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 كلمة شكر
 

قبل كل شي نشكر اهلل عزوجل الذي رزقنا من العمم ما لم نكن نعمم، نحمده حمدا كثيرا يميق بعظمتو وجالل 

تمام ىذه المذكرةطقدره وكثرة نعمو، ولما أع  اه لنا من القوة واإلرادة، لموصول إلى ىدا المستوى، وا 

بمميدي نبيمة" عمى نصائحيا القيمة وتوجيياتيا السديدة ونطمب نتقدم بالشكر الجزيل إلى األستاذة المشرفة " 

 اهلل عزوجل أن يجازييا خير جزاء.

 ونشكر كل موظفي الخزينة العمومية لوالية البويرة.

 .طيبة والى كل من ساىم في انجاز ىذا العمل من قريب أو من بعيد ولم يبخل عمينا ولو بكممة

 

 

 

ابراهيم لحسين& اسماعيل&ا              

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



                                                      :فهرس المحتويات
 

 

 الفهرس العام
 كلمة شكر

 فهرس الجداول واألشكال

 ت ,......أ, ب....................................................................................المقدمة

 عموميات حول الرقابة والنفقاتالفصل األول: 
 02.......................................................................................................مقدمة الفصل

 03...........................................................................مفاهيم حول الرقابةالمبحث األول: 

 03.....................................................................تعريف الرقابة وأهدافهاالمطلب األول:          

  05................................................................أنواع وأساليب الرقابة......المطلب الثاني:          

 09.............................................................أسس وخطوات الرقابة الفعالةالمطلب الثالث:          

 00.................................................................مفاهيم حول النفقات العامةالمبحث الثاني: 

 00......................................................................تعريف النفقات العامةالمطلب األول:          

  00.................................................................يزات النفقات العامة...ممالمطلب الثاني:          

 02......................................................................قواعد النفقات العامةالمطلب الثالث:          

 03................................................................تقسيم النفقات العامة وأثارهاالمبحث الثاني: 

 03..................................................................التقسيم الدوري والوظيفيالمطلب األول:          

 04..............................................................التقسيم االقتصادي واإلداريالمطلب الثاني:          

 05........................................................................أثار النفقات العامة: لثالمطلب الثا         

 08...................................................................................................... الفصل خاتمة

 
 
 
 
 



                                                      :فهرس المحتويات
 

 

  تنفيذ النفقات والرقابة عليهاالفصل الثاني: 
 20.......................................................................................................مقدمة الفصل

 20..................................................... سير النفقات العامة في الجزائرالمبحث األول: 

 20.................................................اإلجراءات الخاصة بتنفيذ النفقات العامةالمطلب األول:          

 24..........................................تنفيذ النفقات العامة بواسطة الصفقات العموميةالمطلب الثاني:          

  28.....................................................األعوان المكلفون بتنفيذ الرقابةالمبحث الثاني: 

 28..............................................................................اآلمر بالصرفالمطلب األول:          

 30.........................................................................لمحاسب العمومياالمطلب الثاني:          

 33...............................رفمبدأ الفصل بين المحاسبين العموميين واآلمرين بالصالمطلب الثالث:          

 35......................................................الرقابة على تنفيذ النفقات العامةالمبحث الثالث: 

  35..............................................................................الرقابة اإلداريةالمطلب األول:     

  36.....................................................................الرقابة المالية القضائيةالمطلب الثاني:     

 37.............................................................الرقابة البرلمانية على األموالالمطلب الثالث:          

 39.......................................................................................................الفصل اتمةخ

 والية البويرةلخزينة ال حالةالفصل الثالث: دراسة 

 40.......................................................................................................مقدمة الفصل

 42.................................................المبحث األول: عموميات حول خزينة والية البويرة
 42..................................................................المطلب األول:  تقديم خزينة والية البويرة         

 43......................................................الهيكل التنظيمي لخزينة والية البويرةالمطلب الثاني:          

 46........................................................ األعوان المسؤولين داخل الخزينةالمطلب الثالث:          
 
 
 
 



                                                      :فهرس المحتويات
 

 

 54.......................................................عمليات الرقابة داخل الخزينةالمبحث الثاني: 
 54..................................................................قبة األولية للحواالتالمراالمطلب األول:          

 55.....................................................مراقبة الحواالت الخاصة بالمستفدينالمطلب الثاني:          

 56................................................................................نتائج الرقابة المطلب الثالث:         

 57........................تحصيل اإليرادات وتنفيذ النفقات داخل الخزينة العموميةالمبحث الثالث: 
  57.......................................مراحل تحصيل اإليرادات داخل الخزينة العموميةالمطلب األول:           

 59...............................................مراحل تنفيذ النفقات في الخزينة العموميةالمطلب الثاني:           

 68..........................................................................................الفصلاتمة خ

 70.......................................................................................................ةلعامالخاتمة ا

 74......................................................................................................قائمة المراجع
 المالحق. 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



                                                      :جداول واألشكالفهرس ال

 

 

  :األشكالفهرس   

 
 

 رقم الصفحة عنوان الشكل رقم  الشكل

 
10  

  
 اهليكل التنظيمي خلزينة والية البويرة

 
45 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



:مقدمة عامة  

 

 

 أ

 مقدمة عامة:

حتتل النفقات العامة مكانا ىاما يف الدراسات ادلالية لكوهنا إحدى السياسات اليت تستخدمها الدولة يف حتديد       
حتديد سلتلف اجملاالت اليت تقوم هبا الدولة وتصور األىداف االقتصادية واالجتماعية ومن مث فهي تلعب دورا كبريا يف 

برامج احلكومة يف شىت ادليادين بصورة أرقام واعتمادات، خيصص كل جانب منها لتلبية احلاجات العامة لألفراد وسعيا 
 وراع حتقيق أكرب نفع عام جلميع أفراد اجملتمع .

ل العشرية األخرية تستلزم ال زلال نشر وإحالل ثقافة إن الصالحيات االقتصادية اليت شرعت فيها اجلزائر خال     
مالية يف أوساط أفراد اجملتمع حىت يتم استيعاب مبادئ ىده اإلصالحات ويتم بذلك االنتقال القتصاد السوق احلرة، 

العامة"  وتعد ادلالية العامة من بني ادليادين اليت عرفت تغريات وحتوالت عديدة ونتيجة لذلك حتدد مطاق علم "ادلالية
 وتلخصت ادلشكلة بالنسبة دلوضوعو إىل أن ىناك نفقات عامة يتعني ختطيتها بتوزيع عبئها بطريقة عادلة.

ونظرا ألمهية الرقابة على النفقات العامة، والدور األساسي الذي تلعبو يف ضمان الوقاية من األخطاء واالحنرافات      
راءات تنظيمية فرضت  على ادلؤسسات العمومية ذات الطابع وتصحيح األداء، اختذت الدولة عدة أشكال وإج

اإلداري كالرقابة السابقة للنفقات ادللتزم هبا، وأحدثت عدة أجهزة رقابية تتمتع باالستقالل التام وادلطلق وادلتمثلة 
ساليب صارمة أساسا يف الرقابة الالحقة، وحفاظا على أموال الدولة من الضياع واالختالس وجب على الدولة إتباع أ

 لضمان الرقابة على صرف النفقات العامة.

 ودتحورت إشكالية البحث الذي حنن بصدد دراستو يف:      

 ما هي اإلجراءات المعتمدة في مراقبة صرف النفقات العمومية؟

 ولإلجابة على ىذه اإلشكالية الرئيسية تتبادر إىل أذىاننا التساؤالت الفرعية التالية:

 رقابة؟ وما ىي أنواعها؟ما ادلقصود بال 
 ما ادلقصود بالنفقة العمومية؟ وفيما تتمثل عناصرىا؟ 
 كيف تتم الرقابة على صرف ىاتو النفقات؟ وما ىي اذليئات ادلختصة هباتو الرقابة؟ 
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 ولإلجابة على التساؤالت السابقة ميكن وضع الفرضيات التالية:

  سلطط مسبقا ومن بني انواع الرقابة لدينا الرقابة القبلية الرقابة ىي عملة مقارنة للواقع الفعلي مع ما ىو
 والرقابة البعدية.

  النفقة العمومية ىي مبلغ نقدي تقوم بإنفاقو الدولة، وختتلف  تقسيماهتا طبقا للنظام ادلعمول بو فهناك
 نفقات تتعلق بالتسيري ونفقات تتعلق بالتجهيز.

 تصة وىي الربدلان رللس احملاسبة، ادلفتشية العامة، ادلراقب تتم الرقابة على صرف النفقات وفقا ذليئات سل
 ادلايل مع احملاسب العمومي.

 أهمية البحث:

يستمد البحث أمهيتو من أمهية النفقات العامة كوهنا مال عام ال ميكن أن يتصرف فيو وفق إرادتو الشخصية، إىل      
ة مسح ذلا بالتوسع يف اإلنفاق وخاصة يف قسم التجهيز، جانب ذلك فان الوضع ادلايل للدولة خالل السنوات ادلاضي

ىذا ادلر يدفعنا بالضرورة إىل البحث وإبراز دور الرقابة ادلالية كوسيلة للحفاظ على ىذه األموال وترشيدىا وحسن 
 استخدامها.

 أسباب اختيار الموضوع:

 ىناك عدة أسباب جعلتنا نقوم باختيار ىذا ادلوضوع نذكر منها:

  لو عالقة بالتخصص.ادلوضوع 
 .الرغبة يف التعرف أكثر على كيفية الرقابة على تنفيذ النفقات 
 .الشعور بأمهية ادلوضوع يف ظل تزايد النفقات 

 صعوبات البحث:

 .قلة ادلراجع ادلتعلقة هبذا ادلوضوع 
 .صعوبة استخراج كل ما ىو متعلق بالرقابة من اجلرائد الرمسية 
  ادلذكرة والدراسة وإعداد البحوث.ضيق الوقت وصعوبة التوفيق بني 
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 منهج البحث:

 لإلجابة على إشكالية حبثنا واختبار صحة فرضياتو اعتمدنا يف دراستنا على منهجني:     

اجلانب النظري اعتمدنا على اجلانب الوصفي التحليلي باالستناد على ادلراجع دبختلف أنواعها )كتب، جرائد  -
 دبختلف جوانبو النظرية. رمسية...اخل( لإلدلام بادلوضوع

بينما يف اجلانب التطبيقي اعتمدنا على منهج دراسة احلالة من خالل دراسة اخلزينة العمومية لوالية البويرة،  -
 باإلضافة اىل ادلراقب ادلايل التابع دلصلحة الضرائب وادلراقبة ادلالية.

 هيكل البحث:

النظرية ولإلجابة على اشكالياتو واختبار صحة فرضياتو قمنا بتقسيم ولإلحاطة دبوضوع حبثنا دبختلف جوانبو      
 موضوعنا اىل ثالثة فصول حيث:

 عموميات حول الرقابة والنفقات العامة وكل ما يتعلق هبما من مفاىيم.الفصل األول: 

ري النفقات العامة يف تنفيذ النفقات العامة والرقابة عليها، حبيث تطرقنا يف ىذا الفصل اىل كيفية س الفصل الثاني:
 اجلزائر واألعوان ادلكلفون بتنفيذ الرقابة باإلضافة إىل الرقابة على تنفيذ النفقات العامة.

 دراسة خبزينة والية البويرة ، وبتحديد دراسة دلراقبة احلواالت اخلاصة بادلستخدمني. الفصل الثالث:

 حبثنا واألفاق منو، وكذا التوصيات منو.ويف األخري تقدمي خادتة للبحث نوجز فيها نتائج      
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 مقدمة الفصل األول:

سبثل دراسة النفقات العامة جانبا يف الدراسات ادلالية وقد يطور البحث فيها مع تطور الفكر ادلارل والسياسة       
تقوم بو يف سلتلف  الذيادلالية، وترجع أعلية النفقات العامة إذل كوهنا األداة اليت تستخدمها الدولة يف ربقيق الدور 

صرف ىاتو ادلبالغ كان  أنبالغ معتربة لتوجيو احلياة االقتصادية وحىت تتأكد الدولة تنفق م أناجملاالت وعلى اعتبار 
وفق اخلطة ادلرسومة، كان ال بد من وجود جهاز رقايب ذو مؤىالت  كبَتة يكلف بعملية الرقابة على النفقات 

 العمومية.

 تناولنا يف ىذا الفصل: األساسوعلى ىذا       

 مفاىيم حول الرقابة 
 نفقات العامةمفاىيم حول ال 
  وأثارىاتقسيمات النفقات العامة 
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 مفاهيم حول الرقابة: األولالمبحث 

الرقابة ميدان واسع عرف تطورات كبَتة ومتواصلة تعقد النشاطات وتنوعها مع كرب حجم ادلؤسسات  إن      
تكثر العمليات ادلنجزة  إذوما بعد يوم التسيَت البشرية، ادلادية وادلالية ادلستعملة يصعب فيها ي وضخامة الوسائل

 لإلدارةاذلامة الن االختبار احلقيقي  اإلداريةواالضلرافات، حيث تعد الرقابة من الوظائف  واألخطاءوادلعلمات ادلتدفقة 
يبدو فيما ربقق من نتائج معينة يف ضوء ما كان يستهدف ربقيقو لدا سنقوم يف ىدا ادلبحث بتقدمي مفاىيم عامة 

 .أنواعهاجانب  إذلوخطواهتا  أسسهاالرقابة، حول 

 هدافهاالمطلب األول: تعريف الرقابة وأ

 سنتطرق يف ىذا ادلطلب إذل تعريف الرقابة وأىدافها.      

 يف الرقابة األول: تعر  الفرع

 اإلدارة.يف الرقابة حسب علماء تعار تعددت  لقد      

 :تنطوي على التحقق عما كان كل شيء ػلدث طبقا للخطة  :فقد عرفها ىنري قابل بأهنا التعريف األول"
ادلوضوعة، والتعليمات الصادرة وادلبادئ احملددة وان غرضها ىو اإلشارة إذل نقاط الضعف واألخطار بقصد 

 1."تكرارىا ومنع تكرار حدوثها وىي تطبق على كل شيء

  :ادليثاق الوطٍت يف  أنفقد خصص للرقابة حيزا يف صلب موضوعاتو حيث  اجلزائريادلشرع  أماالتعريف الثاني
 باألموالعلى اخلالفات ادلًتتبة على التالعب كشف من خالذلا  الرقابة صفحات كاملة دلوضوع أربعبابو الثاين 

 2النقائص ولكن كيفية القضاء عليها. مطاردةالعمومية وعقوباهتا، وىو يرى أن الغرض من الرقابة ليست 

"ضمان سالمة العمليات ادلالية،  :أهنانعرف ادلراقبة يف اجملال ادلارل على  أنويف ظل التعاريف السابقة ؽلكن       
 ."والقوانُت السارية ادلفعول لألنظمةمن مطابقة ىده العمليات  والتأكدوكشف االضلرافات 
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  أهداف الرقابة: الثاني الفرع

أيضا وسائل وأساليب التحقيق ىذه اإلمكانيات واألىداف األىداف و تشمل اخلطة على رلموعة من       
 1ادلخصصة، التوقيت الزمٍت لالصلاز أو لتحقيق ىذه األىداف اليت تتمثل يف:

 ذه ادلضاىاة، مضاىاة يف احلكم ، الكيف، مضاىاة اخلطط ادلوضوعية دبا ربقق من نتائج معينة حبيث تتضمن ى
 اإلجراءات.الزمن، التكلفة وكذلك 

 .الكشف عن االضلرافات أو األخطاء اليت وقعت أثناء التنفيذ 

 .العمل على معاجلة ىذه االضلرافات وازباذ االحتياطات الواجبة دلنع حدوثها مستقبال 

ضمان السَت احلسن للمصاحل العامة واذل ضمان احلماية الكافية  إذلأما ادلشرع اجلزائري يرى أن الرقابة هتدف       
 موال والثروات الوطنية من جهة وضباية ادلوظف بصورة عامة.لأل

 2:كما أن للرقابة أىداف مالية تتمثل فيما يلي      

 (.اإلثبات) التأكد من سالمة العمليات ادلالية، والتحقق من صحة الدفاتر والسجالت وادلستثمرات الثبوتية 

  وحدود االعتمادات ادلقررة شلا يستلزم مراجعة مستندات  اإلنفاقالتأكد من عدم ذباوز الوحدات النقدية يف
 الصرف وصحة توقيع ادلوكل ذلم سلطة االعتماد.

  أىداف الرقابة  أقدمتابع لوزارة ادلالية وتعترب ىذه األىداف من  إداريعملية التفتيش ادلارل، واليت يقوم هبا جهاز
 احلديثة فهي كالتارل: األىدافادلالية، أما 

 ادلستخدمة واإلجراءاتمن كفاية ادلعلومات واألنظمة  التأكد. 

  يف تنفيذىا للميزانية وفقا للسياسة ادلعتمدة اإلدارةمدى التزام. 

  التنفيذ على مستوى النشاط االقتصادي واذباىاتو أثاربيان. 

  والنتائج ادلًتتبة يف ىذا التنفيذ إنفاقالربط بُت التنفيذ وما يتخللو من. 

 

 

                                                             

. 542عبد الكرمي أبو مصطفى، مرجع سابق، ص   1  
.جديدة لتفعيل اجلماعات احمللية يف التنمية )مراقبة ادليزانية(زكي كرؽلة، بركان زىيدة، مداخلة بعنوان: وضع ديناميكية   2 
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 وأساليب الرقابة أنواع ي:المطلب الثان

 سنتطرق إذل أنواعها وأساليبها. ،بعد أن تعرفنا على مفهوم الرقابة وأىدافها      

 : أنواع الرقابةالفرع األول

تعترب الرقابة للنظم ادلعلوماتية من بن أىم الوسائل ادلقومة ذلده النظم وعلى وجو اخلصوص ىي نظام ادلعلومات       
للمؤسسة ومالئمة الزباذ القرارات ذات مصداقية ومعربة عن الوضعية احلقيقية احملاسبية الذي يراد فيو توليد معلومات 

لذلك من الضروري على ادلؤسسة االقتصادية العمل بنوع معُت من الرقابة يناسب شكلها، حجمها،وطبيعة نشاطها 
يعطي مصداقية وصراحة أكثر للمعلومات، وضمان دلستعملي القوائم ادلالية وسوف ظليز  أخرىمن جهة، ومن جهة 

 1ادلخطط التارل الذي يوضح ذلك: بُت سلتلف أنواع الرقابة حسب

 فكرة كل نوع من ىذه األنواع: إعطاءسنتناول فبما يلي 

 من حيث األجهزة "الهيئة" القائمة بالرقابة: -أ
 :وىي ادلراقبة اليت سبارس من داخل التنظيم نفسو مثل الرقابة اليت ؽلارسها ادلطلب العمومي على  رقابة داخلية

تقوم العروض فتح األظرفة  بالصرف، وتعترب رقابة ذاتية سبارسها اذليئة القائمة بالتنفيذ من طرف جلنة األمر
 2على الصفقات العمومية.

 

 :وىي عادة:ادلراقب ادلارل، تقوم هبده الرقابة أجهزة رقابية سلتصة من خارج التنظيم وادلؤسسة  رقابة خارجية
 للمالية، الوزارة الوطنية ....اخلرللس احملاسبة، ادلفتشية العامة 

 من حيث طبيعتها: -ب
 وىي زبص القيم ادلسجلة ضمن شلتلكات ادلؤسسة للتأكد من وجودىا الفعلي ومقارنتها دبا  :الرقابة المادية

 :يف سجالت احملاسبة، مثل ىو موجود
 ؤسسةمن أن ادلبالغ ادلسجلة يف الدفاتر موجودة فعال يف ادل التأكد. 

 التجهيزات واللوازم ادلسجلة موجودة فعال يف ادلؤسسة. أنمن  التأكد 

 مستخدمة فعال لصاحل ادلؤسسة. وإهنامن وجود ادلمتلكات العقارية ادلسجلة  التأكد 

                                                             

73ص ،5000صبال وزدادي، الرقابة على صرف النفقات العمومية، مذكرة ليسانس سنة   . 1  
الصفقات العمومية ادلتعلق بتنظيم 5005يوليو  54مؤرخ يف  520-05ادلرسوم الرئاسي  .  2  
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 :التأكد من أن التسجيل احملاسيب قد مت بشكل سلم شرعي وقانوين إذلوهتدف أساسا  الرقابة المحاسبية ،
 إذلبناءا على الوثائق االثباتية الالزمة وىو شامل جلميع العمليات اليت قامت هبا ادلؤسسة وجبدية ودقة، 

 جانب ىدا يستلزم أو غلب أن يكون التسجيل احملاسيب فوري.

 من حيث الحدود: -ج
 :باع العمليات ادلالية وتشمل ىذه الرقابة صبيع الدفاتر والوثائق احملاسبية للمؤسسة،أي أن ات الرقابة الشاملة

خطوة خبطوة بدءا بنشأة النفقة حىت تنفيذىا الفعلي وتسجيلها أي التأكد من شرعية وقانونية اإلجراءات 
 احملاسبية والوثائق االثباتية.

 وزبتص عادة بعمليات مشكوك فيها أو على العمليات ذات القيمة ادلالية الكبَتة وسبارس  :الرقابة الجزئية
 لى جزء من موضوع الرقابة باعتباره ظلوذج.ىذه الرقابة ع

 من حيث تكرارها: -د
 :وتكون الرقابة يف ىذه احلالة مرتبطة ارتباطات بعمليات ادلؤسسة أي تكون رقابة متصلة  الرقابة الدائمة

بكل عمليات التنفيذ، وىي تتمثل يف رقابة ادلراقب ادلارل من خارج ادلؤسسة، ورقابة احملاسب العمومي من 
 داخل ادلؤسسة.

 :ونقصد هبا تلك الرقابة احملددة سواءا تشمل عمليات زلددة الوقت أو ادلدة والبنك وأن يف  الرقابة المؤقتة
 الغالب تقوم هبا ادلفتشية العامة للمالية.

