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ٍْ  (1)ْقَشْأ تِاْعِى َستَِّك انَِّزي َخهََق إ))   ٌَ ِي َخهََق اإِلََغا

َػهََّى  (4)انَِّزي َػهََّى تِاْنقَهَِى  (3)ْقَشْأ َوَستَُّك األَْكَشُو إ( 2)َػهٍَق 

ٌَ َيا نَْى ٌَْؼهَىْ     ((5)اإِلََغا

.عىسج انؼهق . 
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والعزيمة   كثير من خلقه وأمدنا بالقوةن نحمد الله عز وجل الذي رزقنا بنعمة العقل وفضلنا ع

 .والصبر طوال مشوارنا الدراسي وأعاننا على إتمام هذا العمل

'' ناسال يشكر الله من ال يشكر ال'' الله عليه وسلمىل وعمال بقول رسول الله ص

خنص و، بالشكر الجزيل إلى كل من أنار لنا طريق العلم والمعرفة بفضل الله تعالىنتقدم فإننا 

 الذي لم يبخل علينا بتوجيهاته وعلى المجهود الذي بذله ''تومي ميلود''بالذكر األستاذ المشرف 

 ،معنا من خالل متابعته للعمل بنصائحه القيمة

وكالة احملاسبة جلامعة حممد خيضر ب ،خلزينة العمومية لوالية بسكرةاموظفي كما نتقدم بالشكر إلى 

لنا وعلى  مساعدتنا ودعمهمبسكرة على 

فيصل خلفة رئيس مكتب ادلراقبة والتدقيق خبزينة والية : خنص بالذكر السيدالمعلومات المقدمة و

 ، وجودي مسري احملاسب العمومي جلامعة حممد خيضر بسكرةبسكرة

.كل من ساعدنا من قريب أو من بعيد و لو بكلمة طيبةنشكر كما 
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الحمد لله الذي أبدع بني آدم في تركيبة عقله فأعطاه بذلك القدرة على جعل 

  .وسيلته الكفاح وغايته النجاح

 :ال تعالىـق

 ) وبالوالدين إحساناإياهدوا إال ـ ال تؼبأنى ربك ـوقض(

إلى من ء والضراء الكريمة أهدي ثمرة عملي إلى من كانت سندي في السراية هذه اآلء على ضو

عليها والقلم عن وصف ء اجتهدت وحرست على نشأتي وتربيتي إلى من يعجز اللسان على الثنا

.أميإلى التي قيل عنها أن الجنة تحت قدميها ، فضلها  

 إلى من أشعل مصباح عقلي وأطفأ ظلمة جهلي وكان خير مرشد لي نحو العلم والمعرفة

ء،إلى من علمني أن الحياة صبر وعطاأيب    

  إلى كل من وسعتهم ذاكرتنا ولم تسعهم مذكرتي إلى أساتذتي

 إلى إخوتي إلى كل أصدقائي

يجعلهأن خير نحتسب هذا العمل لله وال نزكي على الله عمال راجين منه ألوفي ا  

.من صالح األعمال  



 

 

 

 :لخصم
النفقات العمومية، حيث أخذنا كدراسة سيري هتدف هذه الدراسة إىل حماولة معرفة دور ومسامهة الرقابة البعدية يف ت

 ..  امعة حممد خيضر بسكرة، وهذا من أجل التعمق بادلوضوع ومعرفة خمتلف جوانبهجل ةكالة احملاسببوحالة 
 فاتورة تبعث نسخة من  تسديد صفقة أواز بإنج وأعوانهصت هذه الدراسة إىل أنه بعد قيام اآلمر بالصرفخلولقد 

احلواالت اخلاصة بالفواتري أو الصفقة إىل ادلراقب ادلايل لتسوية النفقات حيث يقوم هذا األخري بالتأشرية على هذه 
بالفحص وادلراقبة مث الدفع،  (احملاسب العمومي)وكالة احملاسبية للجامعة يقوم عمال الوكالة التبعث إىل والعملية 

 .وتظهر الرقابة البعدية يف جانب النفقات عند تسديد الفواتري اليت يقوم هبا احملاسب العمومي
 
 

 اَيش تانصشف، انًشاقة انًانً، انًحاعة انؼًىيً، انشقاتح انًانٍح، :فتتاحيةم الالكلمات

 .انُفقاخ انؼًىيٍح

 

 
Summary: 
This study aims at trying to learn about the role and contribution of 
remote oversight in the management of public expenditures. We took as 
a case study at the accounting agency of Mohammed Khaidar Biskra 
University. This is in order to deepen the subject and know the different 
aspects of it. 
The study summarized that after the order and his associates have 
disbursed a transaction or paid an invoice, a copy of the invoice or 
transaction is sent to the Controller to settle the expenses. The latter visits 
the process and sends to the University's accounting agency. (Public 
Accountant and his/her staff ) will be checked, monitored and paid, and 
remote control will be shown on the expense side when paying the 
Public Accountant's invoices. 
 
 
Keywords : Order of disbursement, Controller, Public Accountant, 
Financial Control, Public Expenditure. 
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 مقدمة 

 

 



 يحديق

 أ

 

 

 
 مقدمة

 التي كانت نقطة 1929بعد أف شيد العالـ عدة تحكالت سياسية كاقتصادية، خاصة األزمة العالمية لسنة 
تدخؿ )تحكؿ كبيرة في إعادة النظر لدكر الدكلة، كبالتالي إلى سياستيا اإلنفاقية كالذم زكي ىذه الفكرة 

 أصبح دكر الدكلة أكسع كأشمؿ في إعادة حيث، 1936 االقتصادم جكف مينا رد كينز في سنة (الدكلة
 .التكازنات االقتصادية كتكجيو االقتصاد، كىذا كمو عف طريؽ سياسة مكازناتية فعالة

 
الدكلة كتشابؾ مياميا خاصة عمى الصعيد  كعميو إزدادت أىمية دراسة النفقات العمكمية مع تكسيع دكر

اإلقتصادم كالمالي، كترجع أىمية النفقات في تحقيؽ األىداؼ التي تسعى إلييا، فيي تعكس كافة جكانب 
 . األنشطة العامة

مرحمة )كمعركؼ أف النفقات العمكمية ىي جزء مف الميزانية العامة، كالتي تمر بأربعة مراحؿ أساسية
ف ىذه المراحؿ تقكـ بيا كؿ مف الييئة  (مرحمة المراقبة مرحمة التنفيذ، مرحمة المصادقة، ،رالتحضي كا 
 .كالييئة القضائية متمثمة خصكصا في مجمس المحاسبة (البرلماف)كالييئة التشريعية (الحككمة)التنفيذية

التنفيذ كالمصادقة، أما الييئة الثانية فتقـك بالمصادقة كالمراقبة،  ،ر فالييئة األكلى تقكـ بمرحمة التحضي
 .كالييئة األخيرة كظيفتيا األساسية ىي المراقبة كىذه األخيرة ىي الكظيفة التي أنشئ بمكجبيا ىذا المجمس

  رقابةتعد مرحمة المراقبة مف أىـ المراحؿ لتنفيذ الميزانية العامة لمدكلة سكاء كانت رقابة سابقة أكك 
اآلمر بالصرؼ كالمحاسب  )الحقة، ألنيا تعتبر بمثابة التأكد مف مدل احتراـ األعكاف المكمفكف بالتنفيذ 

لمقكانيف المعمكؿ بيا في صرؼ النفقات العمكمية، ككذلؾ مدل احتراـ سمطات التنفيذ لمتراخيص  (العمكمي
 .التي أجازتيا لممسؤكليف عف السمطة التشريعية

 كمف الخطر عمى االقتصاد الكطني ترؾ كامؿ الحرية في تسيير األمكاؿ العمكمية، ألف غياب الرقابة 
يؤدم إلى التبلعب كتبديد األمكاؿ العمكمية، خاصة كأف الجزائر حاليا باشرت في تنفيذ مخططيف 

فمف باب  (المخطط الخماسي لدعـ اإلنعاش االقتصادم كالمخطط الخماسي التكميمي لدعـ النمك)خماسييف
أكلى أف تككف الحاجة إلى مراقبة تنفيذ الميزانية العامة أكثر ضركرية كحيكية، بسبب كبر حجـ عممياتيا 

كما ينجر عف ىذه العمميات مف أثار تكزيعية لمدخؿ الكطني بيف األفراد كالفئات كالطبقات، كأخيرا ما تسيـ 
 . بو ىذه الميزانية في التطكر العاـ االجتماعي كاالقتصادم كالسياسي لممجتمع

 



 ب

 يحديق
 

 

 
 :كتأخذ الرقابة عمى النفقات  العمكمية عدة تصنيفات مختمفة

فمف حيث أىدافيا ىناؾ رقابة قانكنية كرقابة نكعية التسيير، فاألكلى تيتـ بمدل مطابقة صرؼ النفقة مع 
الثانية تنظر إلى النفقة مف حيث المنفعة، بمعنى ىؿ حققت ىذه النفقة كالقكانيف كالتنظيمات المعمكؿ بيا، 

  أـ ال ؟(مردكدية كفعالية النفقة )األىداؼ االقتصادية كاالجتماعية المسطرة 
 (les ordonnateurs)ؼجد الرقابة عمى اآلمريف بالصرتكأما مف حيث طبيعة األشخاص محؿ الرقابة 

 (publique les comptables)كالرقابة عمى المحاسبيف العمكمييف 
 جد الرقابة اإلدارية كتقـك بيا ىيئات إدارية كتخضع لمسمطة التنفيذيةتكأما مف حيث طبيعة الييئة الرقابية ؼ

، كرقابة قضائية تقـك بيا ىيئة تكتسي طابعا قضائيا مثؿ مجمس المحاسبة كىك ىيئة مستقمة (كزارة المالية)
 .عف الييئات األخرل، كرقابة سياسية تقـك بيا الييئات المنتخبة كتسمى أيضا رقابة برلمانية

 كىي التي تقع قبؿ صرؼ النفقة، (le contrôle a priori)جد رقابة قبمية تكأما مف حيث كقت الرقابة ؼ
 . كتقع بعد التنفيذ النيائي لمنفقة( le contrôle posteriori)كرقابة بعدية 

كعمى ضكء ماتـ ذكره كنظرا ألىمية الرقابة البعدية عمى النفقات العمكمية كمف أجؿ إعطاء صكرة كاضحة 
:  ليذا المكضكع تـ صياغة اإلشكالية كاالتي

 

بالوكالة المحاسبية كيف تساىم الرقابة البعدية في تنفيذ النفقات العمومية؟ وكيف يتم ذلك 
 لجامعة محمد خيضر بسكرة؟

 :  ىذه اإلشكالية يتبادر إلى ذىننا التساؤالت الفرعية التاليةعفلئلجابة 
  النفقات العمكمية؟البعدية عمىالرقابة ما ىي  
 مف ىـ األشخاص المكمفكف بتنفيذ النفقات العمكمية؟ 
 كيؼ تتـ الرقابة البعدية بككالة المحاسبة لجامعة محمد خيضر بسكرة؟ 



 يحديق

 ت

 

 

 
 :الفرضيات

 :لحؿ اإلشكالية المطركحة يمكف كضع الفرضيات التالية
  الكشؼ عف اإلنحرافات أك األخطاء، ككذلؾ البحث عف مكاقعالرقابة عمى النفقات العمكمية ىي 

  .الخمؿ التي تؤدم إلى اإلعتداء عمى الماؿ العاـ
 يتكلى تنفيذ النفقات العمكمية مجمكعة مف أعكاف المحاسبة العمكمية. 
 تتـ الرقابة البعدية  في الككالة المحاسبية مف طرؼ المفتشية العامة لممالية. 

 
 : البحثمنيجية

ستخداـ المنيج الكصفي الذم إاإلشكالية المطركحة يتعيف عف مف أجؿ دراسة ىذا المكضكع كلئلجابة 
. يعتمد عمى األسمكب الكصفي كالتحميمي في الجانب النظرم، أما الجانب التطبيقي دراسة حالة 

   
  :تتمثؿ أىمية الدراسة فيدراسة أىمية ال
  ستخداـ األمثؿ لمماؿ العاـ اإلإبراز أىمية الرقابة البعدية في. 
  البعديةتحديد دكر كمساىمة كؿ طرؼ مكمؼ بالرقابة. 
 إثراء كتكسيع المعارؼ العممية لمباحث .

 
 :نسعى مف خبلؿ ىذه الدراسة إلى  أىداف البحث

 تسميط الضكء عمى كظيفة الرقابة البعدية 
 خدمات مصاريؼ اإلقامة  سير عمى كيفية ميدانياالتعرؼ  
 الرقابة الماليةالكقكؼ عمى مختمؼ الطرؽ كاألجيزة إلجراء عممية  

 
 :مف بيف األسباب الدافعة لنا لئلختيار ىيمبررات إختيار الموضوع 

 .(زاد معرفي)تفيدني في مجاؿ عممي •  
 .قابمية المكضكع لمبحث كالدراسة•  
 عمى األمكاؿ العمكميةتساعد في إعطاء فكرة كلك كجيزة لممقبميف عمى عالـ الشغؿ عف كيفية الرقابة •  
 يفإرتباط مكضكع الدراسة بتخصص الطالب . 
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 :تمت ىذه الدراسة في حدكد التالية حدود الدراسة

 . تـ إختيار الككالة المحاسبية لجامعة محمد خيضر ببسكرة:الحدود المكانية•  
 أما 2022 إلى أكت 2021 تـ إنجاز الجانب النظرم مف ىذه الدراسة مف أكتكبر :الحدود الزمنية•  

. مارس25الجانب التطبيقي فكاف مف
 

 :مف بيف ىذه الصعكبات التي كاجيتنا في دراستنا ىي صعوبات البحث
.  المتعمقة في أخذ المعمكمة الكافية مف المكظفيفالصعكبات- 
الدراسات السابقة في ىذا المكضكع قميمة  -
 

: الدراسات السابقة
 دراسة العالقة بين النفقات العمومية والنمو االقتصادي في . (2014-2013). زكاري محمد

مذكرة ماجستير في اإلقتصاد الكمي شعبة : بومرداس، الجزائر. 2012-1970الجزائر خالل الفترة 
 .صادية تالعلوم اإلق
 : سعت ىذه الدراسة لمعرفةضمف متطمبات نيؿ شيادة الماجستير في العمـك اإلقتصادية،رسالة مقدمة 

 ؟ىؿ تؤثر النفقات العمكميو عمى النمك اإلقتصادم في الجزائر، أك العكس
:ومن أىم النتائج المتوصل إلييا  

  تخصيص الجزائر لبرامج إنفاقيو ىامو سكاء ما تعمؽ منيا بنفقات التسيير أك التجييز كنمكىا مف سنو
 .ألخرل

  كجكد عبلقة سببية أحادية اإلتجاه مف الناتج الداخمي الخاـ إلى كؿ مف نفقات التسيير، نفقات التجييز
جمالي النفقات العمكمية، أم أف نمك الناتج الداخمي الخاـ يؤدم إلى اإلنفاؽ العاـ في الجزائر ك  كا 

 .ليس العكس
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 ر يمذكرة ماجست: الجزائر، الجزائر. 27. تحديث النظام الميزاني الجزائري. (2011). مفتاح فاطمة

 .جامعة ابوبكر بلقايد تلمسان 
سعت ىذه  في العمـك اإلقتصادية كعمـك التسيير، ضمف متطمبات نيؿ شيادة الماجستيررسالة مقدمة 
: الدراسة لمعرفة

ما مدل حاجة النظاـ الميزاني الجزائرم إلى االصبلح؟ كما ىك مضمكف مشركع تحديث النظاـ الميزاني؟ 
:ومن أىم النتائج المتوصل إلييا  

  تعتبر الميزانية العامة كسيمة ميمة في يد الدكلة لتحقيؽ أىدافيا اإلقتصادية كاإلجتماعية كالسياسية
 .كالمالية

  إتجيت الجزائر إلى تحديث نظاميا الميزاني مف خبلؿ تبنييا لمشركع تحديث نظاـ الميزانية(MSB )
الذم ييدؼ إلى تككيف قاعدة قانكنية كتنظيمية جديدة لمنظاـ الميزاني يتمثؿ محكرىا في التسيير القائـ 

 .كفؽ النتائج
 

إلى ـ البحث لتمكف مف الكصكؿ إلى النتائج المطمكبة ككفقا لممنيجية العممية، تـ تقسيؿ :ىيكل الدراسة
 :متكاممة فيما بينيما، حيث تضمفثبلثة فصكؿ 

؛ ماىية النفقة العمكمية كتقسيماتيا كخصائصيا النفقات العمومية ومراحل تنفيذىا: الفصؿ األكؿ المعنكف بػ
كأىدافيا كمراحؿ تنفيذىا، كاألعكاف المكمفكف قانكنا بتنفيذىا مف اآلمريف بالصرؼ كالمحاسبكف العمكمييكف 

كأصنافيـ، ثـ مراحؿ تنفيذ النفقة العمكمية مع تحديد مسؤكليات التنفيذ بقيف اآلمر بالصرؼ كالمحاسب 
 . العمكمي

؛ كماىية الرقابة عمى النفقات العمكمية الرقابة البعدية على النفقات العمومية: الفصؿ الثاني المعنكف بػ
كأسس كخطكات الرقابة عمى النفقات العمكمية كأنكاع الرقابة، مع تفصيؿ أنكاع الرقابة البعدية عمى 
النفقات العمكمية مف رقابة إدارية كقضائية كشعبية كىياكؿ نكع مف المفتشية العامة لممالية فمجمس 

 .المحاسبة ثـ البرلماف
بالوكالة المحاسبية على النفقات العمومية تنفيذ الرقابة البعدية : الفصؿ الثالث المعنكف بػ
 كفيو التعريؼ بالككالة المحاسبية لجامعة محمد خيضر بسكرة كمياميا ؛بسكرة لجامعة محمد خيضر

، ثـ نفقات خدمات مصاريؼ اإلقامةخاصة بالرقابة البعدية عمى صفقة ، ثـ كاقع تنفيذ ىا التنظيميكىيكؿ
 محاكلة تنفيذكأخيرا كاقع خطكات عممية الرقابة البعدية بالككالة المحاسبية لجامعة محمد خيضر بسكرة، 
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 اإلدارية منيا أم المفتشية العامة لممالية ثـ خدمات اإلقامةالخاصة بمصاريؼ صفقة اؿرقابة بعدية عمى 
 .القضائية أم مف قبؿ مجمس المحاسبة

كأخيرا خاتمة تضمنت نتائج الدراسة كاختبار الفرضيات كتضمنت في مجمميا إجابة مختصرة عف 
 .اإلشكالية المعتمدة
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 : مييدت

تمثؿ دراسة النفقات العامة جانبا حيكيا في الدراسات المالية كيتطكر البحث فييا مع تطكر الفكر المالي 

فيي تعكس كافة جكانب األنشطة العامة، كبذلؾ فإف الفكر المالي الحديث أصبح ينظر لمنفقة العامة 

نظرة مختمفة تماما، فيي نفقة إجابية، اليدؼ منيا تحقيؽ آثار إقتصادية، إجتماعية كسياسية، بجانب 

 كترجع أىمية النفقات العامة إلى ككنيا األداة التي تستخدميا الدكلة في تحقيؽ االىداؼ ،آثارىا المالية

حيث تعد الرقابة المالية عمى النفقات العمكمية مف بيف أىـ اآلليات التي تعتمدىا التي تسعى إلييا، 

كذلؾ مف خبلؿ كضع أجيزة كىيئات رقابية تقي مف سكء إستغبلؿ  الدكؿ لممحافظة عمى الماؿ العاـ،

. األمكاؿ العمكمية

 فماىي النفقات العمكمية كماىي أقساميا كمراحؿ تنفيذىا ؟ كمف ىـ األعكاف المكمفكف بذلؾ؟

 .ىذا ما سنحاكؿ مناقشتو كالتطرؽ إليو في ىذا الفصؿ
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 ومية العماتالنفق :المبحث األول
 تعريف النفقات العمومية:  المطلب األول

إف النفقات العمكمية تزداد بازدياد حجـ متطمبات المؤسسة كتفرض إيجاد طرؽ جديدة كفعالة لضماف 
تحقيؽ ىذه النفقات لؤلىداؼ المرجكة منيا ككذا تحقيؽ عامؿ الرشادة في األنفاؽ ىك ما جعؿ الدكلة 
الجزائرية تنشئ الكثير مف الييئات المعنية بالرقابة عمى االمكاؿ العمكمية فالنفقات عرفت تطكرا كبيرا 

 . سكاءا مف حيث المعنى أك التطبيؽ في الميداف
  حيث تعرف على أنيا لنفقة العمومية تختلف بإختالف الشخص القائم بالتعريفلىناك عدة تعاريف 

مبمغ مف "أم فيي , (86، صفحة 2013محمد عباس، )" المبالغ المالية التي تقكـ بصرفيا السمطة العمكمية" 
ك أحد السمطات المككنة ليا، بقصد إشباع حاجة مف الحاجات أالنقكد يخرج مف الذمة المالية لمدكلة 

المصركفات التي تقـك الدكلة بإنفاقيا في شكؿ  مجمكعة"؛ فيي (28، صفحة 1996يسرم ك عثماف، ) "العامة
، صفحة 2011مفتاح فاطمة، ) "كمية معينة مف الماؿ خبلؿ فترة زمنية معينة لممجتمع الذم تنظمو ىذه الدكلة

مبمغ مف الماؿ يخرج مف خزينة الدكلة، بكاسطة إدارتيا كىيئاتيا ككزاراتيا المختمفة، لتمبية "؛ أم(27
الحاجات العامة لممجتمع، كما تعرؼ عمى أنيا مبمغ نقدم يقـك بإنفاقو شخص عاـ بقصد تحقيؽ منفعة 

  (27، صفحة 2000ناجد سكزم، )" عامة
 

 :مما سبق يمكن القول أن
إحدى مؤسساتيا العامة لتسيير المصالح أو النفقة العمومية ىي مبالغ نقدية تقوم بصرفيا الدولة   "

". العامة قصد تحقيق أىداف مسطرة 
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تقسيمات النفقات العمومية : المطلب الثاني

تطكر الذم عرفتو الدكلة في العديد مف المجاالت أحدث تغير الدكر الذم تمعبو الدكلة ظيكر تزايد في اؿ ب
ظيرت كظائؼ الدكلة كتزايد مظاىر تدخميا في حياة المجتمع مما أدل إلى زيادة النفقات العمكمية، كمنو 

 . مف خبلؿ ىذا المطمباسنكضحوات عديدة لمنفقات العمكمية ـمتقس
  

 موميةلنفقات العلالتقسيمات العلمية : الفرع األول
 :ىي معايير ةيقكـ ىذا التقسيـ عمى ثبلث

: تنقسـ النفقات العامة مف حيث التكرار الدكرم كمدل إنتظاميا إلى نكعيف :(التكرار )معيار الدورية : أوال
 (29- 28، الصفحات 2015محمد ك أبك عبلء، ) عادية غير نفقات عادية كنفقات

يطمؽ عمييا ىذه التسمية لككنيا تمكؿ مف اإليرادات العادية باإلضافة : النفقات العادية العامة الدورية -1
لى ير المرافؽ التقميدية لمدكلة م تكرارىا في كؿ سنة مالية في ميزانية الدكلة لككنيا تندرج في تسكا 

 . كصفة الديمكمة ال ترتبط بحجـ النفقة بؿ بنكعيا،تعميـ كغيرىـ،  فيي تتكرر بشكؿ دائـاؿكاألمف ك
 نفقات مساعدة منككبيف  : مثؿةكيقصد بيا النفقات التي ال تتكرر بصفة دائـ: النفقات غير عادية -2

