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شكر و عرفان

ن لینا بنعمة العقل و ا ي انعم  ر ا لمي " سورة شكر هللا العيل القد مل  القائل يف حممك التزنیل: "و فوق لك ذي 
ٓیة ... صدق هللا العظمي.76یوسف ا

مك  ٔ روا  ونه به فادعوا  حىت  اكف وه ،فان مل جتدوا ما  لیه و سمل: " من صنع ٕالیمك معروفا فاكف و قال رسول هللا صىل هللا 
ٔبو داوود . ٔمتوه "... رواه  اكف

ين ثناء حسنا  دا يف و ن ٔلوا  ن مل ی لصني ا ٔولئك ا ٔتقدم جبزیل الشكر  مجلیل  ا  رتافا م را و ا ٔیضا وفاءا و تقد و 
راسة و صاحب الفضل يف  ىل هذه ا ن قطاف "  كتور الفضیل "امحد  ر ا دتنا يف جمال البحث العلمي و اخص  مسا

دتنا يف جتمیع املادة البحثیة جفزاه  ري .توجهينا و مسا هللا لك 

هنم  ن" و لك عامل اخلزینة من ب ر "عبد العزز بوز رج الغد ٔمني خزینة  نان  ٕاىل  م ٔن نتقدم جبزیل الشكر و  ىس  و ال ن
رة. ن قاموا بتوجهينا يف موضوع املذ بة " محمد " و لك ا ة" و مسؤول املك " سام

ريا نتقدم جبزیل شكر ٕاىل لك من مد لنا ید ال ٔ ه.و  ٔمكل و ىل  دة يف ٕاخراج هذا التقرر  عون و املسا

ي خصصوه ملطالعة هذا العمل  ىل الوقت و اجلهد ا مسه،  د  ٔعضاء جلنة املناقشة لك وا لشكر مسبقا  و كام نتقدم 
لبحث العلمي. دمة 

زیة ، لیندة



ٕاهداء

ر  ماء حىت ال "اجلزا رشبت ا الغالیة"ٕاىل اليت 

ٔفراد العائ ٔب ومجیع  ٔم و ا ٕاىل ا

الت" شة م ا یت "محمد،  ا ٕاىل الك

ن قطاف " ٔمحد  ر"  كتور القد نان ل م لشكر و  ٔتقدم  ري  ٔ و يف ا

ــــــندة ل



ٕاهداء

شكرك. لیل ٕاال  رك و ال یطیب ا ي ال تطیب احلیاة ٕاال بذ ٕاله

ا يف  ٔخ الق و  ٔ ٔما يف احلنان، و معلمة يف ا رها بعد عبادة ريب ٕاىل قليب النابض من اكنت يل  ٔ دت يف احلیاة  ٕاىل من و
ة. ٔيم احلب النصح و إالرشاد، 

لیايل، ٕاىل مرشدي و  ي یيضء يل عمتة ا ال الرسور ٕاىل قليب، ٕاىل النور ا ل ٕاسعادي، و ٕاد د الصعاب يف س ك ٕاىل من 
ٔيب الغايل.قدو يت، 

ن " ح ا ل الصعاب " زو العزز ف رايس وحتمل معي  ٕاىل من ساندين يف مشواري ا

ٔمل يف هذه احلیاة، ٕاخويت"  ا من ا و ض مع دقات قليب، ٕاىل من ميسحون عين اهلموم و یفجرون يف قليب ی ٕاىل من حهبم ی
كوت الصغري یع ٔ العزز فارس و الك رمية  و  قوب ".كزنة و 

ة معي"نوال". لشكر اجلزیل ٕاىل معي احلواس و زو ٔتقدم  كام 

ائليت. ارك و ٕاىل لك  ايل م ايل دالل و  دیة و ابنة  اليت العززة  ٕاىل 

رة. ين الٕمتام هذه املذ دين و و ي سا ن قطاف ا كتور امحد  ٕالهداء اخلالص ٕاىل ا ٔتقدم  كام 

ن  يت فرح  بدي اب ة  ساملٕاىل ف

ـــــة زك



ملخص:

دف هذه الدراسة إىل تشخيص واقع املحاسبة العمومية يف اجلزائر وذلك عن طريق حتليل إجراءات املعاجلة املحاسبية للمعامالت املالية 

.جمموعة حسابات اخلزينةللدولة وفق نظام حماسبة اخلزينة العمومية القائم على أساس مدونة 

لكي تنفذ امليزانية يف شكل قوانني وإجراءات إدارية توجب على األعوان املحاسبيني املتمثلني يف املحاسبني العموميني واآلمرين بالصرف

االستعانة باملحاسبة العمومية اليت حتدد األساليب والتقنيات الواجب اعتمادها أثناء التنفيذ .

: املحاسبة العمومية، أعوان املحاسبة العمومية، اخلزينة العمومية، مدونة حسابات اخلزينة.الكلمات املفتاحية

Summary:
This study aims to diagnose the reality of public accounting in Algeria by analyzing the

accounting treatment procedures for the state's financial transactions according to the public

treasury accounting system based on the treasury accounts group code.

In order for the budget to be implemented in the form of laws and administrative procedures,

the accounting agents represented by public accountants and those in charge of spending must seek

the assistance of public accounting, which determines the methods and techniques to be adopted

during implementation.

Keywords: public accounting, public accounting agents, public treasury, treasury accounts
code.
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أ

مقدمــة:

إن كل دولة تعتمد يف تطوير إيراداا على معامل ثابتة ومستمرة من األموال العامة املتمثلة يف: الضرائب والرسوم، أقساط 
التأمني والقروض العامة باإلضافة إىل النفقات العامة.

وحيث أنه يف أي نظام اقتصادي يف العامل يعتمد يف مراحل حتضري املوازنة العامة على إنشاء صندوق عام للدولة أو ما يسمى 
باخلزينة العمومية، يقع على عاتقها عبء تسجيل العمليات املالية وذلك عن طريق حتصيل اإليرادات املالية إلنفاقها يف خمتلف امليادين 

ماعية، من أجل احلفاظ على اقتصاد الدولة واستمراره وذلك لقيام بعض املؤسسات العمومية السهر على مراقبة االقتصادية واالجت
كل العمليات اليت تتحكم يف رسم معامل سياسية نقدية بصورة مباشرة.

زمة بتمويل اجلماعات املحلية وإذ تعترب اخلزينة أهم مصاحل الدولة يف تسيري إيراداا ونفقاا، وباعتبارها صراف الدولة فهي مل
ونظرا لكرب م املحاسبة العموميةمن خالل السياسة اجلبائية، ويشرف على ذلك أعوان الدولة لتسيري هذه األموال الضخمة وفق نظا

اإلدارة.هذه امليزانيات وضخامتها فيلزم التركيز على الشفافية وحسن التسيري ومتابعة مسارات اإلنفاق وكذا اإليراد لتحسني أداء

بناء على ما سبق يتبادر لنا طرح اإلشكالية التالية:

ما هو دور املحاسبة العمومية يف تنفيذ عمليات اخلزينة العمومية يف اجلزائر؟

ولإلحاطة ذا املوضوع نطرح األسئلة الفرعية التالية:

؟ اإليرادات والنفقاتومن هم األعوان املكلفون بتنفيذ عمليات ؟ ما مفهوم املحاسبة العمومية-

؟ ما هي مراحل تطور املحاسبة العمومية يف اجلزائر-

؟ ما هي اخلزينة العمومية-

؟ ما هي طرق متويل اخلزينة العمومية يف اجلزائر-

؟ كيف يتم تسجيل العمليات يف اخلزينة العمومية-

فرضيات الدراسة:

لة من الفرضيات اليت نراها أساسية وهي:ملعاجلة اإلشكالية املطروحة سلفا سوف ننطلق من مج

املحاسبة العمومية تبني وحتكم كيفية تنفيذ ومراقبة امليزانية واحلسابات والعمليات اخلاصة بالدولة.-

كل من اآلمر بالصرف واملحاسب العمومي القائمان على تسيري أموال الدولة األول يقوم بأمر صرف النفقة واملحاسب العمومي يعترب-
قوم بعملية حتصيل اإليرادات ودفع النفقات.ي

نظام مر نظام املحاسبة العمومية يف اجلزائر مبراحل خمتلفة أثناء االستعمار وبعد االستقالل إىل غاية إجياد قانون حيدد اإلطار القانوين ل-
املحاسبة العمومية.

املعنوية، مكلفة بتحقيق الفعل املايل واحلركة املالية للدولة واهليئات اخلزينة العمومية هي هيئة مالية وطنية ليست هلا الشخصية -
العمومية األحرى وذلك عن طريق حتصيل اإليرادات ودفع النفقات باإلضافة إىل عمليات اخلزينة، كما هلا عدة مهام ووظائف.
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املايل.يتم متويل اخلزينة العمومية يف اجلزائر عن طريق التمويل النقدي وأيضا التمويل-

تقوم اخلزينة العمومية بتحقيق الفعل املايل واحلركة املالية للدولة واهليئات العمومية وذلك عن طريق حتصيل اإليرادات ودفع -
النفقات.

أمهية الدراسة:

يذ تكمن أمهية هذه الدراسة يف حب االطالع على املوضوع إضافة إىل إعطاء صورة واضحة عن املحاسبة العمومية يف تنف
عمليات اخلزينة العمومية إىل ذهن القارئ .

دوافع وأسباب اختيار املوضوع:

من أهم األسباب اليت أدت بنا إىل اختيار هذا املوضوع هو: الدور الكبري الذي تلعبه املحاسبة العمومية يف تنفيذ عمليات 
يق األهداف السياسية واالقتصاديةقدية واليت تؤدي إىل حتقاخلزينة العمومية، ومن خالهلا ميكن للدولة أن تطبق السياسة املالية والن

فاحلزينة العمومية هي بنك وصندوق الدولة وكذلك هي صراف وممول الدولة.

و نظرا لكون موضوع اخلزينة العمومية موضوعا شائعا يتعلق بامليزانية العامة، واملحاسبة العامة واملراقبة املالية، كما يتضمن 
حبيث مت التعرف فيها على هياكل اخلزينة، وإلثراء يقية يف خزينة بلدية برج الغدير خالل السنة الدراسية احلالية.حبثنا دراسة تطب

املوضوع عززنا هذا القسم ببعض الوثائق الرمسية اخلاصة مبكاتب اخلزينة، حيث خيضع تنفيذ عمليات اخلزينة العمومية يف اجلزائر إىل 
طغى عليها اجلانب الشكلي القانوين اكرب من اجلانب املوضوعي.أساليب املحاسبة العمومية وي

املنهج املتبع:

تبعا لتعدد اجلوانب املتعلقة إلشكالية البحث استخدمنا عدة مناهج، اتبعنا املنهج الوصفي عند استعراضنا األساس النظري 
منا املنهج الوصفي من خالل حتديد عمليات اخلزينة لتحديد عموميات حول كل من املحاسبة العمومية واخلزينة العمومية، كما استخد

العمومية وحساباا، أما يف اجلانب العملي فقد اعتمدنا أسلوب دراسة حالة حيث عرضنا إجراءات تنفيذ عمليات اخلزينة العمومية 
اليت كانت حمل الدراسة.–برج الغدير، برج بوعريريج –يف خزينة ما بني البلديات 

حدود الدراسة:

متثلت حدود الدراسة يف احلدود املكانية والزمانية:

احلدود املكانية: تتمثل احلدود املكانية يف والية برج بوعريريج وذلك يف اخلزينة مابني البلديات برج الغدير.-

.2021-2019احلدود الزمانية: طبقت هذه الدراسة سنة -

هيكل الدراسة: 

لغرض اإلجابة على التساؤالت السابقة ومعاجلة إشكالية البحث الرئيسية ارتأينا تقسيم الدراسة إىل ثالث فصول حيث 
تطرقنا يف الفصل األول إىل عرض اإلطار النظري للمحاسبة العمومية يف اجلزائر حيث ينقسم إىل ثالث مباحث، األول درسنا فيه 

ائر، الثاين درسنا فيه الركائز األساسية للمحاسبة العمومية، الثالث تناولنا فيه أعوان املحاسبة مدخل إىل املحاسبة العمومية يف اجلز
العمومية، أما الفصل الثاين سنقدم من خالله مدخل مفاهيمي للخزينة العمومية حيث ينقسم أيضا بدوره إىل ثالث مباحث األول، 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمقدمة

ج

قنا فيه إىل اخلزينة العمومية يف اجلزائر، أما الثالث تناولنا فيه عمليات اخلزينة خصص لعموميات وجوانب اخلزينة العمومية، والثاين تطر
العمومية وحساباا، أما الفصل الثالث فتمحور يف الدراسة التطبيقية لدور املحاسبة العمومية يف تنفيذ عمليات اخلزينة العمومية يف 

الذي ينقسم إىل مبحثني، األول تطرقنا فيه إىل تقدمي ميدان الدراسة، –يج برج الغدير،برج بوعرير–زينة ما بني البلديات اجلزائر خل
العمومية لبلدية برج الغدير.دراسة حتليلية ألداء اخلزينةأما الثاين فقمنا ب
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متهيد

ما وشهد مفهوم املحاسبة العمومية تطورا من أجل مواكبة التطور املتمثل يف حياة الدولة ووظائفها مبا يف ذلك االقتصادية

مصادرهاواختالف منابعهاواختالف جماالا، زيادة إىل ذلك منو حجم اإليراداتومن زيادة ملحوظة يف حجم النفقاتينجر عليها 

تقييم أداء وحدات القطاع وجودة اإلبالغ املايل احلكومي حيث أضحت املحاسبة العمومية أداة ملرتقبةوانعكاس ذلك على نوعيةو

العام يف تسيري املال العام.

تنظيمي خاص واملحاسبة العمومية مكانة هامة يف القانون املايل اجلزائري حيث خصها املشرع اجلزائري بإطار قانوينحتتل 

نتاج القواعد القانونية اليت تعترب املحاسبة العمومية مزيج وعلى هذا األساس تقنني إجراءات صرف املال العام ووا من أجل ضبط

تقنن مهنة واإلجراءات اليت تضبطوالتنظيمات املعمول ا إضافة إىل ضرورة تطبيق القواننيوعاتتفرض على األعوان احترام التشري

تتمثل أساسا يف حتصيل اإليرادات اليت اليتوأداة لتنفيذ املوازنة العامةمسؤوليتهم، كما أن املحاسبة العمومية تعتربوخمتلف األعوان

قها.صرف النفقات املعتمد إنفاواأجيزت جبايته

منا بتقسيم الفصل إىل ثالث مباحث حيث:على هذا األساس قو

vاملبحث األول: اإلطار النظري للمحاسبة العمومية يف اجلزائر.

vاملبحث الثاين: الركائز األساسية للمحاسبة العمومية.

vاملبحث الثالث: األطراف املتدخلة يف تنفيذ املحاسبة العمومية.
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املبحث األول: مدخل إىل املحاسبة العمومية. 

سبة العمومية ومراحل حايتناول هذا املبحث إىل عرض املفاهيم األساسية للمحاسبة العمومية عن طريق بيان ماهية امل

.تطورها يف اجلزائر خاصة إضافة إىل حتديد أهداف وخصائص املحاسبة العمومية

العمومية.املطلب األول: مفهوم املحاسبة 

.ملحة عن املحاسبة العموميةأوال: 

الرومانية، حيث كانت املحاسبة عبارة واإلغريقيةوعلم املحاسبة إىل عصر احلضارات القدمية كاحلضارة الفرعونيةتعود أصول

يف إدارة مواردهم مسك الدفاتر، فمثال يف العصور القدمية كان األغنياء يعطون بعض األفراد احلق وعن نشاط ينصب على التسجيل

بعد التطورات العديدة ظهرت عدة فروع هلا كاملحاسبة واملصروف من هذه املوارد،والزراعية على أن يقوم هؤالء بتسجيل الوارد

لجوء توزيع كافة األموال العمومية، لذا مت الولالطالعأصبحت دراسة املالية العمومية ال تكفي غريها إال أنه يف وقتنا احلايلواملالية

ذلك حلسن سريوالتقنية الواجب احترامها من طرف أعوان املحاسبة العموميةوإىل املحاسبة العمومية كتحديد لإلجراءات القانونية

.1تنفيذ عمليات اخلزينة العموميةو

حتصيل اإليرادات إىل منابتداءمومية الرقابة الالائية على األموال العوفاملحاسبة العمومية هي مبثابة بنك من بنوك التسيري

األمثل االستعمالضمان والقيود القانونية من أجل محايةولذلك خصها املشرع مبجموعة من اإلجراءاتوغاية صرف النفقات،

.قوانني اخلزينة العموميةاحتراميف ظل هذاوالسرقة،واالختالسمحايتها من وللموارد العمومية

العمومية.املحاسبة تعريفثانيا:

لديها عدة هلا بلعريف موحد على تاإلنفاقمل يتم املحاسبية لذلكتعرب املحاسبة العمومية عن فضاء واسع من املعلومات 

يلي:تعريفات كما 

ة.العاماملحاسبة العمومية هي جمموع القواعد املطبقة على تسيري النقود القانونية:من الناحية -

احلساباتومراقبة امليزانياتوحتكم كيفية تنفيذواليت تبنياألحكام القانونيةوالعمومية هي كل القواعد: املحاسبة اإلداريةمن الناحية -
اآلمرين بالصرفالتزاماتتبني كذلك و،بات ... اخلاجملس احلسواملجلس الشعيبواملجلس الدستوريوالعمليات اخلاصة بالدولةو
.2كيفية مسك احلسابات سواء لآلمرين بالصرف أو املحاسبني العمومينيوامليزانيةكذا ومسؤوليام،والعمومينياملحاسبني و

، 2011-2010، ختصص حماسبة و تدقيق، ماجستريمذكرة مقدمة لنيل شهادة املحاسبة العمومية ودورها يف محاية أمالك الدولة، بوشنطر سليمة،1
.59، ص 3جامعة اجلزائر

. 7ص،رجع نفسهامل2
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األحكامتطبق هذه وذا مسؤولياماملحاسبني العموميني وكواآلمرين بالصرفالتزاماتالقانون الذي حيدد :املحاسبة العمومية-
.كذا نظام حماسبتهاويات اخلزينةعلى عملوحتصيل اإليراداتوعلى تنفيذ النفقات العمومية

ستخالص مفهوم شامل للمحاسبة العمومية متمثل فيما يلي:االتعاريف ميكن انطالقا من

تلخيص وتسويةبتسجيل،اصة العلمية اخلاألسسوفرع من فروع املحاسبة تقوم على جمموعة من املبادئاملحاسبة العمومية 
املساعدة ومصروفااوى إيرادات الدولةالقانونية علوذلك دف فرض الرقابة املاليةواحلكومي،العمليات املحاسبية املتعلقة بالنشاط 

القرار.اختاذيف 

املطلب الثاين: مراحل تطور املحاسبة العمومية يف اجلزائر.

مر نظام املحاسبة العمومية يف اجلزائر مبراحل خمتلفة أثناء االستعمار وبعد االستقالل إىل غاية إجياد قانون حيدد اإلطار القانوين 
:1يليلنظام املحاسبة العمومية ومشلت هذه املراحل ما 

االحتالل:أوال: مرحلة 

نصوص التشريعية والتنظيمية حيث استمر العمل مبعظم الكان نظام املحاسبة العمومية يف اجلزائر خاضعا للنظام الفرنسي،
واملتضمن 1862ماي 31رخ يف اليت كانت حتكم نظام املحاسبة العمومية يف فرنسا بضفة عامة السيما املرسوم اإلمرباطوري املؤ

تنظيم املحاسبة العمومية.
ق بالنظام املايل للجزائر املستعمرة واملتعل1950نوفمرب 13املؤرخ يف 1413-50باإلضافة إىل املرسوم رقم 

االستقالل:بعد ثانيا: مرحلة ما

لنصوص الفرنسية املطبقة يف قامت اجلزائر يف هذه املرحلة بالعمل على إصدار جمموعة من النصوص التنظيمية، اليت عوضت ا
يف هذا تنظيمي ميكن ذكرهولعل أهم نصبة العمومية، وعملت على تكييفها مع الواقع اجلزائري سخمتلف اجلوانب من جمال املحا

طاع املنتمني إىل القواملحدد لاللتزامات ومسؤوليات املحاسبني1965أكتوبر 14املؤرخ يف259-65هو املرسوم رقم السياق
العام، مبا فيها أولئك الذين مل تكن هلم صفة حماسب عمومي مبفهوم نظام املحاسبة العمومية.

ليت تصدرها املديرية العامة للمحاسبة ااملناشري ومذكرات املصلحة التعليمات،التقنية املتمثلة يف جمموعة باإلضافة إىل القواعد 

التعليمة رقم استعماهلا،د كيفية اليت تعرف حسابات احلزينة وحتد1967من أهم التعليمة العامة لسنة املحاسيب،يف إطار التنظيم 

اخلزينة.جموعة حسابات واملتعلقة مب12/10/1968املؤرخة يف 16

القوانني الفرنسية وإصدار أحكام التشريعية:ثالثا: مرحلة إلغاء 

األمر، تطبيقا ألحكام 1975جويلية 05مت إبطال كل النصوص والقوانني واألنظمة العائدة للحقبة االستعمارية الفرنسية يف 

، وأصدرت أحكام تشريعية متعلقة باملحاسبة العمومية، والسيما تلك الواردة يف القانون 1973جويلية05املؤرخ يف 29-73رقم 

.3-2، ص2003اجلزائر، عني مليلة،،للطباعة و النشر و التوزيع، دار اهلدىاملحاسبة العموميةمسعي حممد، 1
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، كما متيزت هذه املرحلة بوجود ما يسمى بالفراغ 1984جويلية 07املؤرخ يف 17-84املعدل واملتمم واملتعلق بقوانني املالية رقم 

أو تنظيمي يكون مبثابة اإلطار العام للمحاسبة العمومية، واجلامع ملبادئها القانوين لنظام املحاسبة العمومية، أي عدم نص تشريعي

وقواعدها واملرجع األول واألساسي هلا. 