 من حيث زمن الحدوث: -و
 1وىو ادلعيار ادلعمول بو بكثرة نظرا لفعالية الرقابة من خاللو وؽلكن أن ظليز بُت ثالث أنواع:   

 :وتسمى الرقابة ادلانعة والوقائية ويقصد هبا الرقابة اليت تسبق تنفيذ النفقة أي أهنا سبثل  الرقابة السابقة للتنفيذ
 بصرف األموال العمومية.ادلوافقة السابقة ألجهزة الرقابة على القرارات اخلاصة 

 :كما تدعى بالرقابة ادلالزمة، وىي عملية ربقيق وتدقيق ادلسايرة لعملية التنفيذ، وتتمثل  الرقابة أثناء التنفيذ
 يف عمل أعوان التنفيذ للتأكد من سَت التنفيذ حسب السياسات واخلطط ادلوضوعية.

 :"يب عملية التنفيذ، أي بعد حدوث عملية اإلنفاق وىي تلك الرقابة اليت تلالرقابة الالحقة للتنفيذ "بعد
وىي تعمل على الفحص الدقيق للعمليات ادلالية اليت قامت هبا ادلؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري 

                                                             

75ص  ،صبال وزدادي، الرقابة على صرف النفقات العمومية، مرجع سبق ذكره  . 1  
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وىدا الكتشاف األخطار ادلرتكبة وغَت الشرعية بعد وقوعها، وللعلم أن ىدا النوع من الرقابة ليس الكتشاف 
 1اسبة أعوان التنفيذ وربديد ادلسؤول عنها.األخطاء فحسب، بل حمل

 الرقابة أساليب: الثانيالفرع 

لف يف مضموهنا عن الرقابة تعترب أدوات أساسية للعمل الرقايب وىده األساليب ال زبتتوجد أساليب عامة للرقابة       
للدولة أو يف الرقابة على وحدات القطاع العام، ولكن قد يستخدم أسلوب أو أكثر يف  اإلداريوحدات اجلهاز  على

ئل ادلستخدمة يف الرقابة على الوحدة ذاهتا بُت وقد زبتلف الوسا األخرىوحدة من الوحدات وال يستخدم يف الوحدة 
 عام وأخر ودلك تبعا لنظام العمل وحجم الوحدات وطبيعة نشاطها.

وقواعد  نعرض األساليب اليت تتبعها أجهزة الرقابة بغرض أن نعدد أعلها وليس بغرض إجراءات وفيما يلي      
 2 ه األساليب يف العمل الرقايب:استعمال ىذ

 

يستخدم ىدا األسلوب الرقايب يف أغلب األحيان عن طريق مراقبة الوحدات  المالحظة والمشاهدة: -أ
ادلختلفة هبدف تصحيح  اإلدارةبالعمل ويتم ىدا عادة بواسطة الرؤساء وادلشرفُت يف مستويات ومالحظتها أثناء القيام 

وللوقوف على طريقة أداء األعمال ومراجعة النتائج احملققة، وىذه الرقابة الدائمة ما يقع من أخطاء فور وقوعو 
ة الرقابية اخلارجية ادلتخصصة واليت ال يتوفر وادلستمرة متاحة لنظم الرقابة الداخلية، وىي بطبيعتها غَت متاحة لألجهز 

 الرقابة الفورية عن طريق ادلالحظة وادلشاىدة. إمكانيةذلا عادة 
راجعة والفحص أسلوب واحد يعٍت فحص احلسابات والدفاتر ادل المراجعة والفحص والتفتيش: -ب

وادلستندات حبيث يستطيع ادلراجع االقتناع بسالمة ادلركز ادلارل وصحة حسابات النتيجة أو عدم سالمتها، فهو 
 وقواعد معينة. إجراءاتدرجة معينة من الثقة لو  إذلأسلوب للوصول 

دل يشًتك يف العمليات التنفيذية، فيقوم هبذا مراقب  د أو جهازمدقق فر ادلراجعة والفحص بواسطة وتتم عمليات 
 احلسابات اخلارجي وأجهزة الرقابة اخلارجية ادلتخصصة، وقد يباشر ىذا العمل الرقايب بأساليب عديدة ومتنوعة منها:

 

 :لية للوحدة زلل ادلراجعة االختيارية تتم بأخذ عينة من رلموعة ادلستندات والعمليات ادلا المراجعة االختيارية
 ادلراجعة.

                                                             

74ص  ،5002صاحل سادل، مسعودان صبال، كيفية الرقابة على صرف النفقات العمومية، مذكرة زبرج سنة  .    1  

.35، 34ص  5005األوفست، الطبعة الثانية عوف زلمود الكفراوي، الرقابة ادلالية، مطبعة االنتصار لطباعة     2  
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 :وعن طريق ىذا األسلوب يتم الفحص وادلراجعة بصفة مستمرة للمستندات والقيود  المراجعة المستمرة
 .احملاسبية اليت تثبت بدفاتر الوحدة طول العام

 :وىذا النوع يتم على فًتات دورية خالل السنة، كما يتم يف حالة جرد ادلخازن والعهد يف  المراجعة الدورية
ادلراقب اخلارجي، كما قد تقوم أجهزة الرقابة اخلارجية دبراجعات دورية أو ػلددىا  اإلدارةفًتات ربددىا 

 1.لبعض الوحدات اخلاضعة لرقاباهتا
 القوائم ادلالية  وإعدادونقصد هبا ادلراجعة والفحص الذي يتم بعد انتهاء السنة ادلالية  :المراجعة النهائية

اخلتامية للوحدة للوقوف على حقيقة ىذه القوائم ادلالية واحلسابات اخلتامية وبيان مدى صحتها واحلسابات 
  ومطابقتها للواقع.

 :الرقابة وبعضها البعض يف فحص منظم ومتكامل بُت أنواع  إجراءوىذا األسلوب يعٍت  المراجعة الشاملة
 نظام واحد متناسق فيتضمن الرقابة احملاسبية واالقتصادية.

وتوقيع اجلزاءات على العامل  الكفءوللعامل تقرير احلوافز للجهود ادلمتازة  الحوافز والجزاءات: -ج
دون وجود رقيب أو  يساعدىا على ربقيق أىدافهاادلخالف وادلهمل يعترب أسلوب غَت مباشر من أساليب الرقابة 

فضال عما قد يوقع من جزاء باخلصم من الراتب أو مشرف فًتقب احلوافز واخلوف من حفظها أو انقطاعها 
العملية  إليوربقيق ما هتدف  إذلالتأخَت يف استحقاق العالوات والًتقيات كل ىذا يدفع العامل ذاتيا دون مراقب 

دائما رفع معدالت األداء فان وجود نظام كفئ للثواب والعقاب وػلاول  فاتالخالرقابية فيتجنب الوقوع يف ادل
  صيانتو.واحملافظة على ادلال العام و  اإلنتاجزيادة  إذليطبق تطبيقا سليما سيؤدي وال شك 

اعد ادلالية اليت ربددىا القوانُت واللوائح من أىم وسائل الرقابة النظم والقو  النظم والتعليمات واللوائح: -د
والتعليمات ادلعتمدة وىي من أىم األدوات اليت تقوم عليها عملية الرقابة حيث يتعُت االلتزام هبا ويعترب اخلروج عليها 

اخلطط  سلالفة مالية تستوجب ادلساءلة فان عدم االلتزام هبا قد يؤدي إذل إضاعة ادلال العام وعدم تنميتو وعدم تنفيذ
 2والربامج ادلوضوعة.

 
 
 

                                                             

.40نفس ادلرجع السابق ص    1  
.42نفس ادلرجع السابق ص    2  
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   أسس وخطوات الرقابة الفعالة المطلب الثالث:
 سنتعرف عليو يف ىذا ادلطلب. وخطوات  ىذا ما أسسللرقابة عدة       

   : أسس الرقابة الفعالةالفرع األول
 حىت تكون الرقابة يف ألي منظمة على رلموعة من األسس أعلها:

  مثل أساليب الرقابة اليت تستخدمها الرقابة  اإلداريالرقابة مع النشاط وظروف ومقتضيات العمل أن تتناسب
 الالمركزية. اإلدارةادلركزية زبتلف عن أساليب الرقابة ادلستخدمة يف 

  تكاليف  إذلغلب أن سبارس الرقابة يف الوقت ادلناسب حىت ؽلكن عالج ادلوقف قبل استفعالو شلا يؤدي
 .إضافية

ايت يف الرقابة حىت وىي تعٍت أن تكون ادلعايَت احملددة للرقابة ادلوضوعية حبيث ال يتدخل العامل الذ الموضوعية: -أ
 1ادلعايَت كمية ؽلكن قياسها.تكون 

 للظروف ادلتغَتة للعمل.يتميز النظام الرقايب بادلرونة وقابلية التعديل وفقا غلب أن  المرونة: -ب
  أي ال يشكل عبئا اقتصاديا.أن يتصف النظام الرقايب قليل التكاليف 

 .أن يقدم النظام الرقايب اإلجراءات الواجب ازباذىا لتصحيح األوضاع ومعاجلة األخطاء 

  أن النظام الرقايب غلب أن ال يقتصر على اكتشاف األخطاء واالضلرافات عن اخلطط ادلوضوعية، بل من
 الرقايب مثمرا حبيث يبُت الظرف واإلجراءات التصحيحية.الواجب أن يكون النظام 

   الرقابة الفعالة خطوات: الفرع الثاني
 2تنطوي عملية الرقابة على اخلطوات التالية:      

 :تشَت ادلعايَت على ادلقاييس ادلوضوعية اليت تستخدم النتائج الفعلية يف ادلنظمة و  تحديد المعايير الرقابية
معينة لألداء، وربتوي ىذه ادلعايَت على وحدات عمل زلددة لقياس العمل، مستواه  وذلك بوضع معدالت

 والزمن الالزم لألداء.
 :بعد ربديد ادلعايَت الرقابية، غلب قياس األداء الفعلي مث مقارنتو بتلك ادلعايَت وادلعدالت  قياس األداء

 ضلرافات.معرفة اكتشاف مدى اال السابقة ووضعها، وىذه ادلطابقة سبكننا من

                                                             

.543عبد الكرمي أبو مصطفى، مرجع سابق، ص    1  
.544نفس ادلرجع السابق، ص   2  
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 :وىي اخلطوة اليت تأيت يف أعقاب اكتشاف األخطاء  تصحيح األخطاء أو االنحرافات التي تم اكتشافها
وبالتارل ربقق الغاية مث تصحيح ىذه االضلرافات  إليهاأدت ا دلعرفة أسباهبا والعوامل اليت واالضلرافات ودراسته

 من الرقابة.
للمرؤوسُت أو  األفضلتوزيع ادلهام، أو توضيح الواجبات عن طريق اختيار  إعادةوقد يتمثل ىذا التصحيح يف       

 تنظيم برامج تدريبية للعاملُت أو عن طريق توجيو العاملُت وشرح العمل ذلم.
 

 مفاهيم حول النفقات العامة المبحث الثاني:
 

يربز جانبا من جوانب النفقات وكل تعريف  تعار يفطبيعة النفقات العامة وتطوره عرب الزمن أوجد ذلا عدة  إن      
 العامة، وبالتارل وجب علينا معرفة سلتلف تعاريفها.

 

 تعريف النفقات العامة المطلب األول:
 توجد عدة تعاريف نذكر منها:      

 :1شخص عام بقصد ربقيق النفع العام. بإنفاقوالنفقة العامة تعترب دبثابة مبلغ نقدي يقوم  التعريف األول 

 حاجات عامة. إشباعاستخدام مبلغ نقدي من قبل ىيئة ىامة، هبدف  بأنو:ؽلكن تعريفها التعريف الثاني 

 ادلؤسسات العامة من  إحدىالدولة أو  بإنفاقهااليت تقوم :النفقات العامة ىي ادلبالغ النقدية التعريف الثالث
 2احلاجات وربقيق الصاحل العام. إشباعاجل 

 ؼلرج من الذمة العامة للدولة )خزينة الدولة(، أو مبلغ من ادلال  بأهنانفقات العامة :تعرف الالتعريف الرابع
 3احلاجات العامة. إشباع إذلادلؤسسات التابعة ذلا، ويهدف  إحدى

 فالنفقات العامة ىي مبالغ مالية أقرت من قبل السلطة التشريعية ليقوم شخص عام التعريف الخامس :
 4يف توفَت سلع وخدمات عامة،وربقيق األىداف االقتصادية واالجتماعية. بإنفاقها

 

                                                             

.27، بَتوت، ص5000عادل أضبد حشيش،أساسيات ادلالية العامة، دار النهضة العربية    1  
.75ادلالية العامة، ص  إدارةعلي العريب،    2  

.203العامة، دار الصفاء للطباعة والنشر ص  ابراىيم علي عبد اهلل، مبادئ ادلالية   3  
.45، عمان ص 5000ادلالية العامة، دار زىران للنشر والتوزيع، علي خليل،       4  
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 اإلداريةسبثل النفقات العامة ادلبالغ النقدية اليت تدفعها احلكومة شلثلة يف سلتلف وحداهتا :التعريف السادس 
 1احلاجات العامة للمواطنُت. إشباعللحصول على السلع واخلدمات من أجل القيام دبهامها وواجباهتا يف 

 التارل: التعريفومن خالل التعاريف السابقة ؽلكن استنتاج       
 .حاجات عامة" إشباععامة أو  "النفقات العامة ىي مبلغ نقدي ؼلرج مكن الذمة ادلالية من أجل منفعة

 

 مميزات النفقة العامة المطلب الثاني:
 تتميز النفقات العامة دبا يلي:      

العام باستخدام النقود دلا ربتاجو من منتجات،  اإلنفاقتقوم الدولة بواجباهتا يف  النفقة العامة مبلغ نقدي: -1
بادلشروعات اليت ربتاجها للقيام  اإلنتاجيةوشبنا لرؤوس األموال سلع وخدمات من أجل تسيَت ادلرافق العامة 

 ادلختلفة من اقتصادية واجتماعية وثقافية وغَتىا. واإلعاناتودلنح ادلساعدات االستثمارية اليت تتوالىا 
وشلا ال شك فيو أن استخدام الدولة للنقود ىو أمر طبيعي يتماشى مع الوضع القائم يف ظل اقتصاد نقدي تقوم فيو 

اد يف ذلك شأن األفر بواسطة النقود ومن مث تصبح النقود ىي وسيلة الدولة لإلنفاق شاهنا ادلبادالت وادلعامالت صبيع 
فيو صورة عينية كقيام الدولة دبصادرة جزء من شلتلكات من الزمن يتم العام قد ظل لفًتة طويلة وبالرغم من أن اإلنفاق 

ومنتجات دون تعويض أصحاهبا تعويضا عادال أو إرغام األفراد أو االستالم جربا على ما ربتاجو من أموال األفراد 
اقتصاد ادلقايضة أو كما يسمى بالتبادل العيٍت قد اختفى بعد انتهاء مرحلة أن ىذا الوضع  إالبدون أجر على العمل 

 2وادلبادالت.وبعد أن صارت النقود ىي األداة الوحيدة يف التعامل 

صدرت من شخص عام دلا يف ذلك اذليئات  إذاتكون النفقة  النفقة العامة يقوم بها شخص عام: -2
من طرف ىيئة خاصة طبيعية أو اعتبارية ال  أنفقتما  إذالعامة ذات شخصية معنوية وذلذا فان النفقات  وادلؤسسات

ذلك التربع الذي يقوم بو أحد األشخاص  ؽلكن اعتبارىا نفقة عامة حىت ولو كان الغرض منها ربقيق نفع عام ومثال
 موال خاصة.فهذه األموال تعترب أمسجد فرغم عمومية اذلدف  أولبناء مستشفى 

احلاجات  إشباعينبغي أن يكون اذلدف من النفقات العامة ىو  :الغرض من النفقة العامة تحقيق نفع عام -3
العامة ومن مث ربقيق النفع العام أو ادلصلحة العامة وبالتارل ال تعترب من قبيل النفقات العامة تلك النفقات اليت هتدف 

 حاجة خاصة وربقيق نفع خاص يعود على األفراد. إشباع إذل

                                                             

.523، األردن، ص54العامة، طبعة زلمد أضبد حجازي، احملاسبة احلكومية وادارة ادلالية    1  
.50زلرزي زلمد عباس، اقتصاديات ادلالية العامة، ديوان ادلطبوعات اجلامعية، الساحة ادلركزية بن عكنون،اجلزائر، الطبعة الثالثة، ص     2  
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لبلوغ  وإظلاالدولة دل تنشأ لتحقيق مصاحل فردية وذلك ربقيقا دلبدأ ادلساواة والعدالة وىذا شرط ناتج على أن أجهزة 
عام غلب أن يكون النفع عام   العبءالغاية ومن ناحية أخرى أن ادلال ادلنفق يتحمل عبئ األفراد صبيعا فكما كان 

 كذلك.
حصيلة الضرائب يف أنفقت  إذبُت األفراد يف ربميل عبئ الضرائب ال يكفي لتحقيق مبدأ ادلساواة وأن ادلساواة       

 1ربقيق منافع خاصة لبعض الفئات االجتماعية دون غَتىا.
 

 العامة اتقواعد النفق المطلب الثالث:
 تتمثل قواعد النفقات العامة فيما يلي:

من النفقات العامة دائما يف ذىن القائمُت بو بتحقيق يقصد بقاعدة ادلنفعة أن يكون اذلدف  قاعدة المنفعة: -1
 بُت أغلب منظري ادلالية العامة. إصباعأكرب منفعة شلكنة وتعترب ىذه القاعدة قدؽلة يف الفكر االقتصادي وزلل 

جم الفوائد ادلًتتبة عليها، وبذلن فان قيام الدولة حب إالال ؽلكن تربير النفقة العامة  إذوقاعدة ادلالية العامة أمر بديهي،
ىذه النفقات ال مربر ذلا  أنمنها يعٍت  األفراديف ميدان معُت دون احلصول على منفعة تعود على بالنفقات العامة 

ية لبعض وادلقصود بتحقيق الفائدة أو ادلصلحة العامة أو ادلنفعة العامة أال يتم زبصيص النفقة العامة للمصاحل الذات
األفراد أو لبعض شرائح اجملتمع على حساب األخرى، دلا يتمتعون بو من نفوذ سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي،  

احلقيقية للمصاحل العمومية لتقدير احتياجات كل مصلحة أو  اإلصباليةباالحتياجات  اإلدلامكما يقصد أيضا أن يتم 
 األخرى. اإلنفاقادلصاحل وأوجو  على ضوء احتياجات كل مرفق وكل باب من النفقات،

اعتبارات عملية معينة وبصفة عامة فان احلكم على مدى توفر ادلنفعة العامة يف النفقة العامة ؽلكن ان يتم على أساس 
 حدى. علىعلى أن تأخذ بعُت االعتبار درجة النمو االقتصادي لكل دولة 

ترتبط ىذه القاعدة دبوضوع النفقة، حيث أن ىذه األخَتة بديهيا تأخذ يف  قاعدة االقتصاد في النفقة: -2
أقل حجم شلكن لذا وجب على السلطات العمومية االحتياط من التبذير دلا قد  إذلالزيادة كلما نقصت النفقات 

جانب كل ىذا فان عدم  إذليسببو ذلك من ضياع ألموال ضخمة دون تولد أي قيمة مضافة أو ربمل أي منفعة، 
بروز مظاىر  إذلادليزانية العامة للدولة يدفع  إطارادلالية للمبالغ ادلالية ادلوضوعة ربت تصرفها يف اقتصاد السلطات 

 .الضريبيُتمن بينها انتشار عدم ثقة الشعب يف مؤسسات الدولة واتساع رقعة التهرب والغش سلبية يف اجملتمع 
 2اخلدمات."استخدام أقل حجم من النفقة العامة ألداء نفس اخلدمة أو  إذلدة دبعٌت أخر هتدف ىذه القاع

                                                             

.54، ص2554الدار اجلامعية، مصر  إصدارزينب حسُت عوض اهلل، مبادئ ادلالية العامة،    1  

.42-45زلمد عباس، مرجع سبق ذكره، صزلرزي    2  
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ضمنهما ضابط  إذا إال واالقتصاد يف النفقات لن يكونا فعليُت ضابطي ادلنفعة العامة إن قاعدة الضمانات: -3
قانون ادلالية ؽلارس الربدلان رقابتو سواء قبل اعتماد قانون ادلالية أو بعده، فقبل اعتماد وىو رقابة النفقات العامة  ،أخر

بعد اعتماد قانون ادلالية فان صرف االعتمادات  أما على ادلشروع الذي تفرضو عليو احلكومة من خالل مناقشة بنوده،
 1ادلوزعة حسب كل قطاع زبضع لقواعد زلاسبية صارمة ولرقابة بعدية تقوم هبا اذليئات اليت نص عليها القانون.ادلالية 

 تقسيم النفقات العامة وأثارها ث الثالث:المبح

وػلصرىا الفكر ادلارل احلديث يف أألربع تقسيمات  أنواعهاىناك عدة تقسيمات للنفقة العامة زبتلف باختالف       
 تقسيم ادلشرع اجلزائري. إذل باإلضافة

 التقسيم الدوري والوظيفي المطلب األول:

 إذلومن حيث وظيفتها  نفقات عادية وغَت عادية إذللماء ادلالية النفقات العمومية من حيث دورهتا قسم ع      
 2نفقات اخلدمات العامة، اخلدمات االجتماعية واالقتصادية ونفقات اخلدمات غَت قابلة للتصنيف.

 نفقات عادية وأخرى غَت عادية: إذلتقسم النفقات العامة وفقا ذلذا التقسيم  التقسيم الدوري: -1

غالبا ما تكون سنة وال يعٍت التكرار ىنا ثبات وتتسم بالدورية والتكرار وضمن مدة زمنية زلددة  النفقات العادية: -أ
بالزيادة أو النقصان ولكن يفًتض أن تستوعب النفقات  مقدار النفقة العامة كل سنة، فقد تتغَت كميتها ومقاديرىا

العامة العادية الدورية وبصفة هنائية خالل الفًتة الزمنية الدورية احملددة ذلا وىي سنة مثال ولذا غلب أن تتكرر مثال 
 سنويا فمن أمثاذلا: الرواتب واألجور، فوائد الدين العام ونفقات الصيانة.