 .أك الفيضانات أك غيرىا مف األحداث الطارئة زالزؿاؿإحدل الككارث ؾ
 

تنقسـ كيقصد باألثر االقتصادم ما تنتجو ىذه النفقات مف آثار مالية : معيار األثر االقتصادي: ثانيا
 (11، صفحة 2015-2014داىنيف بف عامر، ) :حسب ىذا المعيار إلي

 : توجدلنفقاتلثر اإلنتاجي األ من حيث  -1
كيقصد بيا عند صرؼ النفقات عمى مشاريع معينو كالسكؾ الحديدة كالبريد كالطيراف، : نفقات منتجة - أ

 .يتحقؽ ربح مالي كىنا تككف النفقة منتجة
 .ال تدر عائد مثؿ شؽ الطرؽ الزراعية كقنكات الرم كىي التي: نفقات غير منتجة-ب

  اليدؼ مف كجكد النفقات العمكمية ىك ليس تحقؽ الربح المالي بؿ في األثر الذم تتركو عمى المجتمع 
 .تالي األثر ىنا يككف نفعي ال مادم لمنفقةاؿمف خبلؿ سد حاجياتو،  كب
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 (11، صفحة 2015-2014داىنيف بف عامر، ) : وتنقسم إلىنفقات ناقلة ونفقات غير ناقلة- 2

عند صرؼ الدكلة نفقو ما عمى إحدل المشاريع فإنيا تنفقيا بدكف أف تنتظر :(تحويلية)نفقات ناقلة  - أ

عادة تكزيع األمقابؿ، أم تنفقيا مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ معينة، كمف أجؿ تحسيف  كضاع المعيشية كا 

 .الدخؿ عمى الفقراء في شكؿ إعانات اجتماعية مثؿ إعانات الفقراء كالشيخكخة

 حصكؿ الدكلة عمى مقابؿ سكاء كاف سمع أك عنيا ىي التي يترتب :(الحقيقة)ناقلة ال نفقات غير  - ب
خدمات لذلؾ تسمى نفقة حقيقة فإنفاؽ الدكلة عمى بناء مصنع يسمى نفقة حقيقة إستثمارية كدفع 

 .مرتبات المكظفيف يسمى نفقة حقيقة جارية
 
يقكـ ىذا المعيار عمى أساس الغاية الحقيقة مف كجكد النفقات، كبما أف الدكلة أك :  معيار اليدف-ثالثا

  :إحدل ىيئات ىي التي تقكـ بصرؼ النفقات يمكف تقسيـ ىذا المعيار حسب الكظائؼ التي تقـك بيا
 (27، صفحة 2000ناجد سكزم، )
 تتعمؽ بالنشاط اإلدارم كسير المرافؽ العامة لمدكلة، كتشمؿ الركاتب كاألجكر :النفقات اإلدارية -1

 .كالمكافآت
 يقصد بيا الخدمات كالمشاريع التي تقـك بيا الدكلة مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ : النفقات اإلقتصادية -2

 .اإلقتصادية، كإقامة مشاريع إستثمارية كبرل
األصؿ فييا أف تككف في كييدؼ مف ىذه النفقات تحقيؽ التكافؿ اإلجتماعي، : النفقات اإلجتماعية -3

 .خدمات إجتماعية مختمفة مف تعميمية كصحية كغيرىاكشكؿ مساعدات 
 .كفكائدىا السنكية (قركض الدكلة) تشمؿ أقساط إستيبلؾ الديف العاـ : النفقات المالية -4
 تشمؿ نفقات األجيزة العسكرية في الدكلة، كنفقات الشراء األسمحة كالتجييزات : النفقات العسكرية -5

 .العسكرية
لنفقات العمومية لالتقسيمات الوضعية :  الفرع الثاني
 إلييا مختمؼ الدكؿ أ الممارسات كالتطبيقات العممية التي تمج،لنفقات العمكميةؿتقسيـ الكضعي اؿ يقصد ب

بشأف تنظيـ نفقاتيا العامة حيث تبنى عمى مرجعيات تاريخية، سياسة، كظيفية، إدارية، بغض النظر عف 
، 2013خالد المينام، ) : كيظير ىذا التقسيـ مف خبلؿ المعايير التاليةمدل إلتزاميا بالتقسيـ العممي السابؽ

 (21صفحة 
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يأخذ ىذا التقسيـ الصفة اإلدارية البحتة لككنو ال ييتـ بتجميع النفقات حسب :  المعيار اإلداري-أوال

مكضكعيا، بؿ يتـ تقسيميا عف طريؽ تكزيع النفقات العامة تبعا لمييئات اإلدارية التي تقـك بيا كبغض 
 .عف أكجو النشاط كالكظائؼ التي تقـك بيا ىذه الييئات النظر

 
ينقسـ ىذا المعيار عمى أساس الكظائؼ التي تقـك بيا الدكلة، أم يرتبط بطبيعة :  المعيار الوظيفي-ثانيا
.  نشاط الذم تقـك بو الدكلة أك إحدل ىيئاتيا دكف النظر إلى طبيعة النفقةاؿ
 
 شكاؿ عاـ 8المؤرخ في 17-84طبقا لما كرد  في القانكف :  تقسيم النفقات في التشريع الجزائري-ثالثا

 المتعمؽ بقكانيف المالية قسـ المشرع النفقات العمكمية إلي نكعاف ىما 1984 يكليك سنة 7 المكافؽ 1404
 (1984، 35-24 المكاد 17-84القانكف) .نفقات التجييز كنفقات التسيير

تمثؿ النفقات البلزمة لسير مختمؼ مصالح الدكلة، كمعدات المكاتب كمصارؼ : نفقات التسير -1
 ال ينجـ عنيا أم قيمة مضافة كتجمع نفقات التسيير  أمستيبلكيةإالصيانة كما تعتبر النفقات 

 :عمى أربعة أبكاب
.  أعباء الديف العمكمي كالنفقات المحسكمة مف اإليرادات - أ

 .  تخصيصات السمطة العمكمية - ب
 .  النفقات الخاصة بكسائؿ المصالح - ت
 .."التدخبلت العمكمية - ث

يطمؽ عمييا أيضا تسمية ميزانية التجييز أك ميزانية االستثمار لطابعيا اإلستثمارم  :نفقات التجييز- 2
 ةتضـ ثبلثكالذم يزيد مف إجمالي الناتج الكطني فيما تتصؼ باإلنتاجية التي تساىـ في ثركة الدكلة 

 : أبكاب
.  ؿ الدكلةبإستثمارات منفذة مف ؽ- 1
 . إعانات االستثمار الممنكحة مف طرؼ الدكلة -2
 .النفقات الرأسمالية األخرل -3
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 اآلثار االقتصادية للنفقات العمومية: الفرع الثالث

  :م  ؼ كتتمثؿعند القياـ بصرؼ النفقات العمكمية فإنو البد مف كجكد آثار ليا عمى االقتصاد الكطني
 .(39، صفحة 2015محمد ك أبك عبلء، )
كيقصد بو اآلثار التي تحققو النفقات في اإلنتاج القكمي سكاء أف كاف ىذا األثر : اآلثار على اإلنتاج-1 

عمى المدل القصير مف خبلؿ تحقيؽ التكازف كاإلستقرار اإلقتصادييف أك عمى المدل البعيد كالذم يرتبط 
أساسا عمى طبيعة النفقات بحد ذاتيا، فاإلنفاؽ عمى المرافؽ التقميدية ليس اليدؼ منو اإلنتاج لكف عند 
اإلنفاؽ عمييا نضمف إستمرار نشاطيا كبالتالي تكفير األمف كاالستقرار حيث يعتبرك العناصر األساسية 

 .في زيادة اإلنتاج
يختمؼ أثر اإلنفاؽ العاـ عمى اإلستيبلؾ بإختبلؼ نكع النفقات، كىذا :  أثر النفقات على اإلستيالك2 -

راجع إلي زيادة النفقات كزيادة الطمب الكمي فنجد مثبل شراء الدكلة لخدمات إستيبلكية، كتكزيع لدخكؿ 
 .كشراء السمع لتقديميا لبعض األفراد كؿ ىذه النفقات تزيد مف االستيبلؾ

داىنيف بف عامر، ) :كيقصد بو الدخؿ القكمي كيككف في صكرتيف ىما: أثر النفقات على التوزيع- 3 
2014-2015) 

ىي تمتع األفراد بخدمات عامة غير قابمة لمتجزئة في حيف يتحمؿ األغنياء بنسبة أكبر " :الصورة األولى
 ."مف أصحاب الدخكؿ الكبيرة إلى أصحاب الدخكؿ الصغيرة مف تمكيؿ ىذا اإلنفاؽ فيعتبر ىذا نقبل لمدخؿ

كىنا يظير دكر الدكلة في إعادة تكزيع الدخؿ القكمي إلستعماؿ النفقات العامة المختمفة  ":الصورة الثانية
 .".لككنو يحمؿ كؿ نكع منو تأثير مختمؼ عف اآلخر

 نستنج مما تناكلو سابقا في دارسة النفقات العمكمية أنو مف إختبلؼ تعريفيا، أف ىناؾ عناصر ثابتة 
لمنفقة العمكمية كال يتكقع كجكدىا في حالة ما إذا لـ يتكفر إحدل ىذه العناصر كبالرغـ مف إختبلؼ 

الفقياء  كالباحثيف في تقسيـ النفقات العامة إال أنو  يمكف إرجاع ىذا اإلختبلؼ إلى طبيعة جية الدارسة 
لمنفقة سكاء كاف الباحث قانكنيا اـ اقتصادم أك غيره، كلكف يبقى أصؿ الدراسة ثابت كمتمثؿ في النفقات 

. العمكمية
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خصائص وأىداف النفقات العمومية : المطلب الثالث

 (182، صفحة 2001حسيف مصطفى حسيف، ) : يمكف إستخبلص خصائص النفقات العمكمية  كالتالي
 الصفة النقدية عمى (التقميدم كالحديث) يطمؽ أساتذة الفكر المالي : الخاصية النقدية للنفقة العامة-1

إستعماؿ )النفقة العامة، عمى إعتبار أف اإلقتصاديات الحديثة ىي إقتصاديات نقدية كليست عينية 
 عبارة عف أمكاؿ نقدية معبر عنيا بكاسطة مستندات ككثائؽ ؤسسة العمكميةحيث أف ميزانية الـ (النفقات

جتماعية كمالية، كتجنبا لمشاكؿ اإلنفاؽ العيني كتحقيقا  رسمية، كذلؾ نظرا إلعتبارات سياسية كاقتصادية كا 
لمبادئ العدالة كالمساكاة في اإلستفادة مف النفقات العمكمية كفي تحمؿ األعباء العامة، ىذا فضبل عف 

 .صعكبة إجراء الرقابة اإلدارية كالبرلمانية عمى اإلنفاؽ العيني ككذا صعكبة تحديده
 
 يصبح ألساتذة المالية العامة الصفة العامة عمى النفقة إذا : الخاصية العامة للشخص القائم باإلنفاق-2

 الكزارة أك الكالية أك كانت صادرة عف شخص عاـ، كأف يككف أحد أشخاص القانكف العاـ كالدكلة أك
الييئة العامة المؤسسة العمكمية اإلستشفائية كغيرىا، مف أشخاص  القرية أك المدينة أك المحافظة أك

  .(66، صفحة 2013محمد عباس، ) كأف تقـك باإلنفاؽ بصفتيا السيادية القانكف العاـ ،
ىذا عمى عكس نفقات األشخاص العادييف، أم أشخاص القانكف الخاص كاألفراد العادييف كالمؤسسات 
كالجمعيات كالشركات الخاصة، فنفقتيا خاصة كليست عامة حتى كلك كانت تستيدؼ تحقيؽ النفع العاـ 

كاإلنفاؽ النقدم مف األشخاص العادييف لبناء مدارس كمستشفيات خاصة، فنفقاتيـ تدرج تحت بند اإلنفاؽ 
 .الخاص

 المالية العامة الصفة العامة عمى النفقة إذا ا يصبح مفكرك : الخاصية العامة ليدف الخاصية العامة-3
شباع حاجة عامة ينتفع بيا جميع أفراد المجتمع، كنفقات  كاف ىدفيا عاما، أم تقديـ خدمة عامة أكا 

األطباء كاألدكية بالنسبة لممستشفيات العمكمية، كالتي تستيدؼ تحقيؽ المصمحة العامة عمى  إعتبار أف 
الخدمات كالمنافع العامة ىي مسألة سياسية أكثر منيا مالية، لذا يخضع تقديرىا لتقديرات رجاؿ السياسة 

 .كالحكـ، كمف أجؿ ذلؾ تنص الدساتير عمى كجكب مراقبة اإلنفاؽ العاـ باستخداـ أنجح الطرؽ 
 

 (91، صفحة 2013محمد عباس، )  أىداف النفقة العامة: الفرع الثاني
 يجب أف يككف اليدؼ مف النفقة العامة ىك إشباع الحاجات العامة كمف ثـ تحقيؽ المنفعة العامة أك 

المصمحة العامة، كبالتالي ال يمكننا إعتبار مبمغ نقدم كنفقة عامة تـ صرفو إلشباع حاجة خاصة  
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 ضركرة سيادة مبدأ المساكاة كالعدؿ  الىتحقيؽ منفعة خاصة تعكد عمى األفراد، كالسبب في ذلؾ يرجع أك

. داخؿ المجتمع
 إذ أف جميع األفراد يتساككف في تحمؿ األعباء العامة كالضرائب كمف ثـ فيجب أف يككنكا عمى قدـ 

المساكاة كذلؾ في اإلستفادة مف النفقات العامة لمدكلة، إذ أف تحمؿ األعباء العامة كالنفقات العامة ىما 
. كجياف لعممة كاحدة

 كمنو ال يعقؿ أف تجعؿ النفقة لغرض منفعة أك مصمحة خاصة بفئة معينة حتى يتـ إحتراـ مبدأ العدالة 
ذا كاف ىذا ما يمكف أف نراه بسيطا كبديييا فإف الصعكبة تكمف في  كالمساكاة في تحمؿ األعباء العامة كا 

 .تقدير كتحديد الحاجة العامة بصكرة مكضكعية
في الحقيقة إف عممية تحديد الحاجة العامة ترتكز أساسا عمى معيار سياسي أكثر منو اقتصادم أك 

إجتماعي إذ أف السمطات السياسية في الدكلة ىي التي تتكلى عادة تقرير ما إذا كانت حاجة ما تعتبر 
 كىي تستند في ذلؾ إلى قكاعد كمحددات معينة، كىي في طريقيا لتحديد نكعية  ؟ال حاجة عامة أك

.  الحاجة تخضع لرقابة تشريعية كتنفيذية كأحيانا قضائية لضماف عدـ إساءة إستعماؿ ىذا الحؽ 
كتتمثؿ الرقابة التشريعية في حؽ البرلماف  إعطاء الحككمة رخصة الحصكؿ عمى اإلعتماد المالي الذم 

نفعة عامة لمنفعة فردية أك إعتماد أنكاع ـتطمبو، كتنص أحيانا بعض الدساتير عمى عدـ السماح بإقرار 
قتصار حؽ اقتراح إسياسية أك الدينية أك اؿمعينة مف النفقات كصرؼ اإلعانات لمجمعيات أك األحزاب 

.  النفقات العامة عمى الحككمة دكف أعضاء البرلماف
ستجكابات مكجية لمكزراء كتحريؾ المسؤكلية  كتسمح أغمبية الدساتير لنكاب البرلماف بتقديـ أسئمة كا 

السياسية ضدىـ، إذا كاف إنفاؽ األمكاؿ العامة قد تـ بيدؼ تحقيؽ أغراض شخصية تتمثؿ في الرقابة مف 
جانب الييئة التنفيذية في حؽ إلغاء اإلعتمادات المالية التي تقررىا الييئات التشريعية المحمية في بعض 

 .البمداف إذا رأت أنيا تتضمف خركجا عمى قاعدة تحقيؽ النفقات العامة لمنفعة عامة
 كما يحؽ لمسمطة التشريعية أف تراقب عمميات إنفاؽ اإلعتمادات المالية التي أقرتيا لمحككمة كىذا مف 

خبلؿ طمبيا ليذه األخيرة تقديـ كثيقة تسمى بقانكف ضبط الميزانية الذم يتـ بمقتضاه مبلحظة تنفيذ قانكف 
المالية السنكم كيمكف عندىا مقارنة مدل تطابؽ ما تـ إنجازه مع التقديرات المصنفة في قانكف المالية 

  .السنكم
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أعوان تنفيذ النفقات العمومية : المبحث الثاني
المكمفكف   المتعمؽ بالمحاسبة العمكمية المعدؿ كالمتمـ عمى األعكاف21- 90نص القانكف 

 :عمى شخصيف (سكاء تنفيذ النفقات أك اإليرادات) بتنفيذ الميزانية 
المحاسبكف العمكميكف - 2اآلمركف بالصرؼ    - 1
 

 اآلمرون بالصرف: المطلب األول
  :تعريف اآلمرون بالصرف: أوال

تيا آعمميات تتعمؽ بأمكاؿ الدكلة كمؤسساتيا كىيذ يعد اآلمر بالصرؼ شخص قانكني مرخص لو تنفي
العمكمية سكاء كانت ىذه العمميات تتمثؿ في اإليرادات اك النفقات العمكمية، كفي نظر القانكف يعتبر 

كؿ شخص مرخص لو قانكنيا بتنفيذ عمميات الميزانية المتعمقة بإجراءات اإلثبات  "اآلمر بالصرؼ
كالتصفية مف جانب اإليرادات كالقياـ بإجراء االلتزاـ كالتصفية كاألمر بالصرؼ أك تحرير حكالت الدفع مف 

 "جانب النفقات
بحكـ التأىيؿ  - 19-20-21 17-16كؿ شخص مؤىؿ لتنفيذ العمميات المشار إلييا في المكاد " كيعد 

 .(23 مادة 21/90قانكف ) أك اإلنتخاب لكظيفة ليا
كىك التصرؼ الذم يأمر مف خبللو اآلمر بالصرؼ تسديد النفقة العمكمية، كىذا بتحرير : األمر بالصرؼ

 التي 21/90 مف القانكف 02كطبقا لممادة ، ككضع مختمؼ األختاـ كالصيغ المطمكبة قانكنا الحكاالت 
يجب عمى اآلمريف بالصرؼ كالمحاسبيف العمكميف كؿ فيما يخصو، مسؾ محاسبة  ) :تنص عمى ما يمى

في لغة القانكف يجعؿ مف القاعدة القانكنية قاعدة أمر ( يجب ) كعبارة  (تحدد إجراءاتيا عف طريؽ التنظيـ
يجب تطبيقيا، كمخالفتيا تعرض صاحبيا إلى العقكبة كعميو فإف اآلمر بالصرؼ مطالب ىك اآلخر بمسؾ 

نجاز العمميات .  (02 المادة 90/21قانكف ) محاسبة تسمى إدارية كا 

 مسؤولية اآلمرين بالصرف :ثانيا
 المتعمؽ بالمحاسبة العمكمية المعدؿ كالمتمـ عمى اآلمريف 21-90 مف القانكف 31/32نصت المادة

 (32-31-29-28المكاد 21/90القانكف) :بالصرؼ المسؤكليات المتمثمة في
 اآلمركف بالصرؼ مسؤكلكف عمى اإلثباتات الكتابية التي يسممكنيا كما انيـ :(اإلدارية)مسؤولية تأديبية 

مسؤكلكف عمى األفعاؿ البلشرعة كاألخطاء التي يرتكبكنيا كالتي ال يمكف أف تكشفيا المراقبة الحسابية 
. لمكثائؽ كذلؾ في حدكد األحكاـ القانكنية المقررة في ىذا المجاؿ
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لكف ؤكاآلمركف بالصرؼ مس:  عمى مايمي21 /90 مف القانكف 32تنص المادة : مسؤولية جزائية ومدنية

ستعماؿ الممتمكات المكتسبة مف األمكاؿ العمكمية، كبيذه الصفة فيـ إمدنيا كجزائيا عمى صيانة ك
لكف شخصيا عمى مسؾ جرد الممتمكات المنقكلة كالعقارية المكتسبة أك المخصصة ليـ، كيككف ؤكمس

 (غرفة اإلنضباط في مجاؿ تسيير الميزانية كالمالية )اآلمر بالصرؼ مسؤكال أماـ الغرفة التأديبية 
 كالتفكيض مف الممكف أف يككف أ كحسب درجة الخط25-90 مف األمر 51المنصكص عمييا في المادة 

 .تفكيض سمطة أك تفكيض إمضاء
يمكف لآلمريف بالصرؼ الرئيسيف تفكيض سمطتيـ أك إستخبلفيـ في حالة غيابيـ أك : تفويض السلطة

حصكؿ أم مانع كذلؾ بمكجب قرار تعييف يحرر قانكنا كيبمغ لممحاسب العمكمي كيعد ىذا التفكيض 
 .إنتقاال لمسمطة كبالتالي إنتقاال لممسؤكلية

 
يككف مف اآلمريف بالصرؼ الرئيسيف الذيف يفكضكف تكقيعاتيـ  :تفويض اإلمضاء أو تفويض التوقيع

لصالح المكظفيف المرسميف العامميف تحت سمطتيـ المباشرة كذلؾ في حدكد الصبلحيات المحكلة ليـ 
 .كدائما تحت مسؤكلياتيـ

 

 المحاسبين العموميون :المطلب الثاني
كؿ شخص يعيف بصفة قانكنية لمقياـ بتحصيؿ "يعد محاسبا عمكميا :  تعريف المحاسبين العموميين-أوال

 كالسندات المتعمقة ، األكراؽ المالية،داتف الس،اإليرادات كدفع النفقات كضماف حراسة األمكاؿ، النقكد
بالمداخيؿ كالسندات تختمؼ مف قطاع إلى آخر، أك القيـ أك األشياء أك المكاد المكمؼ بيا كالمكاد 

المتكاجدة بالمخازف كحفظيا ككذلؾ تداكؿ األمكاؿ كالسندات كالقيـ كالممتمكات، كالكسائؿ كالعتاد كحركة 
 (33 المادة 90/21القانكف ) "حساب المكجكدات

 يعيف المحاسبيف العمكمييف مف قبؿ الكزير المكمؼ بالمالية كيخضعكف :التعيين واإلعتماد -1
 (34 مادة 90/21قانكف ) :أساسا لسمطتو بحيث يككف

. خاص بالمكظفيف التابعيف لكزارة المالية :فالتعيي- 
المرسـك  )التابعيف لكزارة المالية كالمقتصديف في قطاع التربية  خاص بالمحاسبيف غير: اإلعتماد- 

 .(1997، 311-91تنفيذم
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يككف المحاسبكف العمكميكف أما رئيسييف أكثانكييف فالمحاسب : أنواع المحاسبين العموميين- ثانيا

: الرئيسي
المرسـك ) 21-90 مف القانكف 36 ك35 ىك المكمؼ بتنفيذ العمميات المالية التي تجرم في إطار المادتيف 

 .(1991، 9 مادة 313-91التنفيذم 
 ىـ الذيف يتكلكف تجميع عممياتيـ، محاسب رئيسي كميامو أم المحاسبكف :المحاسبون الثانويين -1

خبلفا لآلمر بالصرؼ الذم يتصرؼ  (التسديد)العمكميكف تتمثؿ في مراقبة مشركعية التحصيؿ أك الدفع 
 .(أم المشركعية كالمبلءمة)  التي سيأتي الحديث عنيا الحقامةءفي إطار المبل

