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   :72السؤال رقم 

: للمحاسبة العمومیة خصائص متعلقة
.أعوان التنفیذ-1
  .اإلداريالتنفیذ -2

  

  ااب

  

 بتنفیذ  متعلقة تمیزھا عن المحاسبة التجاریة العمومیة خصائصللمحاسبة

ناعیة و التجاریة میزانیات الدولة و میزانیات المؤسسات العمومیة غیر الص

  .والجماعات المحلیة 

  : المیزانیةتنفیذأعوان -1

 العمومیة من قبل صنفین من األعوان العمومیین كل منھما مستقل تنفذ المیزانیات
عن اآلخر وأوكل المشرع لكل منھما دور محدد و مختلف عن اآلخر في مجال 

و المحاسبون   القبض و الصرف تنفیذ المیزانیة قبضا و صرفا، و ھما أمرو 
 .العمومیون 

أقرت مجلة  :مبدأ التفریق بین مھام آمر القبض و الصرف و المحاسب          

المحاسبة العمومیة في فصلھا الخامس مبدأ ھاما یتم بمقتضاه منع الجمع بین 

وظیفتي آمر قبض وصرف ومحاسب عمومي لدى نفس الشخص كما أنھ ال یجوز 

   .ة واحدةلزوجین تقاسم الوظیفتین بمؤسس

و یھدف ھذا المبدأ إلى الحرص الشدید على حمایة األموال العمومیة وضمان 
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الشفافیة الالزمة عند إنجاز العملیات المالیة الخاصة بالھیاكل العمومیة و بالتالي 

   .ضمان أقصى حد ممكن من حسن التصرف فیھا

رفین ، فالمحاسب ّكما أن الفصل بین المھام یمكن من إجراء رقابة متبادلة بین الط

یتثبت من مشروعیة العملیات المنجزة من طرف اآلمر بالقبض و الصرف قبل 

خالص النفقات أو إستخالص الموارد ، أما المحاسب فال یمكنھ تنفیذ الموارد و 

النفقات إال بعد صدور إذن من آمر القبض والصرف كما یعتبر التأشیر على 

 و الصرف ، بالنسبة للمؤسسات العمومیة و قبل آمر القبضالحسابات السنویة من 

   .لمراقبة صحة عملیات المحاسب   الجماعات المحلیة ، فرصة 

وتم تعزیز مبدأ التفریق بین آمر القبض و الصرف و المحاسب بقاعدة عدم 

إنتمائھما إلى سلم إداري واحد وبالتالي عدم خضوع المحاسب للسلطة اإلداریة 

سبین یخضعون مباشرة لسلطة وزیر المالیة دون آلمر الصرف ، حیث أن المحا

  . سواه

 آمر القبض و الصرف ھو الشخص :التعریف بآمري القبض و الصرف          

الذي خول لھ القانون الصالحیات الالزمة إلنجاز عملیات المیزانیة ، فھو مكلف 

   .ببعث عملیات القبض و الصرف و اإلذن بھا 

   :أولون ومساعدون و آمرو القبض و الصرف صنفان 

   :ھم  Les ordonnateurs principaux  آمرو القبض و الصرف األولون-

   .رئیس مجلس النواب و رئیس مجلس المستشارین.     

   .الوزراء.     

   .رؤساء المجالس الجھویة والبلدیة.     
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   .مدیرو المؤسسات العمومیة.     

