقة برأس املال. -
 النفقات ذات الطابع النهائي املنفذ يف إطار عمليات التجهيز العمومي املمول من مساعدات خارجية. -

احملدد لكيفية  1993ماي  05املؤرخ يف  108/93رقم:والسيما املرسوم التنفيذي ) بهوطبقا للتنظيم املعمول 
العمومية إنشاء مصلحة خاصة تسمى عادة  ، ميكن للهيئات)إنشاء وتنظيم وسري وكاالت اإليرادات والنفقات 

والسيما األمر  مومية،العالتقيد باإلجراءات املألوفة لتنفيذ النفقات  لدفع بعض النفقات دون التسبيقات،وكالة 
 2.ويتعلق األمر بالنفقات ذات الطابع االستعجايل أو ذات املبالغ الزهيدة املسبق،بالصرف 

 3:أيضا وهي يتعلق األمر هنا بثالثة حاالت : حاالت الدفع بدون أمر بالصرف -
 معاشات اجملاهدين، ومعاشات التقاعد املسددة من ميزانية الدولة. -
 رواتب أعضاء القيادة السياسية واحلكومية. -
املصاريف واألموال اخلصوصية، واألمر هنا يتعلق باعتمادات توضع حتت تصرف احلكومة الستخدامها بكل  -

حرية يف بعض األنشطة اخلاصة أو السرية، أي أن تسديد تلك املصاريف، أو قبض األموال ال خيضعان لقواعد 
 اخلاص.  احملاسبة العمومية يف تنفيذ النفقات العمومية، ومراقبتها حبكم طابعها

 احملاسب قبل من اإليرادات بتحصيل تتعلق : العامة االستثناءات على المبدأ في مجال اإليرادات.2ب.
 حقوق اجلمركية، احلقوق مباشرة، الضرائب الغري يف وتتمثل نقدا وهي اجلباية بالصرف، اآلمر تدخل دون العمومي
 اإليرادات.، وكذا وكاالت 4التسجيل

                                           
 .6، ص مرجع سبق ذكره، لوين نصرية 1
 .24ص ،مرجع سبق ذكره مسعي،حممد   2
 .121ص ،ذكرهمرجع سبق ، شالل زهري 3
 .7، ص مرجع سبق ذكره، لوين نصرية 4
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الضرائب غري  مثل أنفسهم،القاعدة يف جمال اإليرادات املثبتة حسب تصرحيات املدينني هبا  وهي: نقداالجباية  -
بني احملاس ذا النوع ميكن حتصيلها مباشرة منمن ه فاإليرادات اخل، ...وحقوق التسجيل  اجلمركية،املباشرة واحلقوق 

 بالصرف.بدون تدخل اآلمرين 
 املرسوم التنفيذي رقم ) الوكاالت على مستوى اهليئات العموميةيتم عادة إنشاء هذه  :اإليرادات وكاالت -

 باستثناء الضرائب ، واإلتاوات اليت تقرها قوانني اجلباية ، (خمتلف اإليرادات  لتحصيل   (السالف الذكر108/93
وكيل ف طبيعتها أن ختضع لإلجراءات العامة يف التنفيذ ، ، اليت ال ميكن حسب (واجلمارك ، واألمالك الوطنية
ملعنية ا بالصرف ويعتمده احملاسب العمومي املخصص ، يقبض مباشرة حصيلة اإليرادات اإليرادات الذي يعينه اآلمر

كل أسبوع على  (مث يقوم دوريا  أسعار خدمات مقدمة من طرف اهليئة العمومية املقصودة على سبيل املثال (
 1.بنقلها إىل صندوق هذا األخري (األقل
إن تعريف ومتييز  :(ز بين الشرعية والمالءمةيالتميأو الفصل بين الفرصة والتنظيم  مبدأ)المبدأ القانوني .2.1

،  2قدمي العمومي ويشكل موضوع نقاش وجدال احلدود بني الفرصة والتنظيم يشكل مشكلة كبرية يف نظامنا املايل
يف كيفية إجناز مهمة ، وذلك يف إطار تنفيذ  (السيما اآلمر بالصرف(الفرصة هي ترك املبادرة للموظف حيث أن 

إطار عملية  دائما يف (التنظيم هو العمل وفق القوانني والقواعد خاصة تلك املدرجة يف قانون املالية  امليزانية ، أما
ققة ة فالنتيجة احملأما يف إطار الفرص ، يف إطار التنظيم نبحث عن تطبيق أو عدم تطبيق القانون ، (تنفيذ امليزانية
 .هي اليت هتم
تتصف احملاسبة العمومية بطابعها القانوين، فهي تنسب إىل القانون العام وتأخذ فيه مكانة متميزة ، ويف السياق 

فقواعد احملاسبة العمومية صادرة من السلطات اخلاضعة للقانون العام كما أن جمال تطبيق هذه القواعد يتألف من 
كل األعمال اخلاصة ن  أفهم مطالبون بإتباعها، حيث  وبالتايل لى عملياهتم املاليةأشخاص معنويني تنطبق احملاسبة ع

، أي )قانونية على املسؤولني احرتام هذا املبدأو بتحضري التنفيذ يف إطار خمطط امليزانية هي أعمال قانونية حمضة، 
 3كذا مناسبتها مع احتياجات املؤسسة.و   )العمليات

ن كل ماهو شرعي، وقانوين يدخل يف مفهوم امليزانية من اختصاص احملاسب العمومي، وعليه مبوجب هذا القانون فا
تعلق فالشرعية أو القانونية ت ،بالصرف لألمرمة، كل ماهو صادر من قرارات شخصية ءبينما يدخل يف جمال املال

ر للقيام مبختلف طاملس وينبكل ماهو قانوين أي العمل وفق القوانني سارية املفعول، وال جيوز اخلروج عن اإلطار القان

                                           
 .26، صمرجع سبق ذكرهحممد مسعي،  1

2 Ali BISSAAD, op.cit, p42. 
4 Ali BISSAAD, op.cit, p11. 
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مة فتعين املبادرة للموظفني العموميني للقيام مبهامهم، ولكن دائما يف إطار القوانني املعمول ءأما املال، املهام املالية
 .هبا

إن الشرعية والقانونية هي يف الواقع ركيزة عمل كل من األمر بالصرف واحملاسب العمومي، حيث أن كالمها مرتبط 
وثيقا بتطبيق القوانني، ولكن يف بعض احلاالت يسمح هلم حبرية اختاذ القرار، الذي يرونه مالئما يف إطار  اارتباط

 1مول هبا.مهامهم ولكن يشرتط عدم التعارض مع القوانني املع
ة العمومية مبدأ تتبىن قواعد احملاسب: التقني ) مبدأ عدم تخصيص اإليرادات للنفقات (المحاسبي أو المبدأ .3.1

عدم ختصيص اإليرادات للنفقات، حبيث أن املبلغ اإلمجايل لإليرادات يستعمل لتغطية كل النفقات العمومية دون 
 .ةايراد معني لتحقيق نفقة معين ختصيص

نعين به أنه الخيصص إيراد معني من وجوه اإليرادات لإلنفاق على وجه معني من وجوه  :المبدأ التقني تعريف.أ
النفقات، وإّنا يهدف إىل إدراج كافة اإليرادات والنفقات يف املوازنة العامة دون أي مقاصة بينهما، أي بعبارة أخرى 

 2ية بينهم.مبدأ عدم ختصيص اإليرادات للنفقات مينع وجود رابطة قانون
 3تنتج عن هذا املبدأ قاعدتان أساسيتان يف تنفيذ امليزانية، ومها: :نتائج تطبيق المبدأ التقني. ب
 اهليئة هبذه اخلاصة النفقات لكل تستعمل مصدرها، فهي كان مهما عمومية هليئة السيولة كل :األولى القاعدة -

 حساب إال ميتلك أن العمومي للمحاسب ميكن ال أنه هي والنتيجة النفقات، طبيعة كانت ومهما العمومية،
 .العمومية اهليئة هبذه خاص واحد بريدي وحساب واحد، صندوق

 من طرف الدولة ومسرية هلا، ملك الوقت نفس يف هي العمومية، للهيئات النقدية السيولة كل :الثانية القاعدة -
 للدولة. العامة امليزانية نفقات لتغطية تستعمل اإليرادات كل أن إذ
ددة قانونيا، للنفقات عدة استثناءات حم االيراداتيقبل مبدأ عدم ختصيص : االستثناءات على المبدأ التقني .ج

املتعلق بقوانني املالية، على ختصيص  1984 جويلية 07املؤرخ يف  17-84من القانون رقم  8حيث تنص املادة 
 4:والية احلاالت االستثنائية املإيرادات معينة لتمويل دفع نفقات معينة دون غريها من النفقات العمومية يف

 امللحقة. امليزانيات  -
 للخزينة. اخلاصة احلسابات -
 االعتماد. استعادة ملسامهات املخصصة ألموال،ا على تسري اليت العامة امليزانية ضمن اخلاصة احلسابية اإلجراءات -

                                           
 .11ص  ،ذكرهمرجع سبق  ،الزين يمنصور  1
 .288، ص 2008، دار جامعة اجلديدة، اإلسكندرية، مصر، مبادئ المالية العامةزينب حسني عوض اهلل،  2
 .12، ص مرجع سبق ذكره، نالزي يمنصور   3
 .املالية بقوانني املتعلق، املعدل واملتمم 1984جويلية  07املؤرخ يف ، 17-84القانون من ، 8املادة  4
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عض ب يقرر إنشاؤها أو إلغاؤها مبوجب قانون املالية ، وهي ميزانيات يستدعيها حسن سري :الميزانيات الملحقة -
مبيزانية الدولة ،  حقتلميزانيات مستقلة  املرافق العامة القائمة بنشاط صناعي أو جتاري ، حيث توضع هلذه املرافق

بارية إعطاء الشخصية املالية املستقلة للمرفق العام وليس الشخصية االعت كون سوىيويف هذه احلالة ال يعدو األمر أن 
رغبة يف تطبيق للويرجع السبب يف رصد ميزانيات ملحقة بامليزانية العامة للدولة إىل مثل هذه املرافق  املستقلة ،

 .تتسم بالتعقيد واجلمود اط اخلاص عليها بدال من القواعد احلكومية اليتالقواعد املتعلقة بالنش
 إلطار الذي يسجلاليت يقصد هبا ا للخزينة،الثاين هو احلسابات اخلاصة  االستثناء :بالخزينةالحسابات الخاصة  -

 وتسجل خروج امة،عإيرادات  وال تعترب هبا،دخول أموال إىل خزينة الدولة مبناسبة بعض العمليات اخلاصة اليت تقوم 
 1.أموال منها وال تعترب نفقات عامة

 :ييف ستة فئات ه هذه احلسابات اليت تُفتح من خالل قانون املالية17/84قانون  من 48حصرت املادة قد و 
  .حسابات التجارة -
 .حسابات التخصيص اخلاص -
 .حسابات التسبيقات-
 .حسابات القروض-
 .احلكومات األجنبيةحسابات التسوية مع -
 حسابات املسامهة-
 مها: نيقاعدتينبثق عنه مبدأ عدم ختصيص إيرادات معينة لتغطية نفقات معينة جتدر االشارة إىل أن و 

ما  مه أي كل أموال املؤسسة العمومية عمومية،وحدة األنشطة املالية لكل مؤسسة  إن :الصندوققاعدة وحدة  -
اب جاري وجود صندوق واحد وحس نفقاهتا مهما كانت طبيعتها وينتج عن القاعدةكان مصدرها تستعمل لتغطية 

ة ومبوجب ترخيص من وزارة املالي واحد،صندوق  لهالعمومي  احملاسبفإن  وبالتايل عمومية،واحد لكل مؤسسة 
ندوق صتوضع يف  فقاعدة وحدة الصندوق تعين أن كل األموال العمومية جيب أن واحد،بريدي  حساب جاري

 2.واحد حتت مسؤولية ورقابة وزارة املالية

                                           
 .404ص ،2005اجلامعية، اجلزائر،ديوان املطبوعات الثانية،  الطبعة، المالية العامة اقتصادياتحمرزي، حممد عباس  1
، 2009/2008 اجلزائر،ة جامع والتسيري،االقتصادية  كلية العلوم  ،ماجستري رسالة ،الجزائرالرقابة المالية لتنفيذ ميزانية الدولة في  سعودية،حممد  2
 .4ص
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وتطبيقا ملبدأ عدم التخصيص مينع احملاسب العمومي أن خيصص مبلغا معينا يف حساب الصندوق لتسديد نفقة 
معينة دون غريها، وبالتايل كل السيولة املتوفرة يف حساب الصندوق أو احلسابات اجلارية لدى البنك املركزي تستعمل 

 ل النفقات العمومية دون متييز.لتسديد ك
جيب أن تودع كل األموال العمومية لدى اخلزينة العمومية مهما كانت طبيعة ممتلكها سواء  : قاعدة وحدة الخزينة -

 كانت للدولة أو للجماعات احمللية )البلدية والوالية( أو للمرافق العمومية ذات الطابع االداري.
توضع  واألموال العمومية تشكل مجلة االستعدادات املالية اليت الدولة،من قبل  تسرياخلزينة ويف نفس االجتاه فإن 

ية األموال اليت متتلكها اجلماعات احملل كما أن  الدولة،حتت تصرف املؤسسات العمومية واليت تسري من طرف 
 يف حساب خبزينة الدولة. واملؤسسات العمومية يكون ِلزاما عليها إيداعها

إن أعوان احملاسبة العمومية يشرتكون يف حتريك سيولة األموال العامة سواء باإلنفاق،  :المحاسبة العموميةأعوان .2
أو التحصيل أو املراقبة، حيث يقوم كل منهم بالدور املكلف به، وتتمثل هذه األعوان يف األمر بالصرف، احملاسب 

 لصرف.االعمومي،  واملراقب املايل، ووكيل 
كل إىل   العنصرا سنتطرق يف هذعليه يقوم األمر بالصرف بتنفيذ املوازنة يف شقها اإلداري، و  :رفاألمر بالص.1.2

 مسؤولياته والتزاماته........(.وأنواعه، وحتديد مهامه، و  تعريف األمر بالصرفما تعلق هبذا اجلانب ) 
  التالية:: لألمر بالصرف عدة تعاريف نوجز بعضها بالطريقة تعريف األمر بالصرف.1.1.2

عرف األمر بالصرف بأنه الشخص الذي يعمل باسم الدولة، واجملموعات احمللية، أو املؤسسات العمومية ويقوم  -
  1بعملية التعاقد، وبتصفية دين الغري، أو بتحصيل اإليرادات العامة، ويأمر بصرف النفقات.

هتا امؤسسعملية تتعلق بأموال الدولة و فيذ "كل شخص يؤهل قانونا لتن على أنه: 21-90يعرفه القانون  -
 2.اكون منتخبكما ي  اوقد يكون اآلمر بالصرف معين العامة،النفقات العامة و  لإليراداتمجاعاهتا العمومية بالنسبة و 

ليات لتنفيذ العم مؤهلمن نفس القانون السابق فإنه يعد آمرا بالصرف كل شخص  07حسب نص املادة رقم -
 3التالية:
 والتصفية واألمر بالتحصيل: وتشمل اإلثبات اإليرادات عمليات على. 
 والتصفية واألمر بالدفع: وتشمل االلتزام عمليات على اإليرادات. 

                                           
 .131ص  ،2005 اجلزائر، ،اجلامعيةالوطين للمطبوعات  لديوانا ،العامةالمالية  زغدود، على 1

 2 املواد،1-2، من القانون 90-21، املتعلق باحملاسبة العمومية، مرجع سبق ذكره.
 3 املادة 07، من القانون 90-21، املتعلق باحملاسبة العمومية، مرجع سابق.
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يعد األمر بالصرف يف مفهوم هذا القانون كل شخص : '' كالتايل  21-90قانون المن  23املادة كما عرفته -
 1:'' تنفيذ العمليات التاليةليؤهل 
 الذي يتم مبوجبه تكريس حق الدائن العمومي.  ءإثبات اإلجرا -
 تصفية اإليرادات بتحديد املبلغ الصحيح للديون الواقعة على الدين لفائدة الدائن العمومي، واألمر بتحصيلها. -
 اإللتزام باإلجراء الذي يتم مبوجبه إثبات نشوء الدين. -
 حتديد املبلغ الصحيح للنفقات العمومية. -
فة هلا من بني  أو االنتخاب لوظينيمبوجبه دفع النفقات العمومية، خيول التعي يأمرحتديد حواالت اإلجراء الذي  -

 ذه الصفة مع انتهاء هذه الوظيفة.صالحيات حتقيق هذه العمليات، صفة األمر بالصرف قانونا، وتزول ه
بالصرف  بالصرف الرئيسي، واألمر مها األمرو لألمر بالصرف  صنفني أساسينيهناك  :أنواع األمر بالصرف.2.1.2

 ختصاصاهتم إىل غريهم.إالثانوي، وميكن يف حالة غياهبم تفويض 
 كما يلي:يعرف  : األمر بالصرف الرئيسيأ. 
إصدار أوامر ويقوم ب السلطة املمنوحة هلا ترخيصات امليزانية مباشرة دون أي وسيط ويرأس قمة اهلرم اإلداري، هو -

، نويالعتمادات لفائدة اآلمر بالصرف الثااضد املدينني وأوامر تفويض  وأوامر اإليراداتالدفع لفائدة الدائنني 
يعد األمرين بالصرف الرئيسني هم: املسؤولون املكلفون بالتسيري املايل  21-90قانون المن  26حسب املادة و 
صرفون حلساب الوالة عندما يت ، وكذاوأيضا الوزراء، الوطين ، وجملس احملاسبةالشعيب لمجلس الدستوري ، واجمللس ل

 الوالية، وكذلك رؤساء اجملالس الشعبية البلدية عندما يتصرفون حلساب البلدية.
ملستفيدة اوهناك أيضا املسؤولون املعينون قانونا على املؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري، وعلى مصاحل الدولة 

 2.امليزانية امللحقةمن 
م سواء كان ويف السياق فإن األمرين بالصرف الرئيسيني خيتلفون حسب النطاق الذي ميارسون يف إطاره اختصاصاهت

توى الدولة مس وعليه فعلى ،على مستوى اجلماعات احمللية أو املؤسسات العامة الوطنية على مستوى الدولة أو
ة يأمرون غريهم بتحصيل اإليرادات وصرف النفقات سواء كان ذلك بالنسب فالوزراء هم اآلمرين بالصرف الرئيسيني

ساهتا الوالئية أما على مستوى اجلماعات احمللية ومؤس، امليزانيات امللحقة لة أو احلسابات اخلاصة للخزينة و مليزانية الدو 
ملخصصة للمجلس سبيقات اوحبكم القانون فإنه أيضا آمر بالصرف بالنسبة للت، بالصرف  األمر له صفة فالوايل

حلواالت ووضع  بالصرف فيما يتعلق بإصدار ا اإال أن رئيس اجمللس الشعيب البلدي آمر ، التنفيذي الوالئي والبلدي 

                                           
 .مرجع سابق، املتعلق باحملاسبة العمومية ،21-90 من القانون، 23املادة  1
 .مرجع سابقالعمومية، املتعلق باحملاسبة  ،21-90 من القانون ،26املادة  2
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د اآلمر بينما يف املؤسسات العامة الوطنية فاألمر فيها اختياري فقد يتحد، جملموع إيرادات البلدية احملصلة كشوفات
دير اجلامعة ممثال ذلك س ويف حالة عدم ذكره، يكون مدير املؤسسة هو اآلمر بالصرف و بالصرف يف قانون التأسي

  1هو اآلمر بالصرف بالنسبة للجامعة والكليات التابعة هلا.
هو الذي يصدر حواالت الدفع لفائدة الدائنني يف حدود االعتمادات املفروضة وأوامر  :األمر بالصرف الثانويب. 

 .ة، فهو مسؤول بصفته رئيس املصاحل غري املمركزة على عملية تنفيذ امليزانياملديننياإليرادات ضد 
فاألمر بالصرف الثانوي هو مسؤول عن تنفيذ العمليات بالنسبة مليزانية الدولة بصفته رئيس مصلحة إدارية غري 

 بالصرف. ممركز، وله صالحيات بإمكانية تنفيذ عمليات اإلثبات، االلتزام، التصفية، واألمر 
 ينجزونو  ممركزة غري مصاحل رؤساء بصفتهم املهمة هذه يباشرون الثانويني بالصرف ينمر على هذا األساس فإن اآل

 بالصرف اآلمر الوزير من بتفويض فيه املعينني اإلقليمي اإلطار يف و اختصاصهم جمال حدود يف امليزانية عمليات
 بالنسبة الثانويني بالصرف ينتوقيع، ويتمثل اآلمر  تفويض أو سلطة تفويض يكون أن املمكن الرئيسي، حيث من

 (،.......الصحة )النقل، الرتبية، من وزارة لكل التابعني الواليات ومديري اجلهويون يف كل من املدراء للدولة
 كآمر السفري و القنصل جند حيث  اخلارج يف للجزائر القنصليات و الدبلوماسية البعثات مستوى على وكذلك
 2بالصرف الرئيسي أو االبتدائي. اآلمر وه الذي اخلارجية وزير ثانوي قبل بالصرف

لكل أمر بالصرف أن يفوض توقيع املوظفني العاملني،  21-90قانون اليعطي : األمر بالصرف المفوضت. 
 3وذلك يف حدود الصالحيات املخولة هلم، وحتت مسؤولياهتم، ويكونون دائمني، وبالشروط التالية: 

 أن يكون آمـر بالصرف؛ -
 أن يكون التفويض يف حدود اختصاص اآلمر بالصرف؛ -
 رفيـه؛انتهاء مهام أحد ط أن يكون تفويض اإلمضاء لصاحل موظف مرسم، وهذا التفويض شخصي يـزول مبجـرد -
ينفذ فوض بالصرف امل اآلمــرحيث أن أن يكون املوظف موضوعاً حتت السلطة اإلدارية املباشرة لآلمر بالصرف،  -

الصرف الرئيسيون األصلي، ويستطيع اآلمرون ب املسؤولية تابعة لآلمر بالـصرف ولكن تبقىلصاحله العمليات املالية، 
يبلغ و غياهبم أو حصول أي مانع، وذلك مبوجب عقد تعيني حيرر قانوناً  تفويض سلطاهتم أو اسـتخالفهم فـي حالـة

 املعنـي؛ العمـومي للمحاسب
 .اآلمر بالصرف بالتفويض بنهاية وظيفة اآلمر بالصرف األصلي أو املوظف تهـي مهاموتن

                                           
  .132-131ص ص، ذكره مرجع سبقزغدود،  على 1
 .121 ص ،مرجع سبق ذكره، حسني صغري 2
 .مرجع سبق ذكره، ، املتعلق باحملاسبة العمومية21-90القانون من ، 29املادة  3
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 من مميزات نظام احملاسبة العمومية املطبق يف اجلزائر بعد استقالهلا تأسيس فئة خاصة :يدالوح بالصرف راآلم ث.
 138-73أحكام املرسوم رقم  ، إذ أنه مبوجب)األحادي  أو) الوحيدمن اآلمرين بالصرف مسيت باآلمر بالصرف 

ت التسيري املخصصة للمجالس التنفيذية للواليات أوكل اعتماداتواحملدد لشروط تسيري 1973 أوت 09املؤرخ يف 
 .إىل الوايل بصفته آمرا بالصرف وحيدا صالحيات تسيري هذه االعتمادات

 33-69األمر رقم  1969الوالية لسنة لقد كان تطبيق هذا النظام يف الواقع جتسيدا للتوجه الذي جاء به قانون 
ثل احلكومة مستوى الوالية يف يد الوايل بصفته مم واملتمثل يف تركيز السلطات املالية على1969 ماي 23ملؤرخ يف ا

 الدولة.وأمني سلطة 
غري  باالعتمادات يتعلق فيمابه وقد مسي الوايل باآلمر بالصرف الوحيد ألنه من جهة مل يكن يسري ميزانية خاصة 

وبالتايل  لوزارات،ااملسجلة يف ميزانية الدولة واخلاصة مبختلف  وإّنا كان يقوم بتنفيذ العمليات املالية للدولة،املمركزة 
 نوهو من جهة أخرى مل يكن آمرا بالصرف ثانويا أل العمليات،بالصرف رئيسيا هلذه  اآمر  مل يكن ممكنا اعتباره

 1.بل ختصص له هنائيا يف بداية كل سنة مالية له،مل تكن تفوض  االعتمادات
يطبق الوايل )1990 أفريل 07يف  املؤرخ 09/90من القانون  27أما حاليا هي أيضا حالة خاصة إذ تنص املادة 

ظيمي واملسجلة املنصوص عليه سنويا عن طريق تن بصفته اآلمر بالصرف الوحيد برامج التجهيز العمومي غري املمركز
 .) يف رقم دليله

 الغري العمومي التجهيز لعمليات تنفيذه يف للوايل يعود الوحيد بالصرف اآلمر اختصاص على هذا األساس فإن
 هاعلي يوافق الذي الوايل حتت سلطة املسجلة التجهيز للدولة ختص برامج مركزية الغري القطاعية فالربامج ممركزة، 
 الوحيد بالصرف واآلمر،احلكومة  حتدده الذي للتجهيز السنوي للربنامج وفقا وهذا املالية وزارة طرف من وتعتمد
 هي ينفذها اليت االعتمادات و به خاصة على ميزانية يتوفر ال ألنه رئيسي ليس فهو ،ثانوي ال و رئيسي ليس هو

 بواسطة تفويض أساس على له متنح مل االعتمادات ألن ثانوي ليس وهو، للدولة التجهيز من ميزانية اعتبارا موزعة
 2.للتجهيز السنوي الربنامج لتطبيق السنة بداية يف له منحتوإّنا  لالعتماد تفويض أمر

جيلها باسم شخص تس طابعها اجلغرايف يستحـسن ولكن حبكمهناك عمليات ذات طابع وطين، مما سبق نستنتج أن 
 .اآلمر بالصرف الوحيـد يكون الوايل هو الذي يعترب فـي هـذه احلالـة وعادة ماحملي كفء لتسيريها، 

لاّلممركزة، وهو اآلمر ا بالنسبة لعمليات التجهيز الالمركزية واملسجلة باسم الوايل يف نطاق عمليات جتهيز القطاعـات
 .والقطاعات الوزاريـةبالصرف الوحيد ألنّه ميثل مجيع السلطات املركزية 

                                           
 .3ص ،مرجع سبق ذكره مسعي،حممد  1
  .135، ص مرجع سبق ذكرهعلى زغدود،  2
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مر بالصرف يف هناية كل سنة بإعداد احلساب يلتزم األ: بالصرف األمر يمسكها التي المحاسبة طبيعة.3.1.2
 1يلي: ما يتضمنالذي و ا، عليه يشرف اليت احلكومية اإلداري للوحدة

احلسومات،  ذلك يف مبا إصدارها مت اليت اإليرادات حتصيل أوامر إمجايل تظهر جداول هي: اإليرادات محاسبة -
 .اإللغاءات أو
 :من كل جداول تظهر هي: االلتزامات محاسبة -

o التسيري. نفقات حجم  
o .حجم نفقات التجهيز امللتزم هبا بالنسبة إىل رخص الربامج، واعتمادات الدفع السنوية 

تبة عن ممارسة املرت العامة  افة إىل التزاماهتم ومسؤولياهتمإض :لتزامات اآلمرين بالصرف ومسؤولياتهمإ.2.14.
صرف خيضعون ، فإن اآلمرين بالرأسهالني عن إدارة وتسيري اهليئات املعينني أو املنتخبني على ؤو وظائفهم كمس

 اللتزامات خاصة مبمارسة صالحياهتم املالية ويضطلعون مبسؤوليات مرتتبة عن ذلك.
امهم ملزمون قبل بداية ممارسة مه االقتضاءإن اآلمرين بالصرف ومفوضيهم أو مستخلفيهم عند  االلتزاماتأ. 

نهم أو انتخاهبم ويتمثل هذا االعتماد يف تقدمي ما يثبت تعيي ،باعتماد أنفسهم لدى احملاسبني العموميني املخصصني
وكذا ّنوذج توقيعهم إىل احملاسبني، كما أهنم ملزمون مبسك حماسبة خاصة بتسيريهم املايل )احملاسبة اإلدارية(، وتقدمي 

 2نتائج هذا التسيري )احلسابات اإلدارية أو احملاسبية(، إىل هيئات املداولة التابعني هلا، وإىل جملس احملاسبة.حسابات 
 هي اليتو  بالصرف األمرين مسؤولية حتدد  21-  90القانون من  32املادة إن :مسؤولية اآلمرين بالصرفب. 

 البلدية الشعبية اجملالس ورؤساء والوالة  للوزراء بالنسبة والسياسية التأديبية املسؤولية فضال عن وجزائية مدنية مزدوجة
وذلك كما  رؤسائهم مواجهة يف الثانويني بالصرف األمرين حق يف فتسري التأديبية للمسؤولية بالنسبة أما والوالئية،

 استعمالو  صيانة على وجزئيا مدنيا لونؤو مس بالصرف :" اآلمرون21 - 90القانون من  32املادةنصت عليه 
 املنقولة جرد للممتلكات مسك على شخصيا لونؤو مس فهم الصفة وهبذه العمومية األموال من املكتسبة املمتلكات
 3."هلم املخصصة أو املكتسبة والعقارية

 احلياة يلعبه يف والدور الذياآلمر بالصرف سهلة التنظيم إذا اعتمدنا على اختصاصاته  ةويف السياق فإن مسؤولي
 املعينني.و وّنيز بني املنتخبني  بالصرف،ولوضع نظام واضح هلذا اجملال نرجع إىل أصناف اآلمر  اإلدارية،

                                           
اجلزائر،  يجل،ججامعة حممد الصديق بن حيي  التسيري،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم   ،العموميةأساسيات المحاسبة  مرغيت،عبد احلميد  1

 . 15ص ، 2015

 .مرجع سبق ذكره، املتعلق باحملاسبة العمومية، 21-90 قانونالمن ، 24املادة  2
 .سابقمرجع ، املتعلق باحملاسبة العمومية، 21-90من القانون ، 32املادة  3
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ة الشعبية البلدي ورؤساء اجملالسضمن هذا الصنف كل من الوزراء  ليدخ :المنتخبمسؤولية اآلمر بالصرف .1ب.
 وميكن أن ،صالحيات حتقيق عمليات اإليرادات والنفقاتالوكل من املسؤولني املنتخبني للقيام بوظائف هلا من بني 

 :تقوم مسؤولية هؤالء على ثالثة أشكال
نفيذ تإىل فكر الرتمجة املالية لسياسة معينة موضوعة على شكل ميزانية ومنه فاملكلفون ب تستند مسؤولية سياسية -

االعتمادات املالية، وهذا ما يؤدي إىل عزل اآلمر  هذه امليزانية يكونون حمل مساءلة من طرف اهليئة اليت أقرت
 :وهناكبالصرف بسبب املخالفات املالية اليت ارتكبها 

و  أللوزراء أمام أعضاء الربملان حيث ميكنهم استجواب أعضاء احلكومة وتوجيه أسئلة شفوية  ةيمسؤولية سياس -
 .يوما30الل أجل أقصاه خكتابية، وتكون اإلجابة 

 وتنتهي مهامه عن طريق االقرتاع منه،عندما يسحب اجمللس ثقته  لرئيس اجمللس الشعيب البلدي مسؤولية سياسية -
النوع من املسؤولية سهل التقدير وصعب التطبيق ألن اآلمر  أعضاءه، هذا( ثلثي 2/3وبأغلبية ) ،العلين بعدم الثقة

 .السياسيةالصرف ميكنه دائما إثبات فعله بالنظرة ب
املسؤولية أساسها اخلطأ الشخصي الذي قد يرتكبه اآلمر بالصرف عند تنفيذه للعمليات  هذه مدنية:مسؤولية  -

 عقوبات الناجتة عنفتطبيق الذلك، املالية املوكلة إليه، والضرر الذي ميكن أن يلحق اهليئة العمومية املعنية من جراء 
 .حام املسؤولية لآلمر بالصرف يعين إجباره على تعويض ذلك الضرر من ماله اخلاصاق
هذه املسؤولية يف حالة ارتكاب اآلمر بالصرف جلرائم مالية ينص عليها القانون  تطبق مسؤولية جنائية أو جزائية: -

الفة ومنه اآلمر بالصرف الذي يرتكب خم، وغريها من اجلرائم ،التزوير، الغشاجلزائي صراحة: الرشوة، االختالس، 
 يكون هلا وصف اجلرمية اجلزائية وفقا لقانون العقوبات يكون مبدئيا حمل مساءلة جزائية من طرف املايل،يف التسيري 

 .اجلهة القضائية املختصة
به باقي أصناف اآلمر بالصرف من غري املنتخب وتقوم مسؤوليته  ونعين :المعينمسؤولية اآلمر بالصرف .2ب.
 :اشكال خمتلفة هي( 03) ثالثة على

بالصرف الذي يرتكب خمالفات يستحق عقوبات تأديبية تطبق عليه من طرف رئيسه  راآلم :تأديبيةمسؤولية  -
السلمي، وتؤثر على مساره املهين، وكل هذه العقوبات واإلجراءات التأديبية منظمة يف النظام العام للوظيفة العمومية 

 .الثانوي آلمر بالصرفخاصة باهذا النوع من املسؤولية  ق...( ويتعل)كالتأخري يف ترقيته، تنزيل أو ختفيض درجته
بالصرف  آلمرامسؤولية فيها تقع هذا النوع من املسؤولية لنفس األسباب والظروف اليت  ذينف :مدنية مسؤولية -

املتعلق باحملاسبة العمومية على: اآلمرون بالصرف مسؤولون على  90/21من القانون  31املادة  املنتخب، وتنص
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د اليت يرتكبوهنا واليت ال ميكن أن تكتشفها املراقبة احلسابية للوثائق وذلك يف حدو األفعال الالشرعية واألخطاء 
 .األحكام القانونية املقررة يف هذا اجملال

ة مسؤولون وهبذه الصف، كما أهنم مسؤولون مدنيا على صيانة واستعمال املمتلكات املكتسبة من األموال العمومية
 .لة والعقارية املكتسبة أو املخصصة هلمشخصيا على مسك جرد للممتلكات املنقو 

ي تطبق يف حالة ارتكاب اآلمر بالصرف جلرائم مالية منصوص عليها يف القانون اجلنائمسؤولية جنائية أو جزائية:  -
ا ن اآلمرون بالصرف مسؤولون مدنيأاملتعلق باحملاسبة العمومية على  90/21من القانون  32وتنص املادة ، اجلزائري
 .على صيانة واستعمال املمتلكات املكتسبة من األموال العموميةوجزائيا 
ريه، غلآلمر بالصرف جمموعة من الدفاتر والبطاقات ميسكها هو دون  :دفاتر وبطاقات اآلمر بالصرف.5.1.2
 :يلي فيماسنوضحها  واليت

 :ا، مبلغها، رقمهفيها كل الطلبيات قبل تقدميها إىل املورد بتسجيل  يثبت بطاقة متابعة الطلبيات
واسم املورد مع القيام بطرح مبلغها من الرصيد القدمي للحصول على الرصيد اجلديد  وتارخيها،

 :وحتمل هذه البطاقة املعلومات التالية
o االعتماد املفتوح، السنة املاليةاحلساب، بيان  ،رقم احلساب ،اسم املؤسسة. 
o هذه البطاقة من توفر االعتماد املايل الكايف للطلبية، كما تسمح مبتابعة وضعية  تسمح

 .بهمول حينها ويف إطار القانون املعيف تخذ كل القرارات املتعلقة هبا تالطلبيات حىت 
  من حيث الشكل بطاقة متابعة الطلبيات إال أهنا تكون خاصة  هتشب :النفقاتبطاقة متابعة

الرصيد  خرج دائماويست ومبلغها وتارخيها واسم املستفيد احلوالة،رقم  ويسجل فيهاالدفع، حبواالت 
ماد هذه البطاقة من معرفة مدى كفاية االعتالسابق، ومتكن اجلديد بطرح مبلغ احلوالة من الرصيد 

لى االعتماد املفتوح مما يساعد اآلمر بالصرف ع امتالككما تسمح مبعرفة نسبة ،  لتسديد النفقة
 .ذ القرارات الالزمة يف الوقت املناسباختا
  بطاقة متابعة النفقات املستعملة من طرف احملاسب العمومي إال انه ال هيشب :النفقاتسجل 

 .حيتوي على اجلانب اخلاص باحلسابات اخلارجة عن إطار امليزانية
  وحتتوي علىختصص بطاقة لكل مورد يتعامل مع املؤسسة  :الموردينبطاقة متابعة: 

o نة املاليةالس 
o اسم املؤسسة 
o  رقم احلساب الربيدي اإلداري، اهلاتف،التسجيل  العنوان، رقم ،املورد )االسمبيان...... 
 مورد.تسمح هذه البطاقة من معرفة حجم املعامالت مع كل كما                         
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 الذي حيدد شروط إدارة  26/05/1987املؤرخ يف  131-87بناءا على املرسوم رقم  :دفتر الجرد
بناءا على القرار املؤرخ يف و  ، ذلكت يضبط كيفياة للدولة وتسيريها و العامة التابعو أمالك الدولة اخلاصة 

ن من قانو  35بناءا على املادة و  جرد املنقوالت، الذي يضبط املنوال النموذجي لسجل 21/07/1987
هيزات جت، السابق الذكر فإن سجل اجلرد هو دفرت مرقم يسجل فيه كل ممتلكات املؤسسات  90/21
ملؤسسة حيث يعطي ملمتلكات ا األجهزة اإللكرتونية يف حينها مثل: االستهالكمستهلكة ) لوازم غريو 

ليت تظهر يف ا جعية هيأرقام مرجعية تسجل عليها بشكل ال يسمح باختفائها بسهولة ،وهذه األرقام املر 
 د(.سجالت اجلر 

 :يسجل فيه كل سندات التحصيل اليت يصدرها األمر بالصرف ويضع املعلومات  دفتر سندات التحصيل
 :اآلتية
o رقم سند التحصيل وتاريخ إصداره. 
o  الدينمبلغ. 
o  املاليةالسنة. 
o اسم ولقب املدين وعنوانه. 

 حينها واختاذ كل اإلجراءات القانونية اإلدارية يف للتكفل هبا،وترسل سندات التحصيل إىل احملاسب العمومي         
 (.الدينللتحصيل )حتصيل مبلغ 

اجملال  يرتك بينمايتم تنفيذ املوازنة العامة من قبل األمر بالصرف يف شقها اإلداري،  :المحاسب العمومي.2.2
 .العمومي مبتابعة الشق احملاسيب للمحاسب

  يعرف احملاسب العمومي كما يلي: :تعريف المحاسب العمومي.1.2.2
مصلحة  حماسبيا، أو رئيس يسمى عوناو احملاسب العمومي هو الذي يشتغل يف مؤسسة عمومية ذات طابع إداري  -

   1ة.احملاسب
يعترب حماسبا عموميا كل شخص يعني بصفة قانونية للقيام بتحصيل اإليرادات ودفع النفقات العمومية وضمان  -

 2املستندات واألموال والقيم واملمتلكات مع القيام مبسك حماسبة منتظمة حلركة املوجودات.حراسة 
ن فضال عباملهام التالية، للقيام على أنه كل شخص يعني قانونا  21-90من القانون  33كما تعرفه املادة -

  :التالية بالعمليات 22و 18العمليات املشار إليها يف املادتني 

                                           
 .135ص  ،ذكرهمرجع سبق ، زغدود على 1
 .مرجع سبق ذكره، ، املتعلق باحملاسبة العمومية21/ 90من القانون ، 23املادة  2
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 دات، ودفع النفقات.حتصيل اإليرا -
 تداول األموال والسندات،  والقيم واملمتلكات والعائدات، واملوارد. -
 حركة احلسابات املوجودة. -
 1ضمان حراسة األموال أو السندات، أو القيم أو األشياء أو املواد املكلف هبا، وحفظها. -
اك غالبا ما يصدر عن وزير املالية أي أن هن وهذا التوظيفأن يكون موظفا منصبا  من خصائص احملاسب العموميو 

قبل وزير املالية،  نيتم تعيني احملاسب العمومي محيث  الوظيفية، تبعية احملاسب العمومي لوزير املالية من الناحية
 2لسلطته. وخيضع أساسا

 عدة أصناف لعل أمهها: للمحاسب العمومي  :أصناف المحاسب العمومي.2.2.2
 سجالت احملاسبة يف النهائي بإجراء القيد مكلفا يكون الذي احملاسب هو :الرئيسي المحاسب العموميأ. 

 3احملاسبة. ملراقبة جملس خيضع الذي التسيري حساب بإعداد يقوم حيث املالية للدولة، للعمليات
إجراءات ، املتعلق بتحديد 07/09/1991املؤرخ يف  313-91رقم  التنفيذي املرسوم من  31املادة لنص وفقا

 الرئيسيني احملاسبني بصفة يتصف وحمتواها، وكيفياهتا العموميون، واحملاسبون بالصرف اآلمرون ميسكها احملاسبة اليت
 :من كل للدولة التابعني

   : أساسيتنييتوىل مهمتني  : للخزينة المحاسبي المركزي العون - 
  وأمني اخلزينة  أمني خزينـة 48) أيتركيز كل احلسابات اليت يتكفل هبا احملاسبون الرئيسيون اآلخرون

 ) .الرئيسي وأمني اخلزينةاملركزي 
 .متابعـة احلساب املفتوح باسم اخلزينة العمومية على مستوى البنك املركزي 

الوزارات، فله  خاصة ميزانية علـى املـستوى املركـزي،هو املسؤول على تنفيذ امليزانية  : المركزيأمين الخزينة  - 
 .التجهيـز كـذا ميزانيـاتالدفع اخلاصة بنفقـات التـسيري و مهمة إجناز عمليات 

يدة عن العاصمة، وطنية بع يصعب يف بعض احلاالت على أمني اخلزينة املركزي أن يتابع عمليات خاصـة مبؤسـسات
 .تفويضاً ألمني اخلزينة الوالئي وهلذا مينح

ان يف الواقع يتكفل ك  يتكفل بعمليات اخلزينة، وال يهتم بتنفيذ عمليـات امليزانيـة، وإذا :الرئيسي أمين الخزينة - 
 ق الدولـةيتكفل مبعاشات اجملاهدين، ألهنا تعترب شبه ديون على عات املديونية، كماهبا بصفة مباشرة عند تغطية 

                                           
 .مرجع سابقالعمومية، املتعلق باحملاسبة  ،21-90 من القانون، 33املادة   1
 .مرجع سابقاملتعلق باحملاسبة العمومية،  ،21-90 من القانون ،34املادة  2
 .109ص  ،ذكرهسبق  مرجعزهري، شالل  3
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لى مستوى واليته، ع يتكفل مبهام تركيز العمليات اليت جيريها احملاسـبون الثـانويون الواليات: في الخزينة أمناء - 
الثانويون الصرف بصرفها اآلمرون ب نفقات الدوائر الوزارية على املستوى احمللي، أي تلك التـي يـأمر ويتوىل تنفيذ

 ) .اجلهويـةالتنفيذيون للمديريات  املدراء)
، ومن املهام األساسية عاشاتاملوتوزيـع كما ينـوب عن أمني اخلزينة الرئيسي فيما يتعلق بتوزيع األموال اخلاصة باخلزينة 

 .إيـراداهتـا حتصيلدفع نفقات ميزانية الوالية و ألمني اخلزينة الوالئي، 
 1األعوان المحاسبون للميزانيات الملحقة. - 

 2من:كل يتصف بصفة احملاسبني العموميني التابعني للجماعات احمللية   كما
 أمين خزينة الوالية وهو المحاسب الرئيسي لميزانية الوالية. -
   قابض الضرائب. -
قوم احملاسبون الرئيسيون للجماعات احمللية بإعداد حساب التسيري عند قفل السنة املالية يشمل فرتة تنفيذ امليزانية ي

  مارس من السنة املوالية. 31متتد حىت اليت 
إسناد مسك حسابات املؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري وتداول أمواهلا إىل عون حماسب يعينه أو  كما يتم

يعتمده الوزير املكلف باملالية ويدفع من صندوق العون احملاسب الرئيسي يف املؤسسة أوامر الدفع الصادرة من اآلمرين 
 املفتوحة. االعتماداتئيسيني يف حدود بالصرف الر 

خيتلف احملاسب الثانوي عن الرئيسي يف كون هذا األخري له مجيع الصالحيات  :المحاسب العمومي الثانويب. 
 3.يف تنفيذ نوع حمدد من اجملـاالت اجملاالت، أما احملاسب الثانوي فغالباً ما يكون اختصاصه فـي مجيـع

 4لي:ي رقابة وإشراف احملاسب العمومي الرئيسي، وميكن تصنيفه هو اآلخر كما حتت وعليه يكون هذا العون
 يتصف بصفة احملاسب الثانوي:: المحاسب التابع للدولة -

 قابضو الضرائب. 
 .قابضو أمالك الدولة 
  اجلمارك.قابضو  
  اجلامعية.                                                                                                                  االستشفائيةأمناء خزائن القطاعات الصحية واملراكز 

                                           
 بالصرف اآلمرون ميسكها ملتعلق بتحديد إجراءات احملاسبة اليتا، 07/09/1991يف  ، املؤرخ313-91رقم  التنفيذي المرسوممن  31 املادة 1

 .مرجع سبق ذكرهالعموميون،  واحملاسبون
 .سابقمرجع ، 07/09/1991، املؤرخ يف 313-91المرسوم  من 31املادة  2
 .مرجع سبق ذكره، 07/09/1991يف  ، املؤرخ313-91رقم  التنفيذي المرسوممن  23 املادة  3
 . 46ص  ،مرجع سبق ذكرهمسعي، حممد  4



 RABHI70@GMAIL.COM                                                              مطبوعة مقياس المحاسبة العمومية        

 
62 
 

 

 .حمافظو الرهون: يقوم بتجميع عملياهتم أمني خزينة الدولة 
 قابضو الربيد واملواصالت السلكية والالسلكية                                                                                 . 

