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 :تحت إشراف
درويش جمال : األستاذ   

 األستاذ ياسين شريفي رئيسا 

 األستاذ الدكتور جمال درويش مشرفا ومقررا 

 األستاذ منور روابح ممتحنا 

 :لجنت المناقشت



 الشكر والتقدير
 

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم عمى أشرف األنبياء والمرسمين سيدنا محمد وعمى آلو وصحبو 
...ومن تبعيم بإحسان إلى يوم الدين ، وبعد  

نشكر اهلل عز وجل؛ الذي بفضمو ونعمتو وتييسيره لنا درب العمم وأناره، أتممنا ىذا العمل المتواضع ، 
  مو الحمد والشكر أوًو وأأيراً 

إلشرا و " األستاذ الدكتور درويش جمال "نتقدم بالشكر الجزيل والتقدير الكبير إلى أستاذنا المشرف 
عمى المذكرة وعمى مالحاظاتو القيمة وتوجيياتو السديدة، جعل اهلل ذلك  ي ميزان حسناتو يوم الدين 
والشكر موصول إلى أعضاء لجنة المناقشة لقبوليم مناقشة ىذه المذكرة، كما و يفوتنا توجيو الشكر 

.والعر ان إلى كا ة أساتذة قسم العموم السياسية والعالقات الدولية  

:  ثم نتقدم بالشكر وأالص اإلمتنان إلى  

 مدير التنظيم والتنفيذ المحاسبي لمميزانيات؛ عمى قبولو طمب التربص"  لأضاري.خ"السيد 

رئيس مكتب لممديرية الفرعية لضبط الميزانية؛ عمى  تأطيره المذكرة وعمى "  أورمضان صادقي" السيد
 مساعدتو القيمة وتوجيياتو

أستاذ المالية العامة عمى تعاونو ومساندتو " إبراىيم بمعسل"األستاذ الدكتور  

رئيس مكتب بالمديرية الفرعية لمتنظيم المحاسبي لمدولة، عمى تفسيراتو القيمة" عبد الباقي باي"السيد  

رئيس مكتب بالمديرية الفرعية لممنازعات ؛ عمى المعمومات الصائبة" مولود بوقزاطة"السيد  

رئيس مكتب بالمديرية الفرعية لمتنظيم المحاسبي لمجماعات اإلدارية " مبالية أرادوش" السيد
 والمؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري والييئات المماثمة؛ عمى توضحاتو الميمة  

لى كل من لم يبأل عمينا بنصائحو وا رشاداتو وتوجياتو من أجل إتمام ىذا العمل من قريب أو من  وا 
    بومحكاك أدوجة  .                                                                    بعيد 

  

 الشكر والتقدير



                 

    
:ىـــــــــــــــــــــــــــــــــلإمن ينابيع اإلأالص والمحبة، أىدي ىذا العمل المتواضع   

 جعمو  ااهلل من أىل الجنان مع أير األنام محمد صمى ااهلل عميو ،ة إلى روح أبي الطاىر
 وسمم 

لى أمي الــــــــــغالية، أطال اهلل  ي عمرىا وجعمني و ية مأمصة لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــياإ  

 إلى إأوتي أأواتي ،أبناء أأتي أســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماء ، زينب، عبد الباقي ، مـــــــــــــــــوسى

 إلى كل أساتذتي أاصة األستاذ بن مـــــــــــــــــــــــــــــــــرسمي را يق  ، األستاذ الرن عبد القادر

 واألستاذ مطاطــــــــــــــــــــــــــــــــمة مسعود ، األستاذة بوصبع سووف واألستاذة عياش أديجة

 إلى كل موظفي المديرية العامة لممحاسبة عامة بدون استثناء، و مديريــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 التنظيم والتنفيذ المحاسبي لمميزانيات أاصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

إلى زمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيالتي  ي الدراسة أسميان، يـــــــــــــــــــــسرى و حميمة    
، منى ، أميرة، لبنى ، صبرينة وزوجيا " غوزل"    إلى صديقاتي  ي درب الـــــحياة سعاد 

إلى زمالئي يزيد بمونيس، سمير تومي،  اتح كنتور، عبد الرحــمان طالب، محمد عبد 
 الغاني جواىرة،

 أدوجة بومحكاك
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 مقدمة
 

 

 أ

       في ظل التطورات الراىنة ومع بروز ثورة المعمومات واالتصاالت، تسعى اإلدارات العمومية إلى 
تحسين خدمتيا العامة من خبلل تحسين أدائيا، باالعتماد عمى آليات مختمفة تتوافق مع الوضع الحالي 

 .لما تعرفو الساحة الدولية

     فمقد عممت العديد من الدول في مجال عصرنة إدارتيا عن طريق تطبيق المناجمنت العمومي الجديد 
 .وعمى رأسيا الدول األنجموسكسونية وبعدىا انتشرت في مختمف دول العالم

      الجزائر كغيرىا من الدول تسعى إلى إدخال آليات ومبادئ المناجمنت العمومي الجديد لرفع مستوى 
األداء ومستوى التسيير اإلداري والخروج من انعدام المنافسة إلى التحديث واإلصبلح من أجل الوصول 
إلى الفعالية وتحقيق العصرنة اإلدارية من خبلل اإلدارة االلكترونية ومختمف مشاريع اإلصبلح اإلداري 

لموصول إلى أعمى درجات التسيير .والييكمي لميام الدولة والذي برز بدرجة واسعة في مرحمة التعددية
 .الفعال

        فمرور الجزائر بمشاريع اإلصبلح اإلداري يعد وسيمة لقيام إدارة حديثة بإرادة حقيقة بحكم أن 
اإلصبلح اإلداري يشمل عمى التغيير من حالة إلى حالة أفضل عن طريق تعديل أو تطوير غير جذري 
في شكل قرار والذي من أىم مداخمو مدخل المناجمنت العمومي الجديد الذي يعتبر نموذج جديد يقوم 

 .عمى تحسين األداء والتقميل من المركزية

 : أهمية الموضوع

 :تكمن أىمية موضوع دراستنا

كون موضوع دراستنا من أىم المواضيع المطروحة في اإلدارة المعاصرة، : من الناحية العممية .1
حيث يضيف موضوعنا من الناحية العممية التعرف عمى مفيوم المناجمنت العمومي ودوره في 

تحسين وضع اإلدارة سواء من ناحية تسيير األداء أو الخدمة المقدمة لممواطن من خبلل التسيير 
 .الجيد

 وىي تكمن فيما يظيفو موضوع دراستنا لمبيئة المحيطة بو، أي فيما يظيفو :من الناحية العممية.2
تطبيق مبادئ المناجمنت العمومي الجديد في تسيير وعصرنة اإلدارة العامة وتتوقف األىمية العممية 
من خبلل النتائج المتوصل إلييا من خبلل اإلطار التطبيقي لدراستنا، أي تكمن األىمية العممية في 

صبلحيا  .كيفية تسيير وعصرنة اإلدارة وا 



 مقدمة
 

 

 ب

 : أهداف الدراسة

تيدف ىذه الدراسة إلى تقييم واقع بيئة اإلدارة العامة الجزائرية، عن طريق تحميل ودراسة نمط تسييرىا ،  
ومحاولة إقتراح متطمبات لتبني نمط تسيير جديد أال ىو نموذج المناجمنت العمومي الجديد، الذي يقوم 
عتماد ىذه المبادئ كمدخل لئلصبلح اإلداري ،  عمى مبادئ مخالفة لما تعرفو اإلدارة العامة الجزائرية، وا 

واألخذ حالة وزارة المالية كدراسة تطبيقية من خبلل عرض وتحميل مشروع إصبلح النظام المحاسبي 
المقترح من طرف وزارة المالية المحتواة في القانون العضوي المتعمق بقوانين المالية ، ومقارنتو بالقانون 

, األساسي المتعمق بقوانين المالية

 : مبررات اختيار الموضوع

 : تعود األسباب الذاتية الختيارنا موضوع دراستنا في:المبررات الذاتية .1
 ميمنا إلى الجانب اإلداري والتسيير بطرق حديثة. 
 رغبتنا في التعرف عمى مفيوم المناجمنت العمومي الجديد وعمى أىم مبادئو. 
  حداثة موضوع دراستنا وقمة الرسائل والبحوث التي تناولتو في الجزائر من الجانب الذي تطرقنا لو

 .نحن
 : تعود األسباب الموضوعية الختيارنا موضوع دراستنا في:المبررات الموضوعية .2

أزمة التسيير في الجزائر وعدم تقديم الخدمة العامة بفعالية ومنو تطرقنا لموضوع دراستنا لمحاولة إيجاد 
كيفية الخروج من ىذه األزمات من خبلل اإلصبلح اإلداري وىذا اإلصبلح اإلداري يكون بناء عمى مدخل 

 .    المناجمنت العمومي الجديد من خبلل المبادئ التي يقوم عمييا

   وسمطنا الضوء عمى حالة اإلدارة العامة في الجزائر من خبلل إدارة عامة مركزية أال وىي وزارة المالية 
التي ىي األخرى بموجب أنيا إدارة عامة فاإلصبلح شمميا من ناحية إدخال التقنيات االلكترونية 

والتعديبلت القانونية التي تتماشى مع األيديولوجية والنموذج اإلداري الذي تبعتو الجزائر والذي مس 
الجانب المالي والمحاسبي لمدولة وتسييره وفقًا لمعايير دولية تتمحور في شكل قانون عضوي لمقوانين 

 .المالية ،الذي يتضمن مبادئ تتوافق ومبادئ المناجمنت العمومي
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ماهي اآلليات الكفيمة لتحقيق االنتقال من التسيير العمومي الحالي إلى :   وعميو نطرح اإلشكالية التالية
 ؟2013/2018المناجمنت العمومي الجديد خاصة وزارة المالية 

 :التساؤالت الفرعية

 فيما تتمثل أىم مراحل تطور اإلدارة العامة في الجزائر؟ .1
 ماىي أىم اإلصبلحات اإلدارية التي عرفتيا الجزائر؟ .2
 فيما تتمثل أىم المبادئ التي يقوم عمييا المناجمنت العمومي الجديد؟ .3
كيف يمكن لبيئة اإلدارة العامة الجزائرية أن تكون قابمة لتطبيق مبادئ المناجمنت العمومي  .4

 الجديد؟
المديرية العامة )ما ىي أىم مشاريع اإلصبلح المحاسبي والمالي التي عرفتيا وزارة المالية .5