 (1991، 53 مادة 313-91المرسـك )  :يكجدبالنسبة لمدكلة المحاسبون العموميون الرئيسيون  -2
 العكف المركزم لمخزينة كىك الذم يتكلى تجميع مجمكع محاسبي الدكلة. 
 أميف الخزينة المركزم. 
 أميف الخرينة الرئيسي TP  
 أمناء الخزينة في الكالية TW  

 .2004بمكجب قانكف المالية لسنة اؤىـ لغإ تـألمناء المحاسبكف لمميزانيات الممحقة كبالنسبة ؿ

ىـ مف يرسمكا بمحاسبتيـ إلى المحاسب العمكمي الرئيسي  : المحاسبون العموميون الثانويون
 :مف أجؿ تمركزىا مف طرؼ ىذا األخير كالمحاسبكف العمكميكف الثانكييف ىـ

        قابض الضرائب 
     قابض أمبلؾ الدكلة
               محافظ الرىف 
 ؾقابض الجمار   
  قابض البريد

 ميام ومسؤوليات المحاسبين العموميين :ثالثا
قبؿ القياـ بتحصيؿ اإليرادات أك دفع النفقات يقـك المحاسبكف العمكميكف بعدة عمميات تتعمؽ بمراقبة 

 . (36-35 مادة 21/90قانكف  ) :شرعية تنفيذ العمميات المالية المككمة ليـ
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 بسندات اإليرادات التي يصدرىا اآلمر المحاسب العمكمي قبؿ التكفؿل عؿيجب : بالنسبة لاليرادات -1
   .أف يتحقؽ مف أف ىذا األمر مرخص لو بمكجب القانكف بتحصيؿ اإليرادات بالصرؼ

: يجب عمى المحاسب العمكمي قبؿ قبكلو دفع أم نفقة أف يتأكد كيتحقؽ مما يمي : بالنسبة للنفقات -2
 مطابقة العممية لمقكانيف كاألنظمة المعمكؿ بيا. 
 صفة اآلمر بالصرؼ أك المفكض لو. 
  تطابؽ مبمغ التصفية مع + الكثائؽ الثبكتية+ إثبات أداء الخدمة )شرعية عمميات تصفية النفقات

 .المبمغ الممتـز بو
  م تكفر اإلعتمادات في البنكد كليس في حساب الخزينة فإذا خصص إعتماد في أ )تكفر اإلعتمادات

 دج عمى سبيؿ المثاؿ فإنو ال يحرر تجاكزه حتى ك إف 90.000.00 يقدر ب 251الميزانية في البند 
 .تكفرت األمكاؿ في الخزينة

 م لمدفعئرابالطابع اإل. 
 الصحة القانكنية لممكسب اإلبرائي. 
  نيا محؿ أك أجاليا آتأشيرة عممية المراقبة التي تنص عمييا القكانيف المعمكؿ بيا أف الديكف لـ تسقط

 سنكات كلـ يطالب بو صاحبو ال يجكز 04نقضت عميو مدة إ511دككجكد مبمغ في البف )معارضة
  .(لممحاسب دفعو لممعنى بسبب سقكط أجمو

 مراقبة صفة اآلمر بالصرف: رابعا

عتماد اآلمر إمر بالصرؼ حيث يبمغ لممحاسب العمكمي ممؼ آلتمثؿ في التحقؽ مف شرعية اإلعتماد ؿت
مرا بالصرؼ مرفقا بمحضر تنصيبو حتى يصبح بذلؾ آبالصرؼ الذم يتضمف قرار التعييف بصفتو 
 .معركفا لدل المحاسب العمكمي المرافؽ لو

 
أف ب إف المحاسب العمكمي مطالب :(نفقةؿالتحميؿ الصحيح ؿ)النفقة للباب المخصص ليا  تخصيص

يتحقؽ مف أف اآلمر بالصرؼ قاـ بتخصيص كؿ نفقة في الباب المخصص ليا كالمفركض أف تدفع فيو، 
  : كتظير مف خبلؿأم مراقبتو بأف مكضكع النفقة يتناسب تماما مع الباب المخصص ليا في الميرانية

  (1991، 24 مادة 21/90قانكف )
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 كتشتمؿ عمى مراقبة أداء الخدمة أك اإلستسبلـ العادم كالفعمي لمبضاعة أك الخدمة :صحة الدين -1
كأف البضاعة تيا المنجزة حيث إف الدفع لمنفقة العمكمية ال يتـ إال بعد مبلحظة أف الخدمة قد تـ تأدم

ستممت، كذلؾ بكضع العبارة المبررة لذلؾ خمؼ الفاتكرة زيادة عمى رقـ الجرد لمممتمكات القابمة أقد 
 .لمجرد

كيقصد بيذا إجراء التحقؽ مف أف الدكلة أك المؤسسة سكؼ تتخمص نيائيا مف  :ي للدفعئبراإلالطابع ا -2
الديف المترتب عمييا عند تنفيذ الدفع النيائي لمنفقة لفائدة المستفيد الحقيقي كالذم يحمييا مف كؿ 

 .متابعة قانكنية في المستقبؿ
 قبؿ القياـ بدفع أم نفقة عمكمية عمى : جال الديون أو أنيا ليست محل معارضة الدفعآعدم سقوط  -3

 كعميو التأكد مف تنفيذ المقاصة مع ،المحاسب التحقؽ مف عدـ كجكد أية كثيقة تحكؿ دكف دفع المبمغ
معارضات الدفع المرسمة إلى المحاسبيف العمكمييف عمى مستكل التراب الكطني ككذلؾ يجب التحقؽ 

. مف أف النفقة لـ تمسيا األقدمية الرباعية

كيقصد بو أف يتحقؽ المحاسب العمكمي مف أف دفع : التحقق من الصحة القانونية للمكسب اإلبرائي -4
داء الخدمة عف طريؽ أيتـ لصالح الدائف األصمي الذم قاـ ب (أم الديف الذم في ذمة المؤسسة)النفقة 

سـ كلقب المستفيد كرقـ حسابو في مختمؼ كثائؽ إثبات النفقة بمعنى أف الدفع ال إالتحقؽ مف مطابقة 
 ف تككفأؾ)يمكف أف يككف إال لصاحب الديف الحقيقي حتى يمكف لمصالح الدكلة مف تحريرىا كتبرئتيا 

سـ الممكف زيد كالدائف المكجكد عمى الحكالة يحمؿ إسـ عمر الذم ليس ىك صاحب الديف، إالفاتكرة ب
 .(كىذه نفقة غير شرعية ألنيا ال تتمتع بالمكسب اإلبرائي لمدفع

 
  والمحاسبين العموميينأصناف اآلمرون بالصرف :ثالثالمطلب ال

 أصناف اآلمرون بالصرف: األولالفرع 

 (Les ordonnateurs uniques)اآلمرون بالصرف الوحيدين -1

إختصاص اآلمر بالصرؼ الكحيد يعكد لمكالي في تنفيذه لعمميات التجييز العمكمي غير الممركز كيدرج  
 المسجمة تحت أمر الكالي كالذم يكافؽ عميو، كيعتمد مف (Equipement)ىذا ضمف برامج التجييز 

 . طرؼ كزارة المالية كاآلمر بالصرؼ الكحيد ىك ليس رئيسي كال ثانكم
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فيك ليس رئيسي ألنو ال يتكفر عمى ميزانية خاصة بو كاإلعتمادات التي ينفذىا ىي مكزعة إعتبارا مف  

  ميزانية التجييز لمدكلة كىك ليس ثانكم ألف اإلعتمادات لـ تمنح لو عمى أساس تفكيض بكاسطة أمر
نما منحت لو في بداية السنة لتطبيؽ البرنامج السنكم لمتجييز -92المرسـك التشريعي ) تفكيض لئلعتماد كا 

04 ، 1992). 
 (Les ordonnateurs suppléants oudélégués)مؤقتين أو الممثلينالاآلمرون بالصرف -2

 المكاد 90/21القانكف) :أف يستخمفكا غيرىـ في حاالت معينة آلمريف بالصرؼ الرئيسييف كالثانكييفيمكف ؿ
28-29) 

في حالة غيابيـ أك حصكؿ مانع أف يستخمفكا بكاسطة عقد يعد قانكنا كيبمغ لممحاسب العمكمي المكمؼ  - أ
 .بذلؾ

 في إطار حدكد صبلحيتيـ كتحت مسؤكليتيـ يمكف ليـ منح تفكيض إمضاء لممكظفيف المرسميف  - ب
 .المخكلة ليـ كتحت مسؤكليتيـ العامميف تحت سمطتيـ المباشرة كذلؾ في حدكد الصبلحيات

 (Les ordonnateurs délégués)اآلمرون بالصرف المفوضون -3
اآلمركف بالصرؼ الرئيسيكف أك الثانكييف يمكنيـ تعييف األعكاف الذيف يفكضكنيـ صبلحيات اإلمضاء في 

. بعض األعماؿ كتحت مراقبتيـ كمسؤكليتيـ كسمطتيـ كىكالء عادة ىـ المساعدكف لآلمريف بالصرؼ
 

 أصناف المحاسبين العموميين: الفرع الثاني
 ىـ المعينكف لتنفيذ العمميات المالية العمكمية بعد مراقبة شرعيتيا شخصيا :المحاسبون المخصصون -1

عتبارا لدكرىـ الرئيسي في مجاؿ النفقات فإف المحاسبيف المخصصيف  كتحمؿ المسؤكلية عنيا، كا 
 يسمكف أحيانا بمحاسبي الدفع

دخاليا   أما المحاسبيف الذيف يكمفكف بالتنفيذ المادم لعمميات المحاسبيف المخصصيف كقبض اإليرادات كا 
في الصندكؽ، أك دفع النفقات أم إخراجيا مف الصندكؽ لحساب ىؤالء كتحت مسؤكلياتيـ فيـ يتخذكف 

  .صفة محاسبيف مفكضيف أك مراسميف كىـ الذيف ينفذكف العمميات لحساب المحاسبيف المخصصيف
 (13-12-09 مادة 313-91المرسـك تنفيذم )
 

 بإعتبارىـ أمناء الصندكؽ، فإف المحاسبيف العمكمييف :دالمحاسبون بالنقود والمحاسبون بالموا -2
 .محكلكف بتداكؿ األمكاؿ كالقيـ كضماف حراستيا كعمى ىذا األساس فيـ يمارسكف كظائفيـ بصفتيـ
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كىك شخص أك مكظؼ يتكفؿ بعمميات الدفع أك التحصيؿ دكف أف تككف لديو صفة محاسب عمكمی 

كدكف أف يرخص لو صراحة مف قبؿ السمطة المؤىمة ليذا الغرض، فالمحاسب الفعمي يطبؽ عميو القانكف 
الجزائي بصفتو ىذا باإلضافة لمعقكبات التي يتعرض ليا بسبب إغتصابو لمسمطة، كما أنو يعاقب مف 

 دج كذلؾ حسب أىمية المبالغ 100.000 00طرؼ مجمس المحاسبة بغرامة مالية قد يصؿ مقدارىا 
 .(20-95 مف األمر 03 فقرة 86المادة ) محؿ التيمة كمدة حيازتو

يكصفكف بمحاسبي المكاد عندما يكمفكف بحفظ المكاد كاألشياء كالممتمكات كمسؾ : المحاسبون بالنقود -3 
محاسبة خاصة بيا كالجدير بالمبلحظة بأنو يمكف إعطاء ىذه الصفة لمقتصدم المؤسسات التربكية حيث 

. يمكف إعتبارىـ أيضا محاسبكف بالنقكد كمحاسبكف بالمكاد

 
مراحل تنفيذ النفقات العمومية : لث الثابحثالم

تنفيذ اإليرادات : المطلب األول
قبؿ تنفيذ النفقات يجب أف تككف ىناؾ إيرادات تغذم الصناديؽ العمكمية باألمكاؿ كىذه المكارد العمكمية 

 .(11 مادة 17-84قانكف ) متاك خدـأكمتنكعة كفي أغمبيا إيرادات ذات طابع جبائي  ىي متعددة
 في عنصر كاحد ىك أنيا تقبض مف طرؼ المحاسب العمكمي لفائدة الييئات كالمؤسسات اتشترؾ كمو

 البمديات، المؤسسات العمكمية ذات ، الكاليات،الدكلة) 21-90المحددة في المادة األكلى مف القانكف 
 العمكميةما ميرانيات المؤسسات أ (الطابع اإلدارم مجمس المحاسبة، المجمس الدستكرم، البرلماف

 :فإيراداتيا نكعاف
يرادات ذاتية:النوع األول .  يتمثؿ في إيرادات عمى عاتؽ الدكلة كا 

ات فتسير اإلستثناء يككف إلعا (عتماداتإ)أما اإليرادات عمى عاتؽ الدكلة فيي عمى شكؿ إعانات  
الخ ... التجييز كما قد تمنح اإليرادات مف طرؼ الكالة تخص بعض المجاالت 

 كيتمثؿ في اإليرادات الذاتية التي تككف المؤسسة مصدرىا مثؿ إيرادات أعباء السكنات :النوع الثاني
 الخ....الكظيفية، اإلطعاـ في المؤسسات ذات النظاـ الداخمي كنصؼ الداخمي حقكؽ التمدرس

خرل محاسبية حيث تبدأ بالمراحؿ اإلدارية كالمتمثمة  أ كتتـ عممية تحصيؿ اإليرادات كفؽ مراحؿ إدارية ك
 (17-16 مادة 21-90قانكف ) :في

 .األمر بالتحصيؿ الذم يصدر مف اآلمر بالصرؼ، التصفية ، مرحمة اإلثبات
 : التالي أما المرحمة المحاسبية فتتمثؿ في عممية التحصيؿ الفعمي لئليرادات كما ىك مكضح في الجدكؿ
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 01جدول رقم
 ملخص حول مراحل تنفيذ اإليرادات خالل المرحلتين اإلدارية والمحاسبية  :العنوان

رئيس المؤسسة (آلمر بالصرفلالتصرف اإلداري ) المرحلة اإلدارية  

 المرحلة التعريف المالحظات

 الحقوق المثبتة للمؤسسة تنجز من-
 عن طريق مسك السجالت المحاسب العموميطرف 
 : التالية

 .سجل الحقوق المثبتة على العائالت والمنح-
 إلخ....سجل الحسابات المفتوحة لدى الخزينة وللغير -

ىو اإلجراء الذي يتم بموجبو تكريس حق الدائن 
 من ق 16حسب المادة  (أي الدولة)العمومي 

يكون عن طريق مقررات إدارية ، و21- 90
ترسل سواء من طرف السلطة الوصية أو من 

 .طرف اآلمر بالصرف

Constration اإلثبات     

قانونا ىي محددة عن عمومية إن إيرادات المؤسسة ال-
 Fraisستثناء بعض اإليرادات الذاتية كنفقات اإلتالف إب

de degradation كسند إثبات أو اإليرادات التي تأتي 
عن طريق بيع بعض األشياء التي صنعت من طرف 

الخ والتي ....المؤسسة أو بيع بعض المحاصيل الزراعية
 .بالتحصيل يجب أن تكون محل سند أمر

ىو اإلجراء الذي يسمح بتحديد المبلغ الصحيح 
 للديون الواقعة على المدين لفائدة الدائن العمومي

واألمر بتحصيليا وىذا حسب  (المؤسسة/الدولة)
 .21 -90 من ق 17المادة 

وعمليتي اإلثبات والتصفية عمليتان متكاملتان 
 .غالبا ما يتم إجراؤىما في وقت واحد

Liquidation التصفية 

 من 17وىو من صالحية اآلمر بالصرف المادة  
 .90/21ق 

 .313-91ت. من المرسوم15+07المادة 

 األمر بالتحصيل
Ordre dr recette /ou 
 De Recouvrement 

المحاسب العمومي-المرحلة المحاسبية  

المحاسب العمومي مسؤول شخصيا وماليا عن مسك  -
 وحفظ الوثائق الثبوتية والمستندات ،المداخيل

 .المحاسبية

وىو اإلجراء الذي يتم بموجبو إبراء ذمة األفراد  -
 من ق 18تجاه الخزينة العمومية المادة إ

 وىو مرحلة محاسبية يتكفل بيا المحاسب 90/21
من 09العمومي بعد مراقبة شرعية اإليراد المادة 

 مؤرخ في 46-93المرسوم التنفيذي 
 21-90 من ق 35 والمادة 06/02/1993

ويتحمل المحاسب العمومي وحده المسؤولية 
 .المالية والشخصية عن التحصيل

 
 

 التحصيل
 

Recouvrement 
 
 
 

 مف إعداد الطالبيف باإلعتماد عمى كثائؽ مف خزينة كالية بسكرة: المصدر
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 :ويظير سند أمر بالتحصيل إليراد ما في الشكل التالي
 01شكل رقم

 

الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

:...................... المؤسسة

 سند أمر بالتحصيل                                    

:............................. (بالحروف واألرقام)اقفل ىذا السند

: حرر ببسكرة في                                                                         

 

                                                                                           

 

المبلغ تعيين المدين البند موضوع اإليراد 

   

 

 

 

المجموع 

 

 

  وثائق خضٌُح والٌح تغكشج: المصدر
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  العموميةتنفيذ النفقات :المطلب الثاني

 إف قانكف الميزانية ينص عمى الحد األقصى لممبالغ المسمكح بإنفاقيا لكؿ غرض، حيث ال يجكز 
 .لممؤسسة تجاكز االعتمادات المقررة في الميزانية

 المرخص بيا كتحقؽ مف خبلؿ اإلجراءات ستعماؿ اإلعتمادتإ " عرفت النفقة بأنيا :تنفيذ النفقـات -1
 .(11 مادة 21-90قانكف  )  "22 -21-20-19المحددة في المكاد 

كالمرحمة  إدارية كىي مف صبلحيات اآلمر بالصرؼ المرحمة األكلىتنفيذ النفقات يتـ عبر مرحمتيف ك  
 . محاسبية كىي مف صبلحيات المحاسب العمكميالثانية

 
 (21-20-19 المكاد 21-90القانكف ) :ة خطكات ىي كتنقسـ عمى ثبلث:المرحلة اإلدارية 1-1
 اإلجراء الذم يتـ بمكجبو إثبات نشكء الديف كالذم يكمف ىك (:L'engagement) االلتزام بالنفقة- أ

 .إلخ.. السند الذم يجعؿ المؤسسة مدينة إزاء الممكف عف طريؽ طمب شراء لكاـز أك خدماتفي 
كىي العممية التي تعتمد عمى التحقيؽ عمى أساس الكثائؽ الحسابية : (liquidation)التصفيـة -ب

لتحديد المبمغ الكاجب دفعو لمدائف الذم أدل الخدمة العامة، كىي تعتبر تطبيقا لقاعدة ىامة في نظاـ 
( droit acquit)أك قاعدة الحؽ المكتسب  (service fait) المحاسبة العمكمية كىي قاعدة أداء الخدمة

نو ال يمكف صرؼ النفقات العمكمية إال بعد تنفيذ مكضكعيا، بمعنى أف الييئات العمكمية ال تدفع أأم 
ر التسبيقات عمى الصفقات العمكمية، كالمعاشات كأجك ستثناء حاالت قميمة جدا كمقررة مثؿإمسبقا ب
 إلخ... الحككمة

تنتيي مرحمة التصفية بكضع ختـ شيادة إثبات أداء الخدمة عمى ظير الفاتكرة مكضكع الدفع مصادؽ ك
عمييا بتكقيع كختـ اآلمر بالصرؼ البيضكم الشكؿ مع تحديد المبمغ الفعمي باألرقاـ كالحركؼ، يمكف أف 
يككف المبمغ الفعمي الكاجب دفعو أقؿ مف مبمغ اإللتزاـ بالنفقة لكف ال يجب أف يككف مبمغ التصفية أكبر 

 .مف مبمغ اإللتزاـ كبالتالي ال يمكف تسديدىا
: (L'ordonnancement ou le mandatement) (أو الصرف أو التسديد)األمر بالدفع - ج

كىك عبارة عف قرار إدارم مكجو مف طرؼ اآلمر بالصرؼ إلى المحاسب العمكمي، ىذا األمر يأخذ شكؿ 
 (.mandatement) أك يأخذ شكؿ حكاالت دفع (Ordre de Paiement)مر بالصرؼ أ

 مادة 01-93المرسـك التشريعي رقـ  ) :مع المبلحظة انو تكجد نفقات تدفع بدكف أمر بالصرؼ كالمتمثمة في
153 ،1993). 



  :ولألالفصلا  النفقات الؼمومية ومراحل تنفيذها 

20  

 

 معاشات المجاىديف كمعاشات التقاعد المسددة مف ميزانية الدكلة .
 ركاتب أعضاء القيادة السياسية كالحككمة. 
 الخ....ككاالت التسبيقات  الدفع بكاسطة. 
 