رابعا: مرحلة إصدار قانون نظام املحاسبة العمومية:

بإصدارجمال ونطاق تطبيقها تعد هذه املرحلة بداية ظهور اإلطار القانوين الذي حيكم املحاسبة العمومية وينظمها وحيدد

.1990أوت 15املؤرخ يف21-90قانون رقم 

بأشخاص املحاسبة العمومية املتمثلة فيما يلي:باإلضافة إىل املراسيم التنفيذية املتعلقة 

واملتعلق بتعيني واعتماد املحاسبني العموميني. 1991سبتمرب 07املؤرخ يف311-91م املرسوم التنفيذي رق-

واملحدد لشروط األخذ مبسؤولية املحاسبني العموميني وإجراء 1991سبتمرب 07املؤرخ يف312-91ملرسوم التنفيذي رقم ا-

باقي احلسابات وكيفية اكتتاب تأمني يغطي مسؤولية املحاسبة العمومية.

واملحدد إلجراءات املحاسبة اليت ميسكها اآلمرون بالصرف 1991سبتمرب 07املؤرخ 313-91التنفيذي رقم ماملرسو-

وحمتوياا. وكيفيتهاالعموميون واملحاسبون

العموميني.واملتعلق بإجراء تسخري اآلمرين بالصرف للمحاسبيني 1991سبتمرب 07املؤرخ يف314-91ملرسوم التنفيذي رقم ا-

من 1991أوت 17يف 078فهذه املرحلة مسحت بظهور القيد املزدوج للعمليات املحاسبية للدولة بصدور التعليمة رقم 

مدين.اب حيث أن كل عملية تضم حساب دائن وحسالعام،أجل تسهيل العمليات املحاسبية والرقابة على املال 

بالصرف ومسؤوليام ونطاق عملهم والعقوبات جراء تقصريهم يف أداء كما حددت نطاق املحاسبيني العموميني واآلمرين

.1عملهم

خصائص املحاسبة العمومية.املطلب الثالث:

: 2أهم هذه اخلصائص تتمثل يفوتتميز املحاسبة العمومية بعدة خصائص من أنواع املحاسبات األخرى

الصحة وجمموعة من اخلدمات العامة مثل األمن، الدفاع عن العدالةمنا دف إىل تأدية نشاط ال يهدف إىل حتقيق الربح وإ-

ؤداة.العامة، تقوم احلكومة بتوفريها ألفراد املجتمع دون مقابل أو مقابل رسوم ال توازي اخلدمة امل

1 Ministère de finance, nomenclature des trésore, direction général de tesore, 1922, p09.
.3، ص2002، 1، طاإلسكندرية، مصر، املحاسبة احلكوميةالسيد املليحي،إبراهيم2
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ث يا سنويا حبال يوجد رأس مال معني للوحدات احلكومية باملعىن املحاسيب املعروف، وإمنا تعتمد على املوارد املتخصصة هل-

.1ختصص الدولة لكل وحدة حكومية األموال الالزمة إلنفاق على أنشطتها خالل املوازنة العامة

ات احلكومية.لنظام املايل املوحد، فهو مستمد التعليمات املالية الصادرة من السلطة التشريعية إىل مجيع الوحدا-

ميكن تقسيم الوحدات احلكومية واملؤسسات بتملكهاولألفرادية، حيث ال يسمحامللكية العامة لكل الوحدات احلكوم-

إىل: 

ارك.: وهي الوحدات اليت حتصل إيرادات تفوق مصروفاا بكثري مثل مصلحة اجلموحدات غري إدارية.1

يمة نسبيا مثل قطاعات وهي الوحدات اليت يقتصر نشاطها على النفقات، أو حتقيق إيرادات ضئيلة الق:وحدات إدارية.2

التعليم. والدفاع الصحة

داري للدولة مرتبط لشخصية االعتبارية (املعنوية) مفقودة يف الوحدات احلكومية، حيث أن كل وحدة متثل خلية يف اجلهاز اإلا-

تنظيمية عديدة.وإداريةتباخلاليا األخرى وذلك العتبارا

خر.العنصرين هلما طريق خيتلف عن األاملصروفات معدومة، فكل منوالعالقة النسبية بني اإليرادات-

ام شاطها، كما أا تتصف بقوة الرقابة الداخلية الالزمة حلفظ املال العنالسيادة الالزمة ألداء وتتمتع الوحدات العمومية بالسلطة-

يف األنظمة األخرىستخدمة من سوء االستخدام، كما أن املحاسبة العمومية تتضمن معايري وإجراءات رقابية وأكثر من تلك امل

أيضا ال ميكننا التفرقة بني املصروفات اإلدارية.و

. 2أحكام الرقابة عليها من الضياع أو االختالس أو سوء االستخدام-

املطلب الرابع: أهداف املحاسبة العمومية.

تعمل املحاسبة العمومية على حتقيق مجلة من األهداف ميكن إجياز أبرزها فيما يلي:

استخدامها (غش، اختالس، موال العمومية من كل ما ميكن أن تتعرض له من أشكال التالعب أو ما يسمى بسالمةمحاية األ.1

تبذير).

اء املال العام من طرف الوحدات توفري املعلومات الالزمة ألغراض الرقابة بتوفري آليات تسمح بتطبيق رقابة مستمرة على أد.2

احلكومية.

نات مالية يتم استعماهلا عرض بياوألغراض اإلعالم عن النشاط احلكومي وذلك عن طريق إنتاجتوفري املعلومات الالزمة .3

إلعالم عن نتائج العمليات املالية للدولة ملختلف الفئات.

بأقل تكلفة ممكنة.حتقيق الرشادة يف اإلنفاق أي صرف األموال العمومية بطريقة تسمح بتحقيق أهداف هذا الصرف.4

.3، ص2003، دار املسري، البلد عمان، السنةاملحاسبة احلكومية يف التقليد إىل احلداثةحسني أمحرو،إمساعيل1
.42، ص2000، اإلسكندرية، الدار اجلامعية اجلديدة، املحاسبة احلكومية و القوميةعبد الوهاب نصر، 2
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: الركائز األساسية للمحاسبة العمومية.ايناملبحث الث

العمومية ادئ املحاسبةومبوظائف سنحاول يف هذا املبحث الوقوف على قواعد ومصادر املحاسبة العمومية يف اجلزائر،

.وكذا جمال تطبيقها

مصادر املحاسبة العمومية.واملطلب األول: قواعد

لقواعد التقنية.اوللمال العام ألا مزيج من القواعد القانونيةمراقبة وتعترب املحاسبة العمومية أداة تنفيذ

أوال: القواعد القانونية للمحاسبة العمومية يف اجلزائر. 

لتنفيذية اخلاصة بتطبيقه، هو املراسيم اواملتعلق باملحاسبة العموميةو1990أوت 15املؤرخ يف 90/21يعترب القانون رقم 

.العموميةيسمى عادة بقانون املحاسبةوالقانونية للمحاسبة العمومية يف اجلزائراملصدر األساسي للقواعد 

إضافة إىل هذا جند:

املتعلق بتعيني واعتماد املحاسبني العموميني.و07/09/1991املؤرخ يف311-91املرسوم التنفيذي رقم -

األخذ مبسؤولية املحاسبني العموميني، إجراءات املحدد لشروط و07/09/1991املؤرخ يف312-91املرسوم التنفيذي رقم -

كيفيات اكتتاب تأمني يغطي مسؤولية املحاسيب العموميني.ومراجعة باقي احلسابات

املتعلق إلجراءات املحاسبة اليت ميسكها اآلمرون بالصرفو07/09/1991املؤرخ يف 313-91التنفيذي رقم املرسوم-

حمتواها.وكيفيتهاواملحاسبون العموميونو

املتعلق بإجراءات تسخري األمرين بالصرف للمحاسبني العموميني.و07/09/1991ؤرخ يف امل314-91املرسوم التنفيذي رقم -

اجلوانب عن يف خمتلف ةبعد االستقالل صدرت جمموعة معتربة من النصوص التنظيمية اليت عوضت النصوص الفرنسية املطبق

املحدد 259-65على تكييفها مع الواقع اجلزائري، ولعل أهم نص تنظيمي ميكن ذكره هو رقم عملتوجمال املحاسبة العمومية،

.1مسؤوليات املحاسبنيواللتزامات

.04-03، ص1991، منشورات اجلامعة املفتوحة، طرابلس، ، مبادئ املالية العامةمنصور ميالد يونس1
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رارات، تعليمات، مناشري)، وجدت قوإضافة إىل خمتلف النصوص التنظيمية اليت كانت تصدر تبعا عن الوزارة املكلفة باملالية ( 

1984جويلية 07املؤرخ يف 17-48لقة باملحاسبة العمومية، والسيما تلك الواردة يف القانون رقم تشريعية متعأيضا عدة أحكام 

املتعلق بقوانني املالية، ويف خمتلف قوانني املالية السنوية.واملتممواملعدل

تتمثل القواعد صادر أخرى هلذه مالتنظيم يعدان املصدرين الرئيسيني لقواعد املحاسبة العمومية، فهناك ووإذا كان التشريع

يف:

ملان على استعمال االعتمادات املتعلقة برقابة الربو1996الدستور (مثل األحكام اليت نص عليها الدستور الصادر يف سنة ·

األموال وستخدام الوسائل املاديةاصة بتكليف أجهزة الرقابة بالتحقيق يف ظروف ااملالية اليت يقرها من طرف احلكومة، أو تلك اخل

تسيريها).والعمومية

االجتهاد القضائي الذي ميكنه إعطاء تفسري لقواعد املحاسبة العمومية عندما تكون غامضة، أو حمل انتقاد أو جدال أثناء ·

.1التطبيق، وكذا سد الفراغ القانوين بشأا

لقواعد التقنية للمحاسبة العمومية يف اجلزائر.ثانيا: ا

وتتمثل يف جمموعة التعليمات الصادرة تباعا عن الوزير املكلف باملالية، حيث تقوم املديرية العامة للميزانية بوزارة املالية 

يف ثالث املحاسبني العموميني)، وبإصدار القواعد التقنية على شكل دليل علمي موجه إىل أعوان املحاسبة العمومية (اآلمرين بالصرف

: 2مستويات هي

ü.القواعد التقنية ملحاسبة الدولة

üالبلديات.والقواعد التقنية ملحاسبة الواليات

ü.حماسبة املؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري

حددا كل من التعليمتني:القواعد التقنية ملحاسبة الدولة:. 1

رف وزارة املالية:من ط1968ة عام التعليمة الصادر-

Instruction général n°16 du sur la comptabilité du trésor 12-10-1968.

التعليمات املتعلقة باملخطط املحاسيب للدولة: -

Ministère des finances- direction général de comptabilité; plan comptable de

L’état- projet nouveau; 28 septembre 1999.

.11-10ص، املرجع السابق، يحممد مسع1
كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة حممد الصديق بن حيي، جيجل، اجلزائر، ، أساسيات املحاسبة العموميةعبد احلميد مرغيت، 2

.70، ص2015ديسمرب 
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البلديات:والقواعد التقنية ملحاسبة الواليات. 2

.W2 وW1بالنسبة للواليات: حددا التعليمتني -

.C2 وC1بالنسبة للبلديات: حددا التعليمتني -

بالنسبة للمؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري:. 3

صة للتسجيل املحاسيب على أساس تعتمد طرق خااالستشفائية، اليتوليس هلا إطار حماسيب معني باستثناء املؤسسات التعليمية

القيد البسيط.

املطلب الثاين: وظائف املحاسبة العمومية.

إنفاقها، وللتعرف ودات العامةتتحدد األمهية اليت تشغلها املحاسبة احلكومية بكوا تظهر يف مجيع العمليات تشكل اإليرا

الل وظائفها، وميكن أن نذكر خئف اليت تؤديها، إذ أن جوهر املادة يظهر من على جوهر املحاسبة احلكومية البد من حتديد الوظا

منها الوظائف الرئيسية التالية:

ملالية اليت تتم يف اإليرادات احلكومية.اتسجيل تفاصيل املعامالت -

عامة، وكشف أي تالعب أو تزوير أو خطأ فيها.الرقابة على األموال ال-

.الرسوم أو أي إيرادات أخرىوى األفراد من الضرائبدولة علحصر ما يستحق لل-

املصروفة مع تقديرات تخدامااالستووفري البيانات الالزمة ملتابعة تنفيذ املوازنة العامة للدولة مبقارنة الواردات املحصلة فعالت-

اختاذ ما يلزم ملعاجلة ذلك.و)تالفروقادراسة االحنرافات (واملوازنة العامة

املركز املايل للدولة.معرفة -

ة ترشيد النفقات.حماولودراسة اقتصادية لنشاطات الدوائر احلكومية-

.1اليت حتتاج إليها املستويات اإلدارية املختلفة يف الدوائر احلكومية كوزارة املاليةتسيري تقدير البيانات -

املطلب الثالث: مبادئ املحاسبة العمومية.

املحاسب العمومي:ومر بالصرفمبدأ الفصل بني اآل: أوال

مبعىن أنه جيب أن نفس الوقتيفة باملحاسب العمومي يقصد ذا املبدأ أنه ال ميكن أن يقوم اآلمر بالصرف باملهام املتعلق

بدأ أنه ال ميكن أن خيضع ينتج عن هذا املواملحاسب العمومي شخصني متميزين يراقب الثاين منها األولويكون اآلمر بالصرف

بالصرف الوظيفية.األمراملحاسب العمومي لسلطة 

:2التاليةاملحاسب العمومي من خالل املربرات وو ميكن الفصل بني اآلمر بالصرف

.38-37، صالسابقرجع املإمساعيل حسني أمحرو، 1
، مذكرة مقدمة الستكمال متطلبات شهادة ماستر أكادميي، أفاق إصالح نظام املحاسبة العمومية يف املؤسسات اجلزائرية، حممد عمرون، رزقي ملني2

.7ص ، 2016/2017، جامعة املسيلةختصص حماسبة وتدقيق، 
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إدارية يقوم ا اآلمر بالصرفاألوىلالنفقات حتتوي على نوعني من األعمالوعميلة اإليراداتإنحيث مربر تقسيم املهام:-

، ذلك تايل ففيها تكمن مقدرته اإلداريةالبواملرحلة اإلدارية تتطلب تقدير املالءمةإنمث الثانية حماسبية يقوم ا املحاسب العمومي،و

حلسابات.دقة اوفهي تستند إىل الشكلية أي التقديرأا تصرفات إدارية موضوعية، أما املرحلة املحاسبية

ألمر بالصرف يف حني ميسك اوااللتزاممبا أن اآلمر بالصرف ملزم مبسك حسابات إدارية ختتص من حيث تسهيل الرقابة:-

استخراجة حبيث ميكن خروج األموال مما يسهل عمل األجهزة الرقابيواملحاسب العمومي حسابات التسيري أي حسابات دخول

املحاسب ول بني اآلمر بالصرفزيادة على ذلك فإن مبدأ الفصوبني نوعني من احلساباتاألخطاء مبجرد مقارنة بسيطة واملخالفات

الغش.والعمومي مينع التزوير

بيعي أن يكون املحاسبون كل األرصدة تودع يف صندوق واحد حتت رقابة وزير املالية فمن الطمن حيث وحدة الصندوق:-

عن خمتلفةوضعون لسلطة متميزةخيبالتايل فهم وعزهلم،والية فيما خيص تعيينهميتبعون وزير املوالعموميون خاضعون لسلطة واحدة

ي.ذلك حىت ال يكون اآلمر بالصرف مشرفا على املحاسب العموموالسلطة اليت يتبعها اآلمرون بالصرف

:مبدأ عدم ختصيص النفقات:ثانيا

الدولة يف جمموعة واحدة حبيث متول كل النفقات العامة دون اإليرادات اليت مت حتصيلها حلساب ومبعىن خلط مجيع النفقات

موارد الدولة نفقة خاصة، تستعمل إيراد أن يوضع لتغطيةميكن ألي القانونية "الاحلاالت اليت نصت عليهم املادة متييز إال يف بعض

صيص املوارد لتغطية بعض النفقاتختية صراحة علىأن ينص قانون املال"غري أنه ميكن لتغطية نفقات امليزانية العامة للدولة بال متييز

:1حسب احلاالت التاليةتكون هذه العملياتو

.امليزانيات امللحقة-

.احلسابات اخلاصة باخلزينة-

.تللمسامهااملخصصةاألموالضمن امليزانية العامة اليت تسري على اإلجراءات احلسابية اخلاصة-

:املالية للمحاسب العموميوشخصيةمبدأ املسؤولية ال: ثالثا

ملختلف تنفيذهأثناءطأ يرتكبه عن كل خولهمالية على كل العمليات املوكلة واملحاسب العمومي مسؤول مسؤولية شخصية

املالية و"تطبق مسؤولية املحاسب العمومي الشخصية41من القانون، حيث نصت املادة 46-41حسب املواد هذا والعمليات املالية

. 8رزقي ملني، حممد عمرون، املرجع السابق، ص 1
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، غري أنه ال ميكن إقحام هذه املسؤولية بسبب 1"مهامهانتهاءعلى مجيع عمليات القسم الذي يديره منذ تاريخ تنصيبه فيه إىل تاريخ 

.ليات اليت يتكفل ا بعد التحقيقتسيري أسالفه إال يف العم

:الشرعيةوالتمييز بني املالءمةمبدأ:رابعا

رعية فهي خمولة للمحاسبني أما الشبالصرف،الشرعية حبيث أن ميدان املالءمة خمصص لآلمرين وجيب التمييز بني املالءمة

العمومية.مكلفني بتنفيذ عمليات يف إطار قواعد املحاسبة وكل من الشخصني خمتلفنيوالعموميني،

النفقات.دفع وراداتالتحصيل لإليالدائمة أثناء عميلة ومن مربرات هذا املبدأ أنه يدخل يف إطار الرقابة املتبادلة

حاسبة العمومية.املطلب الرابع: جمال تطبيق امل

واعد املحاسبة العمومية، أي العمومية يف جانبني: اجلانب العضوي، ويتعلق باهليئات اخلاضعة لقميكن حصر جمال املحاسبة 

املحاسبية.وملاليةاالقواعد أي العمليات اجلانب املادي، وخيص العمليات اليت تطبق عليها هذه واهليئات العمومية،

اهليئات العمومية.اجلانب العضوي:أوال:

ألوىل من قانون يف املادة ا-صرعلى سبيل احل-العمومية اخلاضعة لقواعد املحاسبة العمومية هي تلك املذكورةاهليئات 

ماعات اإلقليمية (أو اجلماعات ، جملس املحاسبة، اجلاملحاسبة العمومية، وهي الدولة، املجلس الدستوري، املجلس الشعيب الوطين

ات...). املؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري (اجلامعات، املستشفيوالواليات)واملحلية أي البلديات

ؤسسات العمومية االقتصاديةأو املاملنشآتإن ما مييز هذه اهليئات عن غريها من اهليئات أو املؤسسات العمومية ( مثل 

ة فان إدارا تتم وفق قواعد مثضعة للقانون العام. ومن التجاري) هو كوا أشخاص اعتبارية خاواملؤسسات ذات الطابع الصناعيو

فرض التزامات عليهم).واطننينواهي إىل املوواإلداري، وهي تتصرف يف كثري من األحيان كسلطات عمومية (توجيه أوامرالقانون 

لتمييز اهليئات العمومية مبفهوم املحاسبة العمومية عن بقية -قد يكون بسيطا لكنه عملي-أخركما ميكن إضافة معيار

القيام بكل العمليات ودفع نفقاا،واهليئات، وهو تعيني أو اعتماد حماسبني عموميني هلا من قبل وزير املالية، يكلفون بتحصيل إيراداا

.2املحاسبية املنوط مواملالية

املحاسبية.والعمليات املاليةاجلانب املادي:ثانيا: 

طرف األمرين بالصرفقاا)، مننفووهي العمليات الناجتة عن تنفيذ ميزانيات اهليئات العمومية (أو بيانات تقدير ايرادا

فهي تتعلق بصفة عامة مبا يلي:املحاسبني العمومينيو

.21-90، قانون املحاسبة العمومية، رقم 41املادة 1
.07صاملرجع السابق،حممد مسعي، 2
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النفقات.وتنفيذ اإليرادات-

اخلزينة.اجناز عمليات -

تسيري املمتلكات.-

مسك املحاسبة.-

اليت حتمل األمرين وة العموميةمن قانون املحاسب12بالنسبة لتسري املمتلكات، فان األمر هنا يتعلق مبا نصت عليه املادة 

. أما فيما خيص ة عليهااملحافظوماملنقولة املكتسبة من األموال العمومية أو املخصصة هلوبالصرف مسؤولية جرد األموال العقارية

يني بقيمتها النقدية املقابلة، فان النصوص أي بياا يف املحاسبة العامة للمحاسبني العمومدمج هذه األموال يف حماسبة اهليئات العمومية 

يئات العمومية.التنظيمية املتعلقة باملحاسبة العمومية ال تتضمن أحكاما خاصة مبحاسبة ممتلكات اهلوالتشريعية

املتمثلة واسبة العمومية يف اجلزائرن هذا القصور القانوين متعلق يف الواقع بإشكالية هامة مطروحة حاليا بالنسبة لنظام املحإ

العمومية يف حماسبتها العامة.ئاتاملنقولة للهيوعدم اعتماد طريقة املحاسبة باالستحقاق اليت تسمح بدمج األموال العقاريةيف

أعوان املحاسبة العمومية.املبحث الثالث: 

ويشرف على .حمددة قانوناتستند مهمة تنفيذ العمليات املالية للدولة إىل عدة أعوان خيتص كل منها إىل مهام وسلطات

عمليات التنفيذ عدة أجهزة مستقلة تتمثل يف:

اآلمرون بالصرف.-

املحاسبون العموميون.-

املراقبون املاليون.-

وكالء الصرف.-

: اآلمرون بالصرف.املطلب األول

التسيري، تخاب. ملنصب مسؤول يعترب اآلمر بالصرف هو الشخص املؤهل قانونا بالتعيني أو االنتعريف اآلمر بالصرف: أوال: 

دارية.اإلوتفوض له السلطة للقيام بالعمليات املالية

اإلدارية، باسم وحلساب الدولة أو اهليئاتويةويعرف اآلمر بالصرف بأنه كل شخص يؤهل قانونا لتنفيذ العمليات املال

.1املؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداريو

باإليرادات املتعلقة من قانون املحاسبة العمومة كل شخص مؤهل لتنفيذ العمليات23املادة ويعد آمرا بالصرف طبقا ألحكام 

.2واألمر بصرفهاوفيما خيص النفقة، االلتزام ا وتصفيتها،حيث إثباا وتصفيتها واألمر بتحصيلهامن 