 ؟(لممحاسبة
ما ىي متطمبات تفعيل معايير المحاسبة الدولية التي تنطوي عمى مبادئ اإلدارة العامة الحديثة  .6

  ؟LOLFالمتضمنة في القانون العضوي 

 : فرضيات الدراسة

  يعد توجو اإلدارة الجزائرية إلى تبني مدخل المناجمنت العمومي الجديد حافز يمكنيا من الوصول
 .إلى أعمى مراتب اإلصبلح اإلداري

  كمما كانت بيئة اإلدارة الجزائرية قابمة لمتعايش مع التغيرات اإلدارية كمما زادت نسبة نجاح تطبيق
 .مبادئ المناجمنت العمومي الجديد فييا

  المحاسب العمومي _كمما قامت وزارة المالية بتكوين األعوان المشرفين عمى المحاسبة العمومية
 . كمما كانت ليا سيولة في تطبيق المعايير الدولية المحاسبية في تسييرالمالي_واآلمر بالصرف 

 :حدود الدراسة

 حددت دراستنا في إطار مكاني ىو الجزائر وبالضبط في إدارة عامة مركزية :المجال المكاني 
وتحديدًا المديرية العامة لممحاسبة؛ فتم إختيار وزارة المالية ألن عمى مستواىا ". وزارة المالية"وىي 

 .تتم دراسة اإلصبلحات ثم تعمم عمى كامل التراب الوطني 
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 حددت دراستنا في إطار زماني وىو ما يتوافق مع إصبلح اإلدارة العامة من :المجال الزماني 
 من جية باعتباره مشروع 2018 إلى 2013خبلل تمديد مشروع الجزائر االلكترونية من سنة 

م 2018استراتيجي ، إضافًة إلى ذلك إصدار وزارة المالية لمقانون العضوي لقوانين المالية سنة 
م ميمة فيما يخص عصرنة التسيير، وىذا يعتبر تمييد لتطبيق مبادئ 2013،أي أن سنة 

م، تعد سنة ميمة فيما يخص الجانب القانوني لتسيير اإلدارة المالية ، 2018المناجمنت ، وسنة 
 .وعميو تم إختيار ىذه الفترة بالذات

 :منهجية الدراسة

 :إن طبيعة موضوع دراستنا تفرض عمينا اتباع مجموعة من المناىج التي يمكن توظيفيا نجد

 تمت االستعانة بيذا المنيج في دراستنا لئلحاطة والتعمق بكل البيانات :منهج دراسة الحالة 
المديرية الفرعية )العممية المتعمقة بالحالة المدروسة وىي اإلدارة العامة المتمثمة في وزارة المالية 

لتوضيح اآلليات الكفيمة لتطبيق مبادئ  (لمتقنين المحاسبي التابعة لممديرية العامة لممحاسبة
المناجمنت العمومي الجديد في الجزائر واستعمال المقابمة والمبلحظة إضافة إلى أسموب التحميل 

 1.لمناقشة النتائج المتحصل عمييا
 مقاربات الدراسة: 
 تمت االستعانة بالمقاربة المؤسساتية في دراستنا كون ىذا االقتراب : المقاربة المؤسساتية 

يستخدم في الدراسات السياسية و يصف المؤسسات السياسية في الدولة، فالمقاربة المؤسساتية 
إطار شرعية المؤسسة عن طريق خضوعيا لمقواعد : تقوم بدراسة الظاىرة السياسية وفق إطارين

طار شكل المؤسسة أي النمط البنائي لممؤسسة فيذه المقاربة تعطي أىمية لمبعد  الدستورية، وا 
المؤسسي لدراسة الظاىرة السياسية ،فتطرقنا في دراستنا إلى الييكل التنظيمي لمييئة محل الدراسة 

 2.وتنظيميا ومياميا
 حيث تم اعتماد ىذا االقتراب في دراستنا بحكم تناول اإلصبلحات التي عرفتيا :االقتراب القانوني 

اإلدارة سواء عمى الجانب المركزي أو المحمي من خبلل النصوص القانونية والتنظيمية إضافة 
إلى مختمف التشريعات المتعمقة بييئة اإلصبلح اإلداري وكذا ىيئات مكافحة الفساد وىذا من أجل 
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دراسة الظاىرة المدروسة دراسة قانونية إضافة إلى ذلك من أجل الوصول إلى كيفية إدخال نوع 
 1.من الميونة لتحسين القوانين مع متطمبات اإلدارة العامة الحديثة

 حيث تم اعتماد ىذا االقتراب كونو ينظر إلى ما نتج عن التطور في األحداث :االقتراب الوظيفي 
التي تقود بالضرورة إلى تغييرات قانونية بالنسبة لؤلداء ومدى قدرتو عمى التكيف مع ىذه 

التحوالت والتغييرات في البيئة االقتصادية واالجتماعية والسياسية والتكنولوجية عمى المستوى 
الداخمي والخارجي، إضافة إلى أن ذلك تقييم اإلصبلحات ونقدىا من أجل إدخال آليات إلصبلح 

 2.اإلدارة العامة وعصرنتيا وىذا عن طريق تقييم األداء فييا
 تم االعتماد عمييا في دراستنا عمى اعتبار أن المناجمنت العمومي ىو مقاربة :المقاربة التسييرية 

تسييرية تقوم عمى التركيز عمى أساليب التسيير المنتيجة في القطاع الخاص ومنطق السوق، 
الزبون من خبلل )وتيدف إلى تحويل اإلدارات العامة الحكومية إلى مؤسسات ترضي المواطن 

العمل عمى تحسين األداء ما يؤدي إلى جودة الخدمة ، فالمناجمنت العمومي ييدف إلى تحقيق 
النتاج بأكثر فعالية وفاعمية وكفاءة، كما ترتبط ىذه المقاربة التسييرية المتناولة في الدراسة بعدة 
مقاربات ومفاىيم حديثة كاإلبداع، الفعالية، األداء، المقاولة وغيرىا من المقاربات التسييرية التي 

 3.تشمل تطوير آليات التسيير في المنظمات العمومية
 أدوات الدراسة: 

من خبلل المقابمة نصف الموجية إلى أعضاء وموظفين في المديرية : المقابمة نصف الموجهة
العامة لممحاسبة بوزارة المالية، وسميت بنصف موجية كون تم اإلعتماد عمى محاور كبرى تشمل 
أسئمة عامة وبعدىا تتفرع ىذه األسئمة بناء عمى حالة ووضعية المقابمة فيتم تفكيك ىذه األسئمة 

 4.إلى تساؤالت فرعية

 فصول،  ثبلثة لئلجابة عمى األسئمة المطروحة في اإلشكالية تم تقسيم ىذه الدراسة إلى:تقسيم الدراسة
طريق بيان مفيوم اإلدارة العامة و مراحل ، عن واقع اإلدارة العامة في الجزائرحيث يتناول الفصل األول 

، إضافة إلى م2008تطور اإلدارة العامة في الجزائر والنموذج اإلداري المطبق في الجزائر قبل وبعد 
 مشاريع اإلصبلح اإلداري كما تم تخصيص الفصل الثاني لعرض. مشاكل اإلدارة العامة الجزائريةعرض 
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 مجلة إقتصادٌات ،"دراسةنظريةتحليلية:(NPM)ترقيةأداءالمنظماتالعموميةفيظلمقاربةالتسييرالعموميالجديد"محمدالسعيدجوال،
.74،ص2005العددالرابععشر،شمال إفرٌقٌا،

4
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مضمون حيث يتناول ىذا االخير في الجزائر في ظل التوجو إلى المناجمنت العمومي الجديد ، 
مفيوم ، ثم يميو عرض المناجمنت العمومي الجديد وأىم الدول التي إعتمدتو كإصبلح لئلدارة العامة 

اإلصبلح اإلداري وآليات اإلصبلح اإلداري في الجزائر، والعوائق اإلدارية والقانونية التي تحول دون نجاح 
أما الفصل . اإلصبلح كخطوة لتطبيق المناجمنت العمومي الجديد، وبعدىا ذكر متطمبات تطبيق األخير

 اإلطار التطبيقي من خبلل تحميل اإلصبلح المحاسبي والقانوني في وزارة المالية الثالث فيركز عمى 
  .والتنظيمي لممحاسبة العمومية في الجزائر

 : مفاهيم الدراسة

 : اإلدارة

وتشتق ىذه الكممة من أصميا البلتيني "Administration تعرف كممة اإلدارة في المغة األجنبية:لغة
Administratio المشتقة بدورىا من الفعل Administrare دَخمَخ  .ومعناه خَخ

قاد،أو وجو،أو : وفي المغة العربية تشتق كممة إدارة من األصل الثبلثي داّر، ويعني ىذا الفعل
 .شرف،أوخدم،أو اقتصد، أو أعان

خدمة الغير أو : في المغتين العربية واألجنبية ، مع بعضيما ؛فتعني اإلدارة" اإلدارة"ويمتقي المعنيان ل
 1.تقديم العون لآلخرين 

ومنو تعني اإلدارة أداء تحقيق غرض معين ،أو الوفاء بيدف محدد، أما من الناحية االشتقاقية فتعود إلى 
 2".أداء خدمة لآلخرين" ،وتعني MINISTRARE و AD:الكممة البلتينية المتكونة من مقطعين 

 ىي عممية استغبلل الموارد المتاحة عن طريق تنظيم الجيود الجماعية وتنسيقيا بشكل يحقق :اصصطحاًا 
األىداف المحددة بكفاية وفعالية وبوسائل إنسانية وضمن المشروعية وبما يساىم في تحسين حياة اإلنسان 

 3.سواء كان عضوا في التنظيم أو مستفيدا من خدماتو وأيا كان المجال الذي تمارس فيو
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 تعني حكومية، ومنو فاإلدارة العامة مجموعة األشخاص واألجيزة القائمين تحت إمرة الحكومة :عامة
 1وبتوجيو منيا ألداء الخدمات العامة 

 ىي جيود الموارد البشرية التي تقوم بالتخطيط والتنظيم والتوجيو والرقابة إضافة :اإلدارة العامة الحديثة
إلى تقييم األداء والبحث عن جودتو وفعاليتو وكفاءتو وتحقيق النتائج بأقل تكمفة وأقل وقت عن طريق 

والمرونة في اتخاذ القرارات وتقديم الخدمة بأكبر فعالية  (البلمركزية)إجراءات إدارية كتفويض الميام 
 .لتحقيق رضا الزبون