 .صبلأاألكلى تدفع فييا النفقة بدكف أمر مسبؽ كالثانية دكف أمر بالصرؼ : كىناؾ حالتيف
في ىذه ( Sans ordonnancement préalable)الدفع دون أمر بالصرف مسبق : الحالة األولى

 لتنفيذ النفقة حيث تككف أكؿ مرحمة ىي الدفع ثـ تأتي 04الحالة يحدث تغيير في ترتيب المراحؿ الػ
 .المراحؿ األخرل تباعا مع اإلشارة أف اآلمر بالصرؼ يصدر فيما بعد أم بعد تسديد النفقة

كيدخؿ في ىذا اإلطار النفقات المدفكعة عف (: Mandat de regularisation) حوالة تسوية- 
 ، كتسديد المنحة المدرسية الخاصة في قطاع التربية عمى سبيؿ المثاؿLes avancesطريؽ التسبيقات 

ككذلؾ الشأف بالنسبة لمنفقات التي تأتي تنفيذا لقرارات العدالة كما في حالة الحكـ عمى اإلدارة بالتعكيض 
لصالح مكظؼ أكقؼ مف منصب عممو بغير كجو حؽ، كقضت المحكمة بإرجاعو لمعمؿ، في ىذه الحالة 

  .(91/02، 1992قانكف المالية لسنة ) يتـ دفع مرتب المعني لممدة التي لـ يتقاضاىا دكف أمر بالصرؼ
 التي تحدد كيفيات تنفيذ قرارات 11/08/1991مؤرخة في اؿكذلؾ التعميمة الصادرة عف كزارة المالية 

العدالة بعد تقديـ الممؼ المقدـ مف طرؼ المعنى، كيدفع لو مرتب المدة التي لـ يتقضاىا حتى كلك كانت 
 (.A découvert)اإلعتمادات غير كافية أم أف يسدد عمى المكشكؼ 

 
نظرا لمطابع التكرارم لبعض العمميات المالية فإف عممية   الدفع دون أمر بالصرف أصال:الحالة الثانية

ف تككف محؿ آمر بالصرؼ أصبل، ثـ إف أالتصفية بشأنيا يتـ مرة كاحدة مف طرؼ المحاسب العمكمي ك
كتتمثؿ أساسا في المعاشات (Le service fait)ما يميز ىذا النكع مف النفقات ىك غياب الخدمة المؤداة 

(Les pensions) األمكاؿ الخاصة ،(Les fonds spéciaux.) 
 كىي تمؾ التي يدفعيا عمى سبيؿ المثاؿ أميف الخزينة بصفتو محاسبا عمكميا بدكف أمر :المعاشات1

 .بالصرؼ اصبل مف طرؼ مديرية المجاىديف لممجاىديف كأبناء كأرامؿ الشيداء  ذكم الحقكؽ 
كتسمى أيضا األمكاؿ السرية، كىي أمكاؿ تكضع تحت تصرؼ رئيس الجميكرية أك : األموال الخاصة 2

إستثناء عمى مبدأ تخصيص النفقات الذم يقتضي بأف تخصص اإلعتمادات كتكزع  الكزير األكؿ كتعتبر
 .عمى األبكاب كالقطاعات التي تتضمف الغرض مف إستعماليا
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 (36-22 المكاد 21-90القانكف ) : وتتمثل فيالمرحلة المحاسبية-   د 

المرحمة  كىك اإلجراء الذم بمكجبو يتـ إبراء الديف العمكمي كيككف خبلؿ(: Le paiement )الدفع – 1
 .المحاسبية في تنفيذ النفقات العمكمية

 العمميات المالية المتمثمة في إخراج النقكد مف الصندكؽنجاز إكدكر المحاسب ىنا ال يقتصر فقط عمى 
 بحيث يتمتع في ىذا المجاؿ بنكع مف السمطة الرقابية ك في حدكد ،أىـ بكثير بؿ أف دكره  النفقاتلتسديد 

تحت طائمة القياـ بمسؤكلياتو المالية أف كالمحاسب العمكمي فإف عميو ؼ كمر بالصرآلصبلحياتو عمى ا
يقـك بالتحقؽ مف شرعية النفقات قبؿ دفعيا أم إجراء كؿ عمميات الرقابة المفركضة عميو قانكنا ك ال يحؽ 

ختيار الممكنيف كنكع السمع كاألسعار إمر بالصرؼ السيما في ميداف آللو التدخؿ في مجاؿ إختصاص ا
 .إلخ... أك الخدمات 

 اليدؼ األساسي لمرقابة التي يمارسيا المحاسب العمكمي ىك ضماف مشركعية تنفيذ النفقات العمكمية مف 
.  حيث الشكؿ كمطابقو لمقكانيف كالتنظيمات المعمكؿ بيا 

إف األمر بالصرؼ اك حكاالت الدفع المقدمة إلى المحاسب العمكمي يجب أف تككف مدعمة بكؿ الكثائؽ  
 ة الدفع، كذلؾ الفاتكرة يجب أف تنجز كفقا لمقكاعد المنصكص عمييا في المرسكـبالمبررة لمنفقة الكاج

 . الذم يحدد شركط تحرير الفاتكرة كأف تككف بشكؿ جيد468-05التنفيذم رقـ 
 03كلمعمـ فإف التنظيـ المالي قد نص عند تحرير سند األمر بالدفع المتمثؿ في الحكالة أف يتـ ذلؾ في  

 النسخة األصمية لمحكالة تككف بيضاء المكف يحتفظ بيا المحاسب العمكمي في حالة قبكلو لدفع نسخ،
فيحتفظ بيا المحاسب العمكمي عند الصفراء مر بالصرؼ أما آل إلى االنسخة الزرقاءالنفقة كيتـ إرساؿ 

رفضو لدفع النفقة كيحكؿ باقي النسخ مرفقة بإشعار الرفض الكتابي الذم يحدد فيو بدقة األسباب القانكنية 
 .لرفض التسديد

:   أنومالحظةمع 
 تكقيع كختـ المحاسب العمكمي الدائرم الشكؿ كفي كسطو عبارة ( 01ممحؽ رقـ ) يجب أف تحمؿ الحكالة

مر بالصرؼ، كالختـ اإلدارم الدائرم أل كختـ المدير البيضكم الشكؿ كفي كسطو عبارة ا،عكف محاسب
د بو في الجانب المالي، كما يجب أف تكضع في الخانة المخصصة لمعكف ـالمكتكب عميو المدير ال يعت

 كمف األفضؿ تكتب ىذه العبارة عمى ختـ Vu , bon a payerحقؽ تالمحاسب في الحكالة عبارة نظر ك
مر بالصرؼ في الحكالة يجب أف تككف مؤرخة بيف اليـك األكؿ لؤلمستطيؿ، كما أف الخانة المخصصة 

  مف الشير كبيف اليـك العشريف، أما الخانة المخصصة لمتسديد فيمكف أف يككف تاريخيا مف اليـك األكؿ
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  أياـ10 شرط أف ال يتعدل الفارؽ بيف تاريخ األمر بالصرؼ كبيف تاريخ التسديد ،مف الشير إلى نيايتو

  (مقابمة مع رئيس مكتب المحاسبة كالتدقيؽ لخزينة كالية بسكرة)
أف يقـك المحاسب العمكمي بدفع النفقات كبتحصيؿ اإليرادات ضمف األجاؿ المحددة عف طريؽ يجب 
 . (37 مادة 21/90القانكف ) التنظيـ

 ليحدد ىذه 06/02/1993 مؤرخ في 46-93كجاء التنظيـ بعد ذلؾ متمثبل في المرسـك التنفيذم رقـ 
رساليا بيف اليكـ آل منو عمى أف يقـك ا03+02جاؿ، حيث نصت المادتيف آلا مركف بالصرؼ كالحكاالت كا 

األكؿ كاليـك العشريف مف كؿ شير إلى المحاسبيف العمكمييف كيحكؿ المحاسبكف العمكميكف أكامر الصرؼ 
 أياـ عمى أف يرسؿ المحاسبكف 10مركف بالصرؼ في أجؿ أقصاه آلكحكاالت الدفع التي يصدرىا ا

 .(1993 ، 05 مادة 46-93المرسـك رقـ ) مريف بالصرؼ الحكالة عمييا تأشيرة التسديدآلالعمكميكف إلى ا
سـ أميف الخزينة، كيمنع منعا باتا تسديد النفقة إكما أف التسديد يجب أف يككف عف طريؽ إصدار صؾ ب

، 24التعميمةالصادرة عف كزرة المالية ،المدرية العامة لممحاسبة رقـ ) نقدا أك عف طريؽ تسميـ الصؾ إلى الدائف
2002)  

التعميمة الصادرة )البريد، سكنمغاز، نفطاؿ الجزائرية لممياه : كال يجكز تسيمـ الصؾ ماعدا لممؤسسات التالية
 (2004 ، 08عف كزارة المالية المديرية العامة لممحاسبة رقـ 

 :كتظير مراحؿ تنفيذ النفقات العمكمية في الجدكؿ التالي
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 02رقمجدول 
 ملخص حول تنفيذ النفقات خالل المرحلة اإلدارية والمرحلة المحاسبية: العنوان

 مف إعداد الطالبيف باإلعتماد عمى خزينة كالية بسكرة: المصدر

 

 

 

 

 phase Administrativeرئيس المؤسسة  (األمر بالصرف)المرحلة اإلدارية
لمالحظاتا  المرحلة التعريف 

 مسؾ كثائؽ االلتزاـ-
 مراقبة االلتزاـ مف طرؼ المحاسب العمكمي-

لتزاـ ىك اإلجراء الذم يتـ بمكجبو نشكء الديف حسب ما عرفتو إلا-
 نجاز سند طمبإك يتجسد عند 21-90 مف القانكف 19المادة 

 اإللتزام

 
 

 التكفؿ يككف مف طرؼ المحاسب العمكمي

 .تحديد المبمغ الكاجب دفعو لمدائف -
. مع مراعاة قاعدة أداء الخدمة مراقبة حقيقة الديف الكاجب دفعو-
 .راقبة المطابقة مع اإللتزاـ كالتأشيرةـ-
كجكب كتابة العبارات المتعمقة بأداء الخدمة عمى ظير الفاتكرة -

 .اآلمر بالصرؼة تأشيرمع مع ذكر مبمغيا باألرقاـ كالحركؼ 

Liquidati
on التصفية 

 
 .مجمكع العمؿ تقـك بو المصالح االقتصادية

ىك اإلجراء الذم يقـك مف خبللو رئيس المؤسسة بإعطاء األمر -
عف طريؽ إصدار حكالة دفع  (النفقة)لممسير بأف يقـك بتسديد الديف 

مع ذكر المبمغ بالحركؼ   (أم رئيس المؤسسة)ممضاة مف طرفو 
  Sans ratureكاألرقاـ مف دكف محك أك حشك 

األمر 
 بالصرف

Ordonna
ncement 

 ) phase comptableالمحاسب العمومي(-المرحلة المحاسبية
المحاسب العمكمي مسؤكؿ شخصيا 
كماليا عمى مسؾ المحاسبة كعمى 

الحفاظ عمى الكثائؽ الثبكتية 
 .كالمستندات المحاسبية

عمى أنو اإلجراء  (21-90 مف القانكف 22)ىك ما نصت عميو المادة - 
 الذم يتـ بمكجبو إبراء الديف العمكمي

 تأشيرة سند ، تكفر اإلعتمادات،جب مراقبة اإلنتساب الميزانياتيم-
 .التكفؿ بالسمع ك المكاـز ك الخدمات- الطمب

 .(سجؿ الممكنيف ك سجؿ الجرد)التسجيؿ عمى مختمؼ السجبلت - 

Paiment
 التسديد
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تحديد المسؤوليات بين اآلمر بالصرف والمحاسب العمومي  :  المطلب الثالث

ك غير مطابؽ أؿ صرؼ نفقة يككف األمر بصرفيا معيبا أك ناقصا بإف مف كاجبات المحاسب أف ال يؽ   
لمقكانيف كالمكائح الجارم العمؿ بيا كرغـ ىذا فبل يقبؿ العرؼ اإلدارم كالمالي خاصة أف يككف ىذا الرفض 

نما عف طريؽ رسالة رفض مكتكبة،عف طريؽ السككت أك حتى المشافية  .(1980، 24قانكف المالية مادة )  كا 
ذا أصر اآلمر بالصرؼ عمى دفع النفقة ؼ مر بالصرؼ أل اتمريرحو سبلحا أخيرا ؿيمف عندئذف القانكف إكا 

كىك ما يعرؼ باألمر المكتكب أك التسخير المكتكب، يجب أف يتضمف األمر بالتسخير زيادة عمى 
المرسـك )في كؿ عممية رفض تسديد لمنفقة  (يطمب مف المحاسب أف يدفع)األسباب المبررة لذلؾ عبارة 

 .(1991، 02 مادة 314-91التنفيذم رقـ 
قاَىٌ  )  :كرغـ التسخير يجب عمى المحاسب أف يرفض االمتثاؿ إذا كاف الرفض معمبل بما يمي

 (48 يادج 21/90
 اإلعتمادات المالية عدـ تكفر 
 عدـ تكفر أمكاؿ في الحزينة 
 نعداـ األعماؿ المنجرةإ 
 برائي إطابع النفقة غير 
نعداـ تأشيرة مراقبة النفقات المطبقة أك تأشيرة لجنة الصفقات المؤىمة إذا كاف منصكصا عميو في التنظيـ إ

 .المعمكؿ بو

 التي يقبل فييا التسخير من طرف المحاسب العموميةالحال   
 فإف عمى المحاسب العمكمي اإلمتثاؿ ألمر (90/21 مف قانكف 48المادة )أعبله عدا الحاالت المذككرة ك

 ذمتو مف المسؤكلية الشخصية أالتسخير بعد رفضو الكتابي كالمبرر لعدـ دفع النفقة في األكؿ حتى تبر
  .(47 مادة 21/90قانكف  )كالمالية 

يذكر  (عف طريؽ السمـ اإلدارم ) يكما 15كعميو أف يقدـ تقريرا بذلؾ إلى الكزير المكمؼ بالمالية خبلؿ 
  .(03 مادة 314-91المرسـك تنفيذم )  الثبكتيةؽكثائاؿفيو األسباب الداعية إلى رفض الدفع مع نسخة مف 

 العمكميحاسب ف الـإكفي حالة الرفض غير المبرر بنقائص قانكنية كتنظيمية تخص النفقة العمكمية ؼ
. في ىذه الحالة يتعرض لمعقكبات القانكنية بسبب الضرر الذم يسببو لممرفؽ العمكمي

كنظرا لعدـ حصكلنا عمى نمكذج تسخير مف طرؼ الككالة المحاسبية لجامعة محمد خيضر بسكرة إكتفينا 
 :بكثيقة أمر بالتسخير خاص بقطاع التربية كتظير ىذه الكثيقة في الشكؿ التالي
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 02شكل رقم 

 أمر بالتسخير خاص بقطاع التربية: العنوان
: وثيقة األمر بالتسخير

الجميكرية الجزائرية الدمقراطية الشعبية 

كزارة التربية الكطنية 

مديرية التربية لكالية بسكرة 

 Ordre de réquisition                     :..............المؤسسة

 

.................... ثانكية / أنا الممضي أسفمو مدير متكسطة

أطمب مف السيد المقتصد بصفتو محاسبا أف يدفع مستحقات الفاتكرة التي رفض تسديدىا كالتي تحمؿ  

:.................................... رقـ

:............................ كبمبمغ:.................................................بتاريخ

:.......................... كالمتعمقة ب

                                                                                   بسكرة 

:............... في

:                                                                                     رئيس المؤسسة

                                                                                    األمر باصرؼ 

 

 

 كثائؽ مف خزينة كالية بسكرة: المصدر

 أمر بالتسخير

 َغخح إنى انًقرصذ

 َغخح إنى يذٌشٌح انرشتٍح
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: خالصة الفصل
 

ىي عبارة عف الديكف المستحقة عمى الييئات كالتي لنفقات العمكمية لقد تطرقنا في ىذا الفصؿ إلى ا

النفقات المنجزة بكاسطة األمكاؿ العمكمية، كىي أيضا مجمكع األعباء المقررة في ميزانية  العمكمية، أك

، حيث ىذه األخيرة إلى قسميف قسـ خاص بالنفقات العممية الذم يضـ ثبلثة معايير الييئات العمكمية

معيار الدكرية، معيار اآلثر اإلقتصادم، معيار اليدؼ، كالقسـ األخر خاص بالنفقات الكضعية يظير مف 

خبلؿ المعيار اإلدارم كالمعيار الكظيفي، ثـ تنفذ النفقات العمكمية مف خبلؿ مرحمتيف المرحمة اإلدارية 

، أما المرحمة المحاسبية يقـك (التسديد)ينفذىا اآلمر بالصرؼ متمثمة في اإللتزاـ، التصفية، األمر بالدفع أك

 . بيا المحاسب العمكمي كتتمثؿ في التسديد



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 :الفصل الثاني

الرقابة البؼدية ػلى 

 النفقات الؼمومية
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 :تمييد
غير كاؼ، إال أنو قررت السمطة التشريعية العمكمية مف الظاىر أف كجكد الرقابة القبمية لتنفيذ النفقات 

كضع نكع آخر مف الرقابة كالمتمثمة أساسا في الرقابة البعدية التي تتمثؿ ميمتيا في مراقبة شرعية تنفيذ 

ة، كتسمى بالرقابة  عند تنفيذ النفقات العمكمي(البعدية) حيث يأتي دكر ىذه الرقابة العمميات المالية،

كىي تعمؿ عمى الفحص الدقيؽ لمعمميات المالية التي قامت بيا  (أم بعد حدكث اإلنفاؽ)العبلجية 

 .المؤسسات العمكمية كىذا إلكتشاؼ األخطاء المرتكبة كغير الشرعية بعد كقكعيا 

فماىي الرقابة على النفقات العمومية وأنواعيا؟ وفيما تتمثل الرقابة البعدية وماىي اليياكل المكلفة   

 بتنفيذىا؟ 

 .ىذا ما سنحاكؿ اإلجابة عنو في مضمكف الفصؿ
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  الرقابة على النفقات العمومية: ولالمبحث األ

زدياد حجـ ىذه األخيرة كتفرض إيجاد طرؽ جديدة كفعالة إإف أىمية الرقابة عمى النفقات العمكمية تزداد ب
 كىك ما جعؿ ،لضماف تحقيؽ ىذه النفقات لؤلىداؼ المرجكة منيا ككذا تحقيؽ عامؿ الرشادة في اإلنفاؽ

الدكلة الجزائرية تنشئ الكثير مف الييئات المعنية بالرقابة عمى األمكاؿ العمكمية، فيي بإنشائيا لكظيفة 
المحاسب العمكمي جمعت لو بيف كظيفتيف األكلى تتمثؿ في التنفيذ كالثانية في الرقابة المبلزمة لمتنفيذ، 

بالصرؼ قبؿ تنفيذ النفقة العمكمية، كلـ تكتفي بذلؾ كأنشأت  ككذا قياـ المراقب المالي بالرقابة عمى األمر
كما فتحت لمسمطات التشريعية مجاال كاسعا لتنفيذ  مفتشيو عامة لممالية، ككذا مجمس خاص بالمحاسبة،

 .الرقابة عمى األمكاؿ العمكمية 
 

 ماىي الرقابة على النفقات العمومية: المطلب األول
تعريف الرقابة : الفرع األول

 تنطكم : "" أنيا(Henry Fayol)قد عرفيا ىنرم فايكؿ ؛ كتتعدد تعاريؼ الرقابة حسب تعدد عمماء اإلدارة
عمى التحقؽ عما كاف كؿ شيء يحدث طبقا لمخطة المكضكعة، كالتعميمات الصادرة كالمبادئ المحددة 
كأف غرضيا ىك اإلشارة إلى نقاط الضعؼ كاألخطاء، بقصد معالجتيا كمنع تكرار حدكثيا كىي تطبؽ 

  .(245، صفحة 2002عبد الكريـ، اإلدارة كالنتظيـ، ) ""عمى كؿ شيء 
تقؼ الرقابة عند حد كشؼ اإلنحرافات بيف نتائج الخطة المالية كالتنفيذ الفعمي ليا، إنما تدخؿ في  الك

 إطار تصحيح اإلنحرافات بعد تحديد أسبابيا كالجيات المسؤكلية عنيا كنكعية القرارات الكاجب إتباعيا

  .(87، صفحة 2001محمكد الزبيدم، )
نستنتج مف التعاريؼ السابقة أف الرقابة عمى النفقات العمكمية ىي الرقابة التي تمارس مف طرؼ سمطة 
ليا ىذا الحؽ لمتعرؼ عمى كيفية سير االعماؿ، كالتأكد مف حسف إستخداـ األمكاؿ العامة في األغراض 
المخصصة ليا، كالتحقيؽ مف تنفيذ ىذه الكحدات ألىدافيا بكفاءة، كمف سبلمة نتائج األعماؿ كالمراكز 

قتراح كسائؿ العبلج لتفادم  المالية كلمكشؼ عف ما قد يحدث مخالفات كانحرافات كبحث أسباب حدكثيا، كا 
المكارد  تكرارىا مستقببل حفاظا عمى الماؿ العاـ كلتحسيف معدالت األداء مستقببل لتخصيص أمثؿ

  .اإلقتصادية
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، 1994عبد الفتاح، )  :عمى ضكء التعاريؼ السابقة يتضح أف الرقابة عمى األمكاؿ العمكمية تشمؿ مايمي

 (05صفحة 

ىك التأكد مف صحة كسبلمة العمميات التي تـ تنفيذىا، كما يتبع ذلؾ مف المجكء إلى  :الفحص– أوال 
 اإلثباتات كاألدلة المختمفة ككسيمة لتأكد مف سبلمة القياس الكمي كالنقدم لمعمميات المالية

يقصد بو إمكانية الحكـ عمى الحسابات الختامية كتغيير سميـ عمى نتيجة العمميات  :التحقيق- ثانيا
  .المالية كاألرصدة في نياية مدة معينة

 كىك بمكرة نتائج الفحص كالتحقيؽ بصفة شاممة لتسميميا لمجيات المختصة مف أجؿ إتخاذ :التقرير-ثالثا
. القرارات البلزمة

 
 أىداف الرقابة على النفقات العمومية :الفرع الثاني

األمكاؿ العمكمية يجب أف تككف مرخصة مف طرؼ السمطة التشريعية حتى تقـك الحككمة بتنفيذىا كفؽ 
عبد الكريـ، ) : األىداؼ التاليةجمعالمسار الذم خصص ليا مع التسيير الحسف كترشيد االستعماؿ كيمكف 

  .(246، صفحة 2002اإلدارة كالنتظيـ، 
مضاىاة الخطط المكضكعة فيما يتعمؽ بتحقيؽ نتائج معينة، بحيث تتضمف ىذه المعادالت في الحكـ، - 

.  الكيؼ، الزمف كالتكمفة ككذلؾ اإلجراءات 
الكشؼ عف اإلنحرافات أك األخطاء التي كقعت أثناء التنفيذ، ككذلؾ البحث عف مكاقع الخمؿ التي - 

  .(التبذير، التبلعب، الغش كاالختبلسات )تؤدم إلى اإلعتداء عمى الماؿ العاـ 
. تخاذ ىذه االحتياطات الكاجبة لمنع حدكثيا مستقببلإالعمؿ عمى معالجة ىذه اإلنحرافات ك- 
. تيدؼ إلى تحسيف سير المصالح العمكمية كذلؾ بمحاربة البيركقراطية كالتماطؿ اإلدارم- 
ستخداـ الكسائؿ البشرية كالمادية مف طرؼ األجيزة اإلدارية إالظركؼ التي يتـ فييا  التحقيؽ في- 

. لمدكلة كاإلقتصادية
عبد الكريـ ك العسكرم، الرقابة المالية عمى )  :ما يتعلق بالنسبة للرقابة المالية فتيدف إلى أما في

 (165، صفحة 2008األمكاؿ العامة ، 
 .اإلثباتالتأكد مف صبلحية العمميات المالية، كالتحقؽ مف صحة الدفاتر كالسجبلت كمستندات الثبكتية - 
 التأكد مف عدـ تجاكز الكحدات النقدية في اإلنفاؽ، كحدكد اإلعتمادات المقررة مما يستمـز مراجعة - 

.  مستندات الصرؼ، كصحة تكقيع المككؿ ليـ سمطة اإلعتماد
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عممية التفتيش المالي كالتي يقـك بيا جياز إدارم تابع لكزارة المالية تعتبر ىذه األىداؼ مف أقدـ  -

 :أىداؼ الرقابة المالية، أما األىداؼ الحديثة فتتمثؿ فيما يمي
.  التأكد كفاية المعمكمات كاألنظمة كاإلجراءات المستخدمة- 
 .لتزاـ اإلدارة في تنفيذىا لمميزانية كفقا لمسياسة المعتمدةإمدل - 
 .بياف آثار التنفيذ عمى مستكل النشاط اإلدارم كاتجاىو- 
. نفاؽ كالنتائج المترتبة عف ىذا التنفيذاإلالربط بيف التنفيذ كما يتخممو مف - 
 

 على النفقات العمومية أسس وخطوات الرقابة : المطلب الثاني
لكي تككف الرقابة فعالة كمحققة لؤلىداؼ المذككرة سابقا يجب عمينا مراعاة مجمكعة مف األسس 

: كالخطكات المدركسة كالمحددة مسبقا، كالتي يمكف تبيانيا فيما يمي
 . األسس التي تقوم علييا الرقابة-أوال 

يجب أف تقـك في أم منظمة كخاصة في مؤسسات الصحة نظرا لحساسيتيا عمى مجمكعة مف األسس 
 (248، صفحة 2002عبد الكريـ، )  :أىميا

تستخدميا اإلدارة  تناسب الرقابة مع طبيعة النشاط، ظركؼ كمقتضيات العمؿ اإلدارم أساليب الرقابة التي
المركزية تختمؼ عف أساليب الرقابة المستخدمة في اإلدارة البلمركزية، حيث يجب أف تمارس الرقابة في 