يف فًتات متباعدة وبصورة غَت منتظمة، حبيث  إالتتسم بعدم الدورية والتكرار، وال تظهر و  النفقة الغير عادية: -ب
 إذلوىي السنة يف الغالب وؽلثل ىذا النوع يف الغالب النفقات اليت تؤدي حدود الفًتة ادلالية والعادية  أثارىاتتجاوز 

أيضا نفقات الظروف الطارئة  وؽلثل  اءاتاإلنشتكوين رأس ادلال الثابت كالنفقات االستثمارية الضخمة، نفقات 
 .والفيضاناتكنفقات احلروب والكوارث البيئية ادلناخية كاجلفاف 

 ىذه التفرقة بُت ىذين النوعُت من النفقات العادية والغَت عادية يف أمرين علا: أثاروتتبلور 

                                                             

.74،ص5007أعمر ػلياوي، مساعلة يف دراسة ادلالية العامة، دار ىومة، اجلزائر،    1  
.75اعمر ػلياوي، نفس ادلرجع السابق، ص    2  
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  استثنائي لتمويل نفقات عادية  النفقات العادية دبوارد عادية حبيث ال ػلرر االعتماد على موردضرورة سبويل
 متكررة سنويا.

  جانب ادليزانية العادية ادلتخصصة للنفقات العادية. إذلميزانية غَت عادية للنفقات غَت عادية  إنشاءضرورة 

يتم تصنيف النفقات العامة تبعا ذلذا التقسيم حسب الوظائف واخلدمات اليت تقوم هبا  التقسيم الوظيفي: -2
الدولة يف سلتلف اجملاالت وبناءا عليو يتم تصنيف النفقات العامة يف رلموعات متجانسة حبيث زبصص كل رلموعة 

والشؤون اخلارجية واألمن ذه الوظائف فيمكن مثال تقسيم النفقات العامة على وظائف الدفاع معينة من ىلوظيفة 
 الداخلي والعدالة والثقافة والتعليم والصحة والشؤون االجتماعية واالقتصادية ...اخل.

 التقسيم االقتصادي واإلداري: المطلب الثاني

 ؽلكن تقسيم النفقات العامة اقتصاديا وإداريا إذل ما يلي.

العامة تبع ذلذا التقسيم إذل نفقات جارية  يتم تصنيف النفقات التقسيم االقتصادي للنفقات العامة: -1
 1ونفقات رأمسالية.

 وىي تلك اليت تتكرر بصفة دورية وهتدف لتسيَت ادلرافق العامة للدولة بانتظام وتشمل ما يلي:النفقات الجارية:  -أ

 النفقات العامة على السلع واخلدمات وتتضمن الرواتب واألجور ومشًتيات السلع واخلدمات. 

  فوائد الديون العامة على اختالف أنواعها.سداد 

  اإلعانات وادلدفوعات التحويلية سواءا كانت نقدية أم عينية وسواءا كانت هتدف لتقدمي دعم مباشر أو غَت
 مباشر لألفراد أو السلع أو خدمات معينة.

احلصول على األموال  ويقصد هبا تلك النفقات اليت يتم دفعها يف سبيل النفقات الرأسمالية)االستثمارية(: -ب
عمر ىذه األصول  إطالة إذلادلختلفة كاألبنية واألراضي وادلعدات واألجهزة...اخل، دبا يف ذلك النفقات اليت تؤدي 

وطاقتها والقيام بتنفيذ ادلشاريع االقتصادية ادلختلفة كبناء ادلستشفيات وادلراكز الصحية واألمنية وادلدارس وزيادة قدرهتا 
ح الطرق وبناء اجلسور والسدود...اخل، وىذه النفقات ال يتكرر دفعها سنويا بصورة عامة، وهتدف يف واجلامعات وفت

 رلموعها إذل زيادة التكوين الرأمسارل للحكومة.

                                                             

.40، ص5020جهاد حسُت حصوانة، علم ادلالية العامة والتشريع الضرييب، دار وائل للنشر، الطبعة األوذل    1  
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 اإلداريةيتم تصنيف النفقات العامة وفقا ذلذا التقسيم حسب الوحدات  التقسيم اإلداري للنفقات العامة: -5
سلصصات رئاسة  إليهاوزارات ودوائر حكومية يضاف  إذلاحلكومية اليت سبارس النشاط احلكومي، حيث يتم تقسيمها 

وزارة أو دائرة أو مؤسسة عامة)وحدة حكومية( قسم  فيقرر لكلالدولة وسلصصات السلطتُت التشريعية والقضائية 
رلموعات سلتلفة ؽلثل كل منها  إذلل الوحدة احلكومية خاص من النفقات العامة مث غلري تقسيم النفقات العامة داخ

 العام. اإلنفاقغرض 

 أثار النفقات العامة المطلب الثالث:

الذي تسعى على  اذلدف طبيعة ىذه النفقات، عدة عوامل منها االقتصادية للنفقات العامة على اآلثارتتوقف       
ىذه النفقات من ناحية تسمح حبكم  إالالالزمة لتمويلها، الوضع االقتصادي السائد،  اإليراداتربقيقو وطبيعة 

على النشاط  أثارربدث  فإهناجانب ذلك  إذلحباجة عامة مباشرة، وإشباعهاونوعها بتقدمي خدمة معينة طبيعتها 
القومي، االستهالك  نتاجاإلالنفقات العامة على كل من  أثارىذه نكتفي بشرح االقتصادي القومي، ويف دراستنا 

 1.، توزيع الدخول وعلى مستوى األسعارالقومي

تنتج خالل القومي رلموع السلع واخلدمات اليت  باإلنتاجيقصد  اثر النفقات العامة على اإلنتاج القومي: -1
 يهيئ الظروف ادلناسبة ألنوضروريا  اإلنفاقفًتة زمنية معينة غالبا ما تكون سنة واليت ؽلكن تقييمها نقدا، ويعترب ىذا 

 2من خالل: اإلنتاجوصلد أن النفقات العامة تؤثر على عوامل  لإلنتاج

  إنشاءالقومي بشكل مباشر مثل: النفقات االستثمارية أو تكاليف  اإلنتاجزيادة  إذلتؤدي النفقات العامة 
على العمل وعلى االدخار  األفرادزيادة قدرة  إذلادلصانع، وبشكل غَت مباشر حينما تؤدي ىذه النفقات 

 مثل نفقات التعليم والصحة.

  ىذه ادلنفعة.إذل  اإلنتاجمن فروع  آلخرمن فرد  اإلنتاجنقل بعض عناصر  إذلالعام  اإلنفاققد يؤدي زيادة 

 تأمُت مستقبل  إذلالعام  اإلنفاقاالدخار بالنقص، كأن يوجو  إذلفراد وميلهم على رغبة األ اإلنفاق قد يؤثر
 وتقرير ادلعاشات وبالتارل يًتتب على ذلك االنصراف عن االدخار. األفراد

                                                             

.70، اجلزائر ص5002 ، ديوان ادلطبوعات اجلامعية، طبعةادلالية العامةحسُت مصطفى حسُت،    1  
.42، ص مرجع سبق ذكرهاعمر ػلياوي،    2  
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يف االستهالك القومي عن طريق شراء  أثارىاربدث النفقات العامة  أثار النفقات العامة على االستهالك: -2
 لدخول لتخصص جزء منها لالستهالك.الدولة مباشرة للسلع االستهالكية أو توزيعها 

وذلك كأن تقوم الدولة بشراء سلع استهالكية معينة لتمويل بعض الفئات   استهالكية:شراء الدولة لسلع  -2-1
كأفراد القوات ادلسلحة مثال، بدال من أن توزع ذلم دخول أكثر فقيام الدولة هبذا الشراء ىو نوع من ربويل 

بال مقابل كوجبات الطلبة مثال أو االستهالك بدال قيام األفراد هبذه ادلهمة أو قد تقوم الدولة بتقدمي سلع استهالكية 
 1أن تتوسع يف خدماهتا اجملانية كاخلدمات الطبية.

ى يف إيرادات الوحدات االقتصادية األخر يًتتب على نفقات احلكومة زيادة عن  توزيع الدولة للدخول: -2-2
 اجملتمع شلا يؤثر على سلوكها.

يعة ومباشرة وعامة على االستهالك نظرا الطلفاض دخول قيام الدولة دبنح أجور للموظفُت يًتتب زيادة سر ف      
 2النفاق االستهالكي. إذلمن الزيادة يف الدخل  األكربادلستفيدين وتوجيههم اجلزء 

تسعى الدولة غالبا لتحقيق العدالة االجتماعية عن طريق زبفيف  على توزيع الدخول:النفقات العامة  أثار -3
الدولة سبلك العديد من الوسائل لتخفيف الفوارق بُت الطبقات، فيتم ذلك من حدة عدم ادلساواة، حيث صلد أن 

 ناحية بقرارات ربكمية كتحديد ادللكية وربديد الدخول أو قد ربدد الدولة حسب توزيع الدخل بواسطة نظامها ادلارل
 أو من ناحية النفقات. اإليراداتبواسطة ادليزانية سواء من ناحية 

فبالنسبة لإليرادات تقوم الضريبة بدور ىام يف ربقيق العدالة حيث أنو تفرض ضريبة مرتفعة على الدخول       
 واألجور.ادلستمدة من رأس ادلال كالضريبة على الشركاء، كالضريبة على ادلرتبات 

  :تؤدي نفقات الدولة على زيادة من دخول الطبقات الصغَتة وذلك بتوسيعها يف بالنسبة للنفقات
التحويالت االجتماعية وادلساعدات، واخلدمات العامة اجملانية، حيث صلد اعتناق نظام التأمُت االجتماعي 

 حاجاهتا. إشباعيرفع من مستويات دخول ىذه الطبقات اليت تعجز مواردىا عن 

                                                             

.72مرجع سبق ذكره، ص  حسُتحسُت مصطفى    1  
.42اعمر ػلياوي، مرجع سبق ذكره ص    2  
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ل قوى األسعار ادلختلفة يف اقتصاديات السوق بفع ال تتحدد أثار النفقات العامة على مستوى األسعار: -4
 العرض والطلب فقط، بل قد تتم غي قطاعات معينة نتيجة تدخل الدولة بطريق مباشر أو غَت مباشر.

ومقاومة  ،وخفض التكلفة إنتاجهملزيادة  إعاناتيطالب ادلنتجون بتدخل الدولة للحصول على فمن ناحية قد       
خلفض أسعار السلع الضرورية، بتدخلها كذلك قد يطالب ادلستهلكُت   ادلنافسة األجنبية،ورلاهبة األوضاع االقتصادية 

 تدخل الدولة التلقائي فانو يتم لتحقيق استقرار نقدي وربطيم االحتكارات وضباية ادلستهلكُت.أما 

بتأثَتىا على ىذا  وإماعلى العرض والطلب  أيبتأثَتىا على العوامل احملددة لألسعار  إماوقد مت تدخل الدولة       
 1ادلستوى.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

.75مصطفى حسُت مصطفى، مرجع سبق ذكره، ص    1  
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 خاتمة الفصل األول:

كبَتة لتحريك العجلة   أعليةلنفقة بة والنفقات العامة تبُت لنا أن لدراستنا يف ىذا الفصل دلاىية الرقا من خالل      
النفقة حىت تصبح نفقة والرقابة والحظنا أيضا أنو يوجد عناصر زلددة ودقيقة غلب أن تتصف هبا االقتصادية للدول 

 عامة وكذلك من اجل تعظيم ادلنفعة اليت وجدت من أجلها.

جهاز رقايب  إغلادتشمل عدة أنواع ولذا وجب وعند دراستنا لتقسيمات النفقات العامة وأثارىا تبُت لنا أهنا       
 .األخَتةزلكم للرقابة على ىذه 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تنفيد النفقات والرقابة 
 عليها
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 مقدمة الفصل الثاني:

صرف ىاتو ادلبالغ كان وفق  أنالدولة تنفق مبالغ معتربة لتوجيو احلياة االقتصادية وحىت تتأكد  أنعلى اعتبار       
الرقابة على النفقات العمومية، و مؤىبلت كبرية يكلف بعملية ، كان ال بد من وجود جهاز رقايب ذاخلطة ادلرسومة 

، كما إصبلحهاتتعدد وتنتشر فيصعب  األخطاءدون ترك  وإصبلحو اخلطأالتعرف على موقع  إذليهدف  األخري ىذا
والرقابة والرقابة ادلالية القضائية  اإلداريةسلوك ديس ادلصلحة العامة وتعترب الرقابة  وأياضلراف  أيتسمح مبحاربة 

 األخطاءه ذىيف اكتشاف  األموالالربدلانية على 

 البعض وعلى بعدة رقابات مكملة لبعضها  األخريةه يما دتر ىذسل تنفيذاالنفقة  تنفيذيكون  أنوحرصا على        
 :إذلا الفصل أن نتطرق يف ىذينبغي  األساسا ىذ

 .سري النفقات العامة 

 .األعوان ادلكلفون بتنفيذ الرقابة 

 الرقابة على تنفيذ النفقات العامة. 

 

 
 
 
 
 
 
      
 
 
 

 



عليها والرقابة العامة النفقات تنفيذ: الثاني الفصل  

 

 

21 

 المبحث األول: سير النفقات العامة في الجزائر

جيب أن يتوفر فيها عنصر التكامل، خاصة من حيث الزمن النفقات العامة والرقابة عليها  تنفيذ عملية إن       
الرقابة عليها.ولدلك وجب معرفة سلتلف مراحل تنفيذ النفقة العامة وطريقة   

 المطلب األول: اإلجراءات الخاصة بتنفيذ النفقات العامة
 خيضع تسيري األمرين بالصرف واحملاسبون العموميون وادلكلفون بتنفيذ النفقات العمومية إذل مراقبة األجهزة       

 لية:التا األربعةلك ولكي تتحقق ىده النفقة قانونيا، فانو جيب استكمال ادلبادئ ادلؤىلة لذ

نشوء الدين لتعيني  1إثباتمبوجبو يتم  الذي اإلجراء أيوىو الواقعة اليت تنشئ االلتزام يف ذمة الدولة  :االلتزام .1
 مع متعهد على بناء معهد، أو شراء لوازم وجتهيزات. ، أو االتفاقموظف

 االلتزام القانوين مث يليو اللتزام احملاسيب. قسمني: إذلوينقسم       
لبللتزام  إداريةوالذي ديسك زلاسبة  اإلداريةبالصرف يف ادلؤسسات العمومية  األمرادلرحلة   ويكلف هبذه       

 إذلبالنفقات، حيث تتيح زلاسبة ىذه االلتزامات القيام يف كل حلظة بتحديد مبلغ  االلتزامات ادلنجزة قياسا 
 اعتمادات متاحة، وختضع ىذه ادلرحلة للموافقة وتأشرية مراقبة النفقات وااللتزامات ادلسبقة.

من حقيقة  بالتأكيدالذي من خبللو يسمع  اإلجراء، أي 2وىو التقدير الفعلي للمبلغ الواجب دفعو التصفية:. 2
مر بالصرف الذي ينفرد أيضا بتنفيذ احملاسبية األ الدين وحتديد مبلغ صرف النفقات على أساس السندات والوثائق

 .فواتري أو مذكرات متعلقة مبصاريف مسبقة مببلغ يقل عن مخسمائة دينار جزائري إنشاءأنو يعفى من  إالىذه ادلرحلة، 

 الدفع القانونية فيما خيص النفقات العمومية وتتمثل فيما يلي: إجراءاتحدد مشروع  إجراءات الدفع:
على حساب جاري بريدي أو بنكي، أو حساب خزينة  إماوذلك عن طريق حتويل لصاحل الدائنني  .الدفع العادي:1

أنو أدخلت استثناءات يف دفع بعض  إال إجباريا اإلجراءدج، ويعد ىذا  055مبلغ العملية عن شريطة أن ال يقل 
 إعاناتاريف ادلهمات، نفقات العمومية، وذلك بدون حتويل، نذكر منها على سبيل ادلثال: تسبيقات عن مصال

 .ونفقات اجتماعية، الديون اليت تويف صاحبها، تعويضات شلنوحة للمكفوفني...اخل
 3عن طريق الوكالة .الدفع الغير العادي:2

                                                             

.10/50/1115ادلؤرخ يف  15/11من القانون  11ادلادة    1  
.150زلمد الصغري بعلي، سريي أبو العبل، ادلالية العامة، دار العلوم، اجلزائر ص    2  

.دفع النفقات آجالبصدد  1119فيفري  54ادلؤرخ يف  19/64نصوص متعلقة باحملاسبة العمومية، مرسوم تنفيذي رقم    3  
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تتمثل اإلجراءات االستثنائية يف تنفيذ ودفع صنف النفقات العمومية اليت ال ديكنها نظرا حلالتها االستعجالية        
الطبيعية ادلتمثلة يف االلتزام، التصفية، األمر بالصرف والدفع اليت تأخذ وقتا طويبل وذلك شريطة أن ال  اآلجالانتظار 

 ألف دينار بالنسبة لنفقات االستثمار. 65دج بالنسبة لنفقات التسيري و 155يتعدى مبلغ العملية 
بالصرف دليزانية ادلؤسسة العمومية ادلعنية بعد ادلوافقة الكتابية  األمروحتدثت وكاالت النفقات، مبقرر من        

ادلوظفني أجور  الصغرية اليت ختص األدوات والتسيري،، وتستعمل الوكالة لدفع بعض النفقات ادلعني ادلختص للمحاسب
 عن مصاريف ادلهمات. العاملني بالساعة أو اليوم تسبيقات

 طريق حتويل أو بواسطة صك أو حوالة بطاقة أو نقدادلستحقة للمدينني عن يقوم الوكبلء بدفع الوكاالت ا      
 ىناك استثناءات يف دفع بعض النفقات نذكر منها:      
 :بدون األمر بالصرف 

 .معاشات اجملاىدين ومعاشات التقاعد ادلدفوعة من ميزانية الدولة 

 .ادلرتبات ادلدفوعة ألعضاء القيادة السياسية وأعضاء احلكومة 

 .ادلصارف واألموال اخلاصة 

 يأمرالذي  اإلجراءالذي من خبللو تدفع النفقة العمومية، أي بعد األمر بالصرف،  اإلجراءوىو  .األمر بالصرف:3
 حيث ال جيوز تنفيذ أو دفع أي نفقة عمومية دون األمر بالصرف. 1مبوجبو دفع النفقات العمومية

إبرام الدين العمومي، أي دفع ادلبلغ ادلستحق إذل الدائن احلقيقي أو شلثلو وىو اإلجراء الذي مبوجبو يتم  .الدفع:4
يف دفع ادلبلغ فحسب بل التحقق من الشرعي وىذه ادلرحلة من اختصاص احملاسب العمومي، الذي ال تنحصر مهامو 

السابقة  راحل الثبلثة اليت دتت يف ادل اإلداريةىوية الشخص القابض واحلوالة ادلدفوعة، بل يقوم أيضا على العمليات 
فعبل  حتققت ىذه النفقة أن فائدة  نكن أن حيدث من تبلعب كما يتأكد مما دي بالصرف، وكشف األمرمن طرف 

 .2ادلخزن أو مباشرة ادلوظف لعملو كدخول األدوات اذل

نفقة ألجل أقصاه  إذلبالصرف  األمرالصرف وحواالت الدفع اليت يصدرىا  أوامرحيول احملاسبون العموميون        
 األمر بالصرف. إلببلغعشرة أيام من تاريخ استبلمها، مث يرسل نسخة منها عليها تأشرية التسديد 

                                                             

.من نفس القانون السابق 11ادلادة    1  
10/51/1115ادلوافق ل 15/11من قانون  11نصوص متعلقة باحملاسبة العمومية،ادلادة  .    2  
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كتابيا رفضو القانوين   بإببلغوبالصرف ألحكام تشريعية وتنظيمية ادلعمول هبا فيقوم  األمرأما يف حالة عدم مطابقة    
 1يوم. 15يف أجل أقصاه للدفع وذلك 

 الدفع: وإجراءاتشروط  -أ

بالصرف قابلة للدفع من صندوق العون احملاسب يف  األمرلكي تكون أوامر الدفع أو احلواالت الصادرة عن    
 ادلؤسسة العمومية جيب أن تتوفر الشروط التالية:

 .مطابقة القوانني والتنظيمات ادلعمول هبا 

 .توفر االعتمادات 

 .صفة األمر بالصرف أو ادلفوض لو 

 .الطابع االبرائي للدفع 

  عملية تصفية النفقة.شرعية 

 .الصحة القانونية للمكسب االبرائي 

 .تأشرية عملية ادلراقبة 

  أو أهنا زلل معارضة. أجاذلاأن الديون دل تسقط 

 بالصرف بالدفع المسبق: األمربدون  -ب
 .ادلدفوعات اليت دتت عن طريق صندوق التسبيقات 

  والفوائد الواجبة الدفع بعنوان ديون الدولة وأيضا خسائر الصرف على رأمسال أصلي. األصليالدين 

  النفقات ذات الطابع النهائي اليت نفذت بعنوان عمليات التجهيز العمومي اليت استفادت من حتويبلت
 خارجية.

تمادات ادلفتوحة لكي تكون بالصرف والذي يصدر أوامر الدفع يف حدود االع األمرأيضا يصطلح هبذه ادلرحلة        
ووضعيات الصرف مقبولة واألرصدة ادلتاحة كذلك من خبلل تقارير ب لؤلوامر اإلداريةقابلة للدفع، كما ديسك احملاسبة 

 مالية شهرية.

