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العمومية المحاسبات أنواع

 :بالصرف اآلمر مستوى على

 اإلدارية؛ المحاسبة -

 

 :العمومي المحاسب مستوى على :العمومي المحاسب مستوى على

 االلتزامات؛ محاسبة -

.العامة المحاسبة -



 المحاسبة اإلدارية



.يمسك اآلمرون بالصرف المحاسبة اإلدارية بخصوص العمليات المتعلقة بالوزارة المنتمي إليھا

فتقيد من جديد في سجالت اآلمر بالصرف  الثانويونأما العمليات التي يتولى محاسبتھا اآلمرون بالصرف 

 .الذي ينتمون إليه

:يمسك اآلمرون بالصرف محاسبة مستقلة بخصوص تنفيذ ما يلي :يمسك اآلمرون بالصرف محاسبة مستقلة بخصوص تنفيذ ما يلي 

الميزانية العامة للدولة ؛�

؛ مصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة اتيزانيم�

 .كل صنف من أصناف الحسابات الخصوصية�



: بتدرج في سجالت المحاسبة اإلدارية جميع العمليات المتعلقة 

؛ المداخيلإثبات وتصفية �

 .رصد النفقات وتصفيتھا واألمر بدفعھا�



بيان الرقم الترتيبي للدين وتاريخ تسجيله وإدراجه : للحقوق المثبتة لفائدة الدولةالسجل اليومي –

؛ المدخولوموضوعه كما يتضمن بيان المدينين ومبلغ 

المبالغ الواجب استخالصھا في كل باب من أبواب وفصول  :المداخيلحسب نوع سجل الحساب –

 المداخيل

المداخيلوفقرات ميزانية 

يحدد عددھا وكيفية تنسيقھا حسب نوع سجالت معاونة وتقيد نفس العمليات بالتفصيل إذا اقتضى ذلك في 

 .المصالح



 :السجالتالسجالت

 االعتماداتجميع العمليات المتعلقة بتحديد لتبويب بيان موجز عن كل  :سجل تقييد حقوق الدائنين -

الممنوحة ورصد النفقة والتصفية وعند االقتضاء تاريخ توجيه ھذه التصفية إلى اآلمر بالصرف

الصادرة ؛ الحواالتالسجل اليومي لألوامر بالصرف أو  -

الممنوحة والنفقات المأمور بدفعھا  االعتماداتيتضمن بيان : سجل الحسابات حسب أبواب النفقات -

النفقات

الممنوحة والنفقات المأمور بدفعھا  االعتماداتيتضمن بيان : سجل الحسابات حسب أبواب النفقات -

.لھا حسب كل باب وفصل حواالتأو المأذون بوضع 

 

.الثانويونويمسك ھذه السجالت اآلمر بالصرف األصلي واآلمرون بالصرف 

 

.تمسك عند الحاجة المصالح المكلفة بالتصفية واآلمر بالصرف دفاتر للتفصيل وسجالت للحسابات معاونةو



 

في كل شھر إلى  الثانويونويوجه اآلمرون بالصرف األصليون واآلمرون بالصرف 

 االعتماداتالمحاسب المكلف بالتسديد قائمة تتضمن عن كل باب من أبواب الميزانية جميع 

.المفتوحة ومبلغ اإلصدارات إلى آخر يوم من الشھر السابق

ويرجع المحاسب الالئحة المؤشر عليھا إلى اآلمر بالصرف بعد تأكده من مطابقة المعلومات 

النفقات

المستمدة من حساباته الخاصة



يمسك اآلمرون بالصرف عند االقتضاء في سجل للحسابات خاص باآلمرين بالصرف الثانويين محاسبة �

.المفوض فيھا باالعتماداتمعاونة للعمليات المتعلقة 

ويقيد في سجل الحسابات الخاص باآلمرين بالصرف الثانويين حسب كل آمر بالصرف ثانوي وحسب كل �

القوائم المفوض فيھا وبعد االطالع على  االعتماداتنفقة تترتب عنھا ترخيص مستقل في الميزانية مبلغ 

. االعتماداتالموضوعة من طرف اآلمرين بالصرف الثانويين استھالك ھذه الشھرية 

بالمحاسبة المعاونة للعمليات  الثانويونالمحاسبات التي يمسكھا اآلمرون بالصرف كل ثالثة أشھر وتقارن � بالمحاسبة المعاونة للعمليات  الثانويونالمحاسبات التي يمسكھا اآلمرون بالصرف كل ثالثة أشھر وتقارن �

.المفوض فيھا باالعتماداتالمتعلقة 

يحصر سجل الحسابات الخاص باآلمرين بالصرف المساعدين بعد أن تدرج في الحسابات البيانات الشھرية �

، ويصحح بعد ذلك سجل حقوق الدائنين الخاص لآلمر بالصرف تبعا ألرقام البيان للشھر الثاني عشر

4(الشھري األخير للسنة المالية 



.يضع اآلمرون بالصرف عند انصرام مدة التصرف حسابھم اإلداري حسب األبواب والفصول والفقرات�

النھائية الناجمة عن قانون المالية للسنة وقوانين المالية  واالعتمادات المداخيل تقديراتالحساب اإلداري  يبينو�

بالنفقات  وااللتزاماتمن جھة واالقتطاعات المنجزة في باب النفقات الطارئة وتحويل االعتماد المعدلة 

 ؛المأمور بصرفھا والمداخيلوالنفقات المؤشر عليھا 

.بالنفقاتواآلخر  بالمداخيلتقدم ھذه النتائج في جدولين يتعلق أحدھما �

:  تتضمن البيانات الملحقة بالجدولين المنصوص عليھما أعاله ما يلي مع التفاصيل الخاصة بنوع كل مصلحة �

التقديرات النھائية والحقوق الصافية المثبتة والفرق الحاصل فيما بينھما؛:  المداخيلفيما يخص � التقديرات النھائية والحقوق الصافية المثبتة والفرق الحاصل فيما بينھما؛:  المداخيلفيما يخص �

الناجمة عن قوانين المالية النفقات المصفاة واألوامر بالصرف المؤشر  االعتمادات: فيما يخص النفقات �

الباقية من غير  االعتماداتعليھا من طرف المحاسب والديون الباقية الواجب األمر بصرفھا وتجاوز 

استعمال؛

الملكية واالمتيازات في االنتفاع بأمالك الدولة الخاصة المنجزة؛ وتفويتات االقتناءات�

وجميع المعلومات التي من شأنھا أن تساعد على دراسة الوقائع المتعلقة بالتصرف اإلداري  والمالي �

 .للسنة المالية أو على تكملة  إثباتھا



ٔانظر الو$ئق املرفقة �لعرض واملدرجة �لقرص 
املدمج املوزع عىل املشاركني



يدلي اآلمرون بالصرف بحساباتھم اإلدارية سنويا 

للمحاكم المالية



محاسبة االلتزامات



المفتوحة  االعتماداتيمسك المحاسبون العموميون لدى اآلمرين بالصرف ، فيما يخص جميع 

 بموجب قوانين المالية

 

.التي يراقبون مقترحات التزامھا بالنفقاتالقطاعات الوزارية محاسبة لاللتزام بالنفقات تخص 

 

:تبرز ھذه المحاسبة

محاسبة االلتزام بالنفقات

:تبرز ھذه المحاسبة

المفتوحة بموجب قوانين المالية والتغييرات المدخلة عليھا خالل السنة ؛ االعتمادات *

من لدن اآلمرين بالصرف ؛ االعتماداتااللتزامات المنجزة على ھذه  *

المحاسبون العموميون المعنيون نھاية كل شھر  بھاالنفقات بدون سابق أمر بالصرف التي يبلغھم  *

؛

.وال تخضع لتأشيرة مراقبة االلتزام بالنفقات بھاالنفقات التي يتم االلتزام  *



باآلمرين بالصرف يمسك المحاسبون العموميون أيضا محاسبة لاللتزامات بالنفقات خاصة 

باإلدارة المركزية ومصالح الدولة المسيرة بشكل مستقل التي يزاولون لديھا مھام المساعدين 

.المراقبة

 

:تبرز ھذه المحاسبة

خالل السنة ؛ االعتماداتالمفوضة والتخفيضات المنجزة على ھذه  االعتمادات *

محاسبة االلتزام بالنفقات

خالل السنة ؛ االعتماداتالمفوضة والتخفيضات المنجزة على ھذه  االعتمادات *

من لدن اآلمرين بالصرف المساعدين المعنيين ؛ االعتماداتااللتزامات المنجزة على ھذه  *

المحاسبون العموميون المعنيون نھاية كل  بھاالنفقات بدون سابق أمر بالصرف التي يبلغھم  *

شھر ؛

 وال تخضع لتأشيرة مراقبة االلتزام بالنفقات بھاالنفقات التي يتم االلتزام  *

 

.