كتشاؼ اإلنحرافات أك األخطاء في الكقت المناسب، حتى يمكف عبلج إالكقت المناسب بحيث تساىـ في 
 .ستفحالو مما يؤدم إلى تكاليؼ إضافيةإالمكقؼ قبؿ 

 ىي تعني أف تككف المعايير المحددة لمرقابة مكضكعية بحيث ال يتدخؿ العامؿ الذاتي :الموضوعية -1
في الرقابة، كأف تككف المعايير كمية يمكف قياسيا، فيجب أف يككف المراجع أك المراقب مستقبل في 

. شخصيتو كتفكيره في كؿ ما يتعمؽ بإجراءات العمؿ
 يجب أف يتميز النظاـ الرقابي بالمركنة كأف يككف قابؿ لمتعديؿ كفؽ الظركؼ المتغيرة :المرونة -2

لمعمؿ، ككذلؾ يجب أف يتصؼ بالكضكح كالبساطة ككذلؾ كبأقؿ تكمفة بحيث ال يشكؿ عبئا إقتصاديا 
ككذلؾ يجب أف يقدـ النظاـ الرقابي اإلجراءات الكاجب إتخاذىا لتصحيح . عمى المؤسسة الصحية

األكضاع كمعالجة األخطاء كىذا يعني أف النظاـ الرقابي يجب أف ال يقتصر عمى إكتشاؼ األخطاء 
كاالنحرافات عف الخطط المكضكعة، بؿ مف الكاجب أف يككف مثمرا كيبيف الطرؽ كاإلجراءات 

. التصحيحية المساعدة عمى اتخاذ القرار
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، صفحة 2002عبد الكريـ، ) :تنطكم عممية الرقابة عمى الخطكات التالية: خطوات الرقابة- ثانيا
248) 

تحٍث ذشٍش انًؼاٌٍش ػهى انًقاٌٍظ انًىضىػٍح انرً ذغرخذو نقٍاط انُرائج  :تحديد المعايير الرقابية-1

انفؼهٍح فً انًُظًح ورنك تىضغ يؼذالخ يؼٍُح نألداء، وذحرىي هزِ انًؼاٌٍش ػهى وحذاخ ػًم يحذدج 

 .نقٍاط كًٍح انؼًم، يغرىاِ وانضيٍ انالصو نألداء 
بعد تحديد المعايير الرقابية، يجب قياس األداء الفعمي ثـ مقارنتو بذلؾ المعايير كالمعدالت : قياس األداء

. السابؽ ككضعيا كىذه المطابقة تمكننا مف معرفة أك اكتشاؼ مدل االنحراؼ
كتشاؼ األخطاء إىذه الخطكة تأتي بعد : كتشافياإتصحيح األخطاء أو اإلنحرافات التي تم - 3

كاإلنحرافات كدراستيا كتحميميا لمعرفة أسبابيا كالعكامؿ التي أدت إلييا ثـ تصحيح ىذه اإلنحرافات، كقد 
يتمثؿ ىذا التصحيح في إعادة تكزيع المياـ أك تكضيح الكاجبات أك عف طريؽ اإلختيار األفضؿ 

 .عف طريؽ تكجيو العامميف كذلؾ شرح العمؿ ليـ أك لممرؤكسيف أك تنظيـ برامج تدريبية لمعامميف،
 

 ةأنواع الرقابة على النفقات العمومي: المطلب الثالث
 :لتالية الرقابة عمى النفقات العمكمية إلى أنكاع اتقسـ

 03شكل رقم 
 أنواع الرقابة على النفقات العمومية

 
 
 
 
 
 
 
 

  مف إعداد الطالبيف:المصدر

 
 

 أنواع الرقابة ػلى النفقات الؼمومية

 انشقاتح انثؼذٌح انشقاتح أثُاء انرُفٍز انشقاتح انقثهٍح

المراقب 
 المالي

المحاسب 

اإلداسٌح انغٍاعٍح الؼمومي
  

 
 

 

 انقضائٍح
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  الرقابة القبلية - أوال

تمارس الرقابة القبمية لدل الرقابة المالية، حيث يعد المراقب المالي العكف المكمؼ مف طرؼ كزارة المالية 
قانكنا لمراقبة إجراءات اإللتزاـ لمنفقات العامة، كيكمؼ بإجراء الرقابة المسبقة عمى ميزانية المؤسسات 

 (2020، 4مقياس المحاسبة العمكمية، محاضرة رقـ ): كاإلدارات التابعة لمدكلة كتككف ىذه الرقابة عمى 
 .كالترقيات الميني لممكظؼ فيما يخص المرتبات قرارات التعييف كالتثبيت كالقرارات الخاصة بالمسار• 
. الجداكؿ اإلسمية كالتي تعد عند إقفاؿ السنة المالية• 
 .الجداكؿ األصمية األكلية التي تعد بداية كؿ سنة المعدلة كالمكممة• 
. كؿ أشكاؿ االلتزامات باإلنفاؽ المالي• 
الشخص المكمؼ بالرقابة كالكقكؼ عمى " يعرؼ المراقب المالي عمى أنو: تعريف المراقب المالي -1

عممية تنفيذ النفقات يعيف بمكجب قرار كزارم كيقـك بمساعدتو مراقبيف مالييف مساعديف يتـ تعيينيـ 
 "مف طرؼ كزير المالية

تتمثؿ ميمة المراقب المالي في الحرص عمى تطبيؽ التشريع كالتنظيـ : ميام المراقب المالي 
 (2020، 4مقياس المحاسبة العمومية، محاضرة رقم ) :المتعمؽ بالميزانية العامة كيكمؼ بيذا كما يمي

 دارتيا  تنظيـ مصمح  . ة المراقبة المالية كا 
  تنفيذ األحكاـ القانكنية ك التنظيمية الممتـز بيا . 
 القياـ بأم ميمة أخرل مترتبة عف عمميات الميزانية. 
 تمثيؿ الكزير المكمؼ بالمالية لدل لجاف الصفقات العمكمية كالمجالس اإلدارية كمجالس تكجيو  

. المؤسسات العمكمية
 طات تكجو إلى الكزير المكمؼ بالماليةا إعداد تقارير سنكية عف النش. 
 المشاركة في دراسة كتحميؿ النصكص التشريعية كالتنظيمية المبادر بيا مف المديرية العامة لمميزانية . 

-92المرسـك التنفيذم  ) : إلىإن المراقب المالي مكلف إلى جانب الصالحيات والميام المخولة إليو
  (23 مادة 414

 يقكـ بمسؾ تعداد المستخدميف كمتابعتو حسب كؿ باب مف أبكاب الميزانية . 
  يمسؾ سجبلت تدكيف التأشيرات كالرفض . 
 يمسؾ محاسبة اإللتزامات حسب الشركط المحددة. 
. محاسبة االلتزامات تيدؼ إلى تحديد مبمغ اإللتزاـ بالنفقات المنفذة كمبمغ األرصدة المتكفرة إف 
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مقياس ) :تتمثؿ نتائج رقابة المراقب المالي في أربع نقاط نقاط أساسية: نتائج رقابة المراقب المالي -2

 .(2020، 4المحاسبة العمكمية، محاضرة رقـ 
 ستمارة اإللتزاـ كعندإ تنتيي رقابة النفقات الممتـز بيا بتسميـ تأشيرة تكضع عمى :منح التأشيرة- أ

. اإلقتضاء عمى الكثائؽ الثبكتية عند تكفر شركط اإللتزاـ المذككرة سابقا 
 كتككف اإللتزامات غير قانكنية مكضكع رفض مؤقت أك نيائي حسب كؿ: حالة الرفض المؤقت- ب

 :حالة، كيبمغ الرفض المؤقت في الحاالت التالية
 أم يحتكم عمى مخالفات قابمة لمتصحيحشقتراح اإللتزاـ مشكإ . 
  نعداـ أك نقصاف الكثائؽ الثبكتيةإ. 
 نسياف بياف ىاـ في الكثائؽ المرفقة. 
 الرفض النيائي كالذم يككف برفض المراقب المالي منح تأشيرة نيائيا كىذا :حالة الرفض النيائي- ج

 :ألحد األسباب التالية
 عدـ مطابقة اإللتزاـ لمقكانيف كالتنظيمات المعمكؿ بيا . 
 عدـ تكفر اإلعتمادات المالية كالمناصب المالية . 
  حتراـ اآلمر بالصرؼ لممبلحظات المدكنة في مذكرة الرفض المؤقتإعدـ. 
التغاضي في حالة الرفض النيائي لئللتزاـ بالنفقة يمكف لآلمر بالصرؼ أف يتغاضي عف  :التغاضي-د

ذلؾ تحت مسؤكليتو بمقرر معمؿ يعمـ بو الكزير المكمؼ بالمالية حيث يرسؿ الممؼ الذم يككف مكضكع 
حصكؿ التغاضي  التغاضي فكرا إلى الكزير المكمؼ بالمالية كالكزير المعني حسب كؿ حالة كال يمكف

 :التالي
 نعداـ صفو األمر بالصرؼإ. 
 عدـ تكفر اإلعتمادات. 
  نعداـ التأشيرات أك اآلراء المسبقةإ. 
  نعداـ الكثائؽ الثبكتية التي تتعمؽ باإللتزاـإ. 
 التخصيص غير القانكني لئللتزاـ . 
 
 



 الرقابة البؼدية ػلى النفقات الؼمومية وهياكل تنفيذها

 وهياكل تنفيذها
 

 :لثانيا الفصل
  

35 
 

 
 الرقابة أثناء التنفيذ  -ثانيا

 كىي الرقابة التي يقـك بيا المحاسب العمكمي كتسمى كذلؾ بالرقابة اآلنية
 المكظؼ أك العكف العمكمي المرخص لو قانكنا"المحاسب العمكمي ىك : تعريف المحاسب العمومي -1

، كحتى يتمكف المحاسب العمكمي مف "لمتصرؼ في األمكاؿ العمكمية أك األمكاؿ الخاصة المنظمة
ممارسة ميامو الرقابية يجب اف يككف أكال متمتع بالصفة القانكنية البلزمة، إذ يعتبر في ىذا الصدد 
محاسبا عمكميا كؿ مكظؼ أك عكف معيف بمقتضى قرار كزارم صادر عف الكزير المكمؼ بالمالية 
يمارس بإسـ الدكلة أك الجماعات المحمية كالييئات العمكمية، عمميات تحصيؿ اإليرادات كصرؼ 

 .(2001حسف الصغير،  ) النفقات كحيازة كتداكؿ األمكاؿ كالقيـ المالية

طبقا لمقكانيف كالتنظيمات المعمكؿ بيا فإف المحاسب العمكمي يككف  :مسؤولية المحاسب العمومي -2
مسؤكال ماليا كشخصيا عمى كؿ إخبلؿ أك تقصير في أداء المياـ المنكطة بو، كأف يككف نقص في 
األمكاؿ كالقيـ، أك حدكث عجز مالي في الصندكؽ أك تسديد نفقات دكف كجو حؽ ككذالؾ كؿ نقص 

حسابي مستحؽ، فأم مخالفة يتـ إثباتيا بخصكص تسييره مف طرؼ الجيات المختصة بالتحقيؽ 
ترتب عمى المحاسب العمكمي شخصيا بأف يغطي بأمكالو الخاصة ما تـ رصده مف عجز أك نقص 

 .(312-91المرسـك التنفيذم )أك تدليس 
يقصد مف ذلؾ أف يتحمؿ المحاسب العمكمي المسؤكلية ىك بذاتو كشخصو  :المسؤولية الشخصية - أ

عندما يثبت كجكد مخالفة في إطار تنفيذه لممياـ كالعمميات المسندة إليو بمكجب القكانيف كالتنظيمات 
المعمكؿ بيا، كعميو فكؿ خطأ أك تقصير يصدر مف المصمحة أك الييئة التي يسيرىا المحاسب 

العمكمي، سكاء كاف الخطأ صادر منو أك مف أحد المكظفيف الذيف ىـ تحت مسؤكليتو، يككف ىك مف 
 .متحمؿ المسؤكلية كمحؿ المساءلة

 مف قانكف المحاسبة العمكمية 43     تجد فكرة المسؤكلية الشخصية أساسيا القانكني في نص المادة 
يككف المحاسب العمكمي مسؤكال شخصيا عف كؿ مخالفة في تنفيذ العمميات المشار : "التي نصت عمى

 .(43قانكف المحاسبة العمكمية مادة ) " مف ىذا القانكف36 ك35لييا في المادتيف إ
غني عف البياف أف مياـ المحاسب العمكمي مرتبطة دكما بالجانب المالي، لذلؾ  :المسؤولية المالية-ب

فكؿ خطأ أك تقصير سيترتب عنو حتما نقص في األمكاؿ أك القيـ أك تسديد غير مستحؽ، كىك ما يجعؿ 
المحاسب مسؤكال عف تغطية العجز الذم سببو بتعكيض األمكاؿ كالقيـ الضائعة أك الناقصة إلى الخزينة، 
إما مف  شركة التأميف التي تعاقد معيا المحاسب أك تعاضدية المحاسبيف العمكمييف، فإف لـ يمكنو ذلؾ  
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فبأمكالو الخاصة، كعادة ما تمنح لو مدة شير لتسكية الكضعية، مع اإلشارة أنو ليس بإمكانو إصبلح 
الكضعية، فبمجرد ثبكت كجكد خمؿ في الحسابات يجب عميو التعكيض، غير أنو يمكنو الرجكع عف 

 .المستفيد الحقيقي في حالة كجكد دفع غير مستحؽ أك نفقة غير مبررة، بما لو مف صبلحيات تتبع الديف
 .(18، صفحة 2015-2016حرفكش ليمو كأفركاح فركجو، )

يستطيع المحاسب العمكمي أف يتكلى المسؤكلية عند : حاالت التخفيؼ مف مسؤكلية لممحاسب العمكمي
رفضو لمدفع، كذلؾ إثر قياـ اآلمر بالصرؼ بإجراء التسخير، الذم ىك بمثابة كسيمة قانكنية لؤلمر 

بالصرؼ لمكقكؼ ضد الرفض النيائي لممحاسب العمكمي لمنحو تأشيرة دفع النفقة، حيث يقـك اآلمر 
-90بالصرؼ بتكجيو األمر كتابيا كتحت مسؤكليتو ليجبر المحاسب عمى الدفع عمبل بأحكاـ القانكف رقـ 

 المتعمؽ بالمحاسبة العمكمية، عمى أف يتكجب عمى المحاسب إببلغ السمطات الكصية كتزكيدىا بممؼ 21
 .كامؿ يخص العممية، كالتي بدكرىا ترفع الممؼ لكزارة المالية

رتكابو خطأ أك تقصير، فيككف لو طمب تخفيؼ إكقد يترتب في حاالت معينة المسؤكلية عمى المحاسب 
مف الكزير المكمؼ  المسؤكلية مف خبلؿ اإلجراء الرجائي، الذم يطمب مف خبللو المحاسب المسؤكؿ 

براءه المبالغ المسندة عمى عاتقو سكاء كميا أك جزئيا، عمى أف يأخذ الكزير المكمؼ بالمالية إبالمالية 
 . (312-31 رقـ 10مادة ) الكضعية المالية لممحاسب ككذا مدل جسامة الخطأ

إف رقابة المحاسب العمكمي تنتيي إما بحالة مف الحالتيف إما قبكؿ :  نتائج رقابة المحاسب العمومي -3
ما رفضو، ككما رأينا سابقا أف لرقابة المراقب المالي حدكد كذلؾ األمر بالنسبة لرقابة  الدفع كا 

 (2020، 4مقياس المحاسبة العمكمية، محاضرة رقـ ) .المحاسب العمكمي
 إف المحاسب العمكمي كبعد التأكد مف قانكنية كشرعية النفقة، كبعد أف يسقط عمييا :قبول الدفع - أ

 المتعمؽ 21-90الرقابة السابقة الخاصة بو، كذلؾ بالتحقؽ مف جميع الشركط الكاردة في القانكف 
بالمحاسبة العمكمية، بعد كؿ ذلؾ فيك ممـز بدفع كتسديد النفقات الشرعية، كذلؾ بناء عمى نص المادة 

ستيفاء الشركط السابقة يقـك المحاسب العمكمي بالدفع كيككف إ مف القانكف نفسو ، بعد التأكد مف 37
 .مسؤكال شخصيا كماليا عمى العمميات المككمة إليو

 أك ال تستكفي البعض 36 ،35 إف النفقات التي ال تحقؽ الشركط الكاردة في المادتيف :رفض الدفع-  ب
ببلغ ا مر آلمنيا فإف مصيرىا ىك الرفض، أم أف المحاسب يمتنع عف دفع مبمغ النفقة، كيقكـ بإعبلـ كا 

. بالصرؼ بيذا القرار مع تبياف أسباب عدـ التسديد
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إما تصحيح األخطاء كالمخالفات بعد تمقيو :  خياريفـ بعد عممية الرفض يجد اآلمر بالصرؼ نفسو أما

ما المجكء إلى كسيمة قانكنية ىي عممية التسخير كالتي تعتبر حد مف  مقرر المحاسب العمكمي بالرفض، كا 
. حدكد رقابة المحاسب العمكمي

مر بالصرؼ أف يطمب آلإذا رفض المحاسب العمكمي القياـ بالدفع، يمكف ؿ: التسخير وصرف النظر- ج
متثؿ أمنو كتابيا كتحت مسؤكليتو أف يصرؼ النظر عف ىذا الرفض، حيث أف المحاسب العمكمي إذا 

لمتسخير تبرأ ذمتو مف المسؤكلية الشخصية كالمالية، كعميو إرساؿ تقرير إلى الجيات المعنية غير أنو 
 :يجب عمى كؿ محاسب أف يرفض اإلمتثاؿ لمتسخير إذا كاف الرفض معمبل

    .عدـ تكفر اإلعتمادات المالية كعدـ تكفر أمكاؿ في الخزينة - 
 .نعداـ تأشيرة مراقبة النفقات المكظفة أك تأشيرة لجنة الصفقات المؤىمةإ - 
 .برائي إطابع النفقة غير  - 

ختصيا المشرع لؤلمر بالصرؼ قصد صرؼ نظر المحاسب عف رفضو أإف التسخير ىي كسيمة قانكنية 
 مف قانكف المحاسبة العمكمية، حيث يقـك اآلمر بالصرؼ بعد تمقيو لقرار 47لمدفع حسب نص المادة 

الرفض بالكتابة إلى المحاسب طالبا منو التنازؿ كصرؼ النظر عف قرار رفضو الدفع، كذلؾ تحت 
، يتمثؿ في رفع رالمسئكلية الكاممة لؤلمر بالصرؼ، كدكر المحاسب في ىذه الحالة بعد تمقيو لقرار التسخي

 يكما مف تاريخ إرساؿ قرار التسخير، حيث يكضح فيو األسباب التي 15تقرير إلى كزير المالية خبلؿ 
. أدت إلى رفض الدفع كيرفؽ ذلؾ بالكثائؽ المحاسبية

 
 الرقابة البعدية- ثالثا

تقـك بيذه الرقابة ىيئات أساسية كالتي تتمثؿ في المفتشية العامة المالية كيكمف دكرىا األساسي في مراقبة 
التسيير المالي كالمحاسب لمصالح الدكلة كالجمعات المحمية، كيقـك مجمس المحاسبة أيضا برقابة بعدية إذ 

 بعدية رقابية تأكد مف مطابقة العمميات المحاسبية كالمالية لمقكانيف كالتنظيمات المعمكؿ بيا كىك ىيئوم
، أما رقابة المجالس الشعبية المحمية فيي كىيئة قضائية في آف كاحد إذ يمكنو إقرار العقكبات إذا تـ إثباتيا

  .تتعمؽ برقابة البرلماف كتككف عمى ميزانية الدكلة أك غيرىا مف القضايا الكطنية
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النفقات العموميةالرقابة البعدية على  أنواع :المبحث الثاني  

 
 الرقابة اإلدارية : المطلب األول

 -80 بمكجب المرسـك رقـ 1980أنشئت سنة التي المفتشية العامة لممالية تنفذ الرقابة اإلدارية مف قبؿ 
 كالذم كاف المحدد لتنظيميا كسيرىا كصبلحياتيا، قبؿ صدكر المرسـك 1980 المؤرخ في أكؿ مارس 53

 كالمتضمف تنظيـ ىياكميا المركزية؛ كالمحدد لتنظيـ 1992 جانفي 20 المؤرخ في 32-92التنفيذم رقـ 
 كالمحدد 1992 فيفرم 22 المؤرخ في 78-92مصالحيا الخارجية كصبلحياتيا؛ كالمرسـك التنفيذم رقـ؛ 
ستثناء مادتو األكلى المتعمقة إ، ب53-80لصبلحياتيا، كالبلغي في نفس الكقت ألحكاـ المرسـك رقـ 

 أعضائيا  كىذا يعني،بإحداث المفتشية كالتي تنص عمى أنيا تكضع تحت السمطة المباشرة لكزير المالية
 لنفس التسمسؿ اإلدارم المطبؽ عمى مكظفي كزارة المالية اآلخريف، كىك ما يضمف ليـ نكعا ال يخضعكف 

 .مف اإلستقبللية في أداء مياميـ
الذم يسير عمى تنفيذ أعماؿ الرقابة كالدراسات كالتقكيـ ( Chef) يدير المفتشية العامة لممالية رئيس 

 (142، صفحة 2003مسعي، )  . ككسائميا األخرلالمككمة إلييا، كيطمع بمياـ تسيير مستخدمييا
 

تمؾ الرقابة التي تمارسيا ىيئات اإلدارة العامة عمى بعضيا البعض فيي رقابة  أيضا ىيالرقابة اإلدارية 
كلعؿ أىـ صكر الرقابة اإلدارية ، دكائر خاصة بذلؾكتتـ داخؿ السمطة التنفيذية التي تحدث ليذا الغرض  

كتمؾ التي تمارسيا المفتشية  )الرئاسية  الداخمية في مجاؿ المالية العامة خصكصا، ىي الرقابة السممية أك
إلى  (الداخمية)رقابة اإلدارية اؿتيدؼ ك( العمكميةالتربية الكطنية عمى محاسبة المؤسسات  العامة لكزارة

كأىـ أنكاع ىذه  (كقائية ىي رقابة)كتفادييا كمعالجتيا قبؿ حدكثيا  كشؼ كتحميؿ المشاكؿ الممكف حدكثيا
  :الرقابة ما يمي

 04شكل رقم 
 مخطط ألنواع الرقابة اإلدارية

 
 
 
 
 
 

  مف إعداد الطالبيف:المصدر

 الرقابة اإلدارية

رقابة المحاسب 
 العمومي

الرقابة 
يةئالوصا  
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 عمى المحاسب العمكمي أف يمارس بدكره صبلحيات الرقابة عمى كؿ ممؼ: رقابة المحاسب العمومي 

 كيمكنو النفقات المقدمة،ك بالتأكد مف شرعية النفقة العمكمية بعد قيامو بالتحقؽ مف مدل شرعيتيا،
 .القياـ بالدفع أك التسديد عف طريؽ اإلجراءات التي سمؼ ذكرىا رفض

 تمعب السمطة الكصية دكرا ىاما في المراقبة عمى الميزانية العمكمية كجعميا تحقؽ : الرقابة الوصانية
بالنسبة لممؤسسات العمكمية ذات الطابع  األىداؼ االقتصادية كاالجتماعية خدمة لكافة المكاطنيف،
 (الخ...كالتربية كالصحة )اإلدارم نجد المفتشيات العامة لممالية التابعة لمكزارات 