.511، ص2017-06-15، جملة احلقوق والعلوم اإلنسانية، املجلد العاشر العدد الثاين، بالصرف يف مراقبة امليزانيةدور اآلمر سكويت خالد، 1
.208، ص2013، ديوان املطبوعات اجلامعية، ، املالية العامة املبادئ العامة وتطبيقاا يف القانون اجلزائرييلس شاوش بشري2
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املعني املوظفاملرسوم،فإنه يعترب آمرا بالصرف، حسب مفهوم هذا97-268من املرسوم التنفيذي رقم02وحسب املادة 

من القانون رقم 29و28و26السلطة وفقا للمواد منصب مسؤول تسيري الوسائل املالية والبشرية واملادية، الذي تفوض لهيفقانونا

.1باملحاسبة العمومية، ويكون معتمدا قانونا طبقا للتنظيم اجلاري به العملاملتعلقو1990أوت سنة15املؤرخ يف90-21

ف:أصناف اآلمرين بالصرثانيا: 

من قانون املحاسبة العمومية قبل تعديلها تصنف اآلمرين بالصرف إىل أساسيني أو ابتدائيني وآمرين بالصرف 25كانت املادة 

ليصبح تصنيف ،1992املالية التكميلي لسنة من قانون73ثانويني. لكن هذه التسميات تغريت بتعديل هذه املادة مبوجب املادة 

.2اآلمر بالصرف الوحيدورئيسيون أو أوليني وآمرين بالصرف ثانوينيالصرفاآلمرين بالصرف يتضمن ثالثة أصناف هم آمرين ب

:ونأو االبتدائييوناآلمرين بالصرف الرئيسي. 1

بالصرف واملحاسبون سكها اآلمرونءات املحاسبة اليت ميراالذي حيدد إج91-313من املرسوم 07كما جاء يف املادة 

أوامر بالدفع لفائدة الدائنني وأوامر العموميون وكيفياا وحمتواها فإن اآلمرون بالصرف اإلبتدائيون أو الرئيسيون هم الذين يصدرون

.اآلمرين بالصرف الثانوينياإليرادات ضد املدينني، وأوامر تفويض اإلعتمادات لفائدة

:3العمومية فإن اآلمرين بالصرف األساسيني هم كالتايلمن قانون املحاسبة 26ةحسب املاد

.سبةاملسؤولون املكلفون بالتسيري املايل للمجلس الدستوري واملجلس الشعيب الوطين وجملس املحا-

.الوزراء-

.الوالة عندما يتصرفون حلساب الوالية-

.رؤساء املجالس الشعبية البلدية الذين يتصرفون حلساب البلديات-

.املسؤولون املعينون قانونا على مصاحل الدولة املستفيدة من ميزانية ملحقة-

اآلمرون بالصرف الثانويني:. 2

يصدرون حواالت هم الذينوينيالثانالذي سبق ذكره فإن اآلمرون بالصرف 91-313من املرسوم 08ة حسب نص املاد

.املفوضة وأوامر اإليرادات ضد املديننيالدفع لفائدة الدائنني يف حدود اإلعتمادات

اآلمرون بالصرف األحاديون:. 3

حيدد اإلجراءات املتعلقة بااللتزام بالنفقات ، 1997يوليو 21املوافق ل 1418ربيع األول عام 16مؤرخ يف 268-97املرسوم التنفيذي رقم 1
.14، ص1997يوليو 23، الصادر بتاريخ 48، اجلريدة الرمسية العدد اآلمرين بالصرف ومسؤولياملعمومية وتنفيذها، ويضبط صالحياتا
، جملة القانون، املركز اجلامعي أمحد زبانة بغليزان، معهد العلوم القانونية و اإلدارية، اجلزائريالنظام القانوين لآلمر بالصرف يف القانونجياليل، يوسف2

.81-80، ص2016، جوان 06العدد
.34-11، صالسابقرجع امل، 21-90القانون 3
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املقيدة يف ميزانية لتسيريمن الوايل املسري واآلمر بالصرف الوحيد لنفقات ا1973أوت 09لقد جعل املرسوم املؤرخ يف 

نفصلة عن اإلعتمادات املتعلقة مللواليات تقدم الدولة واملرتبطة بالوالية اليت يشرف عليها. وهكذا أصبحت اإلعتمادات املخصصة

باإليرادات املركزية.

ذه اإلعتمادات مباشرة ألي سبب هاملرسوم على املصاحل املركزية للوزارات املعنية تنفيذ ولقد حرمت املادة اخلامسة من نفس

املخصصة للمصاحل الوالئية ه اإلعتماداتأجري تعديل آخر على كيفية تنفيذ هذ1987من األسباب أو تنقلها لفائدا. ويف سنة 

وحده ميارس صالحيات االلتزام حبيث أصبحت جتمع كلها لتسجل يف ميزانية وزارة الداخلية واجلماعات املحلية. وذا أصبح الوايل

.تفويض هذه الصالحيات1987من املرسوم09بالنفقة وتصفيتها واألمر بصرفها، ولكن رخصت املادة 

صاحل الدولة غري املمركزة من حولت مهمة إدارة نفقات التسيري بالنسبة مل1990قانون املحاسبة العمومية يف سنة لكنه وبصدور

.ف الثانوينيصفة اآلمر بالصر27الوالة إىل رؤساء هذه املصاحل (املديرون الوالئيون)، وأضفت عليهم املادة 

ن مع صدور املرسوم املؤرخ اآلمر بالصرف الثانوي، لك1973سنة أما فيما خيص نفقات التجهيز، كان الوايل يعترب قبل

ات الدولة للتجهيز واالستثمار. غري جعل يف مادته الثالثة من الوايل اآلمر بالصرف الوحيد بالنسبة لكافة نفق1973-09-08يف 

:أن نفس املادة سحبت من الوايل ثالث أنواع من العمليات

.الدولة واملنجزة مباشرة من طرف املصاحل املركزيةالعمليات املقيدة لفائدة -

.نجزة من طرفهاالعمليات املقيدة يف برامج االستثمار للمؤسسات واهليئات العمومية ذات الطابع الوطين وامل-

.العمليات املقيدة لفائدة البلديات املنجزة من طرفها وحتت مسؤوليتها-

من قانون املحاسبة العمومية على صفة اآلمر 27املعدلة للمادة 1992من قانون املالية التكميلي لسنة 25لقد أكدت املادة 

أما عن برامج التجهيز املركزية املسجلة يف رقم بالصرف الوحيد بالنسبة للوايل فيما خيص تطبيق برامج التجهيز العمومي غري املمركز

.1صرف الثانوينيدليل الوزارات رخصت تفويضها لآلمرين بال

اآلمرين بالصرف املفوضني.وباإلضافة إىل هذا جند اآلمرين بالصرف املستخلفنيو

بالصرف الرئيسني يف حالة مانع أو غياب ويتم آلمرين بالصرفهم الذين حيلون حمل افاآلمرون بالصرف املستخلفون: -

.ون املحاسبة العموميةمن قان28مبوجب عقد تعيني يعد قانونا ويبلغ للمحاسب العمومي وهذا ما بينته املادة استخالفهم

املالية وهذا التفويض مينح فهم املستفيدون من تفويض للتوقيع الستعمال اإلعتمادات: ونأما اآلمرون بالصرف املفوض-

.بة العموميةمن قانون املحاس29للموظفني العاملني حتت سلطة اآلمر بالصرف وحتت مسؤوليته طبقا لنص املادة 

.210-209، صالسابقرجع امليلس شاوش بشري، 1
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دور اآلمرين بالصرف:ثالثا: 

بالدفع فيما ر بالنفقة وتصفية وأمالتزامنية واليت مت توظيفها سابقا من امليزااإلدارية لتنفيذ راحل يقوم اآلمرون بالصرف بامل

خيص عمليات النفقات وإثبات وتصفية فيما يتعلق بعمليات اإليرادات، وقد مت تسمية اآلمرين بالصرف استنادا للمهمة الثالثة املكلفني 

يات املتعلقة بالنفقات ا يف إطار تنفيذ النفقات العامة وهي األمر بالصرف وهذا ما يدل على أمهية املرحلة باخلصوص وأمهية العمل

.1مقارنة بالعمليات اليت ختص اإليرادات بوجه عام

مهام اآلمر بالصرف:رابعا: 

نفيذ ميزانية اهليئة العمومية يعترب اآلمر بالصرف املسؤول املباشر عن ضمان السري احلسن لوحدات القطاع العام عن طرق ت

ثابة العمود الفقري لنظام املحاسبة املحاسب العمومي الذي يعترب مبواآلمر بالصرفتطبيقا ملبدأ الفصل بني مهام واملكلف بتسيريها،

التصفية م بتنفيذ إجراءات االلتزام، العمومية يف اجلزائر، خيتص اآلمر بالصرف بتنفيذ املراحل اإلدارية للعمليات املالية، حيث يقو

التصفيةوتنفيذ مرحلة اإلثباتبيذ اإليرادات، يقوم اآلمر بالصرف وإصدار سند األمر بالدفع من جانب النفقات. أما من جانب تنف

حترير سند األمر بالتحصيل.و

اسبية متعلقة مبسك حماسبة إدارية ذات إضافة إىل املهام اإلدارية املتعلقة بتسيري املرفق العام، يضطلع األمر بالصرف مبهام حم

حماسبية أو مسك سجالت حماسبية وفق اليت ال يترتب عنها قيودوةل السنة املاليالنفقات اليت بقوم ا خالوطابع إحصائي لإليرادات

مر بالصرف وفق ر فإن اآلهذا اإلطايفوالقيد املزدوج، ألن عمليات التسجيل املحاسيب من اختصاص املحاسب العمومي حصريا،

تحديد إجراءات املحاسبة اليت ميسكها اآلمرون املتعلق بو1991سبتمرب 07املؤرخ يف 313-91أحكام املرسوم التنفيذي رقم 

ري الذي يتضمن العناصر املوالية:املحاسبون العموميون، يعترب اآلمر بالصرف ملزم يف اية كل سنة بإعداد احلساب اإلداوبالصرف

حماسبة اإليرادات:. 1

ر حتصيل اإليرادات اليت مت إمجايل أوامتتضمن حماسبة اآلمر بالصرف من جانب اإليرادات بيانا ماليا يف شكل جداول تظهر 

قيمة التحصيالت.وكذلك التخفيضات أو اإللغاءات،وإصدارها

:االلتزاماتحماسبة . 2

التجهيز امللتزم ا بالنسبة إىل رخص الربامج وإعتمادات الدفع السنوية، ودف هذه املحاسبة إىل إظهار حجم نفقات التسيري

:2إلفصاح عما يليوبالتايل تسمح هذه املحاسبة با

د ميزانية التسيري.بنوواإلعتمادات املفتوحة أو املفوضة حسب أبواب-

.86، ص2010، دار الكتاب احلديث، القاهرة، الرقابة املالية على النفقات العامةبن داود إبراهيم، 1
2 Manuel de procédures d’exécution des dépenses et recette publiques, Direction général de la comptabilité publique,
Algérie, décembre, 2007, p 10.



اإلطار النظري للمحاسبة العمومیة في الجزائرـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل األول ـــــ

19

رين بالصرف الثانويني.تفويضات اإلعتمادات املمنوحة لآلم-

التجهيز.ومبلغ األرصدة املتاحة لنفقات التسيري-

حماسبة أوامر بالصرف:. 3

:1أن تفصح عن العناصر اآلتيةميسك اآلمر بالصرف حماسبة وفق القيد الوحيد واليت 

االعتمادات املفتوحة أو املفوضة.-

ة لآلمرين بالصرف الثانويني.التفويضات باالعتمادات املمنوح-

مبالغ األوامر بالصرف أو التحويالت الصادرة.-

: املحاسبون العموميون.املطلب الثاين

عد حماسبا عموميا يف مفهوم هذه يقانون املحاسبة العمومية بأنه من 33لقد عرفت املادةتعريف املحاسبون العموميون: أوال: 

:ليات التاليةبالعم22و18األحكام، كل شخص يعني قانونا للقيام، فضال عن العمليات املشار إليها يف املادتني 

.حتصيل اإليرادات ودفع النفقات-

املوارد املكلف ا وحفظها.ضمان حراسة األموال أو السندات أو القيم أو األشياء أو -

تداول األموال والسندات والقيم واملمتلكات والعائدات واملواد.-

.حركة حسابات املوجودات-

املحاسب على أنه يعد حماسبا عموميا كل موظف أو عون أسند إليه إجناز العمليات املشار 1965أكتوبر 14ولقد عرف مرسوم 

:2املرسوم وذلك باسمإليها يف املادة األوىل من هذا 

.جهيز وعمليات امليزانية اإلضافيةالدولة فيما يتعلق بعمليات ميزانية التسيري والت-

.اجلماعات العمومية-

.سات العمومية ذات الطابع اإلدارياملؤس-

.صلحة املحاسبةمواملحاسب العمومي هو الذي يشتغل يف مؤسسة عمومية ذات طابع إداري يسمى عونا حماسبيا أو رئيس

.يتم تعيني املحاسبيني العموميني من قبل الوزير املكلف باملالية وخيضعون أساسا لسلطته

:ونأصناف املحاسبني العمومييثانيا: 

و املتعلق بتحديد إجراءات املحاسبة اليت ميسكها اآلمرون بالصرف 1991-09-07املؤرخ يف 313-91من املرسوم التنفيذي رقم 24املادة 1
واملحاسبون العموميون.

.135، ص2011، اجلزائر، 4، ديوان املطبوعات اجلامعية، ط، املالية العامةعلي زغدود2
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الذي حيدد إجراءات املحاسبة اليت 1991سبتمرب 7ؤرخ يف امل91-313من املرسوم التنفيذي رقم 90حسب املادة 

بالصرف واملحاسبون العموميني وكيفياا وحمتواها، يكون املحاسبون العموميون إما رئيسيني أو ثانويني ويتصرفون ميسكها اآلمرون 

.بصفة خمصص أو مفوض

املحاسبون العموميون الرئيسيون: . 1

الرئيسيون هم املكلفون السابق ذكره املحاسبون العموميون91-313من املرسوم التنفيذي رقم 10لقد عرفت املادة رقم 

.املذكور أعاله1990أوت سنة 15املؤرخ يف 90-21من القانون26بتنفيذ العمليات املالية اليت جترى يف إطار املادة 

:من نفس املرسوم فإنه يتصف بصفة املحاسبني الرئيسني التابعني للدولة هم31وحسب املادة 

.العون املحاسب املركزي للخزينة-

.اخلزينة املركزيأمني -

.أمني اخلزينة الرئيسي-

.أمناء اخلزينة يف الواليات-

.األعوان املحاسبون للميزانيات امللحقة-

:يوناملحاسبون العموميون الثانو. 2

ولقد بأم هم الذين يتوىل جتميع عمليام حماسب رئيسي91-313من نفس املرسوم التنفيذي رقم 11تعرف املادة 

:من نفس املرسوم التنفيذي السابق الذكر، املحاسبني الثانويني كتايل33و32حددت املادة 

.البلديةمليزانيةأمناء اخلزينة يف البلدية، ويعتربون املحاسبني الرئيسني -

واملؤسسات العمومية املؤسسات العمومية اإلستشفائيةوأمناء خزائن املراكز اإلستشفائية اجلامعية واملؤسسات العمومية اإلستشفائية-

.للصحة اجلوارية

.األعوان املحاسبون يف املجلس الدستوري واملجلس الشعيب الوطين، وجملس األمة-

.الضرائباقابضو-

.أمالك الدولةاقابضو-

.اجلماركاقابضو-

.الرهوناحمافظو-

.د واملواصالت السلكية والالسلكيةالربياقابضو-

.واملواصالت السلكية والالسلكيةرؤساء مراكز الربيد -
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:املحاسبون العموميون املخصصون. 3

بأم املخولون بأن يقيدوا ائيا يف كتابام احلسابية 91-313من املرسوم 12املحاسبون املخصصون عرفتهم املادة 

.املحاسبةالعمليات املأمور ا من صندوقهم، واليت حياسبون عليها أمام جملس 

:العموميون املفوضوناملحاسبون . 4

من نفس املرسوم السابق املحاسبون العموميون املفوضون هم الذين ينفذون العمليات حلساب املحاسبني 13تعرفهم املادة 

.املخصصني

مهام املحاسب العمومي:ثالثا: 

مكلف بتطبيق رقابة أثناء تنفيذ امليزانية، يعترب املحاسب العمومي عونا من أعوان الرقابة على تنفيذ العمليات املالية للدولة، ألنه 
األنظمة املعمول ا قبل وللقواننيامطابقتهوسندات األمر بالصرفوفهو مطالب بالتحقق من مشروعية سندات األمر بالتحصيل

تنفيذها.
تسديد النفقات ويراداتيتدخل املحاسب العمومي يف املرحلة األخرية من تنفيذ امليزانية، حيث يقوم بتنفيذ مرحلة حتصيل اإل

القيم العمومية، وتداول األموالوحراسةونتيجة لذلك، يعترب املحاسب العمومي العون املكلف قانونا حبيازةواملرخصة يف امليزانية.

، وإعداد حساب مسك السجالت املحاسبية القانونية للعمليات اليت يقوم بتنفيذهاوإضافة إىل املهام املرتبطة بإجراء القيود املحاسبية

السجالت واملستنداتواملحافظة على وثائق إثبات العمليات املاليةواملحددة قانونا لدى جملس املحاسبة،اآلجالالتسيري سنويا وإيداعه يف 

املحاسبية جلميع العمليات اليت يقوم ا. 

مبراقبة تنفيذ امليزانية، ألن عملية تسديد النفقات أو حتصيل املهام املتعلقة وويف هذا اإلطار، ميكن التمييز بني املهام املحاسبة
اإليرادات ال تعترب عمليات حتويالت مالية بسيطة بل ختضع لشروط قانونية وإجراءات تنظيمية جيب التحقق من توفريها قبل تنفيذها. 

عن اختاذ إجراءات التحصيل القانونية إبتداءا املاليةوالشخصيةهأما من جانب اإليرادات، فإن املحاسب العمومي يتكفل حتت مسؤوليت
أن يتحقق بأن هذا األخري مرخص له قانونا من تاريخ استالم سندات األمر بالتحصيل املحررة من طرف اآلمر بالصرف، وذلك بعد 

بتحصيل اإليرادات.
اإلشارة يف هذا املجال، بأن املحاسب العمومي مسؤول عن متابعة تطبيق إجراءات التحصيل بالتراضي مث استعمال وجتدر

األدوات القانونية للتحصيل اإلجباري لإليرادات العمومية، وال يعترب مسؤوال عن األخطاء املرتكبة يف حتديد الوعاء أو تصفية احلقوق 

اليت يتوىل حتصيلها.

تنفيذ النفقات من حيث الشكلوتنفيذ عمليات حتصيل اإليراداتوما سبق، فإن املحاسب العمومي خيتص مبراقبةوبناء على

مطابقتها للقوانني املعمول ا، وليس من حيث املضمون، عن طريق التحقق من مشروعية العمليات املالية على الوثائق املحاسبيةو

لعام الذي هو من إختصاص اآلمر بالصرف.دون أن يتدخل يف جمال حسن تسيري املال ا
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.املراقبون املاليون: املطلب الثالث

املالية ويتم تعيينه مبقتضى قرار وزاري ميضيه الوزير املكلفلوزارةاملراقب املايل هو شخص تابع : تعريف باملراقب املايلأوال: 

املعني ا أو على مستوى الوالية أو البلدية، يعمل مبساعدة مساعدين له يعينون مبوجب قرار وزاري، الوزارةبامليزانية، وكون مقره 

.1إن رقابة املراقب املايل هي رقابة مشروعية وليست رقابة مالئمة على النفقات العمومية

مهام املراقب املايل:ثانيا: 

ا وال ميكن ألي عملية ي نفقة أن يلتزمبالنفقات وبدون هذه التأشرية ال ميكن ألزامااللتراحاتقب املايل على مجيع اقترايؤشر امل-

la régularité budgétaireانيةامليزوم. فالرقابة إذا مل متس فائدة النفقة أو مالئمتها حسب، بل على شرعيتها اإلداريةأن ترب

et administrative ختضع لتأشرية وقة مع القانون).مطابقة النفوامليزانية املناسبأي (وفرة االعتمادات، إدراج النفقة يف فصل

.les ordonnances de paiement et de délégationاملراقب املايل أوامر الدفع وأوامر التفويض 

من تم رفض التأشرية عليها يهي غري شرعية، وأو موضوع األمر بصرفها معروضة للتأشريةالنفقات امللتزم اكانتفإذا

طرف املراقب املايل ويف حالة خالف تعرض املسألة على الوزير املكلف بامليزانية.

la ligneلسطر امليزانيةميسك املراقب املايل حماسبة النفقات امللتزم ا واليت موضوعها حتديد يف كل وقت بالنسبة-

budgétaireبقى منهامبلغ االلتزامات وباملقارنة مع اإلعتمادات املفتوحة، ما ت.