 :اإلصطح

أصمح، يصمح، إصبلحًا، أي إزالة الفساد بين القوم والتوفيق بينيم ؛ وىو نقيض الفساد، " من الفعل : لغة
 .فاإلصبلح ىو التغيير إلى إستقالة الحال عمى ما تدعو إليو الحكمة

اإلصبلح ىو تغيير أو تعديل نحو األفضل في حال األشياء ذات : عرف قاموس أكسفورد : اصصطحاًا 
 .النقائص

ىو مجموعة اإلجراءات المتخذة تعالج مجموعة من اإلنحرافات السموكية الحاصمة في : اإلصطح اإلداري
 2.قطاعات الدولة عمى المسار اإلداري السميم

 :التغيير

يَّرَخ وغير الشيء بدلو وجعمو عمى ما كان عميو:لغة  . مشتق من الفعل غَخ

عمى أنو إحداث تعديبلت في أىداف وسياسات اإلدارة أو في أي " التغيير" عرف موسى الموزي :اصصطحا
مبلءمة أوضاع وأوجو نشاط جديد يحقق : عنصر من عناصر العمل التنظيمي مستيدفة أحد األمرين ىما

 3.لممنظمة سبقا عن غيرىا

 ىو المجيود اليادف إلى تحقيق تغييرات أساسية مرغوبة في اإلدارة العامة بيدف تحسين :أما التصوير
 4.اإلمكانيات اإلدارية في مجمل الجياز
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 :البيروقراصية

( Cracyقراطية) بالفرنسية ويعني المكتب، واآلخر (Bureau بيرو) مشتقة من مقطعين ىما:لغة
 1".حكم المكتب"باليونانية وتعني حكم أي أنيا تعني 

 البيروقراطية تشير إلى نظام حكومي يتسم بالتخصص وااللتزام بالقواعد الثابتة وتسمسل ىرمي :اصصطحا
 2.لمسمطة ونظام يتسم بالرسمية والروتين

وىي شبكة اتصاالت  (شبكة األنترنت) معناه تقنية، أي استخدام شبة االتصال اإللكترونية :اإللكترونية
 3.عالمية تسمح بتبادل المعمومات وتنقميا عبر القارات

وليا ثالثة  خرين،اآلرين وبآلخرين والعمل مع اآلخ فن التعامل مع اىو"  management " المناجمنت
ىو البعد الفني ويتعمق بكيفية أداء وتنفيذ العمل بطريقة صحيحة، والبعد الثاني ىو األول أبعاد، البعد 

، أما البعد الثالث ةرياإلداالبعد المفاىيمي ويتعمق بمعرفة المديرين لمجوانب النظرية والمفاىيمية لمعممية 
راد والجماعات داخل المنظمة، وكيفية التعامل األففيو البعد اإلنساني ويتعمق بعممية فيم المديرين لسموك 

 5.معيم وتحفيزىم لمعمل بطريقة تحقق مصمحة المنظمة ومصمحتيم 

ية يقوم عمى محاكاة إلدارمات العمومية اظ تصور جديد لكيفية إدارة المنىو " الجديدالمناجمنت العمومي
والرفع من ىذه اإلدارات العمومية وآليات السوق من أجل عصرنة في القطاع الخاص تسيير القواعد 

خذ بعين األىداف، مع لؤلمستوى أدائيا، وبالتالي زيادة فعاليتيا وفاعميتيا مما يقتضي تعيين واضح 
عن تبار التأثير الذي تمارسو البيئة عمى ىذه المنظمات باعتبارىا نظاما مفتوحا، تجسد ىذا النظام اإلع

 .إدارتيا العموميةات التي قامت بيا العديد من الدول عمى إلصبلحموجة اطريق 

 :أدبيات الدراسة

  تقوم دراستنا من خبلل أدبيات سابقة حيث ىناك ثبلث رسائل دكتوراه ترتبط بشكل كبير مع موضوع 
 :دراستنا وىي

                                                           
1

40أحمدعثمانطلحة،مرجعسبقذكره،ص
2

.80-79ص-ص(2010دارأسامةللنشروالتوزيع،:األردن)المعجم السٌاسً،وضاحزيتون،
.  21ص،  (ن، .س.ب الكتاب األكاديمي، مركز: ن.م.ب)  ،إدارة الموارد البشرية في عصر اإلدارة اإللكترونيةعنتر بن مرزوق و آخرون ، 3

5
نٌوزلندا ،  )، آفاق الوظٌفة العمومٌة الجزائرٌة فً ظل تطبٌق المناجمنت العمومً الجدٌد ، بالنظر إلى بعض التجارب األجنبٌة سلوىتيشات 

كليةالعلوماإلقتصاديةوالتجاريةوعلومالتسيير،:جامعةأمحمدبوقرةبومرداس)،أطروحةدكتوراه، (فرنسا ، الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة 

.17،ص،(م2015م،2014



 مقدمة
 

 

 ط

آفاق الوظيفة العمومية الجزائرية في ظل تطبيق المناجمنت العمومي الجديد، : س.  دراسة تيشات (1
تمحورت إشكالية الدراسة  (نيوزلندا، فرنسا، الواليات المتحدة األمريكية)بالنظر إلى بعض الدول األجنبية 

عمى مدى إمكانية الوظيفة العمومية الجزائرية أن توفق المناجمنت العمومي الجديد، وأىم العناصر التي 
أساسيات الوظيفة العمومية، اإلطار العام لتغيير التنظيمي من المناجمنت الخاص : تطرقت إلييا ىي

إلى المناجمنت العام الجديد، عرفت تجارب بعض الدول األجنبية في تطبيق المناجمنت العمومي 
 :الجديد، وتتمثل أىم النتائج البحثية التي تحصمت عمييا ىي

أن تطبيق المناجمنت العمومي في الوظيفة العمومية سوف يؤدي إلى عصرنة اإلدارة العامة ألنو يعتمد 
عمى التسيير االستراتيجي لمموارد البشرية العمومية، والنقائص في ىذه الدراسة ىو الجانب اإلداري أي 
نمط التسيير ومبادئو لذا من خبلل دراستنا نحاول الوصول إلى اآلليات الكفيمة لبلنتقال إلى عصرنة 

 1.اإلدارة من خبلل مبادئ المناجمنت العمومي الجديد
التسيير الحديث واإلدارة العمومية الجزائرية، تمحورت إشكالية الدراسة عمى : دراسة مراح، ج (2

 NPMإمكانية نجاح السمطات المعنية بعممية تطوير اإلدارة الجزائرية بإدخال التقنيات الحديثة لتسيير أي 
في ظل الظروف الصعبة، ووصمت إلى نتيجة مفادىا أن استحالة تطبيق المناجمنت بصفة مباشرة عمى 

 .م2000اإلدارة الجزائرية نظرا لممشاكل العديدة التي تعاني منيا كما أنو تم تناول ىذه الدراسة سنة 
ومنو فانطبلقا مما تم التطرق إليو سابقا، فدراستنا تنطمق من كيفية مكافحة والتصدي لممشاكل اإلدارية 

 2. وكيفية جعل ىذا االنتقال ناجحNPMوكيفية االنتقال من التسيير الكبلسيكي إلى 
اإلدارة االلكترونية في المؤسسات الجزائرية واقع وآفاق، تمحورت إشكالية الدراسة : بوزكري، ج (3

عمى مدى استجابة المؤسسات الجزائرية لتطبيقات اإلدارة االلكترونية والتطمعات التي تسعى إلييا، ووصل 
إلى نتيجة مفادىا أن من العقبات التي تواجو الجزائر دون تطور اإلدارة اإللكترونية ىو األمية اإللكترونية 
وضعف البنى التحتية، وبحكم أن اإلدارة اإللكترونية ىي جزء ىام من مبادئ المناجمنت العمومي الجديد 

 3.فدراستنا تنطمق من نقطة مفادىا كيفية تجاوز العقبات وتطبيق مبادئ المناجمنت العمومي الجديد

                                                           
، نيوزلندا، فرنسا)آفاق الوظيفة العمومية الجزائرية في ظل تصبيق المناجمنت العمومي الجديد بالنظر إلى بعض الدول األجنبية سموى تيشات،  1 

 ، عدد 2014/2015كمية العموم اإلقتصادية والتجارية و عموم التسيير،  سنة : جامعة أمحمد بوقرة بومرداس)،  (الواليات المتحدة األمريكية
 (308صفحات، 

 ، عدد 2000/2001كمية الحقوق والعموم اإلدارية،  سنة : جامعة  الجزائر)، ، التسيير الحديث واإلدارة العمومية الجزائرية سميمة مراح 2
  (228الصفحات  

كمية العموم اإلقتصادية والعموم التجارية : (03)جامعة الجزائر ) ، اإلدارة اإللكترونية في المؤسسات الجزائرية واقع و آفاق بوزكري،  جيبللي 3
  (340، عدد الصفحات 2015/2016وعموم التسيير ، سنة 



 

:ل الفصل ألاول

ل

لألا قعلإلاد رةل اعامةلفيل لجز ئرلل

للتطورلإلاد رةل اعامةلفيل لجز ئرل: املبحل ألاول

لل انموذجلإلاد ريل اطملقلفيل لجز ئرل: املبحل اثاني

لمشاكصلإلاد رةل اعامةلفيل لجز ئر: املبحل اثااح

ل
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 تطور اإلدارة العامة في الجزائر: المبحث األول

 مفهوم اإلدارة العامة : المطمب األول

 اإلدارة العامة في مرحمة األحادية: المطمب الثاني

 اإلدارة العامة في مرحمة التعددية: المطمب الثالث

 النموذج اإلداري المطبق في الجزائر: المبحث الثاني

 2008النموذج اإلداري البيروقراطي قبل : المطمب األول

 2008النموذج اإلداري اإللكتروني بعد : المطمب الثاني

 الفرق بين اإلدارة الورقية واإلدارة اإللكترونية: المطمب الثالث

 مشاكل اإلدارة العامة في الجزائر: المبحث الثالث

 المشاكل المتعمقة بالجانب التنظيمي: المطمب األول

 المشاكل المتعمقة بجانب التسيير: المطمب الثاني

 المشاكل المتعمقة بخدمة المواطن: المطمب الثالث

 خالصة الفصل
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 واقع اإلدارة العامة في الجزائر: الفصل األول

 ديسمبر 1     لقد تميزت اإلدارة الجزائرية منذ االستقالل بعدة أزمات تسييرية، يعود سببيا إلى قرار 
 .م ،والمتضمن إقرار استمرارية تطبيق التشريع الفرنسي إلى غاية سن تشريع جزائري مختص1962