 
الرقابة القضائية: المطلب الثاني  

 1976بمكجب دستكر  تنجز الرقابة القضائية عمى النفقات العمكمية مف قبؿ مجمس المحاسبة الذم أنشئ
كتتمثؿ ميمتو في   مكمؼ بالمراقبة البعدية22/11/1976 المؤرخ في 97-76عف طريؽ األمر رقـ 

أم  )مراقبة كؿ العمميات المالية لمدكلة التي تتعمؽ بتنفيذ الميزانية كلكف ىذا المجمس لـ يظير إلى النكر 
 .1980إال عاـ  (لـ يتأسس ميدانيا

: كخضع في تسييره لمتغيرات المتتابعة التالية
 الذم أعطى لو اإلختصاص اإلدارم كالقضائي لممارسة 1980 المؤرخ في فاتح مارس 05-80 القانكف 

رقابة شاممة عمى الجماعات كالمرافؽ كالمؤسسات كالييئات التي تسير األمكاؿ العمكمية أك تستفيد منيا 
. ميما يكف كضعيا القانكني

ستثنى مف مراقبتو أ الذم حصر مجاؿ تدخمو حيث 1990 ديسمبر 4 المؤرخ في 32-90 القانكف 
.  كجرده مف صبلحياتو القضائية المؤسسات العمكمية كالمرافؽ العمكمية ذات الطابع الصناعي كالتجارم

ختصاصو ليشمؿ رقابة كؿ األمكاؿ إ الذم كسع مجاؿ 17/07/1995 المؤرخ في 20-95 األمر 
. العمكمية ميما يكف الكضع القانكني لمسيرم ىذه األمكاؿ أك مستفيدييا

يزانيتو ـيتمتع مجمس المحاسبة باإلستقبللية في التسيير يخضع ىك اآلخر لقكاعد المحاسبة العمكمية في 
 .21-90 مف القانكف 01المادة 
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يعتبر مجمس المحاسبة المؤسسة العميا لمرقابة البعدية ألمكاؿ : رقابة القضائية لمجلس المحاسبةال_أوال

 17/07/1995ؤرخ في  الـ20 -95 مف األمر02الدكلة كالجماعات اإلقميمية كالمرافؽ العمكمية المادة 
 كالمتعمؽ بمجمس المحاسبة، ك يتمتع 26/08/2010مؤرخ في اؿ 02-10معدؿ ك متمـ باألمر رقـ 

 .(03 مادة 20-95قانكف ) المجمس بإختصاص إدارم كقضائي في ممارسة المينة المككمة إليو
 

 ينظر بعديا في مدل صحة اإليرادات كالنفقات كفي حسف :اإلجراءات الرقابية لمجلس المحاسبة_ثانيا
بعد التبميغ في الميداف أك عمى أساس الكثائؽ المقدمة مع اتخاذ  بصفة فجائية أك تسيير األمكاؿ العمكمية،

 14المادة  كؿ اإلجراءات الضركرية ك يتمتع بحؽ اإلطبلع كبصبلحيات التحرم المنصكص عمييا في
لضماف سرية تحقيقاتو كتحرياتو، لذا يجب أف تمنح لو كؿ كثيقة يطمبيا أك معمكمة يراىا ضركرية لمقياـ 

.  (6، صفحة 14 مادة 25-95قانكف ) برقابتو
 كما تسمـ مبلحظات المجمس إلى السمطة السممية كتابية كحضكرية تككف إجراءات رقابة مجمس المحاسبة 

 إلى أم عكف في الجماعات كالييئات سمطة اإلستماعلممؤسسة الخاضعة لمرقابة كلمجمس المحاسبة 
 كما أف لو حؽ الدخكؿ إلى كؿ المحبلت التي تشمميا أمبلؾ جماعة عمكمية 55الخاضعة لرقابتو المادة 

. 56المادة  أك ىيئة خاضعة لرقابة مجمس المحاسبة عندما تتطمب التحريات ذلؾ
إلجراء التحريات كالتدقيقات كالمراجعات يعيف رئيس الغرفة مقررا ليذا الغرض، يقـك رئيس الغرفة بإرساؿ ك 

التقرير إلى الناظر العاـ لتقديـ استنتاجاتو ثـ يعرض الممؼ بكاممو عمى تشكيمة المداكلة لمبت فيو إما 
. العكسية نيائي في حالة عدـ إثبات كجكد أية مخالفة أك بقرار مؤقت في الحالة بقرار

 يبمغ القرار المؤقت إلى المحاسب لمرد عميو خبلؿ شير ك بعد تقديـ الناظر العاـ إلستنتاجاتو الكتابية 
يجعمو  في الممؼ بقرار نيائي بأغمبية األصكات مما (الغرفة)كبعد المداكلة ثبت التشكيمة المختصة 

خاضعا لفكرة القرار المزدكج، يتمتع القرار النيائي بالصيغة التنفيذية كما ىك الشأف بالنسبة لقرارات 
 .الجيات القضائية

 يمنح مجمس المحاسبة إلى المحاسب الذم لـ يتـ تسجيؿ أية مخالفة عمى مسؤكليتو، يمنحو القرار 
 .النيائي لئلبراء 

 إذ الحظ مجمس المحاسبة أثناء ممارسة رقابتو كقائع يمكف كصفيا كصفا جزائيا يرسؿ الممؼ إلى 
النائب العاـ المختص إقميميا بغرض المتابعات القضائية كيطمع كزير العدؿ كيشعر بيذا اإلرساؿ 

 .(27 مادة 20-95األمر ) األشخاص المعنييف كالسمطة التي يتبعكنيا
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  (.32 المادة )يسند دكر النيابة العامة إلى الناظر العاـ لمجمس المحاسبة 

  نو إذا كشؼ أ المتعمؽ بػ تنظيـ كسير مجمس المحاسبة عمى 32/90 مف القانكف97 تنص المادة
الممؼ مكضكع التحقيؽ كجكد أعماؿ إجرامية مضرة بالخزينة العمكمية يقـك المراقب المالي لمجمس 

 .المحاسبة بإعبلـ السمطات المعنية كيبمغ النائب العاـ المختص إقميميا كيرسؿ إليو الممؼ
 

 مف المرسـك 02 طبقا لنص المادة :آجال دفع الوثائق لمجلس المحاسبة والعقوبات المطبقة _ثالثا
ف أ المتعمؽ باحكاـ تقديـ الحسابات إلى المجمس عمى 22/01/1996 مؤرخ في 56-96التنفيذم رقـ 

 جكاف مف السنة المكالية 30إيداع الحسابات المالية لدل كتابة ضبط مجمس المحاسبة يتـ في أجؿ أقصاه 
 .(1999، 02 مادة 56-96المرسـك تنفيذم رقـ ) لمميزانية المقفمة

الجريدة الرسمية لمجميكرية )  : منو عمى ما يمي61 في المادة 20-95 نص األمر :في حالة التأخير-1
 (06، صفحة 1995الجزائرية، 

    :كما يأتيكتحرر   1995 يػكلػيػك سنة 17 المؤرخ في 20 - 95 مػف األمػر رقـ 61 تػعػدؿ أحػكػاـ المػادة 
 دج ضػد 50.000 دج ك 5.000 يمكف مػجػمػس المػحػاسػبػة إصػدار غػرامػة مػالػيػة تػتػراكح بػ61المادة 

 المحػاسب المػتػسػبب في تػأخػيػر إيػداع حػسػابػات الػتػسػيػيػر أك عدـ إرساؿ الكثائؽ كالمستندات الثبكتية أك
 مػجػمس المحػاسػبػة أف يرسؿ إلى المحاسب أمػرا بتقديـ حسابو في األجؿ الذم يحددهؿعدـ تقديميا يمكف 

 دج عف  500لو، إذا انػقػضى األجػؿ المحػػد يػطػػؽ مػجػمس المحػاسػبػة إكػراىػا مػالػيػا عػمػى المػحػاسػب قػدره 
 . يكما60كػؿ يػـك تأخير لمدة ال تتجاكز 

 كفي نجازهإ   كعميو يجب عمى مقتصدم المؤسسات التربكية إرساؿ الحساب المالي فكر اإلنتياء مف 
 .أقرب األجؿ بعد غمؽ السنة المالية المنصرمة إلى كتابة الضبط لمجمس المحاسبة مرخصة

 
 المتعمؽ بتنظيـ 04/12/1990 المؤرخ في 32 /90ف األحكاـ الكاردة في نص القانكف أ مالحظةمع 

 منو التي تنص عمى أنو في حالة حدكث تأخر مطكؿ في تحكيؿ 60كسير مجمس المحاسبة كفي المادة 
الحسابات المالية كالكثائؽ الثبكتية المطمكبة يمكف المحاكـ الجزائية أف تصدر ضد المحاسب  المتسبب 

 دج عف كؿ شير تأخير، كذلؾ بناء عمى عريضة يقدميا 1.000.00في التأخير إكراىا ماليا يقدر بػ 
مجمس المحاسبة كيعد ىذا اإلكراه قاببل لمتطبيؽ ابتداء مف اليكـ الثبلثيف الذم يمي تبميغ المحكمة الجزائية  

. لغاءىا بمكجب التعديؿ المذككر أعبلهإقد تـ 
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كؿ رفض تػقػديـ أك إرسػاؿ الحػسػابػات  :رسال الحسابات والوثائقإفي حالة رفض تقديم أو - 2

كالمستندات كالكثائؽ إلى مػجػمػس المحاسبػة عنػد إجراء التدقيقات كالتػحػقػيػقػات يػعػرض مرتكبو لغرامة مالية 
 . (68 مادة 20-95األمر  )  دج50.000 دج ك5.000تتراكح بيف

 
 سنكات عمى إرتكاب 10عند إنقضاء مدة : لماليةا رقابة اإلنضباط في مجال تسيير الميزانية و_رابعا

 ال يمكف إصدار الغرامات المطبقة عمى المخالفات المرتكبة في 20-95 مف األمر90الخطاء المادة 
 سنكات مف تاريخ إرتكاب 10مجاؿ اإلنضباط في تسيير الميزانية كالمالية إذا تمت معاينة الخطأ بعد 

الخطأ سبؽ ك أف ذكرنا بأف لمجمس المحاسبة إختصاص قضائي  
 كعميو فإنو يكقع العقكبات المالية المتمثمة في إصدار الغرامات عمى المخالفات كاألخطاء المرتكبة في 

 20-95األمر)ا ق ذكرinfractions مخالفة 15مجاؿ اإلنضباط في تسيير الميزانية كالتي يصؿ عددىا إلى 
  (88مادة 

 
 الرقابة البعدية السياسية : المطلب الثالث

 الرقابية العامة عمى الحككمة كالتي ةينصرؼ مفيـك الرقابة السياسية أساسا إلى ممارسة البرلماف السمط
 كىك ما يمكنو مف التدخؿ ،مف بينيا حقو في اإلطبلع عمى كؿ ما يتعمؽ بكضعية المالية العامة في الدكلة

لفرض ما يراه ضركريا مف تدابير رقابية عمى تسيير األمكاؿ  (عف طريؽ التشريع)عند اإلقتضاء 
العمكمية، كبعبارة أخرل فإف البرلماف ككنو مسؤكال مباشرة أماـ المكاطنيف  ممـز بأف يضمف ليـ حسف 

 كتدخؿ في ىذا اإلطار مف باب ،إستعماؿ األمكاؿ التي يدفعكنيا لمخزينة العمكمية كمكمفيف بالضرائب
. ق تنفيذ ميزانية الدكلة مف طرؼ الحككمةتمراقب
أف صبلحيات المجالس الشعبية لمجماعات المحمية في مراقبة تنفيذ ميزانيات ىذه األخيرة يمكف  كما

 .(157، صفحة 2003مسعي، )إدراجيا أيضا ضمف الرقابة السياسية 

 
 
 
 
 



 الرقابة البؼدية ػلى النفقات الؼمومية وهياكل تنفيذها

 وهياكل تنفيذها
 

 :لثانيا الفصل
  

43 
 

 
 ىياكل تنفيذ الرقابة البعدية : المبحث الثالث

 :تتمثؿ ىياكؿ الرقابة البعدية في ىيئات مختمفة مفصمة كمايمي
 

  المفتشية العامة للمالية:المطلب األول
 05شكل رقم 

 مخطط حول المفتشية العامة المالية: العنوان
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 

  مف إعداد الطالبيف:المصدر
 

 
إف ىذه الييئة الرقابية تمارس ميمتيا الرقابية عمى التسيير : مجال اختصاص المفتشية العامة: أوال

المالي كالمحاسبي لمصالح الدكلة كالجماعات اإلقميمية ككذا الييئات كالمؤسسات الخاضعة لقكاعد 
المحاسبة العمكمية كأضاؼ المرسـك أف المفتشية العامة لممالية تمارس الرقابة أيضا عمى المؤسسات 

العمكمية ذات الطابع الصناعي كالتجارم كىيئات الضماف اإلجتماعي التابعة لمنظاـ العاـ كاإلجبارم ككذا 
ضاؼ أالجماعات اإلقميمية ككذا الييئات كالمؤسسات الخاضعة لقكاعد المحاسبة العمكمية ك ىيئات

مجال اختصاص المفتشية 
 العامة

 المفتشية العامة للمالية

صالحيات المفتشية العامة 
 المالية

 

نتائج عملية المراجعة 
 والمراقبة

 

تدخالت المفتشية العامة 
ماليةال  

انشقاتح 

 انذائًح

انشقاتح 

 انظشفٍح
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المرسـك أف المفتشية العامة لممالية تمارس الرقابة أيضا عمى المؤسسات العمكمية ذات الطابع الصناعي 
كالتجارم كىيئات الضماف اإلجتماعي التابعة لمنظاـ العاـ كاإلجبارم ككذا الييئات ذات الطابع اإلجتماعي 

عمكمية أخرل  أكالييئات العمكمية، باإلضافة إلى كؿ مؤسسة كالثقافي التي تستفيد مف مساعدة الدكلة
 . (02 مادة 272/08المرسكـ ) ميما كاف نظاميا القانكني

ك الجمعيات بمناسبة حمبلت أستعماؿ المكارد التي جمعتيا الييئات إكما تراقب المفتشية العامة لممالية، 
  تضامنية كالتي تطمب الييبة العمكمية، خصكصا مف أجؿ دعـ القضايا اإلنسانية كاإلجتماعية كالعممية

 .كالرياضية كالتربكية كالثقافية
 

تتمثؿ تدخبلت المفتشية العامة لممالية في مياـ الرقابة أك  : صالحيات المفتشية العامة المالية-ثانيا
 :التحقيؽ أك الخبرة كالتي تقـك حسب الحالة عمى ما يمي التدقيؽ أك التقييـ أك

 سير الرقابة الداخمية كفعالية ىياكؿ التدقيؽ الداخمي. 
 شركط تطبيؽ التشريع المالي كالمحاسبي. 
 التسيير المالي كالمحاسبي كتسيير األمبلؾ. 
 إبراـ الصفقات كالطمبات العمكمية كتنفيذىا . 
 دقة المحاسبات كصدقيا كانتظاميا . 
 مستكل اإلنجازات مقارنة مع األىداؼ. 
 شركط تعبئة المكارد المالية. 
  ستعماؿ كسائؿ السيرإعتمادات الميزانية كإتسيير. 
 ستعماؿ المساعدات كاإلعانات التي تقدميا الدكلة كالجماعات اإلقميمية كالييئاتإشركط منح ك 

 .كالمؤسسات العمكمية
كلتمكيف الكحدات العممية لممفتشية العامة لممالية مف إتماـ المياـ المككمة إلييا، يتعيف عمى مسؤكلي  

 :المصالح كالييئات المراقبة القياـ بما يأتي
 اإلجابة عمى طمبات المعمكمات المقدمة. 
 إبقاء المحادثيف في المناصب طيمة مدة الميمة.  
كال يمكف لمسؤكلي المصالح أك الييئات الخاضعة لرقابة المفتشية العامة لممالية، ككذا األعكاف  

حتراـ الطريؽ إالمكضكعيف تحت سمطتيـ، أف يتممصكا مف الكاجبات المنصكص عمييا أعبله، محتجيف ب
 .السممي، السر الميني، أك أيضا الطابع السرم لممستندات الكاجب فحصيا أك العمميات البلـز رقابتيا
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 تتدخؿ إما عف طريؽ الرقابة الدائمة التي تمارسيا كفقا لبرنامجيا :ماليةال تدخالت المفتشية العامة -ثالثا

السنكم أك بطمب مف السمطات كالييئات المؤىمة  
تقـك المفتشية العامة لممالية بالرقابة الدائمة في حالة القياـ بعمميات الفحص كالمراقبة : لرقابة الدائمةا-1

الدكرية في إطار تنفيذ البرنامج السنكم، حيث تحدد عمميات الرقابة لممفتشية في برنامج سنكم يعد 
 كيتـ تحديد ىذا البرنامج حسب ،كيعرض عمى الكزير المكمؼ بالمالية خبلؿ الشيريف األكليف مف السنة

األىداؼ المحددة كتبعا لطالبات أعضاء الحككمة أك الييئات كالمؤسسات المؤىمة، كما تقـك في ىذا 
اإلطار دكريا برقابة مكسعة كبتفتيش مصالح اإلدارات كالييئات المكضكعة تحت سمطة أك كصاية الكزير 

 كتتمثؿ تدخبلت المفتشية العامة ،المكمؼ بالمالية، ككذا بتقرير نشاط كفعالية المصالح الرقابية التابعة لو
 :لممالية فيما يمي

 تقييـ أداءات أنظمة الميزانية. 
 التقييـ االقتصادم كالمالي لنشاط شامؿ أك قطاعي أك فرعي أك لكياف اقتصادم  . 
 لتدقيؽ أك الدراسات أك التحقيقات أك الخبرات ذات الطابع االقتصادم كالمالي كالمحاسبي .
 نظاميا ستغبلؿ المصالح العمكمية مف طرؼ المؤسسات اإلمتيازية، ميما كافإتقييـ شركط تسيير ك. 

المتعمقة بيا،  كما يمكف لممفتشية العامة لممالية أف تقـك بتقييـ شركط تنفيذ السياسات العمكمية ككذا النتائج
 :كبيذه الصفة تكمؼ خصكصا بما يأتي

  القياـ بالدراسات كالتحاليؿ المالية كاالقتصادية مف أجؿ تقدير فاعمية كفعالية إدارة كتسيير المكارد
 .المالية كالكسائؿ العمكمية األخرل

 جراء دراسات مقارنة كتطكيرية لمجمكعات قطاعات أك ما بيف قطاعات إ. 
  تقييـ تطبيؽ األحكاـ التشريعية كالتنظيمية ككذا تمؾ المتعمقة بالتنظيـ الييكمي، كذلؾ مف ناحية تناسقيا

 .كتكيفيا مع األىداؼ المحددة
 كتحميؿ  تحديد مستكل اإلنجازات مقارنة مع األىداؼ المحددة، كالتعرؼ عمى نقائص التسيير كعكائقو

. أسباب ذلؾ
 ىي تمؾ التي تمارسيا خارج برنامجيا المحدد سنكيا كما يميز ىذه الرقابة ىك أف تتـ :الرقابة الظرفية-2

أثناء تنفيذ قانكف المالية لمسنة عمى عكس الرقابة الدائمة التي تتـ بعد إقفاؿ السنة المالية كىذا ما يجعميا 
رقابة بعدية، كمف ىنا يمكننا القكؿ أف المفتشية العامة لممالية تتدخؿ إما أثناء تنفيذ قانكف المالية السنكم 

 .(9-8، الصفحات 2020، 4مقياس المحاسبة العمكمية، محاضرة رقـ ) .أك بعد تنفيذه
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كتشاؼ ثغرات أك تأخرات ىامة في محاسبة الييئة المراقبة إعند : نتائج عملية المراجعة والمراقبة- رابعا

يطمب مسؤكلك الكحدات العممية لممفتشية العامة لممالية مف المسيريف المعنييف القياـ بدكف تأخر بأعماؿ 
ختبلال إيف ىذه المحاسبة أك إعادة ترتيبيا عند حالة كجكد ىذه المحاسبة أك ككنيا تعرؼ تأخيرا أك حست

 .بحيث ال يستطيعكف القياـ بالفحص كبالمراقبة التي أصبحت مستحيمة
بتحرير محضر قصكر يرسؿ إلى السمطة السممية أك الكصية  (المفتشية العامة لممالية) يقـك المسؤكلكف 

ينيا سك تحأالمختصة، كعمى السمطة السممية أك الكصية أف تأمر بإعادة إعداد المحاسبة المقصكدة 
كالمجكء إلى الخبرة عند االقتضاء، ك يجب إعبلـ المفتشية العامة لممالية بالتدابير ك اإلجراءات المتخذة 

 .دفي ىذا الصد
 تـ تكسيع صبلحيات المفتشية العامة لممالية، كما زكدت بتنظيـ 272/ 08كمع ظيكر المرسـك التنفيذم 

جديد في ىياكميا المركزية، ك إضافة إلى ىياكميا المركزية فقد تـ تزكيدىا بيياكؿ خارجية عمى شكؿ 
تيزم كزك - عنابة- قسنطينة- سطيؼ - كىراف:  كاليات ىي10مفتشيات جيكية تقع مقراتيا ب 

 (2، صفحة 2008، 272-08المرسـك تنفيذم ) األغكاط كرقمة- سيدم بمعباس- تممساف-مستغانـ
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  مجلس المحاسبة:المطلب الثاني
تمارس المياـ الرقابية لمجمس المحاسبة مف طرؼ قضاة : تشكيل مجلس المحاسبة ومستخدموه: أوال

 :يشكمكف سمكا يحتكم عمى ثبلث رتب
 06شكل رقم 

تشكيل مجلس المحاسبة ومستخدموهمخطط   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  مف إعداد الطالبيف:المصدر

إضافة إلى القضاة أعضاء مجمس المحاسبة، ىناؾ سمؾ المدققيف المالييف المكمفيف بمساعدة القضاة في 
غير ) كما يمكف أف يشارؾ في األعماؿ الرقابية ،القياـ بعمميـ، كال سيما في مجاؿ تدقيؽ الحسابات

مكظفكف منتدبكف لدل المجمس مف مختمؼ اإلدارات كالمؤسسات العمكمية، كذلؾ حسب  (القضائية
أما بقية مستخدمي المجمس، فيـ ، (2001، 420-01المرسـك تنفيذم ) إحتياجاتو لكفاءات تقنية معينة

مكظفكف مف مختمؼ األسبلؾ كاألصناؼ، كيتكلكف مياـ تقديـ الدعـ التقني الضركرم لممراقبيف، كالمياـ 
. المادية المنكطة بكتابة الضبط، كتسيير مالية المجمس كمستخدميو ككسائمو 

 تشكيل مجلس المحاسبة ومستخدموه

 رتبة المستشارين رتبة المحتسبين

 

 رتبة خارج السلم

رئيس مجمس 
 المحاسبة

 رئيس غرفة

نائب الرئيس 
 كالناظر العاـ

ررئيس فرع كناظ  

 مستشار أكؿ

 

 محتسب رئيسي

 مستشار

محتسب مف 
 الدرجة الثانية

محتسب مف 
 الدرجة األكلى
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 .يدير مجمس المحاسبة رئيس بمساعدة نائب رئيس : المحاسبةتنظيم مجلس- ثانيا

  كىك يتشكؿ كييئة قضائية مف ثماني غرؼ ذات إختصاص كطني، كتسع غرؼ ذات إختصاص إقميمي،
 . كتنقسـ ىذه الغرؼ إلى فركع،إضافة إلى غرفة اإلنظباط الميزاني كالمالي