م الوثائق كل شهر وبصفة مباشرة إىل احملاسبني الرئيسني الذين هم على صلة هب  ونالثانوي ويرسل احملاسبون العموميون
ن العمليات املخصصة علون ؤو مس ونالثانوي احملاسبونويبقى  ،والبيانات احملاسبية قصد جتميع اإليرادات والنفقات

 هلم.
اسبني يعتمد الوزير املكلف باملالية أو ممثله احمل :المحاسب التابع للمؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري -

الثانويني إذا كان النص املتضمن إنشاء املؤسسة كما يقدم احملاسب الثانوي تقريرا عن مدفوعاته عن طريق الوضعيات 
خيص   فيمايرييلزم احملاسب الثانوي بوضع حساب للتس الرئيسي، كمااملالية الشهرية اليت يرسلها إىل العون احملاسب 

 1.االعمليات اليت خيتص هب
احملاسبون املخصصون هم أولئك املعينون لتنفيذ العمليات  :لمحاسبون المخصصون والمحاسبون الموكلونت. ا

املالية بعد مراقبة شرعيتها شخصيا وحتمل املسؤولية عنها )طبقا ألحكام قانون احملاسبة العمومية(، واعتبارا لدورهم 
ات، فإن احملاسبني املخصصني يسمون أحيانا مبحاسيب الدفع، وقد يكلف حماسبني آخرون الرئيسي يف جمال النفق

بالتنفيذ املادي لعمليات احملاسبني املخصصني، وال سيما قبض مبالغ نفقات )إخراجها من الصندوق ( حلساب 
وقد يكلف ني(، لهؤالء )أي احملاسبني املخصصني( وحتت مسؤوليتهم، فيتخذون صفة حماسبني موكلني )أو مراس

 الصندوق( يفحماسبون آخرون بالتنفيذ املادي لعمليات احملاسبني املخصصني، وال سيما قبض مبالغ إيرادات )إدخاهلا 
)إخراجها من الصندوق( حلساب هؤالء )أي احملاسبني املخصصني( وحتت مسؤوليتهم، أو دفع مبالغ نفقات 

  2فيتخذون صفة حماسبني موكلني) أو مراسلني(.
باعتبارهم أمناء صندوق، فإن احملاسبني العموميني هم وحدهم  :المحاسبون بالنقود والمحاسبون بالموادث. 

املخولون بتداول األموال والقيم وضمان حراستها، سواء مباشرة أو بواسطة األعوان الذين هم حتت سلطتهم 
 ومسؤوليتهم أو مراقبتهم.

تبعية تهم حماسبني بالنقود لكن عندما يكلف احملاسبون العموميون بالعلى هذا األساس فهم ميارسون وظائفهم بصف 
مملوكة أو مودعة لدى اهليئات العمومية )سلع، مواد أولية، لوازم  أشياء(،إىل وظائفهم األصلية، حبفظ مواد )أو 

 3..... اخلمكتبية
                                           

 .138ص، ذكرهمرجع سبق  زغدود، على 3
 .48، ص مرجع سبق ذكرهحممد مسعى،  2
بالصرف واحملاسبون  اآلمروناملتضمن إجراءات احملاسبة اليت ميسكها  1991سبتمرب  07املؤرخ يف  ،91/313من المرسوم ، 33-32املادة  3

 مرجع سبق ذكره.، العموميون
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 املفاهيم املقدمة فإن احملاسبفضال عن العمليات السابقة الذكر من خالل  :مهام المحاسب العمومي.3.2.2
 يلي: العمومي يقوم مبا

قبل التكفل بسندات اإليرادات اليت يصدرها اآلمر بالصرف على احملاسبني العموميني  :فيما يخص اإليرادات أ.
أن يتحققوا من أن هؤالء رخص هلم مبوجب القوانني واألنظمة بتحصيل اإليرادات وهذه السندات جيب أن تكون 

على عاتق املكلف، كما جيب عليه على  يوما بعد ثبوت الدين 30اآلمر بالصرف ملدة ال تتجاوز  صادرة عن
الصعيد املادي مراقبة صحة إلغاءات سندات اإليرادات والتسويات، وكذا عناصر اخلصم اليت يتوفر عليها، ويف حالة 

وب دفع ن بإنذار بوجاسب تذكري املديمن تاريخ إبالغ وإشعار املدين، وجيب على احمل ايوم 30عدم الدفع يف أجل
ع الصيغة ذلك بوضو التحصيل تنفيذيا،  ، فإن مل يستجيب املدين يصبح سنديوما 20ال يتعدى  لجأالدين يف 

ث يصبح هذا األمر مببلغ...."، حي "حيدد العمومي: التالية على نسخة التحصيل املصادق عليها من طرف احملاسب
وترسل لآلمر بالصرف للمصادقة عليها وتعاد للمحاسب  21-90من القانون  68بيانا تنفيذيا طبقا للمادة 

 1وتصبح هذه الوثيقة تنفيذية وترسل البيانات إىل قابض الضرائب.، يوما 15العمومي يف أجل 
 2جيب على احملاسب العمومي قبل قبوله ألية نفقة أن يتحقق مما يلي: :فيما يخص النفقاتب. 
 أو املفوض له.صفة اآلمر بالصرف  -
صص وبذلك التأكد من وجود اعتماد خم ،تأشريها التأكيد من أن بطاقة االلتزام قد مرت على املراقب املايل ومت -

 يف امليزانية.
 مطابقة العملية مع القوانني واألنظمة املعمول هبا. -
 شرعية عملية تصفية النفقات. -
 معارضة.ن الديون مل تسقط أجاهلا، أو أهنا حمل أ -
 الطابع اإلبرائي للدفع. -
 هبا. واألنظمة املعمولتأشريات عمليات املراقبة اليت نصت عليها القوانني  -

نقطة مهمة جيب  وهناك، ومطابقةهذا فيما خيص الشروط الواجب توفرها حىت تُعترب عملية صرف النفقة شرعية 
هل هناك حل بيد اآلمر بالصرف لتجاوز هذا  ما،التطرق إليها خاصة عند رفض احملاسب العمومي دفع نفقة 

 ؟الرفض

                                           
 .   1980من قانون املالية، لسنة  24من القرار الوزاري اخلاص بشرح املادة،  10ملادة ا 1
  .129، ص مرجع سبق ذكرهحسني الصغري،  2



 RABHI70@GMAIL.COM                                                              مطبوعة مقياس المحاسبة العمومية        

 
64 
 

 

وورد  العمومية،قانون احملاسبة  من 48و 47التسخري هو إجراء استثنائي ورد يف املادتني  إجراء التسخير: -
املتعلق بإجراء تسخري اآلمرين  1991 سبتمرب 07املؤرخ يف  314/91رقم:التفصيل فيه يف املرسوم التنفيذي 

 .للمحاسبني العمومينيبالصرف 
ح له ذلك ، هنا ميكن تتي و يأيت هذا اإلجراء بعد رفض احملاسب العمومي القيام بعملية الدفع مستندا لألسباب اليت

يف حالة النظر عن هذا الرفض ويقوم بالدفع ، و  لآلمر بالصرف أن يطلب منه كتابيا وحتت مسؤوليته أن يصرف
قريرا بذلك إىل الوزير عليه أن يرسل تاملسؤولية الشخصية واملالية ، و  من ئترب  ذمتهامتثال احملاسب هلذا التسخري فإن 

عن األسباب  تفاصيل يوم ويرفق هذا التقرير بنسخة من الوثائق احملاسبية ، ويذكر فيه15باملالية خالل  املكلف
الصرف ، ات مكملة من اآلمر باملعين طلب معلوم الداعية إىل رفض الدفع ، وعند اقتضاء األمر فإنه ميكن للوزير

 :اليةللتسخري فإن احملاسب العمومي جيب عليه أن يرفض التسخري يف احلاالت الت وبغض النظر عن األسباب الدافعة
 .عدم توفر االعتمادات املالية ، ماعدا بالنسبة للدولة - 
 .عدم توفر أموال اخلزينة- 
 .انعدام إثبات أداء اخلدمة- 
 .الغري إبرائيطابع النفقة - 
انعدام تأشريات مراقبة النفقة املوظفة ، أو تأشرية جلنة الصفقات العمومية املؤهلة، إذا كان ذلك منصوص عليه - 

 .قانونا
 يعينون العموميني احملاسبني فإن 21-90القانون  من  34املادة حسب: والتنصيب االعتماد والتعيين.4.2.2

 الوزير قبل من العموميني احملاسبني بعض اعتماد ميكن لسلطته، كما أساسا خيضعونو  باملالية املكلف الوزير قبل من
 باحملاسبني خاص االعتماد فهو أما املالية لوزارة التابعني باملوظفني خاص حبيث يكون التعيني ممثله أو باملالية املكلف
 1ة.وزارة املالي عن اخلارجيني
 احلاالت التالية:ّنيز بني  :كيفيات تعيين المحاسب العمومي 

 :األولىالحالة . أ
 بعد موافقتهاو رتشح موظفا يف املؤسسة حيول الرتشح من املؤسسة إىل الوزارة الوصية إذا كان احملاسب العمومي امل  - 

 لتعيني،افإذا وافقت هذه األخرية حترر قرار  املالية،إذا مل يكن هناك مانع قانوين أو موضوعي فانه سيحول إىل وزارة 
 ملؤسسة.اأو مفوضه مث يرسل إىل املعين عن طريق  املاليةل وزير بالوزارة الوصية بعد إمضاءه من ق وحيول إىل

 

                                           
 .مرجع سبق ذكره، املتعلق باحملاسبة العمومية 21-90 القانونمن  ،34املادة  1
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  :الثانيةالحالة  .ب
إذا كان املرتشح موظفا لدى الوزارة الوصية فان هذه األخرية تستشري املؤسسة املعنية خبصوص املرتشح فإذا متت  - 

 . املاليةاملوافقة حيال ملف الرتشح إىل وزارة 
 الثالثة:الحالة . ج
واملؤسسة صية ارة الو فان هذه األخرية تعرض ترشيحه على كل من الوز  املاليةإذا كان املرتشح موظفا يف وزارة   -  

 .املؤسسة املعنية ويرسل إىلبتحرير قرار  املاليةفان مل يكن هناك أي اعرتاض تقوم وزارة  املعنية
  مالحظة:

 وليست وظيفة.يبقى امللف اإلداري للمرتشح مسريا إداريا من قبل املؤسسة األصلية ألهنا مهمة  - 
 االت التالية:ّنيز أيضا بني احل :كيفية تنصيب المحاسب العمومي 

قرار  يقدم لهو  بالصرف( )اآلمريف هذه احلالة يتصل احملاسب العمومي مبسؤول املؤسسة  جديدة:حالة مؤسسة . أ
 ومن بينها:على بعض النقاط اليت تتعلق باملؤسسة  ويتفق معه االعتماد، والتعيني أ

اختيار و مهمة للحتديد مكان مصلحة احملاسبة حىت يتم التأكد من الظروف األمنية وكذلك الظروف املادية املباشرة  -
وقع من قبل بعد ذلك يتم حترير حمضر تنصيب الذي ي، املوظفني الذين سيكونون من بني موظفي مصلحة احملاسبة 

محاسب العمومي لليتم اعتماد اآلمر بالصرف  بعد ذلكو ، نسخ   06احملاسب العمومي و اآلمر بالصرف من  
بإمضاء  نموذج اخلاصالكذلك العمومي نسخة من حمضر التنصيب و  ذلك بأن يتسلم احملاسببفتح حسابات و 
بعد ذلك يقوم احملاسب العمومي بفتح حسابات املؤسسة لدى كل من ، و ) إمضاء ّنوذجي ( اآلمر بالصرف 
 .رة يف املهمةاحملاسبية و املباشحساب اخلزينة العمومية الرئيسية أو الوالئية مث فتح الدفاتر و   احلساب اجلاري

ضور ه احلالة يتم حتديد أعضاء اللجنة املكلفة حبذيف ه :حالة إقالة أو استقالة المحاسب العمومي السابق. ب
ممثل الوزارة  ف،بالصر اآلمر  :األعضاءاللجنة من  وتتكون هذه واجلديد،تسليم املهام بني احملاسب العمومي السابق 

 باألمر.مع إضافة ممثل اخلزينة الرئيسية إضافة إىل املعنيني  املاليةممثل وزارة  الوصية،
ه األخرية ذه وقيفت وبعد منها، وخاصة الرئيسيةبالتأكد من الصحة الشكلية للدفاتر احملاسبية  وتبدأ العملية -

نة على مث يوقع كل عضو من أعضاء اللج القدمي،عد آخر عملية قام بتسجيلها احملاسب بوضع خط كامل مباشرة ب
الية أن يكون بواسطة حمضر يتضمن كل املعلومات املتعلقة باحلالة امل والذي جيباملهام  ويتم تسليم الدفاتر،هذه 

 بينها:للمؤسسة من 
 ندوق احملاسب نقدية بص ودة يف شكل سيولةحتديد املبالغ املوجاإلمجايل املتوفر لدى املؤسسة و  املبلغ

ما مقارنته بالرصيد املسجل على الدفاتر احملاسبية يف نفس التاريخ على أن يربر الفرق املوجود بينهالعمومي و 
 مصلحة وأبعد على مستوى احلساب الربيدي  ىبواسطة قائمة التسوية للصكوك الربيدية اليت مل تسو 
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حالة أي غموض جيب على احملاسب اجلديد أن يضع لك رصيد املؤسسة لدى اخلزينة ويف ذكاحملاسبة و 
املهام يتم سليم بعد تقبل كل أعضاء اللجنة و أخريا يتم توقيع هذا احملضر من و ، حتفظاته على احملضر 

 .وات املذكورة يف احلالة السابقةيتبع يف ذلك اخلطإمضاء حمضر التنصيب و 
  :حاسب العموميفي حالة وفاة الم .ج

  املالية،دورها وزارة ب اليت تبلغو بالصرف بتبليغ الوزارة الوصية  يقوم اآلمريف حالة وفاة احملاسب العمومي 
هذه األخرية تقوم بالتنسيق مع العدالة بتكوين جلنة مهمتها حتديد الوضعية املالية للمؤسسة من خالل 

وبعد  املالية،ىل وزارة إ وحترير خمتصر مبحتواه، ويدفع التقريرالصندوق احلديدي  وتقوم بفتحاملعطيات املتوفرة 
 بنفس اإلجراءات املذكورة سابقا. واليت تقوميتم تشكيل جلنة تسليم املهام  ذلك

 يف العمومية احملاسبة لنظام احملاسبية السنة متتد: العمومي المحاسب يمسكها التي المحاسبة طبيعة.5.2.2
 أو الدفع، حواالت العمومي احملاسب يستلم وخالهلا سنة، كل من ديسمرب  31غاية إىل جانفي  01من اجلزائر
مع هناية كل شهر بتسوية  احملاسب يقوم وعندئذ املالية، العمليات إثبات وثائق مع اآلمر بالصرف من التحصيل أوامر

 قام اليت املالية للعمليات احملاسيب الشهري اإليقاف حتقيق أجل من رفضها أو بقبوهلا، سواء ستلمهاا اليت العمليات
 .احملاسبة سجالت يف بقيدها
 العمومي للمحاسب يتسىن حىت للسنة، املالية العمليات تسجيل إيقاف يتم عام كل من ديسمرب  31وحبلول
 وثائق يتضمن فيها، كما يعمل اليت احلكومية الوحدة يف األموال وخروج دخول يوضح الذي حساب التسيري إعداد
 1السنة. خالل تنفيذها مت اليت العمليات كل إثبات

 يقوم النفقات ودفع اإليرادات بتحصيل القيام قبل :لتزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهمإ.6.2.2
 هلم.  املوكلة العمومية املالية العمليات لتنفيذ شرعية مراقبات بعدة العموميني احملاسبني

 تنص على أن احملاسب العمومي قبل التكفل بسندات 21-90قانون المن  35املادة  :لإليرادات بالنسبةأ. 
 بتحصيل القانون مبوجب له مرخص اآلمر هذا أن من يتحقق أنعليه  بالصرف اآلمر اليت يصدرها اإليرادات
 عناصر وكذلك اإليرادات سندات إلغاء صحة مراقبة املايل الصعيد على عليه جيب ذلك عن فضال ،اإليرادات
 2يتوفر عليها. اخلصم اليت

                                           
مد ، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، قسم العلوم التجارية، جامعة حمالعموميةالمحاسبة  محاضرات في مقياس مرغيت،عبد احلميد  1

 .19-18ص  ،2019-2018الصديق بن حيي جيجل، السنة اجلامعية 
 .مرجع سبق ذكره، ، املتعلق باحملاسبة العمومية21-90 من القانون، 35املادة  2
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قبوله  تنص على أنه جيب على احملاسب العمومي قبل 21- 90القانون من  36املادة :للنفقات بالنسبةب. 
 1يلي: مما ويتحقق يتأكد أن نفقة أي دفع

 هبا. املعمول واألنظمة للقوانني العملية مطابقة 
 له. املفوض أو بالصرف اآلمر صفة 
 النفقات. تصفية عمليات شرعية 
 االعتمادات توفر. 
 للدفع اإلبرائي الطابع. 
 هبا.  املعمول القوانني عليها تنص اليت املراقبة عملية تأشرية 
 اإلبرائي للمكسب القانونية الصحة. 
 معارضة. حمل أهنا وأ آجاهلا تسقط مل الديون أن 

 2جمموعة من مواده وذلك كما يلي:يف  21-90أما خبصوص مسؤوليات احملاسب العمومي فقد حددها القانون 
 .مسؤولون شخصيا، وماليا على العمليات املوكلة إليهم العموميون احملاسبون -
تطبق مسؤولية احملاسب العمومي الشخصية واملالية على مجيع عمليات القسم الذي يديره منذ تاريخ تنصيبه إىل  -

فل هبا املسؤولية بسبب تسيري أسالفه، إال يف العمليات اليت يتكه ذتاريخ انتهاء مهامه، غري أنه ال ميكن إقحام ه
 .التحقيق دون حتفظ، أو اعرتاض عند تسليم املصلحة الذي يتم وفق كيفيات حتدد عن طريق التنظيم

 خمالفة.يعد احملاسب العمومي مسؤوال شخصيا عن كل  -
ند رتكبة بشأن وعاء احلقوق، وتلك املرتكبة عمسؤوال شخصيا وماليا عن األخطاء امل العمومي ال يكون احملاسب -

 .حتصيلهاتصفية احلقوق اليت يتوىل 
يكون احملاسب العمومي مسؤوال شخصيا وماليا عن مسك احملاسبة، واحملافظة عن سندات اإلثبات والوثائق  -

 احملاسبية. 
 مستحق وق، وكل نقص حسايبيتعني على احملاسب العمومي أن يغطي بأمواله اخلاصة، أي عجز مايل يف الصند -

 .يتحمله
  وهي:من الدفاتر ني هناك نوع :وسجالت المحاسب العموميدفاتر  .7.2.2
  املسك. وهي إجبارية :رئيسيةدفاتر 

                                           
 .مرجع سابق، ، املتعلق باحملاسبة العمومية21-90 من القانون، 36املادة  1
 .مرجع سابق، املتعلق باحملاسبة العمومية ،21 – 90 من القانون، 53-45-44-42-41-38املواد  2
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  املسك.هي اختيارية و  :ثانويةدفاتر 
  احملاسب:الدفاتر الرئيسية اليت ميسكها  ومن أهم

ليت هو عبارة عن اليومية يتمثل دوره يف التأكد من صحة التسجيل يف العمليات املالية ا :المكتبيالدفتر اليومي  -
 يل: )الصحة الشكلية والتنظيمية( ويتم ذلك بإجراء عمليات املوازنة اليومية واليت تتم كالتا يقوم هبا احملاسب العمومي

 

 

 

 

 
    التالية:هذه املعلومات من املصادر  ويتم أخذ ج ب، أ، األرصدة:بتساوي  املوازنة اليوميةوتتحقق 
  املكتيب.يؤخذ من آخر صفحة من الدفرت اليومي  :السابقةرصيد الليلة 
  اإليرادات.تأخذ من سجل  اليوم:إيرادات 
  النفقات.تأخذ من سجل  اليوم:نفقات 
  يفيؤخذ من الدفرت اليومي املكتيب الصفحة املؤرخة  :1-/ ن31/12 :بتاريخرصيد المؤسسة: 

 .1-/ ن 31/12
  ن سجل بالنسبة للنفقات م ونفس الشيءإمجايل اإليرادات من السنة احلالية تؤخذ من سجل اإليرادات

 النفقات.
  السيولة.رصيد الصندوق يسجل بناءا على حمتويات الصندوق من 
 نفس  به،اص خ وله دفرتسجل على دفاتر املؤسسة رصيد احلساب الربيدي ميثل رصيد احلساب امل

 به.خاص  له دفرتالشيء حلساب اخلزينة 
ائم تأخذ  القسائم من جمموعة من القس ويتكون دفرتتسجل عليه كل اإليرادات بدون استثناء  القسائم:دفتر  -

 معينا.كل واحدة شكال 
ن على رصيد كل حساب م باحلصولاستثناء، ويسمح القسائم بدون  عليه كلتسجل  اإليرادات:سجل  -

يسمح لنا و اليوم، حسابات اإليرادات كما يسمح لنا بالتعرف على إمجايل اإليرادات منذ أول جانفي إىل غاية 

 = الرصيد أ. النفقات-رصيد الليلة السابقة + إيرادات اليوم / 1

 ب. الرصيد =/ رصيد الصندوق + رصيد الحساب البريدي الجاري + رصيد حساب الخزينة 2

 إجمالي –غاية اليوم  ن إلى/ 01/01: اإليرادات منذ+ إجمالي  1 –/ ن 31/12 المؤسسة بـ:/ رصيد 3
  ج./ ن إلى غاية اليوم = الرصيد 01/01 من:النفقات 
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 نية )يوضحامليزاإيرادات احلسابات اخلارجة عن إطار  وكذلك إمجايلبالتعرف على إمجايل حسابات امليزانية 
 .التحصيل(كيفية   احلسابات،أرصدة  اليوم،يرادات ا

ملسددة االدور الذي يؤديه سجل اإليرادات إال انه يسجل عليه كل حواالت الدفع  يؤدي نفسالنفقات: سجل  -
 .الدفع(كيفية   النفقات،أرصدة  اليوم، )نفقات

كانت إيرادات   وآءاسكل العمليات املتعلقة باحلساب الربيدي للمؤسسة   تسجل عليه البريدي:دفتر الحساب  -
أما  لربيدي،احتصيلها عن طريق احلساب  واليت متفاإليرادات تسجل بناءا على دفاتر القسائم  ،تأو نفقا

ذا الدفرت مبتابعة ه ويسمح لنااملسددة خالل اليوم عن طريق الصكوك الربيدية  تاحلواالالنفقات فتتم بناءا على 
 الربيدي.وضع جدول التسوية اخلاص باحلساب  ويساعدنا علىحركة احلساب الربيدي للمؤسسة 

سبني و املكلفني بالرقابة على تنفيذ النفقات العمومية،  األعوانيعد املراقب املايل عون من  :المراقب المالي.3.2
 كل ما تعلق هبذا العون يف جمال الرقابة على املال العام.  هذا العنصر من خالل
 املكلف الوزير ميضيه وزاري قرار مبقتضى تعيينه يتم املالية، لوزارة تابع شخص هو :المالي لمراقبا تعريف.1.3.2
 قرار مبوجب يعينون له مساعدين مبساعدة ويعمل الوالية، مستوى على أو هبا املعني الوزارة مقره ويكون ،باملالية
 1وزاري.
 الذين املوظفني بني من يعني منهما وكل املساعد املايل واملراقب املايل املراقب املراقبني، من نوعان بني ّنيز أن وميكن
 رتبته.  حسب وكل للميزانية، العامة املديرية يف مهامهم ميارسون

 حدود يف مسؤول املساعد فهو املايل أما املراقب املالية، املراقبة مصاحلتسيري  عن املايل هو املسؤول فاملراقب 
 يسلمها. اليت التأشريات وعن هبا، يقوم اليت األعمال عن املايل املراقب إليه يفوضها اليت االختصاصات

وقد عرفت مراقبة املراقب املايل عدة تطورات وهذا عرب سنوات خمتلفة خاصة بعد االستقالل وذلك ابتدءا من املرسوم 
مث يف  1969إىل سنة  1964فيفري  10، الذي عدل عن طريق املرسوم املؤرخ يف 1950نوفمرب  13املؤرخ يف 
 90/334املعدل واملتمم للمرسوم  1994نوفمرب  14املؤرخ يف  92/414حىت صدور آخر مرسوم رقم  1984

املتضمن القانون األساسي اخلاص بالعمال التابعني لألسالك اخلاصة يف اإلدارة املكلفة باملالية حبيث أنه حدد عدة 
 2:صالحيات للمراقب املايل ونذكر منها ما يلي

ة عدة األمرين بالصرف ومصاحل تقديرات امليزانية للوزير املكلف باملالية يف األشغال املرتبطيشارك وينسق مبسا -
 ومناقشتها.بتحضري امليزانية 

                                           
 املالية. املراقبة مبصاحل املتعلق ،2011 نوفمرب  07يف املؤرخ ،38-11 رقم التنفيذي المرسوممن ، 2املادة  1

2 ALI BISSAAD, op.cit, p114. 
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 يدقق يف قانونية ملفات التزامات الدفع املتعلق بالنفقات املقيدة يف ميزانييت التسيري والتجهيز ومن احلسابات -
 للخزينة.اخلاصة 

 دفع.يؤشر على التزامات ال  -
ري الصارم ويقرتح أي إجراء ضروري يسمح بالتسي هحضريية للميزانيات اليت توكل إلييشارك يف األشغال الت -

 والفعال لألموال العمومية.
  1نوجزها يف النقاط التالية: للمراقب املايل عدة مهام  :مهام المراقب المالي.2.3.2

 الرفض. ومذكرات التأشريات، تدوين سجالت مسك - 
 امليزانيايت. التعداد حماسبة مسك - 
 بالنفقات. االلتزامات حماسبة مسك - 
 املايل. اجملال يف بالصرف لآلمر نصائح تقدمي -  

 قصد إعالم وذلك مبهامه، قيامه مبناسبة الدورية الوضعيات املالية وزير إىل يرسل أن املايل املراقب على ويتعني
 امليزانيات. بتعددو  النفقات، بتطور املختصة املصاحل
 2يلي: ما يتضمن العرض سبيل على مفصال تقريرا املالية، وزير إىل مالية سنة كل هناية يف يرسل كما

 .العمومية النفقات تنفيذ ظروف - 
 والتنظيم. التشريع، تطبيق يف واجهته اليت احملتملة الصعوبات - 
 العمومية. األموال تسيري يف امللحوظة النقائص - 
 العمومية. النفقات تنفيذ ظروف حتسني شأهنا من اليت االقرتاحات كل  - 

-92من املرسوم التنفيذي رقم  9لقد بينت املادة : الخاضعة لرقابــــة المراقــــــــــب المــــــــالي العناصر.3.3.2
 السابق ذكره العناصر اليت ختضع لرقابة املراقب املايل وهي حمددة كما يلي: 414

 بالصرف صفة اآلمر.  
  العمل.تطابق االلتزام بالنفقة مع القوانني والتنظيمات اجلاري هبا 
 .توفر االعتمادات أو املناصب املالية 
  للنفقة.التخصيص القانوين 

                                           
تعدل وتتمم ، 414-92، املعدل واملتمم للمرسوم التنفيذي رقم 2009نوفمرب  16، املؤرخ يف 374-90المرسوم التنفيذي رقم من ، 15املادة  1

 بالرقابة السابقة للنفقات اليت يلتزم هبا. ، املتعلق1992نوفمرب  14يف  خ، املؤر 414-92رقم  املرسوم التنفيذيمن  23أحكام املادة 
-92رقم  من املرسوم التنفيذي 25تعدل وتتمم أحكام املادة ، 2009نوفمرب  16، املؤرخ يف 374- 09من المرسوم التنفيذي رقم ، 71املادة  2

 بالرقابة السابقة للنفقات اليت يلتزم هبا. ، املتعلق1992نوفمرب  14يف  خ، املؤر 414
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 مطابقة مبلغ االلتزام للعناصر املبينة يف الوثيقة املرفقة. 
  كون مثل ت الغرض، عندماوجود التأشريات أو اآلراء املسبقة اليت سلمتها السلطة اإلدارية املؤهلة هلذا

 هذه التأشرية قد نص عليها التنظيم اجلاري به العمل.
 جمموعة من العمليات اليت نوجز بعضها كما يلي: 414-92وخترج من جمال تطبيق املرسوم 

  لربملاناالعمليات اخلاصة بغرفيت الربملان اليت ختضع إلجراءات جاءت عن طريق النظام الداخلي لغرفيت. 
   املايلهناك بعض العمليات ال تتطلب التأشرية املسبقة للمراقب: 

  عليها فقط  ولكن يؤشر العمومية،تأيت عن طريق جلنة الصفقات  العمومية: التأشريةالصفقات
 .من اجل تسجيلها

 (حسابات التخصيص اخلاص )مثالاملتعلقة بربامج خاصة أو قطاعات معينة  االعتمادات، 
بالتايل و ذلك هو تبسيط اإلجراءات  واهلدف منفاملراقب املايل ال يتدخل يف هذه العمليات 

 .يف إجناز املشاريع اإلسراع
رور على دون املويف حالة عدم تسديد الديون جيب على احلكومة أن تدفع مباشرة هذه املبالغ 

 .العاديةاإلجراءات 
   ختضع بعض العمليات املالية لرقابة مسبقة ولكن ليس من طرف املراقب املايل مثل العمليات

 .اخلاصة بالسلطة العسكرية
من املرسوم التنفيذي رقم  6،7، 5واد حسب امل :المالي المجاالت التي تستوجب تأشيرة المراقب .2.34.
ا املتضمنة التزاما بالنفقات واملبينة فيم القراراتختضع  السابق الذكر، 1992نوفمرب  14يف  خاملؤر  92-414
 1:املايللتأشرية املراقب  عليها،مسبقا قبل التوقيع  يلي،

  الرتقية يف  اهتم، باستثناءمرتبقرارات التعيني والتثبيت والقرارات اليت ختص احلياة املهنية للموظفني ودفع
 الدرجة.

 .اجلداول االمسية اليت تعد عند قفل كل سنة مالية 
  املالية. تعد يف بداية السنة املالية واجلداول األصلية املعدلة اليت تطرأ أثناء السنة األولية، اليتاجلداول األصلية 
 .ختضع لتأشرية املراقب املايل أيضا االلتزام بنفقات التسيري والتجهيز أو االستثمار 
 املراقب املايل:  لتأشيـــــــــــــــــــــــرة ذلكعن  خيضع فضال 

                                           
 .مرجع سابق، 1992نوفمبر  14في  خ، المؤر 414-92رقم  المرسوم التنفيذي من، 07،06،05املواد  1
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  كل التزام مدعم بسند الطلب أو الفاتورة الشكلية عندما ال يتعدى املبلغ املستوى احملدد إلبرام
 الصفقة العمومية.

  مادات.اعتأو حتويل  باإلحلاقكل مقرر وزاري يتضمن إعانة أو تفويضا باالعتماد أو تكفال 
  ملباشرة، اكل التزام يتعلق بتسديد مصاريف التكاليف امللحقة والنفقات اليت تصرف من اإلدارة

 بفاتورة هنـــــــــــائية.  واملثبتة
لوحيدة إن لتأشرية املراقب املايل أمهية بالغة لتنفيذ نفقة معينة، وذلك ألهنا الوسيلة ا :شروط تسليم التأشيرة.5.3.2

 1:ةالتالي النقاط التأكد والتحقق من على املراقب املايل  ة امللتزم هبا ، وجيباليت تثبت شرعية النفق
 . صفة اآلمر بالصرف 
 .مطابقة النفقة مع القوانني والتنظيمات املعمول هبا 
 .توفر االعتمادات واملناصب املالية 
 .التخصص القانوين للنفقة 
  املرفقة.مطابقة مبلغ االلتزام للعناصر املبينة يف الوثيقة 
  وجود التأشريات أو األراء املسبقة اليت سلمتها السلطة اإلدارية املؤهلة هلذا الغرض، عندما تكون مثل هذا

 التأشرية قد نص عليها التنظيم اجلاري املعمول به. 
 .مراعاة إلزامية إرفاق استمارة االلتزام جبميع األوراق الثبوتية للنفقات 

وع االلتزام ملختلف عناصر مشر اإلجيايب عملية الفحص والتدقيق  إنتهاء :مالينتائج رقابة المراقب ال.6.3.2
ستمارة االلتزام إذا استوفت الشروط، أما يف حالة العكس يكون رد املراقب املايل بالرفض إ، تظهر على بالتأشرية

 2ا، وذلك كما يلي:ا أو هنائيالذي يكون مؤقت
ستكمل م التأشرية حىت تصحح األخطاء، أو تيهي احلالة اليت يؤجل فيها املراقب املايل تسل :الرفض المؤقت .أ

 ة:التالي االتاحليف  عن طريق مذكرة الرفض املؤقت وذلك غ الرفض املؤقتالبيانات الناقصة يف امللف، ويبل
 وب باملخالفات للتنظيم قابلة للتصحيح.شاقرتاح التزام م 
 ئق الثبوتية املطلوبة .انعدام أو نقصان الوثا 
  .نسيان بيان هام يف الوثائق املرفقة 

                                           
 .114، ص مرجع سبق ذكرهشالل زهري،  1
ماجستري، رسالة  ،‘'' دراسة حالة المراقبة المالية لوالية األغواط' العامة للدولةمدى فعالية المحاسبة العمومية في تنفيذ الميزانية  أمحد بوجالل، 2

 .25ص  ،2010-2009ختصص نقود مالية وبنوك، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة عمار ثليجي األغواط، السنة اجلامعية 
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 يف احلاالت التالية:وذلك حيث يرفض املراقب املايل منح تأشريته هنائيا  :الرفض النهائي .ب
 .عدم مطابقة اقرتاح االلتزام للقوانني، والتنظيمات املعمول هبا 
 .عدم توفر االعتمادات، واملناصب املالية 
  األمر بالصرف للمالحظات املدونة يف مذكرة الرفض املؤقت.عدم احرتام 

قدمي الوثائق ت األدوات القانونية اليت متكن اآلمر بالصرف من جتاوز تأشرية املراقب املايل أو عدم :االستثناءات ج.
 :الثبوتية املطلوبة تتمثل يف

 الوظيف امليزاين، أو عدم احرتام قواننيإن أغلب أنواع الرفض يكون سببها اخلطأ يف التخصيص  :التغاضي.1ج.
، هبا خمالفاتو العمومي، اجلهل بتنظيم الصفقات العمومية وغريها، والتغاضي يهدف إىل التنفيذ الفوري بقرارات تش

 1:الة رفض هنائي يعلن عنه كما يليوال ميكن حصول التغاضي يف ح
 صفة األمر بالصرف. -
 .عدم توفري االعتمادات أو انعدامها  -
 إنعدام التأشريات أو األراء املسبقة املنصوص عليها يف التنظيم املعمول به. -
 إنعدام الوثائق الثبوتية اليت تتعلق بااللتزام. -
التخصيص غري القانوين لإللتزام، هبدف إخفائها أو جتاوز اإلعتمادات، وإما تعديلها أو جتاوز مساعدات مالية  -

 يف امليزانية.
املرسوم  من 6و 5ميكن لآلمر بالصرف بعد الرفض النهائي لاللتزام بالنفقات املنصوص عليه يف املادتني ويف السياق 
الذكر أن  السالف 414-92 ملرسوم التنفيذي من ا 7و 6ألحكام املادتني املعدل واملتمم  374-09 التنفيذي

يقوم بإرسال امللف الذي ملكلف بامليزانية ، و مسؤوليته مبقرر معلل يبلغ به الوزير ا يتغاضى عن الرفض النهائي وحتت
موضوع التغاضي حسب كل حالة إىل الوايل أو الوزير أو رئيس اجمللس الشعيب البلدي، ويف حالة التغاضي  يكون

رفقا ملف االلتزام الذي كان موضوع التغاضي م تأشرية األخذ باحلسبان إرسال نسخة منالعلى املراقب املايل بعد 
قابة بامليزانية الذي بدوره يرسل نسخة من امللف إىل املؤسسات املتخصصة يف الر  إىل الوزير املكلف بتقرير مفصل

 .املفتشية العامة للماليةلنفقات على غرار جملس احملاسبة و ا على
  2ميكن اخلوض يف موضوع االلتزام االحتياطي بالطريقة التالية: :االلتزام االحتياطي.2ج.

                                           
 .مرجع سبق ذكره، السابقة للنفقات اليت يلتزم هبا، املتعلق بالرقابة 414-92المرسوم من ، 19املادة  1
 .2011جوان 08مؤرخة يف   32رقم:جريدة رمسية  ،االحتياطيةإجراء االلتزامات  يحدد، 2011 ماي 05قرار من وزارة املالية مؤرخ يف  2
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املراقب  ورغم خضوعه لتأشرية مسبقة من بالصرف بااللتزام بالنفقات دون تربير سابق ، هو إجراء يسمح لآلمر
حتياطي على عكس القواعد املعمول هبا يف العادة ، ويتم االلتزام اال املايل إال أنه يكون بدون تقدمي وثائق ثبوتية ،

، وبصفة  2/1النصف   أو  4/1    ثالثية أو سداسية ويقابل مبلغ القسم حسب كل حالة الربع عن طريق أقساط
من مبلغ القسط 30 %دود ح استثنائية يستطيع الوزير املكلف بامليزانية وبصفة استثنائية أن مينح التزاما احتياطيا يف

لتزام االحتياطي املعنية ، عالوة على ذلك ميكن أن يتم اال املوايل إذا استهلك مبلغ االلتزام االحتياطي قبل انتهاء الفرتة
احملددة يف الفقرة السابقة يف حدود االعتمادات املمنوحة 30 %النفقات بأكثر من  التكميلي بالنسبة لبعض أنواع

عتمادات إال بعد اال موافقة مسبقة من الوزير املكلف باملالية ، وطبعا ال ميكن االستفادة من القسط املوايل من بعد
ام االحتياطي يف هناية  اليت متت يف إطار االلتز  تتم تسوية النفقاتتقدمي تربير عن استهالك القسط السابق ، على أن 

 .كل فرتة 
لوثائق الثبوتية مرفوقة بنسخ من ا ويقدم اآلمر بالصرف بطاقة تسوية بغرض تأشريها من طرف املراقب املايل وتكون

ا من طرف احملاسب يها قانونإطار الفرتة املعنية واملصادق عل تتكون السيما من وثيقة حالة الدفوعات اليت متت يف
 يتقدمي بطاقة التسوية والوثائق الثبوتية لتأشرية املراقب املايل يف إطار الفرتة األخرية ، أ العمومي ، كما أنه جيب

شري على القسط للمراقب املايل التأ يوم املوالية لتاريخ اختتام األمر بالصرف والدفع ، غري أنه ميكن( 20)يف العشرين 
 .يةاحلاالت املربرة قانونا وذلك بعد موافقة الوزير املكلف بامليزان ارج أجل العشرين يوما ، وهذا فيما خيصاألخري خ

 املايل،ن طرف املراقب م تكون النفقات غري القانونية اليت تتم يف إطار االلتزام االحتياطي موضوعا للرفض النهائي
باملالية  وجيب أيضا تبليغه إىل الوزير املكلف اإلعالم، هذا األخري جيب أن يبلغه للمحاسب العمومي على سبيل

 .االلتزام االحتياطي موضوع الرفض النهائي مرفوقا بتقرير حول نفقات
تعيينه يتم  تعريفه ومهامه، وكيف ) هبذا العونالعنصر بعض ما بتعلق  من خالل هذاسنبني : لصرفا وكيل.4.2
 .(.....إخل

والتعامل  السيولة النقدية، باستخدام القانون له يسمح الذي الشخص هو :الصرفتعريف وكيل .1.4.2
 بالصرف، األمر من بالقرب تواجده مع للمؤسسة العمومي احملاسب اخلزينة حلساب الربيدية، وصكوك بالصكوك

 وكيل خيضع كما الدائمني، املؤسسة موظفي بني من املؤسسة مدير أو رئيس بصفته األخري هذا قبل من نهيتعي ويتم
 1ني.ياملايل هبذا التع املراقب إبالغ مع للمؤسسة العمومي احملاسب دالعتما الصرف
 بالصرف، وتسلم األمر طرف من الصرف وكيل اقرتاح وكذا الصرف وكالة إنشاء يتم :الصرف وكيل تعيين.2.4.2
 أجل يف مكتوب بشكل الرد ويتم العمومي، احملاسب إىل الوكيل تعيني وقرار الصرف وكالة إنشاء قرار من نسخة

                                           
 .60ص  ،مرجع سبق ذكره ّنر،حممد اخلطيب  1
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 تعليل مع رفضه أو واإلمضاء عليه التعيني قرار على العمومي باملوافقة احملاسب يقوم امللف دراسة أيام، وبعد مثانية
 1:عليه للتأشري الصرف وكالة إنشاء قرار املايل املراقب على يعرض كما  الرفض، سبب

إليرادات ا ، حيث يتم إنـشاء وكالـةواحملاسب العمومييتطلـب إنشاء الوكالة اتفاق اآلمر بالصرف ويف السياق 
وجد يف  املختص، وجيب أن ي والنفقات بقرار من اآلمر بالصرف بعد موافقة مكتوبة مـن طـرف احملاسـب العمـومي

 2منها: كل قرار إنشاء بعض املعلـومات
 (.اهلدف)إيرادات أو نفقات  الوكالـة:نوعية  -
 الوكالـة.مقـر  -
 تسمية الوكالة. -
 .الرتقيم احلسايب لآلمر بالصرف -
 .مليات اليت ستنفذ من طرف الوكالةحتديد النفقات أو الع -
مليزانية، وكذا ا إطار حتديد املبلغ األقصى للتسبيق املقدم من طرف احملاسب العمومي للوكيل الذي يكون فـي -

 .لكل عملية املوحدحتديد املبلغ 
 (.اإلثباتات)حتديد أجل تقدمي ملف التسوية  -

 املكلفة الوزارة عن الصادر الصرف وكالة إنشاء قرار وفق الصرف وكيل مهام حتدد: الصرفوكيل  مهام.3.4.2
 .الوصية الوزارة موافقة بعد بالصرف األمر من وباقرتاح باملالية،
 :اإليرادات يخص فيماأ. 
 املبالغ بتحويل الصرف وكيل يقوم اإليرادات حتصيل فبعد ،الوكالة طريق عن حتصيلها املمكن اإليرادات طبيعة - 

 3يف: املتمثلة العمومي للمحاسب
o األسبوع. يف األقل على مرة تكون اليت النقديات 
o استالمها تاريخ من األكثر على أيام  3أجل يف حتول اليت البنكية الشيكات. 
o الربيدية. الصكوك مراكز إىل األكثر على أيام  3أجل يف حتول اليت الربيدية الشيكات 

اجلبائية،  القوانني يف املنصوص عليها األدوات ،الرسوم ،الصرف: الضرائب وكالة طريق عن حتصيل ميكن ال -
 .الوطنية األمالك وقانون اجلمارك، وقانون

                                           
 .52ص  ،ذكرهمرجع سبق  ،الزينمنصوري  1
تنظيمها والنفقات و  االيراداتإحداث وكاالت كيفيات   حيدد، 1993/05/05المؤرخ في 108-93رقم  التنفيذيمن المرسوم ، 04املادة  2
 .سريهـاو 
 مرجع سابق.، 3199-05-05، املؤرخ يف 108-93المرسوم التنفيذي  3
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 أي يف استخراج ميكن حبيث وكالته، طريق عن احملصلة لإليرادات حماسبة ميسك أن الصرف وكيل على جيب -
 النقدية. السيولة ووضعية التحويالت، التحصيالت، حلظة
 ميكن باملائة وال 25 نسبة حدود يف يكون الصرف وكالة طريق عن النفقات دفع :النفقات يخص فيماب. 
 متر أن ميكن ال حبيث النفقات، طبيعة حددت كما  الفصل، أو للباب املفتوح، واملخصص عتمادالا من جتاوزها
 1التالية: النفقات إال الصرف وكالة على

o والتسيري. األدوات ختص صغرية نفقات 
o   اليوم. أو بالساعة العاملني املوظفني أجور 
o املهمات.و  املصاريف على تسبيقات 
o الوكاالت. يف املنجزة األشغال 

 ذلك ويطلب فصل بكل لوكالته، واخلاصة املفتوحة االعتمادات إطار يف املايل الغالف بطلب بالصرف الوكيل يقوم
 الصرف. وكيل حلساب املبلغ حتويل يتوىل الذي العمومي احملاسب من
 املثبتة الوثائق إرسال كذلك ويتوىل ،أو حبوالة بشيك أو نقدا سواء للدائنني املستحقات دفع الصرف وكيل يتوىل

 اليت بالنفقات اخلاصة اإلثباتية وثائقال تقدمي من يعفى أنه غري شهر، كل هناية يف العمومي احملاسب إىل للنفقات
 .باملالية املكلف الوزير مبلغه حيدد مستوى عن تقل
 املبالغو  التسبيقات املمنوحة معرفة منيف كل وقت  متكنه للنفقات حماسبة مسك الصرف وكيل على جيب كما

 .املتبقية أو املتاحة واملبالغ املستعملة،
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
 .53، ص مرجع سبق ذكرهمنصوري الزين،  1
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 العمليات المالية للمحاسبة العمومية المحور الرابع: 
تكمن العمليات املالية للمحاسبة العمومية يف عمليات امليزانية، وعمليات اخلزينة حيث أن عمليات امليزانية ختتص 

العمليات املتعلقة  أما عمليات اخلزينة فتبني كل، ي املرحلة اإلدارية واحملاسبيةيف تبيان املراحل اليت تقوم عليها، وه
 تعلقة باحلسابات اخلاصة للخزينة.عمليات املالهبا، و 

 يتم تنفيذ عمليات امليزانية من خالل إيراداهتا ونفقاهتا إىل:  :عمليات الميزانية.1
حكام من جهة البد أن تنفذ ضمن احرتام أ، حتقيق نفقة معينة مير على أمرين :تنفيذ عمليات النفقات.1.1

عملية بأقصى ومن جهة أخرى البد أن تنفذ ال، امليزانية والقوانني والتنظيمات املعمول هبا وهو وجه " شرعية النفقة" 
، ولبلوغ هذا اهلدف املزدوج قسمت إجراءات تنفيذ عملية النفقة 1فعالية ومردودية ممكنة وهو وجه "مالءمة النفقة "

  ومية إىل مرحلتني األوىل إدارية والثانية حماسبية.العم
مبلغ  فاقيف املرحلة اإلدارية إلنإن اإلجراءات الواجب إتباعها : المرحلة اإلدارية في تنفيذ عمليات النفقاتأ. 

جمال  ، وهي متثل اجلانب اإلداري الذي يقوم به األمر بالصرف يفبالنفقة، التصفية، األمر بالدفعمعني هي االلتزام 
 تسديد النفقات العامة.