ومنو فقد مرت اإلدارة العمومية الجزائرية بعد االستقالل بمرحمتين تمثالن مراحل تطور التنظيم اإلداري في 
م ،ومرحمة التعددية الحزبية من 1989م إلى غاية 1962الجزائر ؛وىما مرحمة األحادية الحزبية منذ 

 .م إلى حد الساعة 1988 أكتوبر 5م إلى يومنا ىذا؛ أي من إصالحات  1989
وقبل التطرق إلى المرحمتين سابقتي الذكر، وجب المرور بمفيوم اإلدارة العامة وأىم أنواعيا في الجزائر 

 ما مفهوم اإلدارة العامة؟ وفيما تتمثل :فبناًءا عمى ما سبق يندرج التساؤل التالي في ىذا الفصل كما يمي
 أهم مراحل تطور اإلدارة العامة في الجزائر؟

 تطور اإلدارة العامة في الجزائر : المبحث األول 

      في ىذا المبحث تنقسم دراستنا إلى ثالث مطالب وكل مطمب الى عناصر ؛ وتتمحور ىذه المطالب 
 .مفيوم اإلدارة العامة،اإلدارة العامة في الجزائر في مرحمة األحادية وفي مرحمة التعددية : حول

 مفهوم اإلدارة العامة : المطمب األول 

o  تعريف وعناصر اإلدارة العامة: أووًال 

 :تعريف اإلدارة العامة| 1
 بمعنى "ministre" و"To " بمعنى"Ad" أصميا الالتيني "Administration: "تعريف اإلدارة| أ
"serve" 1. ،والكممة تعني الخدمة عمى أساس أن من يعمل باإلدارة يقوم عمى خدمة اآلخرين 

 ":Administration public:"اإلدارة العامة| ب
 :لإلدارة العامة معنيين 

 يقصد باإلدارة العامة مجموعة األجيزة واليياكل والييئات القائمة في إطار السمطة :المعنى الشكمي
 .التنفيذية عبر مختمف مستوياتيا ،أي مجموعة األشخاص المعنوية العامة وتنظيماتيا وتفريعاتيا المختمفة

                                                
 .4، ص، (2013، 7د،د،ن، ط: د،م،ن)اإلدارة العامة، األسس والوظائف واإلتجاهات، سعود بن محمد النمر،  1
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 يقصد بو أن اإلدارة العامة مجموعة األنشطة والخدمات والوظائف و األعمال التي :المعنى الموضوعي
 1.تقوم بيا تمك الييئات واألجيزة، إشباعًا لالحتياجات العامة لمجميور و المواطنين

ومنو نستنتج أن اإلدارة العامة ىي مجموعة اليياكل و الجيود المنظمة والمنسقة  التي توجو وفق نظام 
ونصوص قانونية تشريعية وتنظيمية بيدف تحقيق الصالح العام  وكما أنيا جيود الموارد البشرية التي 

تقوم بالتخطيط والتنظيم والرقابة والتوجيو بمختمف الموارد المادية واآلليات والوسائل اإلدارية لتقديم خدمة 
 .عامة

 
 :وسائل اإلدارة العامة ووظائفها | 2

 :وسائل اإلدارة العامة| أ
 تتمثل في مجموعة الموظفين العاممون باإلدارات العامة ويخضعون لقانون :الوسيمة البشرية 

 .الوظيفة العمومي الذي يضمن ليم حقوقيم ويمزميم بواجبات
 تتمثل في األموال العامة واألمالك الوطنية التي عمى أساسيا تبنى ميزانية :الوسيمة المادية 

 .اإلدارة، ومنو ال تكون إدارة بدون تمويل 
 تتمثل في السمطات التي يحوليا القانون من أجل القيام بنشاطيا اإلداري :الوسيمة القانونية 

 2.بصفة منفردة التي تتمثل في القرارات اإلدارية أو بإدارة توافقية من خالل العقود اإلدارية

 : وظائف اإلدارة العامة| ب

  التخطيط(Planning) :يعني تحديد األىداف وكيفية الوصول إلييا. 
 التنظيم   ( Organisation:)يعني تحديد الميام والمسؤوليات لألفراد والميام . 
   الرقابة  (Control:)تعني متابعة ورصد النشاطات وتصحيح الفجوات . 
  القيادة  (Direction) :3.تعني توجيو وتحفيز العاممين عمى اإلنجازات الفعالة 

o  أنواع اإلدارة العامة : ثانياًال: 
 : إدارة الدولة، اإلدارة المركزية| 1

                                                
 .6،ص(منشورات جامعة  برج باجً مختار،د،س،ن: عنابة) ،دروس فً المؤسسات اإلدارٌةمحمد الصغٌر بعلً،1

 .9المرجع نفسه، ص 2
،  (2008، 2، ط1،2007دار وائل للنشر والتوزٌع،ط: األردن) ،، اإلدارة و األعمالصالح مهدي محسن العامري، طاهر حسن منصور العالبً 3

 .29ص
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تعرف اإلدارة المركزية عمى أنيا جمع الوظيفة اإلدارية وحصرىا بيد شخص معنوي عام واحد ؛وىو الدولة 
ن تعددت الييئات واألفراد القائمين بو وفق نظام السمطة  ،حيث تتولى وتييمن عمى النشاط اإلداري ،وا 

وتتمثل اإلدارة المركزية في الجزائر في رئاسة الجميورية ،الوزير األول ،الوزارات والمؤسسات . الرئاسية 
 .االستشارية

 :اإلدارة المحمية ،اإلدارة الالمركزية| 2              

تعرف اإلدارة الالمركزية عمى أنيا النظام اإلداري الذي يقوم عمى توزيع السمطات و الوظائف اإلدارية بين 
وىيئات ووحدات إدارية أخرى إقميمية ومصمحية مستقمة قانونًا عن اإلدارة  (الحكومة)اإلدارة المركزية 

وتتمثل . المركزية بمقتضى اكتسابيا الشخصية المعنوية مع بقائيا خاضعة لقدر من رقابة تمك اإلدارة
 1.اإلدارة الالمركزية في الجزائر في الوالية والبمدية

 اإلدارة العامة الجزائرية في مرحمة األحادية: المطمب الثاني 
م التي أنتجت دستور 1988 أكتوبر 5      تبدأ مرحمة األحادية الحزبية منذ االستقالل إلى أحداث 

 .م1989
فتميزت اإلدارة العامة الجزائرية في ىذه المرحمة بعدة خصائص سواًءا عمى المستوى المحمي أو المستوى 

 :المركزي ؛ حيث تشمل ىذه المرحمة مرحل فرعية تجدر اإلشارة ليا ،وىي تضم مايمي
  وىذا بعد خروج المعمرين وتركيم ألمالكيم ؛ قامت الدولة بإعالن أمالك :مرحمة التسيير الذاتي

المعمرين دون مالك ما سمح ليا بمنح إدارتيا سواء لمجياز اإلداري أو لمعمال ، وظير نظام التسيير 
 .الذاتي لألمالك دون مالك

  م إلنشاء مؤسسات وشركات وطنية من خالل تغيير 1965كان بداية : مرحمة التسيير االشتراكي
نمط إدارة المؤسسات وتحويميا إلى نمط اشتراكي من خالل صدور ميثاق التسيير االشتراكي لممؤسسات 

 .م1971
 وذلك لمخروج من مشاكل تسيير المؤ سسات  عن : مرحمة إعادة الييكمة الصناعية واإلقتصادية

إلعادة ىيكمة المؤسسات كوسيمة لمتخمص من المركزية  (م1984|م1980)طريق المخطط الخماسي 
 .ودعم الالمركزية 

                                                
 .48ـ35محمد الصغٌر بعلً، مرجع سبق ذكره،ص ـ ص 1
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 بدأ االستعداد ليا في الثمانينات وتجسيد فعميًا مع بداية التسعينات ؛ بادرت : مرحمة االستقاللية
بادرت " استقاللية المؤسسات"الحكومة بإصالحات لتنظيم اإلقتصاد الوطني ، وعرف ىذا اإلصالح باسم 

 1.م1987 ديسمبر28في ذلك في 

 (المحمي)عمى المستوى المركزي والمستوى الالمركزي  (األحادية)فعرف التطور اإلداري في ىذه المرحمة 

o  اإلدارة العامة المركزية في مرحمة األحادية: أووًال : 

      بعد مرور اإلدارة المركزية الجزائرية عمى مرحمة االستعمار أين كانت مختمف القطاعات والمصالح 
والمرافق العامة بالجزائر تعمل تحت السمطة االستعمارية الفرنسية؛ وبعد إندالع الثورة تشكمت ىيئات 

 :إدارية لتوجيو الثورة ومصارعة االستعمار التي تمثمت في

 بيا فرعين فرع من أعضائيا يتولى ميام عسكرية وسياسية داخل : المجنة الثورية لموحدة والعمل
البالد والفرع اآلخر يتكفل بالميام السياسية والديبموماسية في الخارج إلى حين انعقاد مؤتمر الصومام 

 م1956
 كان يمثل السمطة التشريعية وتم انشاؤه بناًءا عمى مؤتمر : المجمس الوطني لمثورة الجزائرية

 .م، في اجتماعو األول 1956الصومام 
 كانت تقوم بتنفيذ قرارات مؤتمر الصومام وقرارات المجمس الوطني لمثورة : لجنة التنسيق والتنفيذ

 .الجزائرية
 2.م1958سبتمبر19تم انشاؤىا واإلعالن الرسمي عنيا من المغرب في : الحكومة المؤقتة 

حيث أصبحت في مرحمة االستقالل رئاسة الجميورية في إطار نظام سياسي يقوم عمى األحادية الحزبية 
 .م1963وشخصنة السمطة واألحادية التفكير والشمولية وتمحور في دستور 

 :فكانت اإلدارة العامة عمى المستوى المركزي تتمثل في
 3. ، والسمطة التنفيذية يمثميا رئيس الدولة(FLN )حزب جبية التحرير الوطني

                                                
دراسة مٌدانٌة ملبنة األوراس ـ باتنةـ مذكرة لنٌل شهادة الماجستر عالقة الرقابة البٌروقراطٌة بفعالٌة التنظٌم الصناعً بالجزائر،، حنان تٌغزة 1

كلٌة العلوم اإلنسانٌة والعلوم اإلجتماعٌة،قسم علم اإلجتماع، سنة : قسنطٌنة جامعة منتوري)فً علم اإلجتماع تنظٌم وعمل،