                                                             

.10اقتصاديات ادلالية العامة، ديوان ادلطبوعات اجلامعية، الطبعة الثانية، اجلزائر، صصاحل الرورل،    1  
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غاية العشرين من  إذلاحملاسب العمومي لدفعها من األول يف كل شهر بالصرف اذل مصاحل  األوامرويقوم بتقدمي      
 1شهر ديسمرب من السنة ادلالية ادلعنية.

 تنفيذ النفقات العمومية بواسطة الصفقات العمومية المطلب الثاني:

 وبياهنا وأسعارىا والرقابة عليها. إبرامهاحيتوي ىذا ادلطلب كل تعريف للصفقات العمومية وكيفية    

 :مفهوم الصفقات العمومية -1

مصاريف اإليرادات العمومية  ادلتضمن الصفقات العمومية ادلتضمنة 105/51ادلرسوم التنفيذي رقم استنادا إذل    
ذات العمومية واذليئات الوطنية ادلستقلة والواليات والبلديات وادلؤسسات العمومية  اإليرادات ادلتضمنة مصاريف 

وفق الشروط الواردة الطابع اإلداري واليت تسمى "ادلصلحة ادلتعاقدة" فان الصفقات العمومية ىي عقود مكتوبة ومربمة 
 2ت حلساب ادلصلحة ادلتعاقدة.األشغال واقتناء ادلواد واخلدمايف ىذا ادلرسوم قصد اصلاز 

صفقة  إبرامدج( ال يتطلب حتما  6555555دينار جزائري )كل عقد أو طلب يقل مبلغو أو يساوي مليونني    
متعامل واحد خبلل السنة غري أنو ختتم على ادلصلحة ادلتعاقدة أن يقوم بعدة طلبات تضم خدمات متماثلة عمومية 

 صفقة مبجرد جتاوز ادلبلغ ادلذكور أعبله وتعرض على اذليئة ادلختصة بالرقابة اخلارجية للصفقات.الواحدة تربم ادلالية 

 أكثر. أوالعمليات التالية  إحدىومن خبلل التعريف السابق ديكننا القول أن الصفقات العمومية تشمل    

 .اقتناء اللوازم 

 .اصلاز األشغال 

 .تقدمي اخلدمات 

 

 

 
                                                             

.14نفس ادلرجع السابق، ص     1  
 ادلادة 59ص 51/105، ح ج د ش، مرسوم رئاسي رقم 1551يوليو  10ادلوافق ل  1609مجادى األول  11، ادلؤرخة يف 01اجلريدة الرمسية عدد   1 

59.    
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 شروط وبيانات الصفقات العمومية: -2

 الشروط: -أ

 وافقت عليها السلطة ادلختصة وادلتمثلة يف: إذاهنائية وال تكون ال تصح صفقات ادلتعامل العمومي    

 .الوزير فيما خيص صفقات الدولة 

 .مسؤول اذليئة الوطنية ادلستقلة 

 .الوارل فيما خيص صفقات الوالية 

  الشعيب فيما خيص صفقات البلديات.رئيس اجمللس 

  اإلداري.ادلدير العام أو ادلدير فيما خيص ادلؤسسات العمومية الوطنية احمللية ذات الطابع 

حتدد األحكام التعاقدية للصفقة نسبة الغرامات وكيفية فرضها واإلعفاء منها طبقا لدفاتر الشروط ادلذكورة أدناه 
تربم وتنفذ معها  دفاتر الشروط ادلعينة زلتوياهتا دوريا، الشروط اليت ، تبنيباعتبارىا عناصر مكونة للصفقات العمومية

 الصفقات وىي تشمل ما يليك

  ادلرسوم.وادلعدات واخلدمات ادلوافق عليها  األشغالاإلدارية العامة ادلطبقة على كل صفقات الشروط دفاتر 

  اليت حتدد الًتتيبات التقنية ادلًتتبة ادلطبقة على كل الصفقات ادلتعلقة بنوع واحد من  دفاتر التعليمات ادلشًتكة
 ادلعين. األشغال وادلعدات واخلدمات ادلوافق عليها بقرار من الوزير

 .دفاتر التعليمات اخلاصة اليت حتدد الشروط اخلاصة بكل صفقة 

 البيانات: -ب

، كما جيب أن تتضمن على ادلذكور سلفاجيب أن ينص يف كل صفقة على التشريع ادلعمول بو وعلى ادلرسوم    
 1اخلصوص البيانات التالية:

 .التعريف الدقيق لؤلطراف ادلتعاىدة 

 قانونيا. ىوية األشخاص ادلؤىلني 

 .ادلبلغ بالعملة الصعبة والدينار اجلزائري 

                                                             

.51/105من ادلرسوم الرئاسي  11 ادلادة   1  
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 .شروط دفع ادلبلغ 

 .أجل تنفيذ الصفقة 

 .شروط فسخ الصفقة 

 .تاريخ إمضاء الصفقة 

 كيفية إبرام الصفقة العمومية: -3

 1تربم الصفقات العمومية وفقا لئلجراء اخلاص بالًتاضي وإجراء ادلناقصة.

إجراء ختصيص صفقة ادلتعامل متعاقد واحد دون الدعوة الشكلية للمنافسة، وديكن أن يكتسب ىو  التراضي: -أ
البسيط أو شكل الًتاضي بعد االستشارة، وتنظم ىذه االستشارة بكل الوسائل ادلكتوبة الًتاضي شكل الًتاضي 

  ادلبلئمة دون شكليات أخرى.

متنافسني مع ختصيص الصفقة  ، عارضنيعدةىي إجراء يستهدف احلصول على عروض من المناقصة:  -ب
 للعارض الذي يقدم أفضل عرض وادلناقصة الوطنية أو الدولية ديكن أن تتم حسب األشكال التالية:

 .ادلناقصة احملدودة 

 .ادلناقصة 

 .االستشارة االنتقائية 

 .ادلزايدة 

 .ادلسابقة 

 أسعار الصفقات وكيفيات الدفع: -4

 :اآلتيةيدفع أجر ادلتعاملني ادلتعاقدين وفق الكيفيات 

  أو اجلزئي. اإلمجارلبالسعر 

 .بناء على سعر الوحدة 

 .بناء على نفقات ادلراقبة 

                                                             

.51/105من ادلرسوم الرئاسي  11ادلادة    1 
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  أو قاببل للمراجعة ويف احلالة األخرية جيب أن حتدد الصفقة صيغة أو صيغا يكون السعر ثابتا ديكن أن
 أو الصيغة اخلاصة هبذه ادلراجعة.ىذه الصيغة دلراجعتو وكذا كيفية تطبيق 

 :اآلتيةعندما يكون السعر قاببل للمراجعة فان بند مراجعة السعر ال ديكن العمل بو يف ىذه احلاالت 

  صبلحيات العرض. أجالالفًتة اليت تعطيها 

  أشهر. 9الفًتة اليت يعطيها بند تسريح األسعار عند اقتضاء أكثر من مدة 

  مبقتضى اخلدمات ادلنفذة. إالاألسعار ال ديكن العمل ببند مراجعة 

وتتم التسوية ادلالية للصفقة يدفع التسبيقات والدفع على احلساب بالتسويات على حساب الرصيد، وللتسوية ثبلث 
 1طرق ىي: 

 التسبيق: -أ

 إنىو مبلغ يدفع قبل تنفيذ النفقات أو اخلدمات اليت ىو موضع العقد بدون مقابل للتنفيذ ادلادي للخدمات،    
بنك خارجي  أويصدرىا بنك جزائري التسبيقات  بإرجاعمسبقا كفالة قدم ادلتعامل ادلتعاقد  إذا إالالتسبيقات ال تدفع 

 .إليواليت تبلئم ادلصلحة ادلتعاقدة والبنك الذي تنتمي  األشكالوحترره ىذه الكفالة حسب يعتمده بنك جزائري 

 %10أو على التموين حبيث ال يتعدى التسبيق اجلزايف نسبة وتسمى ىذه التسبيقات حسب احلالة "اجلزافية"    
من ادلبلغ  %05جتاوز ادلبلغ اجلامع بني التسبيقات على التموين من السعر األوذل للصفقة وال ديكن  كحد أقصى

 للصفقة. اإلمجارل

ادلتعاقدة ما مدى التسبيقات ادلطابقة تنفيذ الصفقة وىو كل دفع تقوم بو ادلصلحة  الدفع على الحساب: -ب
 جزئيا.

أو هنائي للسعر ادلنصوص عليو يف الصفقة بعد التنفيذ الكامل ىي دفع مؤقت التسوية على حساب الرصيد:  -ج
 وادلرضي لوضعها.

 

                                                             

.41نفس ادلرجع السابق ص    1  
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 المكلفون بالتنفيذ المبحث الثاني: األعوان

 واألمرال تتم أال بواسطة األعوان ادلكلفون قانونيا ويتمثلون يف احملاسب العمومي عملية تنفيذ ادليزانية  إن      
الرقابة  إذل باإلضافةأو ادلهام ادلوكلة  لو قانونا والذين يقومون بالصرف، كما ينفرد كل عون مبجموعة من العمليات 

 ادلالية بالرقابة على النفقات العامة من خبلل األعمال اليت يقومون هبا.

 اآلمر بالصرف المطلب األول:

باالنتخاب أو بالتعيني لتنفيذ العمليات اخلاصة باثبات دين "حق" ىيئة  إماىو شخص يؤىل قانونا  تعريفه: -1
 1دين على ىذه اذليئة وتصفيتو واألمر بدفعو. وإلنشاءعمومية، وتصفيتو واألمر بتحصيلو 

يعد آمر الصرف يف مفهوم ىذا القانون كل شخص  11_15من القانون  19كما ديكن تعريفو حسب ادلادة    
نون ويتمثل يف األشخاص القامن نفس  14/11/11/15/11يف ادلواد  إليهاادلشار يؤىل لو تنفيذ العمليات 

 إالفهم ال ديثلون  اإلداريةىذه اذليئة، حيث أن صبلحياهتم ليست مكملة تابعة لصبلحياهتم  وإدارةادلكلفون بتسيري 
تلحق هبم ىذه الصفقة لوجودىم على رأس ىذه  وإمنايضطلع مبهام التسيري ادلارل للهيئات العمومية سلكا متخصصا 

 اذليئات.

وذلك كما  15/11من القانون  10ليو ادلادة بالصرف رئيسيني وثانويني، كما نصت ع آمرينديكن أن منيز بني    
 يلي:

 اآلمرين بالصرف األساسيين أو االبتدائيين: -أ

هبا يف ادليزانية الذين خيصص ذلم مباشرة االعتمادات ادلرخص )ىو الذي يتلقى أو تفوض لو( وىم األمرين بالصرف    
 .اجمللس الشعيب للبلديةمثل الوزير بالنسبة للدولة والوارل بالنسبة للوالية ورئيس 

 اآلمر بالصرف الثانوي: -ب

يف ادليزانية من قبل اآلمر بالصرف الرئيسي مثل رؤساء وىو الذي يتلقى أو تفوض لو االعتمادات ادلرخص هبا     
 ادلصاحل غري ادلركزة للدولة أو عميد كلية ومدير مستشفى.

                                                             

.10، ص1556، 1زلمد مسعي، احملاسسبة العمومية، دار اذلدى عني مليلة اجلزائر، الطبعة     1  
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رين بالصرف ادلًتتبة عن شلارستهم لوظائفهم  التزامات األم إذل باإلضافة التزامات اآلمرين بالصرف: -2
وتسيري اذليئات ادلعينني أو ادلنتخبني على رأسها رلرمون قبل بداية شلارستهم دلهامهم باعتماد  إدارةكمسؤولني عن 

،ويتمثل ىذا االعتماد يف تقدديهم ما يثبت تعينهم أو انتخاهبم وكذلك 1أنفسهم لدى احملاسبني العموميني ادلتخصصني
 احملاسبني. إذلتوقيعهم منوذج 

 إذلملزمون ديسك زلاسبة خاصة بتسيريىم ادلارل )احملاسبة ادلالية( وتقدمي حسابات النتائج اخلاصة بالتسيري  أهنمكما 
 اذليئات التابعني ذلا واذل رللس احملاسبة.

، 2قد تكون ىذه ادلسؤولية سياسية أو تأديبية أو مدنية أو جزائية أو انضباطية اآلمرين بالصرف: مسؤوليات -3
  متعلقة بعدم مراعاة االنضباط ادلارل وادليزاين.

 المسؤولية السياسية والتأديبية: -أ

 :تتمثل باخلصوص يف أعضاء احلكومة )الوزراء( وادلنتخبني الذين ذلم صفة األمر  المسؤولية السياسية
بتنفيذ لسياسة معينة موضوعة على شكل ميزانية ومنو ادلكلفون فكرة الًتمجة ادلالية  إذلتستند بالصرف، وىي 

يؤدي إذل غرض اآلمر ىذه ادليزانية يكونون زلل مساءلة من طرف اذليئة اليت أقرت االعتمادات ادلالية وىذا ما 
 بالصرف بسبب ادلخالفات ادلالية اليت ارتكبها.

 :على خبلف ادلنتخبني وأعضاء احلكومة  اآلخرينبالصرف  األمرينواليت يتعرض ذلا  المسؤولية التأديبية
 الذي ديكن أن يسلط عليو عقوبات مقررة قانونا.جتعلهم أمام مساءلة من قبل ادلسؤول األعلى 

 ليست ذلذه ادلسؤوليتني أي فعلية نظرا لصعوبة تطبيقها.قع لكن الوا      

 الشخصي الذي قد يرتكبو األمر بالصرف عند تنفيذه ىذه ادلسؤولية أساسها اخلطأ  : المسؤولية المدنية
طبق العقوبات فت من جراء ذلك،الضرر الذي ديكن أن يلحق اذليئة العمومية ادلعنية ، و للعمليات ادلوكلة إليو

 .عن إقحام ادلسؤولية لآلمر بالصرف يعين إجباره على تعويض الضرر من مالو اخلاصالناجتة 

 19/1و  11ادلواد  ألحكامقواعد القانون ادلدين العام، فعن ادلسؤوليات ديكن أن تؤسس طبقا  إذلباإلضافة        
 .15/11من القانون 

                                                             

.11-15من القانون  16ادلادة    1  
.90، صسابقزلمد مسمعي، مرجع     2  
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 :دتييز األخطاء من الصعب إثبات ادلسؤولية اجلزائية يف الواقع، وىي ناجتة عن صعوبة  المسؤولية الجزائية
سلالفة يف التسيري ادلارل ذلا وصرف اجلردية اجلزائية من بالصرف الذي يرتكب  اآلمروادلخالفات اليت قد ارتكبها 

 1اجلهة القضائية ادلختصة.طرف 
  التحقيق يف ىذه ادلخالفات وادلعاقبة عليها من  إن والمالي:المسؤولية عن عدم مراعاة االنضباط الجزئي

ادلؤرخ يف  15_10مبوجب أحكام األمر رقم ادليزاين االنضباط اختصاص رللس احملاسبة مثبل يف غرفة 
يف فرق حكم من مبجلس احملاسبة وتتمثل ادلسؤولية عن عدم مراعاة االنضباط وادلتعلق  11/51/1110

امتياز مارل أو عيين غري مربر لصاحلهم أو لغريىم على ظيم واجتاه التزاماهتم لكسب أحكام التشريع أو التن
 2.ىيئاتو العمومية إحدىحساب الدولة أو 

 المطلب الثاني: المحاسب العمومي

اإليرادات ودفع النفقات العامة اسبا عموميا كل شخص يعني بصفة قانونية القيام بتحصيل يعترب زل تعريفه: -1
زلاسبة منتظمة حلركة وضمان حراسة ادلستندات واألموال والقيم وادلمتلكات والعائدات، وادلواد مع القيام مبسك 

سابقة الذكر، وديكن تصنيفهم كذلك  11_15من القانون  99ادلوجودات، وقد نصت عليو صراحة ضمن ادلادة 
  زلاسبني عموميني أساسيني أو ثانويني. إذل

 :المحاسب الرئيسي -أ

من طرف الوزارة ادلكلفة بادلالية ويسألون من طرف الذين يتلقون ميزانيتهم مباشرة يتلقون الذين  احملاسبونىم أولئك    
ني والذين ىم  ديكن معرفة احملاسبني الرئيسي 919_11قاضي احلسابات _ رللس احملاسبة ومن ادلرسوم التنفيذي 

 كاأليت:

 .العون احملاسب ادلركزي للخزينة 

 .أمني اخلزينة ادلركزي 

 .أمني اخلزينة الرئيسي 

 .أمناء اخلزينة يف الواليات 
                                                             

.91زلمد مسعي، مرجع سبق ذكره، ص   1  
بااللتزام بالنفقات العمومية وتنفيذىا علق ب حتديد االجراءات ادلتعلقة ، ادلت11/51/1111ادلؤرخ يف  104-11من ادلرسوم التنفيذي  54ادلادة   1

     والضابط لصبلحيات ومسؤوليات االمرين بالصرف.
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  للميزانيات ادللحقة. احملاسبوناألعوان 

 :الثانويينالمحاسبون  -ب

 رقابة واشراف زلاسبني رئيسيني.وىم الذين يتولون جتميع زلاسبون أساسيون، وبالتارل فهم يعملون حتت       

 1ديكننا دتييز احملاسبني الثانويني كالتارل: 919_11وبعد رجوعنا اذل ادلرسوم التنفيذي       

 .قابضوا الضرائب 

 .قابضوا أمبلك الدولة 

 .قابضو اجلمارك 

 .زلافظو الرىون 

 .أمناء خزائن القطاعات الصحية وادلراكز االستثنائية اجلامعية 

 البلديات. أمناء خزائن 

 كما يتصف بصفة احملاسبني الثانويني للربيد وادلواصبلت السلكية والبلسلكية:      

 .قابضوا الربيد وادلواصبلت السلكية والبلسلكية 

 .رؤساء مركز الربيد وادلواصبلت 

خيضع احملاسبون العموميون لبللتزامات ادلقررة يف القانون األساسي العام  التزامات المحاسبين العموميين: -2
للتوظيف العمومي باعتبارىم موظفني عموميني باإلضافة إذل مجلة من االلتزامات اخلاصة مبمارسة مهامهم كمحاسبني 

 عموميني. 

 :ادلكلف بادلالية وأدائو اليمني  يعد تعيني احملاسب العمومي أو اعتماده من قبل الوزير التنصيب وتسليم المهام
من قانون احملاسبة  06القانونية يف حالة تعيينو ألول مرة واكتتاب تأمني على مسؤوليتو ادلالية حسب ادلادة 

 العمومية، ويتم تنصيب احملاسب العمومي يف مهامو من طرف الوزير ادلكلف بادلالية أو شلثلو.

                                                             

واحملاسبني العموميني وكيفياهتا  بالصرف اآلمريناليت ديسكها  اإلجراءاتجيدد  الذي 51/51/1111ادلؤرخ يف  919-11من ادلرسوم  91ادلادة  1
   وزلتوياهتا.
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رير زلضر تسليم ادلهام، الذي جيب توقيعو حضوريا من قبل احملاسب ادلباشر الرمسي حت ويًتتب عن ىذا التنصيب       
 ادلنتهية مهامو.

والقيم ادلختلفة وعناصر اجلرد التسليم من طرف احملاسب ادلباشر دلهامو للنقود العينية ويبني ىذا احملضر        
 للعمليات ادلالية.للمصلحة احملاسبية مع بيان موجز لباقي التحصيل والدفع مبوازنة عامة 

 :وظائف المحاسبين العموميين 

أو دفع  اإليراداتيعترب احملاسب العمومي وحده ادلخول لتنفيذ عمليات مالية يف اختصاصو سواء يف رلال حتصيل    
بالصرف الذي يتصرف يف رلال ادلبلئمة فان  لؤلمرالنفقات وىذا بعد مراقبتو دلشروعية التحصيل أو الدفع، ومنو 

 صحة العمليات ادلالية ادلنفذة(.سب العمومي لو رلال الصحة )أي احملا

اليت  اإليراداتبالصرف مرخص لو مبوجب القانون بتحصيل  األمرجيب على احملاسب العمومي أن يتحقق من أن    
 والسنويات وكذا اإليراداتالسندات  إلغاءيراقب صحة  إنأصدرت سنداهتا، كما جيب عليو )احملاسب العمومي( 

 1.اعناصر اخلصم اليت يتوفر عليه

يف األعلى   إليهاتعترب عملية تسليم ادلهام ادلشار  :المسؤولية المالية والشخصية للمحاسب العمومي -3
مسؤولية احملاسب اجلديد بسبب  إقحامفادلبدأ يدل على كتحديد دلدى مسؤولية احملاسب اجلديد عن التسيري السابق، 

نقص يف األموال والقيم أو تنفيذ العمليات ادلالية مبجرد اثبات  إثباتالتسيري السابق، وتقوم ادلسؤولية ادلالية مبجرد 
ادلوجودة بالصندوق من  األموالنقص يف األموال والقيم، يشرع يف تنفيذ العمليات ادلالية فعليو تغطية كل نقص يف 

 2غاية تاريخ انتهاء مهامو. إذلاصة ابتداءا من تاريخ تنصيبو أموالو اخل
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 مبدأ الفصل بين مهام اآلمرين بالصرف والمحاسبين العموميين المطلب الثالث:

 أهداف المبدأ: -1

ل ىذا ادلبدأ قوام النظام ادلارل ومعناه أن اللذين يوجهون أوامر التنفيذ ليسوا ىم الذين ينجزوهنا وإمنا يتكفل يشك   
 1منفصلني عن أصحاب األمر والقرار ادلارل ويستند ىذا الفصل إذل مجلة من ادلربرات:بذلك موظفون عموميني 

 :يسمح بتوزيع وتقاسم ادلهام بني عمليتني 

 معينة كاختيار  إداريةوتتمثل يف االلتزام والتصفية واألمر بالصرف حيث تتطلب مهارات وقدرات  إدارية األوذل
، أما الثانية وإداريةالصفقات وذلك باستعمال طرق ووسائل تقنية  وإبرامادلوظفني اجلدد ومعاينة األشغال 

احل العمومية خبلفا للعملية أو دفع النفقات وىي تتشابو يف كل ادلص اإليراداتبقبض  األرصدةفتخص حتريك 
واسع ومتشعب، يف حني أن  اإلدارية، حيث مضمون التصرفات أخرى إذل إدارةاليت ختتلف من  األوذل

 ألعوان متميزين عن أعوان الطائفة األوذل. إذل استنادىاالعمليات احملاسبية تتسم بالتجانس وىو ما يربر 

  ورقابتو على  إشرافووحدة الصندوق، وبالتارل  إطارالعمومية يف  األرصدةديكن للوزير ادلكلف بادلالية من مراقبة
 وخضوعهم لو من حيث التعيني والعزل والًتقية وغريىا. األرصدةادلكلفني بتحريك ىذه  األعوان

  بالصرف يف حني يرتب احملاسبون حسابات  واألمرختص االلتزام  إداريةحسابات بالصرف مبسك  اآلمرونيقوم
 .من احلسابات واستخبلص اخللل فتسهل ادلراقبة من خبلل مقارنة النوعني التسيري،

  يتفحص لؤلخرمراقبا تسهيل ادلراقبة منع التزوير حيث يشكل كل منهما من شأن مبدأ الفصل فضبل عن ،
وىو ما حساباتو، وبالتارل يقل االختبلس والتواطؤ عما ديكن حدوثو لو كلف العون الواحد بااللتزام والتسديد معا 

 2ادلتعلق باحملاسبة العمومية. 15/11من القانون  00منعتو ادلادة 

  ال جيوز ألزواج األمرين بالصرف بأي حال من ظيفة احملاسبة العمومية، كما و  بالصرف مع األمرتتناىف وظيفة
 األحوال أن يكونوا زلاسبني لديهم.
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 االستثناءات الواردة على مبدأ ازدواجية األعوان: -2

والرقابة ادلعقدة  لئلجراءاتيف تنفيذ العمليات ادلالية نظرا يؤدي التطبيق دلبدأ الفصل بني أعوان التنفيذ إذل البطء       
االستثناءات على بعض العمليات لتخفيف حدة مىت ينقص من مردودية العمليات ادلالية لذا وجدت بعض الصارمة 

 ىذا العبء.