االلتزام هو اإلجراء الذي يتم مبوجبه إثبات نشوء الدين، هذا اإلجراء جيعل الدولة أو أي :  االلتزام بالنفقة -
حرية  األمرين بالصرف، هنا تتضحيعين شخص عمومي يف وضعية مدين، وال يقوم به إال املمثل املؤهل بذلك 

مة النفقة، رغم أن األمر بالصرف حر يف حدود ترخيصات امليزانية فال بد أن ءر مالبالصرف، وتقدي لألمر االختيار
أن يكون تسجيلها دقيقا، كما أنه يتصرف يف حدود مدة زمنية معينة، ولتحقيق و تتوفر لديه اعتمادات مفتوحة 

 2هدف معني.
الصحيح للنفقات  وحتديد املبلغتسمح التصفية بالتحقيق على أساس الوثائق احلسابية،  : تصفية النفقات -

العمومية، أي أن التصفية هي مراقبة اخلدمة املؤداة، والتحقيق من صحة الوثائق احملاسبية، وبعبارة أخرى هي عملية 
حتديد القيمة الصحيحة للنفقة امللتزم هبا، وهدفها هو التأكد من واقع، وحقيقة الدين فهي ال تنشئ الدين، بل حتدد 

 3ة للدين الناشئ عند االلتزام.القيمة النقدي
ه يُؤمر مبوجب قانون احملاسبة العمومية أن األمر بالصرف هو اإلجراء الذي من 21املادة  اعتربت :األمر بالدفع -

خصص لدف دفع النفقات العمومية ، وهو عبارة عن قرار إداري يُعطي مبوجبه األمر
ُ
ع النفقة  إىل احملاسب العمومي امل

                                           
 1 عادل أمحد حشيش، أساسيات المالية العامة، دار النهضة العربية، بريوت، الطبعة، 2000، ص 64.

 ، املتعلق بالرقابة السابقة على النفقات امللتزم هبا.1992-10-14، املؤرخ يف 32-44المرسوم التنفيذي من ، 9-8-5املواد  2
  مرجع سبق ذكره.ة، املتعلق باحملاسبة العمومي ،21-90 من القانون، 20املادة  3
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من األحيان متزامنا مع التصفية ، أي أن قرار األمر بالصرف بدفع النفقة  األمر بالصرف يف كثريوعادة ما يكون 
 نفس الوقت لتصفيتها ، لكن حيدث أن يكون هناك فاصل زمين بني تصفية النفقة واألمر يكون شامال يف

ت سلطته هم حت نلذيلألعوان ا بصرفها ، واألمر بالصرف هو اختصاص مطلق لآلمر بالصرف ، فال ميكن مثال
أي حتت مسؤولية اآلمرين بالصرف  (وحتت مسؤوليتهم  القيام به وإصداره إال عن طريق تفويض رمسي بالتوقيع

وي عندما يصدره آمر بالصرف ثان األمر بالصرف فقد يكون حتت تسمية حوالة الدفع ، أما عن شكل )األصليني 
لشعيب رئيس اجمللس ا لكن هذه ليست قاعدة عامة ، فمثال وأوامر الدفع عندما يصدره آمر بالصرف رئيسي ،،

 1.تسمية حوالة الدفع البلدي وهو آمر بالصرف رئيسي يصدر أمر بالصرف حتت
  تتمثل هذه املرحلة فيما يلي: : المرحلة المحاسبية في تنفيذ عمليات النفقاتب.
هو اإلجراء الوحيد يف املرحلة احملاسبية لتنفيذ عمليات النفقات، وهو اإلجراء الذي يتم مبوجبه إبراء  : الدفع -

يث حالدين العمومي وهو من اختصاص احملاسبني العموميني، ويقوم هؤالء قبل قيامهم بعملية الدفع بعدة إجراءات 
يوم  15أجل  ) الوزارة املكلفة باملالية (، يف عنيةامليتوجب على احملاسب العمومي يف عملية الدفع إشعار املصاحل 

ى املخالفة اليت قد ذمته من أي مسؤولية عل تربئابتداء من تاريخ تسجيل حوالة الدفع على الدفاتر احملاسبية، وهبذا 
 2تنجر عن عملية الدفع.

  :فيما يليتتمثل طرق دفع النفقات العمومية : طرق دفع النفقات العموميةج. 
يف هذه احلالة على احملاسب أن يتأكد من هوية الدائن أو ممثله املؤهل ويعطيه وصل الدفع مث يصدر  : الدفع نقدا -

له مقابل هذا الوصل املبلغ املبني على سند الدفع، إذا تقدم ممثل مؤهل للدائن لقبض املبلغ عليه أن يلحق بسند 
  3.الدفع وكالة

وسيلة دفع تقرتب من احلالة األوىل )الدفع نقدا( ألن الدائن يستلم سند اخلزينة  هي:  الدفع بسندات الخزينة -
الذي ميكن قبضه نقدا،كما ميكن حتويله حلساب بنكي أو بريدي، أما إذا مت شطب السند فال ميكن قبضه نقدا 

 4يلجأ إىل حتويله حلساب بريدي أو بنكي.ويف هذه احلالة 
قييد هو اإلجراء األكثر استعماال حيث يقوم احملاسبون العموميون بت:  بنكي الدفع بالتحويل لحساب بريدي أو -

 5:نوع من التسوية مزايا عديدة منهااملبلغ يف حساب الدائن، وهلذا ال
                                           

 .8، صمرجع سبق ذكره مسعي،حممد   1
 .مرجع سبق ذكره، ، املتعلق باحملاسبة العمومية21-90 من القانون، 20ملادة ا 2
 . 86، ص مرجع سبق ذكرهحممد مسعى،  3
  .87ص ،سابقمرجع حممد مسعي،  4
 .  87، 86، 83، ص مرجع سابقحممد مسعي،  5



 RABHI70@GMAIL.COM                                                              مطبوعة مقياس المحاسبة العمومية        

 
79 
 

 

  يتنقلالدائن ال . 
  ضياع أو سرقة سندات الدفع احتمالضعف. 
 للتأكد من هوية الدائن، فاهليئة اليت أخذت هذا احلساب تتحمل هذه  ونال يلجأ احملاسبون العمومي

 املسؤولية.
املقاصة عندما يكون اجلهاز العمومي دائنا ومدينا يف نفس الوقت لشخص معني فيقوم احملاسب  تطبق  :المقاصة -

هنا بتحصيل حق اجلهاز العمومي اجتاه هذا الشخص من حقوق هذا األخري على اجلهاز العمومي ويسدد له الباقي 
 )حالة حقوق الشخص أعلى من حقوق اجلهاز العمومي(.

ف، تنفيذ عمليات اإليرادات العمومية على مبدأ الفصل بني األمرين بالصر يعتمد : تتنفيذ عمليات اإليرادا.2.1
يات اإليرادات إجراءات تنفيذ عملوميكن تقسيم عمليات النفقات، بالنسبة لشأن الواحملاسبني العموميني كما هو 

 إىل مرحلتني أساسيتني:
ي متثل اجلانب هية واألمر بالتحصيل و ت والتصفتشمل اإلثبا :المرحلة اإلدارية لتنفيذ عمليات اإليراداتأ. 

 يف جمال حتصيل اإليرادات العامة. وم به اآلمر بالصرفاإلداري الذي يق
هو اإلجراء الذي يتم مبوجبه تكريس حق الدائن العمومي، حيث يقوم األمر بالصرف بإثبات اإليرادات، : اإلثبات -

 1امليزانية.وإعطائها الصيغة الشرعية بإدراجها ضمن بنود 
هي املرحلة اليت تسمح بتحديد املبلغ الصحيح للديون الواقعة على املدين لفائدة اخلزينة العمومية، : التصفية -

وتكون هذه املرحلة متبوعة مبرحلة فرعية، وهي مرحلة إصدار سند اإليراد أو التحصيل، وهو سند األمر بالصرف 
 2السند من اإليرادات. هذاه يستدعي فيه احملصل إىل حتصيل ما حيتوي علي

 إلجراءات اإلثبات والتصفية ، وباستثناء حاالت الديون اليت ال حتتاج بطبيعتها إىل : خالفااألمر بالتحصيل -
األمر بتحصيل اإليرادات هو   فإن  (مثل تلك املقررة يف األحكام والقرارات القضائية (إصدار مسبق ألوامر حتصيل 

تلف صفاة لصاحل خموحسب طبيعة الديون املثبتة وامل،  اآلمرين بالصرف وحدهمكقاعدة عامة من صالحيات 
 ، إشعار بإجراء (ضرائب مباشرة (جدول جبائي  حتصيلها تتخذ عدة أشكال منها لذلك فأوامر ، اهليئات العمومية

آخر ميكن اعتباره أي سند  ، إيرادات أمالك الدولة يف حالة عدم تسديدها ، أو (ضرائب غري مباشرة (التحصيل 
 .قانونا أمر بالتحصيل

                                           
 .مرجع سبق ذكرهالعمومية، املتعلق باحملاسبة  ،21-90 من القانون ،16املادة  1
 .مرجع سابقالعمومية، ، املتعلق باحملاسبة 21-90 من القانون ،17-16املادة  2
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 اسرتدادد أو يصدرون أوامر تسدي فإن اآلمرين بالصرف التحصيل،ويف احلاالت اليت ال يوجد فيها شكل خاص ألمر 
، كما أهنم يصدرون سندات )املستحق على سبيل املثال  السرتجاع مبالغ مدفوعة بدون وجه حق أو زائدة عن)

يزاين حيث متكن هذه السندات احملاسبني من احلسم امل املدينني،مباشرة من قبل  ن املسددةإيرادات بالنسبة للديو 
 1.احملصلة وتقييدها يف حساباهتم للمبالغ
 تتمثل هذه املرحلة فيما يلي: : المرحلة المحاسبية لتنفيذ عمليات اإليراداتب. 

على أنه:"يعد  90/21من القانون 18املادة خر إجراء يف تنفيذ عمليات اإليرادات حيث تنص أهو  :التحصيل -
احملاسب  به مسيب الذي يقو التحصيل اإلجراء الذي يتم مبوجبه إبراء الديون العمومية"كما أنه ميثل اجلانب احملا

احملاسبون  اماهتم يقوموبعد إيفاء كل التز  اجلدير بالذكر أن عملية التحصيل ختتلف باختالف طبيعة اإليراد،و  ،العمومي
 2 احملددة.ضمن اآلجال  االيراداتبتحصيل  موميونالع

يل التحصيل: التحصيل الودي، والتحصطرق نوعني من بني كن أن ّنيز مي: طرق تحصيل اإليرادات العامةج. 
 .اإلجباري

اخلاضع بصدور سند خاص به لتحرير دينه اجتاه اخلزينة  بإعالميقوم احملاسب العمومي : التحصيل الودي -
إذا انتهت مدة التسوية ومل يسدد اخلاضع ديونه  ،العمومية، وإجراء تسوية الديون يكون إراديا من طرف اخلاضع

أ إذا بقي هذا اإلخطار دون جواب يلجو يرسل احملاسب العمومي إخطارا للخاضع للتدخل لتسوية السند الصادر، 
 3ب العمومي إىل طريقة التحصيل اإلجباري.احملاس

إذا مل يسدد اخلاضع دينه من تلقاء نفسه، ميكن إجباره من طرف احملاسب العمومي الذي : التحصيل اإلجباري -
غرامات مالية حجز  ،يتوفر على جمموعة من الوسائل القانونية، واملوضوعية حتت تصرفه كإصدار سندات تنفيذية 

 4......إخل خلاضععقارات، ومنقوالت ا
ملال العام، بنك صغري للدولة من خالل حفاظها على امبثابة اخلزينة العمومية  تعترب: عمليات الخزينة العمومية.2

 وتتمثل عملياهتا يف عمليات متعلقة باخلزينة العمومية، وأخرى متعلقة باحلسابات اخلاصة.
 تعاريف نوجز أمهها كما يلي:العمومية عدة : للخزينة تعريف الخزينة العمومية.1.2

                                           
 .6ص ،مرجع سبق ذكره مسعي،حممد  1
  .152، ص مرجع سبق ذكرهحسني صغري،  2
    .مرجع سبق ذكره، املتعلق بقوانني املالية، 84/17من القانون ، 79املادة  3
 .مرجع سبق ذكره، ، املتعلق باحملاسبة العمومية21-90 القانونمن ، 18املادة  4
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للدولة  واحلركة املالية ملايلامكلفة بتحقيق الفعل  ،شخصية معنوية هلا هي هيئة مالية وطنية ليسالتعريف القانوني: -
، كما زينةباالضافة إىل عمليات اخلودفع النفقات  حتصيل االيراداتوذلك عن طريق  األخرى ،العمومية  واهليئات

 1لطابع االداري.اهليئات احمللية واملؤسسات العمومية ذات االعامة للدولة وميزانية  امليزانيةالعون الذي يقوم بتنفيذ  أهنا
هي مؤسسة مالية تضمن احلفا  على التوازن النقدي واملايل مبوجب عمليات  التعريف المالي واالقتصادي: -

 2.ومتويل االقتصاد الصندوق والبنك، كما تقوم مبمارسة النشاط الوصائي
 االنفاقزامات الت نيمداخيل الدولة وتب تبني الىتالضرورية  حياتتعطي التصر ( Marchal Jean ) يعرفها: -

 3قوانني املالية. احملددة يفدفع النفقات  نيية كما تعمل علي تأميبصيلها للموارد الضر حت إىل باالضافةالعام ، 

تظم  ملعنويةاتتمتع بالشخصية ال  هيئةهي  كما يلي:العمومية   الخزينةتعريف  محمدالدكتور قبطان تولى  -
نية الدولة مكلفة بتنفيذ ميزاو واجلماعات العمومية الىت تربطها وحدة الصندوق ، املالية للدولة صاحلامل جمموع

 4.الظرفية التدخالتعن طريق  االقتصادتنظيم و  اجلماعات العمومية و 

بني التزامات االنفاق ترورية اليت تبني مداخيل الدولة و العمومية تعطي التسرحيات الضاخلزينة  وفي تعريف أخر: -
 5.تعمل على دفع النفقات احملددة يف قوانني املالية الضريبية، كماباإلضافة اىل حتصيلها للموارد  العام،
 :ميكن حصر وظائف اخلزينة العمومية يف النقاط التالية: وظائف الخزينة العمومية.2.2

حتقق اخلزينة عمليات ترصيد االيرادات ودفع نفقات الدولة ويكون ذلك وفقا للقانون  أمين صندوق الدولة: -
العام واحملاسبة العمومية، وتتمثل هذه العمليات يف اسرتجاع ما خيص االيرادات والدفع للنفقات، وتنبثق من اخلزينة 

 يفسا يف أي وقت وعرب الرتاب الوطين والىت ميكن تلخيصها أسا هبامالية تقوم  يف حركاتعمليات أخرى تتمثل 
 6.النفقاتلدفع تلبية حاجيات السيولة  حىت ميكنها تسيري األموال اجلاهزة

 تتمتع مبحفظةو تعترب اخلزينة مؤسسة مالية للدولة، إال أهنا حتقق نشاط بنكي بأمت معىن الكلمة  مصرفي الدولة: -
من املمولني الذين يتمثلون يف هيئات مصاحل وخواص عليهم بإيداع أمواهلم مبوجب مكونة من إيداعات العديد 

 7القانون عند احملاسبني العموميني للخزينة.
                                           

 .01ص، 1989،، اجلزائرالـوطـنـي للـمـالـيـةاملعهد  ،دروس فـي الـخـزيـنـة العـمـومـيـةبـن رمضـان بـلـقـاسـم،  1
2 Gaudement (p.m), Finances publiques, Éditions Montchrestien, 1993 (tome - 1-budget et 

trésor), p1. 
3 Jean Marchal , avec la contribution de Maguette Durand ,3éme édition,  Monnaie et crédit 

CUAS, Paris ,1967, P 201. 
4 Mohamed kobtan , le trésor public-éditon , OPU-benaknoun ,Alger,1993,p57. 

 5 حسني الصغري، مرجع سبق ذكره، ص 159. 
 .30 ، ص2000، املطبوعات اجلامعية، ديوان اقتصاد البنوك محاضرات في، ينالقزويشاكر  6

7 ALI BISSAAD, op.cit, p 96. 
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صناديق الضمان و  وشركات التأمنيتقوم اخلزينة بنوع من الوصاية التقنية على البنوك  وظيفة الوصاية التقنية: -
حات والتعديالت التصحي تقرتحوحتليلية، كما إذ تقوم باإلشراف والتنظيم وإجراء عمليات تقييمية  االجتماعي،

 1الضرورية ملشاريعها ومؤسساهتا.
يف حالة ما إذا وقع عجز يف اخلزينة أو عدم توازن بني االيرادات والنفقات املوجودة  معالجة االختالالت المؤقتة: -

زينة أو سلف بنك اخل لديها، )أذوناتألموال املودعة ابتغطية هذا العجز باللجوء إىل  يف امليزانية، تتكفل اخلزينة
 (.....االيداع 

شروط عمليات يف احلسابات املتميزة للخزينة ضمن الهذه التدرج  :العمليات المتعلقة بالخزينة العمومية.23.
تتضمن اليت و  لخزينةل الدولة بتنفيذ العمليات املالية ةوم اخلزينة العمومية حتت مسؤوليوتق، عن طريق التنظيم  احملددة
 2ما يلي:

 تسديدات االقرتاض املنفذة وفقا للرتخيصات املمنوحة مبقتضى قانون املالية.و  إصدارات -
 حلساب اهليئات املكتتبة لدى اخلزينة. عمليات االيداع بأمر و  -
تنفيذ عمليات ايداع وسحب األموال من اخلزينة العمومية طبقا لألحكام املطبقة على كل عملية من هذه  -

  العمومية.العمليات يف جمال التنظيم اخلاص باحملاسبة 
د وحتدي نة،يداع وفراهتا املالية كليا أو جزئيا لدى اخلزيإحيدد قانون املالية أصناف املؤسسات العمومية اجملربة على  -

 شروط دفع واسرتداد هذه االيداعات.  
حيدد التنظيم اخلاص باحملاسبة العمومية شروط فتح وتسيري احلسابات اجلارية املفتوحة من طرف اخلزينة العمومية  -

 ة.ملكتتبة بصفة دائمة لدى اخلزينلفائدة اهليئات العمومية ا
األموال نقدا ،  حملاسبة العمومية يف كافة حركاتمن قانون ا12تتمثل عمليات اخلزينة طبقا للمادة ويف السياق 

املواد اليت تتم الديون وتسيري القيم ، و  والقيم القابلة للتعبئة ، وحسابات اإليداع ، واحلسابات اجلارية ، وحسابات
، فقد نصت على أن احملاسبني الرئيسيني يف جمال  السابق ذكره 313/91من املرسوم رقم  40حيازهتا ، أما املادة 
ارية ج ميسكون حسابات حركات األموال نقدا كانت أو قيًما يف حسابات ودائع ، أو يف حسابات عمليات اخلزينة

داخلة إىل اخلواص واألموال ال أو يف حسابات دائنة أو مدينة ، وتبني عمليات اخلزينة كذلك األموال املودعة لفائدة
ال حتتاج لرتخيص  وعمليات اخلزينة،  (من نفس املرسوم 41املادة (دوق واخلارجة منه مؤقتا، وعمليات التحويل الصن

ويتوىل  العمومية، بل هي عمليات داخلية بالنسبة للهيئات امليزاين،إلجنازها ألهنا ال تعترب إيرادات أو نفقات باملفهوم 

                                           
 .150ص مرجع سبق ذكره، الصغري،حسني 1

  2 املواد 62- 63- 64،  من.القانون رقم 17/84 ، املتعلق بقانون املالية، اجلريدة الرمسية رقم 28، مرجع سبق ذكره.
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 ألموالاأكثر فإن خزينة أي هيئة عمومية تتكون من مجيع  لتوضيحالعمليات، ولاحملاسبون العموميون تنفيذ هذه 
وهو مبدأ جيسد  ية،العموملكن مجيع اهليئات العمومية جمربة على إيداع أمواهلا لدى اخلزينة  هبا،اخلاصة ( نقود وقيم)

 وحدة اخلزينة أي جمموع الصناديق ميثل كيانا ماليا واحدا ممثال يف اخلزينة العمومية.
 :والقيمتسيير األموال .23.1.

مانا ز  قد يعرتض طريق تنفيذ ميزانيات اهليئات العمومية مشكلة هامة ، تتمثل يف عدم التطابق :األموالحركات  .أ
ادات اليت تكون مبالغ اإلير  أو ،ومكانا بني حتصيل اإليرادات ودفع النفقات ، والسيما تأخر حتصيل اإليرادات

ائض ، وعليه تغطية النفقات بينما الصناديق األخرى هبا ف العموميني غري قادرة علىتدخل لصناديق بعض احملاسبني 
ملشكلة  ا جتريها اخلزينة العمومية واليت تسمح بإجراء حتويالت بني احملاسبني تعترب حال هلذه فإن حركات األموال اليت

نة العمومية لدى البنك زيعرب حساب اخل نجزوهذه احلركات طبعا ال تُنجز مباشرة بني احملاسبني العموميني ، لكنها تُ 
 .املركزي

 كان مشكل السيولة املؤقتة يُواجه بواسطة حركات  إذا :الخزينةوسائل مواجهة مشاكل التوازن على مستوى  .ب
 التالية: الوسائلبيُواجه يرادات امليزانية احملصلة لتغطية جممل النفقات العمومية إفإن مشكل عدم كفاية  األموال،

 إىل:تعترب ديون قصرية األجل على عاتق الدولة وتنقسم  :الخزينةسندات  -
o  ُتطرح أمام اجلمهور لالكتتاب :نموذجيةسندات. 
o   حيث تكون عبارة عن أرصدة  املالية،تطرح أمام البنوك واملؤسسات  :الجاريةسندات في الحسابات

 دائنة.
 1نقدية.وعموما فإن سندات اخلزينة يعود هدفها الرئيسي إىل احلصول على سيولة 

 :اإلجباريةاإليداعات االختيارية واإليداعات  -
o  لدى اخلزينة  لفتح حسابات تتمثل يف جلوء بعض األشخاص الطبيعية أو االعتبارية :االختياريةاإليداعات

 .وميةهذه األموال إىل سيولة متوفرة للخزينة العم وبالتايل تتحول فيها،بغرض إيداع أمواهلم  العمومية،
o  ى أمواهلا أو جزء منها لد تكون عندما يفرض القانون على بعض اهليئات إيداع كل :اإلجباريةاإليداعات

 2هلا.التصرف فيها كسيولة ُمتاحة  حىت تتمكن هذه األخرية من العمومية،اخلزينة 
فاء بديوهنم عن اإلي معينة،لشروط  يستطيع مدينو اهليئات العمومية يف بعض احلاالت وفقا :ةالقيم القابلة للتعبئ -

 .، وتكون قابلة للتعبئة أي للخصم أو إعادة اخلصمقصري طريق االكتتاب يف سندات مضمونة وألجل

                                           
 .102ص  ،مرجع سبق ذكرهحممد مسعي،  1
 .103ص  ،مرجع سابقحممد مسعي،  2
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فإن  ة،النقديحاجتها من السيولة  عندما تكون املوارد السالف ذكرها غري كافية لسد :المركزيسلفيات البنك  -
اري سلفيات يف شكل اعتمادات على املكشوف يف حساهبا اجل اخلزينة العمومية تلجأ إىل البنك املركزي ليمنحها

  1املركزي يلعب هنا دور املصريف للخزينة العمومية. أي أن البنك لديه،
 ملياتالعادية ، ميكن أن تقوم اهليئات العمومية ببعض عإضافة إىل النفقات واإليرادات  :العموميـةالقروض .23.2.

ديون هلا أو  تصبح عبارة عن القرض أو االقرتاض ، اليت تؤدي إىل خروج أموال من صندوقها أو دخوهلا إليه ، واليت
اعدة قميكن اعتبارها يف بعض احلاالت عمليات خزينة ، وك كما )آنية أو مستقبلية  (عليها ، أي إيرادات أو نفقات 
 أو املستلمة واملسددة خالل نفس السنة املالية تعترب مبثابة عمليات خزينة ، أما القروض عامة فإن القروض املمنوحة
شّكلة خالل سنة مال

ُ
رادات أو نفقات كإي  السنوات املالية التالية فإهنا تعترب ية معينة واملسددة خالل السنة أوامل

العمومية تقوم حتت مسؤولية الدولة بإصدارات  فإن اخلزينة17/84قانون  من 62تبعا لنص املادة استثنائية ، و 
 .للرتخيصات املمنوحة مبقتضى قانون املالية وتسديدات االقرتاض املنفذة وفقا

 قانون يف العمومية اخلزينة حسابات تعددت: العمومية للخزينة العمليات المتعلقة بالحسابات الخاصة.24.
 عن احملصلة اإليرادات تسجيل يتمو املالية  قانون طريق عن باخلزينة اخلاصة احلسابات غلق أو فتح يتم حيث املالية،
 بني املقاصة طريق عن حتديده فيتم الرصيد أما املدين اجلانب يف والنفقات الدائن، اجلانب يف احلسابات هذه طريق
 سنة. إىل سنة من ترحيله يتم أن على الطرفني
يث ختصص ححسابات تفتح وتغلق مبوجب قانون املالية يتم بواسطتها تسجيل عمليات مالية خاصة  إذن هي

 يتم عن طريقها واليت العمومية،االيرادات املسجلة يف هذه احلسابات لتمويل نفقات معينة دون غريها من النفقات 
جويلية  07املؤرخ يف  17-84قانون من  48ختصيص بعض موارد احلسابات اخلاصة للخزينة حسب املادة 

  :فيمل يلي احلسابات هذه وتتمثل، املتعلق بقوانني املالية 1984
املؤسسات العمومية و  ية،احملليتعلق األمر بالتسبيقات اليت متنحها الدولة لصاحل اجلماعات  :حسابات التسبيقات. أ

نتني ويتم تسديد هذه التسبيقات يف أجل أقصاه س الغرض،ذات الطابع االداري، يف حدود اعتمادات مفتوحة هلذا 
 دون فائدة.

توحة االعتمادات املفطار إتدرج ضمن هذه احلسابات القروض املمنوحة من طرف الدولة يف  :حساب القروض ب.
 .هلذا الغرض

احل العمومية صتشمل املداخيل الناجتة عن العمليات الصناعية والتجارية اليت تقوم هبا امل :الحسابات التجارية ج.
وكذا النفقات املخصصة هلا، ونشري اىل أن هذا النوع من احلسابات ال حتدد هلا  استثنائية،التابعة للدولة بصفة 

                                           
 .104ص  ،مرجع سابقحممد مسعي،  1
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اعتمادات حصرية فحسب، بل مبلغ سنوي أقصى ال ميكن جتاوزه وان كان يف الواقع حيصل ذلك بالنسبة جلميع 
 احلسابات التجارية.

كومات واحلاليت تقدمها الدولة للدول،  اإلعاناتهي عبارة عن  :مات األجنبيةحساب التسوية مع الحكو  د.
 االتفاقيات الدولية، يف حالة الكوارث الطبيعية. إطاريف  األجنبية

يرادات إ هي احلسابات اليت خيصص هلا القانون نفقات معينة عن طريق ختصيص :حسابات التخصيص الخاص ه.
 .لنفقات معينة اداتاإلير م ختصيص مؤقتة ولذا فهي تعترب استثناء عن قاعدة عدبصفة معينة ذات طابع جبائي و 
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 : الفصل الثاني خالصة
 يركز نظام احملاسبة العمومية كنظام معلومات على تسجيل وإثبات العمليات املالية للدولة واعداد     

اع امليزانية العامة، مع األخذ بعني االعتبار خصائص نشاط وحدات القطالتقارير والقوائم املالية عن نتائج تنفيذ 
 .العام غري اهلادفة لتحقيق الربح وحتقيق الرقابة على صرف املال العام

العمليات  ارتباطا وثيقا بامليزانية العمومية، حيث إن احملاسب العمومي يقوم بقيدترتبط احملاسبة العمومية  فإن وعليه
 اإلطارعام، ويف هذا ال الناجتة عن تنفيذها، واليت ختضع إلجراءات وقيود قانونية هتدف للحفا  على املالاملالية 
صرف  أجل ضبط وتقنني إجراءات املشرع اجلزائري احملاسبة العمومية بإطار قانوين وتنظيمي خاص هبا من خص

ف هيآت يزانية العامة، وحتديد صالحيات خمتلامل وتداول املال العام، وحتديد مهام ومسؤوليات خمتلف أعوان تنفيذ
 .الرقابة عن تسيري املال العام

ني اإلطار التقين ب احملاسبة العمومية يف اجلزائر مادة أساسا قانونية، حيث ميكن التمييز تعتربعلى هذا األساس 
والقوائم املالية  عرض البياناتو  للمحاسبة العمومية الذي يتناول اإلجراءات التقنية للقيود احملاسبية وطريقة إعداد

زائر، لكونه احملاسيب للمحاسبة العمومية يف اجل احلكومية، وبني اإلطار القانوين الذي حيتل مكانة هامة يف التنظيم
ضرورة  والتنظيمات املعمول هبا يف جمال تداول املال العام إضافة إىل يفرض على احملاسب العمومي احرتام التشريعات

 تضبط وتقنن مهنة احملاسب العمومي وعالقته مع الغري أثناء أداء مهامه، وحتديد نني واإلجراءات اليتتطبيق القوا
ذا ، وهو ما ملسناه من خالل العناصر املختلفة هل ومسؤوليات خمتلف أعوان احملاسبة العموميةوواجبات صالحيات 

 ومية يف اجلزائر.الفصل الذي تطرقنا فيه إىل االطار العام والنظري للمحاسبة العم
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أليات تنفيذ ميزانيات الدولة والهيئات العمومية الخاضعة لقواعد المحاسبة العمومية : الثالثالفصل 
 والرقابة عليها

 تمهيد: 
لعمليات املالية ا ترتبط احملاسبة العمومية ارتباطا وثيقا بامليزانية العمومية، حيث إن احملاسب العمومي يقوم بقيد     

احملاسبة العمومية يه فإن وعل العام، الناجتة عن تنفيذها، واليت ختضع إلجراءات وقيود قانونية هتدف للحفا  على املال
 الدولة اليت السياسية واإلدارية واملالية واحملاسبية يف مبجموعة نظم منها النظام القانوين، ونظام املوازنة واألنظمـة ترتبط

إلطـار كما تعترب املوازنة العامة للدولة أحد عناصر نظام احملاسبة العمومية، كوهنـا ا،  النظامتؤثر بصفة تبادلية على هذا 
 مصادر التمويل، واستخدامات األموال العامة، لتمكني الدولة من القيام باألعمال والنـشاطات، وتقـدمي الـذي يبـني

حملاسبية، باإلضافة ا  جيب فتح نظري هلـا فـي الـدفاتراخلدمات للمواطنني، واإلطار الذي يبني أهم أنواع احلسابات اليت
 .ومصادر متويلها إىل كوهنا إحدى املعايري الرقابية كخطة جتسد اسـتخدامات األمـوال العامـة،

تعترب امليزانية العامة للدولة من أهم أدوات تنفيذ السياسة املالية ألهنا الوثيقة اليت حتدد بدقة على هذا األساس 
ت واجتاهات السياسة املالية خالل فرتة زمنية حمددة من أجل توفري التمويل الالزم والكايف ملواجهة حاجات أولويا

 اجملتمع ذات األولوية احملددة واملتفق عليها مسبقا.
وازهنا واملبادئ اليت متويلها وحتقيق ت ألياتو العامة وطرق تنفيذها والرقابة عليها وعليه فقد حظي موضوع امليزانية 

 حتكمها باهتمام كبري من طرف املفكرين االقتصاديني واملاليني عرب العصور، وتنوعت النظريات واألفكار يف هذا
 .اجملال واحللول املقرتحة لتحقيق التوازن يف امليزانية أو ما يصطلح عليه اسم التوازن امليزاين يف حالة حدوث العجز

ميزانيات و  وقوانني املالية العامة للدولة ا األساس سنحاول يف هذا الفصل أن نعطي دراسة عامة للميزانيةعلى هذ
 احملاور التالية: من خالل اهليئات العمومية اخلاضعة لقواعد احملاسبة العمومية والرقابة عليها

 مفاهيم عامة حول قوانني املالية.احملور األول: 
 املفاهيمي مليزانيات الدولة واهليئات العمومية اخلاضعة لقواعد احملاسبة العمومية.اإلطار احملور الثاين: 
 مراقبة تنفيذ امليزانية العامة للدولة )الرقابة على املال العام(.احملور الثالث: 
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 قوانين الماليةعامة حول مفاهيم  المحور األول:
وقانون ن قانون املالية، ، وهي تعترب جزء مالنهائية للدولة والنفقات اإليراداتعلى تبيان  للدولةتقتصر امليزانية العامة 

وعة من طرف تنظيمية موض وإّنا إجراءاتليس كالقوانني األخرى ألنه ال يتضمن عقوبات أو جزاءات مرتتبة  املالية
 .وتنفيذ النفقاتالدولة من حيث حتصيل اإليرادات 

 تعاريف عديدة نوجز بعضها كما يلي:لقانون املالية  :تعريف قانون المالية.1
فإن قوانني املالية هي القوانني اليت حتدد يف إطار التوازنات العامة املسطرة  17-84من القانون  01 حسب املادة -

يف خمططات التنمية االقتصادية واالجتماعية املتعددة السنوات طبيعة املوارد واألعباء املالية للدولة ومبلغها 
 1وختصيصها.

الية األخرى امل وأعبائها وكذا الوسائلجممل موارد الدولة  مدنية،لكل سنة  ويرخص بالنسبةقانون املالية يقر   -
ومية على ذلك املصاريف املخصصة للتجهيزات العم ويرخص عالوةكما يقر   ،املخصصة لتسيري املرافق العمومية

 2.بالرأمسال وكذلك النفقات
 واليت حتددلربملان من قبل ا واملصادق عليهاتلك الوثيقة احملضرة من قبل السلطة التنفيذية '' عرف على أنه كما  -

إطار احرتام التوازنات  وذلك يفتنفيذها  وأعبائها املنتظركمية املبالغ اليت ختص موارد الدولة و خالل سنة مالية طبيعية 
والعالقات ر ما هو إال جمموعة العناص وهذا األخري ما،يف دولة هو املعرب عن النظام املايل املتبع  وقانون املالية العامة،
   3 .''واالجتماعي السائدين االقتصاديتعرب عن النظام  اليت
  يتميز قانون املالية بعدة خصائص منها: :خصائص قانون المالية.2
وبالتايل  للدولة عن النظام املايل وإّنا يعربألنه ال يعترب عملية تشريعية لوحدها  :قانون المالية عملية سياسية -

 .اقتصادية سياسة
إن مشروع قانون املالية الذي حتضره احلكومة حتت إشراف وزارة املالية ال يكون قابل للتنفيذ  :اإلجازةخاصية  -

  .اجلمهورية وأصدره رئيسإال إذا طالب بذلك الربملان 
 84/17قانون المن  03الية لسنة واحدة حسب املادة قانون امل يوضع :وضروريةقانون المالية عملية سنوية  -

يكون عندها و قد حتدث كأن جيعل قانون املالية ميتد ألكثر من سنة  استثناءاتلكن ميكن أن تطرأ على هذا املبدأ 
  .املالية القادم أقل من سنة قانون

                                           
 .مرجع سبق ذكره، املتعلق بقوانني املالية، 17-84من القانون ، 01املادة  1
 .مرجع سابق، املتعلق بقوانني املالية، 17-84من القانون ، 03املادة  2
 .169، ص 1984، بريوت، المالية العامةالسيد عبد املوىل،  3
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هذه  املوارد لتغطية اتوبالتايل تقدير ألنه يتضمن تقديرات فيما خيص النفقات  هو عملية تقدير: التقديرخاصية  -
 يلي:فيما  ذلك ويتجسد، النفقات

 املستقبل.أفاق احملصل عليها و  النتائجواملايل و  االقتصاديتقرير سنوي للتوازن  .أ
 1:يلي ات تفسريية تبني خاصة ماملحق .ب

o  بصفة و  اجلديدة،سيما تلك املتعلقة باإلجراءات  الضرائب، الالتقسيمات حسب كل صنف من أصناف
 أخرى.عامة تقديرات احلواصل الناجتة عن موارد 

o  تطور تكاليف  بتقييم حول االقتضاءعند  املرفقةتوزيع نفقات التسيري ملصاحل الدولة حسب كل فصل
 .اخلدمات

o  قطاع.حسب كل  السنوي،توزيع النفقات ذات الطابع النهائي للمخطط 
o بائية.اجلمة الكاملة للرسوم شبه ئالقا 

  تتوضح أمهية قانون املالية من خالل األيت: :أهمية قانون المالية.3
طبق إال من فأي برنامج ال ي احلكومية،هو السبيل الوحيد الذي تستطيع الدولة من خالله التصرف يف األموال  -

احلاجات دد فهي حتوحمدد، ستعد لتنفيذ برنامج حكومي معني فكل مؤسسة ت ،خالل هذا القانون املايل السياسي
 املعمول هبا يف هذا الربنامج السياسي املتكامل.   مة اليت جيب تلبيتها لتؤدي الدورالعا
 بدون هذا القانون املايل ال ميكن لإليرادات أن حتصل أو النفقات أن تصرف.  -
ونفقات الدولة لكل ل املرتبطة مبداخي كذا الرتاخيص لكل العمليات املالية،يقوم بوضع التقييم وحتديد التوقعات و  -

 .سنة مالية
لذي حيدد ا هنا قانون املالية هوو  ،فائض  امليزانية ميكن أن حتقق عجز أوإن اإليرادات أو النفقات املسجلة يف -

 هذا األخري الناتج عن الفرق بني اإليرادات أو النفقات. 
اليت  رقام الفعليةذلك بتسجيل األو  ة،التنفيذيحيث تقوم السلطة التشريعية مبراقبة السلطة  مراقبة،هو وسيلة  -

 .واإليراداتحصلت بالنسبة للنفقات 
  لقانون املالية عدة مصادر لعل أمهها:: مصادر قانون المالية.4
من دستور  64يف املادة  رمقر  كما هو  للضرائب،األساسية  املبادئيضع الدستور  :المصادر الدستورية.4.1

، موميةكل واحد أن يشارك يف متويل التكاليف الع  وجيب على ....''أداء الضريبةكل املواطنون متساوون يف '' 1966

                                           
 .مرجع سبق ذكرهاملتعلق بقوانني املالية،  ،84/17قانون المن  ،68املادة  1
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لقصوى ا وحيدد املدة حسب قدرته الضريبية ال جيوز أن حتدث أية ضريبة أو جباية أو رسم أو أي حق أيا كان،
 إيداعه.يوما من تاريخ  75للربملان من أجل املصادقة على قانون املالية يف مدة أقصاها 

من الدستور "يشرع  123املادة أيضا  نصت الربملان ، كما اختصاصكما  ينص على أن التصويت على امليزانية من 
، القانون املتعلق  اتاالنتخابعملها ، نظام تنظيم السلطات العمومية و ،تالية الربملان بقوانني عضوية يف اجملاالت ال

 نفس السياق ويف ،املالية " االعتمادات استعمالل القطاعات عن بقوانني املالية ،"كذلك الربملان له رقابة على ك
ضافة إىل املالية اليت أقرهتا لكل سنة مالية "باإل االعتمادات استعمالتقدم احلكومة لكل غرفة من الربملان عرضا عن 

ر لعمومية وذلك بتقريافق ااملر ماعات اإلقليمية و اجلالرقابة البعدية ألموال الدولة و املتمثلة يف رقابة جملس احملاسبة و 
 .سنوي يرفع إىل رئيس اجلمهورية

يتكفل بتنظيم  ايل،امليعترب علماء املالية أن التشريع الضرييب فرع من القانون : مصادر التشريع الضريبي.4.2
أ فيما بني السلطات قات القانونية اليت تنشوالعال وجبايتها،رير اإليرادات العامة السيادية القواعد املتعلقة بتقاألسس و 
 1.بالضريبة( واملمولني )املكلفنيالضريبية 

عاديان من موارد  دانومها مور  والرسوم،يتناول الضرائب  ختصصا،إنه تشريع أكثر  كل،التشريع الضرييب هو جزء من  و 
 2:من أركانهو  العامة،املالية 

ألهداف من قد يطرأ على هذه ا وترمجة ما واالقتصادية،حتديد أهداف الدولة اليت حتددها فلسفتها السياسية  -
 (.الدول االشرتاكيةو املتخلفة  والدول الرأمسالية املتقدمة،األهداف ما بني الدول الرأمسالية  )وبذلك تتفاوتتغريات 

 ذه املسائلوه، والسياسية االقتصاديةلتحقيق أهداف الدولة  الالزمة،إجياد الوسيلة الالزمة أو جمموع الوسائل  -
 .والثاين تنظيميفين  األول عنصرين:تقوم على 
  أن كل نظام  وال سيما لعام،االبيئة الضريبية اليت ستسري عليها أحكام التشريع الضرييب  يراعي ظروفالفين

 3.عبريا عن جمتمع معني يف زمن معنيضرييب ليس إال ت
 أخرى  ومن جهة، تنهض مبهمات اجلباية واملتشعبة اليتلتنظيمي يتعلق من جهة باألجهزة اإلدارية املتعددة ا

 .لنظام الضرييبأي تصدع يف كيان اجتنب إحداث  ةذلك مبراعاو  املختلفة،لتنسيق بني الضرائب بتحقيق ا
 من بني أنواع قوانني املالية جند: :المالية وانينق أنواع.5

                                           
 11، ص 1985منشأة املعارف اإلسكندرية،  ،الدخل والضريبة علىالتشريع الضريبي  بليح،أمحد بديع  1
 .23، ص 2003منشورات احلليب احلقوقية،  ،- وموازنة الدولةالنظم الضريبية –المالية العامة  عطوي،فوزي  2

3 GAUDEMENT, pierre –Marie, précis de finances publiques, paris, 1970, p 125.  
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هو يقر ف 84/17قانون المن  3وحسب املادة  األساسي، ك بالقانونرف كذليع :سنويالمالية القانون .1.5
كذلك يقر   ،العموميةكذا الوسائل املالية األخرى املخصصة لتسيري املرافق يرخص جممل موارد الدولة وأعبائها و و 
 .رأمسالالكذلك النفقات اخلاصة بيف املخصصة للتجهيزات العمومية و يرخص املصار و 

أو  لسنةإمتام أحكام قانون املالية ل دون سواه،ميكن لقانون املالية املعدل : تكميلي "المعدل"المالية القانون .2.5
 1.تعديلها خالل السنة اجلارية

فقانون  ه،بعلى هذا األساس فهو مرتبط و  ،لذي يعدل قانون املالية السنوي"إن قانون املالية التكميلي هو الوحيد ا 
عديل ا يستدعي التأو السياسية مم أو االجتماعية االقتصاديةاملالية السنوي يكون معرض للخلل لتغري بعض املعطيات 

 :نيعلى القوانني التكميلية بطريقت تم املصادقةتو ، 2"عن طريق القوانني التكميلية
  يها.الربملان للمصادقة عل وتقرتحها علىإما أن تعد احلكومة هذه القوانني 
 باستعمالذلك و  إما أن تقوم احلكومات بإدخال هذه التعديالت على القانون األساسي بصفة مباشرة 

 .مصادقة عليهاعد على الربملان للسلطتها التنظيمية املتمثلة يف املراسيم التنظيمية لتعرضها فيما ب
 .جديدةبالنسبة للنفقات إذا كانت غري كافية أو جديدة تظهر على شكل نفقات تكميلية أو  -
 "مثل (،سومر  ضرائب،بالنسبة لإليرادات إذا كانت غري كافية تطلب السلطة التنفيذية إيرادات جديدة ) -

قانون الوحيد عترب الحيث ي ،1991خص بتعديل مادة من قانون مالية  الذي 1997 لسنة القانون التعديلي
لكن ميكن أن تكون هناك قوانني أخرى بإمكاهنا تعديل قانون و السنوي، الذي بإمكانه تعديل قانون املالية 
وانني املتعلقة قال البرتولية،القوانني  الضرييب،مثل القانون  وحساسيتها،املالية األساسي نظرا ألمهيتها 

 ".باالستثمارات
قوانني املالية  ند االقتضاءوعهو تلك الوثيقة اليت يثبت مبقتضاها تنفيذ قانون املالية : قانون ضبط الميزانية.3.5

 التكميلية أو املعدلة اخلاصة بكل سنة مالية.
الفروقات  ىله: قانون ضبط امليزانية هو قانون يضبط النتائج املالية لكل سنة مالية، وهو يصادق عل وكتعريف آخر

 لتنفيذية،اإذن هو وسيلة مراقبة السلطة التشريعية للسلطة  السنوي،قانون املالية  إطاريف  والنتائج والتقارير املعدة
 املالية أو قانون يعتمد عليه يف حتضري قواننيو  واإليرادات،فيسجل األرقام الفعلية اليت حصلت بالنسبة للنفقات 

 األرقام احلقيقية.و الفوارق بني األرقام التقديرية  وكذلك استخراجاملالية للسنة القادمة 

                                           
 .مرجع سبق ذكره، املتعلق بقوانني املالية، 17/ 84قانون المن  ،4املادة  1

2Dictionnaire des sciences économiques et sociales, Isabelle bourdis –Alain dontane, 

éducation hachette, Paris 2002, p 223. 
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ويعتمد عليه يف حتضري قوانني املالية أو قانون املالية للسنة القادمة وكذلك استخراج الفوارق بني األرقام التقديرية 
 واألرقام احلقيقية.