 .167ص2013|م2012

 .187 ـ168حنان تٌغزة، مرجع سبق ذكره، ص ـ ص ـ  2

 .1963 سبتمبر 10م، المؤرخ فً 1963دستور  3
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م ،حيث تشكل مجمس الثورة باعتباره صاحب السيادة، وطبًقا 1965جوان19وبعدىا جاء التصحيح الثوري 
م ،المعروف بالدستور الصغير ،فقد كانت 1965 جويمية 10 المؤرخ في 182 ـ 65ألحكام األمر رقم 

الحكومة الجياز اإلداري األساسي ؛التي تعمل بتفويض من مجمس الثورة وتحت سمطة ومراقبتو عن 
" الشرعية الثورية"طريق ما يصدر عن رئيسيا من أوامر ومراسيم ، واستمر العمل بيذا األمر تحت شعار 

م ؛المتضمن إصدار 1976 نوفمبر 22 المؤرخ في 97ـ76رقم م، األمر 1976إلى حين صدور دستور 
 1.الدستور والسعي لمعودة لمشرعية الدستورية 

م ؛الوظيفة التفيذية يمثميا رئيس الجميورية، 1976فكانت تتمثل اإلدارة العامة المركزية بناًءا عمى دستور 
فاستبدل ىذا الدستور مصطمح السمطات بمصطمح الوظائف ،كما تدل أحكام ىذا الدستور عمى توسيع 

 2.سمطات رئيس الجميورية في المجال اإلداري من خالل السمطة التنظيمية الواسعة
o اإلدارة العامة المحمية في مرحمة األحادية: ثانيًالا 

      حاولت الجزائر منذ االستقالل، ترسيخ الالمركزية اإلدارية باعتبارىا من أىم مبادئ اإلدارة العامة 
 .التي تحكم تنظيميا وكما أنيا جزء من الدولة باعتبارىا جماعات محمية

     فشيد التنظيم اإلداري المحمي أزمة خانقة عقب حصول الجزائر عمى االستقالل بسبب نزوح 
اإلطارات الفرنسية إلى بمدىم وغياب الكفاءات الجزائرية لمقيام بضمان استمرارية الخدمة العامة عمى 

 .المستوى  البمدي  الوالئي

، تمثل في (م1969|م1967)     ونتيجة لذلك عمدت الجزائر لمقيام بإصالحات شاممة لإلدارة المحمية 
م ، حيث منحت صالحيات واسعة لمقائمين عمى 1967م وقانون البمدية 1969صدور قانون الوالية 

 3.الوالية والبمدية في مختمف الجوانب اإلجتماعية 

     وىذا من ناحية القوانين المتعمقة بالجماعات المحمية، أما من ناحية التطور الدستوري ، فمقد تناول 
  1:الدستور الجماعات المحمية من خالل 

                                                
م، 2010دٌوان المطبوعات الجامعٌة، :الجزائر) المؤسسات السٌاسٌة والقانون الدستوري فً الجزائر منذ االستقالل إلى الٌوم،صالح بلحاج،  1

 .80 ـ 71ص ـ ص ـ 

م ،ٌتضمن إصدار دستور الجمهورٌة 1976نوفمبر 22ه ،الموافق 1396 ذي القعدة عام 30 مؤرخ فً 97ـ76م، أمر رقم 1976دستور  2

 .1122م،ص1976 نوفمبر 24 بتارٌخ 94الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة ، الجرٌدة الرسمٌة ،العدد

غٌر منشورة ،مذكرة لنٌل شهادة الماجٌستر فً م،2006|م1989اإلدارة العامة والسلطة السٌاسٌة فً الجزائر، الفترة مابٌن محمد شاربً،  3

جامعة بن ٌوسف بن خدة ،كلٌة العلوم السٌاسٌة واإلعالم،قسم العلوم : الجزائر)تنظٌم سٌاسً وإداري،:العلوم السٌاسٌة والعالقات الدولٌة ،فرع

 .91،92، ص،ص،(م2007السٌاسٌة والعالقات الدولٌة ،



  واقع اإلدارة العامة في الجزائر                            :الفصل األول 
 

 
22 

 .بحكم أنو لم يعمر طوياًل لم يتم اإلعتماد عميو في تنظيم الجماعات المحمية : م1963دستور  
بعد تبني الجزائر النظام االشتراكي من أجل بناء استراتجية صمبة لبناء : م1976أما دستور  

يستند تنظيم الدولة :"(34)م لتنظيم الجماعات المحمية من خالل المادة1976الدولة، فمقد تطرق دستور 
إلى الالمركزية القائم عمى ديمقراطية  المؤسسات والمشاركة الفعمية لمجماىير الشعبية في تسيير الشؤون 

تعتمد سياسة الالمركزية عمى توزيع حكيم لصالحيات والميام حسب تقييم :"تنص: (35)والمادة". العمومية
 2" .المجموعات اإلقميمية ىي الوالية والبمدية: "(36)والمادة". منطقي لممسؤولية داخل إطار وحدة الدولة

                                                                                                                                                   
دٌوان المطبوعات : الجزائر) ،تطور المؤسسات الدستورٌة فً الجزائر منذ االسقالل من خالل الوثائق والنصوص الرسمٌة، إدرٌس بوكرا 1

 .79،ص(م3،2009،ط1الجامعٌة،الجزء

 م1976، من دستور " 36" و المادة" 35" و المادة "34" المادة  2
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 اإلدارة العامة في مرحمة التعددية الحزبية في الجزائر: المطمب الثالث

م؛ 1989م إألى يومنا ىذا ،فبمجيء إصالحات دستور 1989   تبدأ مرحمة التعددية من إصالحات 
 .تميزت اإلدارة العامة في ىذه المرحمة بخصائص معينة عمى المستوى المحمي والمستوى المركزي

o  اإلدارة العامة المركزية في الجزائر في مرحمة التعددية الحزبية: أووًال 

      شيدت اإلدارة العامة عدة تعديالت ، بناًءا عمى التطورات الدستورية ؛ فتقوم اإلدارة المركزية طبقًا 
م، فيتمثل التنظيم المركزي في الجزائر في المصالح اإلدارية في قمة اليرم 2016مارس 7ألحكام دستور 

 :اإلداري الموجودة في العاصمة وىي

  تتبنى النظام الرئاسي ، ورئيس الجميورية ىو رئيس الدولة ورئيس السمطة :رئاسة الجمهورية 
التنفيذية ؛ لو صالحيات التعيين و التنظيم والمحافظة عمى أمن الدولة والدفاع عنيا ولو 

 .مؤسسات تساعده في ذلك
 ( 92) ىو العضو الثاني في السمطة التنفيذية، لو صالحيات التعيين خارج المادة :الوزير األول

، ولو صالحية التنظيم عن طريق المراسيم التنفيذية ، ولو صالحية الرقابة الرئاسية و  (93)و
 .الوصائية  باعتبار رئيس لإلدارة العامة عمى مستوى وزارتو

 مختمف الوزارات في الدولة الجزائرية:الوزارات . 
 1. المجمس األعمى لألمن ، والمجمس اإلسالمي األعمى:المؤسسات اوستشارية 

 
o  اإلدارة المحمية الجزائرية في مرحمة التعددية : ثانياًال 

م، يتضمن تقسيم البالد 1984        في بداية الثمانينات عرفت اإلدارة المحمية تقسيمًا إداريًا ىامًا سنة 
دائرة؛ وكل دائرة تم تقسيميا إلى بمديات عددىا 583والية؛ وكل والية مقسمة إلى دوائر بمغ عددىا 48إلى 

 .بمدية1541

م، حيث تم إلغاء نظام 1990فكانت اإلدارة العامة المحمية في مرحمة التعددية وفق إصالح قانوني سنة 
 والقانون 09ـ90الحزب الواحد، واإلعتماد عمى التعددية الحزبية حيث جاء القانون المتعمق بالوالية 

                                                
 .م2016مارس7، المتضمن التعدٌل الدستوري ،الجرٌدة الرسمٌة للجمهورٌة الجزائرٌة ، العدد  ،الصادرة فً 10ـ16م، رقم 2016دستور  1
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، فكانت كل من الوالية والبمدية يتمتعان بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي ،  08ـ90المتعمق بالبمدية 
وفي ظل ىذا اإلصالح عرفت الجزائر نظام المحافظة الذي طبق في العاصمة إبتداًءا من تاريخ 

 1.م إال أنو تراجع 1997جويمية 31

       إضافة إلى ذلك شيدت اإلدارة المحمية تعديل آخر وال يزال ساري المفعول لحد الساعة ، وكان ىذا 
م، بعد أحداث الربيع العربي وىذا مسايرة لمتطورات السياسية و اإلقتصادية 2012|م2011اإلصالح في 

و اإلجتماعية التي عرفتيا البالد من منطمق ترقية مكانة المجالس المحمية؛ حيث  كان قانون  الوالية رقم 
 . مادة وردت في خمس أبواب181 يحتوي عمى 07ـ12

عمى قانونين فتتمثل الالمركزية اإلدارية .مادة220 يحتوي عمى 10ـ11      وقانون المتعمق بالبمدية رقم 
 .    في الجزائر في الجماعات المحمية التي تضم الوالية والبمدية

م، عرف البمدية من خالل ما نصت 2011يونيو 22 المؤرخ في 10ـ11     فمن خالل قانون البمدية 
البمدية ىي الجماعة اإلقميمية، القاعدية لمدولة تتمتع بالشخصية المعنوية والذمة المالية :"عميو المادة األولى

 :، وتضم البمدية وفق ىذا القانون الييئات التالية" المستقمة وُتحدث بموجب القانون

 عمى تنظيمو وكيفية  (19)إلى  (16) تم التنصيص عميو في المادة :المجمس الشعبي البمدي
 .عممو ولجانو ووضعية  المنتخب فيو ونظام المداوالت

 في ظل ىذا التعديل اكتفى المشرع بتحديد رئيس المجمس الشعبي البمدي كرئيس :الهيئة التنفيذية 
 .ليا فقط

 إلى المادة  (125) تم التنصيص عمى كيفية وشروط تعيينو وعممو من خالل المادة :األمين العام
 2.التي تبرز حقوقو وواجباتو (129)والمادة  (128) 

م ؛ المتعمق بالوالية، عرف الوالية 2012 فيفري 21 المؤرخ في 07ـ12      ومن خالل قانون الوالية 
الوالية الجماعة  لمدولة تتمتع بالشخصية المعنوية و الذمة : "من خالل ما نصت عميو المادة األولى