واحملاسب العمومي نسبيا يف الفصل بني األمر بالصرف  ا تطبيق مبدأيبدو  :االستثناءات في مجال اإليرادات -أ
النفقات فادلسري ال ينتظر دلباشرة مهمتو أمر التحصيل الذي يرد إليو من األمر مقارنة بتطبيقو يف رلال اإليرادات رلال 

  بالصرف إذ يأيت غالب بعد التحصيل. 

عكسو رلال اإليرادات فان رلال تطبيق مبدأ الفصل يف النفقات شبو مطلق االستثناءات في مجال النفقات:  -ب
 وىي ختص: 1119ادلشرع ضمن قانون ادلالية بعض االستثناءات النادرة أو احملدودة اليت وضعها ما عدا 

 .ادلدفوعات اليت دتت عن طريق التسبيقات 

  الصرف على رأس ادلال األصلي.الواجبة الدفع بعنوان ديون الدولة، وأيضا خسائر الدين األصلي والفوائد 

 اليت استفادت من دتويبلت خارجية بعنوان عمليات التجهيز العمومي  النفقات ذات الطابع النهائي اليت نفذت
 وذلك بدون أمر الصرف بالنسبة للنفقات التالية:

 ادلدفوعة دليزانية الدولة.عاشات اجملاىدين ومعاشات التقاعد م 

 .ادلرتبات ادلدفوعة ألعضاء القيادة السياسية وأعضاء احلكومة 

 .1ادلصاريف واألموال اخلاصة 

 

 

 

 

 

                                                             

.10/50/1115ادلؤرخ يف  15/11القانون    1  



عليها والرقابة العامة النفقات تنفيذ: الثاني الفصل  

 

 

35 

 الرقابة على تنفيذ النفقات العامة المبحث الثالث:

رقابة مالية  إذليعتمد ىذا التقييم على طبيعة سلطات اجلهاز اليت تتوذل عملية الرقابة، حيث تقسم الرقابة ادلالية    
 1ورقابة بردلانية. إدارية

 اإلداريةالرقابة  المطلب األول:

 ذات، دتارسها جهة إداريةأي أهنا ذات صفة  إدارياالرقابة،تلك الرقابة اليت تأخذ طابعا يقصد هبذا النوع من       
سابقة، سواء اختذت طابعا شكليا أو موضوعيا، ودتارس ىذه  أوسواء كانت ىذه الرقابة الحقة  إدارياختصاص 

على حسابات  قضائي يف إصدار احلكماختصاص أن يكون ذلا اليت تتوذل الرقابة ادلالية دون  الرقابة من قبل األجهزة
  الرقابة ادلالية العليا اليت تتمتع بالصفة القضائية والصفة اإلدارية معا.، وقد دتارس من قبل أجهزة ادلوظفني

ىذا النوع من الرقابة أن نتائجها غري ملزمة، أي أهنا ذات طبيعة استشارية حيث يتضمن تقرير وأىم ما دييز       
هات ادلختصة سواء كانت اجل إذلويتم توجيهو  ارتكبتاألخطاء والكشف عن ادلخالفات اليت  إذلالرقابة التنبيو 

 اختصاص قضائي يف احلكم على احلسابات. الرقابةقضائية، أو اذل جهات القضائية العليا، دون أن يكون جلهة 

العامة، واليت أخذت مفاىيم واجتاىات مالية  باإلدارةاليت تتعلق  اإلدارةعن رقابة  اإلداريةوختتلف الرقابة ادلالية       
، فتتعلق بفحص أنظمة العمل وتنظيمو،ومدى كفاية القرارات واللوائح اإلداريةتنصب على الناحية  سلتلفة كالرقابة اليت

، وشلا قد ينتج عن تطبيقها اإلداريةتعًتي النظم والقوانني،القرارات واللوائح اليت حتكمها، والكشف عن الثغرات اليت 
 األخطاءفهي تقتصر على الكشف على  اإلدارية، أما الرقابة ادلالية ، اقًتاح وسائل عبلجهاإداريةمن سلالفات 

، ومدى تنفيذ اجلهات العامة ألىدافها وادلخططات ادلقررة وإنفاقهاوادلخالفات ادلتعلقة بعمليات جباية األموال العامة 
 مسبقا ومدى الكفاءة يف استخدام األموال العامة.

 عليا. إداريةقضائية أو سلطات  ادلعنية سواءا كانت اجلهات إذلترفع تقارير بشأهنا        
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 الرقابة المالية القضائية المطلب الثاني:

الرقابة ادلالية اليت يقوم هبا جهاز متخصص يكتسب الطابع القضائي يف كل ما يتضمنو ىذا   أنواعىي نوع من        
احلسم كما ىو احلال يف احملاكم العادية  ويعد ىذا النوع  أو، احلكم اإلجراءاتمن حيث  سوءاالطابع من صفات، 

مفهوم الرقابة ادلالية، حيث أن السلطة التشريعية وألسباب تتعلق بعدم على  ئج التطور الذي طرأنتا أىممن الرقابة من 
ملية الرقابة، أولت ىذه إدلام أعضائها باألصول العلمية للرقابة ادلالية، والفتقارىم اخلربة و الوقت الكافيني للقيام بع

ادلهمة إذل أجهزة متخصصة، وىذه األجهزة تطورت إذل أن اكتسبت الطابع القضائي، وعلي الشكل الذي نراه عليو 
 1اليوم يف الكثري من الدول العادل، كفرنسا، ايطاليا، بلجيكا، لبنان و غريىا.

لس الدولة يف دتارسها احملكمة )رل ، واليتاإلدارة أعمال ادلالية القضائية عن الرقابة على ختتلف جهة الرقابةو        
، اإلدارةمن تعسف  األفرادومحاية  ،اإلداريةمشروعية القرارات  إرل( بكل مستوياهتا، واليت هتدف وسوريا ، مصرفرنسا
  و التعويض. اإللغاءرقايب  شكل تأخذواليت 

، وىي عادة تتبع السلطة ذات طابع قضائي إدارية، فهي تلك اليت تتوالىا أجهزة ادلالية القضائيةأما الرقابة        
االختصاص القضائي ألجهزة الرقابة ادلالية القضائية يف احلكم على احلسابات العامة بالغرامة التشريعية، وينحصر عادة 

 )زلكمة احلسابات أو ديون احلسابات(على ادلخالفني يف التصرفات ادلالية اخلاصة باألموال العامة، ولذلك يطلق اسم 

 أوسابقة والرقابة ادلالية القضائية ىي رقابة الحقة  أي أهنا حتكم عن األعمال ادلالية بعد انتهاءىا فهي ال تكون        
احلسابات العامة، مجيع األموال اليت تعد من األموال  قاضيمرافقة، ويشمل نطاق سلطة الرقابة القضائية باعتبارىا 

من ىذا الشمول، أما يف حالة عدم صراحة ادلعين أو غموضو يكون جلهة الرقابة ادلالية  العامة ما دل يرد نص يستثنيها
 صفة األموال العامة اليت ختضع لرقابتها القضائية. إقرارالقضائية صبلحية 

ضائية اليت دتارس عن طريق ىيئة قضائية متخصصة تعد من أفضل أنواع الرقابة ادلالية، لكوهنا فالرقابة ادلالية الق       
دتارس من قبل قضاة يتمتعون مبزايا وحصانات القضاة العاديني، ويتوخون العدالة يف احلكم على احلسابات العامة أو 

 2على ادلتصرفني باألموال العامة.

 
                                                             

.66 ،69نفس ادلرجع السابق، ص   1  

.60نفس ادلرجع السابق، ص    2  



عليها والرقابة العامة النفقات تنفيذ: الثاني الفصل  

 

 

37 

 البرلمانية على األموالالرقابة  المطلب الثالث:

العامة حيث تكفل  األموال وإنفاقوىي تلك الرقابة اليت دتارسها السلطة التشريعية على عمليات التحصيل        
 قبل، أثناء وبعد انتهاء السنة ادلالية. دساتري سلتلف الدول حق السلطة التشريعية يف الرقابة على عمليات تنفيذ ادلوازنة

وفقا دلا أقره الربدلان )السلطة  يتم وقد مت فعبلوتعمل الرقابة الربدلانية على التأكد من أن تنفيذ ادلوازنة العامة        
 ونفقات عامة. إيراداتالتشريعية( من 

واالىم من مظاىر الرقابة اخلارجية  األولادلظهر وتعد الرقابة اليت ديارسها الربدلان على عمل اجلهاز احلكومي        
الشعب جيب أن تلعب الدور الرئيسي يف  إدارةالسلطة التشريعية بوصفها ادلمثل الرمسي والشرعي  أن إذلويرد ذلك 

وضعت لتحقيق الصاحل العام للمجتمع، وبالتارل فان اجلهاز التنفيذي ال ينبغي أن  مراقبة تنفيذ ادلوازنة العامة اليت
 1اليت ديثلها اجمللس التشريعي. لياتو دون أن تكون ىذه ادلمارسة خاضعة لضوابط الرقابة الربدلانيةديارس مسؤو 

اختصاص السلطة التشريعية كي تضمن التزام احلكومة باجلباية  األساسفالرقابة على األموال العامة ىي يف        
تلف رقابة السلطة التشريعية قوة وضعف وفقا للنظام وفقا دلا قررتو السلطة التشريعية مبوجب ادلوازنة، وخت واإلنفاق

، وسبب وضوح الرقابة وقوهتا فهي واضحة يف النظام الربدلاين على عكس ادلوضوع يف النظام الرئاسي السياسي القائم
طاق ففي ن أن ىذا النظام يقوم على أساس مسؤولية تضامنية ومسؤولية كل وزير فردية، إذليف النظام الربدلاين ترجع 

السابقة والرقابة ادلرافقة والرقابة البلحقة على  وزارتو اليت يشرف عليها ودتارس السلطة التشريعية كل من الرقابة
 للحكومة كما يلي: اآلليةالتصرفات 

ادلوازنة أو ختفيض ما حتتويو أو تعديل  إجازةمن خبلل سلطاهتا يف  السابقةدتارس السلطة التشريعية الرقابة ادلالية        
 العامة ادلقًتحة من بنود وسلصصات مالية.

وديارس ادلوازنة العامة وما يرتبط هبا من قوانني وتشريعات،  إقرارفاجمللس التشريعي ىو صاحب السلطة يف        
اليت دتتد عادة لتشمل كافة جوانب السياسات اجمللس التشريعي من خبلل ىذه السلطة رقابتو على اجلهاز التنفيذي 

 العامة والربامج اليت تنفذىا احلكومة.

ًتط األموال العامة أثناء السنة ادلالية، حيث تشودتارس السلطة التشريعية رقابة مرافقة لعمليات حتصيل وإنفاق        
 أخر إذلالقوانني ادلالية يف معظم الدول ضرورة احلصول على موافقة السلطة التشريعية على نقل االعتمادات من باب 
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ذلك فان دساتري الدول ادلختلفة حتدد الوسائل اليت تستعملها السلطة  إذل باإلضافة، إضافيةأو عند طلب اعتمادات 
 1 التشريعية يف الرقابة على أموال احلكومة ومن ىذه الوسائل:

  :لبلستفسار عن واقعة ما  يوجو مبقتضاه أعضاء السلطة التشريعية أسئلة للوزراء أسلوبوىو السؤال
 واالستعبلم عن نية السلطة التنفيذية يف أمر من األمور، وتلقي اجلواب عنو خبلل مدة معينة.

 :والغاية منو ويعد االستجواب أقوى  أمرىاتصرفها يف  أسبابالسلطة التنفيذية بيان  وىو مطالبة االستجواب
التصويت على الثقة  إذلبالنتيجة  يف حالة عدم االقتناع األمرقد ينتهي  ألنوالسؤال وأخطر منو يف نتائجو من 

 معينة. وإجراءاتيف حدود 

 السلطة التشريعية احلق يف عرض أي موضوع للمناقشة الستجبلء سياسة  ألعضاء :طلب المناقشات
 احلكومة وتبادل الرأي فيو.

 بقصد حتقيقات  إلجراء أعضائها: حيث حيق للسلطة التشريعية تشكيل جلان من بني تشكيل لجنة تحقيق
 العامة. اإلدارةمصاحل  إحدىعن اخللل ادلوجود يف  الكشف،معرفة أمور معينة إذلالوصول 

قطع حسابات من خبلل اعتماد قانون  على عمليات تنفيذ ادلوازنة العامةودتارس السلطة التشريعية رقابة الحقة       
ادلوازنة وديارس يف تنفيذ  إيراداهتامن احًتام تتثبت  أنعليو بعد مالية على السلطة التشريعية، لتوافق كل سنة ادلوازنة  

ذلذه الغاية، وما تطلع عليو ىذه الصبلحيات من خبلل جلان اعتمادات ادلوازنة العامة اليت يشكلها اجمللس التشريعي 
 للحكومة.ىذه اللجان من بيانات وتقارير عن ادلصروفات الفعلية 

أثبتت عن مشروع قانون قطع احلسابات، وقد تقرير سنوي  بإعدادالعليا للرقابة ادلالية  األجهزة إذلوقد يعهد        
الكافية أو  توفر اخلرباتالعامة،لعدم  األموالمبهام الرقابة على على القيام  التشريعيةالتجارب عدم مقدرة السلطة 

تبين أجهزة تتوذل الرقابة على األموال العامة  إذلاألمر الذي دفع معظم اجملالس التشريعية يف العادل ذه ادلهمة،تفرغهم ذل
 2نيابة عن السلطة التشريعية.

 

 

                                                             

.61 نفس ادلرجع السابق، ص    1  

.60نفس ادلرجع السابق، ص    2  
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 خاتمة الفصل الثاني:

 على كيفية تنفيذ النفقات العامة، واىم أساليب الرقابة عليها والتعرفلقد مسحت لنا ىذه الدراسة من رؤية        
يف عملية الرقابة وبالتارل ديكننا القول بأن عون من أعوان التنفيذ ، ووظيفة كل والرقابة القضائية اإلداريةالرقابة خاصة 
ىي ادلسؤولة عن ىاتو الرقابة وذلك ألمهيتها من الناحية الوقائية لضمان السري احلسن لصرف النفقات،  اآلليةوزارة 

 تبذير.وال اإلسرافواحلفاظ على أموال الدولة من 

فاجلزائر تتوفر على منظومة رقابية زلكمة تضمن تنفيذ النفقات العامة بشفافية وانضباط من خبلل الرقابة        
كانت ىاتني الرقابتني   وإذاالسابقة اليت ديارسها ادلراقب ادلارل والرقابة ادلتبادلة بني االمر بالصرف واحملاسب العمومي 

غري كافيتني لضمان ترشيد النفقات  فإهنماواحملاسبية ادلعمول هبا القانونية  األسسالعامة وفق  النفقاتتنفيذ تضمنان 
 )الكفاءة االقتصادية(. األمثلالعامة واستخدامها االستخدام 

رقابة  إجيادغري أن ىاتو الرقابة تبقى تعاين من بعض ادلشاكل والعراقيل اليت تنقص من فعاليتها، لذا جيب        
 قلة أخرى لتكملتها.مست
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 مقدمة الفصل الثالث:

جانب من تلك  إسقاطوالرقابة عليها سنحاول  من ما مت عرضو من دراسة نظرية فيما خيص النفقات العمومية     
، وسنركز على عملية الرقابة داخل اػبزينة الدراسة يف ىذا الفصل من خبلل دراسة حالة اػبزينة العمومية لوالية البويرة

 :إىلوتنفيذ النفقات وذلك من خبلل التطرق 

 .عموميات حول اػبزينة العمومية لوالية البويرة 

 .عمليات الرقابة داخل اػبزينة 

 اإليراداتيل تنفيذ النفقات وربص. 
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 عموميات حول الخزينة العمومية لوالية البويرة المبحث األول:

قبل قيامنا بدراسة تطبيقية للخزينة العمومية سنتطرق إىل نشأهتا وتعريفها وىيكلها التنظيمي واألعوان اؼبسؤولني       
 داخلها.

 تقديم الخزينة العمومية لوالية البويرة :األول المطلب

 سنتعرف يف ىذا اؼبطلب على نشاة اػبزينة والية البويرة وتعريفها.     

 نشأة خزينة والية البويرةاألول:  الفرع

خزينة  11أنشأت  11اؼبادة رقم  1947سبتمرب 14اؼبؤرخ يف  191-47اؼبرسوم التنفيذي رقم  إىلاستنادا    
 ت،سبنراس البليدة، بسكرة،  جباية، أم البواقي، أدرار، :إىل إضافةالية البويرة من بينها والئية جديدة، وكانت خزينة و 

 1معسكر، تبسة. قاؼبة، سيدي بلعباس، سكيكدة، جيجل، اعبلفة،

 2، واليت تتمثل فيما يأيت:11وتضم اؼبديريات اعبهوية للخزينة اليت حيددىا عددىا ب   

خزائن اؼبراكز  خزائن القطاعات الصحية، البلديات،اػبزينة اؼبركزية، اػبزينة الرئيسية، اػبزائن الوالئية، خزائن 
مستوى الواليات وتعترب خزينة والية البويرة اليت مقرىا اغبي االداري بذراع الربج االستشفائية اعبامعية اؼبتواجدة على 

 برج بوعريريج. سطيف، اعبهوية بسطيف اىل جانب جباية،للخزينة من اػبزائن الوالئية األربعة التابعة 

 الخزينة العمومية لوالية البويرة تعريف: فرع الثانيال

الوالية يديرىا أمني اؼبخزن، ويساعده يف ذلك وكيلني  إقليمتوجد على مستوى  ىي ىيئة مالية تابعة لوزارة اؼبالية   
احملاسيب مفوضني ديكنو أن يفوضهم لئلمضاء فرديا أو صباعيا على وثائق تسيري اؼبركز احملاسيب، تراعي يف نظامها 

                                                             

اؼبادة  14/19/1947اؼبؤرخ يف  47/191، اؼبرسوم التنفيذي رقم 244ص  1947سبتمرب  47اعبريدة الرظبية للجمهورية اعبزائرية الصادرة يف  1
11.    

 1999 فيفري 19اؼبؤرخ يف  99-99)اؼبرسوم التنفيذي رقم  41، ص4111ماي  41، الصادرة يف 11اعبريدة الرظبية للجمهورية اعبزائرية، العدد  4
.(11اؼبادة      
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قوانني احملاسبة العمومية، وىي مكلفة بتنفيذ ميزانية الوالية، ميزانية اؼبصاحل البلمركزية)اؼبديريات الوالئية(، ميزانية 
 1 احمللي. اإلداريمومية ذات الطابع اؽبيئات الع

الوالئية، تتكون خزينة الوالية احملدد لتنظيم وصبلحيات اػبزائن  4119سبتمرب 14وطبقا للقرار الصادر بتاريخ      
 ( مكاتب وىي:12من شبانية )

 .مكتب النفقات العمومية 

 .مكتب احملافظة واحملاسبة 

 .مكتب التسديد والتحصيل 

 مكتب اؼبراقبة والتحقيق 

  الوسائل وحفظ األرشيف إدارةمكتب 

  اآليل اإلعبلممكتب. 

  الصحية واؼبراكز االستشفائية اعبامعية.البلديات، وخزائن القطاعات مكتب تسوية عمليات خزائن 

 .مكتب مراقبة البلديات،القطاعات الصحية واؼبراكز االستشفائية اعبامعية 

 الهيكل التنظيمي للخزينة العمومية المطلب الثاني:

ينقسم اىل عدة مصاحل حيث يعترب ( مكاتب وكل مكتب 12اػبزينة العمومية لوالية البويرة ربتوي على) إن      
أمني اػبزينة ىو احملاسب العمومي الرئيسي يف اػبزينة، فيقوم بتفوض مهامو اىل الوكيل اؼبفوض األول والوكيل اؼبفوض 

 الثاين.