 يقر قانون ضبط امليزانية حساب نتائج السنة املشتمل على ما يلي:
  إيرادات ونفقات امليزانية العامة للدولة.الفائض أو العجز الناتج عن الفرق الواضح بني 
 .النتائج املثبتة يف تنفيذ احلسابات اخلاصة للخزينة 
 عمليات اخلزينة.رينتائج تسي  

 جيب أن يكون قانون ضبط امليزانية مرفقا مبا يلي:
 .تقرير تفصيلي يربز شروط تنفيذ امليزانية العامة للدولة للسنة املعتربة 
  املصوت عليها.جدول تنفيذ االعتمادات 

 :مكونات قانون المالية.6
 اليت توضعة النصوص التشريعي املالية يفيتمثل اجلزء األول من قانون : ماليةاللعمليات لاألحكام المنظمة .1.6

 .واإليرادات بالنفقاتيف حالة حدوث تغريات متعلقة 
هذه اجلداول هي   امللحقة،يف اجلزائر جند ثالث جداول باإلضافة إىل امليزانية  :الجداول المتعلقة بالميزانية.2.6

 كاآليت: 
تضمن موارد تالضريبية، حيث احلصيلة  وهي جمموعهو عبارة عن جدول يظهر جمموع اإليرادات النهائية  :الجدول أ

 :يلي امليزانية العامة للدولة ما
 تتمثل فيما يلي: إيرادات عادية: -

 (.IRG, TVA, IBS)التسجيل، الرسوم اجلمركية، حقوق  :ةجبائيإيرادات 
 اإليرادات النظامية. األتاوى، الغرامات،اهلبات،  الدومني، :إيرادات هنائية أخرى

مؤسسة صلها الدولة من حت والرسوم اليتاملتمثلة يف اجلباية البرتولية، اليت هي جمموع الضرائب  :إيرادات غير عادية -
 تصدير احملروقات.  طريقسوناطراك عن 

ها الدولة هي جمموع األموال اليت تنفقو اإلدارية، ري فيه جمموع النفقات هو عبارة عن ميزانية التسي :الجدول ب
 1:جتمع نفقات التسيري يف أربعة أبواب هي، و لإلداراتلضمان السري احلسن 

  من اإليرادات.  والنفقات احملسومةأعباء الدين العمومي 
 لسلطات العمومية.ختصيصات ا 

                                           
 مرجع سبق ذكره.، املتعلق بقوانني املالية، 84/17قانون ال ، من24املادة  1
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                                                                                       .النفقات اخلاصة بوسائل املصاحل 
 التدخالت العمومية 

ونفقات ة التجهيزات العمومي وتسجل نفقاتيتعلق بنفقات التجهيز املصروفة من قبل الدولة،  :الجدول ج
 الدفع.   وتنفيذ باعتماداتاملال على شكل رخص برامج  ونفقات الرأس االستثمار

وتبقى املخططة  تثماراتاالسيف تنفيذ  باستعماهلااحلد األعلى للنفقات اليت يؤذن لآلمرين بالصرف  :رخص البرامج
  .دون أي جتديد ملدهتا حىت يتم إلغاؤها صاحلة

املربمة  اللتزاماتامتثل التخصيصات السنوية اليت ميكن األمر بصرفها أو حتويلها أو دفعها لتغطية : الدفع اعتمادات
 رخص الربامج املطبقة. إطاريف 
ال  االقتصادية اليتو باإلضافة إىل هذه اجلداول لدينا امليزانية امللحقة املمنوحة من طرف الدولة للهيئات التجارية - 

   .تتمتع بالشخصية املالية
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 ميزانيات الدولة والهيئات العمومية الخاضعة للمحاسبة العموميةاإلطار المفاهيمي ل المحور الثاني:
الوالية )احمللية  وميزانيات اهليئات للدولة،من خالل قانون احملاسبة العمومية تتعدد ميزانيات الدولة إىل ميزانية عامة 

ابع مؤسسات ذات ط دستورية،مؤسسات ) العموميةللمحاسبة  األخرى اخلاضعة، واهليئات العمومية ة(والبلدي
 ....(.اخل إداري،

  :ماهية الميزانية العامة للدولة.1
لقد تعددت تعاريف امليزانية العامة واختلفت باختالف الدول من حيث : للدولة مفهوم الميزانية العامة.1.1

أن هذا كله مل مينع هذه التعاريف اليت تعددت بتعدد الكتاب أيضا من إال  التشريعات والتوجهات والنظرة العامة،
 نفقات الدولة لة بنيأن تتقارب وتتشابه فيما بينها، ال لشيء سوى ألهنا حتاول إيضاح مفهوم واحد هو املقاب

 وإيراداهتا.
 لة تكون عادة سنة،زمنية مقبفامليزانية على هذا األساس هي تقدير تفصيلي احتمايل لنفقات الدولة وإيراداهتا ملدة 

 تمادها من قبل السلطة التشريعية.يتم إعدادها من قبل السلطة التنفيذية ويتم اع
امليزانيات مؤلفة من جمموعة احلسابات اليت ترسم لسنة ميالدية واحدة مجيع املوارد  ''ن أوهناك تعريف أخر يقر ب
 1 ''ومجيع األعباء الدائمة 

تتشكل من اإليرادات والنفقات النهائية للدولة احملددة سنويا مبوجب قانون املالية واملوزعة وفق '' فامليزانية إذن    
 2 ''األحكام التشريعية والتنظيمية املعمول هبا 

 باحملاسبة املتعلق 1990أوت  15يف املؤرخ 90/21 القانون من  (03)الثالثة املادة يف اجلزائري املشرع عرفهاوقد 
  "واالستثمار بالتسيري اخلاصة والنفقات اإليرادات جمموع املالية للسنة وترخص تقدر اليت الوثيقة  "أهنا على العمومية

 امليزانية عرفت املالية املتعلق بقوانني 1984يوليو  07املؤرخ يف  17- 84رقم اجلزائري القانون من الرابعة املادة أما 
 األحكام وفق واملوزعة املالية، قانون مبوجب سنويا احملددة للدولة، ئيةالنها والنفقات اإليرادات من تتشكل  "أهنا على

  "هبا املعمول والتنظيمية التشريعية
 3يتضح من خالل التعاريف السابقة أن امليزانية العامة تقوم على عنصرين أساسيني مها التقدير واالعتماد:    

  راداهتا،أساس وضع تقديرات احتمالية لنفقات الدولة وإيالتقدير واملقصود به أن امليزانية العامة تقوم على 
 ويشرتط يف هذا التقدير أمران: 

                                           
 .17، ص 1988ديوان املطبوعات اجلامعية، الطبعة الثانية، اجلزائر، اقتصاديات المالية العامة،صاحل الرويلي، 1
 .مرجع سبق ذكره، املتعلق بقوانني املالية ،84/17القانون رقم من  ،06املادة  2

 .191/192ص  ،1994طرابلس، منشورات اجلامعة املفتوحة،  مبادئ المالية العامةمنصور ميالد يونس،  3
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إذ أن جناح امليزانية يتوقف على دقة التقدير  ينبغي أن تكون التقديرات تفصيلية وموضوعية بقدر املستطاع،: األول
ية اعتمادها اف امليزانية وبالتايل على إمكانكما أن التقدير التفصيلي يساعد على التعرف على أهد واقرتابه من الواقع،

 برنامج عمل احلكومة الذي يوضح سياستها. متثلفميزانية الدولة  من عدمه،
 أي أن توضع لفرتة مقبلة من الزمن تكون عادة سنة. أن تكون هذه التقديرات مستقبلية،: الثاني
  ذية من إيرادات على توقعات السلطة التنفياالعتماد ويقصد به حق واختصاص السلطة التشريعية باملوافقة

وإّنا  ولذلك ال ميكن اعتبار التقديرات ميزانية قبل اعتمادها من السلطة التشريعية، عامة ونفقات عامة،
 تعترب جمرد مشروع ميزانية.

 إضافة إىل عناصر أخرى ويتعلق األمر ب:
 أن االعتمادات أي السنة خالل ينفذ أن جيب امليزانية يف جاء ما كل أن ذلك معىن :السنوية عنصر 

 خالل حتصل أن جيب لإليرادات اليت بالنسبة الشيء ونفس املعنية، السنة خالل صرفها من بد ال املرصودة
 .السنة نفس

 واحدة وثيقة يف ترد واإليرادات النفقات كل أن به يقصد :الوحدوية عنصر. 
 وفقا جملموعات واحدة وثيقة يف والنفقات اإليرادات مجيع ذكر وجوب معىن ذلك :الشمولية عنصر 

 الطبيعة. حيث من متجانسة
 :المشابهةالميزانية العامة وبعض المفاهيم ـ .2.1

يستخدم مصطلحي امليزانية العامة واملوازنة العامة بشكل مرتادف ويؤديان نفس : الميزانية العامة والموازنة العامةأ. 
موازنة موازنة" مشتقة من "وازن" مبعىن ساوى وعادل، و »املالية العامة، وكلمة املعىن ونفس املدلول يف مؤلفات وكتب 

الدولة تتضمن تقديرات النفقات وااليرادات للدولة لسنة مالية مقبلة وهي من الناحية اللغوية أقرب للصواب، أما  
انني والتشريعات امة يف القو كلمة ميزانية فهي كلمة حمدثة، ويف اجلزائر فالشائع هو استعمال مصطلح امليزانية الع

 وكافة االصدارات يف جمال املالية العامة.
اصة امليزانية العمومية من قبل املؤسسات واملنشآت اخل يستخدم مصطلح: الموازنة العامة والميزانية العموميةب. 

لعمومية لدى مشروع ا وهي تضم أرصدة تارخيية)فعلية(لألصول واخلصوم لبيان املركز املايل الفعلي وكذلك امليزانية
 جتاري.
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ة احلساب اخلتامي للدولة لسنة معينة يتشابه مع موازنة الدولة لنفس السن: الميزانية العامة والحساب الختاميت. 
يف كل شيء ما عدا يف طبيعة األرقام الواردة فيها حيث تكون أرقاما تقديرية يف امليزانية العامة وفعلية يف احلساب 

 .1اخلتامي
 ن قوانني املالية هي القوانني اليت حتدد يف إطار التوازنات العامة املسطرة يفإ :الميزانية العامة وقانون المالية ث.

خمططات التنمية االقتصادية واالجتماعية املتعددة السنوات والسنوية طبيعة املوارد واألعباء املالية للدولة ومبلغها 
سابات قة مالية سنوية تتضمن امليزانية العامة للدولة وامليزانيات امللحقة واحلوختصيصها، وقانون املالية عبارة عن وثي

و اإلطار وعليه فقانون املالية ه اجباري،اخلاصة للخزينة، كما يتم من خالله تأسيس أو الغاء ضريبة أو اقتطاع 
  القانوين الذي تصدر فيه امليزانية العامة للدولة.

عن  لثالثيناتاسنوات شفت التجارب املالية يف خمتلف دول العامل وباألخص منذ ك: أهمية الميزانية العامة.3.1
 العامة، مما جعلها حتظى بأمهية متزايدة ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وسياسية. تطّور وظائف امليزانية

ة وإيراداهتا، بل لنفقات الدولمل تعد امليزانية العامة جمرد وثيقة حماسبية : األهمية السياسية للميزانية العامةأ.  
ة العامة أن يعتمد يزانيأصبحت هلا أمهية سياسية كبرية يف الدول ذات األنظمة النيابية حيث يشرتط لتنفيذ بنود امل

مشروعها من طرف الربملان، وهذا االعتماد يعد مبثابة املوافقة من ممثلي الشعب على خطة عمل احلكومة، وعلى 
 قتصادية بصفة عامة وامليزانية تكون املرآة العاكسة هلا.سياساهتا املالية واال

ة وتوجيهها ة األداة الرئيسية للتدخل يف احلياة االقتصادييزانيأصبحت امل :األهمية االقتصادية للميزانية العامةب. 
صادي وتوزيع تاستخدام املوارد على مستوى التوظيف والنمو االقيف  حنو حتقيق أهداف التوازن االقتصادي واملتمثلة

 االستقرار االقتصادي. و تستخدم لتحقيق هدف العمالة الكاملة كما أهنا املوارد داخل االقتصاد،  
ق تستخدم امليزانية العامة كأداة لتحقيق أغراض اجتماعية، فهي تعمل على حتقي :األهمية االجتماعية للميزانيةج. 

األفراد، مع ضمان وصول بعض اخلدمات العامة دون مقابل التوازن االجتماعي والقضاء على التفاوت بني دخول 
انات( إىل األفراد )اإلع للفئة ذات الدخل احملدود معتمدة يف ذلك على الضرائب يف املقام األول مث تأيت مدفوعاهتا

 يف املقام الثاين. 
ق بتحديد أنواع اضحة فيما يتعلإّن أمهية امليزانية من الناحية احملاسبية تبدو و  :األهمية المحاسبية للميزانيةد. 

إذ ميسك لكل  م معامالهتا املالية،يحسابات اإليرادات والنفقات اليت ينبغي على املصاحل احلكومية إمساكها لتنظ
نوع من اإليرادات والنفقات حساب خاص وفقا لطريقة ومدة اعتماد املوازنة، كما ميكن عن طريق النظام احملاسيب 

ي للموازنة العامة، والذي يتضمن اإليرادات واملصروفات الفعلية اليت حصلت أو صرفت استخراج احلساب اخلتام

                                           
  1 نواف حممد عباس الرماحي، مرجع سبق ذكره، ص141.
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ما أهنا تساعد يف يخالل السنة املالية، وهكذا تظهر أمهية احملاسبة بالنسبة للميزانية العامة يف مراحلها املتعددة ال س
 ة. يزانيإظهار ودراسة نتائج تنفيذ امل

تعترب الدقة والوضوح من املبادئ األساسية للموازنة العامة، إال أن مبدأ الوضوح : تبويبات الميزانية العامة.4.1
 يرتبط ارتباطا وثيقا بشرط آخر هو أن تظهر املوازنة يف صورة تسهل معها عملية التحليل االقتصادي الكلي.

نة العامة السليم للمواز من هنا كان البحث عن التبويب املناسب من أهم خطوات إعداد امليزانية كما أن التبويب 
يساعد على ربط املوازنة العامة بالسياسة االقتصادية، أي ربط املوازنة باخلطة العامة حبيث يكون التناسق وعدم 
التعارض بينهما، هذا باإلضافة إىل تسيري تنفيذ املوازنة وأحكام الرقابة املالية ومتابعة ما يتم من تنفيذ مع مقارنته 

اختاذ القرارات االقتصادية والسياسية، وفيما يلي سنحاول استعراض أهم التبويبات املتعارف  وتيسري باملستهدف،
 1عليها للموازنة العامة وهي:

ها يقصد هبذا النوع أن يتم تبويب )ترتيب( عمليات الدولة حسب النشاط أو اخلدمة اليت تؤدي :التبويب الوظيفيأ. 
الدولة على أساس ما تقوم به من وظائف كاألمن والدفاع والتعليم...اخل، وذلك بغض النظر عن التبعية اإلدارية 

كن عملياته للقطاع العسكري، ول للنشاط )اجلهاز احلكومي الذي يقوم باإلنفاق(، فمثال قد يكون مستشفى تابع
 جيب أن تظهر يف جانب اإلنفاق على الصحة وهكذا.

يتميز التبويب الوظيفي بتيسري دراسة خمتلف أنواع النشاط احلكومي وأمهيتها النسبية يف اإلنفاق اإلمجايل كما يسمح 
وزيع ومن مث حتليل ة واجتاهات هذا التبإجراء املقارنة فيما يتعلق بالنفقات العامة وكيفية توزيعها على وظائف الدول

 النشاط احلكومي والوقوف على التغريات اليت حتدث يف طبيعة هذا النشاط من عام إىل آخر.
يقصد بالتبويب )التقسيم( اإلداري تصنيف النفقات واإليرادات العامة وفقا للوحدات  :التبويب اإلداريب. 

 .يئات، ...اخل(، فهو بذلك يعكس هيكل التنظيم اإلداري للسلطات العامةاحلكومية يف الدولة )الوزارة، املصاحل، واهل
حسب هذا التقسيم فكل وحدة تساهم يف حتضري وإعداد املوازنة العامة للدولة من خالل قيامها بتحديد حجم 

اقشة واعتماد ومراقبة نالنفقات املستقبلية وإيراداهتا املتوقعة خالل السنة املقبلة، كما أنه ميكن السلطة التشريعية من م
 املوازنة بسهولة عن طريق دراسة الوضع املايل لكل وحدة حكومية على حدة.

يقوم هذا النوع على أساس عمليات الدولة حسب طبيعتها االقتصادية، وعرضها يف : التبويب االقتصاديج. 
تبويب وبالتايل يتم هذا الشكل تظهر به وكأهنا جزء من نظام أوسع يشمل عمليات كل القطاعات االقتصادية، 

 حسب طبيعة العملية وحسب من يقوم هبذه العمليات أي يتم حسب العملية وحسب القطاع.

                                           
 .133- 129، ص 1998، دار الثقافة العربية، القاهرة، اقتصاديات المالية العامةباهر حممد عتلم، سامي السيد:  1
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 يتم تبويب العمليات حسب طبيعتها االقتصادية وبصفة عامة تقسم هذه العمليات: التبويب حسب العملية -
 الية.إىل جمموعتني متميزتني مها: العمليات اجلارية والعمليات الرأمس

ذ ليس تبويب ميزانية الدولة هدفا يف حد ذاته لكنه وسيلة ليجعل من املوازنة أداة لتنفي: التقسيم حسب القطاع -
اد السياسة املالية والسياسة االقتصادية العامة، وبالتايل يقتضي املنطق تطبيق التبويب ال على املوازنة وإّنا على االقتص

يب )يف املوازنة( أو بواسطة القطاع العام أو بواسطة األفراد وحىت يتم ذلك يلزم التبو الوطين، سواء مت بواسطة احلكومة 
كون كل منها جمموعات متناسقة، فاالقتصاد الوطين يت  تضمحسب القطاع، أي يتم تقسيم االقتصاد إىل قطاعات 

 (.رجي )غري املقيمنيمن قطاع احلكومة، قطاع األعمال أفراد ومؤسسات ال تستهدف الربح، وقطاع العامل اخلا
و االشراف عليها، أيهتم هذا التبويب ببيان الربامج واملشاريع اليت تقوم بتنفيذها : ساس البرامجأالتبويب على د. 

سنوات( وعلى 5الوزارات واملصاحل احلكومية املختلفة، ويكون هذا النوع من التبويب عادة خطة متوسطة األجل )
زمة واملشاريع يف وثيقة امليزانية السنوية هلا وتقسم الربامج إىل مشاريع وترصد االعتمادات الالضوء ذلك تظهر الربامج 
 لتنفيذها يف امليزانية العامة.
نه حيقق رقابة أب ذلك ىل جانإنه يبني النشاطات اليت تقوم هبا كل دائرة وزارية وتكاليفها، و أمن مميزات هذا التبويب 

ألنه ال يقدم بيانات حسابية لعدم جتاوز االعتمادات املمنوحة فقط بل ويقدم كذلك  أفضل من التبويبات السابقة
االمر الذي يساعد على مدى متابعة ومراقبة التنفيذ ومدى  والربامج،بيانات مفصلة عن مسار تنفيذ املشاريع 
 استعمال مؤشري الكفاءة والفعالية يف ذلك.

تمادات جلها االعأبويب على األهداف والغايات اليت ترصد من يؤكد هذا الت :التبويب على أساس األداءه. 
و ستنجز من كل أىل تلك االهداف وعدد الوحدات اليت اجنزت إاملالية وتكاليف الربامج واملشاريع املقرتحة للوصول 

 برنامج يف الوقت احملدد وتكاليفها.
جل متابعة عن كثب أارير شهرية وسنوية من حبيث يتطلب يف هذا التبويب وجود جهاز رقايب فعال يقوم بتقدمي تق
 مسار املشروع ومراحل اجنازه وتكاليفه وخمتلف العقبات اليت تواجهه.

خيضع  أن جيب للدولة العامة امليزانية إعداد أن على العامة، املالية علماء اتفق لقد :مبادئ الميزانية العامة.5.1
 للدولة، املالية على السياسة واجلادة الفعلية الرقابة تيسري ضمان إىل األوىل بالدرجة هتدف املبادئ، من جملموعة
 :هي العامة للميزانية أساسية مبادئ أربعة توجد وعموما مقبول، اقتصادي بأسلوب امليزانية وحتضري إعداد وضمان
 بعض املبادئ هذه على طرأ وقد امليزانية، توازن مبدأ امليزانية، عمومية مبدأ امليزانية، وحدة مبدأ امليزانية، سنوية مبدأ

 .العامة املالية على استجدت اليت املفاهيم لتغري تبعا ومفهومها، دورها حيث من التغيريات
 املبدأ: هذا نتائج شهرا(، ومن 12) كاملة سنة هي امليزانية سريان مدة أن معناه: السنويةمبدأ  أ.

 واحدة. سنة عن النفقات وصرف املوارد بتحصيل الرتخيص يكون أن  
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 سنويا. الرتخيص هذا يتجدد أن 
 السنة. من األخري اليوم يف اإليرادات حتصيل عمليات تتوقف أن 
 السنة. من األخري اليوم يف مستعملة الغري االعتمادات تلغى أن 

أقل من ة زمنية أن حتديد فرت  '' ومن مربرات حصر الفرتة املقدرة للنفقات واإليرادات العامة املتوقعة لسنة واحدة هو
أما إذا مت  جباية اإليراد العام، سنة واحدة سوف ال يعطي الوقت الكايف للسلطة التنفيذية إلجناز اإلنفاق العام أو

 منح فرتة تتجاوز السنة فإن هذا من شأنه أن يضعف عملية الرقابة على السلطة التنفيذية ويعطيها شعور باالسرتخاء،
 1''مدة قياسية لتنفيذ املوازنة العامة لذلك كان اإلمجاع أن تكون مدة السنة 

 لعدة وهذا الدولة وإيرادات نفقات لتوقع فرتة أنسب هي السنة أن على املالية والنظم املايل الفكر وقد استقر
 منها: اعتبارات

 تقدير دقة تضمن أهنا كما االقتصادية األنشطة أغلب نطاقها يف متارس السنة فرتة ألن :المالية االعتبارات -
 املدة أو الفرتة طالت كلما ألنه البيانات دقة على يؤثر سنة تفوق تقديرات على االعتماد ألن والنفقات، االيرادات

 البرتول(. )أسعار مثال املالية والتغريات أثر التقلبات زاد
 نفسها جتد اليت التنفيذية السلطة على الربملان رقابة دوام يكفل السنوية مبدأ أن يف تتمثل :السياسية االعتبارات -

 .موافقته على للحصول سنة كل يف الربملان إىل للرجوع مضطرة
 االستثناءات، بعض عليه ترد حيث مطلقا، ليس السنوية مبدأ :السنوية قاعدة على الواردة االستثناءات.1أ.
 :مثل
 :شهرا(  12من )أقل سنة عن تقل التي االعتمادات حالة -

 يف الربملان تأخر حالة ملواجهة مؤقت كحل هبا املرخص االعتمادات هبا يقصد :المؤقتة االعتمادات 
 :املالية بقوانني املتعلق القانون من  69املادة وضحتأ ولقد اجلديدة، امليزانية على التصويت

 االعتمادات مبلغ من عشرية( االثني الميزانية)1/12 حدود يف تنفيذها مواصلة التسيير لنفقات بالنسبة 
 .أشهر ةثالث وملدة شهريا السابقة املالية للسنة املفتوحة

 (¼قطاع لكل املخصصة املالية احلصة ربع حدود يف )االستثمار( التجهيز لنفقات بالنسبة. ( 
 (:شهر  12من )أكثر السنة تتجاوز التي االعتمادات حالة -

 االعتمادات: تأجيل وكذلك التعهد اعتمادات يف تتمثل

                                           
 ص ، 2005األوىل، دار املناهج، عمان، ، الطبعة المدخل الحديث في المالية العامةنوزارد عبد الرمحن اهلييت، منجد عبد اللطيف اخلشايل،  1

149. 
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 ميكن ال واليت االستثمارية املشاريع لتنفيذ السنة تتجاوز ملدة تفتح اعتمادات هي :التعهد اعتمادات 
 يف والشروع املبلغ حدود يف النفقة عقد املعنية لإلدارة ميكن سد(، حيث بناء )مثل سنة يف اجنازها
 .بعد فيما ستلحق االعتمادات أن متأكدة ألهنا األشغال

 هو منه واهلدف املالية السنة هناية بعد ما إىل للميزانية ترخيص األسلوب هذا ميدد :االعتمادات تأجيل 
 املالية. السنة هناية قبل االعتمادات كافة استهالك يف التسرع من اإلدارات منع

 خيص فيما مينع االعتمادات تأجيل إن :النفقات من نوعني بني التمييز ينبغي األسلوب هذا لتطبيق
 للمؤسسات رخص1988يناير  12يف الصادر القانون لكن حمدودة، حاالت يف إال التسيير نفقات
 أو تستعمل مل واليت هلا املمنوحة التخصيصات أو اإلعانات على احملافظة اإلداري الطابع ذات العمومية
 .هلا مكتسبة فتبقى مبجملها تنفق
 ميزانيات إىل نقلها ميكن ديسمرب  31قبل تستعمل مل اليت االعتمادات فان التجهيز نفقات جمال يف أما

  .الحقة
أن تدرج مجيع اإليرادات العامة والنفقات العامة يف وثيقة واحدة حىت  1امليزانية وحدة مببدأ يقصد :الوحدة مبدأ ب.

وعلى  يتسىن للسلطة التشريعية ولكل من يطلع على موازنة الدولة التعرف وبسرعة على أهداف الدولة املستقبلية،
وما  ويف هناية األمر يظهر إن كانت املوازنة متوازنة أم هبا عجز أم فائض، والنفقات يف وقت واحد،بنود اإليرادات 

 هو املركز املايل احلقيقي للدولة.

إن هذا املبدأ يساعد أيضا يف عملية الرقابة على املال العام، وبالتايل سهولة اكتشاف االحنرافات واالختالسات    
 امليزانية: وحدة لقاعدة اعتبارات وهناكواحملاسبة عليها، 

 يؤدي مما الدولة ميزانية عرض يف والنظام الوضوح حتقيق شأنه من امليزانية وحدة أن يف يتمثل :المالي االعتبار -
 جهة ومن ،جهة من هذا أم غري متوازنة متوازنة امليزانية كانت إذا ما معرفة يف واملاليني الباحثني مهمة تسهيل إىل

 .حقيقته إلخفاء حماولة أي دون للدولة املايل املركز عرض على يساعدفإنه  أخرى
 .الدولة ميزانية رقابة يف التشريعية السلطة يساعد :السياسي االعتبار -

 :الوحدة مبدأ على الواردة االستثناءات.1ب.
 أو عادية إىل العامة واإليرادات العامة للنفقات التقليدي التقسيم إىل وجودها يرجع :العادية غير الميزانيات -
 أو احلرب خربته ما كتعمري استثنائية أو وقتية ألغراض كبرية مبالغ إنفاق إىل الدولة اضطرار ذلك مثال عادية غري
 غري امليزانية اسم عليه يطلق العادية غري النفقات هلذه خاصة ميزانية وضع يفضل ضخم، ولذلك باستثمار القيام

                                           
 .166ص  ،2000دار صفاء للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، عمان،  ،المالية العامةطارق احلاج،  1



 RABHI70@GMAIL.COM                                                              مطبوعة مقياس المحاسبة العمومية        

 
101 
 

 

 العادية امليزانيات أرقام إىل بالرجوع صحيحة مقارنة املختلفة السنوات يف الدولة حالة مبقارنة يسمح مما العادية
 .وحدها

 بالشخصية املتمتعة االقتصادي الطابع ذات العامة املشروعات ختص اليت امليزانيات هي :المستقلة الميزانيات -
 بداية عن ختتلف بدايتها أن كما للدولة العامة بامليزانية اخلاصة واألحكام للقواعد ختضع ال بأهنا وتتميز املعنوية
 والوالية. البلدية ميزانية إلجازته، مثل الربملان على تعرض وال العادية العامة امليزانية

 عليها يضف مل اليت الدولة ملصاحل املالية العمليات ملحقة ميزانية موضوع تكون أن جيوز":الملحقة الميزانيات -
 املدفوعة اخلدمات بعض تأدية أو املواد بعض إنتاج إىل أساسا نشاطها يهدف واليت االعتبارية الشخصية القانون

 (.84/17القانون  من  44الثمن" )املادة
 أساسيان: شرطان نستنتج هنا من

 أن ميكنها الذي الشيء مبقابل تؤديه الذي النشاط يكون أن أي وصناعي، جتاري طابع ذات تكون أن 
 اخلاصة. مبواردها نفقاهتا تغطي

 املعنوية بالشخصية متمتعة غري تكون أن.  
 بعض مبناسبة الدولة، خزينة إىل أموال دخول يسجل الذي اإلطار هبا يقصد: بالخزينة الخاصة الحسابات -

 عامة. نفقات تعترب وال منها أموال خروج وتسجل عامة، إيرادات تعترب وال هبا تقوم اليت اخلاصة العمليات
  :يف وجتمع 84/17 القانون من  48املادة املالية قانون خالل من احلسابات تفتح اجلزائر ويف

 التجارة حسابات. 
 اخلاص التخصيص حسابات. 
 للخزينة التسبيقات حسابات. 
 القروض حسابات. 
 األجنبية احلكومات مع التسوية حسابات. 

املوازنة العامة مجيع اإليرادات ومجيع املصروفات وال جييز هو أن تدرج يف : الميزانية )شمولية( عمومية مبدأ ج.
إجراء املقاصة حيث تتضح جليا مجيع عناصر اإليرادات ومجيع عناصر املصروفات ودون أن تتم مقاصة بني 

 1.زيادة اإليرادات عن املصروفات املصروفات واإليرادات وإظهار الرصيد املعرب عن زيادة املصروفات عن اإليرادات أو
 وهي:  للميزانية العامة واإليرادات النفقات إلدراج طريقتني هناكو

                                           
     .8، ص 2009للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، مصر،  إيرتاك تطوير إيرادات الموازنة العامة،حياة بن إمساعيل،  1
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 إال امليزانية يف يظهر ال حبيث ونفقاهتا وحدة كل إيرادات بني مقاصة إجراء مبوجبها يتم :الصافي الحاصل -
 .النفقات صايف أو اإليرادات صايف أي املقاصة، نتيجة

 إجراء دون مقداره كان مهما إيراد وكل نفقة كل امليزانية يف تدرج أن أي: "الشاملة الموازنة "الخام الحاصل -
 .بينهما مقاصة أي

 :مايل واآلخر سياسي بعضها معينة العتبارات وذلك هي الشائعة االستعمال اخلام( )احلاصل الثانية والطريقة
 الناتج طريقة إتباع ألن ذلك العامة، النفقات كافة على الربملانية الرقابة تقدير يكفل :السياسي االعتبار 

 يظهر وال العامة املرافق نفقات بتفاصيل يتعلق ما كل الربملان أو التشريعيةالسلطة  على حيجب الصايف
 .مدينا أو كان دائنا امليزانية يف هذه املرافق رصيد سوى

 من الصايف الناتج طريقة إتباع أن حيث احلكومي اإلنفاق يف اإلسراف حماربة يف يتمثل :المالي االعتبار 
 اعتمادا مقتضى، بدون النفقات هذه يف يسرف أن نفقاته تفوق إيرادات حيقق الذي للمرفق تتيح أن شأهنا
 السلطة من رقابة جيد لن أن وعلى النفقات على اإليرادات فائض إال امليزانية هذه يظهر يف لن أنه على

 .نفقاته بنود على التشريعية
 برتخيصها للحكومة املايل النشاط على السلطة رقابة إحكام إىل يهدف امليزانية عمومية مبدأ كان وإذا

 نفس حتقيق تستهدف جانبه إىل اإليرادات تخصيص عدم قاعدة فهناك عامة ونفقات لتفاصيل إيرادات
 الغرض.

عني ماملقصود مببدأ عدم التخصيص هو أال خيصص نوع  :الميزانية( )شيوع اإليرادات تخصيص عدم مبدأد. 
وهذا يعين أن تقوم الدولة مبواجهة مجيع نفقاهتا بواسطة  من اإليراد إلنفاق حصيلته على نوع معني من اإلنفاق العام،

 مجيع إيراداهتا وبالتايل ال جيب ختصيص بعض اإليرادات ألنواع معينة من النفقات.
بل  يتم حتديد إيرادات معينة يف املوازنة ألوجه إنفاق حمددة، أال تقضيبشكل عام فإن قاعدة عدم التخصيص   

صروفات املتعلقة جتمع كافة اإليرادات يف جانب واحد ويقابلها يف اجلانب األخر قائمة بالنفقات تدرج فيها كافة امل
 1.بالسنة املالية

 الدولة موارد وتستعمل خاصة، نفقة لتغطية إيراد أي ختصيص ميكن '' ال84/17 القانون من  8املادة أكدت لقد
 أن جيب اإليرادات جمموع إن بل معينة، نفقة لتغطية معني إيراد ختصيص عدم املبدأ هذا من يراد، متييز '' بدون
 .العموم وجه النفقات على جمموع تغطي
 القاعدة: هذه مربرات ومن

                                           
 .163، ص 2007، عمان،املسرية للنشر والتوزيعدار الطبعة األوىل،  مبادئ المالية العامة،حممود حسني الوادي، زكريا أمحد عزام،  1
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 يكفي ال وقد يزيد قد معينة لنفقة املخصص املورد ان. 
  األخرى. اإلدارات باقي حساب على اإلضافية املبالغ يف اإلسراف على تشجع فالزيادة 
  النقص لتغطية الدولة موارد بقية إىل اللجوء من مينع ال فانه يكفي ال التخصيص مبلغ كان إذا أما. 
 كل مادام القومي الدخل توزيع إعادة يف حقها استعمال يف التشريعية السلطة يقيد التخصيص أن كما 

 .نشاطها تأدية خالل من عليها تتحصل اليت املوارد على بنفسها ستحافظ إدارة أو هيئة
 :القاعدة هذه عيوب ومن
 العمومية( اخلزينة إىل البيع حاصل )يدفع مبيعاهتا موارد مثن من للدولة التابعة املصاحل استفادة إمكانية عدم 

 عدم قاعدة على 84/17 القانون من  8املادة أكدت بعدما: التخصيص عدم مبدأ على االستثناءات.1د.
 نهأ غري "بذلك املالية قانون مسح مىت هذه القاعدة عن اخلروج املادة نفس من اآلتية الفقرة التخصيص رخصت

 "النفقات بعض لتغطية املوارد ختصيص على صراحة املالية قانون ينص أن ميكن
 :باخلزينة اخلاصة واحلسابات امللحقة امليزانيات اىل باإلضافة االستثناءات هذه بني ومن

 اخلاصة. املالية واملسامهات والوصايا اهلبات مبالغ 
 التعويضي. السكن والرسم رسم البيئية، الرسوم اجلبائية، الشبه الرسوم 
 بيعها. جيوز اهتالكها حالة يف ولكن االليات اقتناء يف احلق لديها العامة املرافق فكل :االعتماد إعادة إجراء 

 خيصص أن جيب بل "إمجاليا "يكون أن جيوز ال للنفقات التشريعية السلطة اعتماد إن: النفقات تخصيص مبدأه. 
 املبدأ: هذا خصائص ومن، العام اإلنفاق أوجه من وجهة لكل معني مبلغ

 كل مبعىن لبس أي يشوهبا ال بطريقة املصلحة هذه حتدد: االعتماد)النفقة( من المستفيدة المصلحة تحديد -
 هبا. اخلاصة نفقاهتا هلا مصلحة

 طريق عن حتدد ملدونات وفقا استعماهلا غرض أو طبيعتها حسب االعتمادات ختصص كما: االعتماد موضوع -
 أقسام: أربعة على منها عنوان كل حيتوي عناوين  4حسب التسيري نفقات وختصص توزع التنظيم، حيث

  اإليرادات. من احملسومة والنفقات العام الدين أعباء :األول العنوان
 العامة. السلطات ختصيصات :الثاين العنوان
  املصاحل. وسائل :الثالث العنوان
 .العمومية التدخالت :الرابع العنوان

 برتخيص إال جتاوزه ميكن ال أي حصرية، بصفة النفقة مبلغ حيدد أن التخصيص مبدأ يقضي: االعتماد مبلغ -
 .املختصة السلطة من
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 أدخلت التخصيص هبا مبدأ يتميز اليت اخلصائص هذه ن مجيعأاإلشارة إىل  جتدر: المبدأ هذا استثناءات.1ج.
 كانت نإو  حىت وأخرى مبلغها، حيدد مل وأخرى إطالقا، ختصص مل االعتمادات بعض إن :استثناءات عليها

 االستثناءات: هذه بني ختصيصها، ومن لتعديل قابلة أهنا إال حمدد ومبلغها خمصصة
 تشمل فصول يف نفقات تسجيل "ميكن84/17 القانون من  21املادة حسب :حصرية الغير االعتمادات -

 توزيعها حيدد أن ميكن ال بنفقات أو الدولة ميزانية يف تدرج مشرتكة بأعباء األمر يتعلق إمجالية، عندما اعتمادات
 "عليها التصويت يتم حينما
 عند التحديد صعب توزيعها يكون واليت حمتملة أو طارئة نفقات مواجهة إمجالية اعتمادات وضع من الغرض يكون

 .وضع امليزانية
 املبلغ جتاوز ميكن فال حصرية طبيعة هلا املالية قانون يف املدرجة االعتمادات مجيع نإ :الحصرية االعتمادات -

القانون  أقر هلذا ،احلاالت بعض يف اإلدارة نشاط يعرقل قد هذه القاعدة ن تطبيقأ امليزانية، إال يف املسجل
 من  26املادة نصت ذإالوقتية،  واالعتمادات التقييمية االعتمادات :مها االعتمادات هذه من نوعني84/17

 من الثالثة األصناف هذه وينبغي أن تكون حصرية، أو وقتية أو تقييمية، إما االعتمادات تكون "84/17القانون 
 ".متميزة فصول موضوع االعتمادات

 بديون للوفاء التقييمية االعتمادات " ستعمل 84/17القانون  من  27املادة حسب: التقييمية االعتمادات -
 املدنية، والتعويضات العدالة تكاليف عن تطبق كما قانونا مربمة اتفاقيات أو تشريعية أحكام عن النامجة الدولة
 توقعها ميكن ال النفقات "، فهذه املسرتدة واملبالغ والرسوم، الضرائب ومبالغ حق، من غري احملصلة املبالغ وتسديد
 امليزانية. وضع عند
 على الوقتية االعتمادات " تطبق 84/17 القانون من  30املادة حسب: االحتياطية وأ الوقتية االعتمادات -

 امليزانية يف مبلغ التخصيص مع مبلغها بدقة يتناسب أن ميكن ال واليت مرسوم أو لقانون طبقا املخصصة النفقات
 .''املالية قانون يف عليها املنصوص

 .املالية قانون ومبوجب سنة كل يف وقتيا طابعا ختصيصاهتا تكتسي اليت الفصول قائمة حتدد
 حتويل "املالية بقوانني املتعلق القانون جييز االستثنائية احلاالت بعض يف: االعتمادات توزيع تعديل" 

 والبعض التسيري بنفقات بعضها يتعلق معينة شروط حتت وذلك التنظيم طريق عن نقلها أو االعتمادات
 .التجهيز بنفقات االخر
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أن تتساوى مجلة اإليرادات العامة مع مجلة النفقات العامة وتأسيسا على ذلك  1مبدأ التوازنيعين  :التوازن مبدا و.
فال تعترب املوازنة حمققة ملبدأ التوازن إذا زاد إمجايل النفقات العامة عن إمجايل اإليرادات العامة فهذا يعرب عن عجز يف 

 تعرب عن وجود فائض باملوازنة العامة. وكذلك يف حالة زيادة اإليرادات العامة عن النفقات العامة فهي املوازنة،
 امليزانية يف املايل العجز أسلوب إىل الدول بعض تلجأ إذ املايل احلديث الفكر يف به معمول غري أصبح املبدأ وهذا
 الراهن. وقتنا يف بقبول األسلوب هذا معينة، وحيظى وظروف معطيات نتيجة

 جمموع مبعىن حماسيب توازن هو الكالسيك عند التوازن: مالي( )توازن التوازن لمبدأ الكالسيكية النظرية.1و.
 امليزانية. يف والفائض العجز ترفض الكالسيكية فالنظرية النفقات، جمموع يساوي االيرادات

 إنتاجية قطاعات حرمت الدولة أن على هذا يدل النفقات عن اإليرادات حجم يزيد عندما :الفائض رفض -
 الفائضة. األموال هذه من من االستفادة أخرى

 ميزانيتها وقعت ذلك حصل إيرادات، وإذا من عليه تتحصل مما أكثر تنفق أن للدولة ميكن ال كما :العجز رفض -
 إىل يؤدي الذي الشيء العجز هذا لتغطية النقدي اإلصدار أو القروض إىل اللجوء مضطرة عندئذ عجز فتكون يف

 .االقرتاض ىلإ يؤدي الذي واالفالس النقود إلصدار يؤدي املايل الذي التضخم
 :النظرية نقد -

 توظيفها مت ما إذا أعباء ىلإ دوما يؤدي ال فالقرض التوازن عدم خماطر اظهار يف النظرية هذه بالغت لقد 
 الضرائب(. حصيلة من تزيد املشاريع انتاجية )هذه مشاريع يف
 كمية تقابلها لالستهالك املعدة السلع زيادة هناك كانت إذا التضخم اىل دوما يؤدي ال النقدي االصدار  

 .االسعار الرتفاع ذلك يؤدي وال االصدار( النقود )نتيجة
 تنظر تعد فلم العامة املالية يف احلديثة املالية النظرية أما: اقتصادي( )توازن التوازن لمبدأ الحديثة النظرية.2و.

احلايل،  القرن متيز اليت واالقتصادية املالية التطورات ضوء يف وذلك حمققة مالية كارثة نهأ على امليزانية يف إىل العجز
 بفكرة"يستبدل أن على مييل أنه هناك ما كل التوازن، فكرة يستبعد املعاصر املايل الفكر أن ذلك معىن ليس ولكن
امليزانية،  يف مؤقت عجز حدوث إىل هذا أدى ولو حىت االقتصادي التوازن فكرة هي منها أوسع فكرة املايل التوازن
 منها: اجملال هذا يف نظريات عدة ظهور ىلإ دىأ مما

 املقصود. أو املنتظم العجز نظرية  
 الدورية. امليزانية نظرية 
 املالية الثغرة نظرية.  

                                           
 .80، ص 1992ديوان املطبوعات اجلامعية، الطبعة الثالثة، اجلزائر، المالية العامة،حسني مصطفى حسني، 1
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 توازن ملبدأ خمالفة سطحية بصورة تبدو كانت وإن املنظم العجز نظرية إن: المقصود أو المنتظم العجز نظرية -
كينز،  االنكليزي االقتصادي ليهاإ شارأ وقدامليزانية،  توازن إىل للوصول سابقة خطوة األمر حقيقة يف هي امليزانية،
 عاجزة ميزانية تسلك نأ الدولة على البد عليها( االقبال دون السوق يف البضائع راكد )توفر اقتصاد حالة ففي
 يؤدي مما البطالة من التخفيف وبالتايل االعانات ومنح االستثمار على النفقات وزيادة بتخفيض الضرائب فتقوم

 الضرييب( الوعاء لتوسع اجلبائية )نظرا الدولة مداخيل زيادة وبالتايل القومي، االنتاج والدخل من كل رفع ىلإ
 نفقاهتا تنخفض الذي الوقت يف الدولة موارد ترتفع على البطالني(، وهكذا املالية نفقاهتا )االعانات واخنفاض
 املايل. التوازن ىلإ يؤدي االقتصادي التوازن طبيعية وبالتايل بصورة العجز ويضمحل
 انتاجية قوى وليس إنعاش انتاجية قاعدة خلق ينبغي تأثري النظرية هلذه يكون حىت النامية الدول يف: مهمة مالحظة
 االموال. رؤوس ونقص املتفشية للبطالة نظرا وهذا مستعملة غري لكن موجودة

 حيث ركود مبرحلة خرىأ وتارة ازدهار مبرحلة تارة االقتصاد مير قد النظرية هذه حسب: الدورية الميزانية نظرية -
  Le cycleجوقالر، دورة ب مسيت سنوات 10إىل  7من وتستمر كاملة اقتصادية دور املرحلتني تشكل

Juglar، طريق عن االقتصادي التوازن مستهدفة كاملة اقتصادية لدورة ّناإو  واحدة بسنة حتدد ال التوازن فكرة نإ 
 طريق عن امليزانية توازن ىلإ التعاون هذا يؤدي حيث )الركود( العاجزة وامليزانيات امليزانيات الفائضة)االزدهار( تعاون
 .العجز والفائض بني املقاصة

 نإو  حىت مدهتا، حيث من دوما تتساوى ال والركود االزدهار فمرحليت مرة كل التوازن حتقيق يصعب: النظرية نقدـ 
 العجز. مبلغ حتما يساوي نأ الفائض ملبلغ ميكن ال تساوت

  :مراحل الميزانية العامة.6.1
ختتلف الطرق واألساليب املتبعة لتقدير كل من النفقات واإليرادات العامة الظاهرة  :إعداد الميزانية العامة.1.6.1

وراء ذلك حسب السلطة التنفيذية املختصة بإعداد وحتضري امليزانية هي أن تكون  واهلدف من على مستوى امليزانية،
حىت يتم تنفيذ السياسة املالية للدولة بالقدر الالزم دون حدوث أي اضطرابات متعلقة  تقديراهتا مطابقة للواقع،

ا يف لتقدير نفقاهتا وإيراداهتوهلذا فقد جلأت التشريعات املختلفة  بزيادة النفقات ونقص اإليرادات عما هو متوقع،
 امليزانية إىل استعمال عدة طرق نستعرضها بالطريقة التالية:

املالحظ أن عملية إعادة تقدير النفقات تتم دون صعوبات تقنية كثرية حيث أن كل مرفق حيدد : تقدير النفقاتأ. 
اصة باالستثمارات ه املرفق من نفقات خنفقاته املستقبلية على أساس حجم نفقاته السابقة مضافا إليها ما سيقوم ب

 أو اإلنشاءات خالل السنة املالية املقبلة.
ما يعرف باالعتمادات باستخدام عدة طرق كأن نقول مثال استعمال طريقة االعتمادات  ويتم تقدير النفقات أو   

فاألوىل أي االعتمادات احملددة  تعين تلك اليت ميثل الرقم الوارد هبا احلد األقصى  احملددة أو االعتمادات التقديرية،
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أما االعتمادات التقديرية فيمثل الرقم الوارد هبا موافقة الربملان  ملا تستطيع احلكومة إنفاقه دون الرجوع إىل الربملان،
وإىل جانب هذين النوعني فإنه يوجد نوع أخر  ه،على إنفاقه وجتاوزه إذا اقتضى احلال قبل الرجوع إليه وأخذ موافقت

 باعتمادات الربامج'' وهو خاص مبشروعات يستغرق تنفيذها عدة سنوات تتوزع عليها، من االعتمادات يعرف''
األوىل و تعرف بطريقة ''اعتمادات االرتباط'' وتتلخص  وقد جرى العمل على استخدام طريقتني لتنفيذ هذه الربامج،

ملبلغ كله يف ميزانية السنة األوىل ولكن يف شكل اعتمادات تقديرية وهو ما يسمح بتقدير النفقات من يف أن يدرج ا
ويدرج يف ميزانية كل سنة من السنوات الالحقة  الوجهة القانونية واالرتباط هبا من الوجهة الفنية دون دفعها فعال،

 .ذي ينتظر دفعه فعال من النفقاتاجلزء ال

لثانية فتعرف بطريقة ''اعتمادات الربامج '' وتتلخص يف أن توافق السلطة التشريعية على قانون أما الطريقة ا    
والذي يقرر تنفيذ برنامج مايل على عدة سنوات ويوافق على  خاص مستقل عن امليزانية يطلق عليه قانون الربامج،

ة جزء منها االعتمادات اخلاص ت ويقرر لكلويقسم هذا القانون ذاته الربامج على عدة سنوا االعتمادات الالزمة له،
 1 .هبا

 ولتقدير النفقات ميكن االسرتشاد ب:
 .أرقام النفقات العامة الواردة باملوازنات السابقة 
  ،األخذ بعني االعتبار نتائج الدراسات واألحباث املتعلقة باألحوال االقتصادية احمللية والدولية السائدة

 ل السنة املالية القادمة.والتغريات املتوقع حدوثها خال
 .ليتم مراجعتها يف وزارة املالية، اليت تراعي وجود معدالت لإلنفاق وتستشهد باإلنفاق الفعلي يف السنتني األخريتني   

إن تقدير اإليرادات يثري صعوبات فنية ناشئة عن ارتباط حصيلة الضرائب بالنشاط : تقدير اإليراداتب. 
االقتصادي خالل السنة القادمة، وهلذا جيب دراسة هذا النشاط مبختلف توقعاته، وكلما كانت هذه الدراسة دقيقة  

 كان تقدير اإليرادات أقرب ما يكون إىل الواقع. 
يلة ام بكافة املتغريات االقتصادية املؤثرة يف حجم الدخل الوطين، ومن مث حصإن تقدير اإليرادات بدقة يقتضي اإلمل

 2:الضرائب احملصلة حلساب الدولة، وهناك أربعة أساليب لتقدير اإليرادات العامة هي
ترمي هذه الطريقة بصفة أساسية إىل التنبؤ باجتاهات كل مصدر من مصادر : طريقة التقدير المباشر.1ب.