 تمارس الغرؼ كفركعيا الصبلحيات الرقابية لممجمس ذات الطابع القضائي أك اإلدارم، تحت إشراؼ 
. رؤساء الغرؼ كرؤساء الفركع

 Censeur)سند إلى ناظر عاـ (Censorat general) تقـك بمياـ النيابة العامة لممجمس نظارة عامة 
général)كلممجمس كتابة ضبط تسند مياميا إلى كاتب ضبط رئيسي مساعدة کتاب ،  بمساعدة نظار

.  ضبط
 أما مختمؼ األقساـ التقنية كالمصالح اإلدارية لممجمس فيي إضافة إلى إدارة مسؤكلييا المباشريف،

 .مر بالصرؼ لميزانية المجمسآل كىذا األخير ىك ا،مكضكعة تحت إشراؼ األميف العاـ مجمس المحاسبة
 

الرقابة السياسية   : الثالثطلبالم
 : تكمف الرقابة السياسية في ثبلث أنكاع كما ىيا مكضحة في الشكؿ التالي

  07شكل رقم 
 أنكاع الرقابة السياسية: العنكاف

 
 
 
 
 

  مف إعداد الطالبيف:المصدر

 
 . الحقة لو يمكف أف تككف رقابة البرلماف عمى ميزانية الدكلة خبلؿ ىذا التنفيذ أك  : رقابة البرلمان-أوال

 حيث يمكنو ، تندرج رقابة البرلماف خبلؿ التنفيذ ضمف سمطاتو الدستكرية في مراقبة النشاط العاـ لمحككمة
في ىذا الصدد إستجكابيا حكؿ مختمؼ القضايا المالية، فؤلعضائو الحؽ أف يطمبكا مف أعضاء الحككمة 

 الرقابة السياسية

رقابة 
 البرلمان

رقابة المجالس 
 الشعبية المحلية

رقابة مجلس 
 األمة
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 أم معمكمات أك تكضيحات حكؿ العمميات المالية الخاصة بقطاعات ،بكاسطة أسئمة شفكية أك كتابية
  كما يمكنو أف ينشيء كقت لجاف تحقيؽ في قضايا متعمقة بتنفيذ الميزانية، إضافة إلى ذلؾ،نشاطيـ

 الحككمة ممزمة أثناء عرض مشاريع قكانيف المالية المكممة أك المعدلة، المعمكمات كالتكضيحات البلزمة
أما الرقابة البلحقة، فإنيا تتمثؿ بصفة عامة في ، إلى البرلماف عف حالة تنفيذ الميزانية تكميميا أك تعديميا

تقديـ الحككمة لكؿ غرفة مف البرلماف عرضا عف إستعماؿ اإلعتمادات المالية التي أقرتيا في إطار 
رفة عمى قانكف يتضمف تسكية تمؾ غ كفي التصكيت مف قبؿ كؿ ،ميزانية السنة المالية المنقضية مف جية

 Lion de reglement)ىذا القانكف، المعبر عنو بقانكف ضبط الميزانية ، الميزانية مف جية أخرل
bulgitaire) ( 17-84 مف القانكف رقـ 78، 77، 76، 05المكاد)  ىك الذم يضبط نيائيا الميزانية

 حيث يحدد المبالغ النيائية لئليرادات كالنفقات، كيقر حساب نتائج السنة المالية ،العامة لمدكلة المنقذة
المعنية كالمشتمؿ عمى الفائض أك العجز الناتج عف الفرؽ بيف إيرادات كنفقات الميزانية، كالنتائج المثبتة 

كما يتضمف ىذا القانكف التسكيات ، في تنفيذ الحسابات الخاصة لمخزينة، كنتائج تسييرعمميات الحزينة
لغاء ترخيصات الميزانية غير المستعممة، إدراج ترخيصات تكميمية مقابمة  البلزمة لمميزانية المنفذة كا 

في الكاقع تنصب مناقشة أعضاء البرلماف لمشركع قانكف ضبط ، كالتجاكز اإلعتمادات عند اإلقتضاء
ستنتاجات تقرير مجمس المحاسبة المتعمؽ بتنفيذ الميزانية كالمرفؽ بذلؾ  الميزانية عمى مبلحظات كا 

كعمى العمـك فإف رقابة البرلماف عمى تنفيذ الميزانية، بإعتبارىا رقابة ذات طابع سياسي بالدرجة ، المشركع
أعضائو في ممارسة سمطاتيـ النيابية  األكلى، تبقى فعاليتيا مرىكنة إلى حد بعيد بمدل فعالية

كلمتذكير، فإف ىذه األخيرة لـ تعرض عميو أم مشركع قانكف ، عماؿ الحككمةأكصبلحياتيـ الرقابية عمى 
 .(158، صفحة 2003مسعي، ) ضبط الميزانية منذ حكالي عقديف مف الزمف

 

 حيث يعتبر الغرفة الثانية 1996 لقد تـ إنشاء مجمس األمة بمكجب دستكر :رقابة مجلس األمة- ثانيا
في البرلماف بعد الغرفة األكلى ك التي تمثؿ المجمس الشعبي الكطني، كمف صبلحياتو مراقبة عمؿ 

 مف 80الحككمة كفقا لممادة  الحككمة كما يقـك رئيسو بتقديـ مطالب بعرض برنامج حككمتو عمى مجمس
الدستكر إضافة إلى ذلؾ إمكانية مجمس الحككمة بإصدار الئحة أك يقـك أعضاؤه باستجكاب الحككمة مف 

 خبلؿ أسئمة مكتكبة أك شفكية كالقياـ بالتحقيؽ في قضية ذات مصمحة عامة، حيث فيما يتعمؽ بإصدار
 عضكا كيجب أف تكدع مف مندكب أصحابيا لدل 15البلئحة يشترط لقبكليا أف تككف مكقعة مف طرؼ 

 ساعة مف تقديـ العرضيخضع مجمس األمة تقريبا لنفس إجراءات الرقابة 48مكتب مجمس األمة بعد 
 .(1998 النظاـ الداخمي لمجمس االمة، 74مادة )  المتبعة مف طرؼ المجمس الشعبي الكطني
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 يحؽ لممجالس الشعبية البمدية كالكالئية مراقبة التنفيذ الجارم : رقابة المجالس الشعبية المحلية-ثالثا

، كذلؾ في إطار القكانيف كاألنظمة المتعمقة (رؤساء البمديات كالكالة)لمميزانية مف قبؿ اآلمريف بالصرؼ 
إنشاء لجاف تحقيؽ في قضايا مالية معينة، مطالبة اآلمريف بالصرؼ بتقديـ تقارير )بالجماعات المحمية 

كىناؾ بعض العمميات المالية التي ال يمكف لآلمريف بالصرؼ ، (دكرية أك ظرفية عف تنفية الميزانية
تنفيذىا إال بعد مصادقة المجالس الشعبية المعنية عمييا، مثؿ قكؿ اليبات كالكصايا، أك إبراـ الصفقات 

أما رقابة المجالس الشعبية المحمية البلحقة عمى تنفيذ الميزانية، فإنيا تتمثؿ، ، (بالنسبة لمبمديات)العمكمية 
أساسا، في مناقشة الحسابات اإلدارية المقدمة ليا مف طرؼ األمريف بالصرؼ بعد إختاـ كؿ سنة مالية، 

مف تكافؽ العمميات المالية المنفذة في إطار الميزانية كنتائجيا، ككما  األقؿ حيث نقـك بالتحقؽ نظريا عمى
أمناء الحرية )ىي معركضة في الحسابات اإلدارية، مع تمؾ المنفذة مف قبؿ المحاميف العمكمييف المعنييف 

جراء التسكيات البلزمة عند (لمبمديات كأمناء الحزينة لمكاليات ، كمف مطابقتيا لمترخيصات الميزانية، كا 
ثـ ثبتت المجالس الشعبية المحمية في مطابقة الحسابات اإلدارية مداكالت، التي مف شأنيا أف ، اإلقتضاء

تتضمف المبلحظات التي يككف أعضاء تمؾ المجالس قد سجمكىا عمى تنقية الميزانية، كترفؽ بنسخ 
 .(159، صفحة 2003مسعي، ) الحسابات المكدعة لدل مجمس المحاسبة
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 خالصة الفصل

نما تتـ بعد   لقد تطرقنا في ىذا الفصؿ إلى نكع مف أنكاع الرقابة كالتي ال تتـ قبؿ كأثناء تنفيذ النفقة كا 
التنفيذ ليذه النفقة، فبدأنا بالرقابة اإلدارية التي ىي مف مياـ المفتشية العامة لممالية، حيث تختمؼ رقابتيا 

عف باقي األجيزة الرقابية األخرل كالتي تكمف ميمتيا األساسية في اكتشاؼ الثغرات كمختمؼ أخطار 
ثـ تناكلنا الرقابة القضائية  التبلعبات التي تقؼ كحاجز أماـ اليدؼ الذم يككف نتيجة لتنفيذ ىذه النفقة،

التي ىي مف صبلحيات مجمس المحاسبة كالذم يعد كجياز مستقؿ عف باقي ىيئات الدكلة، كعممو يكمف 
في الحكـ عمى صحة الحسابات كاألرصدة كمعاقبة كؿ مف المحاسب العمكمي كاآلمر بالصرؼ عف 

األخطاء المرتكبة، كما يمثؿ مستشارا سكاء لمجياز التنفيذم أك حتى بالنسبة لمرئيس كفيما يخص الرقابة 
البرلمانية ىي مف أىـ أنكاع الرقابة كتككف أكثر فعالية إذ تقـك السمطة التشريعية بمناقشة الحساب الختامي 

ستنادا إلى كافة أنكاع الرقابة السالفة الذكر يمكف القكؿ بأف كزارة إ ،مبكرا كبعد انتياء السنة المالية مباشرة
المالية ىي التي تقـك عادة بالرقابة السابقة عمى تنفيذ النفقة بينما يقـك مجمس المحاسبة بالرقابة البلحقة 

 .ككبلىما ميـ مف الناحية العممية إال أف لكؿ منيا مزايا كعيكب
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 :الفصل الثالث

ػلى النفقات تنفيذ الرقابة البؼدية 

بالوكالة المحاسبية الؼمومية 

 لدامؼة محمد خيضر بسكرة
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: تمييد

سنحاكؿ مف خبلؿ ىذا الفصؿ إسقاط الجانب النظرم الذم تطرقنا إليو في الفصميف السابقيف عمى أرض 

في إطار فيـ عممية الرقابة البعدية عمى النفقات العمكمية كبغية تجسيدىا إخترنا جامعة محمد الكاقع، ك

خيضر بسكرة كمثاؿ لدراسة صفقة تتعمؽ بخدمات مصاريؼ اإلقامة الجامعية، كعمبل عمى أىـ الخطكات 

 .كاإلجراءات التي يعتمد عمييا كؿ مف اآلمر بالصرؼ كالمحاسب العمكمي في الجامعة

  فكيؼ تنفذ الرقابة البعدية بالككالة المحاسبية لجامعة محمد خيضر بسكرة؟ 

 .ىذا ما سنحاكؿ تبيانو ضمف ىذا الفصؿ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الوكالة المحاسبية لجامعة محمد خيضربسكرة : المبحث األول
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لوكالة المحاسبية لجامعة محمد خيضر بسكرة  تعريف ا:المطلب األول
كضعت كزارة المالية آلية جديدة في إطار مجاؿ مراقبة الماؿ العاـ كطرؽ صرفو جممة مف اإلصبلحات 
جاءت حسب كزارة المالية، كفقا لمشركع المرسـك التنفيذم المتضمف إستحداث ككالة محاسبة مركزية 

 إلستحداث ىذه 1980 سبتمبر 22 المؤرخ في 225_86لمخزينة كالذم يتضمف تعديؿ المرسـك رقـ 
الككالة التي تندرج ضمف ىذه اإلصبلحيات التي شرعت فييا الكزارة فيما يخص المحاسبة العمكمية زيادة 

إلى تمؾ التي دخمت حيز التنفيد كالمتعمقة بتحديث نظاـ الدفع، باإلضافة إلى إعادة صير العبلقات 
المالية كالمحاسبية مع المؤسسة العمكمية ذات الطابع الصناعي كالتجارم كالتي نجمت عنيا تحكالت 

.  عميقة فيما يتعمؽ بالتقنيات كالطرؽ المحاسبية التقميدية
ما أجبر مصالح الككالة المحاسبية لمخزينة عمى التأقمـ مع متطمبات اإلصبلح كحددت كزارة المالية في  

  ،فيما يخص المعالجة المحاسبة خاصة المحاسبيف الرئيسييف لمخزينة المككمة لككالة المياـ مشركعيا
كحسب اإلحتياجات النكعية المعمف عنيا مف قبؿ اليياكؿ الجديدة لممديرية العامة لممحاسبة كتضع الككالة 

صرؼ ىذه االخيرة العناصر الضركرية إلعداد الحساب العاـ لمدكلة تت تحالمحاسبية المركزية لمخزينة 
 .ككذا المشركع التمييدم لقانكف ضبط الميزانية

 حيث باشرت 1993سكرة كأكؿ مرة في جانفي بككالة المحاسبة لجامعة محمد خيضر  تـ إنشاء  -
مياميا كشرعت في تنظيـ اليياكؿ كتنفيذ العمميات المحاسبية كفقا لطرؽ كتقنيات محاسبية حديثة التي 

 .نص عمييا  القانكف في مشركع اإلصبلحات التي قامت بو كزارة المالية

 
 ىي ككالة مستحدثة محاسبية تابعة لمخزية العمكمية ذات إختصاص  : للجامعةالوكالة المحاسبيةو

 بالمديرية العامة لممحاسبة كالمالية مف أجؿ متابعة كؿ العمميات المالية كالمحاسبية  ةلحؽـكطني 
 . كتحديد نظاـ الدفعالخاصة بجامعة محمد خيضر 

 
 
 
 

ميام الوكالة المحاسبية لجامعة محمد خيضر بسكرة : المطلب الثاني
يقـك قسـ المحاسبة كالعمميات بالككالة المحاسبية لجامعة محمد خيضر بسكرة بإنجاز عدة مياـ تتمثؿ 
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 .(مقابمة مع المحاسب العمكمي لمككالة) :في
. إنجاز المعامبلت المالية كالتأكد مف سبلمة عمميات اإليرادات كالمصركفات
 .تدقيؽ المستندات المالية الكاردة كتحرير أكامر الصرؼ كالحكاالت كالشيكات

عداد التقارير الشيرية  قيد المستندات في السجبلت المحاسبية كا 
 .إعداد الكشكؼ المالية البلزمة

 .إعداد الحسابات الختامية
 .إعداد المكازنات التقديرية

:   يميجمعيا فيماترحيؿ التداكؿ اليكمي كيمكف 
  دخاليا عمى النظاـ اآللي المعتمد في  كطباعة ىذه القيكد بغرض الككالة تسجيؿ القيكد اليكمية، كا 

 .تدقيقيا كحفظيا في ممفات بشكؿ متسمسؿ يسيؿ الكصكؿ إلييا
 إعداد التسكيات البنكية بشكؿ أسبكعي بحد أدنى . 
 لدل البنؾ كيشمؿ ذلؾ الحركات المدينة كالدائنة (الجامعة)ات المؤسسة  متابعة حساب. 
  المراقبيفإعداد التقارير كالقكائـ المالية، كمتابعتيا مع. 
 يداعيا بعد تثبيتيا في النظاـ اآللي .  تكثيؽ الشيكات المستممة بسندات قبض، كا 
  صدار شيكات  .بعد الحصكؿ عمى التفاكيض الخطية مف الدكائر المختصةلممكرديف  إعداد كا 
  يداعيا . بعد إجراء القيكد البلزمةفي حسابيا الجارم  إستبلـ المقبكضات النقدية، كا 
 متابعة الذمـ المدينة كالدائنة  .
 متابعة عقكد اإليجار كالعقكد المبرمة كالتراخيص. 
 إتباع التعميمات اإلدارية. 
 مقارنة المكازنات التقديرية كنتائج اإلعماؿ الفعمية. 
 المراجعة الدكرية لمحسابات المعمقة 
 إحتساب إىتبلؾ األصكؿ بشكؿ شيرم .
 أم مياـ أخرل تككؿ إليو. 
 
 

 بسكرة وكالة المحاسبية لجامعة محمد خيضرلل الييكل التنظيمي :المطلب الثالث

 سیيؽ يترأس كؿ منيا رئتحؽفرؽ تة تضـ الككالة المحاسبة س: ةيلوكالة المحاسبلالييكل التنظيمي 
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كؿ ؿالمراقبة كحص ؼمياـ اؿ  بما في ذلؾ مسؤكليتو العمؿ الذم يقع تحتنسيؽتكفؿ بتنظيـ كتمفرقة 
ضمف  يتفيظركأعيف المكاف، كما يعد أم برنامج كبياف دكرم كفي  عمى الكثائؽ إعتمادا تتدكينا

 جمع كاستغبلؿ كؿ تقارير كمحاضر ـيتعف أم ميمة ممحقة، كجا تاا فبيمحاس كتحميبل إحصائيا
 .الفحص مركزيا كتبمغ لمسمطة المختصة

 المجمعة بيةعداد قاعدة البيانات الخاصة بالعمميات المحاسإ عميو المشركع ينصتـ كفقا مامكما 
 العامة كمحاسبة الميزانية، ةبزينة في إطار المحاسخية المركزية لؿسبمركزيا مف طرؼ الككالة المحا

كتظـ ممفات كدعائـ معمكماتية لكؿ الكضعيات كالبيانات كالكثائؽ المحاسبية كاإلحصائية ذات طابع 
 .ظرفي كدكرم مكجية لممصالح المعنية لكزارة المالية كمجمس المحاسبة

كما يتـ أيضا عمى مستكل مكتب عكف المحاسب العمكمي إستظار كؿ الكضعيات المحاسبية أك 
 .اإلحصائية المنتظمة أكالدكرية، التي تقـك بيا الككالة المحاسبية كتحفظ كيتكفؿ بأرشفة الممفات

 
 08شكل رقم 

 ةيلوكالة المحاسبلىيكل التنظيمي ال: عنوانال
 

 
 
 

  
 
 

 
  كثائؽ الككالة المحاسبية لجامعة محمد خيضر بسكرة: المصدر

 ػمليات خارج الميزانية

 

 التغطية وسدالت

 التحصيل     -

 المحاسب الؼمومي

 2ػمليات الدزء 

 الصفقات- 

 الفواتير-

 الحدز باإلػالم األلي

(خهاز الكمبيوتر)  

 

 األرشيف

 الرواتب واألخور     

 األساتذة- 

 ػمال دائمين- 

 متؼاػقدين- 
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 الرقابة البؼدية ػلى صفقة نفقات خدمات مصاريف اإلقامةاقغ تنفيذ : المبحث الثاني
 

مف أجؿ فيـ سير خدمات مصاريؼ اإلقامة كالكقكؼ عمى أىـ الخطكات التي ينتيجيا كؿ مف اآلمر 
مف أجؿ إعطاء صكرة عمى حالة تطبيقية بالصرؼ كالمراقب المالي كالمحاسب العمكمي إرتأينا أف نقؼ 

. كاضحة
 تقرير تقديمي لخدمات مصاريف اإلقامة : المطلب األول

 :يتمحور التقرير التقديمي على المعلومات التالية
  09شكل رقم 

 تقرير تقديمي: العنوان

 كثائؽ مف ممؼ الصفقة بالككالة المحاسبية لجامعة محمد خيضر بسكرة: المصدر
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 (اإلستشارات ومعايير اإلنتقاء)اإلجراءات المكيفة - أوال
طار التعاكف العممي كاتفاقيات برامج إستشارة إلى مصاريؼ االقامة في إلتيدؼ ىذه ا :تعليل اإلجراء .1

البحث لفائدة جامعة محمد خيضر كقد تـ اختيار ىذا المتعامؿ الذم رست عميو ىذه االستشارة عمى 
 .يا االقتصادية احسف عرض مف حيث المزأساس أ

 28.21 الباب02/01/2020بتاريخ  016 اإلستشارة رقـ: معلومات حول إجراء اإلستشارة .2
  (الشي).لى ىذا التقدير إدت أالتقدير اإلدارم تحديد العناصر التي  
 تحديد اذا كاف المتعامميف مدعكيف لحضكر جمسة فتح االظرفة الخاصة باالستشارة تاريخ كساعة 

 (ال).نعقادىاإ
ستشارة مصاريؼ االقامة في اطار التعاكف العممي كاتفاقيات برامج البحث لفائدة إتمت : االىلية .3

 .(يا االقتصاديةمزا مف حيث اؿف عرضعمى أساس احس)جامعة محمد خيضر كاختيار المتعامؿ
  التعريف بالمتعاملين الذين تمت إستشارتيم .4

 03الجدول رقم 
 المتعاملين الذين تمت إستشارتيم

 

 كثائؽ الصفقة بالككالة المحاسبية لجامعة محمد خيضر بسكرة: المصدر

 
  :تقييم العروض .5
 08/01/2020رفة ظ فتح األخرمات 
  08/01/2020يـ العركض مؽتتاريخ 
  الرقـ )التقييـ أك التقدير المعتمد لكؿ متعامؿ حيث يككف نظاـ التنقيط  (يةجقمف)عرض نظاـ

 .بالتفريؽ المكضكعي بيف العركض يسمح في إطار الشفافية (زكالترمي

 المتؼاملين الذين تمت استشارتهم مرخغ وتاريخ اإلستشارة مالحظة

ةفندؽ فسيرة جنكب شارع األمير عبد القادر بسكر 02/01/2020 :بتاريخ 016/2020:رقـ   

 فندؽ باالس شارع الشييد ناجي عمار بسكرة 02/01/2020 :بتاريخ 016/2020:رقـ 

 ش ذ ـ ـ مركب سياحي سيدم يحي 02/01/2020 :بتاريخ 016/2020:رقـ 
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  تقسيم العروض المقسمة من طرف المتعاملين: 

 04الجدول رقم 
 تقييم العروض: العنوان

 المتؼاملين المقدمين ػرض بؼدما تمت إسشارتهم مالحظة

 فندؽ فسيرة جنكب شارع األمير عبد القادر بسكرة 

 فندؽ باالس شارع الشييد ناجي عمار بسكرة 

 ش ذ ـ ـ مركب سياحي سيدم يحي 
 كثائؽ الصفقة بالككالة المحاسبية لجامعة محمد خيضر بسكرة: المصدر

 

 الكسائؿ بكؿ المتعامميف كمؤىبلت عف قدرات ستعممت إالمتعاقدةة المصمح كانت تحديد ما إذا 
  إدارة الضرائب ك البنكؾ،أخرل لدل مصالح متعاقدة المشركعة كالسيما

 عرض التقييـ بالحصص عند االقتضاء. 
 : ترتيب العروض .6

 05جدول رقم 
ترتيب العروض : العنوان

 مالحظة
 ترتيب المتؼاملين الذين تمت إسشارتهم حسب نتائح فحص الؼروض

(ترتيبا تنازليا)   

 فندؽ فسيرة جنكب شارع األمير عبد القادر بسكرة 

 فندؽ باالس شارع الشييد ناجي عمار بسكرة 

 ش ذ ـ ـ مركب سياحي سيدم يحي أحسن عرض من حيث المزايا اإلقتصادية
 كثائؽ الصفقة بالككالة المحاسبية لجامعة محمد خيضر بسكرة: المصدر

 

كبعد دراسة معمقة ليذه  :التفاوض مع المتعامل أو المتعاملين الذين رست علييم اإلستشارة .7
عمى أساس أحسف عرض مف  بسكرة سياحي سيدم يحياؿمركب اؿش ذ ـ ـ : العركض تـ إختيار