 العماالتبالصرف المساعدين على مستوى يمسك المحاسبون العموميون لدى اآلمرين 

المفوضة حسب أبواب الميزانية وبرامج االستعمال ،  االعتمادات، فيما يخص جميع واألقاليم 

.محاسبة لاللتزام بالنفقات الخاصة بھذه المصالح

:تبرز ھذه المحاسبة

خالل السنة ؛ االعتماداتالمفوضة والتخفيضات المنجزة على ھذه  االعتمادات *

محاسبة االلتزام بالنفقات

خالل السنة ؛ االعتماداتالمفوضة والتخفيضات المنجزة على ھذه  االعتمادات *

من لدن اآلمرين بالصرف المساعدين المعنيين ؛ االعتماداتااللتزامات المنجزة على ھذه  *

المحاسبون العموميون المعنيون نھاية كل  بھاالنفقات بدون سابق أمر بالصرف التي يبلغھم  *

شھر ؛

.وال تخضع لتأشيرة مراقبة االلتزام بالنفقات بھاالنفقات التي يتم االلتزام  *

 

 



مصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة يمسك المحاسبون العموميون محاسبة لاللتزامات لنفقات 

.التي يزاولون لديھا مھام المراقبة

:تبرز ھذه المحاسبة

المفتوحة برسم ميزانيات مصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة والتغييرات  االعتمادات *

المدخلة عليھا خالل السنة ؛

من لدن اآلمرين بالصرف واآلمرين بالصرف  االعتماداتااللتزامات المنجزة على ھذه  * من لدن اآلمرين بالصرف واآلمرين بالصرف  االعتماداتااللتزامات المنجزة على ھذه  *

المساعدين لدى مصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة ؛

المحاسبون العموميون المعنيون نھاية كل  بھاالنفقات بدون سابق أمر بالصرف التي يبلغھم  *

شھر ؛

.وال تخضع لتأشيرة مراقبة االلتزام بالنفقات بھاالنفقات التي يتم االلتزام  *



المفتوحة برسم قانون المناصب المالية يمسك المحاسبون العموميون محاسبة لعدد 

.المالية للسنة

:تبرز ھذه المحاسبة

عدد المناصب المالية المفتوحة ؛ *

المناصب المالية المشغولة ؛ *

محاسبة االلتزام بالنفقات

المناصب المالية المشغولة ؛ *

.المناصب المالية الشاغرة *



يقوم الخازن العام للمملكة بمركزة بيانات االلتزامات والتنفيذ المحاسبي للميزانية العامة 

ولمصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة وللحسابات الخصوصية للخزينة وعمليات 

.الخزينة

يوجه الخازن العام للمملكة سنويا إلى الوزير المكلف بالمالية تقريرا حول ظروف تنفيذ يوجه الخازن العام للمملكة سنويا إلى الوزير المكلف بالمالية تقريرا حول ظروف تنفيذ 

.قانون المالية



المحاسبة العامة



تمسك المحاسبة العامة للدولة من طرف المحاسبين العموميين الذين يعاينون جميع العمليات المنجزة  

:لحساب الدولة برسم 

الميزانية العامة ؛ -

ميزانية مصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة ؛ -

العمليات المتعلقة بالممتلكات ؛ - العمليات المتعلقة بالممتلكات ؛ -

 ؛ األغيارالعمليات المنجزة لحساب  -

 ؛العمليات الترتيبية -

عمليات الخزينة --



:تثبت البيانات الحسابية في 

حسابات لإلدراج النھائي إذا كان المحاسب الذي يقيد العملية يتوفر في نفس الوقت على صفة محاسب �

أو النفقات وكانت لديه العناصر الالزمة لإلدراج ؛ بالمداخيلمكلف 

إذا كانت العملية في انتظار التحويل أو كان المحاسب الذي يقيد العملية مكلفا حسابات لإلدراج المؤقت �

أو النفقات دون التوفر على البيانات الكافية لإلدراج ؛ بالمداخيل أو النفقات دون التوفر على البيانات الكافية لإلدراج ؛ بالمداخيل

حسابات لالتصال إذا كانت العملية تحول إلى المحاسب المكلف بالتسديد ؛�

.حسابات للنتائج إذا أسفرت العملية عن نتيجة�

تشھد المحاسبة العامة حاليا تطورا على مستوى المعايير، إذ سيتم تطبيق 
في المقاوالت التجارية حالما  بهمعايير جديدة تشبه إلى حد كبير ما ھو معمول 

يتم إصدار قرار وزير المالية بخصوص المخطط المحاسبي للدولة المنصوص 
608- 09-2عليه في المرسوم 



ٔانظر الو$ئق املرفقة �لعرض واملدرجة �لقرص 
املدمج املوزع عىل املشاركني



عن عملياته الخاصة، كما يتحمل لدى قاضي الحسابات، مسؤولية  مسؤواليكون كل محاسب  -

 ؛العمليات التي يجمع أوراق إثباتھا

 

   .الرئيسيونيعين بمقررات لوزير المالية المحاسبون -

 

: العمومي  محاسباليتضمن الحساب السنوي للتسيير الذي يقدمه  : العمومي  محاسباليتضمن الحساب السنوي للتسيير الذي يقدمه 

وضعية المحاسب في اليوم األول من السنة المالية ؛ -

والنفقات أيا كان نوعھا المنجزة خالل نفس السنة مع التمييز بين  المداخيلتطور عمليات  -