 عامة على حدة وتقدير حصيلته على هذه الدراسة املباشرة.اإليرادات ال
                                           

 .288ص ، 1994، الدار اجلامعية، مطابع األمل، بريوت، مبادئ المالية العامةينب حسني عوض اهلل، ز 1
 .174 – 173، ص سبق ذكرهمرجع  احلاج، طارق-أنظر:  2

 .282 – 281ص  ،1997، مكتبة عني مشس، القاهرة، أصول المالية العامةعلي لطفي:   -         
  .525-516ص  ، مؤسسة شباب اجلامعة، اإلسكندرية، بدون تاريخ،دراسة في السياسة المالية، عبد اجمليد دراز حامد -         
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ويف هذه الطريقة ترتك احلرية حملضري امليزانية يف تقدير اإليرادات املنتظر حتصيلها على أساس إجراء حتليل مباشر 
 لواقع احلياة االقتصادية واالجتماعية والسياسية خالل العام املقبل.

قتضى هذه الطريقة يتم تقدير اإليرادات العامة للموازنة اجلديدة على أساس مب: طريقة السنة قبل األخيرة. 2ب.
خرية اليت عتمد على إيرادات السنة األنقدير إيرادات موازنة السنة )ن( سإيرادات السنة قبل األخرية، فمثال إذا أردنا ت

 دة مثال(.عرفت نتائجها دون إجراء أي تغيري إال يف احلاالت االستثنائية )فرض ضريبة جدي
 تقضي هذه الطريقة بأن يدون يف مشروع امليزانية اجلديدة أرقام اإليرادات: طريقة الزيادة أو النقص النسبي. 3ب.

وفق آخر سنة مالية منقضية بعد زيادهتا مبعدل حمدد إذا كان من املتوقع ازدياد النشاط االقتصادي أو بعد ختفيضها 
 قتصادي هو األمر األكثر توقعا.مبعدل حمّدد إذا كان هبوط النشاط اال

 حسب هذه الطريقة يتم تقدير اإليرادات للميزانية اجلديدة على: طريقة المتوسطات )التقدير الوسطي(. 4ب.
 أساس متوسط اإليرادات املتحققة فعال خالل فرتة سابقة )ثالث سنوات عادة(.

 :اعتماد الموازنة.2.6.1
إذا كانت مرحلة اإلعداد والتحضري قد أسندت إىل السلطة التنفيذية باعتبارها : السلطة المختصة باالعتمادأ.   

األقدر على ذلك، فإن مرحلة االعتماد تنفرد هبا السلطة التشريعية باعتبارها جهة االختصاص اليت تتوىل مراجعة 
 ، وعليهم الدميقراطيةالنظكل السلطات يف احلكومة يف مجيع أعماهلا، باإلضافة إىل كوهنا ممثلة الشعب بوصفه مصدر  

 ال تستطيع السلطة التنفيذية البدء يف تنفيذ املوازنة إال بعد اعتمادها من طرف السلطة التشريعية.
 :إجراءات اعتماد الموازنةب. 

  يقوم وزير املالية بإلقاء مشروع امليزانية على الربملان ألنه ميثل الشعب الذي يتحمل األعباء املالية الالزمة
 لتغطية اإلنفاق العام.

  خيضع اعتماد املوازنة إلجراءات دستورية تستهدف االنتهاء من حبثها يف حينها حيث يتعني عرض مشروع
امليزانية على السلطة التشريعية قبل بداية السنة املالية نظرا لزيادة تدخل الدولة يف النشاط االقتصادي، 

 العامة. أصبحت امليزانية وثيقة معقدة يصعب فهمها لدى
غالبا ما يكون هناك جلان خمتصة ملناقشة مشروع امليزانية، ومعظم ما يدور حوله النقاش هو جانب النفقات وعلى 

 األخص على التغريات املقرتحة يف مشروع امليزانية بعد التعديالت اليت جتريها اللجان املختصة.
 وبعد املناقشة والتداول يكون واحد من النتائج الثالث:

o اد مشروع امليزانية وبعدها يطلق عليه قانون املوازنة.اعتم 
o  رفض مشروع امليزانية وهذا اإلجراء يف اجملتمعات الدميقراطية يؤدي إىل تغيري سياسي مثل استقالة احلكومة

 أوحل الربملان.
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o يزانية أو ملفإن هذه املرحلة تنتهي بصدور قانون ا ،اعتماد مشروع امليزانية بعد إدخال بعض التعديالت عليه
 صدور امليزانية العامة كوثيقة قانونية قابلة للتنفيذ.

يقع على عاتق السلطة التنفيذية وحدها مسؤولية التنفيذ، وتقوم به من خالل الوزارات  :تنفيذ الموازنة.3.6.1
واهليئات واملؤسسات العامة، حيث يتم يف هذه املرحلة جباية اإليرادات وصرف النفقات حسب االعتماد املخصص 

 عمليات صرف النفقات،)لكل دائرة، ويتم اإلنفاق من خالل الوحدات اإلدارية وفقا ملا هو خمول هلا قانونا 
 تحصيل اإليرادات العامة(. عمليات

 وميكن توضيح عملية التنفيذ بشكل خمتصر من خالل املراحل التالية:
هتيمن وزارة املالية على عمليات الصرف يف مجيع األجهزة واملصاحل احلكومية  :عمليات صرف النفقات العامةأ. 

 ملية الصرف بأربعة مراحل متتالية ميكن تلخيصها فيما يلي:التابعة هلا عن طريق من ينوب عنها، ومتر ع
ظفني أو يتم االرتباط بالنفقة بإتيان العمل الذي ينشئ االلتزام يف ذمة الدولة كتعيني املو  مرحلة االرتباط بالنفقة: -

 1القيام مبشروعات عامة.
يزانية مع ضرورة االعتماد املقرر يف امل حيث يتم تقدير املبلغ املستحق للدائن وخصمه من مرحلة تحديد النفقة: -

التأكد من أن شخص الدائن غري مدين للدولة بشيء حىت ميكن إجراء املقاصة بني الدائنني، ومن القواعد املالية 
املقررة أن يكون الدفع بعد انتهاء األعمال، إذ يتعني على دائن الدولة أن ينهي أعماله أوال اليت تسببت يف دائنيته 

 2.تدفع له الدولة املبالغ املدينة هبا نتيجة هذه األعمال، حىت يتسىن هلا حتديد مبلغ الدين على حنو فعلي قبل أن
بعد االرتباط بالنفقة مث حتديد حجم النفقة يصبح من املتعني أن تصدر اجلهة اإلدارية  مرحلة األمر بالصرف: -

وزير للطرف اآلخر املتعاقد ويتم صدور هذا القرار من الاملختصة قرارا يتضمن أمرا بدفع مبلغ النفقة املستحقة 
 املختص أو من ينوبه.

ومن املقرر  ،يقصد بالصرف أن يتم دفع املبلغ احملدد يف األمر عن طريق موظف تابع لوزارة املالية مرحلة الصرف: -
ورة إذن على تم هذا يف صأن يقوم بعملية الصرف موظف غري الذي يصدر عنه أمر الدفع منعا للتالعب وغالبا ما ي

 3البنك املركزي الذي حتتفظ فيه الدولة حبساباهتا. 
الية: متر عملية التحصيل بأربعة مراحل متتالية، ويتعلق األمر بالعمليات الت: عمليات تحصيل اإليرادات العامةب. 

 االثبات، التصفية، األمر بالتحصيل والتحصيل. 

                                           
  1 سامل حممد الشوابكة، املالية العامة والتشريعات الضريبية، الطبعة األوىل، دار الثقافة للنشر والتوزيع، األردن، 2015، ص25

  2سوزي عديل ناشد، أساسيات المالية العامة )النفقات العامة، االيرادات العامة، الميزانية العامة(، منشورات احلليب احلقوقية،2009، ص337.
  3 حممد عباس حمرزي، مرجع سبق ذكره، ص449.
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 1.جبه تكريس حق الدائن العموميهو االجراء الذي يتم مبو  :اإلثبات -
 2.تسمح بتحديد املبلغ الصحيح للديون الواقعة على املدين لفائدة الدين العمومي واألمر بتحصيلها :التصفية -
 3.يعد التحصيل اإلجراء الذي يتم مبوجبه إبراء الديون العمومية :التحصيل -

اإليرادات  االختصاص بتحصيل ما ورد يف املوازنة )بنود يف هذا الصدد تقوم اجلهات احلكومية املختلفة وذات صاحبة
العامة(، وهذا طبقا للقوانني واألنظمة املعمول هبا وال جيوز ألي جهة كانت أن تتجاوز صالحياهتا املخولة هلا قانونيا، 

ساب الدولة حل( وتعين أن ختتلط مجيع اإليرادات اليت حتصلها اخلزانة 4والقاعدة هي )عدم ختصيص اإليرادات العامة
يف جمموعة واحدة حبيث متول كافة النفقات العامة للدولة دون متييز بني إيراد وآخر حسب مصدره، وكثريا ما حيدث 
يف احلياة العملية اختالف بني اإليرادات املتوقعة واإليرادات احملصلة فعال، فإذا كانت اإليرادات احملصلة فعال أكرب 

 ياطي.يف هذه احلالة يتم حتويل الزيادة )الفائض( إىل املال االحت، يف اخلزانة العامة  مما هو متوقع أي أن هناك فائض
أما إذا كانت اإليرادات املتوقعة أكثر من اإليرادات احملصلة فعال أي تصبح النفقات أكرب من اإليرادات احملصلة فعال 

غطي هذا )اخلزانة العامة(، وعلى الدولة أن ت أي تصبح النفقات أكرب من اإليرادات وبالتايل ظهور عجز يف املوازنة
 العجز وذلك عن طريق:

 فرض ضرائب جديدة أو زيادة معدالت الضرائب القائمة. -
 اإلصدار النقدي اجلديد. -
 كما تلجأ إىل االقرتاض. -

 يف أما إذا تبني خالل عملية تنفيذ امليزانية أن االعتماد املخصص لغرض ما غري كايف سواء كان ذلك نتيجة خطأ
ية فعندئذ تلجأ احلكومة إىل السلطة التشريعية للموافقة على فتح اعتمادات إضاف ،التقدير أو نتيجة ظروف طارئة

 واليت تشمل:
 ها.هي اليت تقرر لتكملة اعتمادات واردة يف املوازنة ولكن يتضح أثناء التنفيذ عدم كفايت :االعتمادات التكميلية -
هي االعتمادات اليت تقرر ملواجهة نفقات جديدة مل تكن واردة أصال يف املوازنة غري  :االعتمادات غير العادية -

 أهنا تكون ضرورية ومهمة بسبب حدوث ظروف كانت غري متوقعة أثناء إعداد املوازنة.
اح مرحلة والواقع أنه لعامل املرونة الذي ينبغي أن تتسم به املوازنة العامة أثره على التنفيذ وهي ضرورية لضمان جن  

 التنفيذ.
                                           

  1  املادة 16، من القانون 21/90، املتعلق باحملاسبة العمومية، مرجع سبق ذكره. 
  5 املادة 17، من القانون 21/90، املتعلق باحملاسبة العمومية، مرجع سابق.
  6 املادة 18، من القانون 21/90، املتعلق باحملاسبة العمومية، مرجع سابق.

  .180ص  ،مرجع سبق ذكرهطارق احلاج،  4
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تقوم اجلهات احلكومية صاحبة االختصاص بتحصيل ما ورد يف امليزانية )بنود اإليرادات العامة(، وهذا طبقا للقوانني 
 واألنظمة املعمول هبا والقاعدة هي عدم ختصيص اإليرادات العامة.

 دات احملصلة فعال.كثريا ما حيدث يف احلياة العملية اختالف بني اإليرادات املتوقعة واإليرا
          إذا كانت اإليرادات احملصلة فعال أكرب مما هو متوقع أي أن هناك فائض يف اخلزانة العامة يتم حتويل

 الزيادة )الفائض( إىل املال االحتياطي.
        ات احملصلة دإذا كانت اإليرادات املتوقعة أكثر من اإليرادات احملصلة فعال، تصبح النفقات أكرب من اإليرا

 فعال، وبالتايل ظهور عجز يف املوازنة وعلى الدولة أن تغطي هذا العجز عن طريق:
                     .فرض ضرائب جديدة أو زيادة معدالت الضرائب القائمة 
                     .اإلصدار النقدي اجلديد 
                       .كما تلجأ إىل االقرتاض 

 :ميزانية الجماعات المحلية.2
عن  عبارة هيرافية مقسمة من إقليم الدولة و تعد اجلماعات احمللية وحدات جغ :المحليةتعريف الجماعات .1.2

شخصية التمتع بته الوحدات بالطرق املناسبة هلا و تتوىل شؤون هذهيئات مستقلة يف الواليات واملدن والقرى، و 
 1.االستقالل املايلاملعنوية و 

حلكومة املركزية إىل املايل الواسع عن ا باالستقاللعلى تسميتها يف بعض الدول باحلكم احمللي لتمتعها  اصطلح وقد
هذا األخري يتضمن  احلكم احمللي كونيق بني مصطلحي اإلدارة احمللية و ميكن التفر و  احمللية،ا باحلكومة درجة تشبيهه

ال القضاء حيث ع و احمللية ال شأن له بالتشري االدارةبينما نظام  ضاء،القو هر احلكم التقليدية من التشريع والتنفيذ مظا
 2.ينحصر عمله يف جمال الوظيفة التنفيذية باملرافق ذات الطابع احمللي

اجلماعات  قضائية يفضل البعض استعمال مصطلحتشريعية و  باختصاصاتو بالرغم من أن احلكم احمللي ال يتمتع 
الواليات البلديات و  اسميطلق عليها يف اجلزائر و 3التنفيذي ينتخب من قبل السكان احمللية املنتخبة ألن جهازها

كما  4مبوجب قانون حتدث، و املايل االستقالل معينة ، وتتمتع بالشخصية املعنوية و  جمموعة سكانية تضم البلديةو 
 هي أيضا الدائرةو  ،لية املستقلة مية ، تتمتع بالشخصية املعنوية والذمة املاتعرف الوالية بأهنا مجاعة عمومية إقلي

ينتخب و  ، قانونحتدث مبوجب و ، خولة هلا امل االختصاصتتدخل يف كل جماالت اإلدارية غري املمركزة للدولة و 
                                           

 .17، ص1973 ،القاهرة، دار الفكر العريب ،''' دراسة مقارنة '' االتجاهات المعاصرة في نظم اإلدارة المحليةعادل حممود محدي، 1
 .18، ص 1987، اإلسكندرية، منشأة املعارض ،واستراتيجيتها المحلية اإلدارةمصطفى اجلندي، 2
 .4، ص1986 ، اجلزائر،ديوان املطبوعات اجلامعية ،الجزائر والوالية فينظام البلدية  وتطبيقاتها علىأسس اإلدارة المحلية ، شيهوب مسعود3
  (.2012فيفري  29املؤرخة يف  12)اجلريدة الرمسية رقم  ، املتعلق بالوالية2012فرباير  21، املؤرخ يف 12/07من القانون املادة األوىل،  4
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تسيري شؤون بالبلدي كما يقوم  الشعيب اجمللس سكان البلدية من يقوم بتسيري شؤوهنم احمللية يف شكل جملس يسمى
كذا يتم تعيني ية و لوايل من قبل السلطات املركز يتم تعيني او ،  يةمنتخب على مستوى الوال الوالية جملس شعيب والئي

 .الئياجمللس التنفيذي الو 
النشاط  ميزانية اجلماعات احمللية األداة الىت تعكس صورة تعترب :المحليةميزانية الجماعات وخصائص مفهوم .2.2

ظاهريت  أنأي  راد،واإليوذلك ألهنا حتتوي على صورتني للنشاط احمللي وهو اإلنفاق  احمللية،االقتصادي للجماعات 
 النفقات واإليرادات هي املرآة العاكسة ملستوى النشاط االقتصادي للجماعات احمللية.

ستقاللية الىت متعها التشريع باالو  الواليةمن الدستور من البلدية و  15ادة امل ألحكامتتمثل اجلماعات احمللية طبقا 
 .مواردهاو يزانية ترصد فيها مجيع نفقاهتا خصها مب بأناملالية وذلك 

ا تعترب ميزانية البلدية عمال سياسيا وإداريا، ذلك أهنا متثل جدول التوقعات بنفقاهتا وإيراداهت: ميزانية البلدية أ.
 1السنوية للبلدية، وتندرج يف إطار قانوين وتقين منظم دقيقا.

البلدية هي جدول  ميزانية'' 1990من قانون البلدية لسنة  149وعليه فقد ورد تعريف ميزانية البلدية يف املادة 
احل باإلذن واالدارة ميكن من حسن سري املص أمراتشكل كذلك و  السنوية،ونفقاهتا  التقديرات اخلاصة بإيراداهتا

 ''.العمومية
فإن ميزانية البلدية عبارة عن جدول يتضمن التقديرات املتعلقة بإيراداهتا ونفقاهتا السنوية، وهي عقد  ويف السياق

 ومضموهنا البلدية ميزانية شكل ترخيص وإدارة يسمح بسري املصاحل البلدية وتنفيذ برناجمها للتجهيز واالستثمار وحيدد
مل  س الشعيب البلدي، وال ميكن املصادقة على امليزانية إذاويتم التصويت عليها من طرف اجملل ،2 التنظيم طريق عن

تكن متوازنة أو إذا مل تنص على النفقات اإلجبارية، ويف حال حدث العكس فإن الوايل ميكنه أن يرجعها مرفقة 
يب ع( يوما اليت تلي استالمها إىل الرئيس الذي خيضعها ملداولة ثانية للمجلس الش15مبالحظاته خالل اخلمسة عشر)

( أيام ، وإذا مت إعادة نفس اخلطأ يقوم الوايل بإعذار اجمللس الشعيب البلدي ، وعند مرور 10) البلدي خالل عشرة 
 مثانية أيام من تاريخ اإلعذار ومل يتم التصويت على امليزانية فإهنا تضبط تلقائيا من طرف الوايل.

ميزانية  ''كالتايل  1990من قانون الوالية لسنة  135املادة  الوالية يفورد تعريف ميزانية لقد : ميزانية الوالية ب.
االدارة خيص و قرار بالرت كما هي   بالوالية،النفقات السنوية اخلاصة و  الوالية عبارة عن جدول التقديرات لإليرادات

 .''واالستثماراخلاص بالتجهيز  وتنفيذ برناجمها الوالية،يسمح حبسن سري مصاحل 

                                           
 .20-19، ص2004 اجلزائر،، دار القصبة للنشر ،الجزائريةأموال البلديات  رمحاين،الشريف  1
 (.2011جويلية  03املؤرخة يف  37، املتعلق بالبلدية )اجلريدة الرمسية رقم 2011جويلية  22، املؤرخ يف 10-11 قانونالمن ، 176املادة   2



 RABHI70@GMAIL.COM                                                              مطبوعة مقياس المحاسبة العمومية        

 
113 
 

 

ري جلماعة اإلقليمية تتمتع بالشخصية املعنوية والذمة املالية املستقلة وهي أيضا الدائرة اإلدارية غالوالية هي اوعليه ف
اجمللس الشعيب الوالئي املنتخب من طرف الشعب ويعترب هيئة مداولة يف  ، وتتشكل من هيئتني مها:1املمركزة للدولة

 : 2012فيفري 21املؤرخ يف  07/12ية حسب القانون اجلديد الوالية، واهليئة الثانية متمثلة يف الوايل، وميزانية الوال
ري مصاحل ترخيص وإدارة يسمح بس هي جدول تقديرات اإليرادات والنفقات السنوية اخلاصة بالوالية وكما هي عقد

 الوالية وتنفيذ برناجمها للتجهيز واالستثمار، وتتشكل من جدول يتضمن تقديرات عن النفقات واإليرادات السنوية
املرخص هبا، وهي تشتمل على قسم خاص بالتسيري وقسم خاص بالتجهيز واالستثمار، وتكون اإليرادات والنفقات 

 مرتبة حسب الطبيعة واملصلحة أو اعتبارات مثل الربنامج الذي تنتمي إليه أو خارجه.
الوالية تتضمن  أو لديةبة بالمتعلقية احمللية سواء كانت امليزان أن لسابقنيا التعريفني التشريعينينستخلص من عليه و 

 .السنويالطابع و  الرتخيصي، الطابع التقديري،الطابع ليت تتعلق أساسا بااليت متيز امليزانيات العامة و  اخلصائص الثالث
 البلدية علىمن قانون  149على خالف املادة  كدتأمن قانون الوالية 135املادة  نأنه جيب املالحظة من أغري  

ة حبيث جند ميزانية إال أن هذه التفرقة تبدو يف احلقيقة نظري ،واالستثمارة الوالية يف تنفيذ برنامج التجهيز دور ميزاني
انية كون امليز و  (،االستثمارالتجهيز و  نفقات) االداريالبلدية تتضمن هي األخرى كال من النفقات ذات الطابع 

 .طبيعتها عن امليزانية العامة للدولةترخيصية فهي ختتلف يف احمللية هي وثيقة تقديرية و 
زانية األولية املي ختصتتكون ميزانية اجلماعات احمللية من وثيقتني األوىل  :وثائق ميزانية الجماعات المحلية.3.2
 باإلضافة إىلألوىل، امليزانية اإلضافية بعد الشروع يف تنفيذ ااملتعلقة بتأيت الثانية و السنة، بداية تتم يف  أهناحيث 

 احلساب اإلداري الذي يأيت بعد انتهاء السنة املالية.
 نة املالية للجماعاتلسإعدادها خالل ا أطلقت عليها هذه التسمية ألهنا الوثيقة األوىل الىت يتم :األوليةالميزانية أ. 
تم اعدادها قبل بدء خالل السنة، وي اهلكشف وبيان تفصيلي لكافة العمليات املالية املقررة فهي عبارة عن   ،احمللية 

من قانون البلدية '' توضع امليزانية األولية قبل بدء السنة املالية السابقة''  150السنة املالية السابقة كما جاء يف املادة 
اجلماعات احمللية على  والىت تعتزم ويتم عرضها يف شكل تقديرات ) النفقات اليت تصرف وااليرادات اليت ستحصل( 

أكتوبر من السنة السابقة لتنفيذها حىت يتم التصويت  31ويتم حتضريها إجباريا قبل ، تنفيذها خالل السنة املالية 
)لسنة  من قانون الوالية 143من قانون البلدية واملادة  152املادة  عليه عليها من طرف اجملالس الشعبية كما نصت

1990). 

                                           
فيفري 21يف  املؤرخ 07-12مت إعادة تنظيمها عن طريق القانون وقد  1990 أفريل، 07يف  املؤرخ 09/90مت تنظيم الوالية عن طريق القانون  1

2012. 
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بتعديل  فتسمح ،قصانبالنسواء بالزيادة أو  األولية،هي وثيقة مالية تأيت لتعديل امليزانية  :اإلضافيةالميزانية ب. 
 1النفقات وااليرادات خالل السنة املالية تبعا لنتائج السنة املالية السابقة.

رادات والنفقات الىت يرحيل بواقي احلساب االداري والتغريات يف االتامليزانية االضافية هي امليزانية األولية مضافا إليها 
 وبالتايل تعترب امليزانية االضافية ترحيلية ألهنا تتضمن: املعنية،يراها اجمللس ضرورية للسنة 

 كل ترحيالت النفقات وااليرادات املتبقية للسنة املنصرمة. -
 احلساب االداري للسنة املاضية املنتهية(. )بواقيترحيل كل األرصدة سواء كانت دائنة أو مدينة  -
 تعترب معدلة ألنه ميكن زيادة أو ختفيض النفقات املسجلة واملصادق عليها يف امليزانية األولية املتعلقة بالسنة -

 املعنية.
 2االضافية ثالث مهام هي:وللميزانية 

رد أو ااالرتباط بالنسبة للسنة املالية السابقة الىت ترتك للسنة املالية اجلارية عمليات مل تتم بعد أو فائضا من املو  -
 عجزا يف املالية.

 ضبط امليزانية األولية للسنة اجلارية. -
وبصفة الزامية على أساس التوازن من  خالهلا،جوان من السنة املطبقة  15يتم التصويت على امليزانية االضافية قبل 

 3قبل اجملالس الشعبية.
فهو هبذا  ،(افيةاألولية وامليزانية االض )امليزانيةهو عبارة عن حوصلة للميزانيتني السابقتني  :الحساب االداريج. 

العامة للدولة، ويقدم  قانون ضبط امليزانية للموازنةإىل حد ما يعترب امليزانية احلقيقية للجماعات احمللية ، يشبه الشكل 
لت على مستوى  جلنا كل املصاريف الىت صرفت وااليرادات الىت حصلت فعال أثناء السنة املالية، وكل البواقي الىت س

يساعد  ة لذلك فهوإضاف ،كل من قسم التسيري والتجهيز أو االستثمار، ويبني لنا الوضعية املالية للجماعة احمللية
ري دورا كبريا يلعب احلساب االداكما البلدية أو الوالية ،   اليت تقوم بإجنازها كل منعلى دراسة تقدم اجناز املشاريع 

 :على باالعتمادوذلك ية، عند إعداد امليزانية االضاف
 و العجز(.أ الفائضيف حاالت إىل امليزانية االضافية يرحل )التسيري بواقي االجناز والتحصيل لفرع  -
 يستخرج لنا الرصيد االمجايل لفرع التجهيز واالستثمار. -
 يستخرج لنا الفائض أو العجز إن وجد. -

                                           
 .500، ص 15، املتضمن قانون البلدية، اجلريدة الرمسية ج.ج.د.ش، العدد 1990أفريل  07المؤرخ في  08-90من القانون ، 150املادة  1
، رسالة ماجستري يف القانون، معهد احلقوق والعلوم االدارية، فرع إدارة ومالية، جامعة بن الرقابة على ميزانية الجماعات المحليةسعاد طييب،  2

 .11ص، 2002اجلزائر،  عكنون،
 .500، صسبق ذكره ع، مرج1990أفريل  07المؤرخ في  08-90من القانون ، 150املادة  3
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على ختلفة تسهل عمليات الرقابة امليعرب عن وثيقة اجبارية  ويف السياق فإن احلساب االداري للجماعات احمللية
امليزانية، خاصة وأن الوثائق األخرى )امليزانية األولية وامليزانية االضافية( ما هي إال وثائق تنبؤية، يف حني أن احلساب 

 االداري يعرب عن النتيجة احلقيقية املنجزة من طرف اجلماعة احمللية.
ضعة ال ميكن التطرق لكل املؤسسات اخلا :العموميةالهيئات العمومية األخرى الخاضعة للمحاسبة  يةميزان. 3

 ا:هألمهللمحاسبة العمومية لكن سيتم التطرق 
 :ونعطي مثال على أهم املؤسسات الدستورية :الدستورية المؤسسات.1.3

 ويتم املصادقة ملايل،ايتمتع اجمللس الشعيب الوطين بالشخصية املعنوية واالستقالل  :الوطنيالمجلس الشعبي أ. 
إلبداء رأيها  ةاملالي إىل جلنة ( ويبلغمكون من الرئيس ومثانية من نوابه) اجمللسعلى مشروع ميزانيته من طرف مكتب 

طرف  وتضبط امليزانية هنائيا من املالية،أجل إدماجه يف قانون  ويبلغ إىل احلكومة من أيام،( 10)فيه خالل عشرة 
 1.يف إطار قانون املالية اجمللس الشعيب الوطين

وتتم مراقبة استعمال  به،اخلاص  النظام الداخلي من 20اآلمر بالصرف هو رئيس اجمللس الشعيب الوطين طبقا للمادة 
 احملاسبة. ومراقبة األموال املرصودة للمجلس من طرف جملس

ن رئيس مة املتكون واإلداري ، يدرس مكتب جملس األم يتمتع جملس األمة باالستقالل املايل :األمةمجلس ب. 
ها فيه إىل جلنة الشؤون االقتصادية واملالية اليت تبدي رأي مشروع ميزانية اجمللس ويبلغه بنوا( 05)املـجلس وخـمسة 

 نة الشؤونكن تعديل مشروع امليزانية تبعا لرأي جلاليت تلي تبليغ املشروع للجنة ، و مي( 10)يف غضون األيام العشرة 
مليزانية اليت صوت عليها تبليغ ا االقتصادية واملالية ، مث حيال مشروع امليزانية على جملس األمة للتصويت عليه ، يتم

 2.إدماجها ضمن مشروع قانون املالية جملس األمة إىل احلكومة خالل الدورة اخلريفية قصد
وتتم مراقبة استعمال ومراقبة  به،النظام الداخلي اخلاص  من 08اآلمر بالصرف هو رئيس جملس األمة طبقا للمادة 
 .األموال املرصودة للمجلس من طرف جملس احملاسبة

لعامة ا الالزمة لعمل اجمللس الدستوري يف التكاليف املشرتكة بامليزانية االعتماداتتسجل  :الدستوريالمجلس ج. 
ظف إىل األمني العام وإىل أي مو  أن يفوض إمضاءه وميكن، بصرفهااجمللس الدستوري هو اآلمر  ورئيس، للدولة

 .الدستوري يكلف بالتسيري املايل واحملاسيب يف اجمللس
املؤسسات العمومية اإلدارية هي املؤسسات اليت متارس نشاطا  :اإلداريالمؤسسات العمومية ذات الطابع .2.3

العمومية  كوسيلة إلدارة مرافقها (الوالية والبلدية )لة واجملموعات اإلقليمية احملليةوتتخذها الدو  إدارية حمضة ،ذا طبيعة 

                                           
 )اجلزائر(. ام الداخلي للمجلس الشعيب الوطينالنظ 1
 )اجلزائر(. جمللس األمةلنظام الداخلي ا 2
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حبيث أن القضاء  للقانون العمومي ، اإلدارية ، وتتمتع املؤسسة العمومية بالشخصية املعنوية ، وختضع يف أنشطتها
املتعلقة هبا ، كما خيوهلا القانون مجلة من االمتيازات ومن أمهها  اإلداري هو الذي خيتص بالفصل يف املنازعات

وظفني عموميني  م العمومية ، ومنها اختاذ القرارات اإلدارية ، كما تعترب أمواهلا أمواال عمومية وعماهلا امتيازات السلطة
وعلى رأسها يف  ف عليها ،اجلهات العليا اليت تشر  وتعد هذه املؤسسات ميزانياهتا وتتم املوافقة عليها من طرف

 1.سيما إن كانت مؤسسة غيـر ممركزةوال ثانوي بالصرفأغلب األحيان آمر 
لطابع العلمي ا تعترب املؤسسة العمومية ذات :والمهنيالمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي .3.3

 اجلامعات،لى غرار ع املايل،تتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل  العايل، مؤسسة وطنية للتعليم، 2والثقايف واملهين
كما   ملستعملة،ااألساسية  وممثلي القطاعات اجلامعية،وممثلي األسرة  الدولة،جملس إدارة يتكون من ممثلي  ويديرها

جية تعني ر وكذلك شخصيات خا املؤسسة،يف متويل  ميكن أن يضم جملس اإلدارة أشخاص طبيعية أو معنوية تساهم
استشاري يف أشغال جملس اإلدارة ، ولتحقيق مهامها تضع الدولة حتت تصرفها يف  لكفاءهتا على أن يشاركوا برأي

ىل قواعد مالئمة إ للتجهيز ، ونظرا لطبيعة نشاطها فإهنا ختضع يف سريها اعتماداتللتسيري و  اعتمادات شكل
يتها خلدمات املباشر للمداخيل احملصلة عن طريق تأد البعدية ، واالستعمالخلصوصية مهامها ، والسيما املراقبة املالية 

، واملتاجرة مبنتجات نشاطاهتا املختلفة ، لكن 3واتفاقات استغالل براءات االخرتاع وخربات مبقابل عن طريق عقود
وتسري من  السابقة،ملالية ا الواقع فإن ميزانيتها ختضع للموافقة من طرف الوزارة الوصية ، وختضع نفقاهتا للرقابة يف

حماسب عمومي يعمل داخل املؤسسة مبساعدة موظفني تابعني  خيضع لرقابة رف(اآلمر بالص) اجلامعةطرف رئيس 
اإلملام  ال ميكنو ميكن ذكر كل اهليئات العمومية اخلاضعة للمحاسبة العمومية ألن عددها كبري  ولعله ال املعنية،للهيئة 

 املقام.هبا كلها يف هذا 
 
 
 
 

 
                                           

 .2، ص 2007اجلزائر  حسناوي،مطبعة  ،اإلداريالوجيز في القانون  لباد،ناصر  1
 23يف املؤرخ  06/08واملتمم بالقانون رقم  املعدل العايل،القانون التوجيهي للتعليم  املتضمن 1999 أفريل 04يف  املؤرخ 05/99نص عليها القانون  2

  .2008أفريل 
يتضمن القانون التوجيهي والربنامج  ،1998 أوت 22يف  ، املؤرخ11/98القانون  من ،24واملادة  ،مرجع سابق، 05/99القانون  من، 37املادة  3

 .واملتمماملعدل  2002-1998اخلماسي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي 
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 للدولة )الرقابة على المال العام( العامة الميزانيةمراقبة تنفيذ  المحور الثالث:
لقد أمجع علماء االقتصاد واملالية العامة وحىت علماء اإلدارة على أن أي نظام إداري أو مايل ال تتوفر فيه عملية 

 إىل املقومات املتكاملة.الرقابة الصحيحة والفعالة واملنظمة يعترب نظاما ناقصا يفتقر 
على هذا األساس فإن الرقابة على تنفيذ امليزانية تستمد أمهيتها من وجوب تنفيذ امليزانية على الوجه الصادرة به 
إجازة السلطة التشريعية من جهة، ومن وجوب تنفيذها على حنو خال من كل إسراف أو تبذير ألموال الدولة من 

ألساسية املرجوة من وراء هذه الرقابة هي التأكد من حسن إدارة األموال العامة، ويف جهة أخرى، هلذا فإن الفائدة ا
 هذا اجملال فإن الرقابة على تنفيذ النفقات العامة هي املرحلة األخرية اليت متر هبا امليزانية العامة للدولة.

س مهام واختصاصات ، جملس احملاسبة ( متار يف اجلزائر مثال فإن اهليئات التالية ) وزارة املالية، اجمللس الشعيب الوطين
وهتدف إىل حتقيق هدفني أساسيني، هدف سياسي وهدف مايل ، فاهلدف السياسي  ''معينة يف إطار قوانني املالية 

يرمي إىل حتقيق شرعية االعتمادات وعدم جتاوزها، وضمان حتصيل اإليرادات، وهدف مايل يرمي إىل محاية األموال 
 وعليه فإن عملية الرقابة على تنفيذ امليزانية تأخذ عدة صور خمتلفة ومتعددة1 ''ا يف إطار شرعية القواننيالعامة وإنفاقه

ختتلف باختالف التوقيت، قبل، أثناء، أو بعد تنفيذ امليزانية، وباختالف الشخص اخلاضع هلا إداري أو حماسب، 
 سية ، ومستقلة.وباختالف طبيعة ونوع الرقابة ذاهتا وقد تكون إدارية ، سيا

ة األموال العامة ميكن تعريف مراقبة تنفيذ املوازنة بأهنا الوسيلة الفعالة ملراقب :العامة الميزانيةمفهوم مراقبة تنفيذ  .1
 إنفاقا وحتصيال، ومن هنا يتضح أن املراقبة هنا تشمل كل من النفقات واإليرادات.

ع إزالة  كل أنواع اإليرادات املنصوص عليها يف املوازنة العامة م  بالنسبة لإليرادات يكون اهلدف هو التأكد من حتصيل
 كل العراقيل اليت تعيق عملية التحصيل.

أما مراقبة تنفيذ النفقات يكون اهلدف هو التأكد من أن اإلنفاق يتم بالشكل الذي ارتضاه الربملان لكونه املمثل 
وملا كانت املوازنة  ضرائب هو جزء من دخول أفراد الشعب،للشعب باعتباره املمول األصلي للدولة، وما يدفعه من 

لذلك ميكن القول إن مراقبة تنفيذ املوازنة هي الضمان  هتدف إىل حتقيق أهداف اقتصادية، اجتماعية وسياسية،
 احلقيقي لتحقيق هذه األهداف )أهداف اجملتمع(، ومن مث ضمان االستغالل األمثل للموارد االقتصادية املتاحة، ويف

 .جتنبهالوقت التعرف على نقاط الضعف و نفس ا
إن مراقبة تنفيذ املوازنة تستمر بعد انتهاء السنة املالية وذلك من خالل دراسة احلسابات اخلتامية ومقارنتها بالتقديرات 

 الواردة يف املوازنة.

                                           
 .129، ص مرجع سبق ذكره، على زغدود 1
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حناول  ث جمموعات رئيسية،املوازنة يف ثالميكن جتميع األنواع املختلفة ملراقبة تنفيذ : الميزانيةأنواع مراقبة تنفيذ  .2
 1عرضها بإجياز فيما يلي:

 حيث تنقسم املراقبة إىل شكلية وأخرى نوعية.: من حيث نوعية المراقبة.1.2
يطلق عليها كذلك اسم املراقبة احلسابية وتتضمن مراقبة الدفاتر احلسابية باإلضافة إىل كل  :المراقبة الشكليةأ. 

للوائح املتعلقة بالصرف والتحصيل، كما هتدف هذه املراقبة إىل التأكد من صحة تطبيق القوانني وا املستندات الثبوتية
املالية كالتحقق من تطابق الصرف لالعتمادات املمنوحة لكل من بنود املوازنة، ويف حالة التجاوز البد من التأكد 

 من احلصول على ترخيص سابق من اجلهة املختصة.
لتعرف يقصد باملراقبة املوضوعية أو كما تسمى باملراقبة التقييمية بتقييم النشاط احلكومي ل :وعيةالمراقبة الموضب. 

، ةدية عامة والسياسة املالية خاصعلى مدى حتقيق أهداف املوازنة ومن مث مدى حتقيق أهداف السياسة االقتصا
 للتقييم.وللقيام هبذه املراقبة يستدعي األمر وضع معايري وتتخذ أساسا 

ويتمثل مضمون هذا النوع من املراقبة يف مراجعة حسابات التكاليف واألعمال ومقارنتها بالتكاليف النمطية، 
 ومراجعة نتائج األعمال والعائد منها مقارنة مبا كان مستهدفا.

عمال احلكومية األ مما سبق يتضح أن فعالية هذا النوع من املراقبة تكون يف حالة استخدام موازنة األداء، أي ترتجم
 إىل وحدات عمل صغرية وحمددة مع قياس تكلفتها التقديرية.

يطلق على هذا النوع من الرقابة اسم الرقابة اإلدارية، ميكن تقسيمها  :من حيث التوقيت الزمني للمراقبة.2.2
 إىل رقابة الحقة ورقابة سابقة على الصرف.

زء األكرب ية متنع وقوع اخلطأ املايل، وتعاجله قبل حدوثه، ومتثل اجلهي رقابة وقائ: الرقابة السابقة على الصرفأ. 
األهم من الرقابة اإلدارية، وتكمن مهمتها يف عدم صرف أي مبلغ إال إذا كان مطابقا للقواعد املالية املعمول هبا 

اعتبارها املسؤولة عن وزارة املالية بسواء كانت قواعد امليزانية أو القواعد املقررة يف اللوائح اإلدارية املختلفة، وتقوم هبا 
 ومن مزايا هذا النوع من الرقابة تقليل فرض ارتكاب األخطاء املالية مع، وذلك بواسطة املراقبني املالينياملال العام 

وعة )احملور الفصل الثاين من هذه املطب) ألكثر تفاصيل حول رقابة املراقب املايل راجع .احملافظة على املال العام
ق باملراقب املايل ) ما تعلوحتديدا عنصر أعوان احملاسبة العمومية  (،أعوان احملاسبة العموميةبادئ و ثالث  اخلاص مبال

 (.74-69ص 

                                           
 .173 – 163، ص مرجع سبق ذكره ،زكرياء أمحد عزامحممود حسني الوادي، -أنظر  1

 .305 – 295، ص مرجع سبق ذكره، المالية العامةأصول ــــــ علي لطفي:         
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تبدأ هذه الرقابة بعد انتهاء السنة املالية وقفل احلسابات وإعداد احلسابات  :الرقابة الالحقة على الصرفب. 
اخلتامية للدولة ويالحظ أن هذه الرقابة ال تقتصر على النفقات العامة فقط ولكنها متتد لتشمل اإليرادات العامة  

هتها وجتنب حيحية ملواجكذلك، فهي ترتكز على اكتشاف االحنرافات واألخطاء واملشكالت واختاذ اإلجراءات التص
حصوهلا مستقبال وعدم تفاقمها عند اكتشافها، فهي إذن وسيلة للمحاسبة والوقاية، وهلذا تعرف باسم الرقابة 

 العالجية، ويتوىل هذه الرقابة جهاز يتمتع باالستقالل التام أي أنه ال خيضع للسلطة التنفيذية.
ها ال تعد وأن تكون رقابة من اإلدارة على نفسها، أي أهنا رقابة ذاتية اجلدير بالذكر أن الرقابة اإلدارية أيا كان نوع

أو داخلية، طبقا للقواعد اليت تضعها السلطة التنفيذية، ولذا فإهنا ال تعد كافية للتأكد من حسن التصرف يف األموال 
 العامة.
 ة خارجية.حيث تنقسم إىل مراقبة داخلية ومراقب: من حيث الجهة التى تتولى المراقبة.3.2

تتم من داخل الوزارات واملصاحل احلكومية ذاهتا، حيث يتوىل بعض موظفي احلكومة مراقبة موظفي  :مراقبة داخليةأ. 
 احلكومة اآلخرين.

مضمون هذه الرقابة أن توكل إىل وحدة متخصصة ترتبط باجلهات اإلدارية العليا )مصلحة التدقيق واملراقبة( وتعرف 
لتوجيهية، ومن أهم أنواع الرقابة الداخلية هي املراقبة الشخصية والذاتية لكوهنا نابعة من داخل بالرقابة اإلشرافية ا

 الفرد وشخصيته ومعتقداته.
قسم يقصد هبا تلك الرقابة اليت تقوم هبا جهة )هيئة( مستقلة وغري خاضعة للسلطة التنفيذية وتن: مراقبة خارجيةب. 

 ومراقبة تشريعية.املراقبة اخلارجية إىل مراقبة خاصة 
تعترب هذه الرقابة أكثر أنواع الرقابة فاعلية وتتوىل هذه الرقابة هيئة فنية مستقلة عن كل من  :رقابة خاصة.1ب.

اإلدارة والسلطة التشريعية، وتنحصر مهمتها يف رقابة تنفيذ امليزانية والتأكد من أن عمليات النفقات واإليرادات قد 
يق مراجعة واعد املالية املقررة يف الدولة وذلك عن طر متت على النحو الصادرة به إجازة السلطة التشريعية وطبقا للق

حسابات احلكومة ومستندات التحصيل والصرف وحماولة كشف ما تتضمنه من خمالفات ووضع تقرير شامل عن 
 ذلك.

ائية واهليئة اليت تقوم بالرقابة اخلاصة )املستقلة( ختتلف من دولة إىل أخرى، ففي فرنسا مثال تتوىل هذه الرقابة هيئة قض
 مستقلة )حمكمة احلسابات( ويف اجلزائر جملس احملاسبة.

ة تتمثل هذه الرقابة يف حق السلطة التشريعية )الربملان( يف مراقبة أعمال السلطة التنفيذي: رقابة تشريعية.2ب.
ومة بتقدمي كللحكومة وتتمثل تلك الرقابة، اليت يطلق عليها كذلك الرقابة السياسية يف مطالبة اجملالس النيابية للح

اإليضاحات واملعلومات اليت تساهم يف التأكد من سري العمليات اخلاصة بالنفقات واإليرادات العامة، سواء مت ذلك 
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يف صورة أسئلة شفوية أو خطية أو حىت باالستجواب، وعلى هذا فإن الرقابة التشريعية على املوازنة العامة تتمثل يف 
 امليزانية واملرحلة الالحقة على تنفيذ امليزانية العامة للدولة. مرحلتني: املرحلة املعاصرة لتنفيذ

أجهزهتا املفتشية  همأ )من الرقابة اإلداريةيتعلق األمر بالرقابة، عموما يف اجلزائر ّنيز بني ثالثة مستويات من أنواع 
 .ضائية ممثلة مبجلس احملاسبةالق الرقابةو (، اجمللس الشعيب الوطين أو التشريعية )رقابةالربملانية  الرقابة(، و العامة للمالية

قيق هدفني وهتدف إىل حت متارس مهام واختصاصات معينة يف إطار قوانني املالية حيث أن هذه األجهزة الرقابية 
 هدف سياسي وهدف مايل ، فاهلدف السياسي يرمي إىل حتقيق شرعية االعتمادات وعدم جتاوزها، أساسيني،

وعليه فإن  1وهدف مايل يرمي إىل محاية األموال العامة وإنفاقها يف إطار شرعية القواننيوضمان حتصيل اإليرادات، 
د بع أو أثناء، قبل، ختتلف باختالف التوقيت، عملية الرقابة على تنفيذ امليزانية تأخذ عدة صور خمتلفة ومتعددة

ا وقد تكون طبيعة ونوع الرقابة ذاهتحماسب، وباختالف  وباختالف الشخص اخلاضع هلا إداري أو تنفيذ امليزانية،
 إدارية ، سياسية ، ومستقلة.