 .كعميو المكافقة عمى ىذا العرضدج 1.000.573,50 : حيث المزايا اإلقتصادية تقدـ بو بقيمة
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 :ىار المعمكمات المتعمقة بالنقاط التاليةظالعمؿ عمى إ :معلومات مختلفة .8
 الصيانة كالخدمة ما بعد البيع، ال تكجد 
 التككيف، ال يحتاج إلى تككيف 
 التمويل والقيد الميزانياتي - ثانيا
  نفقات  (ك نفقات التسييرأنفقات التجييز )التي يقيد بيا الطمب  (الميزانية)تحديد أم نكع مف النفقة

 التسيير
  ميزانية جامعة محمد  (....اليياكؿ التاريخ، المبمغ، الرقـ، ) تحديد مصدر كمراجع مقرر التمكيؿ

 خيضر بسكرة
 02: المادة 28.21: الباب التقييد الميزانياتي 
 العناصر المكونة لملف االلتزام من أجل تأشيرة المراقب المالي- ثالثا

 (02ممحؽ رقـ ) بطاقة االلتزاـ -1
 (03ممحؽ رقـ )سند الطمب  -2
ىذا التقرير التقديمي  -3
 

 بالجامعة عقد مصاريف خدمات اإلقامة: المطلب الثاني
متعمؽ  (contra)بعد المكافقة عمى التقرير التقدييمي المتعمؽ بخدمات مصاريؼ اإلقامة يجب إبراـ عقد 

 :بيف المصمحة المتعاقدة  كالمتعامؿ معو حيث بعد إجراء ىذا العقد ال يمكف رجكع فيو كيتمثؿ فيما يمي
 التصريح بالترشح - أوال
عد التصريح بالترشح الذم يعتبر مف مككنات دفتر الشركط الخاص بالصفقات العمكمية بالتحديد مف م

 16/09/2015 المؤرخ في 15/247 مف المرسـك الرئاسي رقـ 67مككنات ممؼ الترشح حسب المادة 
 2015 ديسمبر 19المتضمف الصفقات العمكمية كتفكيضات المرفؽ العاـ، كطبقا لمقرار المؤرخ في 

  2016 مارس 16كالمنشكر في الجريدة الرسمية بتاريخ 
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 10نموذج 
 التصريح بالترشح: العنوان

 كثائؽ الصفقة بالككالة المحاسبية لجامعة محمد خيضر بسكرة: المصدر
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 كثائؽ الصفقة بالككالة المحاسبية لجامعة محمد خيضر بسكرة: المصدر
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  التصريح بالنزاىة: ثانيا

   ىك تصريح يكضح عدـ التكرط في متابعات قضائية بسبب رشكة أك محاكلة رشكة أعكاف اقتصادييف
 11نمكذج رقـ 

 التصريح بالنزاىة: العنكاف

 كثائؽ الصفقة بالككالة المحاسبية لجامعة محمد خيضر بسكرة: المصدر 
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 التصريح باإلكتتاب : ثالثا

  المكافؽ 1436ذم الحجة عاـ  2المؤرخ في  15/247أعد طبقا ألحكاـ المرسـك الرئاسي رقـ 
كالمتضمف تنظيـ الصفقات العمكمية كتفكيضات المرفؽ العاـ ، 2015 سبتمبر سنة16

 12نمكذج رقـ 
 التصريح باإلكتتاب: العنكاف

 كثائؽ الصفقة بالككالة المحاسبية لجامعة محمد خيضر بسكرة:  المصدر
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 رسالة التعيد : رابعا

 16 كالمنشكر في الجريدة الرسمية بتاريخ 2015 ديسمبر 19عدت رسالة التعيد طبقا لمقرار المؤرخ في أ
، اك كما كانت تسمى سابقا رسالة العرض، كالتي تعتبر مف مككنات العرض المالي طبقا 2016مارس 

 المتعمؽ بالصفقات العمكمية كتفكيضات المرفؽ 15/247 مف المرسـك الرئاسي رقـ 67ألحكاـ المادة 
 .العاـ

 13نمكذج رقـ 
 رسالة التعيد: العنكاف

 كثائؽ الصفقة بالككالة المحاسبية لجامعة محمد خيضر بسكرة: المصدر
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 كثائؽ الصفقة بالككالة المحاسبية لجامعة محمد خيضر بسكرة: المصدر
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 جدول األسعار الوصفي الوحدوي: خامسا

 .كىك الجزء الذم يقدـ كصفا دقيقا لسعر الكحدة كنكع الطمب المرفؽ بو
 06الجدول رقم 

 جدول األسعار الوصفي الوحدوي
  ا
 
 
 
 
 
 

 كثائؽ الصفقة بالككالة المحاسبية لجامعة محمد خيضر بسكرة:                     المصدر

 
الكشف الكمي والتقديري : سادسا

يات، سعر الكحدة، ثـ المبمغ ـ كىك الخبلصة العامة لمبنكد الكاردة في جدكؿ األسعار الكحدكية مرفقة بالؾ
اإلجمالي لكؿ بند، مما يعطينا قراءة المبالغ اإلجمالية لؤلجزاء كأخيرا المبمغ اإلجمالي لمعرض بالرسـ عمى 

 .أك بدكنيا القيمة المضافة
 :ويظير الكشف الكمي والتقديري لمصاريف خدمات اإلقامة في الجدول التالي

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (دج)سعر الوحدة  الوحدة التعيين الرقم
 U 5.000.00 غرفة فردية 01

 U 6.000.00               غرفة زوجية 02
 U 1.810.00 مطعم غداء 03
 U 1.810.00 مطعم عشاء 04
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 07 الجدول رقم

 الكشف الكمي والتقديري لمصاريف خدمات اإلقامة

 كثائؽ الصفقة بالككالة المحاسبية لجامعة محمد خيضر بسكرة: المصدر

 
  دج1.000.573.50 : ػدد المبمغ اإلجمالي ليذا الكشؼ الكمي كالتقديرم بح

 . سنتيما50كاحد مميكف كخمسمئة كثبلثة كسبعكف دج ك: المبلغ بالحروف
 بعد التأكد مف صحة جميع الكثائؽ الثبكتية مع بطاقة اإللتزاـ،

 
 خطوات عملية الرقابة البعدية بالوكالة المحاسبية للجامعة: المطلب الثالث

كأعكانو بدراسة مسبقة تتعمؽ  (اآلمر بالصرؼ)نظرا لئلحتياجات الضركرية لمجامعة قاـ مدير الجامعة 
ـ المركب السياحي سيدم يحي .ـ.ذ.بصفقة متمثمة في خدمات مصاريؼ اإلقامة مع المتعامؿ معو ش

بسكرة، حيث يتعيف عمى اآلمر بالصرؼ معرفة كتكفير العناصر التي تبيف المبلءمة اإلقتصادية 
كاإلجتماعية كاألكلكية الممنكحة ليذا المشركع، ككذا معرفة طريقة اإلنجاز كدراسة إمكانية التنفيذ أجؿ 

 .اإلنجاز كالدفع
 
 
 

 (دج)المبلغ  (دج)سعر الوحدة  الكمية التعين  الرقم 
01 
02 
03 
04 

 غرفة فردية
               غرفة زوجية
 مطعم غداء
 مطعم عشاء

20 
70 

100 
115 

5.000.00 
6.000.00 
1.810.00 
1.810.00 

100.000.00 
420.000.00 
181.000.00 
208.150.00 

 909.150.00المجموع خارج الرسم  
 81.823.50  0.9% الرسم على القيمة المضافة

 9.600.00رسم اإلقامة 
 1.000.573.50المجموع اإلجمالي 
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متعمقة بخدمات مصاريؼ اإلقامة مف طرؼ اآلمر بالصرؼ   بعد التحضير ليذا المشركع تـ إرساؿ حكالة

: إلى المحاسب العمكمي مف أجؿ دفع مستحقات ىذه الصفقة كحددت بمبمغ إجمالي قدره
  دج1.000.573,50

إف األمر بالصرؼ أك حكالت الدفع المقدمة إلى المحاسب العمكمي يجب أف تككف مدعمة بكؿ  - 
الكثائؽ المبررة لمنفقة الكاجبة الدفع، كذلؾ الفاتكرة يجب أف تنجز كفقا لمقكاعد المنصكص عمييا في 

 . الذم يحدد شركط تحرير الفاتكرة كأف تككف بشكؿ جيد486-05المرسـك التنفيذم رقـ 
 العمميات المالية المتمثمة في إخراج النقكد مف الصندكؽنجاز إ فيفقط  دكره كالمحاسب ىنا ال يقتصر- 

 حيث يتمتع في ىذا المجاؿ بنكع مف السمطة الرقابية ك في حدكد ،أىـ بكثير بؿ أف دكره النفقاتلتسديد 
تحت طائمة القياـ بمسؤكلياتو المالية أف كالمحاسب العمكمي فإف عميو ؼ كمر بالصرآلصبلحياتو عمى ا

يقـك بالتحقؽ مف شرعية النفقات قبؿ دفعيا أم إجراء كؿ عمميات الرقابة المفركضة عميو قانكنا كال يحؽ 
ختيار الممكنيف كنكع السمع كاألسعار إمر بالصرؼ السيما في ميداف آللو التدخؿ في مجاؿ إختصاص ا

إلخ ... أك الخدمات 
كعميو فإف المحاسب العمكمي مطالب بأف يتحقؽ مف أف اآلمر بالصرؼ إذا قاـ بتخصيص كؿ نفقة - 

في الباب المخصص ليا كالمفركض أف تدفع فيو، أم مراقبتو بأف مكضكع النفقة يتناسب تماما مع الباب 
 .المخصص ليا في الميزانية

ألف اليدؼ األساسي لمرقابة التي يمارسيا المحاسب العمكمي ىك ضماف مشركعية تنفيذ النفقات العمكمية 
.  مف حيث الشكؿ كمطابقو قكانيف كالتنظيمات المعمكؿ بيا 

يكتسي المحاسب العمكمي دكرا ميما في عممية مراقبة كتنفيذ الميزانية، إذ أف لو صفة المراقب ىنا ك
لمنفقات العمكمية كالمنفذ ليا في ذات الكقت، كبيذا فالمحاسب العمكمي يراقب مشركعية التحصيؿ  
لئليرادات أك الدفع لمنفقات التي تعد كمرحمة رابعة مف مراحؿ تنفيذ النفقة، كىذا بخبلؼ رقابة اآلمر 

ذات قيمة كأىمية بالغة، باعتبارىا تمثؿ  بالصرؼ التي ىي رقابة مبلءمة، األمر الذم يجعؿ ميامو
. المرحمة األخيرة مف مراحؿ تنفيذ النفقات
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 لككالة المحاسبية لجامعة محمد خيضر بسكرةبا المحاسب العمكمي  رقابةكتتمثؿ  مياـ

  مسؾ محاسبة المؤسسة بكاسطة دفاتر المحاسبة ·
 براـ المديكنية العامةغتحصيؿ االيرادات كدفع النفقا  .ت كا 
 ال يقبؿ دفع أم نفقة قبؿ التأكد مف: 
 .مطابقة العمميات لمقكانيف. 1
 .صفة اآلمر بالصرؼ. 2
. شرعية عممية صرؼ النفقات. 3

. تكفر االعتمادات الكافية كالمحافظة عمييا. 4
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 محاولة تنفيذ الرقابة البؼدية ػلى صفقة خدمات مصاريف اإلقامة: المبحث الثالث

لقد تطرقنا سابقا إلى كيؼ تتـ الرقابة البعدية كمراحميا كىياكؿ تنفيذىا كلـ نكفؽ في الحصكؿ عمى حالة 
نشغاؿ كؿ مف المحاسب العمكمي كعماؿ الككالة  تطبيقية تخص الرقابة البعدية كنظرا لضيؽ الكقت كا 

بالعمؿ المكثؼ، تمكنا فقط مف حصكؿ عمى مثاؿ لصفقة قاـ بيا اآلمر بالصرؼ تخص خدمات 
مصاريؼ اإلقامة حيث تطرقنا إلى خطكات الرقابة كاإلجراءات البلزمة لتنفيذ ىذه الصفقة، كسنحاكؿ تنفيذ 

، نشير أننا سنعتمد الرقابة (حالة خدمات مصاريؼ اإلقامة )رقابة بعدية إفتراضية عمى النفقات العمكمية 
 . اإلدارية كالقضائية فقط

 
 محاولة تنفيذ الرقابة البعدية اإلدارية على صفقة خدمات مصاريف اإلقامة :المطلب األول

بعد قياـ اآلمر بالصرؼ بإصدار الصفقة المتعمقة بمصاريؼ خدمات اإلقامة كقياـ المحاسب العمكمي 
بتسديد ىذه الصفقة تأتي لجنة المفتشية العامة لممالية لمراقبة ىذا الممؼ كنفترص كجكد حالتيف لمرقابة 

 :البعدية اإلدارية
 
 

 نفترض بعد قياـ المفتشية العامة المالية بفحص كمراقبة الممؼ الكامؿ المتعمؽ بخدمات :الحالة األكلى
مصاريؼ اإلقامة تبيف بأف الممؼ صحيح كخالي مف الخطاء، كبالتالي تقـك المفتشية العامة المالية بقبكؿ 

 .الممؼ
 نفترض بعد قياـ المفتشية العامة المالية بفحص كمراقبة الممؼ إكتشؼ كجكد ثغرات ىامة :الحالة الثانية

 :كاتالي
 عدـ كجكد التأشيرة. 
 عدـ مطابقة اإللتزاـ لمقكانيف كالتنظيمات المعمكؿ بيا. 
 إنعداـ أك النقصاف الكثائؽ الثبكتية. 
 نسياف بياف ىاـ في الكثائؽ المرفقة . 

 كىنا يأتي دكر الرقابة البعدية اإلدارية لممفتشية العامة لممالية بإتخاذ التدابير كاإلجراءات البلزمة كالمتمثمة 
في تحرير محضر قصكر يرسؿ إلى السمطة السممية أك الكصية المختصة، كعمى السمطة السممية أك 

 .الكصية أف تأمر بإعادة إعداد المحاسبة المقصكدة أك تحسينيا كالمجكء إلى الخبرة عند اإلقتضاء

 الحالة الثانية سلبية الحالة األولى إيدابية
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  اإلقامةمصاريف تنفيذ الرقابة البعدية القضائية على صفقة خدمات محاولة : المطلب الثاني

بعد قياـ اآلمر بالصرؼ بإصدار الصفقة المتعمقة بمصاريؼ خدمات اإلقامة كقياـ المحاسب العمكمي 
بتسديد ىذه الصفقة يأتي مجمس المحاسبة لينظر بعديا بصفتو الييئة العميا لمرقابة البعدية في صحة 

النفقات كفي حسف تسيير األمكاؿ العمكمية بصفة فجائية أك بعد التبميغ أك عمى أساس الكثائؽ المقدمة 
 :لمراقبة ىذا الممؼ كنفترض كجكد حالتيف لمرقابة البعدية القضائية

 
 
 

 نفترض بعد قياـ مجمس المحاسبة بدراسة الممؼ المتعمؽ بخدمات مصاريؼ اإلقامة تبيف :الحالة األولى
بعدـ إثبات كجكد أم مخالفة كبالتالي يمنح مجمس المحاسبة إلى المحاسب العمكمي القرار النيائي 

 .لئلبراء
نفترض بعد إصدار اآلمر بالصرؼ الحكالة لممحاسب العمكمي مف أجؿ تسديد ىذه : الحالة الثانية

الصفقة حيث قاـ ىذا األخير بإطبلع اآلمر بالصرؼ بكجكد خطأ متعمؽ بممؼ ىذه الصفقة، قاـ اآلمر 
بالصرؼ بطمب مف المحاسب العمكمي تسديد ىذه الصفقة شفييا دكف إرفاقو األمر بالتسخير فأمتثؿ 

 .المحاسب العمكمي لطمب اآلمر بالصرؼ كسدد ىذه الصفقو
بعد تبميغ مجمس المحاسبة بتسديد المحاسب العمكمي لصفقة متعمقة بخدمات مصاريؼ اإلقامة لجامعة 
محمد خيضر بسكرة  دكف تقديـ اآلمر بالصرؼ إلى المحاسب العمكمي األمر بالتسخير كبالتالي يتدخؿ 

ىنا مجمس المحاسبة لككنو الييئة العميا لمرقابة البعدية في إتخاذ اإلجرات البلزمة في حؽ المحاسب 
رساؿ الحسابات كالكثائؽ البلزمة، حيث كؿ رفض تقديـ أك إرساؿ حسابات  العمكمي لعدـ تقدييـ كا 

المحاسب  )كالمستندات كالكثائؽ إلى مجمس المحاسبة عند إجراء تدقيقات كتحقيات يعرض مرتكبو 
  دج 50.000 دج ك5.000لغرامة مالية تتراكح بيف  (العمكمي

 
 

 
 

 الحالة الثانية سلبية الحالة األولى إيدابية
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 خالصة الفصل

كأف  لتنفيذ الرقابة البعدية بالككالة المحاسبية، اإلجراءات البلزمةحاكلنا مف خبلؿ ىذا الفصؿ اإلجابة عمى 

 ( كزاره التعميـ العالي كالبحث العممي)سـ الكزارهإنيا تسجؿ بأم أركزه ـ ـات ىي عمميةالعمميات بالجامع

مر آ الذم يمثؿ في ىذه الحالة ةعتمادات الدفع مفكضو لصالح مدير الجامعإف رخصو البرنامج كأك

 .بالصرؼ الثانكم

كأف الرقابة عمى مستكل المحاسب العمكمي تككف إدارية، حيث يقـك بالفحص كالتدقيؽ كثـ الدفع 

مستحقات المتعامؿ المتعاقد معو، كىذا طبعا بعد التأكد مف الصحة القانكنية لمعمميات، كمف ثـ تطرقنا 

إلى محاكلة إفتراضية لتنفيذ الرقابة البعدية بالككالة المحاسبية لجامعة محمد خيضر بسكرة مف أجؿ معرفة 

 . دكر كؿ مف المفتشية العامة لممالية كمجمس المحاسبة



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

 
 

 خاذًح
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 خاتمة

ثمة في المراقب المالي ك المحاسب العمكمي تــ (القبمية ) الداخمية ىا أطرافياتعتبر الرقابة بكؿ مراحؿ
 كالمجالس التشريعية اك البرلمانية ، تقـك كبلىا  البعدية ممثمة في مجمس المحاسبة (المستقمة )أكالخارجية 

عمى إنفاذ كتأطير كالرقابة في تطبيؽ الميزانية العامة، إذ أثناء فترة التنفيذ إحدل أنجع أنكاع الرقابة التي 
تمارس ىي رقابة المحاسب العمكمي ك المراقب المالي ككنيما السمطة المخكلة لمتصرؼ مف قبؿ السمطة 
التنفيذية عند تنفيذىا لقانكف المالية، اما الرقابة البعدية فتمارس بمشاركة البرلماف ك الكزارة الكصية في 

منح رخصة التصرؼ بما يراه مكافؽ لمتشريع كالتنظيـ المعمكؿ بيما، باإلضافة إلى ضماف عدـ المساس 
بالخدمات المقدمة لمشعب ككنو الممثؿ الشرعي لو، لذلؾ يعتبر عامؿ تعزيز سمطة البرلماف في فرض 
الرقابة عمى الميزانية العامة مف الغايات األساسية التي تقكـ معظـ دكؿ العالـ بإجراء إصبلحات شاممة 

. تبدأ بإصدار قانكف عضكم متعمؽ بقكانيف المالية
 

:  إختبار الفرضياتنتائج
  ألف الرقابة عمى النفقات العمكمية ىي التأكد مف حسف إستعماؿ الماؿ العاـ الفرضية األولى صحيحة

كتحقيؽ الغاية المالية كالمحاسبية عف طريؽ اإللتزاـ بالبيانات كاإلجراءات المالية كالمحاسبية 
كالمحافظة عمى مكارد ممتمكات كأصكؿ تمؾ المنظمة كالتحقؽ مف إلتزاـ اإلدارة بالتشريعات المعمكؿ 

 بيا
 يتكلى تنفيذ النفقات العمكمية شخصيف ذكم أدكار منفصمة كلكف متكاممة ،الفرضية الثانية صحيحة 

كىما اآلمر بالصرؼ كالمحاسب العمكمي حيث لكؿ منيما مياـ كصبلحيات خاصة بو، إضافة لذلؾ 
 . فيما يقكماف بمراقبة بعضيما البعض

 الرقابة البعدية في الككالة المحاسبية تتـ مف طرؼ مجمس  ككف أف نقول بعدم صحة الفرضية
المحاسبة كالذم مف صبلحياتو يعد كجياز مستقؿ عف باقي ىيئات الدكلة، كعممو يكمف في الحكـ 
عمى صحة الحسابات كاألرصدة كمعاقبة كؿ مف المحاسب العمكمي كاآلمر بالصرؼ عف األخطاء 

 .المرتكبة، كما يمثؿ مستشارا سكاءا لمجياز التنفيذم أك حتى بالنسبة لمرئيس
 

 :نتائج
 اكؿ تحقيؽ يقـك بو المحاسب العمكمي ىك كجكد تأشيرة المراقب المالي. 
  يحؽ لممحاسب العمكمي رفض دفع النفقة العمكمية إذا كانت غير شرعية بإعتباره محمي مف

 .القانكف
 الرقابة البعدية ىي مف إختصاص مجمس المحاسبة كالمفتشية العامة المالية. 
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  يعتبر مجمس المحاسبة الييئة العميا لمرقابة البعدية ألمكاؿ الدكلة كالجماعات المحمية كاإلقميمية

 .كالمرافؽ العامة كالمؤسسة العمكمية 
 

: التوصيات
:   بناء عمى ما تـ التكصؿ إليو في النتائج يمكف إعطاء التكصيات التالية

 كمنو فاجأة المؤسسات العمكمية كالييئات ببرامج التفتيش يؤدم إلى سيكلة كشؼ األخطاءـ 
 .الكصكؿ إلى تحقيؽ أىداؼ الرقابة

  مركف آلا)أف يتـ صرؼ النفقات الكاردة في الميزانية في أكقاتيا المحددة كال يقـك المسؤكلكف
بترؾ صرؼ النفقة إلى نياية السنة المالية خكفا مف نفاذ اإلعتماد كينتج عف ذلؾ تبذير  (بالصرؼ

 .األمكاؿ العمكمية
  زالة كؿ الضغكطات التي  تكفير الحماية كالحرية ككذا اإلستقبللية لعمؿ أعكاف المراقبة كا 

يتعرضكف ليا، حتى يتمكنكا مف القياـ بمياميـ عمى أكمؿ كجو مع نشر التقارير التي يقكمكف 
 .بإعدادىا كؿ ما أمكف ذلؾ

  كبدكف طمب مسبؽ مف كزير المالية أك الييئات ائیمراقبة المؤسسات ذات الطابع اإلقتصادم فجا 
 .المختصة

 ختبلس أك عجز ماليإكتشاؼ إؽ رفع دعكة قضائية في حالة ح .
 

مف خبلؿ الدراسة التي قمنا بيا في مجاؿ الرقابة البعدية عمى النفقات العمكمية تكصمنا  :أفاق الدراسة
 :إلى إقتراح بعض المكاضيع التي ىي جديرة بالبحث العممي كىي عمى النحك التالي

 تقيـ الدكر الرقابي لمجمس المحاسبة. 
 مامدل فاعمية الرقابة في حماية النفقات العامة. 
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