 مكاتب وىي:حيث يتوىل الوكيل اؼبفوض األول رئاسة       

 مكتب الوسائل العامة واؼبستخدمني وحفظ األرشيف. 

 .مكتب النفقات العمومية 

  والتحصيل.مكتب التسديد 

 .مكتب التفتيش واؼبراقبة 

 

                                                             

.4117، 11و  11، اؼبادة 1991ماي  11اؼبؤرخ يف  149-91نفس اعبريدة الرظبية، اؼبرسوم التنفيذي رقم     1  
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 مكاتب وىي: 17أما الوكيل اؼبفوض الثاين فيتوىل رئاسة       

 .مكتب احملافظة واحملاسبة 

  ئية اعبامعية.البلديات وخزائن القطاعات الصحية وخزائن اؼبراكز االستشفامكتب تصفية عمليات خزائن 

 واؼبراكز االستشفائية اعبامعية. مكتب مراقبة ميزانية البلديات والقطاعات الصحية 

 .مكتب اإلعبلم اآليل 

 وفيما يلي اؽبيكل التنظيمي للخزينة العمومية لوالية البويرة:
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(: الهيــكـل التنظيـــمي لخزيـــنة واليـــــــة البويرة 01الشكل رقم )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وثائق مقدمة من طرف مصلحة األمانة للخزينة الوالئية.المصدر: 

 

 

 الوكيل المفوض بالسلطة  الوكيل المفوض بالسلطة 

 

مكتب 

 اإلعالم اآللي

 

مكتب مراقبة 

ميزانيات البلديات 

والقطاعات 

الصحية والمراكز 

 الجامعية

مكتب تسوية 

عمليات خزائن 

البلديات والقطاعات 

الصحية والمراكز 

 الجامعية

 

مكتب إدارة 

الوسائل و حفظ 

 األرشيف

 

مكتب 

التسديد 

 والتحصيل

 

مكتب حافظة 

أوراق المالية 

 والمحاسبة

 

مكتب النفقات 

 العمومية

 

 مكتب

المراقبة 

 والتحقيقات

 

قسم فرعي 

للمراقبة 

 والتحقيقات

 

قسم فرعي 

لمتابعة            

 المراقبة

 

قسم فرعي 

للوسائل , 

الصيانة 

وحفظ 

 األرشيف

 

قسم فرعي 

 للتحصيل 

 

قسم فرعي 

للمحاسبة 

 العامة

 

قسم فرعي 

لميزانية 

 التجهيز

 

قسم فرعي 

لمتابعة 

عمليات 

 الميزانية

 

قسم فرعي 

لمتابعة 

 التطبيقات

 

قسم فرعي 

لمتابعة عتاد 

اإلعالم 

 اآللي

 

 

قسم فرعي 

 لتسوية الحسابات     

 

قسم فرعي 

لمتابعة 

عمليات 

 التحصيل

 التطبيقات

 

رئيس فرقة 

المراقبة 

 02والتحقيقات

 

رئيس فرقة 

المراقبة 

  01والتحقيقات

 

قسم فرعي 

 للمعارضات

 

 
قسم فرعي 

لالعتماد 

 المتوفر

 

قسم فرعي 

 للتسديد

 

فرعي قسم 

للمستخدمين 

 والوثائق

 التطبيقات

 

قسم فرعي 

لحافظة 

األوراق 

 المالية

 التطبيقات

 
قسم فرعي 

لحسابات 

التسيير 

 واألرشيف

 التطبيقات

قسم فرعي  

 للمعاشات

 

 

قسم فرعي 

لميزانية 

التسيير 

والحسابات 

 الخاصة

التسيير 

والحسابات 

 الخاصة

 التطبيقات

 

قسم فرعي 

لميزانية 

الوالية 

والجماعات 

 المحلية

 التطبيقات

 

رئيس فرقة 

المراقبة 

والتحقيقات

03 

 التطبيقات

 

رئيس فرقة 

المراقبة 

والتحقيقات 

02 

 التطبيقات

 

رئيس فرقة 

المراقبة 

والتحقيقات 

01 

 التطبيقات

 

مكتب 

 اإلعالم اآللي

 

مكتب 

 اآللياإلعالم 

 

رئيس فرقة 

المراقبة 

والتحقيقات 

04 

 التطبيقات

 

قسم فرعي 

لمحاسبة 

 التسديد

 

مين خزينة الواليةأ  
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 األعوان المسؤولين داخل الخزينة العمومية المطلب الثالث:

أمني اػبزينة كما يقوم بإهناء مهامو وذلك وفق قرار وزاري وىو اؼبسؤول يقوم وزير اؼبالية بتعيني  أمين الخزينة: -1
 اإليرادات اسبا عموميا عبميع عملياتالقانوين أمام ؾبلس احملاسبة، حيث يعترب ؿباألول للخزينة الوالئية واؼبسؤول 

 دبيزانية الدولة. والنفقات اؼبتعلقة

، كما يقوم دبراقبة صبيع اؼبكاتب وإعطاءىا ـبتلف التوجيهات اإلداريواؼبؤسسات العمومية ذات الطابع والوالية      
يفوض ؾبلس احملاسبة و  إىلالسنة  أخر يقدمها يفاليت باإلمضاء على كل الوثائق واؼبعلومات والقوانني الصادرة ويقوم 

 .باظبو باإلمضاءوكيلني باستطاعتهما تعويضو يف حالة غيابو ومساعدتو 

أمني اػبزينة وديكنو أن يأخذ  بقرار وزاري من قبل وزارة اؼبالية ديضي باسم تعيينويتم  الوكيل المفوض األول: -أ
 ىي: مكانو يف حالة غيابو وبالتايل مساعدتو يف أعمالو ويرأس عدة مكاتب 

  األرشيفمكتب الوسائل العامة واؼبستخدمني وحفظ. 

 .مكتب النفقات العامة 

 .مكتب التسديد والتحصيل 

  اغبافظة واحملاسبةمكتب. 

 التفتيش واؼبراقبة. مكتب 

  ويضم ىذا اؼبكتب مصلحتني مها:: المستخدمين وحفظ األرشيفمكتب الوسائل العامة و 

 تقوم ىذه اؼبصلحة دبهمة تسيري اؼبوظفني وتكوينهم وترقيتهم حسب السلم التأىيلي.مصلحة المستخدمين:  -أ

تلجأ اػبزينة لصيانة مكاتبها ووسائل عملها وحفظ األرشيف مثل  :وحفظ األرشيفمصلحة الوسائل العامة  -ب
 حفظ الوثائق واؼبستندات.

يشرف عليها رئيس اؼبكتب ويسهر على  يتكون ىذا اؼبكتب من أربعة مصاحل مكتب النفقات العمومية: -2
 يف: واؼبتمثلةحسن تسيريىا 
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  :ؼبيزانية كل مؤسسة على مع بداية كل سنة تقوم ىذه اؼبصلحة بفتح سجبلت مصلحة ميزانية الوالية
حدى مقسمة حسب األبواب والفصول ليسهل عملية مراقبتها وربتوي ىذه األخرية على ميزانية التجهيز 

 وميزانية التسيري مثل دفع الرواتب)مشاريع والئية(. للمشاريع التنموية داخل الوالية
  :األمريناؼبصلحة بتنفيذ ميزانية الدولة للتسيري، حيث تستقبل اغبواالت من  ىذهتقوم مصلحة التسيير 

هبا قد تقبل وفق القوانني واألنظمة اؼبعمول  إليو اؼبراقبة على اغبواالت اؼبدفوعة وإجراءبالصرف للوالية، 
سديد والتحصيل، أما مكتب الت إىلاغبوالة أو ترفض ويف حالة قبوؽبا أي قبول النفقة، ويؤشر عليها، مث ترسل 

، كما تقوم ىذه اؼبصلحة دبراقبة والةاغبحالة الرفض فيتم ربرير مذكرة رفض لؤلمر بالصرف الذي أصدر 
، والفواتري اليت يقل اإلداريوتسوية كل رواتب العمال واؼبوظفني التابعني للوالية أو اؼبؤسسات ذات الطابع 

   دج. 1 111 111مبلغها عن 

 :الدولة وكذا الصفقات بعة ؼبيزانية التاالتجهيز كافة عمليات وم ىذه اؼبصلحة بتنفيذ  تق مصلحة التجهيز
الصفقات العمومية وقانونيتها وقيمتها  بتنفيذالعمومية، كما باستقبال وتسوية كل اغبواالت اؼبتعلقة 

 وموضوعها وىي مشاريع وطنية.
 :اغبسابات ليست ىذه اؼبصلحة لوضع حسابات خاصة، ىذه  جأوتل مصلحة الحسابات الخاصة

مضمونة الوجود أي توجد حسب طبيعة العمليات مثل حسابات عملية تشغيل الشباب وحسابات ضحايا 
 .اإلرىاب

 ويضم طبسة مصاحل واؼبتمثلة يف: مكتب تسديد النفقات: -3

 :حيث يتلقى   أي ربصيل اإليراداتالغريمن تقوم ىذه اؼبصلحة بتحصيل اؼببالغ اؼبقتطعة  مصلحة التحصيل
، يف انتظار يف سجل خاص ربصيلواألمرين بالصرف، وتسجيل اؼببلغ اؼبراد أمر التحصيل من ـبتلف 

إشعار للمدين يطلب منو سبديد اؼببلغ اؼبستحق  بإصداراػبزينة وذلك  إىلاغبصول على اؼببالغ، أي دخوؽبا 
 اإلشعارأيام فإذا سبت عملية التسديد يسجل دخول اؼببلغ أما اذا مل يسدد اؼببلغ بعد  2عطي لو مدة وت
 اإليرادأيضا يصبح أمر  مل يسدد وإذايوم  41ول يتم تذكريىم من جديد بضرورة تسديد الدين يف أجل األ

 إقامةقابضي الضرائب دبحل  إىلتنفيذىا بطلب من احملاسب العمومي وحيررون بيانات تنفيذية يرسلوهنا 
دبتابعة  اإليراداتالضرائب مسؤولون عن ربصيل  قابضو، ويكون اإلجبارياؼبدينني حىت يتم التحصيل 

  اؼبدينني اؼبعنيني.
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  :اغبوالة حيث توجد وثيقة التقيد  تقوم ىذه اؼبصلحة بتسديد النفقات بعد مراجعةمصلحة تسديد النفقات
 تتمثل يف:

 بطاقة النفقات 

 اقة اإليراداتبط 

 وثيقة يتم فيها التسجيل احملاسيب غبسابات اػبزينة سواء كانت متعلقة بالنفقات أو باإليرادات.وىي      

 :صدر األمر باقتطاع اؼبعارضات من اغبواالت اليت تعمل ىذه اؼبصلحة باقتطاع مبالغ  مصلحة المعارضة
 االقتطاع أو عدم االقتطاع.يقوم بوضع ختم على اغبوالة حيمل صفة منها وبالتايل 

  :من صبلحية اغبواالت والوثائق اؼبرفقة بعد التأكد من مصلحة االعتمادات المالية واألموال الموفرة
من أن االعتمادات كافية للحواالت أوالن وتكون مقبولة  للتأكدمعها، ربول اىل مصلحة االعتمادات اؼبالية 
 حالة العكس أي أن اؼببلغ غري كايف. يف حالة وجود مبلغ كايف للدفع،  وترفض يف

 :بالدفع رقميا ؼبيزانية الوالية وميزانية التسيري  األوامريتم يف ىذه اؼبصلحة تسجيل  مصلحة محاسبة التسديد
، واؼبدة الزمنية الصاغبة للدفع ىي شهر ويف حالة تأخر اؼبوظفني عن سحب اؼبرتب اؼبقدم ؽبم اإلداراتلكل 

 .فرع حسابات االنتظار إىلاؼبدة ربول اؼببالغ يف ىذه 

يشرف على مصلحة واحدة وىي مصلحة اؼبراقبة والتفتيش حيث تقوم ىذه  مكتب المراقبة والتفتيش: -7
 .والتكوينية، وزبتم يف األخري بتقرير هنائي يكون إما اجيايب أو سليب ؼبصلحة بتفتيش ومراقبة اؼبراكز التعليمية

أن االختبلف ىنا يكمن يف رئاسة  إال األولولو نفس مهام الوكيل اؼبفوض  الثاني:الوكيل المفوض  -ب
 اؼبكاتب التابعة لو واؼبتمثل يف:

 ويضم ىذا اؼبكتب أربعة مصاحل ىي: مكتب الحافظة والمحاسبة: -1

 مصلحة احملاسبة 

 مصلحة اغبافظة 

 مصلحة اؼبعاشات 

 مصلحة حسابات التسيري 

 



لوالية الدولة ةالفصل الثالث: دراسة حالة الخزين  

 

 

49 

وتتمركز فيها كل حسابات اػبزينة من ايرادات ونفقات وىي اليت تقوم دبراقبتها عرب مصلحة المحاسبة:  -1-1
)كشف العمليات او اعبدول   TR6 بإعداداؼبختلفة باػبزينة وتقوم  األرقام اؼبقدمة واألرقام اؼبوجودة لدى اؼبصاحل

 (.1التجميعي رقم 

 وتتكون ىذه اؼبصلحة من عدة فروع:     

يعترب التحويل عملية ؿباسبية تسمح بالربط بني اػبزينة القائمة بعملية التحويل بتلك اليت  فرع التحويالت: -1
وىي  وأخرىاحملصلة بني خزينة  واإليراداتتتلقى ىذا التحويل واؽبدف منو تسوية القيود احملاسبية للنفقات اؼبدفوعة 

 من نوعني:

، اإلصبايلوالضريبة على الدخل  االجتماعي تشمل على كل االقتطاعات اػباصة بالضمان تحويالت مباشرة: . أ
 وترسل يف ربويبلت الصناديق اػباصة هبا. األموالحيث ذبمع ىذه 

حيث تتبادل ؾبمل بني احملاسبني، وتكون بني والية ووالية أخرى وتتمثل يف العمليات  تحويالت غير مباشرة: . ب
أو  اإلداريةوالنفقات بينهما من شيكات وأوامر الدفع وربويبلت األموال لؤلشخاص أو اؽبيئات  اإليرادات

 احمللية.

تشمل كل العمليات اػباصة بالتحويبلت ؼبختلف اؼبصاحل اؼبصرفية )ـبتلف البنوك(، يقوم  العمليات البنكية: -4
 إىلعمليات اليت أجريت خبلل األسبوع وتبعث احملاسب بتحويل مبلغ عن طريق التحويل البنكي، حبيث ذبمع كل ال

البنك اؼبركزي على مستوى الوالية، كما حيتفظ ؿباسب اػبزينة باألوراق االثباتية من أجل التحقق من األرصدة و 
، ويف حالة عدم وجود األرصدةؿباسبة البنك باػبزينة، وعندما تكون األرصدة صحيحة يرسل التعليمة اؼبوافقة لصحة 

 الشيك. بإرجاعالوثائق التربيرية أو نقص يف رأس اؼبال يقوم 

احمللية اليت سبلك  اإلداريةىي كل العمليات التحويلية بني كل اؽبيئات  العمليات المنجزة مع مصالح البريد: -3
اليت قاموا هبا على  األعمال نظري حسابا جاريا بالربيد للخزينة الوالئية، ومن مرتبات اؼبوظفني ومستحقات اؼبقاولني

 اػبزينة الوالئية بوثائق تربيرية. إىلفتحول مباشرة من مركز لربيد  اإليرادات، ىذا بالنسبة للنفقات، أما اؼبستوى احمللي
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النفقات الشهرية، قابضة الضرائب ،قابضات اعبمارك ىذا الفرع بتجميع كل اإليرادات ، يقوم :الوكالة المالية -4
، حيث تقوم ىذه األخرية بتقسيم ؿباسباهتم الشهرية ؽبذا النوع، وكذلك العمليات اػباصة وقابضات أمبلك الدولة

 بالصندوق من )سحب، تزويد صندوق اػبزينة باألموال( وتستعمل اغبسابات التالية:

 الضرائب اؼبختلفة: قابضة الضرائب وقابضة البلدية. 941117ح/   

 ماركقباضة اعب 941111ح/  

 قباضة أمبلك الدولة 941111ح/

ناذبة لوجود  أوؾبهولة  أوغري مربر  وإيراداتاػبزينة نفقات  إىل األحيانقد تصل يف بعض  حسابات االنتظار: -5
يف حسابات   و الربيدي فيتم تقييد ىذه النفقات اجملهولة االذباهو يف رقم حسابو البنكي أالشخص أخطا يف اسم 
حسابات االنتظار، حبيث يكون ىذا القيد مؤقت إىل أن تظهر الوثائق اؼبربرة أو يتقدم صاحبها خاصة تدعى 

سنوات فتسقط أحقيتو  7مدة االنتظار  ذباوزت إذاأنو  إالحقو،  إثباتبشكوى فتحول اىل حسابو بعد أن يتم 
  ميزانية الدولة. إىلول باألموال ورب

الصندوق وىي مقسمة كما  إىل إضافةربتوي ىذه اؼبصلحة على ؾبموعة من الشبابيك  مصلحة الحافظة: -1-2
 يلي: 

وذات الطابع ىي حسابات خاصة باؼبوظفني يف القطاع العمومي )اؼبؤسسات العمومية  األرصدة الخاصة: -1
 .(اإلداري

 غري ذبارية.اغبق يف سحب وإيداع مبالغ  صاحب اغبسابوتفتح حسابات اؼبوظفني ويكون لكل موظف 

 وىي حسابات باؼبؤسسات التالية:األرصدة العامة:  -2

 .اؼبؤسسات التعليمية 

 ( البنوك)ما عدا بنك اعبزائر 

 مراكز التكوين اؼبهين وصناديق الضمان االجتماعي. 

 .اعبيش الوطين الشعيب على مستوى الوالية 
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 التحقيق يف اؼبنازعات القضائية.ومستحقات تودع يف ىذا اغبساب حسابات اؼبوثقني حسابات اإليداع:  -3

 حسابني جاريني مها:وسبلك اػبزينة الحساب الجاري:  -4

اؼبالية ق األوراالعمليات اؼبالية بطلب من قسم حافظة وىو حساب تكتب فيو الحساب الجاري البريدي:  -4-1
 الذي يقوم بتحويل اؼببلغ اؼبطلوب.الوكيل احملاسيب اؼبركزي للخزينة  إىل

نفقة تسجيل إيراد يسجل حساب مدين وعند تسجيل فعند ىو حساب مايل الحساب الجاري البنكي:  -4-2
 الوكيل احملاسيب اؼبركزي للخزينة. إىلكل شهر   مصلحة اغبافظة بالتحويل عند هنايةيسجل حساب دائن، وتقوم 

يشرف عليو أمني الصندوق الرئيسي ويساعده مشرف ثانوي حيث يقوم جبميع العمليات اؼبادية الصندوق:  -5
الستعمال النقود )القبض والدفع( واحملافظة على القيم ويتم تسجيل ـبتلف العمليات بدفًت اليومية، كما يتم تسجيل 

 ًت الصندوق.اليوم ؿبتويات الصندوق من أوراق نقدية أو معدنية بالتفصيل يف دف أخريف 

تقوم بتسوية اؼبلفات اؼبالية اػباصة بتسديد اؼبنح للمستفيدين منها وفقا للقوانني  مصلحة المعاشات: -1-3
 اؼبعمول هبا وىم:

 .اجملاىدون ومعطويب اغبرب 

 .أبناء الشهداء القاصرين واؼبعوقني 

 .أرامل وبنات الشهداء 

تقوم دبسك اغبواالت اليت قبلت بالدفع، وترتيبها تسلسليا مع اؼببالغ اػباصة هبا  مصلحة حسابات التسيير: -1-4
 بني كل من ميزانية على حدى، حيث تسوى كل حسابات خزينة الوالية اليت تكون مرفقة بوثائق قانونية.ويتم فصل 

مكتب تصفية عمليات خزائن البلديات وخزائن القطاعات الصحية وخزائن المراكز  -2
 يتكفل دبا يأيت: شفائية الجامعية:االست

  اؼبتعلقة باغبقوق غري الضريبية وحقوق األمبلك الوطنية واليت ديكن ربصيلها  اإليراداتمراقبة التكفل بأوامر
 خزائن البلديات وخزائن القطاعات الصحية وخزائن اؼبراكز االستشفائية اعبامعية. إىلقانونا 

  اليت تعدىا خزائن البلديات وخزائن القطاعات الصحية وخزائن اؼبراكز  اإلحصائيةمركزة اؼبعطيات
 االستشفائية اعبامعية.
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 : مراقبة ميزانيات البلديات والقطاعات الصحية والمراكز االستشفائية الجامعية مكتب -3

 تتكفل دبا يلي:

 سات العمومية احملليةورخص فتح االعتماد للبلديات واؼبؤس واإلضافيةية مراقبة اؼبيزانيات االبتدائ . 