:  Les ordonnateurs secondaires :آمرو القبض و الصرف المساعدون  -

ھم مكلفون من طرف آمري الصرف األولین بتنفیذ جزء من النفقات األصلیة 

الموضوعة على ذمتھم ، مثل المدیرین الجھویین التابعین لمختلف الوزارات 

مثل المراكز . وآمري الصرف المساعدین بالمؤسسات العمومیة التي لھا فروع

   .و دور الشبابالجھویة لإلعالمیة الموجھة للطفل 

إلى وجود فرق بین تفویض اإلعتمادات إلى آمر  و تجدر اإلشارة في ھذا الصدد   

صرف مساعد، وتفویض اإلمضاء بمعنى النیابة عن آمر الصرف األول في 

   .إمضاء أذون الصرف الخاصة باإلعتمادات المركزیة و ھو ما سیتم بیانھ الحقا

محاسبون العمومیون موظفون یتم تعیینھم من ال :التعریف بالمحاسبین العمومیین 

   .طرف وزیر المالیة وھم مكلفون بالقیام بعدد من العملیات المختلفة حددھا القانون

   :وھؤالء المحاسبون ھم

   . أمین المال العام للبالد التونسیة -

   . األمین العام للمصاریف -

   . أمناء المصاریف بالوزارات -

   .ن للمالیة  أمناء المال الجھویو-

   . قباض المالیة -

   . قباض الدیوانة -

   . المحاسبون بالمراكز الدبلوماسیة والقنصلیة بالخارج-
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   . حافظ مستودع الطابع الجبائي -

   . المحاسب المركزي ألمالك الدولة الخاصة-

   . محاسبي المؤسسات العمومیة-

   :و تتمثل وظائف المحاسبین أساسا في

   .ل و خزنھا مما یترتب عنھ مسؤولیة حمایة األموال مسك األموا*    

 آمري عن الرقابة على مشروعیة أوامر القبض و الصرف الصادرة*    

   .الصرف   

   .تنفیذ أوامر القبض و الصرف*    

   .مسك الحسابات و تقدیمھا إلى السلطات المختصة *    

ومیین إما أولین أو و على غرار أمري القبض و الصرف فان المحاسبین العم

   ).مساعدین(ثاویین 

ولھ كامل  لدائرة المحاسبات  المحاسب األول ھو الذي یقدم حساباتھ رأسا-

الصالحیات في الشؤون الحسابیة و ھو یتبنى عملیات المحاسبین المساعدین، في 

حال وجودھم ، ویدرجھا بحساباتھ و یصبح مسؤوال عنھا أمام الدائرة زیادة عن 

   . التي یقوم بھا ھو مباشرةالعملیات

ھو الذي یخضع لسلطة المحاسب األول الراجع إلیھ ) المساعد( المحاسب الثانوي -

بالنظر وھو مسؤول أمامھ عن العملیات التي یقوم بھا لحسابھ ، و علیھ فان 

   .المحاسب العمومي المساعد ال یخضع مباشرة لقضاء دائرة المحاسبات 
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ھذا و إن كل من آمر القبض والصرف والمحاسب مسؤول عن األعمال التي یقوم 

وقد وقع التشدید على  بھا بمناسبة أدائھ لدوره في مجال تنفیذ مختلف المیزانیات

ھذه المسألة نظرا لخطورة التصرف في المال العام ومن نتائج ھذه المسؤولیة 

مالي عند ارتكابھ خطأ من بالنسبة آلمر الصرف العرض على دائرة الزجر ال

أخطاء التصرف وبالنسبة للمحاسب تعمیر ذمتھ من طرف دائرة المحاسبات 

   .بالمبالغ التي كان سببا في صرفھا على وجھ الخطأ

  : للمیزانیةاإلداريالتنفیذ -2

  : تنفیذ الموارد-أ 

 أي آمر القبضإن مھمة معاینة الموارد و تصفیتھا واإلذن بجبایتھا منوطة بعھدة 
 رئیس الھیكل العمومي

   : معاینة الموارد *

المعاینة عملیة مادیة و قانونیة في نفس الوقت تتمثل في التأكد من حقیقة الحدث 
    .الباعث للدین و من توافقھ مع النصوص القانونیة التي أنشأتھ

   :تصفیة الموارد * 

حیان تتم على تھدف عملیة التصفیة إلى تحدید مقدار الدین وھي في غالب األ
مرحلتین األولى تتمثل في تحدید القاعدة الواجب احتساب المعلوم على أساسھ ثم 

أما المرحلة الثانیة فھي إحتسابیة ترمي . تحدید النسبة المنطبقة على ذلك المقدار
   .الھیكل العموميإلى القیام بالعملیة الحسابیة لتحدید المقدار الواجب تأدیتھ إلى 