الرقابة ريعية و الرقابة التش الرقابة اإلدارية، التالية:على هذا األساس سنحاول يف هذا املقام التطرق ألنواع الرقابة 
 .املستقلة

 سواء ومصاحلها املختلفةمتارسها وزارة املالية  الىت هم مظاهر الرقابة اإلدارية، الرقابة املاليةأمن  :اإلدارية الرقابة -
على ع من الرقابة تتكفل وزارة املالية هبذا النو  حيث بواسطة املفتشية العامة للمالية املستوي املركزي أو احمللي على

املاليني  الرؤساء من موظفي احلكومة مبراقبة مرؤوسهم وكذلك مراقبة موظفي وزارة املالية عن طريق املراقبني أساس قيام
ه فإن الرقابة اإلدارية وعلي عنهم،ومديري احلسابات على عمليات النفقات اليت يأمر بدفعها املختصون أو من ينوبون 

  التالية:تتم من الناحية العملية بالطريقة 
حنو  ىفقد تكون رقابة موضوعية وهو ما يفسر انتقال الرئيس إىل مكان عمل املرؤوس للتأكد من مباشرته لعمله عل

 لكن يقومو وقد تكون هذه الرقابة على أساس الوثائق أي أن الرئيس ال ينتقل إىل حمل عمل املرؤوس  منتظم ودقيق،
 خالل التقارير والوثائق وامللفات املرسلة إليه. األعمال منبفحص 

سابقة واليت يطلق للرقابة الفبالنسبة  ويف نفس السياق فإن الرقابة اإلدارية قد تكون أيضا رقابة سابقة أو الحقة،
عليها اسم الرقابة الوقائية فإهنا تتمثل يف إجراء عمليات املراجعة والرقابة قبل الصرف إذ ال جيوز وفقا هلذا األسلوب 
عدم صرف أي مبلغ إال إذا كان مطابقا لقواعد املالية املعمول هبا سواء كانت قواعد امليزانية أو القواعد املقررة يف 

تصة ومبعىن أخر ال جيوز االلتزام أو القيام بدفع أي مبلغ قبل احلصول على موافقة اجلهة املخ اإلدارية املختلفة، اللوائح
 .قابة على اإلنفاقيف الدولة بالر 

                                           
 .129ص  ،ذكرهمرجع سبق زغدود،  على1
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أما عن الرقابة الالحقة فإهنا تبدأ بعد انتهاء السنة املالية واستخراج احلساب اخلتامي للدولة وتتلخص يف إعداد  
عة دفاتر مصلحة مبراج ية وربع سنوية وسنوية حيث يقوم املراقب املايل على مستوى كل وزارة أوحسابات شهر 

وتشمل  ملالية،ااحلسابات املختلفة واليت تنتهي بوضع تقرير يرسله مع احلسابات إىل املديرية العامة للميزانية يف وزارة 
الفات خم ازن للتأكد من عدم حدوث اختالسات أوالرقابة على اخلزينة وعلى املخ أيضا الرقابة على احلسابات،

 .مالية
ذلك أما فيما خيص الرقابة أثناء تنفيذ امليزانية فإهنا تتمثل يف خمتلف عمليات املتابعة اليت جتريها اجلهات املختصة ب

 الدولة،مبيزانية  ةيف الدولة على ما تقوم به السلطة التنفيذية من نشاط مايل يتعلق بالنفقات واإليرادات العامة الوارد
ة تنفيذ امليزانية هي يف إذ أن رقاب وعادة ما متارس الرقابة فرتة تنفيذ اجملالس النيابية املنبثقة من السلطة التشريعية،

األصل من اختصاص هذه السلطة حبكم كوهنا متارس الرقابة على السلطة التنفيذية وأن من واجباهتا التأكد من 
 جازة اجلباية واإلنفاق.مدى تقيد هذه األخرية بإ

سمى بالرقابة السياسية على ما ي يتوىل الربملان يف الدول الدميقراطية مباشرة الرقابة التشريعية أو: الرقابة التشريعية -
تنفيذ امليزانية على اعتبار أنه قد أقر اعتمادها، وعليه فمن البديهي جدا أن متنح له مهمة هذه الرقابة وذلك للتأكد 

وقد تكون رقابة الربملان  ،ملان ممثال يف السلطة التشريعيةوقد مت وفقا ملا أجازه هذا الرب  يتم،فيذ امليزانية العامة من أن تن
ملان عن طريق حق أما الرقابة املعاصرة للتنفيذ فيمارسها الرب  ، على تنفيذ امليزانية معاصرة هلذا التنفيذ أو الحقة عليه

ان فرصة للوقوف على كذلك تتاح للربمل  واستجوابات إىل الوزراء عن كيفية تنفيذ امليزانية،أعضائه يف تقدمي أسئلة 
حالة امليزانية وتنفيذها عندما تلجأ احلكومة إليه طالبة فتح اعتمادات إضافية إذ تقوم هذه بالضرورة بتقدمي معلومات  

 1.ماداتتربير طلبها لفتح هذه االعتكافية إليه عن حالة تنفيذ امليزانية و 
 أما عن الرقابة التشريعية الالحقة فتتعلق بعرض احلساب اخلتامي عن السنة املالية املنتهية ملناقشته واعتماده مث إصداره

ليت نصت اإما يف شكل قانون أو يف شكل قرار من رئيس الدولة بناءا على ما أقرت به التشريعات يف هذا اجملال و 
عنية لية املفيما خيص الربملان بالتصويت على قانون يتضمن تسوية ميزانية السنة املا ختتتم السنة املالية ''على ما يلي

  2 ''.من قبل كل غرفة من الربملان

 3 ''.بة بوظيفة الرقابة يف مدلوهلا الشعيبتضطلع اجملالس املنتخ ''كما نصت التشريعات أيضا على أن 

عتماده إلضافة ما قد وا املبالغ اليت أنفقت واليت حصلت بالفعل،ويشمل اعتماد الربملان للحساب اخلتامي اعتماد 
يتحقق من فائض اإليرادات عن النفقات لالحتياطي العام أو تغطية مقدار العجز الناتج عن جتاوز النفقات لإليرادات 

                                           
 .302ص  ،مرجع سبق ذكرهزينب حسني عوض، 1
 .1996من دستور  160املادة  2
 .1996من دستور  99املادة  3
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كومة فإهنا حفإذا تبني للسلطة التشريعية سالمة املوقف املايل لل، اعتمادهعن طريق السحب من هذا االحتياطي و 
أما إذا تبني هلا حدوث أي خمالفات مالية جسيمة يف تنفيذ امليزانية فيحق هلا حتريك  تقوم باعتماد هذا احلساب،

حب الثقة وقد يصل األمر إىل س املسؤولية السياسية ضد الوزراء املخالفني وذلك عن طريق سحب الثقة من الوزير،
 1.من احلكومة بأكملها

 جهة قضائية القضائية يعهد هبا إىل عليه أن الرقابة املستقلة أو من املتعارف: المستقلة أو القضائيةالرقابة  -
مستقلة ال ختضع إلشراف السلطة التنفيذية وتكون مستقلة عنها حيث ختتص هذه اجلهة بصفة عامة مبهمة أو عدد 

 .ولية السائدة يف كل دولة من الدمن املهام وذلك طبقا للقوانني الوضع
ومبعىن أخر تتوىل هذه الرقابة هيئة خاصة تقوم بفحص تفاصيل تنفيذ امليزانية ومراجعة حسابات احلكومة ومستندات 

 التحصيل والصرف وحماولة كشف ما تتضمنه من أخطاء وخمالفات ووضع تقرير مفصل عن ذلك.
فرنسا مثال تتوىل  ففي دولة ألخرى، ومن جهة أخرى فإن هذه اجلهة اليت تقوم بعملية الرقابة املستقلة ختتلف من

ستقلة أما يف اجلزائر فمهمة عملية الرقابة امل هذه املهمة حمكمة احلسابات وهي حمكمة إدارية منظمة تنظيما قضائيا،
واليت  1976من دستور  190تسند إىل جملس احملاسبة الذي ميارس رقابة بعدية بناءا على ما جاءت به املادة 

 ''.خمتص بالرقابة البعدية حماسبةجملس  إنشاء '' نصت على
ويف نفس السياق فإن عملية رقابة جملس احملاسبة تتوىل مهمة احلكم على كافة احلسابات العامة ما عدا احلسابات 

 .ختصاص النظر فيها إىل جهات أخرىاليت يعطى املشرع ا
 لعمومية،اتعد الصفقات العمومية من أهم اجملاالت اليت تنطبق عليها قواعد احملاسبة  :العمومية مراقبة الصفقات .3

مية يف قانون العمو  حاولت إفراد نقطة خاصة لدراسة هذا املوضوع املهم أال وهو آليات مراقبة الصفقات وعليه فقد
احملاسبة  فيه وبطريقة فعالة أعوانيشارك  مومية البد أنعالسيما أن إعداد وتنفيذ أي صفقة  العمومية،احملاسبة 
 العمومية.

 هناك عدة تعاريف للصفقات العمومية نستعرض بعضها فيما يلي:.تعريف الصفقات العمومية: 3.1
 : التعريف اللغوي واالصطالحي للصفقات العمومية -
 مبعىن "صفقمن " مأخوذة صفقة وكلمة خاسرة، أو راحبة صفقة ويقال البيعة أو العقد هي لغة صفقةكلمة  إن -

 2.هوإمتام إجرائه عالمة وهي البيع يف اليد على اليد ضرب

                                           
 .456ص  ،ذكرهمرجع سبق حممد عباس حمرزي، 1
  .www.almaany.comعريب،  –معجم املعاين والكلمات عريب  2
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 على إرادتني عن توافق صادر قانوين عمل باعتباره إداري عقد فهي االصطالحي املفهوم يف العمومية الصفقات أما
 قانونية. آثار إحداث

من  2015يوليو  23األمر الصادر يف من  04تنص املادة  :تعريف الصفقات العمومية في التشريع الفرنسي -
إن العقود العامة اخلاضعة هلذا األمر هي األسواق واالتفاقات اإلطارية احملددة أدناه،  القانون الفرنسي على ما يلي:

العقود هي العقود املربمة للنظر فيها من جانب واحد أو أكثر من املشرتين اخلاضعني هلذا األمر مع واحد أو أكثر 
 1.لني االقتصاديني، لتلبية احتياجاهتم من األعمال أو اللوازم أو اخلدماتمن املشغ

الصفقات العمومية  247-15املرسوم الرئاسي  من 02املادة ت عرف: التعريف الجزائري للصفقات العمومية -
شروط املنصوص عليها لامكتوبة يف مفهوم التشريع املعمول به، تربم مبقابل متعاملني اقتصاديني وفق  على أهنا عقود

 2.واللوازم واخلدمات والدراسات األشغاليف هذا املرسوم، لتلبية حاجات املصلحة املتعاقدة يف جمال 
زاء لقد متّيز العقد االداري عن العقد املدين يف كثري من اجلوانب واالج :التعريف الفقهي للصفقات العمومية -

يربمه شخص من  العقد الذي  تعريفه للعقد االداري مبا يلي:عرب وهو ما توىل الفقه االداري توضيحه وحتليله،
لعام وذلك وتظهر نيته يف االخذ بأسلوب القانون ا تسيريه،القانون العام بقصد إدارة مرفق عام، أو مبناسبة  أشخاص

 3.بتضمني العقد شرطا أو شروطا غري مألوفة يف عقود القانون اخلاص
من خالل التعاريف سالفة الذكر نستخلص أن الصفقات العمومية هي عقود ادارية مكتوبة، تربط هيئة عمومية 
باخلواص أو تربط هيئة عمومية هبيئة عمومية أخرى، وفق شروط منصوص عليها إلجناز أشغال أو تزود مبواد أو 

 ملصلحة العامة.هبدف حتقيق ا يري املرافق العامةتطوير أو تس أو إلجناز دراسات حتتاجها االدارة، أو خدمات،لتقدمي 
العمومية  تتمثل أليات مراقبة الصفقات :العموميةالعمومية في قانون المحاسبة  آليات مراقبة الصفقات.2.3

 فيما يلي: 
وتكون رقابة  ،الصفقةإبرام  أي من طرف اإلدارة املنوط هبا داخلية،آللية األوىل يف املراقبة هي مراقبة ذاتية أو ا -

اخلطوات و وتشمل مدى إتباع أو االلتزام باألحكام  املرؤوسني، على (اآلمر بالصرف) اإلداريسلمية أي من الرئيس 
من طرف  اءلةيكون حمل مس (بالصرف )اآلمراإلداري املنصوص عليها قانونا، وتأيت أمهية هذه اآللية يف أن املسؤول 

د إبرام ألحكام القانون هو اخرتاق لقواع حيث تعترب أي خرق احملاسبة،هيئات املراقبة اخلارجية والسيما جملس 

                                           
1 Céline Record, La définition des marchés publics dans l’ordonnance du 23 juillet 2015, 

Article 04, l'ordonnance relative aux marchés publics 1er partie, Page 25. 

املتضمن تنظيم الصفقات ، 2015سبتمرب  16املوافق لـ  1436ذي احلجة  02املؤرخ يف  ،247-15من المرسوم الرئاسي ، 02املادة  2 
 .03ص ،العمومية وتفويضات املرفق العام

 .35، ص مرجع سابق، 247-15من المرسوم الرئاسي ، 02املادة  3 
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 .العمومية وتنفيذ العقود اليت ينص عليها قانون الصفقات
عمة بسندات الطلب وااللتزامات املد العمومية،اآللية الثانية تتم عن طريق املراقب املايل مبراقبة مشاريع الصفقات  -

بالصفقات  م املتعلقى احملدد من قبل التنظياملبلغ املستو  ىيتعد والكشوف أو مشاريع العقود عندما الشكلية،والفواتري 
 تأشريات مراقبة النفقة املوظفة. انعدام العمومية،

 املؤهلة،قات العمومية الصف توفر تأشرية جلنة اآللية الثالثة هي يف يد احملاسب العمومي خاصة بواسطة مراقبة مدى -
 .منصوص عليه قانونا وكل تأشرية من أي هيئة املايل،وتأشرية املراقب 

الصفقات  :247-15المرسوم الرئاسي  ظل فيعلى عملية إبرام الصفقات العمومية  الرقابةأنواع .3.3
تالزم  ال بد من إخضاعها لصور شىت من الرقابة اليت وعليه العموميةالعمومية مبختلف أنواعها هلا صلة باخلزينة 

خمتلف مراحلها سواء قبل إبرام الصفقة أو دخوهلا حيز التنفيذ أو بعد التنفيذ، وعليه قام املشرع اجلزائري بتخصيص  
املتعلق بالصفقات العمومية  2015سبتمرب  16املؤرخ يف  247-15من املرسوم الرئاسي  202إىل  156املواد 
 156تفويضات املرفق العام ملوضوع الرقابة على الصفقات العمومية، حيث نظم الرقابة الداخلية مبوجب املواد من و 

وضع أحكام مشرتكة لعمليات الرقابة بصرف للرقابة اخلارجية، و  190إىل  162يف حني خصص املواد  162إىل 
لرجوع إىل هذه األحكام القانونية املتعلقة بالرقابة بامن هذا القانون، و  202إىل  191د النظر عن طبيعتها يف املوا

على الصفقات العمومية يظهر مبا ال يدع جماال للشك أن املشرع اجلزائري أراد أن حيقق أهداف أساسية من خالل 
من  التخفيفو لفعالية الفة بالرقابة مبا يضمن النجاعة و ما جاء به التنظيم اجلديد تتمثل يف إعادة هيكلة اللجان املك

سد بعض الثغرات القانونية اليت عرفها القانون امللغى الصادر مبوجب املرسوم و  ،دة بريوقراطية إجراءات الرقابةح
 املعدل و املتمم. 2010أكتوبر  07املؤرخ يف  236-10الرئاسي 

 ارسها اإلدارة بنفسها مت تعرف الرقابة الداخلية بأهنا الرقابة الذاتية اليت :الرقابة الداخلية على الصفقات العمومية أ.
 يطرة عليها،إحكام السبه بغرض ضبط عمل اإلدارة و وعلى نفسها، حبيث تسعى إىل منع االحنراف وحتديد أسبا

هي أول رقابة املتعاقدة و  ومتارس الرقابة الداخلية على الصفقات العمومية عن طريق جلان مستحدثة لدى املصلحة
يمات املعمول هبا يف للقوانني والتنظ وترمي هذه الرقابة إىل التحقق من مطابقة الصفقة ،ختضع هلا الصفقة العمومية

 1األساسية ذا قوانينهااملصاحل املتعاقدة وكتنظيم خمتلف  جمال الصفقات العمومية وكذا موافقتها للنصوص اليت تتضمن
 2.ة االقتصادية للدولةاالت تدعيما لالسرتاتيجيالعمومية إذ تعد أكثر اجمل ونظرا لألمهية البالغة اليت تكتسيها الصفقات

                                           
العدد  ،بسكرةامعة ج واحلريات، ، جملة احلقوقالرقابة كآلية للوقاية من جرائم الصفقات العمومية في التشريع الجزائري زوزو هدى، زوزو زوليخة، 1

 .372، ص 2016مارس  ،الثاين
احلقوق ية احلقوق، ختصص إدارة ومالية، كل يف رسالة ماجستري، الدور الرقابي للجان الصفقات العمومية على المستوى المحلي جباوي بشري، 2

 .6، ص2012، والعلوم السياسية، جامعة أحممد بوقرة، بومرداس
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 ما يلي: علىاملتضمن تنظيم الصفقات العمومية  247-15اجلديد  سيمن املرسوم الرئا159وقد نصت املادة 
 متارس الرقابة الداخلية يف مفهوم هذا املرسوم وفق النصوص اليت تتضمن تنظيم خمتلف املصاحل املتعاقدة ''
 ت عليهما نص وهو نفس ''،األساسية دون املساس باألحكام القانونية املطبقة على الرقابة الداخليةقوانينها و 

 املتضمن تنظيم الصفقات العمومية. 236-10القدمي  سيمن املرسوم الرئا120املادة 
ظرفة وتقييم وبالرجوع إىل األحكام املنظمة للصفقات العمومية تقوم بالرقابة الداخلية جلنة تدعى جلنة فتح األ

 العروض.
 ادة وحيدةممل مينح املشرع األمهية الالزمة هلذه الرقابة حيث تناوهلا يف : رقابة الوصاية على الصفقات العمومية ب.
 1واالقتصاد.صفقة العمومية ألهداف الفعالية مة الء، الذي جعل منها رقابة مال164هي نص املادة و 

مصطلح الوصاية من أصل ومنشأ مدين، لكن يف اجملال اإلداري له مفهوم خيتلف عن مفهومه يف القانون اخلاص، 
هلية أما الوصاية اإلدارية ال يرجع تقريرها إىل نقص يف أ األهلية،القصر وعدميي  خيصذلك أنه يف القانون اخلاص 

 الشخص الالمركزي.
ة ع السلطات اليت يقررها القانون لسلطة عليا على أشخاص اهليئات الالمركزيوتعرف الوصاية اإلدارية على أهنا جممو 
الوصاية هي نوع من الرقابة اإلدارية اخلارجية متارس من خارج الوحدة  فرقابة ،و أعماهلم بقصد محاية املصلحة العامة

واهلدف  ، معنوي آخر( اإلدارية حيث متارسها السلطات اإلدارية املركزية )أي متارس من شخص معنوي على شخص
كذلك و  ،من رقابة الوصاية هو التأكد من أن هذا املشروع الذي أبرمته يدخل ضمن فعالية وأهداف اقتصادية

راها مناسبة ت اليت توإن السلطة ميكن هلا طلب املعلوما، موضوع الصفقة يدخل ضمن الربنامج الذي رمسه القطاع
 2.مفاجئة بعمليات تفتيشالقيام ملربمة و الصفقة امتابعة مدى تقدم إجناز و  ، يف كل وقت

مثل سابقيه، توىل بالدراسة رقابة الوصاية اليت تتم أثناء التنفيذ  247-15وجتدر اإلشارة إىل أن املرسوم الرئاسي 
 إىل التأكد من حتقيق الفعالية وخصص هلا مادة واحدة فقط. واليت هتدف

تتمثل هذه الرقابة يف عرض ملف مشروع الصفقة على جلان : على الصفقات العمومية الرقابة الخارجيةج. 
وغاية هذه الرقابة هي التحقق من  ،3املعيار املايل واملعيار العضوي ملشروع الصفقة متخصصة ومتعددة على حساب

ذا التحقق من مدى يمية، وكالعمومية املربمة من طرف املصاحل املتعاقدة للنصوص القانونية والتنظ مطابقة الصفقات

                                           
 .ق ذكرهمرجع سب، 2015سبتمرب  16املؤرخ يف  ،247-15المرسوم الرئاسي من  ،72املادة  1
  .47، ص2007 ،اجلزائركلية احلقوق، جامعة   يف القانون، رسالة ماجستري ،رقابة الصفقات العمومية الوطنية في الجزائرفرقان فاطمة الزهرة،  2
، 05العدد  غامن،مستجامعة  واألسواق،املالية  جملة ،الفسادالقبلية على الصفقات العمومية ودورها في الوقاية من  الرقابةفضيلة، بن شهيدة  3

 .91، ص 2016سبتمرب 
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ملشرع على ا باعتبارها رقابة ذات طبيعة قانونية للتأشرية اليت فرضها 1هذه األخرية بالعمل املربمج بكيفية نظامية التزام
رف جلان الصفقات من ط حيث ال ميكن للمصلحة املتعاقدة إبرامها إال بعد حصوهلا على التأشريةاملصلحة املتعاقدة، 

  .العمومية
 ارجية إىل التحقق من مطابقة الصفقات العمومية املعروضة على اهليئات اخلارجيةاخلهتدف الرقابة  يف السياقو 

مصلحة  كل  على مستوى املنشأةما يف هذا اجملال وذلك عن طريق جلان الصفقات هب والتنظيم املعمولللتشريع 
العمومية  املتضمن تنظيم الصفقات 247-15 سياملرسوم الرئامن  163وهو ما نصت عليه املادة ، 2متعاقدة

 .العام وتفويض املرفق
 247-15من بني أهم التغيريات والتعديالت اليت أتى هبا هذا املرسوم الرئاسي اجلديد رقم وجتدر اإلشارة هنا أن 

ارجية وهذا من املتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات املرفق العام، إعادة هيكلة اللجان املكلفة بالرقابة اخل
أجل ختفيف تركيز الرقابة، فقام املشرع باالستغناء عن بعض اللجان )اللجان الوطنية، اللجان الوزارية(، أين حتل  

واستحداث جلان جديدة كاللجان اجلهوية، كما وسع من جمال هذه اللجان أين رفع من  ،حملها اللجان القطاعية
دفاتر الشروط والصفقات واملالحق اليت تدخل ضمن اختصاصها، وكذا  احلد املايل الختصاصها يف دراسة مشاريع

 .منه 82دراسة الطعون اليت يقدمها املتعهدون حسب الشروط املنصوص عليها يف نص املادة 
 :اخلارجية للصفقات عدة جلان تتمثل يف كل من وختتص بالرقابة

o البلدية للصفقات اللجنة. 
o  اللجنة الوالئية للصفقات. 
o  ابعاملمركز للمؤسسة العمومية الوطنية ذات الط واهليكل غري ةالعمومية احمللي للمؤسساتصفقات الجلنة 

 .اإلداري
o  بعاملمركز للمؤسسة العمومية الوطنية ذات الطا واهليكل غريصفقات للمؤسسة العمومية الوطنية الجلنة 

 .اإلداري
o   للصفقاتاللجنة اجلهوية. 
o  اللجنة القطاعية للصفقات. 

                                           
 .مرجع سبق ذكره، 274-15المرسوم الرئاسي  من، 163املادة  1
 .136، ص 2004طبعة اجلامعية، ديوان املطبوعات ، الصفقات العمومية في القانون الجزائريعملية إبرام  ،قدوج محامة 2
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ذلك دث الرقابة اخلارجية البعدية على الصفقات العمومية يف إطار تنفيذ امليزانية اليت وضعتها الدولة، و حت السياقويف 
، متارس هذه ودفعهاقة بالنف واملستمرة لاللتزاماتالثابتة  وكذا املراقبةهبدف ضمان التسيري احلسن لألموال العمومية 

 .وجملس احملاسبةالرقابة من قبل املفتشية العامة للمالية 
مة للرقابة، موضوعة دائ للمالية هيئةاملفتشية العامة : رقابة المفتشية العامة للمالية على الصفقات العمومية -

وهلا  01/03/1980املؤرخ يف  53-80حتت السلطة املباشرة لوزير املالية مت إنشاؤها مبوجب املرسوم رقم 
إىل اإلدارات املركزية  اومتتد صالحيتهواسعة يف جمال املراقبة املالية البعدية على كافة املؤسسات يف الدولة  صالحيات

ة خبصوص الصفقات ماليإن أكثر ما يهم هو كيفية تدخل املفتشية العامة لل ،املؤسسات العموميةواحمللية واهليئات و 
تم التأكد من ي، فمن الناحية الشكلية 1واملوضوعيةكلية يكون ذلك بفحص الصفقة من الناحية الشالعمومية، و 

 العناصر اآلتية:
 .البحث واالستفسار عن الطريقة اليت حددت هبا االحتياجات العمومية 
  اب اليت أدتعليها البحث عن األسبالبحث عن طريقة إبرام الصفقة، فلو مت إبرامها عن طريق الرتاضي ف 

 العمومية.وفقا ملا هو حمرر يف تنظيم الصفقات  للرتاضيإىل اللجوء           
  لرقابة.بااالطالع على دفرت الشروط قصد معرفة خمتلف الشروط اليت وضعتها اهليئة املعنية 
 .التأكد من وجود أفعال أو ممارسات ختل مببادئ إبرام الصفقات العمومية 
 خ يل كل األظرفة حسب تاريفحص سجل العروض والتأكد من أنه مرقم ومؤشر عليه والتأكد من تسج

 وصوهلا.
 .معرفة تاريخ إبرام الصفقة 

 خالل:بفحص الصفقة من الناحية املوضوعية من  أيضا كما تقوم املفتشية العامة للمالية
  يري أن اختيار املتعامل املتعاقد قد مت باحرتام املعا والتأكد منالتأكد من مطابقة العروض لدفرت الشروط

 ليها قانونا.ع واملقاييس املنصوص
  وصالحيتها.وجود قرار تعيينها  والتحقق منفحص حمضر اللجنة 
 .مراقبة مراحل إبرام الصفقة العمومية مبراقبة مدى احرتام النصوص التنظيمية املعمول هبا يف هذا اجملال 
 .رقابة عملية التنفيذ اليت تتم عن طريق رقابة العمليات املالية املنجزة أثناء فرتة الرقابة 

                                           
رسالة ماجستري، قسم العلوم القانونية، فرع القانون العام، كلية احلقوق  ،الجزائري التشريع في العمومية الصفقات على الرقابة، الوهاب عبد عالق1

 .100ص  ،2003/2004بسكرة، السنة اجلامعية والعلوم السياسية، جامعة حممد خيضر 
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  كانت األشغال قد أجريت يف اآلجال احملددة أم ال لكي تتحقق   والتأكد إنفحص عمليات متديد األجل
حرتاما للنصوص قد مت إبرامها ا واملوضوعية وأن الصفقةاملفتشية العامة للمالية من توافر العناصر الشكلية 

 القانونية، 
خوهلا املشرع التدخل عن طريق مفتشيها قصد القيام مبراجعة مجيع العمليات اليت قام هبا احملاسبني العموميني، كما 

 النحو اآليت: وتفتيش علىرقابة  وذلك بإجراء
o  احلصول على كل مستند أو وثيقة ضرورية، مبا يف ذلك التقارير اليت تعدها أية هيئة رقابة أو أية خربة

 خارجية.
o  كان   هماواملعطيات مبصفة شفوية أو كتابية واالطالع على كافة السجالت  تمات سواء كانطلب معلو

 شكلها.
o  جلة يف حتقيق بغرض رقابة التصرفات أو العمليات املس وإجراء أيالتنقل إىل عني املكان للقيام بأي حبث

  احلسابات.
 1جند:رقابة املفتشية العامة للمالية من خالل تدخالهتا ومن أهداف 

 تقييم أداءات أنظمة امليزانية. 
 التدقيق االقتصادي واملايل لنشاط شامل أو قطاعي أو فرعي لكيان اقتصادي. 
 التدقيق أو الدراسات أو التحقيقات أو اخلربات ذات الطابع االقتصادي واملايل واحملاسيب. 
 تقييم شروط تنفيذ السياسات العمومية وكذا املتعلقة هبا. 
  مهما كان نظامها االمتيازيةتقييم استغالل وتسيري املصاحل العمومية من طرف املؤسسات. 

مبوجب املادة 1976عود نشأة جملس احملاسبة إىل دستور ت: رقابة مجلس المحاسبة على الصفقات العمومية -
ون بالقاننني بدءا مبوجب العديد من القوا تنظيمه،حيث مت  1980 بصفة ميدانية سنة ومت تشكيله منه ، 190
وادارية، مث صدر بعد ذلك  الذي منحه اختصاصات واسعة قضائية 1980-09-01املؤرخ يف  05-80رقم 

حيث مت جتريده من صالحياته  ضيق من اختصاصاته، الذي 1990-12-04املؤرخ يف  32-90القانون رقم 
رقم  التجاري من جمال اختصاصه، وصوال إىل األمرالعمومية ذات الطابع الصناعي و  القضائية واستبعاد املؤسسات

 األمور لنصاهبا ووسع من جمال اختصاصه املتعلق مبجلس احملاسبة الذي أعاد 1995-07-17املؤرخ يف  95-20
مهما كان وضعها القانوين، مبا فيها الصفقات العمومية و قواعد احملاسبة  من جديد، ليشمل كل األموال العمومية

                                           
احلقوق، جامعة أحممد  ، كليةوماليةإدارة ص ختص يف احلقوق، رسالة ماجستري ،العموميةعلى تنفيذ الصفقات  االداريةالرقابة  ألياتنصرية، عباس  1

 .09، ص2012س، بوقرة، بومردا
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ة على بعدي ليؤكد على دستورية جملس احملاسبة كهيئة رقابية 1996لسنة  جاء التعديل الدستوري مث،  العمومية
 1األموال العمومية.

تكتنفها،  غري الشرعية اليت املمارسات يقوم جملس احملاسبة فيما يتعلق بالصفقات العمومية ومتابعة املشاريع بتتبعكما 
املالحظات عموما، حول احرتام تنظيمات الصفقات العمومية  وتدور هذه ،وحترير مالحظات حول تسيريها

 2السيما:
 سوء اختيار صيغة اإلبرام املالئمة او عدم تربير الصيغة املختارة. 
 التخصيص غري املربر. 
 عدم القيام كما جيب مبا تستدعيه قواعد املنافسة واإلشهار. 
  ،و سوء ترتيبهاأاستبعاد بعض العروض بدون وجه حق. 
  تضخيم األسعار أو التعسفي للملحقات،اللجوء. 
 عدم نظامية التدوين يف السجالت اخلاصة بالصفقات ومسكها. 
  ،عدم حتريرها يف أواهنا أوعدم حترير حماضر الفتح والتقييم بتاتا. 
 التعسف يف إعالن عدم جدوى العروض. 
  و اإلعفاء منها مبربرات غري مقنعهأعدم تطبيق عقوبات التأخري. 
 احلساب النهائي اإلمجايل للصفقات عند اختتامها عدم حترير. 
 غياب اإلشهاد بأداء اخلدمة جزئيا أو كليا. 

  3:يوعني من الرقابة هفيذ الصفقات بنيقوم جملس احملاسبة باعتباره هيئة رقابية مالية بعدية على تنويف السياق 
 ذلك مبقارنتهاهنايتها و  غايةهي التأكد من شرعية اإلجراءات املتبعة يف اإلبرام منذ بدايتها إىل  :رقابة المطابقةأ.  

 20-95حيث اهتم األمر رقم ، مبدأ املشروعية جها عنبالنصوص القانونية املعمول هبا للتأكد من عدم خرو 
الستعانة باهليئات الرقابية احملاسبة ا جمللسو  ،العمومية  بتنظيم رقابة املطابقة اليت يقوم هبا اجمللس يف جمال الصفقات

مة أو حىت احلسابات الالز  والوثائقإفادته باملعلومات والتقارير  أن يطلب منها ولهالسابقة باعتبارها أقل درجة منه 

                                           
، أطروحة دكتوراه، ختصص قانون عام، جامعة ابوبكر بلقايد، جامعة تلمسان، العموميةالرقابة اإلدارية والقضائية على الصفقات بن أمحد حورية، 1

 .178، ص 2017-2018
 .416، ص2010 اجلزائر، ،للنشر والتوزيع ، دار اخللدونيةتسيير المشاريع في إطار تنظيم الصفقات العمومية، النوىخرشي 2
، أطروحة دكتوراه يف العلوم القانونية ختصص قانوًن جنائي، كلية الصفقات العموميةآليات مكافحة الفساد اإلدارية في مجال زواوي عباس، 3

 .243-242، ص 2013-2012احلقوًق والعلوم السياسية، جامعة حممد خيضر بسكرة، 
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النقاط  يفهر رقابة املطابقة وتظ، مطابقتها للتشريع والتنظيم ا ملعمول به  اليت تسهل له مهمته ومتكنه من التحقق من
  التالية:

 .اهلدف املسطر هلا من أجلاستعمال النفقات العامة -
 .الرفض الغري مسبب للتأشريات من طرف هيئات الرقابة-
 .التسبب يف دفع الدولة لغرامات هتديدية أو تعويضات-
  .اخرتاق القوانني املعمول هبا يف جمال الصفقات-

ألموال ا الرقابة اليت تنصب على اجلانب االقتصادي لتضمن استخدامإن رقابة التسيري هي تلك : التسييررقابة ب. 
 العامة.العمومية فيما خصصت له وحتقيق املصاحل 

طار إ اختذ املشرع هذا االجتاه بعد توصيات املنظمات الدولية واإلقليمية للرقابة يف فقدإىل جانب رقابة املطابقة  
جمللس احملاسبة  ويتضح جمال رقابة التسيري هلا،د واالعتداءات اليت يتعرض التعاون الدويل حلماية املال العام من الفسا

 :يف إطار ممارسته للرقابة املالية على الصفقات فيما يلي
 .الدولة واملؤسسات العمومية واملرافق التابعة هلا-
 .من اهليئات غريهااملرافق العامة ذات الطابع الصناعي والتجاري و -
 .العمومية أينما كانتمراقبة األسهم -

رف فيها اليت يص وأخصب اجملاالت وأحد أهمأهم النفقات العمومية هي من الصفقات العمومية أن عتبار وعلى ا
املال العام، فرقابة جملس احملاسبة على الصفقات العمومية يعترب أمرا مفروضا، إذ يلعب دورا مهما يف كشف 

س احملاسبة الرقابة عن بصفة عامة يكون جمللو  ،والتنظيميةبالنصوص التشريعية  واملخالفات املتعلقةالتجاوزات املالية 
وتسيري عمال ، اليت تسري على استوالتنظيميةاملخالفات اليت تشكل خرقا صرحيا لألحكام التشريعية األخطاء و 
 .موميةواليت تلحق ضررا باخلزينة الع العمومية أو الوسائل املادية األموال

 
 

 
 
. 
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 :الفصل الثالث خالصة
الية، واحملاسبية، وامل أفرز التطور السريع الذي يشهده عاملنا اليوم، جمموعة مـن التحـديات االقتـصادية، واإلداريـة      

 اصر املالية واإلجراءات، يف إدارة عن والقانونية، مما أضحى معه ضرورة إحداث تغيريات جوهرية يف األساليب والطرق
امليزانية العامة واحدة من بينها ومتثل أداة هامة تستعملها الدول لتنظيم العمليات املالية على  اليت تعتربالعامة، 

وحتكم امليزانية  ،اختالف أنواعها، فهي بذلك تقدير مفصل ومعتمد لنفقات وإيرادات الدولة لفرتة قادمة وهي سنة
قواعد وضوابط أساسية لتجنب وقوع الدولة يف أخطاء وهفوات كاإلسراف والتبذير وعدم استغالل اإليرادات املالية 

 بطريقة مثالية.
ويف السياق فإن زيادة االهتمام الدويل بتطوير إدارة املال العام بكفاءة وفاعلية، لتوفري معلومات يقـدمها النظـام 

ايل، لضمان الشفافية املطلوبة للقيام باملساءلة والرقابة، واختاذ القرارات حبيث تستند عملية اإلصالح احملاسيب وامل
املايل إىل إطار فكري مناسب، يسمح بوضع معايري حماسبية، وأدوات تطبيق تتحقق بواسطتها أهداف احلكومات 

 اجلـة البيانـات وإنتاج املعلومات.واملنظمات والوحدات احلكومية املختلفة، وتشكل مرجعاً يف مجع ومع
ولة العامة للدولة يف العصر احلديث أصبحت ضرورة البد منها لكل د امليزانيةإن كحوصلة ملا سبق نستطيع القول و 

من دول العامل، مهما كان نظامها السياسي وتوجهاهتا، فبدوهنا يصعب تسيري الوزارات واملصاحل واملؤسسات احلكومية 
تعترب  اأهن ماهلا ومنه إدارة اقتصادها الوطين، ك ، وبدوهنا ال تستطيع الدولة القيام بالوظائف املوكلةتسيريا منتظما

 احملور الذي تدور حوله مجيع أعمال الدولة ونشاطاهتا يف مجيع اجملاالت املختلفة على اختالف أنواعها.
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لية في معايير المحاسبة الدو إصالح المحاسبة العمومية في ظل تبني : الرابع الفصل
 القطاع العام

 تمهيد: 
لدول املتقدمة ا شهدت السنوات األخرية اهتماما متزايدا على كافة املستويات النظرية والعلمية، يف خمتلـف     

واملالية تصادية التغريات االق وقد ارتبط تطور هذا النظام مبختلـف ول تكييف نظام احملاسبة العمومية،والنامية، ح
ة تعتمد املباشر يف ظهور مفاهيم جديد والسياسية، عرب مراحل البحث عن الكفاءة والفعالية، الذي كان له األثـر

يآت الدولية، اخلربة العملية ملعظم الدول، وخمتلف اهل وقد أفـصحت  احملاسبة الدولية للقطاع العام،على تبين معايري
 .كبرية ألجل حتقيق شفافية املالية العمومية  ي أمهيةأن حتديث نظام احملاسبة العمومية يعط

اع العام، من يف القط أدرك االحتاد الدويل للمحاسبني احلاجة إىل إجياد إطار عاملي موحد للمحاسبة اإلطارويف هذا 
الدولية يف  عايري احملاسبةجملس م أجل حتسني الثقة يف نوعية وموثوقية تقدمي التقارير والبيانات املالية، حيث مت منح

يع قبوهلا جملس االحتاد الدويل للمحاسبني وتشج القطاع العام سلطة إصدار معايري دولية يف احملاسبة بالنيابة عن
 دوليا.

لتبعية إىل خمتلف اهليآت ا وتعترب اجلزائر كباقي الدول اليت تسعى إىل مواكبة أنظمة احملاسبة العمومية احلديثة، فـي ظـل
حيث انطلقت اجلزائر  ،واملالية وغريها ط الشفافية واالنفتاح االقتصادي، وعصرنة النظم اإلداريةالدولية، اليت تشرت 

قد اعتمدت األداء احلكومي املايل واالقتصادي، و  تفعيلعـن يف اإلصالحات اهليكلية منذ سنوات التسعينات، حبثـا 
مة اإلدارة العامة، ومن أمهها حتديث النظام إصالحات توجها لعصرنة خمتلف أنظ اجلزائر كغريهـا مـن الـدول عـدة

 .احملاسيب للدولـة
 :للمحورين التالينيعلى هذا األساس سنحاول من خالل هذا الفصل التطرق 

 أساسيات معايري احملاسبة الدولية يف القطاع العام. احملور األول:
 احملاسبة العمومية يف اجلزائر.نظام إصالح احملور الثاين: 
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 المحاسبة الدولية في القطاع العام معاييرأساسيات  :المحور األول
يف ظل حتديث نظام احملاسبة العمومية مت ظهور  (IPSAS ):العامالدولية للقطاع  المحاسبة معايير ماهية.1

عايري احملاسبة الدولية مبمعايري التقارير الدولية للقطاع العام واملعروفة  معايري احملاسبة الدولية للقطاع العام تعتمـد علـى
احملاسبة الدولية حيث تكون متطلبات هذه املعايري قابلة للتطبيق على القطاع العام  الصادرة عن جملـس معـايري

 .للوحدات احلكومية
ؤسسات م الوصول إىل معلومات مالية هامة وقابلة للمقارنة، وحتسني اجلودة للمعلومات املالية املقرة من قبل ومنه فإن

 .أدى إىل تبين خمتلف الدول املعايري الدولية حملاسبة القطاع العام، القطاع العام حول العامل
ى تشري الدراسات إىل أن احملاوالت األوىل لوضع معايري حماسبية على املستو : نشأة معايير المحاسبة الدولية.1.1

ت مؤمترات دولية يف كل من أمريكا، أوروبا وآسيا، هدف نعقدتاالدويل قد بدأت مع بدايات القرن العشرين، حيث 
 إىل إجياد تقارب يف املمارسات احملاسبية.

وترجع فكرة تنسيق اجلهود فيما خيص معايري احملاسبة إىل املؤمتر الدويل األول للمحاسبني الذي عقد يف عام 
كل مخس   وافقة على عقد هذا املؤمترحيث متت امل األمريكية،ت لويس" بالواليات املتحدة يف مدينة "سان1904

سنوات، مع ختصيصه ملناقشة ومقارنة املبادئ املعتمدة من طرف احملاسبني واملمارسات احملاسبية يف الدول الكربى، 
املعامالت املالية فيما بني املؤسسات االقتصادية وزيادة عمليات االندماج خارج  وقد كانت احلاجة املتزايدة إىل

 .ة مبثابة احملفز لبحث معايري حماسبية دولية متفق عليها تطبقها تلك املؤسساتاحلدود الوطني
 ،ةمواضيع تطوير احملاسبتناولت  تسع مؤمتراتبانعقاد 1971وقد متيزت الفرتة منذ أوائل القرن العشرين وحىت عام 

 .إال أنه مل تتخذ أي خطوات أو إجراءات أكثر فاعلية لتضييق الفوارق يف املعايري احملاسبية املطبقة بني الدول
انعقد املؤمتر الدويل للمحاسبني يف أسرتاليا، حيث اختذت فيه خطوات رئيسية إلنشاء هيئة دولية 1972ويف عام 

أعلن عن تأسيس جلنة معايري 1973جوان عام29ة، ويف هلا املقدرة على تقليص الفروق يف املمارسات احملاسبي
دول هي: أسرتاليا، كندا، فرنسا،  (09)نظمات واهليئات احملاسبية لـتسعاحملاسبة الدولية يف مدينة لندن حبضور امل

سون"  بون كية، وقد مت تعيني "هنريريملتحدة، والواليات املتحدة األمأملانيا، اليابان، املكسيك، هولندا، اململكة ا
 1كأول رئيس هلا، كما أوكلت للجنة مهمة إصدار املعايري الدولية للمحاسبة.

بإصدار جملس املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام الـذي كللت   1987لسنة  نشأة املعايري فإناالجتاه نفس ويف 
كجهاز مستقل لوضع املعايري حتت رعاية االحتاد الدويل للمحاسبني، وتنحصر مسؤوليته يف وضع معايري   يعمـل

 ،حماسبية عالية اجلودة لكي تستخدمها كيانات القطاع العام يف إعداد البيانات املالية اليت ختـدم األغـراض العامة 

                                           
 .68-67، ص مرجع سبق ذكره، محاضرات في مقياس المحاسبة العموميةعبد احلميد مرغيت،  1
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طاع اخلاص عايري احملاسـبية الدوليـة املـصممة ألغراض القوحتقيقا هلذه الغاية، تقوم هذه املعايري يف معظمها على امل
طاع العام وعلـى الـرغم مـن أن جملـس املعايري احملاسبية الدولية للق، واملعدلة لتكون قابلة للتطبيق على القطاع العام 

غ املايل مبوجب يشجع احلكومات على التقدم حنو احملاسبة على أساس االسـتحقاق، فإنه أصدر أيضا معايري لإلبال
 .األساس النقدي للمحاسبة، وحتدد هذه املعايري شروط إعداد وعرض املتحصالت واملدفوعات النقدية

يف النقاط  هلذه املعايري نوضح أبرزها مفاهيمهناك عدة  :مفهوم معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام.2.1
  التالية:

دد نوع املعلومات حت إلعداد القوائم املالية، فهي مبادئ حماسبية مقبولة قبوال عاماتعترب املعايري احملاسبية "قواعد  -
من احملاسبية حتدد أي  فاملعايري املعلومات،اليت ينبغي أن تتألف منها القوائم املالية وكيف ينبغي أن تعد تلك 

  1 .''احملاسبية اليت ميكن قبوهلا وتلك اليت ال ميكن قبوهلا املمارسات
ويتضمن عددا من ني، معجهاز أو هيئة إصدار املعايري يف تاريخ  كتايب،تعرف املعايري احملاسبية بأهنا "إطار  كما   -

ات أو األحداث معينة من العملي املعايري املتجانسة، تتناول بشكل متكامل األسلوب املناسب لقياس أو عرض نوعية
 2.'' أعماهلااليت تؤثر على املركز املايل للمنشأة أو نتائج 

حملاسبية بأهنا ا للجنة القطاع العام التابعة لالحتاد الدويل للمحاسبني، تعرف املعايري( 13م )بناء على الدراسة رق -
قوائم املالية واألحداث األخرى يف ال عبارة عن "بيانات رمسية تبني كيف جيب أن تنعكس أنواع معينة من املعامالت

رض عادل للقوائم يعترب ضروريا للحصول على ع ام مبعايري حماسبية موثوق ومعرتف هبااحلكومية، وفقا لذلك فااللتز 
 3 .''ةاملالي
العرتاف والقياس ا يف حني أن جملس معايري احملاسبة الدولية يف القطاع العام، يعرفها بأهنا "توضح متطلبات -

 4 ''.العام املالية ذات الغرضوالعرض واإلفصاح اليت تتناول العمليات واألحداث يف البيانات 
واليت متثل إمجاع  اماع ويف هذا اإلطار ميكن االستنتاج بأن معايري احملاسبة الدولية تعترب قواعد عملية مقبولة قبوال

ن طريق تقدمي على املستوى العاملي ع خرباء وهيآت مهنية خمتصة يف احملاسبة، من أجل توحيد املمارسات احملاسبية

                                           
1 Helen Gernon & Gary K.Meek, Accounting an International Perspective, Irwin McGraw-

Hill Edition, NewYork, 2001, p 39. 
جمللة اإلدارة العامة، معهد اإلدارة  05العدد ، رؤية مستقبلية نحو المحاور الرئيسية لتطوير بناء المعايير المحاسبية السعوديةحممد شريف توفيق،  2

 .175-174ص ص1987الرياض، ،العامة، 
3 International Federation of Accountants, Study n°13, Governance in the Public Sector , A 

Governing Body Perspective, New York, 2001, p 08.   