الربملان فهو حيرر كل سنة تقريرا للوزير املكلف بامليزانية وحىت إىلl’iformateurيقوم املراقب املايل بدور الناقل للمعلومات-

.انيةحول كيفية سري عمليات الرقابة. يرسل هذا التقرير إىل الربملان عن طريق الوزير املكلف بامليز

.2القانوين للمؤسسات اليت يراقبهاميثل املراقب املايل املستشار -

: وكيل الصرف.املطلب الرابع

هو املوظف الذي يسمح له قانونا باستعمال السيولة النقدية والتعامل بالصكوك الربيدية وكذلك تعريف وكيل الصرف:أوال: 

تعيينه من قبل هذا األخري بصفته صكوك اخلزينة، حلساب املحاسب العمومي للمؤسسة، مع تواجده بالقرب من اآلمر بالصرف، ويتم 

رئيس أو مدير املؤسسة، من بني موظفي املؤسسة املرمسني، كما خيضع وكيل الصرف العتماد املحاسب العمومي للمؤسسة، مع 

يني ميكن أن يكون لوكيل الصرف نائبا أو أكثر، يتم تعيينهم وفق نفس شروط وإجراءات تع.وجود إشعار املراقب املايل ذا التعيني

3وكيل الصرف

.210، ص2010، دار بلقيس، دار البيضاء، اجلزائر، أحباث يف اإلصالح املايل حتت إشراف الدكتور مولود ديدانبراهيمي سهم و آخرون،1
.131، ص2014، دار اخللدونية للنشر و التوزيع، اجلزائر، ، املالية العامةديدين حيي2
دكتوراه ختصص تسيري، كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيري و العلوم ، أطروحةمسامهة املحاسبة العمومية يف ترشيد النفقات العامةاألسود صادق، 3

. 26، ص2011-2010)، 3التجارية، جامعة اجلزائر(
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مهام وكيل الصرف:ثانيا: 

حتدد مهام وكالء الصرف وفق قرار إنشاء وكالة الصرف الصادر عن الوزارة املكلفة باملالية، وباقتراح من اآلمر بالصرف 

يتعلق جبانب بعد موافقة الوزارة الوصية، وتنقسم هذه املهام إىل قسمني، القسم األول يتعلق جبانب اإليرادات والقسم الثاين 

.النفقات

:مهام وكالء الصرف اخلاصة باإليرادات. 1

.بعد حتصيل اإليرادات، يقوم وكيل الصرف بتحويل املبالغ للمحاسب العمومي-

جيب على وكيل الصرف أن ميسك حماسبة لإليرادات املحصلة عن طريق وكالته، حيث ميكن استخراج التحصيالت والتحويالت -

.النقدية يف أي حلظةووضعية السيولة 

:مبالغ اإليرادات اليت يقوم وكيل الصرف بتحويلها للمحاسب العمومي. 2

.تكون مرة على األقل يف األسبوعالنقديات: اليت-

.ام على األكثر من تاريخ استالمهاأي03الشيكات البنكية: اليت حتول يف أجل -

.الربيديةأيام على األكثر إىل مراكز الصكوك 03الشيكات الربيدية: اليت حتول يف أجل -

اجلبائية وقانون اجلمارك : الضرائب، الرسوم، األدوات املنصوص عليها يف القواننيلـال ميكن التحويل عن طريق وكالة الصرف-

.وقانون األمالك الوطنية

:مهام وكالء الصرف اخلاصة بالنفقات العمومية. 3

.باملائة من االعتماد املفتوح واملخصص للباب أو الفصل25دفع النفقات عن طريق وكاالت الصرف يكون يف حدود نسبة -

.جيب أن يكون املبلغ الواجب توزيعه على األبواب مساويا للحجم املتوسط لنفقات الوكالة كل ثالثة أشهر-

.ة الصرف إال نفقات حمددة قانوناكما حددت طبيعة النفقات حيث ال ميكن أن متر على وكال-

حيث يطلب ذلك من املحاسب ،يقوم وكيل الصرف بطلب الغالف املايل يف إطار اإلعتمادات املفتوحة لوكالته واخلاصة بكل فصل-

.العمومي الذي يتوىل حتويل املبلغ حلساب وكيل الصرف

.أو حبوالةيتوىل وكيل الصرف دفع املستحقات للدائنني سواء نقدا أو بشيك -

يتوىل وكيل الصرف إرسال الوثائق املثبتة للنفقات إىل املحاسب العمومي يف اية كل شهر، غري أنه معفى من تقدمي الوثائق اليت -

.تقل عن مستوى حيدد مبلغه الوزير املكلف باملالية

ملبالغ املستعملة واملبالغ املتاحة أو املتبقية جيب على وكيل الصرف مسك حماسبة للنفقات متكنه من معرفة التسبيقات املمنوحة، ا-

.(األرصدة) يف أي وقت

النفقات اليت ميكن أن متر على وكالة الصرف:. 4

التسيري.ونفقات صغرية: ختص األدوات-

باليوم.وأجور املوظفني: العاملني بالساعة أ-
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املهمات.وتسبيقات: على املصاريف-

األشغال املنجزة يف الوكاالت.-
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خالصة الفصل

من خالل دراستنا هلذا الفصل استخلصنا أن املحاسبة العمومية جزء متكامل من اهليكل املايل للدولة لكوا حتدد اإلجراءات 

التبذير أو االختالس.والتقنية الواجب احترامها من طرف أعوان املحاسبة العمومية من سوء االستغاللوالقانونية

فاملحاسبة العمومية ال تتمثل فقط يف جمموعة القواعد املتعلقة باجناز العمليات املالية للهيئات العمومية، بل تعترب أيضا القناة 

الرئيسية اليت متر عربها خمتلف سياسات الدولة من الناحية املالية. كما جيب عليها حتقيق أهداف املجتمع وإشباع حاجياته العامة فمن 

الذي يعترب األداة املالية الرئيسية هلا.وهذا تلجأ إىل اإلنفاق العاماجل حتقيق 

املحاسبية عند تنفيذ العمليات املالية للدولة مبدأ أساسيا يف املحاسبة العمومية، وقد ويعرب مبدأ الفصل بني الوظائف اإلدارية

املحاسب العمومي واختصاص كل من اآلمر بالصرفواخلاص باملحاسبة العمومية تطبيق هذا املبدأ وحدد جمال90/21كرس قانون 

اختصاص اآلخر.دون أن يتدخل كل عون يف جمال 



الفصل الثاني

مدخل مفـاهيمي للخزينة العمومية
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متهيد الفصل

عصب احلياة فإن اخلزينة العمومية هي العمود تعترب اخلزينة العمومية اخللية األساسية يف القطاع املايل للدولة، فإذا كان املال

دفع النفقات. فتعتربواحلركة املالية للدولة وذلك عن طريق حتصيل اإليراداتوالفقري يف هيكل الدولة، فهي مكلفة بالتسيري املايل

ذلك عن طريق حتصيل املوارد واملاليةمن أهم املنشآت املايل املكلفة بتسيري مالية الدولة فعلى عاتقها يقع عبء تسجيل العمليات 

االجتماعية، فمن املداخيل اليت تدعم اخلزينة العمومية هي اجلباية وهي على أنواع منها واملالية إلنفاقها يف خمتلف امليادين االقتصادية

اجلباية البترولية.و، الغري مباشرةباشرةالضرائب امل

خمتلف وتشرف على مجيع العمليات املاليةوركزي يف القطاع املايل فهي تشملاملواخلزينة العمومية تعترب اهليكل األصلي

خمططاا والنشاطات يف خمتلف القطاعات سواء بصفتها اخلزينة املركزية للدولة أو اخلزينة الوالئية اليت يتمثل دورها يف تنفيذ امليزانية

إىل ثالث مباحث:الفصلبناءا على هذا سنتطرق يف هذاوالنفقات،ويف جمال اإليرادات

vجوانب اخلزينة العمومية.واملبحث األول: عموميات

v.املبحث الثاين: اخلزينة العمومية يف اجلزائر

vحسابات اخلزينة العموميةواملبحث الثالث: عمليات.
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جوانب اخلزينة العمومية.واملبحث األول: عموميات

األخري لتغطية النفقات العمومية وتوفري مالية مكلفة بتسيري مالية الدولة وهي املنقذ األول وتعترب اخلزينة العمومية أهم منشأة 

.صائصها أمهيتها وأيضا مهام اخلزينةخاملوارد املالية ألجل إنفاقها لذا سنحاول يف هذا املبحث التطرق إىل ماهية اخلزينة العمومية 

خصائص اخلزينة العمومية.واملطلب األول: مفهوم

أوال : مفهوم اخلزينة العمومية

للخزينة العمومية عدة تعاريف اختلفت باختالف عدد املفكرين والباحثني وتتمثل فيما يلي:

ازنات النقدية واملالية من خالل بأا هي مصلحة الدولة اليت تضمن وتتمكن من حفظ أكرب التويعرف لوفر بارفرالتعريف األول: 

القيام مبختلف العمليات اليت مسح ا القانون.

.1األزمنةتعرف اخلزينة أا تبني النفقات واإليرادات عرب الثاين:التعريف 

.2للدولةمنشأة عمومية مكلفة بتسيري الدولة فهي اهلوية املالية هيالثالث:التعريف 

.3ونفقااهي مصلحة حكومية تسري ميزانية الدولة أي واردات احلكومة الرابع:التعريف 

باإلضافة ، اإلنفاق العامالتزاماتهي أداة لتطبيق امليزانية اليت تعطي التصرحيات اليت تبني مداخيل الدولة وتبني التعريف اخلامس: 

.4إىل حتصيلها ملواد الضريبة كما تعمل على دفع النفقات املحددة يف القوانني املالية

التعريف الشامل:

تعرف اخلزينة العمومية بالوحدة املالية للدولة، وتتمتع بصالحية تنفيذ قانون املالية املصادق عليه من طرف الدولة لسنة مالية 

مببالغ سائلة خلزينتها، وجيب مسك حسابات خاصة بالعمليات اليت تقوم ا جراء تنفيذ احتفاظهاوهي مبثابة بنك صغري من حيث 

.5فهي شخص إداري يعاجل النفقات نسبيامايل وعليهاستغاليلملؤسسات اإلدارية، كما أا ليست هلا شخصية معنوية أو اميزانية

ة.ثانيا: خصائص اخلزينة العمومي

العمومية منشأة عامة مكلفة بتسيري ميزانية الدولة.تعترب اخلزينة -

.159ص ،1999، اجلزائراملحمدية،دار واملحاسبة العمومية،دروس يف املالية الصغري،حسني 1
ر، ختصص ، مذكرة مقدمة الستكمال شهادة ماستالعموميةيف احلد من التهرب الضرييب وأثرها على اخلزينةفعالية الرقابة اجلبائيةبغدادي عالء الدين،2

.90، جامعة حممد خيضر، بسكرة، ص 2009/2010تدقيق حماسيب، 
.74، ص 2000ماعية، اجلزائر، ، ديوان املطبوعات اجلالعملة والنقودهين أمحد، 3
.58ص2006-2005ت اجلامعة التطبيقية، مذكرة اية الدراسة لنيل شهادة الدراسا،دورها التمويلي للخزينة العموميةالضريبة وعيداين بدر الدين، 4
.120، ص 2012-2011سنة ،، مذكرة ماستر، جامعة املديةدور الضرائب يف متويل اخلزينة العموميةصايف مليكة، 5
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تقوم بالتشخيص املايل للدولة.وعبارة عن مصلحة تابعة للدولة أي ليس هلا شخصية معنوية-

مية تقوم بتنفيذ قانون املالية املصادق عليه من طرف الربملان.اخلزينة العمو-

.1مبثابة بنك صغرياخلزينة العمومية عبارة عن شخص إداري فهي تعترب -

وظائف اخلزينة العمومية.واملطلب الثاين: أمهية

أوال: أمهية اخلزينة العمومية.

سنتطرق إىل هذه األمهية والسياسية،واالقتصادية، االجتماعيةومهمة من الناحية املاليةوتعرف اخلزينة العمومية بأمهية بالغة

من خالل النقاط التالية:

حتقيق واجهة احتياجات الصرفدف اخلزينة العمومية إىل ضمان القدرة على مواألمهية املالية للخزينة العمومية: - 1

املصروفات.وتسعى دائما إىل البحث عن التوازن بني اإليراداتواألهداف االقتصادية

تتمتع بقدرات عاليةوتصاديةالسياسة االقتلعب اخلزينة العمومية دورا يف األمهية االقتصادية للخزينة العمومية:- 2

ر أخر وهو دعم السياسة النقدية تأثريها على الدورة املالية ويف التوازن االقتصادي العام، كما هلا دووإمكانيات مالية ضخمةو

هي امتصاص املدخرات بدال من اإلسراف النقدي أي امتصاص السيولة لدى البنوك.والتقشفية

ذلك من أجل وىل املصلحة االجتماعيةإتقوم اخلزينة العمومية بتقدمي مبالغ مالية ة للخزينة العمومية:األمهية االجتماعي- 3

الزيادة يف الدخل.ودف إىل الزيادة يف القدرة الشرائيةومتيل مشاريع تزيد يف العملة

االستقالل االقتصادي الذي يرمي إىل تتمثل يف وللخزينة العمومية أمهية سياسيةاألمهية السياسية للخزينة العمومية:- 4

.2حتقيق االستقالل الذايت لالقتصاد الوطينوتدعيمها، حيث يؤدي إىل زيادة اإلنتاجومتويلهاوتنشيط املشروعاتوتشجيع

ثانيا: وظائف اخلزينة العمومية.

اليت تنحصر يف:وتقسم العمليات املسموح ا يف اخلزينة العمومية

ابات اخلاصة.احلسوامليزانيات امللحقةواليت تأيت يف امليزانية العامةوبع النهائيالعمليات ذات الطا§

سابات اخلاصة.احلوامليزانيات امللحقةواملدرجة كذلك يف امليزانية العامةوالعمليات ذات الطابع املؤقت§

املتوسط.واخلاصة بالدين العمومي على املدى الطويلوالعمليات املنفذة برأس مال§

)، 2017-2016، مذكرة ماستر، اختصاص حقوق، والية جباية، خالل القترة (للخزينة العامة يف اجلزائراملركز القانوين بركان كميلية، مشيين نورية، 1
.12جامعة جباية، ص

.11صمرجع نفسه، ، بركان كميلية2
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رى حتتوي على ودائع استهالك القروض ذات املدى القصري ومن جهة أخوحتتوي من جهة على إصداروعمليات اخلزانة§

املتعامني مع اخلزينة.

.1تلك املتعلقة باخلزينة بصفتها مؤسسة مالية مصرفيةواخلزينة العمومية تقوم بالعمليات اخلاصة بامليزانية العامة§

مصادر متويل اخلزينة العمومية.واملطلب الثالث: صالحيات

أوال: صالحيات اخلزينة العمومية.

ن خالل أا تتدخل يف تنظيم النشاط املالية لدولة موتربز أوجه تدخل اخلزينة العمومية يف تنظيم خمتلف النشاطات االقتصادية

ة من خالل الرقبة املباشرة على حركة السلطات التنفيذي، ليس فقط باعتباره العون املكلف بتنفيذ ميزانية الدولة أو متثيل ياالقتصاد

ة للتسديد، فهي تتحصل على تداول النقد الدويل، ومع ذلك فهي تعترب املؤسسة املالية اليت تتدخل من خالل إبرام قروض قابل

ل اخلزينة العمومية يف عملية دختيعترب واملوجهة لضمان استمرار النفقات النقدية داخل نظام التمويلوتبسيطات من البنك املركزي

ات الضريبية أثر على ختصيص املوارد املواد املالية للدولة أمرا جوهريا لضمان دائرة التمويل، ولكن الدور التدرجيي القتطاعختصيص

ائرة التمويل.مالية كبرية على داملالية املوجهة من طرف اخلزينة العمومية يف عملية التحصيل اجلبائي، األمر الذي خيلق ضغوطات

االستعانة ا باعتبارها الوسيط املايل الرئيسي الذي يساهم يف تنشيط حركة القروض وفاخلزينة العمومية تسيطر على االقتصاد

وتلعب الوساطة املالية يف اخلزينة دور فعال يف ختصيص املوارد إىل نشاطات إنتاجية حمددة من طرف السلطات العمومية إال أن 

تعترب النفقات وتقطع لفائدا ميثل عبئا إضافيا على املؤسسات العمومية، إال أن االدخار نسبيا من الناتج الداخلي اخلام،االدخار امل

.2العمومية مصدر العجز يف التمويل، فتتدخل لتحديد أمناط جديدة للتمويل تتالءم مع قدرة املؤسسات العمومية على التسديد

العمومية.ثانيا: مصادر متويل اخلزينة 

تسديد هذه ولتمويلنظرا الختالفها، حيث تعمل الدولة جاهدة على البحث عن خمتلف املصادرنفقات الدولة تعددت 

اإليرادات غري العادية. وديةالنفقات، لذلك منيز بني نوعني من اإليرادات اليت حتصل عليها الدولة، حيث جند اإليرادات العا

لرسوم:اوتشمل اإليرادات العادية على إيراد الدومني العام، الضرائبحيث العادية:اإليرادات . 1

الضرائب هي املورد املايل العام الذي تقتطعة الدولة من األشخاص جربا عنهم وذلك بغرض استخدامه لتحقيق الضرائب: .أ

يفية بغض النظر عن املنافع اليت تعود عليه. أهداف عامة، والضريبة فريضة إلزامية يلتزم املكلف بأدائها إىل الدولة تبعا ملقدرته التكل

، 2015-2014سنة محه خلضر، الوادي، ، مذكرة ماستر، جامعة الشهيد اخلزينة العمومية ودورها املايل و االقتصادي يف االقتصاد الوطينأمينة قادري، 1

.5ص
. 40، ص2014مذكرة ماستر، جامعة بسكرة، سنة دور احلوكمة يف حتسني إدارة اخلزينة العمومية، رايس حممد املهدي،2
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وللضريبة دور كبري من الناحية االقتصادية حيث أصبحت من أهم الوسائل اليت تستطيع الدولة من خالهلا االحتفاظ على االستقرار 

.1االقتصادي وأن استخدام الضريبة هو حتقيق لألهداف العامة وليست اخلاصة

حتصل عليه الدولة ممن يكون يف حاجة إىل خدمة خاصة، تنفرد الدولة بأدائها، كالرسوم الرسوم مورد مايل :الرسوم.ب

القضائية اليت يدفعها من يطلب من الدولة إظهار حقه عن طريق القضاء، ورسوم التسيري سيارة ملن يطلب من الدولة االنتفاع بتسيري 

.2سيارته بالطرق العامة

طابع جبائي يلصق على الرخصة أو الوثيقة اليت يستفيد الشخص من االمتياز الذي ويالحظ بأن دفع الرسوم يكون يف شكل 

.3مينح له

معين الدومني هو ممتلكات الدولة ومنها ما خيضع ألحكام القانون العام، ومنها ما خيضع ألحكام الدومني العمومي: .ج

.4القانون اخلاص

خيصص وم القانون العام،الذي خيضع ألحكاواص املعنوية،األشخومتلكه الدولةاملقصود به كل ماوالدومني العام:·

لدولة من األفراد مقابل استعماهلم اعادة ال تقبض واحلدائق العامة،ولتلبية احلاجات العامة، ومثال ذلك الطرق، املتاحف، املوانئ

هلذه املرافق.

شخص اعتباري حمض وال خيضع للقانون متلكه الدولة من أمالك، وذلك بصفتها ويتكون من كل ماالدومني اخلاص: ·

العام، وبالتايل الدولة هلا حرية التصرف فيه سواء بالرهن أو البيع، ونظرا ألمهيته أصبح حمل اهتمام الدولة، ألنه يدر أرباحا معتربة

.5للخزينة العامة

الغرامات اجلزائية:ولنقديتتمثل هذه اإليرادات يف القروض العامة، اإلعانات، اإلصدار ااإليرادات غري العادية: . 2

ملصاريف أو خمتلف االقروض العامة هي مبلغ من املال حتصل عليه الدولة من طرف األطراف أو القروض العامة: .أ

حددة.املؤسسات املالية مع التعهد برد املبلغ املقترض ودفع الفوائد طوال مدة القرض وفقا لشروط امل

الكافة إيراداااستيفائهتعترب القروض العامة من أهم مصادر اإليرادات العامة للخزينة، فقد حتتاج إليه اخلزينة العامة بعد 

.6العادية لتغطية نفقاا املتزايدة

السلعيلجأ إليه يف حالة استثنائية عندما تصبح الكتلة النقدية أقل منوويقصد به التمويل بالتضخماإلصدار النقدي: .ب

.7اخلدماتو

.18-17، صالسابقرجع املبركان كميلية، مشيين نورية، 1
.39، ص04-767، 01، رقم النشر1999، معهد العلوم القانونية، جامعة عنابة، طاملالية العامة، سلسلة يف دروس االقتصادحسني مصطفى حسني، 2
.18، صاملرجع السابقبركان كميلية، مشيين نورية، 3
.35، صاملرجع السابقحسني مصطفى حسني، 4
.13، صاملرجع السابققادري، أمنة5
.19،صاملرجع السابقبركان كميلية، مشيين نورية، 6
.19، صاملرجع السابقبركان كميلية، مشيين نورية، 7
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عندما ال تتوفر طرق أخرى لتفادي العجز يف امليزانية، تلجأ بعض الدول إىل اإلصدار النقدي، فتعمل على طبع ما حتتاجه من 

.1االقتصاديوتسبب التضخم املايلوأوراق نقدية وإصدار كمية من النقود، مما يفقد العملية قيمتها احلقيقية

.2كمساعدات تقدمها الدول األجنبية للدول الفقرية وذلك نتيجة تعرضها لكوارث طبيعيةتعترب اإلعاناتاإلعانات: .ج

.3حتصل عليها نقداووهي غرامات تضعها السلطة العامة على اجلنايات وأصحاب املخالفاتالغرامات اجلزائية: .د

املطلب الرابع: مهام اخلزينة العمومية.