   :االستخالص) سندات( تحریر أذون *

للمعالیم لألداءات  مطالبة األشخاص الخاضعین العموميلمحاسب لال یجوز 
وغیرھا بأي مبلغ مالي بالرغم من إثباتھ وتحدید مقداره ما لم یقم آمر القبض 

 مع مراعاة القواعد الخاصة  باإلستخالص الفوري بإصدار إذن یوجھھ إلیھ
   .للضرائب معجلة الدفع

بدأ األساسي في میدان المحاسبة العمومیة یفرض على آمر القبض إن ھذا الم
إصدار إذن یحتوي على جمیع المعلومات الضروریة التي یستطیع بموجبھا 
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   .المستوجبةالمحاسب استخالص 

  : تنفیذ النفقات -أ 

عقد النفقة ثم :  القیام بعملیات ثالثة متواترةبكل ھیكل عموميیتولى آمر الصرف 
 :یرا األمر بصرفھا تصفیتھا وأخ

   

   Engagement des Dépensesنفقات الجماعة العقد  *

ھ تحمل المیزانیة لنفقة عمومیة، فھو ن عمل أو حدث یترتب عنإن عقد النفقة ینتج ع
.  و دائنیھا خاصیتھا بعث نفقة على كاھلھا اإلدارةینحدر من عالقة قانونیة تنشأ بین 

عن قرار إرادي مثل تسمیة موظف أو إبرام صفقة أو یمكن أن یكون عقد النفقة ناتجا 
   .اإلدارةأن یكون خارجا عن إرادة آمر الصرف مثل صدور حكم بتغریم 

ویتم التعبیر عن النیة في عقد النفقة صلب مطلب یوجھ إلى مصلحة مراقبة المصاریف 
ت  ال زالالعمومیة من طرف آمر الصرف لتخصیص اإلعتمادات الالزمة إلنجاز نفقة

   .مع األخذ بعین اإلعتبار بعض اإلستناءات مشروعا، ویعد ھذا اإلجراء وجوبیا

   

   Liquidation des Dépenses  تصفیة نفقات الجماعة المحلیة*

تھدف عملیة التصفیة إلى ضبط المقدار النھائي لنفقة ما تمت مسبقا المصادقة على  
انب الحسابي للنفقة بل وأیضا الجانب  ال تتناول فحسب الجعلى أن ھذه العملیة. عقدھا

القانوني حیث أنھ من الضروري التثبت من أن الوثائق المقدمة یتبین منھا وجود دین 
 وأن ذلك الدین یمكن المطالبة بتسدیده أي أنھ لم یسقط جماعة المحلیةقائم الذات بذمة ال

   .الحق فیھ

ي التعبیر تعبیرا نقدیا عن قیمة العمل یتم تحدید المبلغ بعد القیام بعملیة حسابیة تتمثل ف
   .المنجز أو المواد المسلمة إلى اإلدارة أو اإلشغال المقامة لفائدتھا

وتنتھي عملیة تصفیة النفقة بالتنصیص على المقدار الذي وقع ضبطھ تنصیصا بلسان 
   .القلم یدون على الوثائق المقدمة إلثبات الصرف إلى جانب شھادة اإلنجاز

   

    Ordonnancement des Dépenses ریر أوامر الصرفتح * 

یصدر أخیرا آمر الصرف الوثیقة التي یأذن بموجبھا للمحاسب بتأدیة النفقة وھي األمر 
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   .بالصرف وذلك على ضوء ما تم من إثبات لمبلغھا

ویعود لآلمر بالصرف وحده اإلذن باإلنفاق، حیث أنھ یمكن مثال للمحكمة إدانة طرف 
فیما ال یمكنھا البتة إعطاء اإلذن . بدفع مبلغ ضرر لفائدة طرف آخرعمومي ما 

لمحاسب عمومي بدفع المبلغ وذلك باعتبار ما یتمیز بھ آمر الصرف من خصوصیات 
   .تتجسم في إصدار أمرا بالصرف مستوفي الشروط 

طرف آمر        یجب أن یؤرخ األمر بالصرف وأن یعطى لھ رقم وأن یكون ممضى من
   .الصرف

  
  