 انونيني،األول، ترمجة مجعية اجملمع العريب للمحاسبني الق، اجلزء إصدارات معايير المحاسبة الدولية في القطاع العاماالحتاد الدويل للمحاسبني،  4
 .14، ص2009، جمموعة طالل أبو غزال، عمان
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ل واإلفصاح الكامل يف القوائم املالية احلكومية، من أج وتوجيه عمل للمحاسبني لتحقيق العرض العادلإرشادات 
 .عن نتائج نشاط وحدات القطاع العام الرفع من مستوى جودة اإلبالغ املايل احلكومي

ني رئيسيني لتحسني هدفتسعى املعايري إىل حتقيق  :معايير المحاسبة الدولية في القطاع العامومتطلبات أهداف .3.1
 1العمومية من احملاسبة اخلاصة وهذه األهداف تكون على النحو التايل: جودة ونوعية املعلومـات وتقريـب احملاسـبة

 تطوير معايري احملاسبة العمومية يف خمتلف دول العامل؛ 
 مقاربة احملاسبة العمومية باحملاسبة اخلاصة؛ 
 االعتماد على تقييم األداء؛ 
 بدأ حماسبة االلتزام؛تطبيق م 
 االعتماد على القيد املزدوج؛ 
  التقارير املالية للقطاع العام؛ وكيفية عرضحتقيق نوعية 
 تدعيم املصادقة على احلسابات من طرف املدققني؛ 
  املعلومة املالية يف القطاع العام؛ واملوثوقية علىحتقيق الشفافية واملصداقية 
 اآلتية: النقاطىل إطلبات عرض واعرتاف وقياس وإفصاح خمتلفة ميكن تقسيمها تغطي كافة املعايري الصادرة متكما 
 متطلبات عامة مشرتكة بني معايري أساس االستحقاق ومعيار األساس النقدي؛ 
 الستحقاق؛ا متطلبات متعلقة بعرض القوائم املالية واإلفصاحات ذات العالقة عنـد احملاسـبة وفـق أسـاس 
 باالعرتاف والقياس واإلفصاح عند احملاسبة وفق أساس االستحقاق؛ متعلقة متطلبات 
 متطلبات متعلقة باإلبالغ املايل وفق أساس احملاسبة النقدي؛ 

قيق توافق حت تساهم املعايري الدولية بشكل كبري يف: أهمية معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام.4.1
احملاسبة  ن طريق تقدمي إرشادات وتوجيهات للمهنيني املختصني يف جمالع السياسات احملاسبية على املستوى الدويل

البيانات املالية وحتقيق اإلفصاح الكامل عن نشاط وحدات القطاع العام إضافة إىل حتسني  من أجل االرتقاء جبودة
 .املقارنة للمعلومات املالية بني خمتلف الفرتات على املستوى الدويل قابلية

احلكومية على  للوحدات يف توحيد املمارسات احملاسبية هاماوتؤدي معايري احملاسبة الدولية يف القطاع العام دورا 
قطاع العام، البيانات املالية لوحدات ال املستوى الدويل، عن طريق حتقيق التقارب فيما خيص طريقة إعداد وعرض

                                           
1jean- francois des robert, jacque colibert, les normes IPSAS et le secteur public, dunod, paris, 

2008.p10. 
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ملايل للقوائم املالية العمومية والرفع من جودة اإلبالغ ا احملاسبة وتشجيع التنسيق احملاسيب الدويل لتطوير وحتديث نظم
 احلكومية.

نظمات العاملية وامل على هذا األساس، تستمد هذه املعايري أمهيتها من مدى االعرتاف الدويل هبا، وتشجيع اهليآت
مد على مستوى القبول الدويل تتع على تبين متطلبات هذه املعايري اليت ال تكتسي الصفة اإلجبارية يف تطبيقها، بل

ة، عن طريق حكومية ذات مصداقية وجودة عالي ألن تطبيق معايري معرتف هبا دوليا يضمن توفري بيانات مالية ،هلا
داد التقارير القطاع العام اليت متثل أفضل املمارسات الدولية يف إع تطوير جمموعة شاملة من معايري احملاسبة الدولية يف

ودة وقابلية تطبيق متطلبات معايري احملاسبة الدولية يف القطاع العام يساهم يف االرتقاء جب مية وبالتايل، فإناملالية احلكو 
 املعلومات املالية اليت تعدها وحدات القطاع العام يف العامل. مقارنة
دولية يف القطاع الجاء ظهور معايري احملاسبة  لقد :لمحاسبة الدولية في القطاع العاما ظهور معاييرأسباب .15.

 1أمهها: العام جملموعة من األسباب
 حتقيق التوافق والتقارب الدويل للبيانات املالية احلكومية، واالرتقاء جبودة وقابلية مقارنة املعلومات املالية ملختلف -

 .وحدات القطاع العام على املستوى الدويل
حيث  ،لة املالية يف جمال إدارة املال العام ءإىل املزيد من النداءات املطالبة بزيادة الشفافية واملسا االستجابة -

يقتضي مبدأ الشفافية أن تصنف معلومات املوازنة العامة وفقا للمعايري الدولية وتقدم بطريقة تسهل حتليل 
 أمام السلطة التشريعية عن مدى بلوغ األهدافأما مبدأ املساءلة فيستلزم أن تكون احلكومة مسؤولة ، السياسات
  املسطرة.

حلاجة امللحة إلنتاج وتثمني املعلومات احملاسبية للدولة واجلماعات احمللية والشركات العامة من خالل إعداد ا -
 :الوثائق املالية الضرورية والكافية اليت تسمح مبا يلي

 ية؛الوصف الدقيق لعمليات امليزانية والعمليات املال 
 والضرورية الختاذ القرار؛ التقدمي السريع للمعلومات املوثوقة 
 سهولة تقييم أداء الوحدات احلكومية؛ 

جملس  حل 2004نوفمرب 10ابتداء من : دور وأهداف مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام.2
معايري احملاسبة الدولية يف القطاع العام مكان جلنة القطاع العام التابعة لالحتاد الدويل للمحاسبني، والذي هو عبارة 

الذي هتدف مهمته األساسية حسب نظامه الداخلي إىل و  1977تأسيسه سنة  عن منظمة عاملية ملهنة احملاسبة مت
ت دولية هنة احملاسبة يف خمتلف أحناء العامل، واملسامهة يف تطوير اقتصادياواالستمرار يف تعزيز م "خدمة الصاحل العام

                                           
 .70-69، ص ، مرجع سبق ذكرهالعموميةمحاضرات في مقياس المحاسبة عبد احلميد مرغيت،  1
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ملعايري والتعبري ا قوية عن طريق ترسيخ وتشجيع االلتزام باملعايري املهنية عالية اجلودة، وتعزيز التقارب الدويل بني هذه
 1.عن قضايا املصلحة العامة حني تكون اخلربة املهنية أكثر مالءمة

عيني قام جملس االحتاد الدويل للمحاسبني بت لقد: مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العامدور .1.2
ومية مستقلة مسؤولة عن وضع املعايري للمحاسبة يف الوحدات احلك جملس معايري احملاسبة يف القطاع العام، كهيئة

رة عن جملس اناته متوافقة مع املعايري الصادالربح، والذي يعمل على أن تكون بي واإلدارية اليت ال هتدف لتحقيق
 .الدولية، مع األخذ بعني االعتبار خصائص ومميزات القطاع العام معايري احملاسبة

على هذا األساس، يصدر جملس معايري احملاسبة يف القطاع العام معايري حماسبية عاملية عالية اجلودة إلعداد التقارير 
األساس النقدي الذي يتضمن إفصاحات إجبارية وأخرى اختيارية يتم التشجيع على  والقوائم املالية احلكومية على

إضافة إىل ذلك يقوم اجمللس بإصدار معايري للمحاسبة وفقا ألساس االستحقاق احملاسيب يتم مقاربتها ،  هباااللتزام 
لها لتتناسب مع الدولية عن طريق تعديمع املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية الصادرة عن جملس معايري احملاسبة 

خصوصيات منشآت القطاع العام، كما حياول جملس معايري احملاسبة الدولية يف القطاع العام، حيث أمكن أن حيافظ 
على املعاجلة احملاسبية والنص األصلي للمعايري الدولية إلعداد التقارير املالية إال إذا كان هناك مسألة هامة ذات صلة 

 2.ع العام تربر اخلروج عن هذه املعايريبالقطا 
عند إعداد البيانات املالية على أساس االستحقاق، فإن اجمللس مييز بني البيانات املالية ذات الغرض اخلاص واليت 

ة والسلطة املعدة لصاحل هيآت الرقاب تكون مصممة لتلبية احتياجات أطراف حمددة مبواصفات خاصة مثل التقارير
أما البيانات املالية ذات الغرض العام فهي موجهة ملختلف شرائح اجملتمع من أجل رفع ، التنفيذية التشريعية أو

 .للمساءلة عن األداء وتقدمي أدواتالشفافية يف تسيري املال العام  مستوى
لمحاسبني ليهدف اجمللس التابع لالحتاد الدويل : أهداف مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام.2.2

ة إعداد التقارير املالية ذات جودة عالية والعمل على تسهيل املقارب إىل خدمة الصاحل العام عن طريق تطوير معايري
بني املعايري الدولية والوطنية، من خالل إصدار جمموعة متكاملة من املعايري احملاسبية يف القطاع العام الستخدامها 

لف الوحدات غري اهلادفة لتحقيق الربح، حيث متثل هذه األخرية إرشادات عن من طرف احلكومات يف العامل وخمت
أفضل املمارسات الدولية يف إعداد التقارير املالية من قبل وحدات القطاع العام، من أجل حتسني املساءلة والشفافية 

 3لعناصر أدناه:س إىل حتقيق ايف هذا اإلطار، يهدف نشاط اجمللو ، املتعلقة بالقوائم املالية اليت تعدها احلكومات 

                                           
 .4، صمرجع سبق ذكره، إصدارات معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام االحتاد الدويل للمحاسبني، 1
 .10، ص مرجع سابق، إصدارات معايير المحاسبة الدولية في القطاع العاماالحتاد الدويل للمحاسبني،  2
 .54، ص ق ذكرهسبمرجع شالل زهري،  3
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 .إصدار معايري احملاسبة الدولية يف القطاع العام -
 .تشجيع قبوهلا وحتقيق التوافق الدويل مع تلك املعايري -
 .نشر وثائق أخرى توفر إرشادات حول قضايا وخربات تتعلق بإعداد التقارير املالية يف القطاع العام - 
 هاماحملاسبة الدولية عنصرا ا عن جملس معايري ةاملعايري الدولية إلعداد التقارير املالية الصادر ويعترب برنامج املقاربة بني  

ية يف القطاع العام واليت معايري احملاسبة الدول يف اسرتاتيجية عمل اجمللس، الذي يسعى إىل حتقيق التقارب بينها وبني
طبيعة ن هناك سبب يأخذ بعني االعتبار خصائص و هتدف إىل احلفا  على متطلبات وهيكل ونص املعيار مامل يك

 نشاط القطاع العام.
مت تصميم معايري احملاسبة الدولية يف القطاع  :نطاق إصدار وتطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام.3

جلميع الوحدات احلكومية، اجلماعات احمللية والوحدات اإلدارية  العام لتطبيقها على البيانات املالية ذات الغرض العام
التابعة للقطاع العام اليت ال هتدف لتحقيق األرباح، وال تنطبق هذه املعايري على املؤسسات العمومية ذات الطابع 

ات القطاع وحدلبيانات املالية لااالقتصادي، حيث توضح هذه املعايري متطلبات االعرتاف والقياس واإلفصاح عن 
 .العام
ة يف القطاع تتجه اسرتاتيجية إصدار معايري احملاسبية الدولي: إصدار معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام.1.3

العام حنو حتقيق التقارب قدر اإلمكان يف تطبيق منهجية معايري احملاسبة الدولية املالية يف القطاع اخلاص، حيث إن 
بعني  ذد على اقتباس املعايري من متطلبات معايري احملاسبة الدولية يف القطاع اخلاص مع األخالتقارب تعتم اسرتاتيجية

لعام خاصة ا االعتبار خصوصيات النشاط احلكومي، عن طريق تكييفها لتتالءم مع مميزات نشاط وحدات القطاع
 يف جمال املعايري املعدة على أساس االستحقاق.

ملعايري احملاسبة الدولية  ملقدمةا 18 الفقرة رقمالدويل للمحاسبني يف اعرتافه الصريح يف ، يؤكد االحتاد اإلطارويف هذا 
مي لبيانات املالية هو مرجع ذو صلة مبستخدا إطار جملس معايري احملاسبة الدولية إلعداد وعرض يف القطاع العام بأن

  1.معايري احملاسبة الدولية يف القطاع العام
تطلبات القطاع العام، م خالل تعديل معايري احملاسبة الدولية يف القطاع اخلاص لتتناسب معيتجسد هذا التقارب من 

نص األصلي املعاجلة احملاسبية وال حيافظ علىأمكن أن  حيثحيث حياول جملس معايري احملاسبة يف القطاع العام 
 2ملعايري. القطاع العام تربر اخلروج عن هذه با للمعايري الدولية إلعداد التقارير املالية إال إذا كان هناك مسألة هامة

                                           
 .55، ص مرجع سابقشالل زهري،  1
 .19-18ص 2008، مرجع سبق ذكرهاالحتاد الدويل للمحاسبني،  2
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ت ال ميتلك اجمللس سلطة إلجبار احلكومات واهليآ: تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام.2.3
ملشاركة احملاسبة الدولية يف القطاع العام، حيث إنه يشجع هذه األخرية على ا العمومية على االمتثال ملتطلبات معايري

 املعايري عن طريق تقدمي املالحظات واملقرتحات ملختلف اللجان واهليآت االستشارية يف كبري يف وضع هذهبشكل  
 .اجمللس

ق التوافق والتقارب حتقي حيث اجمللس احلكومات على تبين معايري احملاسبة يف القطاع العام من أجل اإلطارويف هذا 
 ام على ودة وقابلية مقارنة املعلومات املالية ملختلف وحدات القطاع العالدويل للبيانات املالية احلكومية، واالرتقاء جب

 .املستوى الدويل
يعرتف جملس معايري احملاسبة الدولية يف القطاع العام حبق احلكومات وخمتلف اهليآت العمومية باعتماد ويف السياق 

معايري وطنية خاصة هبا، حيث يشجع اجمللس بشكل كبري تبين املعايري احملاسبية الدولية يف القطاع العام وتوحيد 
  1. عامالاملتطلبات الوطنية مع معايري احملاسبة الدولية يف القطاع 

لعام إال إذا  ا وال يتم وصف البيانات والقوائم املالية احلكومية بأهنا تتبىن تطبيق املعايري احملاسبية الدولية يف القطاع
 .كانت متتثل جململ متطلبات كل املعايري املعمول هبا واملصادق عليها من طرف اجمللس

، بل يعرضها بصفة العام احملاسبة الدولية يف القطاع على هذا األساس، ال ميتلك اجمللس سلطة فرض تطبيق معايري
ايري معرتف هبا احلكومي، عن طريق تبين مع اختيارية على الدول اليت ترغب يف حتسني نوعية وجودة اإلبالغ املايل

 للوحدات احلكومية. دوليا كوسيلة لضمان مصداقية وشفافية البيانات املالية
االستحقاق  تنطبق على أساس معيار 31وضع جملس معايري احملاسبة الدولية يف القطاع العام  على هذا األساس فقد

عدة العتماد الغري مست )النامية(احملاسيب ومعيار واحد على األساس النقدي ميكن إتباعه من قبل بعض البلدان 
 :وقد مت وضع هذه املعايري على مرحلتني ،أساس االستحقاق احملاسيب

ملالية الدولية إلعداد التقارير ا مت إنتاج عدد من املعايري من خالل تعديل املعايري 2002:-1996األوىلاملرحلة  -
IFRSذات الصلة. 

 .ركزت على قضايا حمددة يف القطاع العام :2002 املرحلة الثانية منذ سنة -
 :يوضح معايري احملاسبة الدولية يف القطاع العام اإلحدى والثالثون واجلدول املوايل

 
 
 

                                           
 .20، ص مرجع سابقاالحتاد الدويل للمحاسبني،  1 
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 : معايري احملاسبة الدولية يف القطاع العام02اجلدول رقم 
 المعيار باللغة العربية اإلنجليزيةالمعيار باللغة  رقم المعيار
IPSAS1 Présentation of Financial Statements عرض البيانات املالية 
IPSAS2  Cash Flow Statements بيانات التدفق النقدي 
IPSAS3 Accounting policies, Changes in 

Accounting Estimates And Errors  
اسبية التغريات يف التقديرات احمل احملاسبية،السياسات 
 واألخطاء

IPSAS4 The Effects of Changes in Foreign 

Exchange Rates 
 أسعار صرف العمالت األجنبيةأثار التغريات يف 

IPSAS5 Borrowing Costs تكاليف االقرتاض 
IPSAS6 Consolidated and Separate Financial 

Statements   
 البيانات املالية املوحدة

IPSAS7 Investments in Associates احملاسبة عن االستثمارات الزميلة 
IPSAS8 Interests in Joint Ventures يف املشاريع املشاركة احلصص 
IPSAS9 Revenue from Exchange Transactions االيراد من املعامالت التبادلية 

IPSAS10 Financial Reporting in Hyper 

inflationary Economics 
 التقرير املايل يف اقتصاديات التضخم املرتفع

IPSAS11 Construction Contracts عقود االنشاء 
IPSAS12 Inventories املخزون 
IPSAS13 Leases عقود االجيار 
IPSAS14 Events after the Reporting Date  االحداث بعد تاريخ إعداد التقرير 
IPSAS15 Financial Instruments : Disclosure and 

Presentation 
 األدوات املالية اإلفصاح والعرض

IPSAS16 Investment Property  االستثماريةالعقارات 
IPSAS17 Property, Plant, and Equipment املمتلكات واملصانع واملعدات 
IPSAS18 Segment Reporting   تقدمي التقارير حول القطاعات 
IPSAS19 Provisions, Contingent Liabilities املخصصات، االلتزامات واألصول احملتملة 
IPSAS20 Related Party Disclosures االفصاحات عن األطراف ذات العالقة 
IPSAS21 Impairment of Non-Cash-Generating 

Assets 
 اخنفاض األصول غري املولدة للنقد

IPSAS22 Disclosure of Financial Information 

about the General Government Sector 
 اإلفصاح عن املعلومات املالية حول القطاع احلكومي

IPSAS23 Revenue from Non-Exchange 

Transactions (Taxes and Transfers) 
 )الضرائبااليراد من املعامالت غري التبادلية 

 والتحويالت(
IPSAS24 Presentation of Budget Information in 

Financial Statements 
 البيانات املاليةعرض معلومات املوازنة يف 

IPSAS25 Employee Benefits منافع املوظفني 
IPSAS26 Impairment of Cash –Generating Assets اخنفاض األصول املولدة للنقد 
IPSAS27 Agriculture الزراعة 
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IPSAS28 Financial Instruments : Presentation  العرض املالية:األدوات 
IPSAS29 Financial Instruments : Recognition and 

Measurement 
 األدوات املالية: االعرتاف والقياس 

IPSAS30 Financial Instruments : Disclosures األدوات املالية: اإلفصاح 
IPSAS31 Intangible Assets املوجودات غري امللموسة 

Cash Basis 

IPSAS 

Financial Reporting Under the Cash 

Basis of Accounting 
 احملاسيب النقدالتقارير املالية مبوجب أساس 

 .71مرجع سبق ذكره ص ، محاضرات في مقياس المحاسبة العموميةعبد احلميد مرغيت، المصدر: 
 وميكن تقسيم هذه املعايري املذكورة أعاله إىل ثالثة جمموعات كما يوضحها اجلدول املوايل:

 
 رقم المعيار عدد المعايير غرض المعيار

 29+23+9+4 معايري( 04أربعة ) اسيباحملاملعايري العامة لالعرتاف والقياس 
 30+28+24+22+20+18+14+10+8+6+3+2+1 معيارا 13 املعايري العامة إلعداد التقارير

معايري خاصة بعناصر حمددة من الكشوف 
 املالية

 31+27+26+25+21+19+17+16+15+13+12+11+7+5 معيارا 14
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 في الجزائر المحاسبة العموميةنظام إصالح  :المحور الثاني
ا يتماشى وحتقيق مب من الضروري حتديث نظم امليزانية املعمول هبادور الدولة يف نظام اقتصاد السوق أصبح  مع تطور

تنفيذ ب شرعت وزارة املالية حتث إشراف املديرية العامة للمحاسبة العمومية يف اجلزائر ويف هذا اإلطار، فعالية أكرب
ة جمموعة لتعويض مدون نظام احملاسبة العمومية يهدف إىل إعداد خمطط حماسيب جديد للدولة يوجهمشروع إصالح 

عن كافة  اإلبالغ الكامل والصادق حسابات اخلزينة العمومية القائم على االساس النقدي، والذي ال يستطيع حتقيق
تدارك نقائص ام احملاسبة العمومية يف اجلزائر لوتطوير نظ املعامالت املالية للدولة، حيث يهدف هذا املشروع إىل عصرنة

 .نظام حماسبة اخلزينة العمومية
 :الهيكل الحالي للميزانية في الجزائر.1

 1ي:يلفيما يتمثل اإلطار التشريعي : اإلطار التشريعي.1.1
 اصة بتطبيقه.اخل املتعلق باحملاسبة العمومية، واملراسيم التنفيذية 1990 أوت 15 املؤرخ يف 21-90 القانون رقم -
 املتعلق بتعيني واعتماد احملاسبني العموميني.  1991سبتمرب  07املؤرخ يف  311-91 رقم املرسوم التنفيذي -
احملدد لشروط األخذ مبسؤولية احملاسبني  1991سبتمرب  07املؤرخ يف  312-91املرسوم التنفيذي رقم  -

 العموميني.
احملدد إلجراءات احملاسبة اليت ميسكها اآلمرون  1991سبتمرب 07خ يف املؤر  313-91رقم  املرسوم التنفيذي -

 بالصرف واحملاسبون العموميني وكيفياهتا وحمتواها.
املتعلق بإجراء تسخري اآلمرون بالصرف  1991سبتمرب 07املؤرخ يف  314-91املرسوم التنفيذي رقم  -

 للمحاسبني العموميني.  
اسـي اسبة العمومية واملراسيم التنفيذية اخلاصة بتطبيقه السالفة الذكر املصدر األساملتعلق باحمل 21-90يعترب القانون 

للقواعد القانونية للمحاسبة العمومية يف اجلزائر، إضافة إىل خمتلف النصوص التنظيمية اليت كانت تصدر عن الوزارة 
عمومية تشريعية متعلقة باحملاسبة الاملكلفة باملالية )قرارات، تعليمات، مناشري(، وقد وجدت أيضا عدة أحكام 

املعدل واملتمم واملتعلق بقوانني املالية،  1984جويلية  07املؤرخ يف  17-84والسيما تلك الواردة يف القانون 
 وخمتلف قوانني املالية السنوية.

سم إىل ميزانية تنقامليزانية العامة للدولة فيما خيص النفقات : مدونة نفقات الميزانية العامة في الجزائر.2.1
 التسيري وميزانية التجهيز.

                                           
 .10، ص مرجع سبق ذكرهحممد مسعي،  1
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يري املرافق ميزانية التسيري هي امليزانية اليت توضع من أجل ضمان تس: مدونة نفقات التسيير أو ميزانية التسيير أ.
العمومية ألدائها خدمات عامة للجمهور، وهي تقدم حسب التقسيم اإلداري، حيث أن االعتمادات موزعة حسب 

فيما  املرفق بقانون املالية السنوي، ويتم تقسيم تلك االعتماداتب رية، ويربز هذا التقسيم يف اجلدول وحدات وزا
 1بعد مبقتضى مرسوم توزيع وفق مدونة التسيري التالية: 

 2وهو تقسيم حسب الطبيعة االقتصادية للنفقة، ويف امليزانية العامة للدولة ّنيز بني أربع عناوين: : العنوان -
 ء الدين العمومي والنفقات احملسومة من اإليرادات.أعبا 
 .ختصيصات السلطات العمومية 
 .النفقات اخلاصة بوسائل املصاحل 
 .التدخالت العمومية للدولة 

يوزع العنوان إىل أقسام تتناسب مع معايري متنوعة: إدارية، وظيفية، اقتصادية أو قطاعية، ويساعد التبويب  :القسم -
إىل أقسام على سهولة التمييز بني خمتلف أصناف النفقات لكنه يسمح أيضا مبتابعة أهداف حمددة تتغري حسب 

 طبيعة النفقات.    
ص االعتمادات، وهو يبوب النفقات حسب طبيعتها أو أغراض ميثل الفصل الوحدة األولية لتخصي :الفصل -

 3استعماهلا.
إن فكرة ختصيص الفصل تعرب عن التصور الذي يتم مبوجبه جتميع كل االعتمادات اليت تسمح بتسوية النفقات اليت 

 هلا طبيعة واحدة يف عمود واحد لوزارة معينة.
ى إىل مواد وفقرات، ويعترب املشرع اجلزائري املادة كمستو  تقسم الفصول أو األبواب بدورها: المواد والفقرات -

 تنفذ حبسبه نفقات التسيري، ويسمح هذا التقدمي على شكل مواد وفقرات من التسيري احلسن لرخصة املوازنة.
كما جيب اإلشارة إىل أن التزامات الدفع تتم حسب املواد وختضع للرقابة املسبقة للنفقات املخصصة من املراقب، 

 ينما تعطى األولوية للفصل عندما يتعلق األمر بالدفع والرقابة من طرف احملاسبني العموميني.ب
يف  إن ميزانية االستثمار متثل املخطط السنوي الذي يتم إعداده: مدونة نفقات التجهيز أو ميزانية االستثمارب. 

يع اقتصادية توزع وزيع فإهنا تتم على شكل مشار قانون كوسيلة تنفيذية مليزانية الربامج االقتصادية، وأما من حيث الت

                                           
 .51ص ،2004 القاهرة، ،دار الفجر للنشر والتوزيع ،منهجية الميزانية العامة للدولة في الجزائرلعمارة مجال،  1
 .مرجع سبق ذكرهاملتعلق بقوانني املالية،  ،84/17 من القانون ،24املادة  2
 .مرجع سابق املالية،املتعلق بقوانني  ،84/17قانون المن  ،20املادة  3
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على كافة القطاعات حسب دراسة واعتماد يتم على مستوى اجمللس الوطين للتخطيط، وفيما يلي نشري إىل بعض 
 1خصوصيات مدونة التجهيز باإلضافة إىل بعض العناصر املستعملة يف مدونة ميزانية التسيري.

 توحة بالنسبة للميزانية العامة وفقا للمخطط اإلّنائي السنوي لتغطية نفقاتجتمع االعتمادات املف: العناوين -
 االستثمار الواقعة على عاتق الدولة يف ثالث عناوين وهي:

 املشاريع املنفذة من قبل الدولة. .1
 إعانات االستثمار املمنوحة من قبل الدولة. .2
 النفقات األخرى برأس املال. .3

 ر يف عناوين حبسب القطاعات، وهي عشرة قطاعات مبينة كما يلي:جتمع نفقات االستثما: القطاعات -
 : احملروقات.0القطاع 
 : الصناعة التحويلية.1القطاع 
 : الطاقة واملناجم. 2القطاع 
 : الفالحة والري. 3القطاع 
 : اخلدمات.4القطاع 
 : قاعدة هيكلية اقتصادية واجتماعية.5القطاع 
 : الرتبية والتكوين.6القطاع 
 : قاعدة هيكلية اجتماعية وثقافية.7القطاع 
 : املباين ووسائل التجهيز. 8القطاع 
 : أخرى.9القطاع 

تقسم القطاعات اىل قطاعات فرعية وفصول ومواد، حيث تصور بطريقة : القطاعات الفرعية، الفصول والمواد -
 أكثر دقة النشاطات االقتصادية اليت متثل هدف االستثمار.

على أن "تقدم احلكومة لكل غرفة من  1996من دستور 160لقد نصت املادة : الميزانيةقانون ضبط .3.1
الربملان عرضا عن استعمال االعتمادات املالية اليت أقرهتا لكل سنة مالية"، وأضافت يف فقرهتا الثانية " ختتم السنة 

ن قبل كل غرفة"، وعليه ة املالية املعنية ماملالية فيما خيص الربملان، بالتصويت على قانون يتضمن تسوية ميزانية السن
ميكن القول إن قانون ضبط امليزانية ميثل بالنسبة للربملان آخر إجراء يتعلق بالدورة املالية، فإذا كانت الدورة تفتتح 

                                           
 .58ص  ،ذكرهمرجع سبق  ،منهجية الميزانية العامة للدولة في الجزائر لعمارة مجال، 1
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ي يفصح ذبقانون املالية الذي حيمل األرقام التقديرية املنتظر حتقيقها فإن هذه الدورة ختتتم بقانون ضبط امليزانية ال
 عن األرقام املنجزة فعال.

يضبط هنائيا امليزانية العامة للدولة املنفذة،  17-84( من قانون 78،77،76،5) هذا القانون املعرب عنه يف املواد
حيث حيدد املبالغ النهائية لإليرادات والنفقات، ويقر حساب نتائج السنة املالية واملشتمل على: الفائض أو العجز 

ري الفرق بني نفقات وإيرادات امليزانية، النتائج املثبتة يف تنفيذ احلسابات اخلاصة للخزينة ونتائج تسيالناتج عن 
 عمليات اخلزينة.

 1فإن قانون ضبط امليزانية جيب أن يكون مرفق بـ: 76باإلضافة إىل ذلك ووفقا للمادة 
 تقرير تفسريي يربز شروط امليزانية العامة للدولة املعتربة. -
 نفيذ االعتمادات املصوت عليها ورخص متويل االستثمارات.جدول ت -
 17-84حسابات التخصيص اخلاص يف تعريفها القانوين من خالل قانون: حسابات التخصيص الخاص.4.1

 قدمت كما يلي:
" تدرج يف حسابات التخصيص اخلاص العمليات املمولة بواسطة موارد خاصة على إثر إصدار حكم يف  56املادة 
املالية، وميكن أن متول حسابات التخصيص اخلاص حبصة مسجلة يف امليزانية العامة للدولة ضمن احلدود قانون 

  2املبينة يف قانون املالية."
ومزايا نستعرض  عيوبلنظام حماسبة اخلزينة العمومية يف اجلزائر  :عيوب ومزايا نظام محاسبة الخزينة العمومية.2

 :أمهها يف العناصر التالية
نقدي الذي اللقد مت تأسيس نظام احملاسبة العمومية على األساس : نظام محاسبة الخزينة العمومية مزايا .1.2

إجراءات و صارمة على التدفقات النقدية لألموال العمومية، عن طريق فرض قيود قانونية ة يهدف إىل تطبيق رقاب
ومراقبة  ةأجل ضمان مشروعية العمليات املالية للدوللضبط مراحل تنفيذ امليزانية العامة للدولة، وذلك من تنظيمية 

 .صرف األموال العمومية يف اجملال اليت رصدت من أجلها االعتمادات املالية
تنفيذ امليزانية  الناتج عن تسجيل األثر النقديل العموميةاملخطط احملاسيب للخزينة  تصميمعلى هذا األساس، مت 

ركة التدفقات رقابة مستمرة على ح ، ألنه يسمح بتطبيقبامتيازاالحتياجات  لذلك فإنه يليب هذه ،العامة للدولة

                                           
 .مرجع سبق ذكره، املتعلق بقوانني املالية، 17-84قانون المن  ،76املادة  1
 .مرجع سابق، املتعلق بقوانني املالية، 17-84من القانون ، 56املادة  2
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مدونة  لنظام احملاسبة العمومية القائم على أساس النقدية للخزينة العمومية، إضافة إىل ذلك ميكن عرض نقاط القوة
  1املوايل: جمموعة حسابات اخلزينة العمومية على النحو

دونة جمموعة م احملاسبية اليت تركز على األثر النقدي لتسجيل املعامالت املالية، رغم أنسهولة إجراء القيود  - 
الت حماسبية احملاسبية ال تتطلب تسجي حسابات اخلزينة حتتوي على عدد كبري من احلسابات إال أن أغلب القيود

 أغلب حسابني فقط يف واملتكررة يتطلب استعمال مركبة بني عدة حسابات، حيث إن قيد العمليات الدورية
 .وحساب آخر حسب طبيعة النفقة أو اإليراد احلاالت، حساب من جمموعة املوجودات املالية

وية مركبة يف هناية تس ال حيتاج النظام احملاسيب القائم على مدونة جمموعة حسابات اخلزينة العمومية إىل عمليات - 
 .السنة املالية

اريخ ت للدولة، حيث يتم تسجيل اإليرادات عند حتصيلها بغض النظر عنسهولة إعداد احلساب اخلتامي  - 
نة احلالية أو مليزانيات الس استحقاقها والنفقات عند تسدديها بغض النظر عما إذا كانت العمليات املالية تسند مليزانية

 .سابقة
 .اعتماد حسابات تفصيلية بعناوين دقيقة ومشخصة لتسهيل قيد العمليات املالية - 
اسبني العموميني احمل اعتماد االختصاص يف مسك احلسابات، حيث ميكن التمييز بني احلسابات املفتوحة لدى -

ركزي للخزينة بتسيريها احملاسيب امل الرئيسيني وأخرى للمحاسبني الثانويني فقط وبني احلسابات اليت خيتص العون
 .حصريا

دات املالية حسابات املوجو  رقابة مركزة على مدخالت وخمرجات كما يسمح نظام حماسبة اخلزينة العمومية بتطبيق
ات هذا النظام، يعترب من أهم القوائم املالية ملخرج عداد بيان املركز املايل للدولة والذيإللخزينة، مما يتيح السرعة يف 

عداد احلساب إ ة يفلسرعالعمومية إضافة إىل البساطة والسهولة وا واملتمثلة يف الوضعية املالية املختصرة للخزينة
 .اخلتامي للدولة

ال تقدم خمرجات نظام حماسبة اخلزينة العمومية القائم على أساس : نظام محاسبة الخزينة العمومية عيوب.2.2
اخلزينة بيانات مالية تسمح بتحقيق اإلفصاح الكامل والشفاف عن نتائج النشاط احلكومي،  مدونة جمموعة حسابات

  2األتية: لألسباب وذلك

                                           
 .175-174، ص مرجع سبق ذكرهشالل زهري،  1
 .176-175، ص مرجع سابقشالل زهري،  2
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سابات يف ح يتغاضى النظام احملاسيب كليا عن تسجيل االستثمارات والتجهيزات العمومية لعدم وجود أقسام - 
التايل ال يوفر وب ،االهتالك عليها مدونة جمموعة حسابات اخلزينة العمومية من أجل متابعة االستثمارات وتطبيق

 .املنقولة وغري املنقولة النظام احملاسيب تقديرا حماسبيا عن قيمة ممتلكات الدولة
ؤدي إىل استهالك ي عدم تسجيل خملفات النفقات امللتزم هبا خالل السنة املالية وغري املدفوعة يف هناية السنة، مما - 

وحدات القطاع بالسابقة، مما يؤدي  لتزم هبا يف السنةاملفقات نالاالعتمادات املالية للسنة القادمة من أجل تغطية 
 .العام إىل طلب اعتمادات مالية إضافية

حملاسبة عن ا عدم توفر قيود حماسبية ملتابعة استهالك االعتمادات املالية، واليت يتم متابعتها يف سجالت خارج - 
على احملاسب العمومي  إضايف يزانية، مما ينتج عنه عبءطريق القيد الوحيد رغم أهنا تتم بصفة آلية وفق تبويب امل

العمومية ال  خمرجات النظام احملاسيب حملاسبة اخلزينة وبالتايل فإن ،قيد هذه العملياتيف غياب حسابات خمصصة ل
يزانية استهالك االعتمادات املالية، واليت يتم استخراجها من حماسبة امل تقدم بيانات مالية أو قوائم مالية عن تطور

 .وجداول ذات طابع احصائي املثبتة يف سجالت
إصدار سند األمر  دعن أو حىتعدم تسجيل احلقوق مستحقة الدفع للدولة يف مرحلة إثبات اإليرادات أو التصفية  -

 .بالتحصيل
 .تامي للدولةاخل عداد القوائم املالية احلكومية واحلسابإاالعتماد على اجلداول اإلحصائية خارج احملاسبة من أجل  -

 التخفيضات.مللغاة أو ا عدم توفري بيانات مالية يف سجالت احملاسبة عن باقي اإليرادات املثبتة وغري احملصلة أو -
ملوارد املالية ا يوفر النظام احملاسيب بيانات مالية مفيدة يف جمال تقييم أداء وحدات القطاع العام يف استغالل ال-

 .املتاحة وقياس التكاليف
 .عدم توفر حسابات لتسجيل إجراء االلتزام بالنفقات العمومية -
لغاء إل االعتماد على استعمال القيود باملبالغ السالبة عند تصحيح األخطاء دون اللجوء إىل القيود العكسية -

 .العملية
 .عدم توفر حسابات لقيد حجم وقيمة خمزون وحدات القطاع العام - 
ان "إصالح العمومية، بعنو  إضافة إىل ذلك وبناء على التقرير الذي أعده املدير العام للمديرية العامة للمحاسبة 

 1:العيوب اآلتية نظام احملاسبة العمومية" يتضمن نظام احملاسبة العمومية اجلزائري

                                           
1M. BOUTABA, Rapport sur la réforme de comptabilité publique, Direction Général 

de la Comptabilité Publique, 2000, p5. 
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تطبيق مبدأ  ملدولة، إىل جانب عدستثمارات اوايتغاضى نظام احملاسبة العمومية عن تسجيل املمتلكات العينية  - 
 .احلقوق املثبتة للدولة

صبحت حتتوي أ ترقيم جمموعة حسابات اخلزينة وفقا لنظام تسلسلي خطي أفقد توازن جمموعة احلسابات، حبيث - 
ق نوع معرفة احلساب الذي يطاب على أعداد كبرية من احلسابات ذات عناوين متشاهبة مما يصعب على احملاسب

 .املالية اليت يقوم بتسجيلها العملية
 .صعوبة تركيز ودمج احملاسبة بسبب تشعب تنظيم اإلدارة املالية للدولة - 

 1:ومن عيوب النظام امليزاين أيضا ما يلي
 أنه عدل عدة  باإلضافة إىل امن حيث القاعدة القانونية، فإن قانون احملاسبة العمومية يعترب قانونا بسيط

 مرات بقوانني بسيطة.
  1984كما يعترب هذا القانون غري مكيف مع الوضعية االقتصادية والسياسية احلالية، فالفرتة املمتدة من 

إىل وقتنا احلايل أسفرت عن حتوالت وتطورات هامة يف اجملال االقتصادي والسياسي مما يستوجب ضرورة 
ابقا مع تطور ديث جلعله مطتكييف القاعدة القانونية مع هذه املستجدات، باإلضافة إىل أنه حيتاج لتح

 النظام امليزاين.
  إن قرار االعتمادات يتم عادة بناءا على السنوات السابقة واملساومة والعامل الشخصي نظرا لغياب املعايري

املوضوعية اليت حتدد على ضوئها االعتمادات، ولذلك عادة ما يشجع نظام موازنة البنود اإلدارات على 
تمادات بشكل متزايد دون النظر إىل أولويات احلاجات على املستوى الكلي للدولة،  املنافسة يف طلبات االع

كما يؤدي هذا النظام إىل انفراد كل وزارة بعملها دون تنسيق أو ارتباط مع الوزارات األخرى مما يسفر عن 
 ذلك يف بعض األحيان ازدواجية يف األعمال احلكومية نتيجة النظرة الشمولية املستقبلية.

 يسمح التقدمي امليزاين كما هو عليه حاليا بالتسيري حسب النتائج وإّنا حسب الوسائل، ألن النفقات ال 
مقدمة حسب طبيعة النفقة وليس برامج وأهداف معينة، وبالتايل ال يسمح باستعمال مؤشرات لقياس 

قيدين بتحقيق ريين غري مالنجاعة والفعالية، فتقييم هذه األخرية صعب يف إطار النظام احلايل، إذ أن املس
النتائج باستعمال الوسائل املوضوعة حتت تصرفهم، ويبقى الربملان مقيد هو اآلخر بتقييم كمي للميزانيات، 

 ال خيرج عن نطاق حجم االعتمادات ونسبة تزايدها ونسبة استهالكها.
  إن موازنة البنود ال تتوفر على املرونة الكافية عند التنفيذ، باعتبار أن النفقات خمصصة لبنود حمددة، وإمكانية

النقل من باب إىل آخر حتتاج إىل الوقت الكايف لتحريك اإلجراءات الالزمة لطلب املوافقة الربملانية، مما 

                                           
 .183-182، ص مرجع سبق ذكره ،منهجية الميزانية العامة للدولة في الجزائر لعمارة مجال، 1
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ازنة، عد على إدخال برامج أساسية جديدة يف املو يعيق أحيانا تنفيذ بعض الربامج واملشاريع، كما ال تسا
املشاريع و حىت وإن كانت ذات جدوى اقتصادية عالية، حيث أن األولوية يف توزيع االعتمادات، هي للربامج 

حتت التنفيذ، لذا فإن نصيب الربامج و املشاريع اجلديدة من االعتمادات، يكون عادة مما يزيد عن حاجة 
 ت التنفيذ.الربامج و املشاريع حت

  إن حتديد اإلطار الزمين بسنة واحدة، يبعد املوازنة عن االهتمام باالستثمارات الطويلة املدى، وعن حتليل
املؤشرات املستقبلية يف جمال اإلنفاق أو اإليراد إال بشكل مبسط، باإلضافة إىل ضعف االنسجام مع تطور 

ربط  من تبويب املوازنة وبني اخلطة، مما يتعذر معه دور الدولة نتيجة عدم وضوح العالقة بني هذا األسلوب
 هذه املوازنة بأهداف احلكومة.

 ز رب حسابات الرصد اخلاص تدرج يف امليزانية على شكل اعتمادات خمصصة من طرف الدولة، دون أن ن
 .طبيعة العمليات املتعلقة هبا

 فيذ امليزانية ولتقييم النتائج ت اليت مت هبا تنيشكل قانون ضبط امليزانية فرصة بالنسبة للربملان ملتابعة الكيفيا
املرتتبة لتصويته على قانون املالية وحتليل شروط تطبيقه، غري أنه إذا كان هذا النوع من الرقابة حيظى من 

 الناحية النظرية بأمهية بالغة، إال أن فعاليته من الناحية العملية تبقى جد متواضعة.
  املادة  ح مسألة الوثائق املرفقة مشاكل جدية، فالوثائق امليزانية املذكورة يفمن حيث الشفافية و الوضوح: تطر

من القانون املتعلق بقوانني املالية صعبة احلصول خاصة مبا يتعلق بامللحقات التفسريية، أما التقرير  68
يت يتم ص الالتخصيص اخلا االقتصادي و املايل فال يتضمن اإلطار االقتصادي الذي تندرج فيه حسابات

ذلك على املدى الطويل كما تضمنته القواعد اليت جاء هبا صندوق النقد الدويل، و يف هذا الصدد فتحها و 
نشري إىل أن الوثائق املالية يف اجلزائر غائبة متاما يف جمال اإلعالم القانوين، و بالتايل فإن الصحافة تشكل 

ن ذلك فإنه ميكن القول بأن هذا النوع من الوثائق األداة الوحيدة لالطالع على ميزانية الدولة والعكس م
إن وجدت فعال فإهنا تبقى يف متناول أعضاء الربملان و احلكومة فقط، إذ أن الوثائق املتضمنة اجملمعات 

ليست يف متناول اجلمهور بل هي على العكس من ذلك تعد من أسرار الدولة يزانية ال تكون حمل نشر و امل
الث ومن بينها اجلزائر  مل الثألمر الذي يعكس ثقافة عدم الثقة اليت تتميز هبا بلدان العااليت ال جيب نشرها، ا

 جتدر اإلشارة هنا إىل أن املؤسسات الدولية تعرتف بسر الدولة يف حاالت حمدودة جدا كاألمن و الدفاع.و 
بة عرض مشروع إصالح نظام حماس العنصريتناول هذا  :مشروع إصالح نظام المحاسبة العمومية في الجزائر.4

اد احملاسبة العمومية بتنفيذه عن طريق تشكيل جلنة خرباء أسندت هلا مهمة إعد اخلزينة العمومية الذي بدأت مديرية
يهدف إىل عصرنة وتطوير نظام حماسبة اخلزينة العمومية ملواكبة تطور حاجيات مستخدمي  خمطط حماسيب جديد،

ة العامة مشلت أعمال اإلصالح يف ختصيص املديريحيث ، وتوفري املعلومات الختاذ القرار املالية احلكومية القوائم



 RABHI70@GMAIL.COM                                                              مطبوعة مقياس المحاسبة العمومية        

 
150 
 

 

مكون من إطارات املديرية، واالستعانة باخلربة الفرنسية، وكذا خرباء من  فوج عمل1995للمحاسبة منذ سبتمرب 
 .الدويل بوضع خطة عمل مشلت خمتلف هياكل اإلصالح البنك العاملي وصندوق النقد

لقد أصبح مشروع إصالح وتطوير نظام احملاسبة العمومية  :تصور مشروع إصالح نظام المحاسبة العمومية.1.4
حتت إشراف املديرية 1995منذ سبتمرب  إعدادهوزارة املالية، حيث مت االنطالق يف  يف اجلزائر حمورا رئيسيا يف برنامج

 ن البنكة لإلشراف على هذا املشروع بالتعاون مع خرباء مالعمومية اليت قامت بتعيني جلنة خمتص العامة للمحاسبة
 1 .''الفرنسيةالدويل وصندوق النقد الدويل واملديرية العامة للمحاسبة العمومية لوزارة املالية 

ع إصالح مشرو  ونظرا حلجم وتشعب نشاط وحدات القطاع العام، مت حتديد أولويات اإلصالح املستعجلة إلعداد
املالية  ديد لقيد العملياتحماسيب ج حملاسبة اهليآت املركزية للدولة يف املرحلة األوىل بواسطة اقرتاح خمططاإلطار التقين 

اسبة املرافق حم حملاسبة العمومية لكي يشمل إصالحا أما يف املرحلة الثانية فسيتم "توسيع نطاق إصالح نظام ،للدولة
 2'' .البلدياتلية السيما حماسبة الواليات وحماسبة احمل العامة ذات الطابع اإلداري وحماسبة اجلماعات

 3:من أجل جتسيد التصور اجلديد تبىن فريق العمل اخلطوات التالية :خطوات العمل.1.1.4
من أجل الدراسة  ،املتعلقة باحملاسبة العمومية والوثائق التقنيةمجع وإحصاء كل النصوص القانونية  :تكوين ملفأ. 