النقاط التالية:نستطيع حصر مهام اخلزينة العمومية يف 

.ةأمني صندوق الدول: أوال

حتقق اخلزينة عمليات رصد اإليرادات ودفع النفقات ويكون ذلك عن طريق املدراء واملسريين وهم األمر بالصرف ونائب 

قانونية واملحاسبية األمر بالصرف لإلدارة العمومية نسبة للقانون العام والسيما املحاسبة العمومية أن هذه العمليات هي جممل القواعد ال

، وتنبثق من اخلزينة عمليات أخرى تتمثل ما خيص اإليرادات ودفع النفقاتاسترجاعاليت تسري املالية العامة وتتمثل هذه العمليات يف 

تلبية يف حركات مالية تقوم ا يف أي وقت وعرب التراب الوطين واليت ميكن تلخيصها أساسا يف تسيري األموال اجلاهزة حىت ميكنها 

.4حاجيات السيولة لدفع النفقات والتخلص من فائض األموال

.مصريف الدولةثانيا:

، ظة مكونة من إيداعات من املمولنياخلزينة كوا مؤسسة مالية للدولة إال أا حتقق نشاط بنكي بأمت معىن الكلمة وتتمتع مبحف

.5القانون عند املحاسبني العموميني للخزينةيتمثلون يف هيئات مصاحل وخواص عليهم بإيداع أمواهلم مبوجب 

.وظيفة الوصايا التقنيةثالثا: 

كما االجتماعيالضمان صناديق، على املؤسسات املالية أي البنوك، شركات التأمنيتقوم اخلزينة بنوع من الوصايا التقنية

االقتصاديةاملوجودة منذ زمن أو حديث النشأة اليت جاءت نتيجة اإلصالحات االقتصاديةتعمل هذه الوظيفة على املشاريع العمومية 

اجلديدة حيث تتغري هذه الوظيفة باحلراسة واملراقبة ويف هذا الصدد فاخلزينة تقوم باإلشراف والتنظيم وإجراء عمليات تقييمية وحتليلية

.6كما تقترح تصرحيات والتعديالت الضرورية ملشاريعها ومؤسساا

.13، صالسابقرجع املأمينة قادري، 1
.19، صاملرجع السابقبركان كميلية، مشيين نورية، 2
.20املرجع نفسه، ص3
.30، صالسابقرجع املرايس حممد املهدي، 4
.14، صاملرجع السابقأمينة قادري، 5
.31، صالسابقرجع املرايس حممد املهدي، 6
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صندوقها.تسيري توازن رابعا: 

تقوم اخلزينة بتنفيذ عمليات تسيري خزينتها ومجع املدخرات اهلامة ملوازنة حسابات الدولة ويف حالة ما إذا حدث هناك 

ف إىل اختالل يف اخلزينة ومل تتوازن اإليرادات والنفقات فإن اخلزينة تقوم ببعض الوظائف املصرفية اليت تتضمن هلا موارد مؤقتة تضا

:1املوارد املجددة دوما ونلخصها فيما يلي

وجه اخلواص إىل البنوك ميكنهم تتقوم اخلزينة العامة بنفس الدور الذي تقوم به البنوك التجارية حيث عوض :اخلاصةاألموال -

حلسابات املفتوحة لديها ال اوهذا من أجل احلصول على موارد وهو أن وذلك بفتح حسابات اإليداع لديها،اخلزينة. التوجه إىل 

حلسابات املفتوحة هي احلسابات يكون سوى حسابات دائنة مبعىن أن اخلزينة العامة ال ميكن أن تسمح مبكشوف لعمالئها وأهم هذه ا

نة.حيث عن طريق هذا احلساب تصل كل األموال املودعة بالشيك الربيدي إىل اخلزياجلارية الربيدية،

ي سندات تصدرها اخلزينة العمومية وتتمتع هذه األوراق بدرجة سيولة عالية ألن البنوك تستطيع أن ختصمها وهأذونات اخلزينة:-

يف أجل استخالصهاأو تقترض لضماا من البنك املركزي، وتكون خمتلف سندات اخلزينة العامة بالذمم العائمة اليت يستوجب 

.2قصري

واخلزينة.بني البنك املركزي لقد أدخل قانون النقد والقرض منطا جديدا لتنظيم العالقةاملركزي:طلب سلفيات من البنك -

، وهو إذا البنك األول حيث ينفرد مبهمة طابع النقود يداع حيث حيتل قمة النظام النقديبنك اإلحبيث يعترب بنك اجلزائر

من قانون النقد إال أن اخلزينة ميكن أن 78، حيث املادة والقرضبتفويض من الدولة ولقد مت إبعاد اخلزينة وهذا وفقا لقانون النقد 

تسبيقات فقط كحد أقصى وذلك من اإليرادات العادية مليزانية 10تستفيد من تسبيقات بنك اجلزائر خالل سنة مالية يف حدود 

،ينبغي ة أو غري متتالية خالل سنة واحدةلييوم متتا240الدولة املسجلة يف امليزانية السابقة وجيب أن ال يتجاوز مدة هذه التسبيقات 

.3أن تسدد خالل هذه السنة 

املبحث الثاين: اخلزينة العمومية يف اجلزائر.

ا نستعرض كل من تارخيها للخزينة العمومية تاريخ عريق وهذا بتغري الظروف اليت عاشتها قبل وبعد االستعمار ويف هذ

.يةطرق متويلها وكذلك موارد واستخدامات اخلزينة العمومومراحل تطورها والسيولة املتاحة للخزينة 

مراحل تطورها يف اجلزائر.واملطلب األول: ملحة تارخيية عن اخلزينة العمومية

أوال: ملحة تارخيية عن اخلزينة العمومية.

.77ص ،اجلزائران املطبوعات اجلامعية،ديو،" تقنيات و سياسات التسيري املصريف "، خبزاز يعدل فريدة3
.48املادة17_84القانون 2

.42، ص 2008_2007ذكرة ماجستري، ، مدورها يف متويل االقتصاد الوطيناخلزينة العمومية، قاسم عبد الكرمي3
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. 1943-03-04خالل فترة االحتالل الفرنسي للجزائر قامت فرنسا بتأسيس أول خزينة عمومية جزائرية فرنسية يف 

انفصلت اخلزينة العمومية اجلزائرية 1962بعد االستقالل ومت تغيري امسها إىل "الفرع اجلزائري باخلزينة العمومية".1959ويف سنة 

. 19621-08-29عن اخلزينة الفرنسية بتاريخ 

ثانيا: مراحل تطور اخلزينة العمومية يف اجلزائر. 

وىل)، مرحلة تكوين النظام تتمثل يف اخلزينة صندوق الودائع (املرحلة األوأساسيةعرفت اخلزينة العمومية أربع مراحل

الدائرتني البنكية ودائرا العامة (املرحلة املصريف اجلزائري وختفيف الضغط املايل عليها (املرحلة الثانية)، سيطرة اخلزينة العمومية على

الدائرة البنكية (املرحلة الرابعة). الثالثة)، ومرحلة انفصال دائرة اخلزينة العامة من

ميكن أن متثل اخلزينة بصندوق ودائع حلساب مراسلني ذوي صيغة بنكية ): 1966-1962اخلزينة صندوق ودائع (- 1

مع ميزة أن تسيري اخلزينة حلساب هؤالء الزبائن تعترب واجبا وليس اختياريا وبالتايل يلعبون دورا هاما يف مشاكل اخلزينة حيث عرفت 

كل وغري املاليني باستثناء البنوك اخلاصة األجنبيةوشامل فقد مشلت معظم الوكالء االقتصاديني املالينيوهذه املرحلة نظام موسع

.2التعاونيات العامة

ظهر يف هذه املرحلة ): 1970-1966مرحلة تكوين النظام املصريف اجلزائري وختفيف الضغط املايل عليها (- 2

، وأدت هذه املؤسسة املالية اجلديدة إىل تقليص 1966جوان 8) وذلك يف BNAبنك اجلزائري (يسمى الوأول بنك وطين

واختزال عمل اخلزينة العمومية ألا تعترب بنك وطين فيجب عليها توفري التمويل يف اجل قصري لعدة قطاعات خمتلفة منها الزراعي، 

.3بشكل كبريو) على قروض اخلزينة العامةBNAت (التجاري الذي كان يعتمد قبل ظهور هذه املؤسساوالصناعي

تزامنت هذه املرحلة ): 1987-1971دائرا العامة (ومرحلة سيطرة اخلزينة العمومية على الدائرتني البنكية- 3

مليار دينار جزائري، 25مع تكوين خاص لرأس مال حبوايل 1971باملخطط الرباعي األول يف إصالحات متويل االستثمارات سنة 

أمام ضرورة حتديد التمويل النقدي أنشئت اخلزينة العمومية نظام تداول االدخار هذا النظام يسمح هلا بتجميع مصادر مالية ضرورية 

.4ملراحل التراكم

وهنا أصبحت اخلزينة العامة إيل يومنا هذا: -1987مرحلة انفصال دائرة اخلزينة العامة من الدائرة البنكية - 4

. 5تغطية النفقاتوتعترب كهيئة مالية لتحصيلومراسيم حتكمهوديه قواننينظاما قائما بذاته ل

استخدامات اخلزينة العمومية. واملطلب الثاين: موارد

أوال: املوارد املالية للخزينة العمومية.

. 79، صاملرجع السابقعبد احلميد مرغيت،1
.10، صاملرجع السابقبركان كميلية، مشيين نورية،2
.10صنفسه،املرجع3
.79ص2015-2014مذكرة ماستر، جامعة الشهيد محه خلضر، الوادي، سنة ، دور وفعالية الصفقات العمومية يف محاية األموال العامة،ونيسي وليد4
.11، صاملرجع السابقبركان كميلية، مشيين نورية، 5
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وهي كاأليت:املوارد املجمعة: والودائع- 1

حتصل اخلزينة من البنك املركزي.§
.CCPبواسطة وبواسطة شبابيكهاتسيري ودائع حتت الطلب §
هذا يشكل مورد حقيقي للخزينة. وتفتح اخلزينة العامة حسابات للشركات العمومية املحلية§

احلصول على االدخار الصغري تصدر اخلزينة العمومية أوذنات جمسدة ماديا لالكتتاب العام متكنها مناالدخار السائل: - 2

للعائالت. 

رض وطين أو دويل ) قم مبشاريع ضخمة ذات منفعة عامة تلجأ لطلب قرض من املجتمع ( من أجل القياقرض الدولة:- 3

وق املايل.عن طريق حتفيزهم ( إعفاء من اخلزينة، إعفاء عائد القرض ) يرفق هذا بإصدار سندات تطرح يف الس

ي من مصدرين: تتحصل اخلزينة العمومية على املوارد من البنك املركزإىل املؤسسات املالية: ءاللجو- 4

ة، يساعد البنك املركزي اخلزينة العامة بتقدمي قروض مؤقتة أي مصارف اخلزينوعند حدوث اختالل زمين مؤقت بني موارد-
. تتسبيقا

. 1اعدات البنك املركزي اسم قروض للخزينة العامةائي حمدد قي قانون املالية، يف هذه احلالة تأخذ مسوعند وقوع عجز حقيقي-

ثانيا: استخدامات اخلزينة.

املديونية سواء بدفع تسبيقات العقبات اليت تتعلق بتسيريوالنفقات اليت تتعلق بتنفيذ قانون املاليةوهي كل االستخدامات
منح وويل اجلماعات املحليةمتاملال، وهي أيضا تتضمن هي توجد إما جارية أو برأس والبنك املركزي أو دفع عوائد على النفقات

اخلواص ولذلك مساعدات للمؤسسات العامة.وقروض للمؤسسات

استخدامات اخلزينة العموميةو): موارد01اجلدول رقم (
املواردتاالستخداما

oمتويل إدارات الدولة
%90اجلماعات املحلية ·
oاخلواصوقروض للمؤسسات
o العامةمساعدات للمؤسسات

oموارد جممعةوودائع
نقود معدنية·
صكوك بريدية·
أذونات اخلزينة·
املراسلنيوودائع اإلدارة·
o قروض يف السوق املايل
oعالقة مع املؤسسات املالية
الشركات املاليةوالبنوك·
البنك املركزي ·
مؤسسات أخرى·

.35رايس حممد املهدي، مرجع سبق ذكره، صاملصدر: 

.33، صاملرجع السابقرايس حممد املهدي، 1
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السيولة املتاحة للخزينة العمومية.املطلب الثالث: 

. 1تتوقف على مدى سرعة حتول االستخدامات إىل سيولة، وهي نقود سائلة وجاهزة ملعامالت املؤسسةمفهوم السيولة:

هي قدرة عناصر األصول على توفري النقود دون إحداث توقف يف نشاط املؤسسة.ومفهوم املتاحة:

دائرة نقدية مستقلة متكنها من مية من خالل تداول نقودها اخلطية تعترب كامتياز لتسيرياملتاحة للخزينة العموةإن السيول

يت تتم خارج دائرا النقدية لذلك فهي ضمان تنفيذ قوانني املالية دون استعمال النقود القانونية ماعدا فيما يتعلق بعمليات الدفع ال

هذا ال وويل يف ادين احلدودإن اضطرت ذلك فهي تعمل أن يكون هذا التحوتسعي دائما للحد من حتويل نقودها إىل نقود قانونية

حمصلي وحماسبيني عمومينيوخواصواتينطبق فقط بالنسبة ملراسلي اخلزينة العمومية وإمنا مجيع املنخرطني بالدائرة النقدية من مؤسس

ن حساب جاري إىل حساب إىل حتويل األموال مكل هذا من شأنه أن يؤديوغريهم ممن لديهم حسابات بريدية جاريةوالضرائب

ظ مبستوى معني من السيولة ملواجهة أخر دون استعمال نقود البنك املركزي إن هذا التنظيم يف عملية الدفع ميكن للخزينة من االحتفا

من جهري ة نظر مالية كحقوق على ة تعتربكل العمليات اليت تتم خارج دائرا النقدية مبا أن السيولة النقدية املتاحة للخزينة العمومي

الداخلية هلا تأثري على املديونية اليت التسديد اليت تتم ضمن الدائرة النقدية للخزينة من خالل التحويالتواخلزينة فان عمليات الدفع

يتمثل هذا التأثري يف ويةلة النقدالكتوبالتايل فهي تؤثر على النقود الربيديةواخلاصة اجتاه مرتكز الصكوك الربيديةوحتت الطلب

حالتني:

عملية ول يف أجور املوظفني لديهم حسابات بريدية جاريةبافتراض أن اخلزينة سوف تقوم بتسديد نفقة عامة تتمثاحلالة األوىل: -

ول يؤدي قات مدين هذا التحالدفع تستدعي جعل حساب هؤالء املوظفني دائنا مقابل جعل احلساب العمومي املكلف بدفع هذه النف

املواصالت على مستوى الوكالة املحاسبية املركزية. وإىل زيادة رصيد حساب الربيد

لعمومية اجتاه مركز الصكوك ابالتايل تزداد مديونية اخلزينة وو ينتج عن ذلك خلق النقود الربيدية من خالل هذا التحول

ي مكونات الكتلة النقدية.هئع لدى مركز الصكوك الربيدية منه تزداد الكتلة النقدية بنفس املبلغ باعتبار الوداوالربيدية

أن اخلزينة ستقوم بتحصيل إيراد معني وليكن خزينة حيث يقوم املمول بدفعها عن طريق حتويل من ضبافترااحلالة الثانية:-

ينة بنفس املبلغ املحول ومنه املواصالت على مستوى الوكالة املركزية للخزوحسابه الربيدي اجلاري إىل حساب املحاسب العمومي،

تنخفض الكتلة النقدية وهو ما ميكن أن نسجله يف هذا الصدد أن التغيري يف مديونية اخلزينة حتت الطلب له تأثري على اخلزينة العمومية 

.2عل تأثريها غري حمسوسوعلى الكتلة النقدية مبا أن نسبة نقود اخلزينة ضمن املجمعات النقدية ضئيلة مقارنة مع النقود البنكية مما جي

.31، صاملرجع السابقأمينة قادري، 1
.32-31ص،املرجع نفسه2
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املطلب الرابع: طرق متويل اخلزينة العمومية.

التمويل النقدي للخزينة العمومية:أوال: 

يقوم وجيمع فيه كل إيرادات امليزانيةترتكز النظرية التقليدية للخزينة العمومية على دورها ملتعامل مايل للدولة أي أا صندوق

بدفع املصاريف امللزمة على الدولة ملتعامل غري بنكي. 

ا للتمويل، أما التحليل الديناميكي تسيري اخلزينة العمومية الديون العامة باللجوء إىل النظام املصريف لتغطية جزء من حاجيته

بذلك فهي متول نقديا جزء وملعدنيةالنقود اللخزينة العمومية يؤكد على الصفة البنكية هلا حيث يعتربها بنكا بأن هلا إمكانية خلق 

املايل) وض يف السوق النقديضئيل من استخداماا إضافة إىل ذلك فان اخلزينة العمومية حتتوي على موارد عديدة (ودائع، قرو

ساعدات صفتني تخذ هذه املتمنبعها قد يكون نقدي أو مادي كما تتلقى مساعدات من البنك املركزي إىل اخلزينة العمومية حيث 

غري مباشرة.ومساعدات مباشرة

ية البنك املركزي البنك حيث خيصص هلا بند يف ميزانووهي موضوع إنفاق بني سلطات الدولة: مساعدات مباشرة§

تكون كقروض للخزينة العامة.

املفتوحة التنشيطية سوق يف مساعدات البنك املركزي للخزينة وذلك بانتهاج سياسة التتمثل :مساعدات غري مباشرة§

أي سندات يف السوق النقدي.

التمويل املايل للخزينة العمومية:ثانيا: 

إن هذه الطريقة من التمويل يتجسد يف ثالث طرق هي:

املجسدة موضوعيا.وذونات للخزينة العمومية مكتتبة من طرف اخلواصأإصدار §

إصدار قروض الدولة. §

الدخار.ااخلزينة العمومية على احلساب اجلاري من طرف صناديق ذونات أاللجوء إىل ودائع أو اكتتاب §

ويف هذا الشأن نعلم أن اخلزينة العمومية حتتاج عادة إىل أموال لتغطية العجز الناتج عن حتقيق قوانني املالية السنوية احلاجة 

يكون ذلك والذي حتصل به على األمواليبقى للخزينة دراسة األسلوب وائيوللتمويل، تنشأ عن اخللل بني املورد بشكل مؤقت

.1عن طريق اللجوء إىل االدخار علما أن هذا يؤدي إىل حتويل االدخار من السوق

.38-37ص، املرجع السابقرايس حممد املهدي، 1
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): اهليكل العام للخزينة العمومية يف اجلزائر01(الشكل رقم

خزينة املركز الصحي

خزينة البلديات

اجلماركاجلماركاجلماركاملديرية العامة للضرائب

شبكة املحاسبني

وزارة املالية

املديرية العامة للمحاسبة

وكالة املحاسبة املركزية للخزينة ( حماسب رئسي للدولة )

أمني الصندوق الرئيسي

عون املحاسبة للمؤسسات العمومية 

اجلزائرية الوطنية

أمني الصندوق املركزي

عون املحاسبة للمؤسسات العمومية 

اجلزائرية الوطنية

والئي (حماسبني رئيسيني للدولة )أمني48

أعوان املحاسبة لبعض املؤسسات حماسيب اخلزينة حماسب ثانوي للدولة 

العمومية اجلزائرية املحلية

حماسيب املؤسسات العمومية املالية

رؤساء قابضي قابضي الضرائب

الضرائب

حمافظيمفتشي اجلمارك

العقارات 
املكمل للمرسوم واملعدلو2003-01-19املؤرخ يف 03/42املرسوم التنفيذي رقم :املصدر

.املتضمن العالقة بني املحاسبني العموميني1991-09-09املؤرخ يف 91/313التنفيذي رقم 
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.حسابات اخلزينة العموميةواملبحث الثالث: عمليات

تتضمن عمليات اإليرادات، عمليات اليتوندرس بالتفصيل العمليات املالية للخزينة العمومية،مبا أننا يف هذا القسم يهمنا أن 
العمليات التنفيذية.والنفقات

على أساسه تنفيذ هذه العمليات الذيوملزيد من إثراء املوضوع جيدر بنا أن نقف عند عنصر هام يف العمليات املاليةوعليهو 
هي امليزانية العامة.واملالية أال

توي على الوثائق حتاليت ذات األصل األنكلوسكسوين اليت تعرب عن احلافظة BUDGETإذن فامليزانية تعريف لكلمة 
لمة يف اللغة العربية "ميزان".هي ختتلف من معناها عن األصل املشتق منه هذه الكواملتعلقة باملوازنة اخلاصة مبؤسسة أو دولة

وضوعات ال غىن عنها ملختلف معتربة هذه التقديرات كمإيراداا السنويةوحتضر السلطات العامة كل عام مشروع لنفقاا
اد الوطين للدولة املعاصرة.تنظيم االقتصوفعالة لتوجيهوالتقديرات اليت أصبحت كأداة هامةاإليرادات العامة للدولة، تلك

رر لكل جهة حكومية إضافة إذن فامليزانية شكلها القدمي أداة رقابة حيث تظهر فيها أوجه اإلنفاق يف صورة اعتماد مق
آلثارها العديدة اليت ميكن أن نوجزها فيما يلي:

ة سنة قادمة.املصاريف ملدوحتديد لإليراداتوامليزانية أهم دعائم النظام املايلتعترب ماليا:-

االستهالك.واإليرادات للتأثري عل اإلنتاجوتوجيه النفقاتاقتصاديا:-

التشريعية.لسلطة التنفيذية مع السلطة اخلالصة اليت يتطابق ا رأي اومراقبة احلكومة ألن امليزانية مرآاسياسيا:-

.1حتصيل الضرائبوأدة يف يد الدولة من أجل إعادة توزيع الدخولاجتماعيا:-

عمليات اإليرادات.األول:املطلب 

هليئات العامة بغرض تغطية النفقات غريها من اواألموال اليت حتصل عليها الدولةواإليرادات العامة هي جمموع املبالغ النقدية

للدولة موضع التنفيذ.وضع السياسة املالية والعامة

تستمدها من مصادر خمتلفة تبعا لنوع اخلدمات اليت تقدمهاوطائلة من أجل تأدية وظائف معينة،أموالحتتاج الدولة إىل 

دخلة مث إىل الدولة املنتجة انتقاهلا من الدولة احلارسة إىل الدولة املتوالسياسية السائدة يف املجتمع، فتطور الدولةواالقتصاديةللظروف و

زيادة نفقاا العامة حتم وتعدد وظائفهاودور الدولةفاتساعأغراضها،وأنواعهاإىل تعدد وإىل تطور نظرية اإليرادات العامةأدى

مل تكف لتغطية عائدات البترول إذا والدولةأمالكدخل والرسوموكالضرائب2فاإليرادات العامة التقليديةضرورة زيادة إيراداا،

اإلصدارات النقدية. وكالقروضمن اإليرادات العامةأخرىأنواعكل النفقات العامة تلجأ الدولة إىل 

إكراه للحصول وا من سلطة جربهلوتعتمد الدولة على مصادر خمتلفة للحصول على إيراداا العامة، فهي تلجأ إىل استعمال ما 

الغرامات.والرسوموتقوم الدولة بتحصيل الضرائبهكذا وعلى ما حتتاجه من إيرادات،

.15، ص1992، ديوان املطبوعات اجلامعية، الطبعة الرابعة، وهران كتاب اقتصاديات املالية العامةصاحل الرويلي، 1
.53، صاملرجع السابقمنصور ميالد يونس، 2
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التشريعات اخلاصة ولقواننيجباية اإليرادات تلجأ إىل تقديرات السنوات السابقة كذلك اوو لكي تقوم الدولة إىل حتصيل

من بني القواعد اليت حتكم يف جباية اإليرادات العامة ما يلي:وبتنظيم القطاع العام

مثال حتقيق العامة،له مدين للسلطة حتققت الواقعة اليت تولد الدين الضرييب يف ذمة املكلف حبيث جتعإذاال حتصل الضرائب إال-

التجارية.وربح فيما خيض الضرائب على األرباح الصناعية

صاحل العامة.ا لتعطيل سري املهذا تفاديوإن املنازعة يف دين ضريبة من الضرائب ال يوقف دفعها بل انه يستلزم الدفع أوال-

أقساط.تكون دفعة واحدة أو على أنطرق اجلباية اليت ميكن وجيب مراعاة مواعيد-

لدولة ال تعتمد على مصدر واحد لإليرادات ، ولكن ااملوارد اخلاصة باخلزينة من خالل املهام اليت يقوم ااملالية توفرييتوىل وزير -

العامة. ملاذا..؟

نها لدافعني أساسني:مذلك أن الدولة ال تعتمد على مصدر واحد لإليرادات مراعاة والسؤالتكون اإلجابة على هذا 

ü:ا، الدافع األولا بسهولةاالحتفاظأييتعلق األمر بضمان مرونة إيراداكلما دعت احلاجة إىل وبالقدرة على زياد

كان الدولة تعتمد على مصدر واحد ستفقد تلك املرونة،إذا أن تعدد مصادر اإليرادات يعينها على ذلك، أمااملؤكدمن وذلك

.1اجتماعية يستحسن جتنبهاوفسيسبب هذا عبئا كبريا على األشخاص مما يؤدي إىل إثارة املشاكل اقتصاديةبالتايلو

üاملالئمة واألساليب الالزمةضرورة حتديدولتنوع املصادر فهو راجع لنوع اخلدمات اليت تقدمها الدولة:الدافع الثاين

العامة اليت تقوم الدولة احلاجاتباختالفختتلف وتغطية تكلفتها، فاخلدمات اليت تقدمها الدولة متنوعةوأمثاالكل منها لتحصيل 

بإشباعها.