 ة وعمليات الحسابات الخصوصية وعمليات الخزينة ؛اتيالميزانيالعمليات 

.وضعية المحاسب إزاء الدولة في نھاية السنة المالية -



 :ويتكون الحساب من-

  : : وثائق عامةوثائق عامة  --

 قرار التعيين ومحضر أداء اليمين والتأمين؛-

 ؛السلطمحضر تسليم -

 الميزان العام للحسابات مرفق ببيانات تفصيل األرصدة؛-

 و النفقات مرفقة ببيانات ملحقة مفصلة؛ بالمداخيلوضعيات تنفيذ الترخيصات المتعلقة -

 وضعية الباقي استخالصه؛- وضعية الباقي استخالصه؛-

 وضعية الحسابات الخصوصية؛-

 .وضعية عمليات المحفظة-

 

 ؛...)3، 2، 1( وثائق مثبتةوثائق مثبتة--

ٔانظر الو$ئق املرفقة �لعرض واملدرجة �لقرص  
املدمج املوزع عىل املشاركني



الوثائق العامة سنويا والوثائق المثبتة (  حساباتھم كاملةيقدم محاسبو مرافق الدولة والجماعات المحلية -

الوثائق العامة فقط، في حين أن (بيانا محاسبيا بينما يقدم محاسبو المؤسسات العمومية ) كل ثالثة أشھر

 ؛ )الوثائق المثبتة تبقى في عين المكان

  

من السنة الموالية للسنة  يوليوز 31يجب أن تقدم الحسابات والبيانات المحاسبية، حسب الحالة، قبل  -

 المالية موضوع الحساب 



لكل صنف من المحاسبين العموميين مكونات ) الخازن الوزاري(وتحدد تعليمات خاصة  -

 ؛وشروط تقديم الحساب وكيفيات

 

 

ٔانظر الو$ئق املرفقة �لعرض واملدرجة �لقرص 
املدمج املوزع عىل املشاركني

 

 

ويحرر المحاسب في نفس التاريخ بيانا عن حالة الصندوق ومحفظة األوراق المالية يراجع -

نسخة من ھذا البيان لتدعيم حساب المحاسب ويقدم . العامة للمالية المفتشيةحضوريا من طرف 

 .تصرفه



.ديسمبر من كل سنة 31يحصر المحاسبون العموميون بياناتھم وسجالتھم المحاسبية في •

 ؛تعد في ھذا التاريخ وضعية الصندوق ومحفظة األوراق المالية وميزان عام للحسابات عن كل محاسب•

المحاسبون العموميون في  بھا، مركزة جميع العمليات التي قام ) الخازن الرئيسي( يتولى الخازن العام للمملكة•

 ؛بياناته ويحدد نتيجة تنفيذ قانون المالية

مارس من السنة  31يقوم الخازن العام للمملكة بتحديد النتيجة السنوية المتعلقة بالممتلكات ويعد عند تاريخ  • مارس من السنة  31يقوم الخازن العام للمملكة بتحديد النتيجة السنوية المتعلقة بالممتلكات ويعد عند تاريخ  •

:الموالية البيانات المالية التالية 

البيان المقدم في شكل جدول الوضعية الصافية ؛ -

حساب النتيجة ؛ -

أموال الخزينة ؛ حركياتجدول  -

.المذكرات المتعلقة بالبيانات المالية-

.عن الوضعية المالية ووضعية ممتلكات الدولةصورة صادقة ويجب أن تعكس القوائم المالية 



إلى قاضي الحسابات بواسطة وزير التسيير الخاصة بجميع المحاسبين  العموميين الرئيسين  اتوجه حسابت-

.المالية

2011 2010 2009

عدد الحسابات عدد الرزم عدد الحسابات عدد الرزم عدد الحسابات عدد الرزم

614 19.510 683 20.504 508 15.200614 19.510 683 20.504 508 15.200

كلغ 78.040 كلغ 82.016 كلغ 60.800

...شجرة كبيرة 19إنتاج طن واحد من الورق يستلزم 



بعد اإلطالع على الحسابات الحساب العام للمملكة يضع وزير المالية  -

.ينلمحاسبلالفردية    اتحسابوالاإلدارية لآلمرين بالصرف 

والنفقات وتنفيذھا من  للمداخيلويبرز ھذا الحساب التقديرات النھائية  -

.طرف اآلمرين بالصرف والمحاسبين

إلى قاضي الحسابات مشفوعا بالمشروع العام للمملكة ويوجه الحساب  - إلى قاضي الحسابات مشفوعا بالمشروع العام للمملكة ويوجه الحساب  -

 .لقانون التصفيةالسنوي 



شكرا لكمشكرا لكم