 "المالية المستقمة

 :وتضم الوالية وفق ىذا القانون الييئات التالية
                                                

 .94،95محمد شاربً، مرجع سبق ذكره، ص،ص، 1

 .م، المتعلق بالبلدٌة2011 ٌونٌو 22، المؤرخ فً 10ـ11القانون رقم  2
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 من قانون  (82) تم التنصيص عميو وعمى تشكيمو من خالل المادة :المجمس الشعبي الووئي
( 33) والتنصيص عمى تنظيم لجانو من خالل المادة 10ـ16م، المعدل بقانون 2012اإلنتخابات 

 .من قانون الوالية 
  (منتخب)رئيس المجمس الشعبي الوالئي 
  1.؛ يعين بموجب مرسوم رئاسي وتُنيى ميامو بنفس الكيفية(معين)الوالي 

 
 النموذج اإلداري المطبق في الجزائر: المبحث الثاني

     شيد النموذج اإلداري في الجزائر تطورًا تماشيًا مع األوضاع الخارجية خاصًة في ظل ثورة 
؛ فقد مرت الجزائر عمى نموذجين أين طغى أحدىما عمى اآلخر (تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال)المعمومات 

وىذا نتيجة التخوف من التغيير إضافًة إلى الروتين ،ومنو تنقسم دراستنا في ىذا المبحث إلى ثالث 
 .مطالب

 م في الجزائر2008النموذج اإلداري المطبق قبل : المطمب األول 

o  مفهوم النموذج البيروقراطي: أووًال 

، الذي "max weberماكس فيبر " تستند نظرية البيروقراطية إلى عالم االجتماع األلماني :ـالبيروقراطية(ا
م والذي اعتبره أنجع النماذج وسماه النموذج 1921يرجع لو الفضل في وضع النموذج البيروقراطي عام 

المثالي وىو نموذج ييدف إلى التمكين من أداء األىداف المحددة بصفة متقنة ، ويعتمد في ذلك عمى 
سمطة المكاتب باعتبارىا تنظيم رسمي ، والتي تستند ليا ميمة توجيو األوامر والتعميمات الالزمة وتقسيم 

 2.العمل وىو بذلك قد ألغى الطابع الذاتي والشخصي في المنظمة وارتكز عمى الطابع الوظيفي 

                                                
.، المتعلق بالوالٌة2012 فٌفري 21، المؤرخ فً 07ـ12 القانون رقم  1  

.40،ص(م2007دار حامد للنشر و التوزٌع :عمان)،إدارة المؤسسات العاملة فً الدول النامٌة من منظور استراتٌجًأحمد عثمان طلحة،  2  
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تنظيم موحد يركز أساسًا، عمى مبدأ السمطة اليرمية : "التنظيم البيروقراطي بشكل عام يمكن تعريفو بأنو
بحيث يخضع الموظفون ذووا الرواتب األدنى إلى رقابة الموظفين ذوي الرواتب األعمى منيا، كما أن 

 1.تعيين وتحديد رتب الموظفين يكون حسب تأىيالتيم 

  :ـ أسس البيروقراطية(ب

 تقسيم العمل والتخصص بصفة رسمية وثابتة 
 التوظيف عن طريق التعيين وليس اإلنتخاب 
 2.تنظيم الوظائف في شكل ىرمي ما ينتج تسمسل األوامر 
  اختيار العاممين عمى أساس المؤىل الفني عن طريق االمتحانات الرسمية إضافًة إلى التعميم

 والتدريب 
  الموظف اإلداري يعمل وفق راتب ثابت 
  عدم تممك الموظف الييئة التي يديرىا 
  خضوع الموظف لقوانين ورقابة فيما يتعمق بسموكو أثناء تأدية ميامو الرسمية 
  الخبرة والميارة 
  3.توزيع النشاطات لتسيير التنظيم البيروقراطي عمى أعضاء التنظيم باعتبارىا واجبات رسمية 

 كونو يقوم عمى األسس Ideql type      فيرى ماكس فيبر أن النموذج البيروقراطي ىو النموذج المثالي 
السابقة الذكر؛إال أن في الجزائر ظير ىذا النموذج في جانبو السمبي كون البيئة اإلدارية الجزائرية لم تكن 

 .مناسبة ليذا النموذج
o  البيروقراطية في الجزائر : ثنياًال 

       تختمف البيروقراطية التي عرفتيا الجزائر عن مفيوم البيروقراطية التي تطرق لو ماكس فيبر ، حيث أن 
مصطمح البيروقراطية في الجزائر يرتبط مباشرة بسوء عمل اإلدارة من خالل المركزية الشديدة وجمود القوانين 

                                                
جامعة )،بحث للحصول على درجة الماجٌستر فً القانون ،فرع إدارة المالٌة العامة التسٌٌرالحدٌث واإلدارة العمومٌة الجزائرٌة سلٌمة مراح،  1

  .40،ص،(م2001/م2000كلٌة الحقوق والعلوم اإلدارٌة : الجزائر
22،ص،(م2006دار الشروق للنشر والتوزٌع ،:عمان)، مدخل اإلدارة العامة ،بٌن النظرٌة والتطبٌق، زٌد منٌر عبوي، سامً محمد هشام حرٌز 2  

.24،ص،(م2009، 2دار حامد للنشر والتوزٌع،ط: عمان)، إدارة المنظمات من منظور كلً حسٌن محمد حرٌم ، 3  
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ونقص اإلطارات والكفاءات؛ فيذا ما أنتج الروتين، الرشوة ،المحسوبية،الوساطة،الفساد اإلداري، سوء استخدام 
 .السمطة ما أدى إلى عدم تحقيق الصالح العام وتدىور العالقة بين المواطن واإلدارة  في الجزائر

      ترتبط ظروف نشأة البيروقراطية في اإلدارة العامة الجزائرية بالجانب السمبي لمفيوم البيروقراطية إضافة 
إلى ذلك فالجانب السمبي لمبيروقراطية في الجزائر ىو نتيجة ألوضاع تاريخية بالدرجة األولى أي أسباب 

استعمارية، كما أن اإلدارة الجزائرية بعد االستقالل اتصفت بوراثة القوانين الفرنسية والتنظيم اإلداري ، ووحدوية 
القيادة لكل شؤون الدولة ومركزيتيا رغم أن منذ استقالليا و انطالقًا من برنامج طرابمس حذرت السمطة 
 .الجزائرية  من خطر البيروقراطية ،وركزت عمى إنشاء إدارة  جزائرية مستقمة من حيث األىداف والتنظيم 

م، المتضمن إقرار 1962 ديسمبر 01       كما تعود أزمات التسيير البيروقراطي في الجزائر إلى قرار 
استمرارية تطبيق التشريع الفرنسي وىذا كان لو آثار سمبية وخطيرة ،إضافة إلى أن البيروقراطية التي تعرفيا 
اإلدارة العامة الجزائرية وليدة التوظيف العشوائي والمكثف في مختمف الوظائف في آن واحد عمى إثر مغادرة 
المعمرين من جية ومن جية أخرى ترقية العاممين في اإلدارة العامة إبان االستعمار إلى رتب أعمى ال تتوافق 

  1.مع مستواىم وتكوينيم العممي

      وىذا ما أدى إلى تمركز القرار في يد قميمة ، وانعدام اإلطارات الكفئة عمى مستوى اإلدارة القريبة من 
المواطن وظيور الوساطة والرشوة ، وحدوث تباعد بين اإلدارة والمواطن ونتيجة لذلك ظيرت اضطرابات وتغير 

م لمتقميل من حدة األزمة في اإلدارة والتركيز عمى ظاىرة البيروقراطية 1989في اإليديولوجية بموجب دستور 
 .إصالح اإلدارة لوضع حد لمظاىر التي تشوه سمعة اإلدارة الجزائرية 

، والقيام بتعديالت قانونية "النيج الرأسمالي "      فقامت الجزائر بإصالحات شممت التوجو إلى الرأسمالية 
صالحات ىيكمية وحاولت تطبيق اإلدارة اإللكترونية في مختمف المجاالت من خالل مشروع  لإلدارة المحمية وا 

 2.م2018/م2013م وتمديده بمشروع 2013/م2009

                                                
.26ـ20سلٌمة مراح، مرجع سبق ذكره،ص ـ ص ـ  1  

، أُطروحة دكتوراه فً العلوم السٌاسٌة دور ومكانة الحكومة اإللكترونٌة فً األنظمة السٌاسٌة المقارنة عبد الللطٌف باري، 2

  . 177ـ175،ص ـ ص ـ (م2014/م2013كمية الحقوق والعموم السياسية ،:جامعة محمد خيضر ـبسكرة )،والعالقات الدولٌة 
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       ومنو نستنتج أن الجزائر انتقمت من نموذج إداري بيروقراطي إلى نموذج إداري إلكتروني ُمحاولة بذلك 
تسييل خدمة اإلدارة العامة وكسب التأييد المجتمعي من خالل تحقيق الصالح العام وسيولة الحصول عمى 

 .الخدمة

.م الجزائر2008النموذج اإلداري اإللكتروني المطبق بعد : المطمب الثاني  

        بعد تطور تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال ومختمف التطبيقات المعصرنة ىي من أىم العوامل التي 
دفعت بمراجعة الجوانب اإلدارية في الجزائر من خالل إعتماد اإلدارة اإللكترونية، فترجع بوادر ومنطمقات 

اإلدارة اإللكترونية إلى التسعينات في حين أن الجزائر كانت في وضعية أمنية حرجة متعمقة بغياب 
االستقرار؛ ما أدى إلى تأخر في إنتشار األنترنت مقارنة بالدول المجاورة لتونس والمغرب، ونتيجة لعدم 
االستقرار قامت الحكومة بإقرار فتح مجال األنترنت بشكل واسع أمام األفراد، وبداية كانت مقتصر عمى 

:بعض المؤسسات الحكومية  

م، في إطار الخطة الوطنية إلصالح قطاع العدالة باإلعتماد عمى 2003عصرنة قطاع العدالة _
م تم 2003م، وفي أواخر نوفمبر 2003إنجاز أرضية أنترنت نوفمبر : تكنولوجيا اإلعالم و اإلتصال

م تم إنجاز 2009/م2005استحداث موقع إلكتروني إلعطاء المعمومات القانونية لمناس، وبين سنتي 
م، تحت تصرف المتخصصين 2003مواقع الواب المجالس القضائية ،إنشاء بوابة قانون أواخر نوفمبر 