اإليرادات:مبدأ عدم ختصيص 

من إيرادات الدولة لتغطية نفقة معينة، بل تدخل كل اإليرادات إىل اخلزينة العمومية إيرادويقضي هذا املبدأ أنه ال خيصص أي 

لو خصصت إيرادات معينة لتغطية نفقات خاصة ا ألنهذلك ومث توزع بعد ذلك حسب احتياجات كل مصلحة،بدون ختصيص

تصبح بعض أخرىمن جهة وبذير يف اإلنفاقالتومالية ضخمة مما حيثها على اإلسرافباعتماداتألصبحت بعض املرافق تتمتع 

.2رسالتهاأداءرأس املال الضروري الذي يكفيها للقيام مبهامها مما جيعلها تتعطل عن إىلتفتقر املرافق

يل:التاورغم األمهية البالغة هلذا املبدأ جرى العرف على خمالفته يف بعض احلاالت املمثلة يف 

بالتايل واملوصي،ملتربع أو إيرادات ااحترامأوصى ملصلحة معينة فيتعني على الدولة أويف حالة ما إذا تربع شخص معني ·

الوصايا.وفهي ختص اهلبات

هذا ما وأخرى،ه الدولة من أجل متويل مشروع معني فال جيوز أن تصرف حمصول هذا القرض ألجل أوجاقترضتإذا ·

التخطيط.تقتضيه قواعد 

.54ص املرجع السابق، منصور ميالد يونس، 1
.17، صاملرجع السابقحسني صغري، 2
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مثلما هو االقتصاديةملشاريع إىل ختصيص بعض املوارد اخلاصة بالدومني لتغطية نفقات اوقد تدعو سياسة التنمية الوطنية·

ة للنفط يف اجلزائر.سباحلال بالن

مثل بعض العمليات لصاحل فئة فرضية مالية تدفع من طرف البعض أوعموما ال يوجد ما مينع الدولة من إنشاء حق و·

ننبه إىل و،لصاحل تشغيل الشباب أو العمال املسرحيني بسبب تطهري املؤسسات الكاسدةاجتماعية معينة كاحلقوق اليت حتصل عليها 

.1لإليراداتعدم التخصيص انه ال يصبح قاعدة در مبدأأيهذا اإلجراء هو مؤقت فقط إن

.عمليات النفقات:املطلب الثاين

ذا الصدد يراقب تسجيل هيف و،قبل اآلمر بالصرفاألمر بصرفها من وتصنيفهاوتتكلف اخلزينة العمومية بدفع النفقات

يف حالة عدم توفر الشروط وعية الدينإثبات شروضبطها ماديا بإثبات خطة اخلدمة املنفذة من طرف املصلحة املسريةوالنفقة بامليزانية

.بالصرفرحمفز لآلموالقانونية املالئمة لتسليم الدين ميتنع املحاسب عن الدفع مربرا ذلك بتصريح مكتوب

مريني بالصرف مطالبون بإحضار اآلوالسماح هلا بتحقيق ذلكوإن اخلزينة جمربة على إنشاء وضعية سرية للنفقات املقبولة

.2يوم من كل شهر25يتجاوز احلواالت يف أقصى اجل ال

يلتمس جتاوز هذا وجديديأمر بالصرف منكان هناك رفض ائي للنفقة من طرف اخلزينة ميكن لآلمر بالصرف أنأما إذا

كان قرار التنازل مربرا بإحدى ا، إال إذالرفض ويف هذه احلالة املحاسب مطالب بقبول النفقة حتت املسؤولية اخلاصة لآلمر بالصرف

:الوسائل التالية

.عدم وجود قروض·

.خاصية غري حمررة للتسديد·

.غياب تأشرية الرقابة املالية·

قات اإلجبارية املنصوص ميكن إعادة استعماله لتغطية النفو،ري ذي موضوع خالص السنةاعتماد يصبح غإلغاء أيوميكن 

ن حتدد إال بوجود اعتمادات بامليزانية لإذا نفقات الدولة ، عليها قانونا حسب طبيعة امليزانية ووفقا للشروط املحددة عن طريق التنظيم

ب أن يفحص الزيادة على وجود على املحاس،امليزانية للجماعات املحلية األخرىووجود تزامين للسيولة فإذا تعلق األمر بتنفيذ 

.اعتمادات تلك املتعلقة بوفرة الصندوق

نفقات التسيري.أوال: 

:أبواب هي على التوايلجتمع نفقات التسيري يف أربعة

.النفقات املحسوبة من اإليراداتوأعباء الدين العمومي.1

.114، صالسابقاملرجع حسن الصغري، 1
.68، ص1998بساعد علي، املالية العمومية، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،2
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.ختصيصات السلطة العمومية.2

.النفقات اخلاصة بوسائل املصاحل.3

.التدخالت العمومية.4

ويف جمموعها تكون االعتمادات إما وقتية أو حصرية ، ينبغي أن تربر االلتزامات الالزمة لتغطية نفقات التسيري يف كل سنةو

اتفاقيات مربرة أوتشريعية أحكاميكون هلا فضول مميزة تستعمل االعتمادات التقييمية للوفاء بديون الدولة النامجة عن وتقييميةأو

الرسومواإلعفاءات من الضرائبوتسديد املبالغ املحصلة من غري حقوالتعويضات املدنيةوقانونا كما تطبق على تكاليف العدالة

:الدولة النفقات التاليةاملبالغ املستردة تعترب ديناو

oالنفقات املتعلقة بالدين العمومي.

oالربح اليت تقع على عاتق الدولةواملعاشات.

حتسم النفقات اليت تطبق عليها االعتمادات التقييمية عند االقتضاء من حساب يفوق مبلغ التخصيص املسجل يف الفصول 

وإذا ما تبني يف غضون النفقات من االعتمادات الوقتية إال يف حدود االعتمادات املفتوحةميكن أن يؤمر بدفع املتعلقة ذه النفقات ال

السنة إن هذه االعتمادات غري كافية ميكن إمتامها باقتطاعات من االعتماد اإلمجايل املناسب. 

خصصة للمستخدمني إال يف فصول جيوز القيام بالنسبة مليزانية التسيري بأي اقتطاع من الفصول اليت تتضمن النفقات املال-

.أنواع أخرىتتضمن 

:"االستثمار"نفقات التجهيز:ثانيا

:هي االعتمادات املفتوحة لتغطية نفقات االستثمار الواقعة على عاتق الدولة وهي يف ثالثة أبواب

. االستثمارات املنفذة من قبل الدولة.1

.إعانات االستثمار املمنوحة من فبل الدولة.2

بالرأمسال.أخرىنفقات .3

يرخص واملخصصة للنفقات مبوجب قانون املالية باستثناء التمويل الذايتوحيدد التوزيع بني القطاعات باالعتمادات املفتوحة

.متويل االستثمارات املخططة من املخطط السنوي

كما ميكن للوالة أن يقوموا ضمن حدود اعتمادات الدفع املوضوعة ،ويتم إدخال تغريات على هذا التوزيع عن طريق التنظيم

.ضمن نفس القطاعإىل أخرذلك بنقلها من فصل وحتت تصرفهم بإدخال تعديالت على توزيعها

كذا احلصص و،كما ميكن هلم القيام بتحويالت بني قطاعني حسب نسب حيددها قانون املالية توضع اعتمادات امليزانية

املقررة حتت تصرف املستفيدين إما مباشرة أو عن وتسبيقات اخلزينة املخصصة لتمويل االستثمارات املخططوقروضالسنوية لل

.طريق املؤسسات املالية
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نشاط وضمان متويل االستثمارات املخططة للمؤسسات العمومية مبا فيها استثمارات التجديد اعتبارا لطبيعة االستثمارات

املؤسسة بواسطة ما يلي:

.األخرىاملؤسسات املالية وقروض على املدى الطويل متنح موارد االدخار اليت حتصلها اخلزينة.1

.اإلصدارقروض مصرفية ميكن حسمها لدى مؤسسة .2

املؤسسات مع مراعاة التوازنات املالية اخلارجية وفقا إلجراءات والبنوكومسامهات خارجية معبأة من قبل اخلزينة العمومية.3

التنظيمحتدد عن طريق

العمومية.األموال اخلاصة للمؤسسات .4

بالدولة.ائية عند االقتضاء من امليزانيات اخلاصة مسامهات.5

عمليات خارج العمومية،املؤسسات واملجموعاتيف امليزانية امللحقة،أخرى تتمثل امليزانية العامة هناك ميزانياتإىلباإلضافة

.امليزانية

.عمليات التنفيذالثالث:املطلب 

-84بالصرف واملحاسبون العموميون تنفيذ امليزانيات والعمليات املالية وفقا للشروط املحددة يف القانون رقم اآلمرونيتوىل 

املتعلق بقوانني املالية.1984املؤرخ سنة 17

يتم تنفيذ امليزانيات والعمليات املالية كالتايل: 

إجراءات اإلثبات والتصفية والتحصيل ونقصد باإلثبات هو اإلجراء الذي يتم مبوجبه فمن حيث اإليرادات عن طريق -

تكريس حق الدائن العمومي.

بتحصيلها.أما تصفية اإليرادات فنعين ا حتديد النفقات الصحيحة للديون الواقعة على املدين لفائدة الدين العمومي واألمر -

العمومية.وجبه إبرام الديون واملقصود ذا األخري اإلجراء الذي يتم مب

أما من وجهة النفقات فتكون عن طريق إجراءات االلتزام والتصفية واألمر بالصرف حترير احلواالت والدفع.-

يعيد االلتزام اإلجراءات الذي يتم مبوجبه إثبات نشوء الدين، والتصفية يقصد ا التحقيق على أساس الوثائق احلسابية -

من النفقات العمومية أما األمر بالصرف أو حترير احلواالت فهي إجراء يؤمر مبوجبه دفع النفقات العمومية، وحتديد املبلغ الصحيح

والدفع إجراء يتم مبوجبه إبرام الدين العمومي.

ذه املالية وامليزانية للدولة يقوم ا أشخاص تابعون هليئات عمومية تابعة للدولة، وذلك يتعني القيامالعملياتإن تنفيذ 

وذلك مبراعاة أهداف ومبادئ القانون، فهم يتصرفون باسم الدولة ويتحملون كامل املسؤوليات يف ، العمليات على أحسن وجه

.حدود ما رخص هلم من قروض وما أوكل هلم من مهام ووظائف إدارية تقنية كانت أو حماسبية
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حسابات اخلزينة.املطلب الرابع:

اخلزينة:أوال: طريقة تنظيم حسابات

ليت يقوم املحاسب العمومي اتعتمد جمموعة حسابات اخلزينة على طريقة ترقيم خاصة للتمييز بني خمتلف العمليات التالية 

سجالت املحاسبة من أجل فهم طريقة قراءة حسابات اخلزينة.وبتسجيلها يف دفاتر

لطبيعة املتماثلة يف حساب جتميع العمليات ذات اوتعتمد طريقة ترقيم حسابات اخلزينة على الترقيم التسلسلي، حيث يتم

هي:وحتت عنوان واحد، حبيث تقسم حسابات اخلزينة إىل ثالث أقساموموحد

يعتمد نظام املحاسبة يف تسجيله للعمليات املالية للدولة، على مدونة احلسابات اليت هي عبارة عن جمموعة احلسابات: - 1

اليت تقوم ا اخلزينة العمومية لتقييد العمليات املالية املنجزة من طرف اخلزينة العمومية من جدول يضم احلسابات اخلاصة بالعمليات 

.1أجل إحكام الرقابة على املال العام

): جمموعة حسابات اخلزينة.02(اجلدول رقم

احلساب 
اخلاص

احلساب 
الفرعي

اسم 
املجموعة

احلساب الوضعيةاملحاسب
املقابل

حركة 
احلساب

املالحظات

Source : Ministère de finance, nomenclature des comptes du trésore, direction général de
trésore, 1992, p03.

خانات:08هذا اجلدول مقسم إىل مثاين 

ئيسي.تضع رقم احلساب الرواخلانة األوىل تسمى باحلساب اخلاص-

احلساب الفرعي للحساب اخلاص.تضم رقم واخلانة الثانية-

خلانة الثالثة فتحتوي على عنوان أو اسم جمموعة احلسابات سواء أكانت حسابات عامة أم خاصة.ا-

هو املحاسب العمومي املكلف بتسيري احلساب.اخلانة الرابعة تبني من-

الت اإلحصائية العشرية املعدة.اخلانة اخلامسة توضح عدد احلا-

السادسة فتبني احلساب الذي يعمل مع احلساب الفرعي طبقا لقاعدة القيد املزدوج._ اخلانة 

خلانة السابعة واليت تلزم بتربير احلساب يف إحدى حاالته الثالث، إما مدين، دائن أو الرصيد معدوما-

واء قوانني، مراسيم، تعليمات، ساب املعين ساألخرية حتتوي على مالحظات تبني املرجع القانوين لفتح احلواخلانة الثامنة-

املخولني مبسكه.وطريقة عملهوإجراءات..... حتدد طبيعة

.3-2، صاملرجع السابقمسعي حممد، 1
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اليت بدورها تتفرع وتضم حسابات املدونة تسع جمموعات من احلسابات، كل جمموعة مقسمة إىل عدد من احلسابات العامة

كل جمموعة وونة على حسابات يف شكل جمموعاتتشمل املدوإىل حسابات رئيسية هي األخرى كذلك تتفرع إىل حسابات فرعية،

:1ختتص بتسجيل نوع خاص من العمليات وهي كما يلي

املحفظة املجمعة.وتضم املجموعة األوىل حسابات عمليات الصندوق·

تضم املجموعة الثانية احلسابات املتعلقة بعمليات املوازنة.·

اخلزينة.تضم املجموعة الثالثة احلسابات املتعلقة بعمليات ·

مراسلي اخلزينة.وتضم املجموعة الرابعة احلسابات املتعلقة باألطراف األخرى املتعاملة·

تضم املجموعة اخلامسة حسابات عمليات للترتيب.·

تضم املجموعة السادسة حسابات النتيجة.·

تضم املجموعة السابعة حسابات الديون املضمونة من طرف الدولة.·

ات حقوق الدولة.تضم املجموعة الثامنة حساب·

تظهر يف امليزان العام حلسابات اليت ال تتعلق مبحاسبة األموال والووهناك جمموعة تاسعة تسمى حبسابات القيم غري الفاعلة

اخلزينة، وإمنا توضع يف ميزان خاص يطلق عليه باملحاسبة اخلاصة.

شكل احلساب العام من الثمانية، حيث يتهو تقسيم فرعي لكل جمموعة من جمموعات حسابات اخلزينةاحلساب العام: - 2

م، أما الرقم الثاين فيمثل تفرعات الرقمني األوليني لكل حساب، الرقم األول ميثل جمموعة احلسابات اليت ينتمي إليها احلساب العا

.91إىل 10اليت تتفرع من واحلساب العام

الفردية لكل عملية مالية حبيث ومتثل احلسابات املشحونةاليت وهي احلسابات الفرعية للحساب العام،:احلساب الثانوي- 3

ميكن يف حالة الضرورة متديد تفرع احلساب الثانوي إىل وتنوع العمليات املسجلة،وختتلف ة تتفرع هذه احلسابات باالختالف

.2ثالث أرقام نظامية من أجل التسجيل الدقيق لكل العمليات

:3) أصناف وهي كاأليت05وتشمل مخسة (ثانيا:تصنيف حسابات اخلزينة: 

سجل هذه تعلى أن 17/07/1984الصادر يف 84/17من فانون رقم 54نصت املادة احلسابات التجارية: - 1

ملبالغ املخصصة لتنفيذ االنفقات ويف هذا احلساب من حيث اإليرادات301احلسابات عن طرق فتح تفرعات للحساب الفرعي رقم 

ذا النفقات املخصصة.ي أو جتاري تقوم ا املصاحل العمومية التابعة للدولة بصفة استثنائية كعمليات ذات طابع صناع

1 Ministère de finance, textes relatifs a la comptabilité publique, tome 01, direction général de comptabilité, 2005,
p 181-195.

، مذكرة ضمن متطلبات نيل شهادة املاجستري يف نظام املحاسبة العمومية اجلزائري اخلاص بتنفيذ العمليات املالية للدولة وأفاق إصالحهشالل زهري، 2
.53-52، ص2002-2001سنةالعلوم االقتصادية، فرع نقود و مالية، جامعة اجلزائر،

.42، ص2012، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 2ء، جزمبادئ االقتصاد النقدي و املصريفعبد القادر خليل، 3
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تدرج يف حسابات التخصيص العمليات املمولة 84/17حسب املادة املقضي قانون رقم حسابات التخصيص اخلاص:- 2

ابات التخصيص لتخصص اخلاص حبصة مسجلة يف ميكن أن تتم حسوبواسطة املوارد اخلاصة على أثر إصدار حكم يف قانون املالية

امليزانية العامة ضمن احلدود املبنية يف قانون املالية.

يتعلق اآلمر بالتسبيقات اليت متنحها الدولة لصاحل 84/17من قانون رقم 58نصت املادة حسابات التسبيقات:- 3

يتم تسديد هذه وود االعتمادات املفتوحة هلذا الغرضاملؤسسات ذات الطابع اإلداري يف حدواجلماعات املحلية مثل البلديات

التسبيقات يف أجل أقصاه سنتني دون فائدة.

تدرج يف هذه احلسابات القروض املمنوحة من طرف الدولة يف إطار االعتمادات املفتوحة هلذا : حسابات القروض- 4

ميكن التمييز واملصرفيةومن تلك املقررة يف املؤسسات املاليةاليت غالبا ما تكون أقلوالغرض ومع استفادا من الفوائد املطبقة عليها

لعدة أنواع من القروض كالتايل:

قروض اخلزينة العمومية لقطاع السكن.·

قروض اخلزينة العمومية للقطاع الزراعي.·

قروض اخلزينة العمومية للقطاع االقتصادي.·

قروض أخرى ( قروض للموظفني ).·

للحكومات األجنبية اليت يتوىل العون املحاسيب املركزي للخزينة مهمة متابعة تسديد هذه القروض قروض اخلزينة العمومية ·

حبيث يتم فتح حسابات فرعية حلسابات القروض لكل اتفاقية على حدا بعد املصادقة عليها.

ليات املنجزة على أن تدرج العم84/17من قانون رقم 61املادة نصت حسابات التسوية مع احلكومات األجنبية: - 5

تطبيقا لالتفاقيات الدولية املصادق عليها قانونا يف حسابات التسوية مع احلكومات األجنبية.
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خالصة الفصل

اتضح من خالل دراستنا هلذا الفصل أن اخلزينة العمومية هي صراف مايل للدولة حبيث حتافظ عل توازا املايل أي إيراداا 

من خالل تعرفها نكون وكالبنك أو الصندوقاباستعمال عدة أدوات مالية يقومون مبساعدا يف تسيري أمواهلهذا ويساوي نفقاا

تنشيط املشروعات مما وقد وصلنا إىل أن اخلزينة هلا أمهية بالغة كمسامهتها يف تسيري السيولة النقدية بتشجيع على زيادة اإلنتاج

كما وتكون هنا الدولة حققت دور كبري يف تغطية نفقاا،ومنها تزيد مواردهاوالدولةيؤدي إىل الزيادة يف األرباح تعود على 

املحاسب العمومي.والرقابة عليها كل من اآلمر بالصرفوتنفيذ امليزانية العامةوتوضح لنا أيضا أن هناك أعوان مكلفني بتسيري



ميدانية لخزينة ما  الدراسة  الثالث: الالفصل  

-برج الغدير–بين البلديات  
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متهيد الفصل

دورها ومبادئها اليت من خالهلا يتم تنفيذ عمليات اخلزينة العموميةويف اجلزائرعلى موضوع املحاسبة العموميةبعد التعرف

ذلك من خالل التعريف خبزينة ما بني وتسيري أموال الدولة يف اجلانب النظري، سوف نتطرق يف هذا الفصل إىل اجلانب التطبيقييف 

ذلك من خالل وإبراز عمليات اخلزينةواهليكل التنظيمي هلاواخلزينةتوضيح مهامو-برج الغدير، برج بوعريريج –البلديات 

.-برج الغدير–لى مستوى خزينة ما بني البلديات الدراسة امليدانية اليت متت ع

وذلك من خالل مبحثني:

vاملبحث األول: تقدمي ميدان الدراسة.

vاملبحث الثاين: دراسة حتليلية ألداء اخلزينة العمومية لبلدية برج الغدير.
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املبحث األول: تقدمي ميدان الدراسة.

املطلب األول: نشأة خزينة برج الغدير.