 .واالستشارة والتحليل
ؤسسات املركزية، وامل مت وضع تقارير أولية ذات طابع قطاعي حول النظام احملاسيب لإلدارات :وضع التقاريرب. 

 .للربيد واملواصالت العمومية ذات الطابع اإلداري، واجلماعات احمللية إضافة إىل املوازنة امللحقة
الية والصناعة امل للمحاسبة العمومية لوزارة االقتصاد،مت االتصال باملديرية العامة  :عقد عالقات وتبادل الخبرات ج.

ت فيما الفرنسيني، متثل قام فوج العمل التقين بعقد عدة ورشات عمل مع اخلرباء ، وقد1995سنة الفرنسية منذ 
 :يلي
 مجع خمتلف الوثائق املتعلقة باحملاسبة العمومية الفرنسية؛ -
 .ي من أجل مناقشتها، وإبداء الرأي حول املشروععرض التقارير التشخيصية على الطرف الفرنس -
جمللس  رفع مت حتديد اخلطوط الكربى لإلصالح اليت كانت موضوع تقرير :تحديد محاور مشروع اإلصالح د.

ات الدول على خرب  وكذا االطالعاحلكومة من أجل املناقشة، وهذا باالعتماد على الوثائق والتقارير التشخيصية 
اسيب حسابات اخلزينة احلالية مع املخطط احمل املقارنة ملدونة وكذا الدراسةاألخرى يف جمال اإلصالحات احملاسبية، 

 1995.و 1970للدولة الفرنسية لسنة 
                                           

 .186-185، ص مرجع سبق ذكرهشالل زهري، 1
2 M. BOUTABA, op.cit, p10. 

 .79-78، ص مرجع سبق ذكرهيوسف السعيدي أمحد، 3
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يف 1996 من أجل إعداد التقرير النهائي، شرع فوج العمل يف نوفمرب :إعداد تقرير حول مشروع اإلصالحر. 
 : ملف كامل حول مشروع املخطط تناول فيه ما يليحتضري
 التذكري مبفهوم احملاسبة العمومية وكذا اإلطار القانوين الذي حيكمها؛ -
 إبراز نقائص مدونة حسابات النتائج احلالية؛ -
 املالية إلبداء الرأي واملالحظات؛ وهياكل وزارةتقدمي املشروع وإرساله إىل خمتلف مصاحل  -
يف إجنازه ضمن مداوالت  من طرف جملس احلكومة، والشروع1997أفريل 23املصادقة على حمتوى املشروع يف  -

 .جتمع خمتلف األطراف املعنية على املستوى الوطين
لت هذه حيث مش واهليئات املعنيةخمتلف الوزارات  ومفتوحة علىقامت بعقد مداوالت موسعة  :عقد مداوالتز. 

 :ع املخطط احملاسيب للدولة من خالل اجلوانب التاليةاللقاءات دراسة مشرو 
 ، املخزونات، حقوق الدولة وديوهنا؛االهتالكاتالتقييد احملاسيب لالستثمارات، - 
 .العالقات احملاسبية الداخلية اخلاصة بالدولة- 

 حماسبةمن خالل خمتلف املناقشات اليت عقدت حول موضوع إصالح : النتائج المتوصل إليها.2.1.4
 1:الدولة مع خمتلف الدوائر الوزارية فقد مت التوصل إىل

 تأكيد وتعزيز النتائج املتوصل إليها من طرف فوج العمل املكلف مبلف اإلصالح؛ - 
 .حتديد طرق التقييد احملاسيب لبعض جوانب حماسبة الدولة -

هي صياغة و  املرحلة املوالية من التحضريأعطت هذه النتائج لفوج العمل الضوء األخضر من أجل االنطالق يف 
 .القواعد احملاسبية

الرتكيز يف صياغة القواعد احملاسبية  مت :الجزائرصياغة القواعد المحاسبية لنظام المحاسبة العمومية في  .2.4
خلطوات ق ااملرافقة له، وحتضري التعليمة املتعلقة به، وف على حسابات املخطط احملاسيب للدولة وخمتلف اجلداول

 2:التالية
 :تبىن فريق العمل يف هذه املرحلة اخلطوات التالية :خطوات العمل.1.2.4

من األصناف ض الرتكيز على نظام ترقيم احلسابات وطريقة تصنيفها :تحضير مشروع المخطط المحاسبي للدولة .أ
 .العشر ملشروع املخطط جلعلها أكثر تالؤما مع نشاطات الدولة

 :مت يف هذا اجملال إعداد جدولني :المرفقةإعداد الجداول  .ب

                                           
 .80-79، ص مرجع سابقيوسف السعيدي أمحد، 1
 .81-80، ص مرجع سابقيوسف السعيدي أمحد، 2
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 اجلدول املرفق حلسابات املخطط احملاسيب للدولة، مع حسابات مدونة حسابات اخلزينة؛ -
 .اجلدول املرفق حلسابات مدونة اخلزينة، مع حسابات املشروع -
 :تتضمن دخول مشروع املخطط حيز التطبيق والذي يشمل على :إعداد مشروع التعليمة .ج
 الطرق والقواعد العامة لعمل حسابات املخطط؛ -
 .التسجيل احملاسيب للعمليات على األموال العمومية -

 :إن عملية حتضري هذا املشروع، واجه العديد من الصعوبات منها :الصعوبات.2.2.4
 :متثلت يف االختيار بني اإلجراءات الثالثة التالية :كيفية اختيار مدونة الحسابات .أ
 عن مدونة املوازنة احلالية وتبين مدونة حماسبة وحيدة؛ التخلي -
 دونة احملاسبية؛املإدماج مدونة املوازنة ضمن  -
 ع تبين نظام يعمل م متابعة تنفيذ املوازنة حسب مدونة املوازنة، بواسطة حماسبة موازية ثانية على مستوى اخلزينة، -

  جلةوالنفقات املس لإليرادات ووفقا للمدونة احملاسبيةعلى إعادة تصنيف احلسابات من منظور ذمة الدولة، 
 .حلسابات املوازنة

 .وقد مت تبين اإلجراء الثالث، كمرحلة أوىل لالنطالق يف تنفيذ عملية اإلصالح    
ا يتعلق م إن التسجيل احملاسيب حلقوق الدولة وديوهنا ال يطرح مشكال حماسبيا بقدر :المعالجة المحاسبية. ب

بار، هل عند االلتزام، االعت بصعوبة حتديد الوقت الذي يتم فيه هذا التسجيل، أي مىت تؤخذ هذه الديون بعنياألمر 
بالنسبة حلقوق الدولة،  أو التحصيل عند التثبيت، التصفية التصفية، األمر بالدفع أو التأشرية بالنسبة للديون، أو
 ضمن املخطط احملاسيب للدولة خاصة فكرة احلقوق ملدرجةويطرح هذا املشكل نفسه حبدة مع اإلجراءات اجلديدة ا

 .املثبتة
ثلت مت القيام بعملية اختبار املشروع، يف مرحلتني مت: اختبار المشروع على مستوى المراكز المحاسبية.3.4 

 1:فيما بلي
 اجلديدة املوافقة حلسابات للحسابات 2000جويلية 09شرع يف هذا االختبار منذ  :عاختبار المشرو .1.3.4

، ، ميلةغرداية جباية،، تيزي وزوبومرداس، تيبازة،  وهي واليات06املدونة احلالية، على مستوى اخلزينة الوالئية لست 
 :باختاذ اإلجراءات التاليةوذلك 

 تصحيح الوثائق احملاسبية مبا فيها اجلداول املرافقة، بفتح حسابات جديدة، وتقسيم احلسابات؛ -

                                           
 .81، صمرجع سابقيوسف السعيدي أمحد، 1
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ن طريق اختبار ع إعداد الوثائق احملاسبية وكذا امليزان الشهري على مستوى هذه الواليات، ليتم التأكد من صحتها -
 .عملية الرتكيز على مستوى العون احملاسيب املركزي للخزينة

ائب، باضات الضر ق مت تسجيل يف هذه املرحلة عدم التحكم يف التقييد احملاسيب للحقوق املثبتة للدولة من طرف
 .اجلمارك وأمالك الدولة

 :توسيع اختبار املشروع ليشمل كافة واليات الوطن بإتباع اخلطوات التالية :رتعميم االختبا.2.3.4
ستوى اخلزينة م اختبار املشروع يف جمال عمليات التحصيل والدفع، وكذا تسجيل احلقوق املثبتة للدولة على -

 احملاسيب املركزي للخزينة؛الوالئية، الوكاالت املالية وكذا العون 
 إدراج أنظمة اإلعالم اآليل املكيفة مع قواعد املخطط احملاسيب للدولة؛ -
 ؛عق وكذا امليزان الشهري مع املشرو تكييف املعلومات احملاسبية للوثائ -

املتكون  الختبار،ا تنسيق عملياتوضع جهاز تنظيمي لتسهيل مراقبة و ومن أجل السهر على إجناح هذه املرحلة، مت 
لخزينة، باإلضافة املديريات اجلهوية ل من جلنة مركزية على مستوى املديرية العامة للمحاسبة، جلنة جهوية على مستوى

 .إىل خلية للمتابعة على مستوى كل خزينة والئية
 :متثلت الصعوبات على مستوى الوكاالت املالية، نظرا ملا يلي :تالصعوبا.3.3.4

 اإلجراءات احملاسبية اجلديدة خاصة املتعلقة باحلقوق املثبتة للدولة؛صعوبة استيعاب  -
 عدم توفر الوثائق احملاسبية املكيفة مع قواعد املخطط احملاسيب اجلديد؛ -
 .انشغال احملاسبني بعمليات التحصيل بدال من اختبار قواعد املخطط احملاسيب للدولة -

حملهم من أجل  للحلول وكاالت املالية، اضطر أمناء اخلزائن الوالئيةونظرا هلذه الصعوبات اليت صادفها قابضي ال
 .مسك احملاسبة اخلاصة مبشروع املخطط احملاسيب للدولة

مت اختاذ جمموعة من التدابري لدعم مشروع اإلصالح، : إجراءات التكوين وتكييف أنظمة اإلعالم اآللي.4.4
اجلديدة، وتكوين احملاسبني وإعالمهم بطرق التطبيق، وقد متحور هذا  بتكييف أنظمة اإلعالم اآليل مع القواعد

 1:العمل حول ما يلي
 يف هذا اجملال مت إعادة النظر يف وضع: لمشروعلتكييف أنظمة اإلعالم اآللي مع القواعد الجديدة .1.4.4

 :صاحل اخلزينة كما يلياخلاصة مبباإلضافة إىل هتيئة وتكييف الربامج  برامج متعلقة بقواعد املخطط احملاسيب للدولة،
 للدولة قواعد املخطط احملاسيب بتكييف 2001متيزت سنة  :تكييف قواعد المخطط المحاسبي للدولةأ. 

 ط.خطخاص بامل ضمن شبكة اإلعالم اآليل املوجودة، باحتوائها نظامني يف آن واحد، نظام خاص باملدونة وآخر

                                           
 .83-82، ص مرجع سابقيوسف السعيدي أمحد، 1
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 :حيث مت وضع
 مستوى أمناء اخلزينة؛برامج احملاسبة على - 
 .برامج خاصة للمحاسبة وعملية الرتكيز على مستوى العون احملاسيب املركزي للخزينة- 

 :ليوفق ما ي الربامج األخرى اخلاصة مبصاحل اخلزينة بتكييف 2002متيزت سنة  :تكييف البرامج الخاصةب. 
  املركزي للخزينة؛وضع برامج خاصة بعمليات هناية السنة على مستوى العون احملاسيب -
 إعداد الوثائق اخلاصة باملخطط احملاسيب للدولة املربجمة يف أنظمة اإلعالم اآليل؛ -
 اخل؛..تقييم أنظمة وعتاد اإلعالم اآليل -
لعمليات ا الوكاالت املالية من أجل اإلشراف على مطابقةأو  وضع برنامج مشرتك بني املديرية العامة للمحاسبة -

 روع؛احملاسبية للمش
 .تكييف برامج املخطط احملاسيب للدولة مع متطلبات مشروع عصرنة نظام املوازنة -

 ةمعاجل وقد واجهت مشاكل عديدة خاصة على مستوى الوكاالت املالية بسبب عدم التحكم يف تقنيات
 .املعلومات وكذا عدم توفر وسائل اإلعالم اآليل الالزمة

تكوين يف إطار رسكلة و  املسؤولنياختاذ عدة إجراءات لتوعية وإعالم : تكوين المحاسبين العموميين .2.4.4
     يلي:يتضمن ما  اإلطارات من خالل برنامج

مكاتب احملاسبة  خاص بنواب أمناء اخلزينة ورؤساء1999لسنة  ديسمرب 01ونوفمرب 30يومان دراسيان يف  -
 اجلديد؛لدى اخلزينة الوالئية تضمن تقدمي عرض عام للمخطط احملاسيب 

 حول مشروع املخطط بأمناء خزينة الوالية مت فيها عرض ومناقشة اآلراء خاصة 2000 أفريل 25دورة تكوينية يوم 
 احملاسيب للدولة؛

والئية اخلزينة ال نواب أمناء خزينة الوالية ورؤساء مكاتب احملاسبة لدى خصت 2000جوان 10دورة تكوينية يوم  -
 يب للدولة؛حول قواعد سري املخطط احملاس

 ملدة سنة؛ ورئيسيمركزي  مفتش 96تكوين  -
 من اخلزينة؛ إطار 25املدرسة العليا للمصرفة لفائدة  يف 2000دورة تكوينية خالل سنة  -
 :وذلك يومورشات عمل تتعلق بشرح آليات التقييد احملاسيب للحقوق املثبتة  -

 09  ألمناء اخلزينة الوالئية وكذا قابضي الضرائب؛ موجهة 2000جويلية 
 13 لقابضي اجلمارك واألمالك الوطنية؛ موجهة 2000جويلية 

 خزينة؛لل الوكاالت املالية، اخلزائن الوالئية والوكالة املركزية احملاسبية بإطاراتبرنامج تكوين خاص   -
 .خالل شهر مارس تنظيم يوم دراسي لفائدة أعوان املديريات اجلهوية للمحاسبة  -
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 تشمل العناصر األساسية لإلصالح النقاط التالية:: العناصر األساسية لإلصالح.5
على تقسيم امليزانية إىل برامج على أساس 1تعتمد هذه النظرية: نظرية تعدد السنوات لإليرادات والنفقات.5.1

نظرا للصعوبة يف املالية املعاصرة يف سنوات، وإن إتباع األساس على عدة سنوات جاء  4-3يفوق السنة، حوايل 
التطبيق الصارم ملبدأ السنوية حيث حسب هذه النظرية االعتمادات تقدم على شكل ترخيص بااللتزام واعتمادات 

 الدفع.
عن الرتخيص بالربامج، ويقصد بالرتخيص  أصبح هناك الرتخيص بااللتزام عوضا: تعريف الترخيص بااللتزام -

 على للنفقات اليت ميكن أن نلتزم هبا على عدة سنوات. بااللتزام احلد األ
ت الفرق بينها وبني الرتخيص بالربنامج هو أن الرتخيص بااللتزام ال يتعلق فقط بنفقات االستثمار، ولكن أيضا بنفقا

 التسيري.
متثل احلد األعلى للنفقة اليت ميكن أن يأمر بصرفها أو دفعها أثناء السنة من أجل  :تعريف اعتمادات الدفع -

تغطية االلتزامات املتعاقد عليها يف إطار الرتخيص بااللتزام، وهنا يتم االحتفا  بالتطبيق الصارم ملبدأ السنوية فيما 
 يتعلق هبذه النفقات.

 يص بااللتزام واعتمادات الدفع. بالنسبة لنفقات املستخدمني يتساوى الرتخ: مالحظة
 fongibilité  La يةما يطلق عليها بالفرنس ثنائية احلرية واملسؤولية أو: ثنائية "الحرية والمسؤولية" للمسيرين.5.2

 فيها:أن االعتمادات جيب أن تكون  تعين
حديث إعطاء ديناميكية لتتشكل مشولية االعتمادات املالية أداة هامة من شأهنا : الشمولية في إطار البرامج - 

املالية العامة من جهة وتكييف الرقابة مع هذا املنحىن من جهة أخرى، فالشمولية تسمح بتزويد املسري بغالف مايل 
 إمجايل وإعطائه تفويض بالسلطة لتسيري هذه االعتمادات.

اعتمادات التجهيز  لتسيري إىل: القيام بعمليات النقل والتحويل من اعتمادات االقيام بعمليات النقل والتحويل -
والعكس باستثناء نفقات املستخدمني ال متس وذلك حلماية املوظفني، وعليه من خالل هذا املسعى يتضح لنا أن 

 املسريين لديهم إمكانية تعديل غاية ومصري اإليرادات )أين سيتم صرفها( وذلك عن طريق:
 ار بسيط من الوزارة املنفقة(.نقل االيرادات )على مستوى نفس الربنامج عن طريق قر  -
 حتويل االيرادات )بني برنامج نفس الوزارة عن طريق املرسوم(.  -

 إن احلرية املمنوحة للمسريين حمدودة ألهنا متنع أن يقوموا بالتحويل من:
 اعتمادات تقديرية إىل اعتمادات حتديدية. -

                                           
1 Budget de l’Etat et finance publique, cahiers français n° 329, la documentation française, p 

12. 
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هذه  التزويدات املسجلة يف امليزانية وذلك ألنهي اعتمادات ميكن أن تتجاوز النفقة : االعتمادات التقديرية -
 1النفقات معرتف هبا بقانون مسبق مثال: الدين العمومي، املصاريف القضائية.

هي اعتمادات أين النفقات املتعلقة هبا ال ميكن أن يلتزم هبا أو يأمر بصرفها إال يف : االعتمادات التحديدية -
 ة ال ميكن الزيادة فيها إال بقانون املالية.حدود االعتماد املخصص هلا، وكقاعدة عام

 من اعتمادات لنفقات املستخدمني إىل نفقات أخرى. -
 مبقابل هذه احلرية للمسريين لديهم مجلة من االلتزامات:

 .تقدمي حساب لتسيريهم وأدائهم 
 .اختيار املبادرات املقربة لتحقيق األهداف احملددة مسبقا 
  ية من أجل قيادة مبادراته وهذا مع احرتام غالف امليزانية املسموح به.هتيئة ميزانية النفقات الضرور 
 .القدرة على التوزيع اجليد للموارد وتدبري اإلنفاق 
  .وضع حتليل بياين يوضع فيه الفروقات بني النتائج احلقيقية واملتوقعة 

ىل ص عن طريق الفصول امن خالل اإلصالح امليزاين يتم التنقل من التخصي: مراجعة مدونة الميزانية.5.3
التخصيص بالربامج، فالربنامج جيمع اعتمادات خمصصة من أجل اجناز عملية أو جمموعة من العمليات املتعلقة 

 بنفس الوزارة مع أهداف دقيقة ونظرة مستقبلية للنتائج. 
والنتائج، فحسب  اففالربنامج ميثل مفتاح التعديل حيث يرسخ مبدأ إدخال اعتمادات يف امليزانية عن طريق األهد

االعتمادات لتحقيق عملية أو جمموعة متناسقة من العمليات املتعلقة بنفس الوزارة ختصص  lolfمن  07املادة 
، وبالتايل فإن النتائج تكون موضوع تقييم مطبق للوسائل 2تضم أهداف حمددة ونظرة مستقبلية، لصاحل املنفعة العامة

 اليت تقاس هبا الفعالية.
هو توليفة بني الوسائل واألهداف، وتقييم تأثري كل منهما على اآلخر، وكذا التكاليف املباشرة وغري : البرنامج

 املباشرة واآلثار املرتتبة عنها، وقياس الربامج يكون من خالل قياس النتائج واألهداف املسطرة مسبقا.
يف  للقياس وحمدد اآلجال وعادة ما يكون: هو النتيجة املرجوة من برنامج ما، ويشرتط فيه أن يكون قابال الهدف

 شكل إعالن يشرح ما ينبغي تتبعه ويشرح معايري تقييمه.
ويشرتط يف حتديد اهلدف الدقة، لتجنب التأويالت املختلفة، ومن مميزات اهلدف أيضا أنه البد أن يكون ممكن 

 املمكنة والكائنة.االجناز، فال داعي لتحديد األهداف اليت ال تأخذ بعني االعتبار العراقيل 
                                           

 .75ص ، مرجع سبق ذكره، حممد مسعي 1
 .la lolfمن القانون العضوي لقوانني املالية الفرنسي  ،07املادة  2
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والبد أن يكون قابال للمراجعة من طرف اجلهة اليت تبنته، وجيب حتديد من البداية الوسائل والسلطات الضرورية 
 ملتابعته، كما جيب حتديده كما ونوعا وكذا آجال حتقيقه، اليت تعترب عناصر مهمة لدقته.

 وتتكون هذه الربامج من العناصر التالية:
o  مادية مالية وبشرية.املوارد: وتكون 
o .النشاطات: وهي األعمال اليت من خالهلا يتم استخدام املوارد 
o .املخرجات: متثل نتيجة الربنامج وكذا تأثريها على احمليط والوسط الذي مت فيه الربنامج 

رامج يعين أن بويتم اختيار الربنامج وتقييمه من خالل حتليل تكاليفه وعائداته ومقارنتها، وتقدمي امليزانية يف شكل 
معلومات امليزانية ستجمع على حسب غايات مشرتكة، حتقق عادة على املدى املتوسط )الطابع املتعدد السنوات 

 للربنامج(.
وكمثال لتجسيد هذه الفكرة يف امليزانية نأخذ مثال مقرتح يف إطار مشروع حتديث النظام امليزاين للحكومة اجلزائرية 

 نية يف شكل برنامج، ويكون ذلك يف الشكل التايل:والذي يتعلق بإعداد امليزا
 (.les actionsفيما خيص املوارد املسخرة، ميكن مجعها بالنسبة لكل وزارة برامج، برامج فرعية وأعمال )

 اسم الوزارة: وزارة التعليم الوطين.
 اسم الربنامج: التعليم األساسي.

 األساسي.اسم الربنامج الفرعي: إصالح مؤسسات التعليم 
 اسم النشاط: جرد الوسائل اليت يتم نقلها من االبتدائي اىل املتوسط.

 األهداف االسرتاتيجية للنشاط: تقليص تكاليف االصالح.
 :ضمان الشفافية وتفعيل دور الرقابة.5.4
 إنفاق ريان ختصيص االعتمادات على أساس برامج يقدم لنا وضوح وشفافية لوثائق امليزانية حبيث يتم معرفة مص -

قانون املالية  اعطاء معلومات كبرية يف ويتمالربنامج وفعالية هذه النفقة، تلك االعتمادات ومدى حتقيق أهداف هذا 
من أجل إبراز  2أجزاء بدل  3والسماح بالوضوح الكبري، حبيث يتم مراجعة هيكلة أجزاء قانون املالية حبيث ستضم 

 احلسابات اخلاصة للخزينة.
يف  lolfهذا الصدد، توجيه حسابات التخصيص اخلاص حنو حتقيق أهداف حمددة، طبقا ملا أدرجه  كما يتم يف  -

 1" كل حساب خاص باخلزينة جيب أن يعرب عن مهمة، واعتماداته ختصص يف برامج." 20مادته 
 قييمها.توهذا ما يربز ربط مفهوم حسابات التخصيص اخلاص مبفهوم الربامج العمومية وبالتايل تسهيل عملية 

                                           
 .la lolfمن القانون العضوي لقوانني املالية الفرنسي  ،20املادة  1 
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خصيص يف جديد حلسابات التو جتدر اإلشارة هنا إىل أن اجلزائر خطت خطوة مهمة يف هذا اجملال، و ذلك بتعر  -
ريق التسيري عن طريق األهداف مما يسمح بتقييم فعالية العمليات املنفذة عن طاخلاص والذي جيسد مفهوم الربنامج و 

منه " حسابات التخصيص  89، حيث ينص يف املادة0002حسابات التخصيص اخلاص يف قانون املالية لسنة
اخلاص متثل برامج عمل معد من طرف اآلمرين بالصرف املعنيني، حيث حيدد لكل حساب األهداف املسطرة 

يضيف يف الفقرة الثالثة منه أن" حسابات التخصيص اخلاص تكون حمل متابعة املنتظرة و كذا آجال االجناز" و و 
 املالية واآلمرين بالصرف املعنيني".مراقبة من طرف وزير و 
 من خالل هذه املادة ميكن أن نستخرج املميزات اجلديدة حلسابات التخصيص اخلاص واليت تتمثل فيما يلي: -

 .تعرب عن برنامج حمدد 
 .هلا أهداف معينة وآجال اجناز حمددة 
 .جيب متابعة ومراقبة تنفيذ الربنامج من طرف املسريين املعنيني 

هذه العناصر، نستنتج أن املفهوم اجلديد حلسابات التخصيص اخلاص يقرتب كثريا من عناصر اإلصالحات من خالل 
املرجوة من النظام امليزاين املعمول به يف عدة دول، وهبذا فإن هذه احلسابات تسمح أكثر من النظام امليزاين املعمول 

 )السياسات العمومية(. به حاليا يف اجلزائر بتجسيد وتقييم فعالية النشاط العمومي
لكن اإلشكال يكمن يف تطبيق هذه القانون وبالتايل اإلصالح فبالرغم من تقدمها هذه اخلطوة، فنظريا اجلزائر ال 

 تزال بعيدة عمليا عنها وما يعول عليه من اإلصالح هو التجسيد الفعلي للطابع القانوين هلذه احلسابات.
ذلك فإنه يف إطار اإلصالح البد من تفعيل وظيفته األساسية )رقابة فعلية( و أما بالنسبة لقانون ضبط امليزانية  -

( جيب أن يرفق قانون املالية 68)حسب املادة  Nبتطبيقه العملي، وحنن نعلم أن قانون ضبط امليزانية املتعلق بالسنة 
ص هذه املدة باستخدام ، اذن من أهداف االصالح تقليN-3هلذه السنة مبشروع للقانون املتضمن ضبط امليزانية 

 اإلعالم اآليل والوسائل املتطورة اليت تسمح باالطالع على نتائج امليزانية بسرعة كبرية.
من بني أهداف هذا اإلصالح أيضا، ومن أجل شفافية أكرب وتفعيل لدور الرقابة متكني جملس احملاسبة من نشر  -

ليا أو يرسل نسخة منها إىل رئيس اجلمهورية وأن ينشر نصه كالتقارير اليت يعدها حول سري املالية العمومية واليت 
 جزئيا يف اجلريدة الرمسية ونسخة أخرى تسلم إىل اهليئة التشريعية.

نستعرض فيما يلي أهم أهداف ودوافع مشروع  :مشروع إصالح نظام المحاسبة العمومية أهدافدوافع و .6
 كما يلي:، وذلك  يف اجلزائر العموميةإصالح نظام احملاسبة 

اسبة علومايت حملمظام نيهدف مشروع إصالح نظام احملاسبة العمومية إىل تطوير  :أهداف مشروع اإلصالح.1.6
 يسمح بتوفري معلومات ذات جودة عالية ويف آجال معقولة للمسؤولني من أجل اختاذ القرار وتوظيفها يف اخلزينة
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لشفافية ا األداء ملختلف وحدات القطاع العام، هبدف حتقيق وتقييمالنشاط احلكومي  جمال عرض وحتليل نتائج
 .والرشادة يف تسيري امليزانية العامة للدولة

مومية يف احملاسبة الع ويف هذا اإلطار، حدد مشروع التعليمة العامة للمخطط احملاسيب للدولة أهداف إصالح نظام
 1تالية:اجلزائر وفق العناصر ال

 الدولة.قة عن جممل نشاطات توفري معلومات موثوقة ودقي  
  ة.لدولل فعالة للرقابة على تسيري املوارد العمومية لضمان الرشادة ومشروعية العمليات املالية أدواتتوفري 
  لقرارا متخذيتقدمي قوائم مالية يف آجال معقولة تعرض معلومات سهلة القراءة وتليب حاجيات. 

جلديد بتحقيق ما ا العمليات املالية للدولة، سيسمح النظام احملاسيب إضافة إىل أهداف الرقابة ومتابعة قيد خمتلف
 :يلي

 معرفة ممتلكات الدولة مبختلف مكوناهتا. 
 إمكانية حتديد تكلفة اخلدمات العمومية. 
 حتديد النتائج السنويةّ  وتقييم فعالية أداء نشاط اإلدارة. 

حملاسبة يف القطاع ا اد نظام حماسيب يتبىن مفاهيم ونظامولتحقيق هذه األهداف، اعتمد نظام حماسبة الدولة على إعد
سابات هذا األخري أقسام ح اخلاص وتكييفها لتتالءم مع خصوصيات نشاط وحدات القطاع العام، حيث يتضمن

 .يةيف حماسبة اخلزينة العموم جديدة مل يكن يستعملها احملاسب العمومي عن طريق إدراج املفاهيم التالية
من األهداف األساسية لنظام حماسبة الدولة هو القيد : محاسبة الممتلكات في محاسبة العموميةتطبيق أ. 

تسجيل  تابعةيق استحداث أقسام حسابات ملوغري املنقولة للدولة عن طر  احملاسيب لالستثمارات واملمتلكات املنقولة
أخذ مية، حيث إن هذه العمليات مل تكن تالتنازل عن التجهيزات واالستثمارات العمو  أواهتالك عمليات حيازة أو 
 دمحماسبة اخلزينة اليت تعتمد على تسجيل األثر النقدي الناتج عن هذه العمليات، مما ينتج عنه ع بعني االعتبار يف

 .إمكانية تقدير حجم وقيمة ممتلكات الدولة
 بة اخلزينة إىلحماس توسيع نطاقوملواجهة هذه الوضعية، يهدف مشروع إصالح احملاسبة العمومية يف اجلزائر إىل 

ات جديدة من أجل طريق فتح حساب العينية واملالية للدولة وعرضها يف القوائم املالية احلكومية، عن األصولتسجيل 
ات يف حماسبة باالعتماد على تقنيات معاجلة التثبيت قيد قيمة خمتلف ممتلكات الدولة املنقولة وغري املنقولة، وذلك

يل "حتديد جمال تسج نشاط وحدات القطاع العام، حيث مت ع األخذ بعني االعتبار خصائصالقطاع اخلاص م

                                           
1 Projet d'instruction générale sur la comptabilité de l'Etat (règle de fonctionnement des comptes 

du plan comptable de l'Etat de la classe 1 à 4), Direction Générale de la Comptabilité Publique, 

décembre 2004, p03. 
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 واملمتلكات اليت تستعمل من طرف املرافق العمومية من أجل حتقيق املمتلكات يف جمموعة حسابات االستثمارات
 1''.االعتبار املمتلكات اليت هلا قيمة تارخيية أو ثقافية منفعة عامة دون األخذ بعني

ولة على حماسبة الد وبسبب احلجم الضخم ملمتلكات الدولة وتراكمها من سنة إىل أخرى، سوف يتم إدراجها يف
أما يف املرحلة  ،طاالستثمارات اجلديدة فق مراحل، حيث يتم يف السنة األوىل من تطبيق املخطط احملاسيب للدولة قيد

 .خالل السنوات املاضية بعد حصرها وتقييمها ازهاالثانية، سوف يتم إدراج باقي االستثمارات اليت مت إجن
ة العمومية هم عيوب حماسبة اخلزينأمن : تطبيق محاسبة الحقوق المستحقة للدولة في المحاسبة العموميةب. 

والسجالت احملاسبية عن حجم احلقوق مستحقة الدفع من  هو عدم استطاعة النظام تقدمي معلومات من الدفاتر
ر نقدي توفر حسابات لتسجيل هذه العمليات اليت ال ينتج عنها أث مل يتم حتصيلها، وذلك لعدم طرف الدولة واليت

ات احملاسبة على األساس النقدي تغطي فقط مرحلة التحصيل الفعلي لإليراد عند إثبات احلقوق لفائدة الدولة، ألن
اإليرادات غري  يت مت إثباهتا أو إلغاؤها أو باقياحملاسيب عن املبلغ اإلمجايل لإليرادات ال العمومية، وال تقدم اإلثبات

 .واليت يتم متابعتها يف سجالت إحصائية خارج احملاسبة احملصلة،
ثبات احملاسيب يف اإل ملعاجلة هذه النقائص، مت إدراج حماسبة احلقوق املستحقة يف حماسبة الدولة عن طريق حتقيق

صيلها، من أجل إثباهتا وليس عند حت املرخصة يف قانون املالية عندالدفاتر والسجالت احملاسبية لكل حقوق الدولة 
فتح حسابات  العمومية وتقييم النتائج، وذلك عن طريق حتقيق املتابعة احملاسبية ملختلف مراحل حتصيل اإليرادات

اليت مل يتم  توعند حتصيلها مما سوف يسمح بتحديد باقي اإليرادا ختصص لقيد اإليرادات عند إثباهتا وعند إلغائها
 .وعرضها يف القوائم املالية من أجل تقييم أداء اإلدارة املختصة بتحصيلها حتصيلها من السجالت احملاسبية

مومي يسمح حماسيب ع والنتيجة األساسية اليت يهدف إليها مشروع إصالح نظام احملاسبة العمومية هو إنشاء نظام
ساب الربح ال تبىن على أساس ح وثيقة واحدة وهي موازنة الدولة بتجميع كل األصول واخلصوم التابعة للدولة يف

ان وقروض ومستحقات الدولة إىل جانب بي أو اخلسارة، يتم عن طريقها عرض حجم االستثمارات العمومية وديون
مما يسهل لدولة تنفيذ امليزانية على شكل موازنة ل عرض نتائجإىل الوضعية املالية الفعلية للخزينة العمومية، إضافة 

 2.املختصة عملية مراقبة وتقييم النشاط احلكومي من طرف اهليآت

                                           
1 Communication portant sur, La réforme de la comptabilité publique, la Direction 

Générale de la Comptabilité Publique, 2002, p12. 
 
 .185، ص مرجع سبق ذكرهشالل زهري،  2
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تتمثل أهم الدوافع اليت أدت إىل إصالح اإلطار احملاسيب لنظام احملاسبية العمومية : .دوافع مشروع االصالح2.6
 1:فيما يلي
ايري املع أدى إىل ضرورة، تبينعجز اإلطار احملاسيب احلايل،  :والمعايير الدوليةاالستجابة للمستجدات  .1.2.6

 .الدولية، اليت تعمل على إجياد طرق، وآليات تسمح بإجراء مقارنات بني خمتلف الدول
 :أمههارجع حمدودية اإلطار احملاسيب احلايل إىل عدة أسباب ت: الحالي المحاسبيمحدودية اإلطار .2.2.6

مة الدولة ذ احملاسبة احلالية للدولة بعني االعتبار أهم عناصرال تأخذ  :عدم إعطاء نظرة شاملة حول ذمة الدولة. أ
 .من أمالك عقارية ومنقولة، حقوق الدولة وديوهنا، وإّنا يتم متابعتها خارج اإلطار احملاسيب

ظرا ن االعتماد على الرتقيم اخلطي أثر سلبا على جتانس ووحدة املدونة، :طريقة الترقيم لحسابات المدونة. ب
ملمارسة من ا ف مع التعديالت املتكررة اليت تفرضها العمليات اجلديدة أو التغري يف النشاطاتييف التكحملدوديته 

 .طرف الدولة
ليت تتطلب ا ال يتماشى مع التقنيات احملاسبية اجلديدة ملعاجلة املعلومات، :صعوبة تركيز المعلومات المحاسبية. ج

تسجيل احملاسيب، مراكز ال خمتلف املعطيات احملاسبية املتواجدة عرب كلوجود نظام لإلعالم اآليل يسهر على تركيز 
، والتسيري اذ القراراتواختحصر املعلومات  باإلضافة إىل عدم تركيز احلسابات يف اآلجال املناسبة، مما يسبب تأخر يف

 .العصري للمالية العمومية
اء إعط اليت تلخص جممل العمليات املنفذة دون االعتماد على احلسابات العامة :تعقيد الوثائق المحاسبية. د

 إىل جانب، واملقارنة األمر الذي يصعب من عملية التحليل ،معلومات دقيقة على خمتلف تقسيمات هذه العمليات
ديدة السيما يف جمال احملاسبية اجل ، حيث ال تستجيب إىل املتطلباتوالتقليديمتيز هذه الوثائق بطابعها اجلزئي 

 .الدولةمعرفة ذمة 
 

 
 
 
 
 

                                           
 .77، ص مرجع سبق ذكرهيوسف السعيدي أمحد، 2
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 :الفصل الرابع خالصة
ولة تقريب احملاسبة حما يف ظل االجتاهات احلديثة اليت مر هبا نظام احملاسبة العمومية يف بعض الدول ويف ظل      

رة الدول االعتماد عليه إلعطاء صو  العمومية من احملاسبة املالية، مع وجود خمطط حماسيب للدولة، حتاول معظم
 .للدولة كامل للمعلومات احملاسبية واملالية للقوائم املاليةواضحة وإفصاح  

 مر نظام احملاسبة العمومية يف اجلزائر بإصالحات مشلت حماولة تقريبه من املبادئ والقواعدعلى هذا األساس فقد 
تجابة لتطبيق معايري واالس احملاسبية املتعلقة باملؤسسات االقتصادية، وباملوازاة مع عصرنة نظام املوازنة العامة للدولة،

مع هذه  اإلصالحات مبا تتوافق احملاسبة الدولية للقطاع العام، فقد اعتمدت اجلزائر على إعادة النظر يف هذه
إلطار التنظيمي العصرنة خمتلف اجلوانب القانونية وا التغريات، إلعطاء شفافية املالية العمومية للدولة، وقد مشلت هذه

 .احملاسبية الدولية املعتمدة من طرف وزارة املالية يف هذا اجملال ولة، مع دراسة ألهم املعايريللنظام احملاسيب للد
 كما ميكن استنتاج أن مشروع إصالح نظام احملاسبة العمومية يف اجلزائر يعترب مشروعا طموحا يهدف إىل عصرنة

تائج تنفيذ ن ق االفصاح الكامل والدقيق عنوتطوير احملاسبة العمومية وحتسني جودة اإلبالغ املايل احلكومي وحتقي
ييم ومراقبة أداء وحدات تق قانون املالية، عن طريق تقدمي قوائم مالية يف الوقت املناسب ومفيدة ملتخذي القرار هبدف

 القطاع العام يف تسيري املال العام.
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 :خاتمة عامة
إلدارة املالية ا اجملتمعات املعاصرة، حيث تلعب دورا أساسيا يفحتتل احملاسبة العمومية مكانة هامة يف حياة        

ول، ويف خدمة اجلهاز العامة للد ة يف تفعيل دور اإلدارة املاليـةللدول ويف صياغة السياسات املالية، وتنفيذها للمسامه
 القطاع العام  لوحداتخاصا للمعلومات احملاسبية حيكم النشاط املايل  نظاماوتعترب  للدولة،احلكومي أو السياسي 
اع العام، القط توفري بيانات ومعلومات موضوعية ذات مصداقية حول نشاط كما هتدف إىلذات الطابع اإلداري،  

ادق مع التحديد الص من أجل حتقيق الشفافية والرشادة يف صرف وتداول املال العام وذلك هبدف الوصول إىل
 تنفيذ العمليات املالية للدولة. اإلفصاح الكامل عن املوقف املايل الناتج عن

وأمام تطور وتعقيد حجم النشاطات احلكومية، الذي نتج عنه صعوبات يف كثري من بلدان العامل يف تفسري البيانات 
احملاسبية واستعماهلا يف عملية املقارنة، لكوهنا تستخدم طرق ومبادئ خمتلفة إلنتاج هذه البيانات وتفسريها ألغراض 

ارنة، مما تسبب يف ظهور مشاكل عديدة يف عملية الرقابة يف حالة حدوث النزاعات املالية والقانونية، مما التقييم واملق
أدى إىل عوملة احملاسبة وظهور مجعيات إقليمية ودولية متخصصة يف جمال احملاسبة، تشجع على إجياد قاعدة للتوافق 

ية تكون مقبولة اخلروج مبعايري لتوحيد املبادئ واألصول احملاسب بني خمتلف األنظمة احملاسبية والتقارير املالية، من أجل
 على املستوى الدويل.

 ويف السياق فقد انطلقت العديد من الدول يف وضع تعديالت كبرية على هيكل نظامها احملاسيب، فمنها من يريد
التكنولوجية و  ليب العلميـةتطبيق نظام حماسيب يعتمد على أسس وقواعد احملاسبة اخلاصة، باالعتماد على األسـا
ري ومقاييس دولية خيضع ملعاي باستعمال نظام حماسيب يعتمد على املعلوماتية، ومنها من يريد تبنـي نظـام حماسـيب

لمنظمة ل انضمامهااحملاسيب، يف ظل شروط  يف حني جند بعض الدول كانت مرغمة على اصالح نظامهـا ،عاملية
 . العاملية للتجارة

تطورات،  من الدولية الساحة تشهده ما مع اقتصادها، متاشيا تطوير إىل سعت اليت النامية الدول من اجلزائروتعترب 
 دور يف النظر وإعادةالسوق  اقتصاد موجه، إىل خمطط اقتصاد من اجلزائري االقتصاد انتقال عملية صاحب وقد
 ،التنموية الربامج القرارات، وإعداد اختاذ جانب يف احمللية اجلماعات تسيري يف أكثر مركزية ال منح خالل من الدولة
 بعني األخذ مع املواطنني الحتياجات االستجابة على مسؤولة األخرية هذه أن اعتبار العام، على اإلنفاق وخطط
 للبالد. واالقتصادية واالجتماعية، السياسية، اخلصوصية االعتبار

ومن اجل  السلبيات اليت عرفتها البالد مبجرد اسرتجاعها لسيادهتا،وعليه فقد سعت اجلزائر جاهدة إىل القضاء على 
التحكم يف مجيع نشاطاهتا التنموية قامت اجلزائر بعدة إصالحات مشلت خمتلف امليادين السياسية، التشريعية، 

 واالقتصادية منها.
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بالد يف ذلك الوقت م وظروف الففي امليدان التشريعي قامت بوضع القوانني أو إعادة صياغتها بالصورة اليت تتالء 
 غية النهوضبوقد مشلت خمتلف اجملاالت، فمن التشريعات ما خيص اجلانب االقتصادي الذي وضعت له القوانني 

ع هذا متكن من حتديد كيفية التعامل م واألحكام اليتبالقواعد  واالهتمام التاموذلك بإعطاء العناية الكاملة  به
هلذه األخرية يث أن ح، ومتسك عن طريق احملاسبة العموميةسابات العمومية اليت تضبط اجلانب الذي من نطاقاته احل

الفعالة يف وكلت هلا األدوار الرئيسية و اليت أت العمومية ذات الطابع اإلداري و دور هام يف التسيري املايل للمؤسسا
ات العمومية، فمن الطبيعي لة وميزانية اهليئتسيري وتنظيم شؤون اجملتمع اجلزائري، وكذلك التحكم يف تنفيذ ميزانية الدو 
 على هذا املوضوع من احملاسبة أن يواكب التطور الدائم هلذه املؤسسات.

نفيذ مشروع إصالح بت ويف هذا اإلطار، شرعت وزارة املالية حتث إشراف املديرية العامة للمحاسبة العمومية يف اجلزائر
اخلزينة  لتعويض مدونة جمموعة حسابات خمطط حماسيب جديد للدولة يوجهنظام احملاسبة العمومية يهدف إىل إعداد 

ملالية اإلبالغ الكامل والصادق عن كافة املعامالت ا العمومية القائم على االساس النقدي، والذي ال يستطيع حتقيق
قائص نظام حماسبة ن وتطوير نظام احملاسبة العمومية يف اجلزائر لتدارك للدولة، حيث يهدف هذا املشروع إىل عصرنة

  2004رغم التقدم الكبري يف مسار هذه اإلصالحات، إال أهنا عرفت ركودا كبريا منذ سنة ، ولكن اخلزينة العمومية
 ال إهناء نظامالسيما يف جم تطبيق النظام احملاسيب اجلديد يبقى مرهونا بضرورة إمتام مسار اإلصالحاتأن حيث 

حملاسيب اجلديد مبا املفتوحة يف املخطط ا فل بكافة املعامالت احملاسبية للحساباتاملعلومات اآليل الذي يسمح بالتك
االنتقال من النظام و  صدار تعليمات إيقاف السنة املاليةوإ فيها عمليات الدمج املركزي على مستوى العون احملاسيب

سيري حسابات جراءات القيود احملاسبية لتاالفتتاحية للنظام اجلديد، إضافة إىل ضرورة إمتام إ القدمي إلعداد امليزانية
 القوائم املاليةو  حتديد طريقة إعداد وعرض التقاريروآليات تقييم االستثمارات وتطبيق االهتالكات عليها، و  املخزون

 .بالنظام القدمييوفر تغطية أوسع لنشاط وحدات القطاع العام مقارنة الذي  احلكومية وفق النظام اجلديد
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 .la lolfقانون العضوي لقوانني املالية الفرنسي ال .13
 .  1980من قانون املالية، لسنة  24القرار الوزاري اخلاص بشرح املادة،  .14
مؤرخة يف   32، جريدة رمسية رقم:يحدد إجراء االلتزامات االحتياطية، 2011ماي  05قرار من وزارة املالية مؤرخ يف  .15
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، املتعلق بالرقابة 1992نوفمرب  14، املؤرخ يف 414-92من املرسوم التنفيذي رقم  23ادة تعدل وتتمم أحكام امل
 السابقة للنفقات اليت يلتزم هبا.
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 وتنظيمها وسريهـا.

 املالية. املراقبة مبصاحل املتعلق ،2011 نوفمرب  07يف ، املؤرخ38-11 رقم تنفيذي مرسوم .20
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