والتي تحتوي عمى كل الوثائق المتعمقة بالتشريع والتنظيم، الشبكة القطاعية لوزارة العدل تشكل قاعدة مادية 
لتوسيع التطبيقات المعموماتية، نظام تسيير ومتابعة الممفات القضائية لتسييل عممية تسيير وحل 

انطمق ىذا  (األنظمة اإلعالمية الجغرافية )المنازعات ومتابعتيا ،تنظيم الخريطة القضائية الجديدة 
.م، رقمنة األرشيف القضائي لحفظ األرشيف القضائي 2004البرنامج في جويمية   

ومنو بدأت المبادرة واالنطالقة من وزارة العدل نحو تعميم اإلدارة اإللكترونية في جميع القطاعات إلى    
1.م2008غاية سنة   

o  نموذج اإلدارة اإللكترونية : أووًال: 

                                                
م،مذكرة لنٌل 2011/م2001، دراسة حالة الجزائر األسالٌب الحدٌثة للتنمٌة اإلدارٌة بٌن حتمٌة التغٌٌر ومعوقات التطبٌقرافٌق بن مرسلً، 1

كلٌة الحقوق والعلوم السٌاسٌة ،قسم العلوم السٌاسٌة : جامعة مولود معمري ـ تٌزي وزو)شهادة الماجٌستر فً العلوم السٌاسٌة والعالقات الدولٌة، 

 .165 ـ 150،ص ـ ص ـ (م2011،فرع تنظٌمات سٌاسٌة وعالقات دولٌة ،
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م إلى مدرسة 1890تعد اإلدارة امتداد لممدارس اإلدارية السابقة ؛ من الكالسيكية : ـ اإلدارة اإللكترونية(ا
م، والمدخل الكمي ،مدرسة النظم ثم الموقفية في الستينات ومدخل 1924العالقات اإلنسانية إلى السموكية 

 .المنظمة في الثمانينات وفي منتصف التسعينات صعود اإلدارة اإللكترونية من خالل ثورة المعمومات

عممية مكننة جميع ميام وأنشطة المؤسسة اإلدارية، باإلعتماد عمى :"وتعرف اإلدارة اإللكترونية عمى أنيا 
المعمومات الضرورية، لموصول إلى تحقيق أىداف اإلدارة الجديدة في تقميل استخدام األوراق وتبسيط 
اإلجراءات والقضاء عمى الروتين، واإلنجاز السريع والدقيق لمميام والمعامالت لتكون كل إدارة جاىزة 

 "لمربط مع الحكومة اإللكترونية ال حقاً 

 : تقوم عمى مبدأين: ـ مبادئ ومميزات اإلدارة اإللكترونية(ب

عداد المعمومات إلكترونيًا بصورة دقيقة وسريعة : مبدأ تقني .1  .من خالل إنتقال وا 
 .من خالل القيام بالخدمات عن بعد بصورة صحيحة وبمصداقية: مبدأ إجرائي .2

 :كما أن من مميزات اإلدارة اإللكترونية مايمي

 .ىي إمتداد لممدارس التقميدية في إطار إداري جديد يقوم عمى الرقمنة .1
بيا إمكانيات تفسر بعدىا اإللكتروني في كونيا تتميز بالسرعة والدقة والسيولة والتفاعل اآللي في  .2

 .أي وقت ومن كل مكان 
 1.كما تستحدم في اإلدارة العامة غير الربحية واإلدارة الخاصة التي تتوقف عمى الربح .3

 
o  اإلدارة اإللكترونية في الجزائر: ثانياًال 

م ؛ لمتحول نحو اإلدارة اإللكترونية، فصدر 2013/م2008      تم إطالق مشروع الجزائر اإللكترونية 
م تمثل أول وثيقة رسمية تحمل معالم برنامج إدارة إلكترونية متكاممة في 2008المشروع في وثيقة ديسمبر 

 2.الجزائر من أجل تطوير تطبيقات اإلدارة اإللكترونية 

                                                
، أُطروحة دكتوراه فً علوم التسٌٌر التجارٌة، تخصص إدارة اإلدارة اإللكترونٌة فً المؤسسات الجزائرٌة واقع وآفاق جٌاللً بوزكري،  1

 31، ص ـ ص ـ (م2016/م2015كلٌة العلوم اإلدارٌة والعلوم التجارٌة وعلوم التسٌٌر، قسم التسٌٌر، : 3جامعة الجزائر)األعمال والتسوٌق ،

  .33ـ
.154 رافٌق بن مرسلً، مرجع سبق ذكره، ص،  2  
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م، وحددت النتائج الواجب تحقيقيا خالل 2013/م2009اعتمدت الجزائر استراتيجية الجزائر اإللكترونية 
 : مجال13، من خالل ( سنوات5)ىذه الخمس سنوات 

 (الشركات)تسريع استخدام تكنولوجيات اإلعالم واإلتصال في اإلدارة العامة وفي المؤسسات اإللكترونية-
 .من أجل رفع قدرة التنافسية

تطوير اآلليات واإلجراءات التحفيزية بتمكين المواطنين من اإلستفادة من تجييزات وشبكات تكنولوجيا - 
 .اإلعالم واإلتصال 

. تعزيز البنية األساسية لالتصاالت ذات التدفق السريع والفائق السرعة .الدفع بتطوير االقتصاد الرقمي-
 . تطوير الكفاءات البشرية-

 .تدعيم البحث التطوير واإلبتكار -

 .ضبط مستوى اإلطار القانوني الوطني-

 . اإلعالم واإلتصال -

 .وكذا تثمين التعاون الدولي -

جراءات تنظيمية-  .آليات التقييم والمتابعة وا 

 1.الموارد المالية-

      سعت الجزائر من خالل ىذا المشروع إلى إدخال اإلدارة اإللكترونية في مختمف مجاالت الحياة غير 
م من أجل عصرنة اإلدارة العمومية الجزائرية نظرًا 2018/م2013أن ىذا المشروع عرف تمديد من سنة 

لعدم استكمال مشاريع اإلدارة اإللكترونية، حيث صرح األمين العام لوازارة البريد وتكنولوجيا اإلعالم 
م، أي لم يتم إختتام تنفيذ 2018واإلتصال أن الحكومة قررت تمديد الجزائر اإللكترونية إلى نياية 

م، بل سيتواصل تجسيد المشروع لخمس سنوات أخرى، كما أقرت 2013استراتيجية الجزائر اإللكترونية 

                                                
.47جٌاللً بوزكري، مرجع سبق ذكره،ص،  1  
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الحكومة في ىذه المرحمة الستعانة بشركات أمريكية لتعميم استعمال تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال عمى 
 1.مستوي مختمف القطاعات خدمة لمصالح العام

 الفرق بين اإلدارة التقميدية واإلدارة اإللكترونية : المطمب الثالث

      اإلدارة التقميدية ىي إدارة رقمية تستدعي وجود أرشيف ومجمدات ورقية، أما اإلدارة اإللكترونية ىي 
ومن ىنا نستنتج عدة فروق . إدارة تقوم عمى تقنيات إلكترونية رقمية وتستدعي وجود أرشيف رقمي

ختالفات بين المفيومين من خالل العناصر المحتواة في الجدول الموالي  :وا 

 الفرق بين اإلدارة التقميدية واإلدارة اإللكترونية: (01)الجدول رقم

 اإلدارة اإللكترونية اإلدارة التقميدية عناصر المقارنة
طبيعة الوسائل المستخدمة عند 

 التعامل بين األطراف
عن طريق اإلتصال المباشر 

 والوسائل الورقية
عن طريق وسيط إلكتروني 

 وتداول البيانات والوثائق إلكترونياً 
طبيعة العالقة بين أطراف 

 التعامل
عالقة مباشرة من خالل الوجود 
الشخصي لمفرد أو غير مباشرة 

 المراسالت الورقية

عالقة مباشرة من خالل وجود 
أطراف اإلتصال في نفس الوقت 
 عمى شبكة اإلتصال اإللكتروني

طبيعة التفاعل بين أطراف 
 التعامل

التفاعل السريع والجماعي  التفاعل يتسم بالبطء النسبي 
والمتوازي بين فرد أو مجموعة 

 خالل شبكات األنترنت
نوعية الوثائق المستخدمة في 
 تنفيذ األعمال والمعامالت

عدم استخدام الوثائق الورقية  استخدام الوثائق الورقية 
وتعتبر الرسالة اإللكترونية سند 
قانوني وحيد متوفر أمام كل 

 طرف من أطراف التعامل
مدى إمكانية تنفيذ كل مكونات 

 العممية
صعوبة تنفيذ كل مكونات العممية 

 في استخدام وسائل اإلتصال 
سيولة تنفيذ كل مكونات العممية 
من خالل استخدام اإلتصال عمى 

 شبكة األنترنت
 

 مدى اإلعتماد عمى اإلمكانيات
 

استغالل لإلمكانيات المادية 
 

يتم فييا تقميل استخدام 
                                                

،مجلة اإلدارة والتنمٌة للبحوث ، فجوة النظرٌة والتطبٌق"م2013الجزائر اإللكترونٌة"خالد قاشً،منٌر لواح،حسٌبة جبلً، استراتٌجٌة  1

  .106العدد الرابع ،ص،/والدراسات 
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والبشرية لتحقيق األىداف   المادية والبشرية
 المسطرة

اإلمكانيات المادية والبشرية إلى 
 أقل قدر ممكن 

 شبكي وىو تفاعمي وآني ىرمي يخضع فيو األدنى لألعمى نوعية الييكل التنظيمي
 .40من إعداد الطالبة؛ باإلعتماد عمى جياللي بوزكري، مرجع سبق ذكره، ص، : المصدر

نستنتج أن ىناك إختالف بين نموذج اإلدارة الورقية ونموذج اإلدارة اإللكترونية من خالل : التعميق
 .(المواطنين)الوسائل واإلجراءات والتواصل بين الموظفين والمستخدمين 

 مشاكل اإلدارة العامة في الجزائر : المبحث الثالث

      تعاني اإلدارة العامة الجزائرية مجموعة من المشاكل والمعيقات المتعمقة بالمنظمة في ذاتيا وفي 
دارة المنظمة وكذا األفراد القائمين عمييا وىذا ما أدى إلى الحيمولة دون تحقيق األىداف المتعمقة  تسيير وا 

بخدمة المواطن العام الجزائري، وتعددت ىذه المشاكل وشممت جانب التنظيم والتسيير وعالقة اإلدارة 
 :بالمواطن، ففي ىذا المبحث تتمحور دراستنا حول ثالث مطالب كالتالي