 قابل لذلك على  مستوى كل خزينة، وربليل النقائص يف  إيرادلكل  التقييم الدوري لوضعية التحصيل
 إىلاليت هتدف  اإلجراءات، وربديد أسباهبا واقًتاح اإللزامية اإلجراءاتالتصفية والتأخريات اؼببلحظة يف تنفيذ 

تقومي الوضعية وؽبذا الغرض يتكون مكتب مراقبة ميزانيات البلديات والقطاعات الصحية واؼبراكز االستشفائية 
 اعبامعية:

 .القسم الفرعي ؼبتابعة عمليات اؼبيزانية 

 .القسم الفرعي ؼبتابعة عملية التحصيل 

  فرقتني للتحقق توضع كل واحدة منها ربت سلطة رئيس فرقة. إىلقسم  

 يتكفل دبا يأيت: :اآللي اإلعالممكتب  -4

 .ذبسيد العمليات اليت تبادر هبا اؼبصاحل اؼبركزية 

 .وضع التطبيقات واستغبلؽبا 

 .ضمان أمن اؼبعطيات والتجهيزات 

 .تبليغ اؼبعطيات احملاسبية 

 حسن سري النظام. السهر على 

  من قسمني فرعيني مها: اآليل اإلعبلمتوفري اؼبعلومات اػباصة بتشغيل النظام وؽبذا الغرض يتكون مكتب 

 .القسم الفرعي ؼبتابعة التطبيقات 

 .القسم الفرعي ؼبتابعة التجهيزات 

  مراقبة احملاضر والوضعيات اؼبالية واحملاسبة اليت يعدىا أمناء خزائن البلديات وخزائن القطاعات الصحية
 فية أو النهائية لنهاية التسيري.الظر خبلل قرارات إقفال اغبسابات وخزائن اؼبراكز االستشفائية اعبامعية 

 .مراقبة اغبسابات وتأشريىا عند تغيري احملاسبني والسهر على اقباز العمليات اؼبرتبطة هبا 
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  اعبامعية بصفة عامة لكل البلدية والقطاعات الصحية واؼبراكز االستشفائية  إيراداتمراقبة وضعية ربصيل
ائص أو التأخريات اؼبمكنة وربديد االجراءات الكفيلة موكل قانونا للخزينة وربديد النق إيرادربصيل 
 .وإزالتهابتداركها 

 توثيق والسهر على التنفيذ السهر على ضباية مصاحل اػبزينة خبلل الصفقات اليت تسجلها مكاتب ال
 الغري اؼببلغة لؤلشخاص اغبائزين اؼبعنيني هبذه الصفقة. إلشعاراتالسريع 

  واحملاسيب للبلديات والقطاعات الصحية واؼبراكز االستشفائية السهر على تصفية حسابات التسيري اؼبايل
اعبامعية واؼبؤسسات العمومية احمللية اليت يقدمها أمناء اػبزائن اؼبسريون وؽبذا الغرض يتكون مكتب تصفية 

الستشفائية اعبامعية من قسمني عمليات خزائن البلديات وخزائن القطاعات الصحية وخزائن اؼبراكز ا
 فرعيني:

 القسم الفرعي ؼبتابعة اؼبراقبة. 

 .القسم الفرعي لتصفية اغبسابات 
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 داخل الخزينةعمليات الرقابة  المبحث الثاني:

 .سنتطرق يف ىذا اؼببحث عمليات الرقابة داخل اػبزينة      

 المراقبة األولية للحوالة المطلب األول:

من كل  41مكتب قبول النفقات والتحقيقات وىذا قبل اليوم  إىلاغبواالت ترسل  مراقبة الحواالت: إجراء -1
 تسمى جدول اغبواالت وىو مكون من ثبلث نسخ:شهر وتكون اغبواالت مرفقة مع وثيقة 

اغبواالت،  اغبواالت تسجل بالًتتيب التصاعدي مع بداية استقباؽبا وعند وصوؽبا تؤشر خبتم الوصول مع جدول     
 األمر بالصرف إىلالثالثة تعود  ىذه التأشرية تؤكد تاريخ استبلم اغبواالت.

 بعد اؼبراقبة األولية عبدول اغبواالت، تأيت اؼبراقبة اػباصة باغبواالت وفيها تتم مراقبة:     

 شرية اؼبراقب اؼبايل.تأ 

  اغبوالة. إرسالتاريخ 

 .صفة األمر بالصرف 

 .توفر االعتمادات 

 .شرعية العمل اؼبنجز 

 .اؼببلغ اػباص باغبوالة 

 .طريقة الدفع 

 .صفة اؼبستفيد 

 ـبتلفة. ألواناغبواالت تنجز من طرف األمر بالصرف يف ثبلث نسخ من  شكل الحوالة: -2

 .نسخة بيضاء مرفقة بالوثائق الثبوتية حيتفظ هبا احملاسب العمومي 

  ميزانية التسيري ؼبتابعة عملية الًتقيم للحواالت القادمة.نسخة صفراء يتم االحتفاظ هبا على مستوى فرع 

  بالصرف. لؤلمرنسخة زرقاء تعود 

 .الوثائق الثبوتية زبتلف باختبلف طبيعة النفقة الوثائق الثبوتية للرفقة مع الحوالة: -3
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 مراقبة الحواالت الخاصة بالمستفيدين المطلب الثاني:

واؼبؤشرة من طرف  بالصرف بإرسال اعبداول األصلية وبطاقات االلتزام السنوية،يف بداية كل سنة يقوم األمر       
 اؼبراقب اؼبايل زبص مستخدميهم.

 ب أن ربتوي على ما يلي:اعبداول األصلية جي      

 .اسم ولقب كل عامل ووضعيتو العائلية 

 .التعويضات 

 .خام األجر السنوي والشهري 

يف عدد ووضعية العمال جيب أن ترسل اىل احملاسب العمومي يف جداول أصلية  التغريات اليت تطرأ خبلل السنة      
 تكميلية.

جيب أن تكون مرفقة مع حوالة الدفع كل حوالة دفع اعبداول األصلية والتكميلية اؼبؤشرة من طرف اؼبراقب اؼبايل       
 :اآلتيةجيب أن تكون مرفقة بالوثائق 

  القاعدي،  األجرورقم حسابو ولذا كل الوثائق الثبوتية لؤلجر )بيان الدفع حبمل اسم ولقب اؼبستفيد
 االقتطاعات(.

 .بيان التحويل بعد اسم اؼبستفيد والدخل الصايف للدفع 

 .بيان ربويل لكل أجري 

 ،بيانات االقتطاعاتIRGالتعاضدية ، 

فرع  إىلواغبوالة، ىذه األخرية ترسل  تتبلءمربمل كل الوثائق الثبوتية اليت اغبوالة مل يوجد أي خطأ وكانت  إذ      
 .اؼبعارضات من أجل اؼبراقبة التكميلية

على مستوى  يتم االحتفاظوكذلك اغبوالة الصفراء  أن اغبوالة البيضاء )األصلية( اؼبرفقة بالوثائق الثبوتية إىلنشري      
 لنفقة.خزينة الوالية أما للحوالة الزرقاء فتعود إىل اآلمر بالصرف إلثبات دفع ا
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 المطلب الثالث: نتائج الرقابة

إذا مل تسفر الرقابة عن أي خطأ أو عملية غري مشروعة فاحملاسب اؼبلزم بالتأشري على اغبوالة اػباصة بالنفقة يف       
 أيام من تاريخ استقبال اغبوالة )تأشرية الوصول تثبت ذلك( 11اجل ال يتعدى 

للتنظيمات والتشريعات اؼبعمول هبا والسارية اؼبفعول، اغبوالة تعاد إىل األمر  أما يف حالة عدم مطابقة اغبوالة      
 بالصرف دبذكرة ربقيق او رفض على حسب اغبالة.

احملاسب العمومي يصدر ىذه اؼبذكرة يف حالة اغبوالة أو الوثائق الثبوتية تشوهبا أخطاء غري  مذكرة التحقق: -1
الثبوتية أو حذف ذكر الوثائق اؼبرفقة باغبوالة، إذا مل تصحح خبلل نفس  جوىرية وقابلة للتصحيح، تنقص الوثائق

 الشهر، تعترب ىذه األخرية مرفوضة، ولكن األمر بالصرف ديكنو إرسال اغبوالة يف الشهر اؼبقبل وىذا ربت رقم آخر.

السارية اؼبفعول، إذا كانت اغبوالة ال ربتوي على الشروط اعبوىرية والتشريع اؼبعمول بو  مذكرة الرفض: -2
 يوما، من تاريخ إرسال اغبوالة. 41احملاسب يبلغ اآلمر بالصرف كتابيا يف مدة أقصاىا 

 مع ذلك حىت بعد الرفض النهائي لدفع النفقة من طرف احملاسب العمومي.      

 اآلمر بالصرف ديكنو إرسال اغبوالة من جديد مرفقة بتسخري كتايب وربت مسؤول لدفع النفقة.

يوما بإرسال تقرير مفصل يف التسخري مرفق بالوثائق البلزمة إىل الوزير  19بعدىا يقوم احملاسب يف ظرف      
 اؼبكلف باؼبالية ولكن احملاسب العمومي ديكن رفض التسخري يف اغباالت التالية:

 )عدم توفر االعتمادات اؼبالية أو عدم وجود السيولة )باستثناء الدولة 

 نجز.غياب إثبات العمل اؼب 

 .عدم توفر تأشرية اؼبرافق اؼبايل لبللتزام اػباص بالنفقة أو عبنة الصفقات 

 .الطابع غري إبرامي للنفقة 

وبعد القيام بعملية اؼبراقبة للحوالة على مستوى مكتب قبول النفقات والتحقيقات يقوم العون اؼبكلف باؼبراقبة      
 فع والتحصيل.(باإلمضاء على اغبوالة وبعدىا ربول إىل مكتب الد
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 تنفيذ النفقات وتحصيل اإليرادات في الخزينة العمومية المبحث الثالث:

وىي تتشكل من  اؼبيزانية ىي التعبري اؼبايل لربنامج العمل اؼبعتمد الذي تقوم الدولة بتنفيذه يف السنة القادمة      
التشريعية والتطبيقية  األحكامواؼبوزعة وفق  والنفقات النهائية للدولة احملددة سنويا دبوجب قانون اؼبالية اإليرادات

 اؼبعمول هبا.

الذي يعده وزير ر اؼبالية ع مشروع اؼبيزانية الذي يعده وزيبعد حصر كل اإليرادات والنفقات لكل مديرية يوض      
اغبكومة وباعتبار أن كل وزارة ؽبا ىياكل ال مركزية أي كل وزير يقدم اؼبلف اؼبالية الذي يقوم بعرضو على ؾبلس 

رئيس اعبمهورية ليناقش ويصادق عليو مث يايت دور الربؼبان  والية مث يقدم جمللس الوزراء الذي يًتأسو 72ـ اػباص بو ل
الواجب التنفيذ وينشر يف اعبرائد  تصبح قانون ساري اؼبفعول الذي يعترب سلطة تشريعية وبعد اؼبصادقة على اؼبيزانية

 الرظبية وتقوم وزارة اؼبالية بتوزيع األموال وكل وزارة تقوم بتخصص األموال لكل مصلحة من اؼبديريات.

 في الخزينة العمومية اإليراداتالمطلب األول: مراحل تحصيل 

ميزانية بالصرف واحملاسب العمومي وىذا لتنفيذ  األمرالعمومية تكمن بتدخل كل من  اإليراداتربصيل  إن      
بالصرف بتصفية الديون اليت نتجت عن تنفيذ اؼبيزانية اػباصة بوزارتو أو  اآلمريقوم  إذ، اإليراداتالدولة من حيث 

 إيرادات، وتنقسم كالشركاتاعتبارية   ألشخاص أوأن الدولة دائنة ألشخاص طبيعية كموظفيها  والتأكدمؤسستو 
 نوعني، إىلة العمومية اػبزين

بالصرف "مديرية الضرائب، مديرية أمبلك الدولة ومديرية  اآلمروناحملصلة من طرف  اإليراداتوىي  النوع األول:
وىنا ربصل اعبمارك يف قباضة الضرائب، ؿباصيل أمبلك الدولة وقباضة اعبمارك باعتبارىم ؿباسبني  اعبمارك"

 عموميني ثانويني فتحول ىذه التحصيبلت إىل اػبزينة العمومية.

وىي عبارة عن ـبتلف الضرائب اليت تفرض على التجار  قباضات الضرائب والخزائن ما بين البلديات: -1
، وىذه القبائض يدفع G50كل شهر، وتكون يف وثيقة (، حيث يدفعها  TVAقيمة اؼبضافة )مثل الرسم على ال

 حساهبا شهريا إىل اػبزينة العمومية.

 مداخيلعن طريق البيع باؼبزاد العلين،  إيراداهتاتقوم الدولة بتحصيل  )الدومين(: محاصيل أمالك الدولة -2
 ، التنازل عن أمبلك الدولة.واإلعبلنات اإلشهار
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عن طريق فرض رسوم صبركية على السلع والبضائع اؼبستوردة، حيث  اإليراداتيتم ربصيل  قباضة الجمارك: -3
  N16وثيقة  بإعداد الشهر تقوم ىذه القباضة آخريدفع صاحب البضاعة رسم صبركي لدى قباضة اعبمارك ويف 

 اػبزينة العمومية. إىلترسلو  لئليراداتكشف مفصل 

والئية كمديرية الًتبية والتعليم، احملصلة من طرف اآلمرين بالصرف "ـبتلف اؼبديريات ال اإليراداتوىي  النوع الثاني:
اإليرادات عن طريق سند التحصيل، وىي عبارة عن اقتطاعات من رواتب مديرية اغبماية اؼبدنية..."وىنا ربصل 

ا تعترب اػبزينة العمومية كمحاسب رئيسي يقوم وأجور اؼبوظفني مثبل يف حالة غيابات غري مربرة أو العمل اؼبرضية، فهن
 الوثائق اؼبتمثلة يف:  بإرسالبالصرف  األمر

 :سند التحصيل 

 الرقم التسلسلي 

 السنة اؼبالية 

 رقم األمر بالصرف 

 الباب 

  باألمراسم اؼبعين 

 اؼببلغ احملصل 

 )مبلحظة)سبب االقتطاع 

 كتابة اؼببلغ باألحرف 

 :اؼبعلومات اؼبوجودة يف سند التحصيل.جيب أن حيمل نفس  كشف اإلرسال 

 :بالصرف)مصلحة اؼبستخدمني( ىذا القرار الذي يبني فيو مدة التغيب عن اؼبربر  األمرحيث حيرر  المقرر
 غاية...........، الذي يعترب كوثيقة ثبوتية. إىلمن ....... ابتداءا

حيث يعترب سند التحصيل كأمر بالتحصيل، يقوم عون مصلحة التحصيل  وبعد مراقبة صبيع ىذه اؼبعطيات،      
األمر  إىلللينة اعبارية، بعد ربصيل اؼببلغ يقوم احملاسب العمومي بإرسالو  414112اؼبقتطع يف ح/ بوضع اؼببلغ

 وحيمل تاريخ العملية.بالصرف مؤشر 
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 411114فتحول ىذه السندات إىل حا /ن11/14غاية  إىلإذا مل ربصل ىذه السندات خبلل السنة أي      
 لدى صندوق اػبزينة العمومية واليت تدخل يف ميزانية الدولة.

أو تاجر يكون متابع من طرف إدارة الضرائب، يقوم احملاسب العمومي بإرسال إشعار  أما يف حالة مقاول     
 باالقتطاعات حيث يبني فيو اؼببلغ واؼبدة احملددة.

 ويف حالة ما إذا تويف الشخص فانو يتم إلغاء السندات مع دفع شهادة الوفاة.     

 وذبدر اإلشارة إىل انو ليس للمراقب اؼبايل دور يف عملية ربصيل اإليرادات العامة للدولة.     

 مراحل تنفيذ النفقة في الخزينة العمومية المطلب الثاني:

 بالصرف: األمرعند  -1

بالصرف اغبق  لآلمركل أمر بالصرف يقوم بتنفيذ اؼبيزانية اػباصة بقطاعو وفقا لقوانني احملاسبة العمومية، فيخول      
بالدفع وسنحاول دراسة حالة  واألمربدفع النفقة واليت تتمثل يف ثبلث مراحل وىي حصر النفقة، االلتزام بالدفع 

 الراتب.

  ؼبكلف حبصر الراتب الشهري لكل موظف تابع ؼبديريتو طبقا يقوم العون ا حصر الراتب)التصفية(:مرحلة
 للقوانني وذلك بتوفري الوثائق الثبوتية التالية:

 نسخ: 05حضر التنصيب الذي يكون وفق  -1

 عند اؼبعين باألمر. نسخة 

 .نسختان عند اإلدارة اليت عينت الشخص اؼبوظف 

 .نسخة يف اؼبلف احملاسيب 

 .نسخة عند اؼبراقب اؼبايل 

 قرار التعيين. -2



لوالية الدولة ةالفصل الثالث: دراسة حالة الخزين  

 

 

60 

 Etatووثيقة  Fiche de paieوحيرر األمر بالصرف وثيقة استمارة األجر  :قرار منح العالوات والمنح -3

de paiement  حالة الدفع حيث يسجل فيها اؼبوظفني الذين سيدفع ؽبم الراتب ويف األسفل يقوم باستخراج
 .اإلصبايلاؼببلغ 

بالصرف وىذا  اآلمرالوردية حيتفظ هبا  (، بيضاء، زرقاء، صفراءنسخ )وردية 17وتكون ىذه الوثيقة ؿبررة يف       
 عليها. اإلمضاءبعد 

 :وثيقة كشف االلتزام)التعهد( يقوم األمر بالصرف بإصدار مرحلة االلتزام بدفع الراتب Fiche 

d’engagement   الوالية  ميزانيةربت اسمbudget de wilaya  وتكون يف ثبلث نسخ،  ويتم
الصيغة القانونية من  إعطاءىااؼبيزانية ويتم  تسيريبتخصيص اؼبال على حسب األبواب وتوفرىا يف اعتمادات 

حيث عليها  للتأشريكشف التعهد لدى مصاحل اؼبراقب اؼبايل   إيداع(، ويتم اإلمضاءبالصرف) اآلمرطرف 
احملاسب  إىلبالصرف  اآلمربالصرف ونسخة يقدمها  اآلمرعها تبقى نسخة عند اؼبراقب اؼبايل ونسخة يسًتج

 العمومي مع كل األوراق الثبوتية.

 :)وثيقة  بإصداربالصرف  اآلمربعد التأشري على كشف التعهد يقوم  مرحلة األمر بصرف الراتب )الدفع
ويصدرىا يف أربعة  ( 11)أنظر اؼبلحق رقم Mondât de paiementبالدفع )حوالة الدفع(  األمر

 نسخ، نسخة وردية اليت حيتفظ هبا ونسخة بيضاء وصفراء وزرقاء، وتكون مرفقة بالوثائق التالية:

Etat de virement  ( و 11)أنظر اؼبلحقAvis de virement  اإلمضاءمع  (14)أنظر اؼبلحق 
 عليها.

العمومية ويكون على مستوى كل  اإلداراتتقوم دبسك كل ميزانيات  إداريةىو ىيئة  عند المراقب المالي: -2
توفر االعتمادات يف األبواب اؼبخصصة ؽبا ويقوم بالتأشري والية، ويقوم اؼبراقب اؼبايل يف حالة تنفيذ النفقات دبراقبة 

 على كشوف التعليمات.

 ون منصوص يقوم بالتأشري على قرارات تعيني اؼبوظفني ويراقب توفر اؼبناصب اؼبالية، حيث ىذه اؼبناصب يك
 عليها يف اعتمادات تسيري اؼبيزانية.
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  بوضع قوائم  اإلداراتهناية كل سنة تقوم كل  11/14القوائم االظبية للموظفني كل  بالتأشري علىيقوم
يف العام اؼبقبل ويقوم بوضع  اظبية للموظفني التابعني ؽبا وتأشريىا عند اؼبراقب اؼبايل ؼبراقبة اؼبناصب اؼبالية

 التأشرية وترقيمها وكتابة التاريخ.

بالصرف  اآلمرا يقوم دور اػبزينة العمومية فبعدم وىي مرحلة دفع الراتب، ىنا يأيت المحاسب العمومي: عند -3
 إىل، ويرسلو Journal des mandatsيقوم بتحرير جدول اغبواالت اؼبودعةالشهر  كل حواالت   بإصدار

من كل اغبواالت وتكون مرقمة تسلسليا، تبني الباب اؼبخصص لكل اػبزينة العمومية، حيث حيتوي ىذا اعبدول 
فيقوم بوضع     اعبدولنفقة، فيقوم عون اػبزينة دبراقبة الرقم التسلسلي ومبالغ اغبواالت ىل تتوافق مع اؼبسجلة يف 

 يف ثبلث نسخ ؽبذا اعبدول: إصدارختم 

 ون اػبزينةنسخة تبقى عند ع 

  بالصرف لآلمرنسخة ترجع 

 نسخة تكون مرفقة باغبواالت 

راتب فان العون يودع  دراسة حالةويعمل ىذا العون على توزيع اغبواالت حسب مصاحل اػبزينة، ودبا أننا يف       
 .اؼبضمونمن حيث الشكل ومن حيث ىذه اغبواالت لدى مصلحة مراقبة نفقات التسيري، وىذه األخرية تقوم برقابة 

فيقوم عون مصلحة مراقبة نفقات التسيري دبراقبة حوالة الدفع اؼبرفقة لكل الوثائق الثبوتية اؼبتكونة من ؿبضر       
 التنصيب فيتأكد من توافره على اؼبعلومات التالية:

 )اسم الشخص )اؼبعين باألمر 

 )تاريخ السريان)مدة العمل 

 اؼبعطيات التالية فيو:أما قرار التعيني فيجب توفر       

 الرتبة والوظيفة 

  الصنفCatégorie 

 القسم Section 

 الرقم االستداليل IND 

 الدرجة 
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كان اؼبوظف متزوج جيب   إذاكان اؼبوظف مًتبص أو مرسم، ويراقب قرار منح العبلوات واؼبنح،   إذاوجيب مراقبة       
 تقدمي اغبالة العائلية للتأكد منها.

 اليت ربتوي على األجر القاعدي ويراقب صبيع العبلوات األجرويتأكد من كل اؼبعلومات اؼبتوفرة يف استمارة       
عملية االلتزام أو التعهد فيقوم  تأيتاعبداول اؼبخصصة لذلك، وبعدما تتم عملية مراقبة حصر النفقة  إىلوىذا بالنظر 

 ايل:من اؼبعطيات الت التأكدفيجب  دبراقبة كشف االلتزام

 تأشرية اؼبراقب اؼبايل. 