حيث مت حتويلها من دائرة رأس الواد إىل دائرة برج الغدير، كانت تسمى 1985مت إنشاء قباضة الضرائب املختلفة سنة 

قسمت إىل قباضة الضرائب 1996كانت تشمل قباضة الضرائب واخلزينة والبلدية، ويف سنة بقباضة الضرائب املختلفةاكآنذ

حتتوي خزينة برج الغدير على ستة أقسام البلديات واليت هي موضوع حبثنا،ما بنيخاصة بتحصيل خمتلف الضرائب والرسوم وخزينة 

قسم ،قسم فرعي للمحاسبة والصندوق، قسم فرعي للتسديداملؤسسات املسرية، وللنفقاتفرعيأو مصاحل حبيث يوجد قسمفرعية 

للتحصيل وأخريا قسم فرعي للمتابعات واملنازعات وهذا حسب املرسوم التنفيذي قسم فرعي، فرعي حلساب التسيري واألرشيف

املتعلق 1991سبتمرب 7املؤرخ يف 313-91يعدل ويتم املرسوم التنفيذي رقم ،2003يناير سنة 19املؤرخ يف 42-3رقم 

بإجراءات املحاسبة اليت يقوم ا اآلمر بالصرف تسري خزينة برج الغدير حاليا من طرف السيد أمني خزينة البلدية الذي مت تعيينه من 

طرف وزارة املالية.

املطلب الثاين: اهليكل التنظيمي خلزينة برج الغدير.

)-01-أوال: اهليكل التنظيمي. (أنظر إىل امللحق رقم

الغديرج): اهليكل التنظيمي خلزينة بلدية بر02الشكل رقم (

بناءا على وثائق مقدمة من طرف اخلزينة.البتنيمن إعداد الطاملصدر: 

أمني خزينة البلدية 

الوكيل املفوض

قسم فرعي 

للمتابعات و 

املنازعات

قسم فرعي 

للتحصيل

قسم فرعي 

للمحاسبة و 

الصندوق

قسم فرعي 

للنفقات و 

املؤسسات 

املسرية

قسم فرعي 

للتسديد

قسم فرعي 

حلساب التسيري 

و األرشيف



-رج الغدیرب–دراسة المیدانیة لخزینة ما بین البلدیات الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالثالثالفصل

51

ثانيا: حتليل اهليكل التنظيمي:

أمني اخلزينة: 

البلديات برج الغدير حيث توضع حتت وصايته ويسمى أيضا بقابض اخلزينة ما بنيالشخص املسؤول عن إدارة خزينة 

يساعده يف ذلك وكيل مفوض من أهم وظائفه ما يلي:

تسيري وتنسيق العمل بني املوظفني.-

حتصيل اإليرادات ودفع النفقات.-

اإلشراف على صحة احلسابات املسجلة.-

:الوكيل املفوض

اخلزينة يف حالة غيابه أو غري ذلك ولكن يستخدم هذه الصالحيات يف احلدود اليت نص موظف خيول له صالحيات أمني

.عليها القانون أي أنه ال ميكنه اختاذ قرارات مصريية يف حق املوظفني أو يف حق العمل

مايو سنة 11املوافق لـ 1411شوال عام 26املؤرخ يف 129-91من املرسوم التنفيذي رقم 10تطبيقا ألحكام املادة 

صالحياا.واملتمم، يهدف هذا القرار إىل حتديد تنظيم خزائن البلدياتو، املعدل1991

كل قسم فرعي له دور خاص به:وتتكون خزينة البلدية لربج الغدير من ستة أقسام فرعيةو

املؤسسات املسرية.والقسم الفرعي للنفقات. 1

تتضمن مايلي:و129-91من املرسوم التنفيذي رقم 3نصت املادة 

التحقق منها.والتكفل اواستالم احلواالت املصدرة يف إطار تنفيذ ميزانيات البلدية طبقا للتنظيم املعمول به-

عمليات نفقات حساب الدولة.-

باخلزينة البلدية استالم احلواالت املصدرة يف إطار تنفيذ ميزانيات املؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري امللحق تسيريها املحاسيب-

التحقق منها.والتكفل اوطبقا للتنظيم املعمول به

رفضها.وقبوهلاوإعداد اإلحصائيات املتعلقة بإصدار احلواالت-

مسك بطاقية الصفقات العمومية.-

القسم الفرعي للتسديد.. 2

تتضمن مايلي:و129-91من املرسوم التنفيذي رقم 4نصت املادة 

املؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري امللحق تسيريها املحاسيب خبزينة البلدية.ومادات ميزانيات البلديةمسك حماسبة اعت-

اإليرادات.وحتقيق وكاالت الصرفومراقبة-

تصفيتها.وقيد التحويالت اليت هي حمل إعادة التخصيص-

أوامر الدفع.وإصدار صكوك الدفع-
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التحويل.السهر على قانونية عمليات -

تصفيتها.وقيدهاوضمان توقيع سندات الدفع املؤشرة-

الصندوق.والقسم الفرعي للمحاسبة. 3

تتضمن مايلي:و129-91من املرسوم التنفيذي رقم 5نصت املادة 

مومية ذات املؤسسات العوالنفقات املنجزة يف إطار تنفيذ ميزانيات البلديةومسك الوثائق اليت تسمع بقيد عمليات اإليرادات-

الطابع اإلداري امللحق بتسيريها املحاسيب خبزينة البلدية.

الدفع نقدا للسندات املخصص دفعها لصندوق خزينة البلدية.-

تسليم واإليرادات املقيدة يف كتابات اخلزينةواملتعلقة مبختلف الصكوكوحتصيل املبالغ املدفوعة نقدا أو عن طريق الصكوك-

إيصاالت ا.

الوقوف اليومي للصندوق.-

إعداد كشف يومي لعمليات املركز املحاسيب.-

إعداد ميزان احلسابات.والوقوف الشهري لكتابات املركز املحاسيب-

إعداد الوثائق اإلحصائية الدورية املوجهة خلزينة الوالية التابعة هلا.-

األرشيف.والقسم الفرعي حلساب التسيري. 4

تتضمن مايلي:و129-91املرسوم التنفيذي رقم من 6نصت املادة 

املؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري امللح بتسيريها املحاسيب خبزينة البلدية.وإعداد حسابات التسيري السنوية للمركز املحاسيب-

حفظها.والبلديةاملؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري امللحق بتسيريها املحاسيب خبزينةومسك أرشيف اخلزينة-

القسم الفرعي للتحصيل.. 5

تتضمن مايلي:و129-91رقم يالتنفيذممن املرسو7نصت املادة 

أوامر اإليرادات املصدرة من األمر بالصرف املختص.والتكفل بسندات التحصيل-

التكفل باألوامر الصادرة فيما خيص الضرائب اليت يقع حتصيلها على عاتق خزائن البلدية:-

الرسم العقاري.·

لية.· الرسم اخلاص برفع القمامات امل

العمران.والتجزئةوإصدار شهادات املطابقةوالتهدميوتقييم األراضيوالرسم اخلاص برخصة البناء·

اللوحات املهنية.والرسم اخلاص بامللصقات·

الرسوم البيئية.·

احلقوق األخرى ذات الدفع الفوري.·
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األوامر اليت تتكفل ا اخلزينة.وحتصيل سندات التحصيل-

املنازعات.والقسم الفرعي للمتابعات. 6

تتضمن مايلي:و129-91من املرسوم التنفيذي رقم 8نصت املادة 

إجراء التحصيل اإلجباري طبقا للتنظيم املعمول به.-

جملس املحاسبة.والتوايل عن وزير املاليةالتكفل بالسندات إجبارية التنفيذ وكذا بقرارات وقوف باقي احلسابات الصادرة على -

إعداد الوضعيات الشهرية للتحصيل.-

إعداد بيانات باقي التحصيل.-

خزينة برج الغدير.املطلب الثالث: مهام

منها:تتوىل خزينة ما بني البلديات لربج الغدير عدة مهام 

واملوردين.البلديات املتعلقة بالعقود بنيمراقبة املبالغ اإلمجالية-

.تنفيذ األمر بالصرف وقبض اإليرادات-

.مسك بطاقة الصفقات العمومية-

السهر على قانونية عمليات التحويل.-

حتصيل املبالغ نقدا وعن طريق الصكوك املتعلقة ملختلف الرسوم واإليرادات املقيدة يف كتابات اخلزينة وتسليم إيصاالت ا.-

املحاسيب.إعداد كشف يومي لعمليات املركز -

هلا.إعداد الوثائق اإلحصائية الدورية املوجهة خلزينة الوالية التابعة -

إعداد الوضعيات الشهرية للتحصيل وبيانات باقي التحصيل.-

.البلديةمسك أرشيف اخلزينة واملؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري كملحق لتسيريها املحاسيب خلزينة -

املبحث الثاين: دراسة حتليلية ألداء اخلزينة العمومية برج الغدير.

امللفات.واملطلب األول: سري اإلجراءات

العمليات يف خزينة ما بني البلديات برج الغدير وفق عدة دفاتر:وتتم اإلجراءات

1 .) H1 األموال عن طريق األمر دفتر يومي يتم فيه حتصيل الصندوق: لمدا خيدفتر 53) /ول: حـاألالفرع

)-02-(أنظر إىل امللحق رقم.caisse recetteة الدفع باألموال السائلوبالتسديد

حيتوي هذا الدفتر على عدة بيانات:
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بيانات الصفحة اخلارجية:-

املديرية الوالئية للضرائب قدميا املديرية اجلهوية للخزينة حديثا.·

البلديات.ما بنيقابضة الضرائب برج الغدير قابضة·

.H1دفتر مداخيل الصندوق·

الرقم التسلسلي للدفتر.·

اليمىن للصندوق، اليسرىووتكون فيه وصالت على احلافتني اليمىنأعمدةهي عبارة عن جدول حيتوي على بيانات داخلية:-

الصندوقأمنيخمتومة من طرف وتكون ممضاةأناليسرى جند سلم لدافعي الضرائب غري و

للمخالصة:الوصل -

الرقم التسلسلي للوصل.·

قبض من طرف السيد.·

املبلغ.·

اإلخضاع.نظام ·

الضريبة.مبلغ ·

التامني.غرامة ·

املجموع.·

2 .H2الشيكات البنكية لمدا خيدفترjournal axis haire de banque recette:

بيانات هذا الدفتر هي نفس ، البنكيةدفتر خاص بالشيكات البنكية تسجل فيه كل عمليات التحصيل عن طريق الشيكات 

)-03-(أنظر إىل امللحق رقمالوصل ال يسلم لدافع الضريبة.وماعدا اسم الدفترH1بيانات 

3 .H3 الربيديةدفتر مداخيل الشيكاتccp recette:

إلدارة ال اأنهذا نظرا إىلويضم كل املداخيل املتأتية عن طريق شيك بريدي، حيتوي على وصالت على حافته اليمىن فقط

)-04-(أنظر إىل امللحق رقم . تسلم وصال إال بعد مراقبة الشيك الربيدي على مستوى مصلحة الصكوك الربيدية

4 .H4دفتر العمليات الداخليةjournal axis haire des préparation diverse:

يلي:يتضمن هذا الدفتر كل العمليات اليت تتم داخل اخلزينة حيث يتم تسجيل فيه ما

البنكية املرسلة .والشيكات الربيدية-

البنكية املورودة .والشيكات الربيدية-

حسابات امليزانية الشهرية.-

)-05-(أنظر امللحق رقم تسجيل كل التعويضات املدفوعة للمكلفني.-
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5 .H5 دفتر نفقات الصندوقjournal axis haire de caisse dépenses:

يسجل فيها كل العمليات اليت ، دج أو يساويها1000احلواالت اليت مبلغها اقل من وكل الفواتريخيص هذا الدفتر تسديد 

)-06-(أنظر امللحق رقم تتم نفدا أي بواسطة الصندوق (خاص باملوزعني).

6 .H6نفقات احلساب اجلاري للخزينة ودفتر إيراداتjournal axis haire de ccp dépense:

يتم فيه املقارنة بني رصيد اخلزينةوكل العمليات اليت تتم بواسطة احلساب اجلاري الربيدي للخزينةيسجل يف هذا الدفتر 

)-07رقم -(أنظر امللحق . رصيد مركز احلسابات اجلارية الربيدية (خاص بأجور العمال، قفة رمضان )و

7 .registre brouillard de caisse H7:

)-08-(أنظر امللحق رقم H6إىل H1) من Tجيمع كل الدفاتر السابقة (حرف 

املطلب الثاين: تسجيل العمليات املحاسبية يف اخلزينة:

.احلساباتأرقام: أوال

السائلة األموال100003

مداخيل الشيكات البنكية 110005

مصلحة قطاع البلديات 402002

حواالت معادة الدفع خاص بالبلدية.431005/02

حواالت معادة الدفع خاصة باملصلحة االستشفائية. 431005/03

ضمانات املشاريع (رفع اليد من البلدية).كفالة431006

غرامات يف حالة وفاة.431015

حسابات للتسوية.500001

: تسجيل بعض العمليات اليت تتم يف اخلزينة:1مثال 

402002L11.إیرادات متأتیة في نفس الدورة

402002 L 12 .ھو حساب تكمیلي للحساب السابق إیرادات سابقة

أشھر من السنة السابقة )3(

402002L13.إیرادات حسابات خارج المیزانیة

402002L14القضائیة.تسبیقات األحكام
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أوال: يف حالة التسديد عن طريق صك بنكي يتم تسجيل العملية:

Débit credit

110005  402002 L1x

حساب البنك حساب اخلزينة

xxxx xxxxx

ثانيا: عند التسوية 
Début credit

520005  110005

البنك حسابحساب اخلزينة الوالئية 

xxxxx xxxxx

ccp: يف حالة تزويد اخلزينة عن طريق احلساب اجلاري الربيدي2مثال 

يف حالة دخول األموال للخزينة أوال:
CréditDébut

402002L1x520003

حساب اخلزينة الوالئيةحساب اخلزينة

Xxxxxxxxxx

ثانيا: يف حالة تسديد احلواالت
CréditDébut

520003                  402002

حساب اخلزينةحساب اخلزينة الوالئية

xxxxxxxxxx

إيداع الشيك يف حساب اخلزينة من طرف اخلزينة 

H2يتم تسجيله يف الدفترالوالئية

و H4يتم تقييدها يف الدفترداخليةعمليةعبارة عن

110005ترصيد احلساب 

H3إيرادات يتم تقييدها يف الدفتر 

يتم تقييدها يف الدفتر تسديد احلواالت

H6
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املطلب الثالث: إجراءات إعداد صفقة عمومية.

عقود مكتوبة يف مفهوم التشريع املعمول به، تربم مبقابل مع متعاملني اقتصاديني وفق الشروط تعريف الصفقة العمومية: أوال: 

اللوازم واخلدمات والدراسات حمددة باملبالغ وعليها يف هذا املرسوم، لتلبية حاجيات املصلحة املتعاقدة يف جمال األشغالاملنصوص 

مليون.600املالية واليت تفوق 

)-09-ثانيا: إجراءات إعداد الصفقة العمومية: (انظر امللحق رقم 

:تتمثل هذه اإلجراءات يف املراحل التالية

التسجيل يف الوالية املربجمة (مديرية الربجمة ملتابعة امليزانية ) باإلضافة إىل إمضاء الوايل فيها.الوالئي: املقرر ) 1

تكون يف البلدية مث تؤخذ إىل الدائرة (إذا كانت العملية مسجلة يف امليزانية املصادقة واملداولة لفتح االعتماد املايل:) 2

يف امليزانية تؤخذ املداولة إىل املراقب املايل لفتح االعتماد املايل املسبق بامليزانية ).إذا كانت غري مسجلة ولديها ترخيص خاص،

يتم إعداده من طرف جلنة الصفقات.:إعداد دفتر الشروط) 3

تكون حمدودة الوقت.واليت يتكفل ا املراقب املايلو)BCمليزانية البلدية (فتح االعتماد املايل:) 4

يكون مع اشتراط قدرات دنيا حسب ثالث درجات:واإلعالن عن عروض مفتوح:) 5

: يكون متاح للجميع.عرض مفتوح.أ

شروط دنيا..ب

: ختص جمال أو نشاط واحد.شروط حمدودة.ج

باللغة العربية واللغة الفرنسية وموقع اجلريدة الرمسية اليت يوجد فيها ملف BOMOPويتم اإلعالن اإلجباري يف جريدة

الترشح.

يقوم املترشحني بأخذ امللف من البلدية والذي حيتوي على دفتر شروط الصفقة، مث يتم ملء املعلومات :تأهيل املترشحني) 6

يوم (امللء يكون بناًء على دفتر الشروط ويودع على مستوى مكتب 15املتعلقة بالعمل مع حتديد آجال االجناز يف مدة أقصاها 

.)الصفقات العمومية

جلنة فتح األظرف املتكونة من أشخاص موظفني يف البلدية من أجل دراسة امللفات مير امللف إىلجلنة فتح األظرف: ) 7

.والعروض

تقوم ا جلنة متخصصة يف هذا املجال، حبيث يقومون بدراسة امللفات املعروضة بالتنقيط والتقييم وفق تقييم العروض:) 8

معايري مذكورة يف دفتر الشروط:

بعروض املقاوالت.: فحص الوثائق املرفقة العرض التقين·
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: حتدد وفق أقصى نقطة.تنقيط العروض·

: ترتب حسب أقل عرض مايل فقط.التقييم املايل·

يتم استدعاء جلنة الصفقات من أجل املصادقة "جلنة مستقلة" متكونة من: املقرر، املراقب املايل، : املصادقة على الصفقة) 9

أيام 8وضع مالحظام خالل والدراسةوة "تقرير تقدميي" من اجل املناقشةللعملينواب جملس البلدية مع إحضار املذكرة التحليلية

للمصادقة على مشروع الصفقة من خالل عدة مراحل:

يقوم املقرر برفع التحفظات يف التقرير..أ

مقرر تأشرية اللجنة البلدية للصفقات العمومية، يقوم ا رئيس جلنة البلدية للصفقات العمومية..ب

املراقب املايل.يؤخذ امللف إىل.ج

الثانية من اجل النفقة (االلتزام) باملبلغ املحدد ومث يؤخذ إىل الدائرة لتمر خبطوتني: األوىل من اجل التأشرية ( التكفل )،.د

للعملية.

"رئيس املجلس الشعيب البلدي"ويرجع امللف إىل املصلحة املتعاقدة من أجل اإلمضاء على الصفقة من طرف "املقاول".ه

املصلحة التقنية.و

ويكون اإلعالن يف اجلريدة باللغتني العربية والفرنسية بعد دراسة تقدمها جلنة تقييم العروض اإلعالن عن منح الصفقة:) 10

ليتم ختمها من طرف رئيس جلنة الصفقات.عند اختيارها للمترشح إىل جلنة الصفقات

مر مث تبدأ األشغال من طرف املقاول.أشهر من تاريخ األ03ويكون خالل األمر ببداية املشروع:) 11

أي مراقبة عمل املقاول، تؤخذ إىل املصلحة التقنية املعنية.الوضعية الشهرية:) 12

خالل الشهر.20إىل 01مث تؤخذ إىل مكتب املحاسبة (البلدية) لوضع حوالة الدفع بأمر من أمني اخلزينة من -

إجراء إىل آخر إجراء إذا كانت متوفرة كل الشروط أي عدم وجود أي تتم مراقبة األشغال من أول مراقبة األشغال: ) 13

مالحظات أو حتفظات.

.PCDطلب قروض الدفع بالنسبة ملخططات التنمية البلدية -

وذلك بإعطاء األموال مث يقومون باألمر بالدفع CPتقوم مديرية الربجمة بإعطاء مقرر اعتماد الدفع مقرر اعتماد الدفع:) 14

إىل البنك.وحتويلها 

.ئية مث تصب يف احلسابات اجلاريةحتويل املبالغ إىل اخلزينة الوال) 15
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): خمطط توضيحي إلجراءات إعداد صفقة عمومية03الشكل رقم (

-04-اخلطوة -03-اخلطوة -02-اخلطوة -01-اخلطوة 

-05-اخلطوة -06-اخلطوة -07-اخلطوة -08-اخلطوة 

-12-اخلطوة -11-اخلطوة -10-اخلطوة -09-اخلطوة 

-15-اخلطوة -14-اخلطوة -13-اخلطوة

بناءا على وثائق من طرف اخلزينة.من إعداد الطالبتنياملصدر: 

برج الغدير" القطاع الصحي، ما بني البلديات خزينة حتصيل اإليرادات والنفقاتتنفيذ املطلب الرابع: عمليات 

املصاحل اإلستشفائية".

تعين جباية اإليرادات العامة اليت ينتظر وهي املرحلة األخرية يف املوازنة،وتعد مرحلة تنفيذ املوازنة العامة من أهم املراحل

اليت أصبحت قابلة للصرف بعد يف ذات املوازنةيت مت تقديرهاصرف النفقات الواحلصول عليها وفق التقديرات اليت مت وضعها،

)-10-(أنظر امللحق رقمالفصول اليت خصصت هلا. واملوازنة العامة حسب األبواباعتماد

املصادقة و املداولة لفتح 

االعتماد املايل
املقرر الوالئي

دفتر إعداد

الشروط

فتح االعتماد املايل

تقييم العروض

عن منح الصفقةاإلعالن املصادقة على الصفقة

عن اإلعالن

عروض مفتوح

تأهيل املترشحني

األشغالمراقبة  فعدمقرر اعتماد ال

الوضعية الشهرية

األظرفجلنة فتح 

ببداية األمر

املشروع

حتويل املبالغ إىل اخلزينة 

الوالئية
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مراحل تنفيذ النفقات يف خزينة ما بني البلديات برج الغدير::أوال

الرقايب على املال العام جتنبا ألي قواعد تؤدي للهدف وااللتزام بإجراءاتوال ميكن تنفيذ النفقات مباشرة فال بد من التقيد

إجراء حماسيب رابع.وقبل تنفيذ النفقة جند أا متر بثالث إجراءات إداريةوتبذير أو حتايل،

اإلجراءات اإلدارية:. 1

ن ت نشوء الدين. حبيث يشترط يف هذه املرحلة األوىل من عمليات النفقات أهو اإلجراء الذي يتم مبوجه إثباااللتزام بالنفقة: 

االلتزامإال كان وأن يكون يف حدود اإلعتمادات املقررة يف امليزانيةويصدر االلتزام عن السلطة صاحبة االختصاص كشرط أول

معيدا.