  بالصرف اآلمراسم 

 السنة اؼبالية 

  بالصرف األمررقم 

 الرقم التسلسلي للبطاقة 

 البند اؼبخصص للنفقة 

  بالصرف يف األسفل. اآلمر وإمضاءمراقبة ختم 

  التسيرياعتمادات ميزانية  إىلمراقبة زبصيص النفقة أي توفر االعتمادات وىذا بالنظر. 

 العملية )الرصيد اعبديد=الرصيد القدمي_مبلغ العملية( التأكد من مبلغ 

 ( راتب اؼبوظف تسديد مبلغمراقبة مبلحظة اؼبصلحة ىل ىي تبني فعبل طبيعة العملية مثبل تكتب عبارة) 

يستطيع يف نفقة واحدة دفع عدة نفقات للموظفني، فيقوم احملاسب العمومي بالتأكد من اجملموع ويف وجو       
، اؼبوظف الثاين ومن اؼببلغ األولللموظف  بالنسبةالوثيقة )كشف االلتزام(، أما خلفها فرياقب بالتفصيل التعهدات 

 وجيب أن يكون مكتوب باألرقام واغبروف. اإلصبايل

 ىذه اؼبصلحة دبراقبة شكلية: فيقوم العون اؼبكلف يف Mandats de paiementsأيت حوالة الدفع مث ت      

 الرقم التسلسلي للحوالة 

 تاريخ اغبوالة 

 )طرقة الدفع )عن طريق البنك، الصندوق، الربيد 

 )الصنف )ىل ىو مرسم أو مًتبص 

 السنة اؼبالية 
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  بالصرف األمررقم 

 الباب اؼبخصص للنفقات 

  اؼبستفيداسم ولقب 

 اؼببلغ الواجب دفعو باألرقام واغبروف 

 )اؼببلحظات )تفصيل لعملية الدفع 

 ( اإلصبايلالضريبة على الدخل االقتطاعات)وجيب _االشًتاك يف الضمان االجتماعي_االقتطاعات األخرى ،
 يتأكدي حيث اػباصة باقتطاعات الضريبة، وباالشًتاك يف الضمان االجتماع أن تكون مرفقة بالوثائق الثبوتية

 بالصرف وصحة اغبسابات. األمر إمضاءمن 

 بالدفع الذي حيتوي على: اإلشعارويقوم احملاسب العمومي كذلك دبراقبة      

  باألمراسم اؼبعين 

 اؼببلغ الصايف للدفع 

 )اؼببلحظة )تفصيل العملية 

 نوعية الدفع 

 يساوي اؼببلغ اؼبوجود يف حوالة الدفع. اإلشعارويراقب احملاسب العمومي ىل مبلغ      

  :كورقة عليها ويقوم بالتحرير   باإلمضاءعبميع الشروط يقوم العون اؼبكلف  واستيفاءىاففي حالة قبول النفقة
 ثبوتية لدفع النفقة اليت ربتوي على اسم ولقب اؼبوظف، رقم اغبساب واؼببلغ الصايف للدفع.

  :من القانون  11بأحد ىذه الشروط وحسب اؼبادة  اإلخبلللة وىذا يف حاأما في حالة رفض النفقة
بالرفض اؼبؤقت للدفع الذي  إشعار بإرسالاؼبتعلق باحملاسبة العمومية، يقوم احملاسب العمومي  91/41

يوم  41لؤلجري أجرتو يف شهر فيفري ؼبدة بالصرف  اآلمردفع  إذايتضمن أسباب رفض الدفع، فمثبل 
يتقاضى أجرتو  األجريألنو حسب القانون اؼبعمول بو فان فيجب على احملاسب العمومي رفض ىذه النفقة 

 .يوم 42يوم باعتبار الشهر فيو  47يف ىذا الشهر ؼبدة 

اسب العمومي، وجيب أن احمل إىلمرة ثانية  بإرساؽبابالصرف يقوم  اآلمرمن طرف أما عند تصحيح األخطاء    
فبعد تصحيحها ال  11اغبوالة اؼبرفوضة مرقمة بالرقم  كانت  إذاحيافظ على التسلسل الرقمي للحواالت فمثبل 
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مل تعاجل األخطاء واؼبخالفات يف اؼبرة الثانية يقوم احملاسب  وإذا آخرربافظ على نفس الرقم وامنا تصبح رقم 
  بالرفض النهائي. إشعار بإصدارالعمومي 

مصلحة اؼبعارضة حيث يعمل العون اؼبكلف بذلك بالتأكد  إىلاؼبوافقة على ىذه اغبواالت تقدم كن يف حالة ل      
، فمثبل حالة غياب غري مربر ؼبوظف، تقوم اؼبصلحة خبصم اؼببلغ حسب اعًتاضكانت ىذه اغبواالت فيها   إذافيما 

 وثيقة بإعدادمصلحة تسديد النفقات العمومية اليت تقوم  إىلت ربول عدد الغيابات وعند معاعبة كل اغبواال
TR6 أنظر اؼبلحق رقم(الوجو  12B حيث ربرر ىذه الوثيقة كل يوم، وؽبا وجهني: وجو للنفقات ووجو )لئليرادات 

 :إىلوذبمع فيها كل اغبواالت اؼبقبولة خبلل اليوم وىي عبارة عن جدول مقسم 

 رقم اغبساب 

  الدفع)الصندوق، الربيد،البنك(نوعية 

 ؾبموع كل حوالة 

  اإلصبايلالورقة يظهر اؼببلغ  آخريف 

 TR6اليت تقوم دبراقبة ىذه اغبسابات وتعد مث يأيت دور مصلحة احملاسبة اليت تقوم دبراقبة ىذه اغبسابات      
صبيع اغبواالت مع الوثائق االثباتية  األخريلتبني كل اؼببالغ اليت صرفت من اػبزينة خبلل اليوم وربول يف  اإلصبايل

 إليداعيف حسابو اػباص، وتقسم اغبواالت حسب اعبهة اؼبخصصة ؼبصلحة اغبافظة حيث تقوم بوضع كل مبلغ 
مع الوثائق الثبوتية فهي وىكذا نكون قد درسنا حالة راتب موظف، أما اغبواالت  مبلغها )الصندوق، البنك،الربيد(

 .األرشيفحة تبقى لدى اػبزينة يف مصل

بالصرف  اآلمرأن االختبلف يكمن يف مهام  إالتعاجل الفاتورة يف مصلحة التسيري مثل الراتب،  حالة دفع الفاتورة:
بالصرف ىنا يتأكد من الصيغة القانونية  واآلمرحبصرىا اؼبورد يقوم  وإمناالذي يتأكد من مبلغ النفقة وال يقوم حبصرىا 

 دج. 1 111 111يقل مبلغها عن  أشغالعن للمورد، والفاتورة ىنا عبارة 

 عملية مراقبة الفاتورة من طرف احملاسب العمومي كما يلي:وتتم     

 

 :يراقب فيها ما يلي: وجه الفاتورة 

 عنوان الشركة 
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 اسم الشهرة 

 التقييد يف السجل التجاري 

  رقم التعريف اعببائيIdentifiant Fiscal 

  الضرييب  اإلخضاعرقمArticle d’imposition 

 اؼبال رأس 

 رقم اغبساب الربيدي أو البنكي للمورد 

 رقم الفاتورة 

 تاريخ الفاتورة 

 اسم الزبون 

 نوعية اػبدمة أو السلعة اؼبقدمة 

 .الكمية، سعر الوحدة،اجملموع خارج لرسم 

 اؼببلغ خارج الرسم+القيمة اؼبضافةاإلصبايلبلغ اؼب((TVA واغبروف باألرقام. 

 رئيس اؼبصلحة )يف حالة مؤسسة( إمضاءاؼبورد )يف حالة الشركة(،  إمضاء 

 :وربتوي على ما يلي: ظهر الفاتورة 

  :وبأمربالصرف بان األشغال اؼببينة يف الفاتورة قد أجريت  األمروىي عبارة يشهد فيها الخدمة المؤداة 
 بالدفع للدائن مبلغهما باغبروف والتاريخ.

 بالصرف األمروختم  إمضاء. 

 رئيس اؼبصلحة. وإمضاءأشرية تقنية ت 

 مالحظة:

والتاريخ  اإلمضاءدج تدخل يف سجل اعبرد فيجب كتابة رقم اعبرد مع 111كانت السلع اؼبشًتاة مبلغها أكثر من   إذا
ويعمل احملاسب العمومي على مراقبة كشف االلتزام أو التعهد والتأكد من معطيات  ،وىا من طرف رئيس اؼبصلحة

 اػباصة بالفاتورة وذلك كما يلي: حوالة الدفع

 اسم اؼبورد 

 رقم حساب اؼبورد 
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 مبلغ النفقة 

 رقم بطاقة التعهد 

 )البند)رقم زبصيص النفقة 

 السنة اؼبالية 

  بالصرف األمررقم 

 .رقم الفاتورة وتارخيها 

 .رقم تأشرية اؼبراقب اؼبايل وتاريخ التأشرية 

 (اإلمضاءالصبغة القانونية )بالصرف. لآلمر 

بالدفع اػباص بتسديد الفواتري حيتوي على نفس اؼبعطيات  اإلشعاركان   إذاويتأكد احملاسب العمومي فيما      
 اؼبتوفرة يف حوالة الدفع.

اؼبعطيات يوقع احملاسب العمومي على اغبوالة وسبر على نفس اؼبصاحل اليت مرت عليها  صبيعمن  التأكدوبعد      
 .دج سوف تصبح صفقة عمومية 1111111 ذباوزت الفاتورة مبلغ إذاحوالة الراتب ، لكن 

الذي ينص يف اؼبادة  11/19/4111اؼبؤرخ يف  111-11دبوجب اؼبرسوم الرئاسي رقم  الصفقات العمومية:
 دج، ال يقتضي وجوبا ابرم الصفقة يف مفهوم ىذا اؼبرسوم" 1111111"كل عقد أو طلب يساوي مبلغو 14"

 صر اليت ربتوي عليها الصفقة ىي:ومن أىم العنا      

 )رسالة العرض )معلومات خاصة باؼبقاول 

  اؼبقاول ببنود االتفاقية(تصريح االكتتاب )التزام 

 )موضوع الصفقة )عنواهنا 

 مبلغ الصفقة أو قيمتها بالرقم 

 اؼبدة التنفيذية للصفقة 

  األشغالجدول األسعار التقديرية وكمية. 

  منها )جيب أن ينص على ذلك صراحة يف العقد( اإلعفاء أومقدار عقوبة التأخري. 

 .مبلغ االتفاقية خارج الرسوم الضريبية 

 .جدول األسعار الوحدوية 
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  شبن الصفقة.%  9اقتطاع الضمان 

 زبتص بدراسة اؼبلفات والعروض اؼبودعة من طرف اؼبقاولني فهم يدرسون: لجنة الصفقات العمومية:

 .حالة اغبضرية 

  اؼبؤىبلت التقنية(.اؼبهنة( 

 .اؼببلغ باألرقام واغبروف 

  الصفقة. إلسباماؼببلغ احملددة من طرف اؼبقاول 

 التالية: األعضاءوىذه اللجنة تتكون من      

 .فبثل الوالية 

 .فبثل اػبزينة العمومية 

 .فبثل اؼبراقب اؼبايل 

  اؼبعنية بالصفقة. اإلدارةفبثل 

  اإلقليميةفبثل اؽبيئة. 
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 خاتمة الفصل الثالث:

صرف النفقات العمومية، كما قبد أن تعترب خزينة والية البويرة دبثابة احملاسب العمومي حيث تقوم بالرقابة أثناء       
للمراقب اؼبايل دور يف الرقابة قبل عملية الدفع، فبا ديثل رقابة وقائية، وعليو فاػبزينة تسهر على احًتام حدود النفقات 

رباول مراقبة شكل  أهناعدم ذباوز االعتمادات اؼبوجهة لكل ىيئة، حسب كل باب من أبواب اؼبيزانية، كما ب العمومية
 ومضمون الوثائق الثبوتية اػباصة بالنفقات.
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 خاتمة عامة:

حتتل النفقات العامة مكانة اقتصادية ىامة يف اقتصاديات الدول ، فإىل جانب كوهنا تضمن تسيري دواليب الدولة      
فهي تستخدم أيضا للتأثري يف األوضاع االقتصادية واالجتماعية، وكون ىذه النفقات يف ارتفاع دائم وجب إجياد آلية 

 وسبل ناجعة لرقابة صرف ىذه النفقات.طرق  إجياددقيقة لضمان حسن صرف ىذه األموال، وكذا 

ومن ىذا ادلنطلق قمنا يف الفصل األول من ىذا البحث بدراسة ماىية الرقابة، وذلك من خالل التطرق دلختلف      
قمنا بدراسة  أخرىذلا والتعرف على أنواعها وأساليبها وكذا أسسها وخطواهتا، ومن جهة  أعطيتالتعاريف اليت 

من ىذا الفصل  األخريت العامة بالتعرف على النفقات العامة، عناصرىا وقواعدىا، ويف اجلزء عموميات حول النفقا
االقتصادية واالجتماعية، وقد تبني لنا من خالل ىذا الفصل الدور العام  وآثارىامت استعراض تقسيم النفقات العامة 

تستخدم كأداة للضبط والتوجيو  صبحتأجانب أهنا  إىلالذي تلعبو النفقات العامة كمحرك للنشاط االقتصادي 
ادليزانية العامة يف اجلزائر ال تزال تتخذ  أن إىلاالقتصادي، كما مسح استعراضنا لتقسيم النفقات العامة يف اجلزائر 

 شكل ميزانية البنود.

 اختبار الفرضيات: 

 :إىلوكنتيجة الختبار الفرضيات توصلنا       

  كل شيء حيدث طبقا للخطة ادلوضوعة والتعليمات الصادرة وادلبادئ   كان  إذاتنطوي الرقابة على التحقق
 . 10احملددة وىو ما يؤكد صحة الفرضية رقم

  شخص عام بقصد حتقيق منفعة عامة، وتتكون النفقة العامة  بإنفاقوالنفقة العمومية ىي مبلغ نقدي يقوم
 عناصر وىي: 10من 
 مبلغ نقدي 
  شخص عام بإنفاقهايقوم 
  10ىو حتقيق النفع العام وىو ما يؤكد صحة الفرضية رقم الغرض منها . 
  اذليئات اليت ختتص على صرف النفقات العمومية ىي الربدلان، رللس احملاسبة، ادلفتشية العامة، ادلراقب ادلايل

 . 10مع احملاسب العمومي وىو ما يؤكد صحة الفرضية رقم 
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 نتائج الجانب النظري:

 تسعى إىل التوازن االقتصادي فان النفقة العمومية ىي نفقة اجيابية بالرغم من  باعتبار أن الدولة احلديثة
 تزايدىا ادلستمر، باعتبارىا حترك الدورة االقتصادية.

 .النفقة العامة يف اجلزائر يف تزايد مستمر مما يبني األمهية البالغة ذلذه النفقات 
  حملاسبون العموميون.بالصرف وا اآلمروناألعوان ادلكلفون بتنفيذ النفقات ىم 
 :بالصرف وتشمل  اآلمرواليت يقوم هبا  اإلداريةادلرحلة  صرف النفقات العمومية يكون وفقا دلرحلتني

 بالدفع وادلرحلة احملاسبية يقوم هبا احملاسب العمومي وتشمل "الدفع". األمرالتصفية"،  -"االلتزام
  بالصرف مع احملاسب العمومي. اآلمرلكي تتم الرقابة على الصفقات العمومية بفعالية جيب أم تتناىف وظيفة 
  بعد تنفيذ النفقة. أوالرقابة ادلالية تكون  قبل أو أثناء 

 نتائج الجانب التطبيقي:

 بية متمثلة يف:نتائج اجيابية وسل إىلتوصلنا  اخلزينة العموميةمن خالل الدراسة التطبيقية يف      

 اإليجابية: -1

  وىذا وفقا لقواعد وقوانني احملاسبة اإليراداتيف رلال تنفيذ النفقات وحتصيل  اخلزينة مبهامهم أعوانقيام ،
 بالصرف العمومي. اآلمرالعمومية وتطبيق مبدأ الفصل بني مهامهم ومهام 

  يقوم مبهامو على أحسن ما يرام.تقسيم العمل بني أعوان اخلزينة العمومية حسب كل مصلحة وكل عون 
 .حسن سري مرور احلواالت وذلك ابتداءا من العون الذي سينقلها وصوال اىل مصلحة احلافظة 

 السلبية: -2

 .اإلدارةادلنبهة، وىذا لوجود البريوقراطية يف  اإلجراءاتليس ىناك سرعة يف مدة تنفيذ ادلشاريع وىذا لسبب بطئ    

 إالفان ادلراقب ادلايل يقوم برقابة قبلية على كل النفقات اليت تقوم هبا اخلزينة،  01/00حسب نصوص القانون        
أن الواقع اثبت غري ذلك، فالنفقات االستعجالية ال ختضع للرقابة القبلية، بل الرقابة البعدية فقط، ىذا ما يتناىف مع 

 النصوص يف القانون ادلذكور.
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حل اخلزينة مازالت تستعمل الطريقة اليدوية يف العمل، وىذا ما يتطلب وقت يف تنفيذ العمل، بعض مصا إن      
 ليكون العمل سريع. اآليل اإلعالمولذلك ال بد من توفري وسائل 

 االقتراحات والتوصيات:

  صرامة وىيئة دلراقبة النفقة قبل تنفيذىا، حيث تكون  أكثرأن تكون ىناك صالحيات ورقابة  األحسنمن
 الرقابة ميدانية ىنا وليس شكلية فقط.

 .ضرورة التدريب ادلستمر للقائمني بالرقابة فهو الضمان األساسي لنجاح أي نظام 
  إجراءاتوبطء  األعمال إعاقةجيب أن ال تكون أجهزة الرقابة مبا جتريو من فحوص وحتقيقات سبب يف 

 الصرف.
  على مصاحل اخلزينة. اآليل اإلعالمتعميم استعمال 
 رللة دولية خاصة تشمل مجيع القوانني والتعليمات والتقنيات اخلاصة بالعمل ليمكن ادلوظفني االطالع  إنشاء

 ديدة هبدف حتسني اخلربة ادلهنية.عليها ومسايرة التعديالت اجل

 من صرف النفقات يف اجملاالت  بالتأكدوذلك  فرض رقابة فعالة وصارمة على عمليات اإلنفاق والتحصيل
وتبذير واختالس وما يتبع ذلك من ضرورة معاقبة  إسرافادلخصصة ذلا ويف حدود القوانني لتجنب كل 

 ادلخالفني. 
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 .1998، األردن، صفاء للنشر والتوزيع، دار : "احملاسبة احلكومية وإدارة ادلالية العامة"حممد امحد احلجازي -16

 .2004، دمشق، وائل للنشر والتوزيع، دار : "الرقابة ادلالية العليا"حممد رسول العموري -17
 .1990بوعات اجلامعية، اجلزائر، حمرزي حممد عباس: "اقتصاديات ادلالية العامة"، ديوان ادلط -18
 .2003، دار العلوم، اجلزائر، : "ادلالية العامة"حممد الصغري بعلي -19

 .2004، دار اذلدى للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر، : "احملاسبة العمومية"حممد مسعي -20

   :قائمة المذكرات
مذكرة خترج تدخل ضمن متطلبات نيل شهادة ، : " الرقابة على صرف النفقات العمومية"مجال وزدادي -12

 .1222-1222، بومرداس، جامعة مالية، ختصص التجارية الليسانس يف العلوم
، مذكرة خترج تدخل ضمن متطلبات نيل شهادة : "كيفية الرقابة على صرف النفقات العمومية"صاحل سامل -11

 .1225-1224 ،البويرة، جامعة مالية،  ختصص التجاريةالليسانس يف العلوم 
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  :القوانين والمراسيم

 ، ادلتعلق بقانون النقد والقرض.2882أفريل  23، ادلؤرخ يف 22-82القانون رقم  -12

، ادلتعلق باحملاسبة العمومية، 2882أوت  24، ادلوافق ل 2322حمرم 13، ادلؤرخ يف 12-82القانون رقم  -13
 ادلعدل وادلتمم.

    .2882جانفي  28قانون ادلالية التكميلي، ادلؤرخ يف  -14
، ادلتعلق بتنظيم ادلصاحل اخلارجية للخزينة العمومية 2882ماي  22، ادلؤرخ يف 218-82ادلرسوم التنفيذي رقم  -15

 وصالحياهتا وعملها، ادلعدل وادلتمم.
، ادلتعلق 1228نوفمرب  25، ادلوافق ل 2322ذي القعدة  17، ادلؤرخ يف 263-28ادلرسوم التنفيذي رقم  -16

 بالرقابة السابقة للنفقات ادللزم هبا ادلراقب ادلايل.
 .2863سبتمرب  26، ادلؤرخ يف 282-63ادلرسوم التنفيذي رقم  -17
 .2884فيفري  24، ادلؤرخ يف 44-84ادلرسوم التنفيذي رقم  -18
 .2882ماي  22ادلوافق ل 2322شوال 15، ادلؤرخ يف 218-82ادلرسوم التنفيذي رقم  -22
 , حيدد أجال دفع النفقات.2882سبتمرب  26ادلؤرخ يف  222-82ادلرسوم التنفيذي رقم  -22
 يوليو,  ادلتعلق بتنظيم الصفقات العمومية. 13, ادلؤرخ يف 142-21ادلرسوم الرئاسي  -21
باحلسابات اجلارية للمحاسبني العموميني , ادلتعلق 2881فيفري  25, ادلؤرخ يف 81-15ادلرسوم التنفيذي رقم  -22

 والوكالء.
, ادلتعلق باحلسابات اجلارية للمحاسبني العموميني 2881جانفي  22, ادلؤرخ يف 35-82ادلرسوم التنفيذي رقم  -23

 والوكالء.

  :المداخالت
 )مراقية ادليزانية(. زكي كرمية, مداخلة بعنوان وضع ديناميكية جديدة لتفعيل اجلماعات احمللية يف التنمية -24
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