حتديد وبالتحقيق على أساس الوثائق املحاسبيةتصفية ال( تسمح 21-90من قانون املحاسبة العمومية 20نصت املادة تصفية النفقة: 

للنفقات العمومية ).املبلغ الصحيح

أنه على اآلمر بالصرف أن يقوم بإصدار األوامر بالصرف46-93من املرسوم التنفيذي 02بينت املادة قداألمر بالصرف: 

اليوم العشرون من كل شهر إىل املحاسبني املكلفني بتحويلها إىل النفقات.وإرساهلا بني اليوم األولواحلواالتو

ول بهجيب أن حيرر وفق التنظيم املعموملصلحتهاوحوالة الدفع يتم إصدارها باسم الدائن املباشر للدولةإن األمر بالدفع أو 

يتضمن املعلومات التالية: و

عملية.التطبيق الذي متت فيه ال-

العنوان، الباب، املادة.-

املربرة للنفقة.والوثائق اإلثباتية املقدمة-

حتديد الدائن املباشر للدولة.-

النفقة، تاريخ وقت أداء اخلدمة.موضوع -

.املايلتأشرية املراقب-

كذا الرقم التسلسلي للحواالت أو أوامر الدفع وتاريخ حتريرها أو اإلمضاء عليها.واحلروفوحتديد مبلغ احلوالة باألرقام-

:املحاسبيةاإلجراءات. 2

وهي املرحلة األخرية لتنفيذ النفقات العمومية حتتوي على عملية واحدة أال وهي عملية الدفع واليت يقوم ا املحاسب 

وميكن تعريف عملية الدفع على أا وضع النقود يف يد الدائنني وبالتايل تكون الدولة قد ختلصت من االلتزام الواقع على ، العمومي

عاتقها.
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أمثلة توضيحية:

اخلاصة باملؤسسة العمومية االستشفائية " كسال بوصيد" 2021النفقات مليزانية التسيري لسنة : الفرع الثاين:1مثال 

)-11-(أنظر امللحق رقماملتعاونني.واملتربصنيورمسني: مرتبات نشاط امل1العنوان األول: نفقات املستخدمني، الباب 

اخلاصة باملؤسسة العمومية االستشفائية "كسال بوصيد" 2021الفرع الثاين: النفقات مليزانية التسيري لسنة :2مثال 

)-12-(أنظر امللحق رقم:تسديد املصاريف.1العنوان الثاين: نفقات التسيري،الباب 

يف خزينة ما بني البلديات برج الغدير:ثانيا: مرحلة حتصيل اإليرادات 

اإليرادات بامليزانية على اآلمر بالصرف إصدار سندات اإليرادات إىل املحاسب العمومي حتمل املعلومات املتعلقة لتسجيل 

بتطبيق اإليراد، مراجعة الدين، تاريخ االستحقاق، مدة السند، رقم مادة امليزانية اليت يعود إليها اإليراد مث تأيت مرحلة التصفية أو

منه ميكن استنتاج أن حتصيل اإليرادات مير هو اآلخر مبرحلتني: وأخريا تغطية هذا الدين،وصيل املبلغحتديد املبلغ، إعداد سند حت

ية املتمثلة يف اإلثبات والتصفية، واملرحلة املحاسبية وهي التحصيل.املرحلة اإلدار

املرحلة اإلدارية:. 1

من قانون املحاسبة العمومية بأنه اإلجراء الذي يتم مبوجبه تكريس حق الدائن العمومي أي الدولة املتمثلة 16عرفته املادة اإلثبات:

يف اخلزينة العمومية، فهي إذن تلك املرحلة اليت ينشأ فيها أو يثبت فيها حق احلزينة العمومية على الغري، ويف نفس الوقت ختتلف هذه 

أو طبيعة هذا احلق فقد يكون جبائيا وخيضع لقواعد اجلباية املعروفة كالفعل املنشئ للضريبة، وقد يكون ممثال يف املرحلة حسب نوع 

من احلقوق اليت تنشأ للخزينة على األشخاص.تصرف قانوين كبيع أراضي املواطنني وما إال ذلك 

د املبلغ الصحيح للديون الواقعة على املدين لفائدة بتحدياإليرادات: تسمح تصفية 21-90من قانون 17حسب املادة التصفية:

الدائن العمومي.

يقوم بعملية التصفية اآلمر بالصرف اعتمادا على شرعية وطبيعة اإليراد ومربراته القانونية لتحديد املبلغ الصحيح للمدين 

ال يكون أي إغفال أو خطأ يف تقدير العمومي الواجب الدفع، وتتطلب هذه املرحلة نوعا من الدقة من طرف اآلمر بالصرف حىت

املبلغ سواء بالزيادة أو بالنقصان، وهذه املرحلة هي اليت تسمح بتحديد املبلغ الصحيح وإصدار سند األمر بالتحصيل،وهو سند 

تصفية يف وقت يصدره اآلمر بالصرف يستدعي فيه املحصل ليثبت ما حيتوي عليه السند من إيراد، وغالبا يتم إجراء عملية اإلثبات وال

واحد األمر الذي جيعل باإلمكان مجعهما حتت عبارة حتديد اإليرادات.

املرحلة املحاسبية:. 2

على: يعد التحصيل اإلجراء الذي يتم مبوجبه إبراء الدين العمومي.21-90من قانون 18نصت املادة التحصيل:
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مراقبة شرعياته ويكمل تنفيذه بتقاضي املبلغ املحدد يف إذن هي مرحلة حماسبية حيث يتكفل املحاسب بسند التحصيل بعد 

السند من املدينني، طوعا أو بعد متابعتهم قضائيا.

أمثلة توضيحية:

اخلاصة باملؤسسة العمومية اإلستشفائية "كسال بوصيد" 2021اإليرادات من ميزانية التسيري لسنة الفرع األول::1مثال 

برج الغدير

).-13-(أنظر امللحق رقم.مسامهات الدولةالباب األول اإليراداتالعنوان األول: 

اخلاصة باملؤسسة العمومية اإلستشفائية "كسال بوصيد" 2021اإليرادات من ميزانية التسيري لسنة :الفرع األول:2مثال 

برج الغدير

.)-14-(أنظر امللحق رقمالباب الرابع إيرادات متحصل عليها من نشاط املؤسسة.اإليرادات: العنوان األول
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خالصة الفصل

أهم العمليات اليت تقوم اوإىل خمتلف-برج الغدير-تطرقنا يف هذا الفصل املتضمن احلديث عن اخلزينة ما بني البلديات 

تقييدها، باإلضافة إىل واملحاسبيةكيفية تسجيل خمتلف العمليات يف خمتلف الدفاتر والدور اهلام الذي تلعبه يف تسيري أموال الدولةو

إيرادات املصاحل اإلستشفائية أهم الوثائق الالزمة لذلك.وعمليات نفقاتوإعداد خطوات الصفقة العمومية



خاتمة
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من أهم مصاحل الدولة يف تسيري األموال العامة عن طريق املحاسبة العمومية اليت يتمثل أعواا يف اآلمر تعترب اخلزينة العمومية

بالصرف وهو املسؤول اإلداري هلذه األموال، واملحاسب العمومي املنفذ التقين بالعملية، وارتباطها مباشرة بالرقابة اليت يتمثل احد 

أطرافها باملراقب املايل.

يظهر دور اخلزينة العمومية بتنفيذها للقانون املايل أي تنفيذ امليزانية السنوية للدولة وهي دائمة ومستمرة بطبيعتها وواجب ومنه

اخلزينة العمومية هنا هو واجب أمني الصندوق وهناك عمليات أخرى مثل عمليات اخلزينة واليت تتضمن عملية إيداع ألمر وحلساب 

عامة وعمليات الدين العام.أي مؤسسات حكومية ومنشآت

إن وظيفة اخلزينة العمومية من الناحية املالية ترمي دف ال يتغري واملتمثل أساسا يف ضمان القدرة على مواجهة احتياجات 

دواليب الصرف أي البحث الدائم عن التوازن بني اإليرادات والنفقات، وهذه األخرية هلا أمهية اقتصادية كبرية فهي الضمان لسري

دولة ما وكوا يف ارتفاع دائم وجب آليات دقيقة حلسن صرف هذه األموال وكذا إجياد طرق وسبل ناجعة مراقبة صرف هذه 

.النفقات

النتائج املتوصل إليها:

برنامج مايل يتضمن تعد املحاسبة العمومية الوسيلة األساسية للمساءلة املالية، عن كيفية التصرف باملال العام للدولة اليت تعرب عن ·

أهداف الدولة االقتصادية واالجتماعية.

تعترب املحاسبة العمومية مزيج القوانني اليت تفرض على األعوان احترام التشريعات والتنظيمات املعمول ا.·

ا والتأكد من التزام اخلزينة العمومية هي أهم املصاحل التابعة للدولة يف تسيري وتنفيذ امليزانية العامة من خالل حتصيل إيرادا·

الدولة لتنفيذ النفقات العامة حتقيقا للميزانية العامة.

تعترب اخلزينة العمومية عملية تسهيل إخراج الوثائق بالنسبة لألفراد أما اهليئات التابعة هلا وملؤسسات العمومية فهي تساهم يف ·

تطويرها وهذا نتيجة السيولة النقدية املتوفرة يف اجلزائر.

صيات االقتراحات:التو

النهوض مبهنة املحاسبة العمومية ورفع مستواها بتأهيل اآلمرين بالصرف األوليني والثانويني، املحاسبيني العموميني واملراقب املايل ·

وأمناء اخلزينة العمومية.

فطنة تامة ألي ثغرة من جيب على األعوان املحاسبيني أن يكونا على علم كايف ملا جاء به املشرع اجلزائري وأن يكونا ذو ·

الثغرات اليت ميكن أن تقع فيها املؤسسة (تأهيل علمي وعملي لألعوان املحاسبني)

تسيري أموال اخلزينة العمومية بدقة حمكمة وذلك وفقا لنصوص وقوانني.·

حماولة ترشيد اإليرادات وحماولة كل قطاع ترشيد النفقات وهذا للتناسب بني اإليرادات والنفقات. ·



قـائمة المراجع
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أوال: املراجع باللغة العربية

الكتب:. 1

.2002، 1، طـ، مصر، اإلسكندريةاملحاسبة احلكوميةإبراهيم السيد املليحي، -
.2003، دار املسري، البلد عمان، السنة، املحاسبة احلكومية يف التقليد إىل احلداثةإمساعيل حسني أمحرو-
2003، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،تقنيات و سياسات التسيري املصريفخبراز يعدل فريدة، -
.1998، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، املالية العامةبساعد علي، -
.2010، دار الكتاب احلديث، القاهرة، الرقابة املالية على النفقات العموميةبن داود إبراهيم، -
.1999، دار املحمدية، اجلزائر، دروس يف املالية واملحاسبةحسن الصغري، -
، رقم 1999، معهد العلوم القانونية، جامعة عنابة، طاملالية العامة، سلسلة يف دروس االقتصادحسني مصطفى حسني، -

.04-767، 01النشر
.2014ع، اجلزائر، ، دار اخللدونية للنشر و التوزياملالية العامةديدين حيي، -
، كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيري، جامعة حممد الصديق بن أساسيات املحاسبة العموميةعبد احلميد مرغيت، -

.2015حيي، جيجل، اجلزائر، ديسمرب
.2012ائر، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلز2، جزء مبادئ االقتصاد النقدي و املصريفعبد القادر خليل، -
.2000، الدار اجلامعية اجلديدة، اإلسكندرية، املحاسبة احلكومية و القوميةعبد الوهاب نصر، -
. 2011، اجلزائر، 4، ديوان املطبوعات اجلامعية، طاملالية العامةعلى زغدود، -
. 2003جلزائر، ، دار اهلدى للطباعة و النشر و التوزيع، عني مليلة، ااملحاسبة العموميةحممد مسعي، -
.2000، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، العملة و النقودهين أمحد، -
. 2013، ديوان املطبوعات اجلامعية، املالية العامة املبادئ العامة و تطبيقاا يف القانون اجلزائرييلس شاوش بشري، -

املذكرات واألطروحات:. 2

، أطروحة دكتوراه،ختصص تسيري، كلية العلوم االقتصادية و العمومية يف ترشيد النفقات العامةاملحاسبة مسامهةاألسود صادق، -

. 2011-2010، 3علوم التسيري و العلوم التجارية، جامعة اجلزائر

ضر، الوادي، ، مذكرة ماستر، جامعة الشهيد محه خلاخلزينة العمومية و دورها املايل و االقتصادي يف االقتصاد الوطينأمينة قادري، -

2014-2015.

، مذكرة ماستر، اختصاص حقوق، جامعة جباية، خالل املركز القانوين للخزينة العامة يف اجلزائربركان كميلية، مشيين نورية، -

. 2017-2016الفترة 

، مذكرة مقدمة الستكمال يةفعالية الرقابة اجلبائية يف احلد من التهرب الضرييب و أثرها على اخلزينة العمومبغدادي عالء الدين، -

.2010-2009شهادة املاستر، ختصص تدقيق حماسيب، جامعة حممد خيضر، بسكرة، 
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مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماجستري، ختصص حماسبة و تدقيق، ،املحاسبة العمومية و دورها يف محاية أمالك الدولةبوشنطر سليمة، -

، جامعة اجلزائر.2010-2011

.2014، مذكرة ماستر، جامعة بسكرة، سنة دور احلوكمة يف حتسني إدارة اخلزينة العمومية، رايس حممد املهدي-

، مذكرة الستكمال متطلبات شهادة ماستر أكادميي، أفاق نظام املحاسبة العمومية يف املؤسسة اجلزائريةزروقي ملني، حممد عمرون، -

.2017-2016ختصص حماسبة و تدقيق، جامعة مسيلة، 

، مذكرة ضمن متطلبات نيل نظام املحاسبة العمومية يف اجلزائر اخلاص بتنفيذ العمليات املالية للدولة و أفاق إصالحهري، شال زه-

. 2002-2001شهادة املاجستري يف العلوم االقتصادية، فرع نقود و مالية، جامعة اجلزائر، سنة 

.2012-2011ة ماستر، جامعة املدية، ، مذكردور الضرائب يف متويل اخلزينة العموميةصايف مليكة، -

، مذكرة اية الدراسة لنيل شهادة الدراسات اجلامعية التطبيقية، الضريبة و دوها التمويلي للخزينة العموميةعيداين بدر الدين، -

2005-2006.

.2008-2007، مذكرة ماجستري، اخلزينة العمومية و دورها يف متويل االقتصاد الوطينقاسم عبد الكرمي، -

-2014، مذكرة ماستر، جامعة الشهيد خلضر، الوادي، سنة دور و فعالية النفقات العمومية يف محاية األموال العامةونيسي وليد، -

2015.

:املجالت. 3

-06-15اإلنسانية، املجلد العاشر، العدد الثاين، ، جملة احلقوق و العلوماآلمر بالصرف يف مراقبة امليزانيةسكويت خالد، دور -

2017.

، جملة القانون، املركز اجلامعي أمحد زبانة بغليزان، معهد العلوم النظام القانوين لآلمر بالصرف يف القانون اجلزائرييوسف جياليل، -

.2016جوان 06القانونية و اإلدارية، العدد 

دراسات و أحباث:. 4

.2010دار بلقيس، دار البيضاء، اجلزائر، أحباث يف اإلصالح املايل حتت إشراف الدكتور مولود ديدان،ون، براهيمي سهم و أخر-

القوانني:. 5

.48املادة 17-84القانون -

املتعلق بتحديد إجراءات املحاسبة اليت ميسكها ، و 1991-09-07املؤرخ يف 313-91من املرسوم التنفيذي رقم 24املادة -

الصرف و املحاسبون العموميون.اآلمرين ب

.21-90من قانون املحاسبة العمومية، رقم 41املادة -
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اإلجراءات حيدد، و 1997يوليو 21املوافق لـ 1418ربيع األول عام 16مؤرخ يف 268-98املرسوم التنفيذي رقم -

48، اجلريدة الرمسية، العدد املتعلقة بااللتزام بالنفقات العمومية و تنفيذها، و يضبط صالحيات اآلمرين بالصرف و مسؤوليام

.1997يوليو 23الصادر بتاريخ 

.ثانيا: قائمة املراجع باللغة األجنبية

-Manuel de procédures d’exécution des dépenses et recette publiques, Direction général de la comptabilité publique,
Algérie, décembre, 2007, p 10.

- Ministère de finance, nomenclature des trésore, direction général de tesore, 1922, p09.
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املحتوياتفهرس 

رقم الصفحةاملحتويات
-شكر و عرفان

-إهداء
ج-أمقدمة

الفصل األول: اإلطار النظري للمحاسبة العمومية يف اجلزائر
05متهيد الفصل

06مدخل إىل املحاسبة العموميةاملبحث األول: 
06املطلب األول: مفهوم املحاسبة العمومية

06ملحة عن املحاسبة العموميةأوال: 

06العموميةاملحاسبة تعريفثانيا:
07املطلب الثاين: مراحل تطور املحاسبة العمومية يف اجلزائر

07أوال: مرحلة االحتالل

07االستقاللثانيا: مرحلة ما بعد 
07ثالثا: مرحلة إلغاء القوانني الفرنسية وإصدار أحكام التشريعية

08رابعا: مرحلة إصدار قانون نظام املحاسبة العمومية

08املطلب الثالث: خصائص املحاسبة العمومية
09أهداف املحاسبة العموميةاملطلب الرابع:
10العموميةالركائز األساسية للمحاسبةاملبحث الثاين: 
10قواعد و مصادر املحاسبة العموميةاملطلب األول: 

10أوال: القواعد القانونية للمحاسبة العمومية يف اجلزائر
11ثانيا: القواعد التقنية للمحاسبة العمومية يف اجلزائر

12وظائف املحاسبة العموميةاملطلب الثاين: 
12العموميةمبادئ املحاسبة املطلب الثالث: 

12مبدأ الفصل بني اآلمر بالصرف و املحاسب العموميأوال: 
13مبدأ عدم ختصيص النفقاتثانيا:

14مبدأ املسؤولية الشخصية و املالية للمحاسب العموميثالثا: 
14مبدأ التمييز بني املالءمة و الشرعيةرابعا:

14جمال تطبيق املحاسبة العموميةاملطلب الرابع: 

14اهليئات العموميةاجلانب العضوي:أوال:

15العمليات املالية و املحاسبيةثانيا: اجلانب املادي:
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15أعوان املحاسبة العموميةاملبحث الثالث: 
15اآلمرون بالصرفاملطلب األول:

15أوال: تعريف اآلمر بالصرف

16ثانيا: أصناف اآلمرين بالصرف

17بالصرفثالثا: دور اآلمرين 

18رابعا: مهام اآلمر بالصرف
19املحاسبون العموميوناملطلب الثاين: 

19تعريف املحاسبون العموميونأوال: 

19ثانيا: أصناف املحاسبني العمومييون

21ثالثا: مهام املحاسب العمومي

21املراقبون املاليوناملطلب الثالث: 

21تعريف باملراقب املايلأوال: 

21ثانيا: مهام املراقب املايل
22وكالء الصرفاملطلب الرابع:

22أوال: تعريف وكيل الصرف

22ثانيا: مهام وكيل الصرف

24خالصة الفصل
الفصل الثاين: مدخل مفاهيمي للخزينة العمومية

26متهيد الفصل
27عموميات و جوانب اخلزينة العموميةاملبحث األول: 
27مفهوم و خصائص اخلزينة العموميةاملطلب األول: 

27أوال: مفهوم اخلزينة العمومية

28ةثانيا: خصائص اخلزينة العمومي

28املطلب الثاين: أمهية و وظائف اخلزينة العمومية

28أوال: أمهية اخلزينة العمومية
28ثانيا: وظائف اخلزينة العمومية

29و مصادر متويل اخلزينة العموميةاملطلب الثالث: صالحيات 
29أوال: صالحيات اخلزينة العمومية

29ثانيا: مصادر متويل اخلزينة العمومية

31املطلب الرابع: مهام اخلزينة العمومية
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31ةأمني صندوق الدولأوال: 

31مصريف الدولةثانيا:

31وظيفة الوصايا التقنيةثالثا: 

32صندوقهاتسيري توازن رابعا: 

32املبحث الثاين: اخلزينة العمومية يف اجلزائر
33ها يف اجلزائراملطلب األول: ملحة تارخيية عن اخلزينة العمومية و مراحل تطور

33أوال: ملحة تارخيية عن اخلزينة العمومية

33ثانيا: مراحل تطور اخلزينة العمومية يف اجلزائر

34استخدامات اخلزينة العموميةاملطلب الثاين: موارد و 

34أوال: املوارد املالية للخزينة العمومية

34ثانيا: استخدامات اخلزينة

35املطلب الثالث: السيولة املتاحة للخزينة العمومية
36املطلب الرابع: طرق متويل اخلزينة العمومية

36أوال: التمويل النقدي للخزينة العمومية

36التمويل املايل للخزينة العموميةثانيا: 

39املبحث الثالث: عمليات وحسابات اخلزينة العمومية
39عمليات اإليراداتاألول:املطلب 

41عمليات النفقات:املطلب الثاين
41نفقات التسيريأوال: 

42نفقات التجهيز"االستثمار":ثانيا
43عمليات التنفيذالثالث:املطلب 

44املطلب الرابع:حسابات اخلزينة

44أوال: طريقة تنظيم حسابات اخلزينة

45ثانيا:تصنيف حسابات اخلزينة

47خالصة الفصل

–برج الغدير –امليدانية خلزينة ما بني البلديات الفصل الثالث: الدراسة
49متهيد الفصل

50تقدمي ميدان الدراسةاملبحث األول: 

50نشأة خزينة برج الغديراملطلب األول:

50املطلب الثاين: اهليكل التنظيمي خلزينة برج الغدير
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53املطلب الثالث: مهام خزينة برج الغدير

53املبحث الثاين: دراسة حتليلية ألداء اخلزينة العمومية لبلدية برج الغدير

53املطلب األول: سري اإلجراءات و امللفات
55تسجيل العمليات املحاسبية يف اخلزينةاملطلب الثاين: 

57املطلب الثالث: إجراءات إعداد صفقة عمومية

59ائية "املطلب الرابع: عمليات خزينة برج الغدير" القطاع الصحي، املصاحل اإلستشف
63خالصة الفصل

65خامتة
67قائمة املراجع و املصادر
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