 المشاكل المتعمقة بالجانب التنظيمي : المطمب األول

o  المركزية اإلدارية: أووًال: 
بالرغم من أن المركزية اإلدارية تحقق الوحدة الوطنية وتحقق المساواة بين األفراد بإعطاء طابع       

إداري موحد لمعمل اإلداري، إال أن إذا زادت عن حدودىا أصبحت مشكل عويص؛ وىو ما تعاني منو 
ىمال *الجزائر، فمقد أدت المركزية اإلدارية الشديدة إلى إنتشار البيروقراطية  وبطئ العمل اإلداري وا 

 1.الحاجات المحمية 
 
o  زيادة العمالة والروتين وعدم المرونة: ثانياًال : 

                                                
ومنه فالبٌروقراطٌة من جانبها .تقوم على تحقٌق أعلى كفاءة لإلنتاجٌة، إال أن بها جوانب سلبٌة كالمركزٌة واإللتزام بالقانون : البٌروقراطٌة *

  .السلبً تتالزم مع المركزٌة الشدٌدة
.96محمد شاربً، مرجع سبق ذكره، ص، 1  
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     وىي نتيجة التوظيف المكثف والعشوائي، وتعني تضخم الجياز اإلداري ما أدى إلى إنتشار اإلتكالية 
والالمباالة ،وبالنسبة لمروتين يقصد بو غياب اإلبداع وىذا ناتج عن انعدام المرونة في التسيير أي الجمود 

 1.واإللتزام المطمق بالموائح القانونية
 

 المشاكل المتعمقة بجانب التسيير: المطمب الثاني

    ىي مشاكل ناتجة بالدرجة األولى عن قرارات المشرع الجزائري، كون أن أغمب القوانين الجزائرية 
المتعمق بالتسيير؛ ىي قوانين مستصاغة من دول أخرى وبكم أن بيئة اإلدارة الجزائرية تختمف عن بيئة 

 :اإلدارات في دول أخرى ؛ ىذا أدى إلى ظيور إختالالت إدارية نتج عنيا ما يمي
o  اإلهمال والالمباوة في التسيير: أووًال : 
ىماليا أي  أي عدم األخذ بعين اإلعتبار اإللتزامات والتيرب من تحمل المسؤولية والتالعب في الوظيفة وا 

عدم استغالل الوقت الرسمي لمعمل ومنو عدم إلتزام الموظف بالشرعية القانونية إضافة إلى الغيابات 
 2.والتأخرات ومنو التسيب 

o  الفساد اإلداري: ثانياًال: 

 3".إساءة استخدام السمطة العامة لتحقيق كسب خاص"عرفتو منظمة الشفافية العالمية عمى أنو  

      وترجع أسباب الفساد اإلداري في الجزائر إلى السموكيات الغير شرعية كالرشوة ،وىذا نتيجة لسبب 
إقتصادي يتمثل في النقص في الرواتب واإلمتيازات التي يتمقاىا الموظفون ،والذي سَبَبو بالدرجة األولى  
عنصر سياسي ؛ أي طبيعة النظام السياسي في الجزائر من خالل التغير في الحكومات والنظم الحاكمة 
فتنقمب من ديمقراطية إلى ديكتاتورية والعكس األمر الذي يعطي الفرصة لمتيرب من تنفيذ القانون والمجوء 

إلى معامالت خاصة إضافة إلى ذلك من أىم أسباب الفساد اإلداري سوء صياغة القوانين والموائح 
التنظيمية لمعمل، نتيجة لتضارب المواد القانونية في بعض األحيان، وىذا األمر يعطي لمموظف فرصة 

 .تفسير القانون بطريقة خاصة
                                                

جامعة الجزائر ـ )مذكرة لنٌل شهادة الماجٌستر ،الرقابة اإلدارٌة ودورها فً مكافحة الفساد اإلداري فً اإلدارة الجزائرٌة، عنترة بن مرزوق، 1

  111،ص،(م2008كلٌة العلوم السٌاسٌة واإلعالم، قسم العلوم السٌاسٌة والعالقات الدولٌة، : بن ٌوسف بن خدة ـ
.99محمد شاربً، مرجع سبق ذكره، ص،  2  

، 1المجموعة العربية لمتدريب والنشر،ط: القاىرة)،الفساد اإلداري في العالم العربي، مفهوم وأبعاده المختمفةإسماعيل محمد صادق،  3
  .17،ص،(م2014
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      فيؤدي الفساد اإلداري إلى اإلختالس  من خالل سرقة المال العام في ظل الوضع الذي كانت 
، في حين الدولة والشعب كان يبحث (مال األمة)تعيشو الجزائر، أعطى لممفسدين فرصة نيب المال العام 

 1.عن االستقرار ومحاربة اإلرىاب وىذا ما خمق ىوة و فجوة بين الفقراء واألغنياء

 مشاكل متعمقة بخدمة المواطن: المطمب الثالث

      يرجع تدىور العالقة بين المواطن واإلدارة في الجزائر إلى جذور تاريخية، تعود إلى فترة ما بعد 
االستعمار بسبب انتشار أمراض إدارية كاإلىمال، الروتين، المساومات، المحسوبية، التزوير، وىذا مانتج 

 :عنو

o  سوء خدمة المواطن: أووًال: 
وىذا من خالل عدم تمبية حاجيات المواطن اإلدارية وسوء معاممتو في المرافق العامة، وىذا ما أدى إلى  

خاصة في ظل انتشار ثقافة الفساد في جميع القطاعات بدون استثناء، .تنامي ظاىرة الوساطة والرشوة
إضافة إلى ذلك غياب الرقابة اإلدارية التي يتم من خالليا التحقق من تنفيذ الخدمات والتأكد من جودة 

 2.األداء
o المحسوبية والمحاباة: ثانيا: 
وىذا من خالل المفارقة في التعامل مع المواطنين من خالل تقديم الخدمة العامة وتسييل الحصول عمييا  

 .لذوي القرابة، والعالقات العائمية والزمالة
المحسوبية والمحاباة ىي تفضيل األقارب واألصدقاء بسبب قرابتيم وليس كفاءتيم، وىما يخمقان الوساطة 
عن طريق التمييز ،فكالىما نمط سموكي ينطمق من دوافع ذاتية قد تكون عنصرية، إقميمية، طائفية، تقوم 
عمى التفريق بين المواطنين، وىذا ما يؤدي إلى غرس العداء في النفوس المواطنين مع بعضيم البعض 

ضعاف ثقتيم بشفافية اإلدارة العامة الجزائرية  3.وا 

 

                                                
.69 ـ 62عنترة بن مرزوق، مرجع سبق ذكره، ص ـ ص ـ  1  

.14عنترة بن مرزوق، مرجع سبق ذكره، ص،  2  
.25إسماعٌل محمد صادق، مرجع سبق ذكره، ص،  3  
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 :خالصة الفصل األول

      نتيجة لممشاكل السابقة الذكر والمتعمقة بمختمف الجوانب اإلدارية لإلدارة العامة الجزائرية، أصبحت 
ميمة إصالح األخيرة شيء ضروري والبد منو؛  خاصة بعد انتشار كل آفات الفساد اإلداري من إبتزاز، 

 .إلخ...إختالس، رشوة، بيروقراطية، سوء الخدمة، إىمال، والروتين 
وراثة نمط )وىذه المشاكل كان سببيا مرتبط بمختمف المراحل التي مرت بيا اإلدارة العامة الجزائرية ؛ 

تسيير استدماري عن االستدمار الفرنسي، وكذا اإلنتقال من النمط اإلشتراكي إلى الرأسمالي دون مراعاة 
 .(بيئة اإلدارة الجزائرية إذا كانت ليا قابمية لذلك، باإلضافة إلى انعدام األمن واالستقرار

كل مظاىر الفساد اإلداري السالفة الطرح، دفعت برجال السياسة إلى األخذ ببرامج اإلصالح اإلداري في 
م، 1999الجزائر ولعل أىم شخصية ىو الرئيس عبد العزيز بوتفميقة، فجاءت فكرة اإلصالح بمجيئو سنة 

وشممت مختمف القطاعات والجوانب الدستورية وخاصة ما يتعمق بالتسيير اإلداري، حيث صرح في 
 .م، عمى أن الدولة مريضة في إدارتيا1999ماي 29خطاب لو موجو لألمة بتاريخ 

م بدأت الدولة في التوجو نحو إنتشار األنترنت 2003م، وانطالقًا من 2000إضافة إلى ذلك منذ 
م ومختمف اإلجراءات  2003ومحاولة تجسيد اإلدارة اإللكترونية من خالل عصرنة قطاع العدالة 

م، وكذا القضاء عمى كل أوجو الفساد من خالل المصادقة 2008م إلى 2003الضمنية فيو التي تمتد من 
 م، وخمق ىيئات مكافحة 2006 فبراير 20 المؤرخ في 01ـ06م رقم 2006عمى قانون مكافحة الفساد 

الفساد كالييئة الوطنية لمكافحة الفساد، وىذا من أجل محاربة األمراض اإلدارية في اإلدارة العامة و 
دخال التقنيات اإللكترونية لإلدارة الجزائرية وذلك إبتداءًا من .محاولة التخفيف من شدتيا م عن 2008وا 

م أي بعد إحتجاجات الربيع العربي ؛ تم 2012/م2011، وبعد "مشروع الجزائر اإللكترونية"طريق 
التصريح أيضًا بإصالحات شاممة تمثمت في إصالح اإلدارة العامة الجزائرية من خالل قانون الجماعات 

صالحات قانونية تسييرية شممت مختمف القطاعات، وىو ما سيتم  المحمية لتحقيق التنمية المحمية وا 
التطرق إليو في الفصل الثاني بالموازاة مع التطرق لمضمون المناجمنت العمومي الجديد وكيفية إعتماده 

كمقاربة لإلصالح اإلداري من جية ومن جية أخرى كيفية تييئة البيئة لتحقيقو من خالل مختمف 
 .اإلصالحات التي قامت بيا الجزائر
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 :الفصل الثاني

 

مشاريع إلاصالح إلاداري في ظل التوجه 

 للمناجمنت العمومي الجديد في الجزائر 

اناجمنت العمومي الجديد كمدخل لإلصالح ا : ااملبح  ألاو 

 إلاداري في الجزائر

 مشاريع إلاصالح إلاداري في الجزائر : ااملبح الثاني

العوائق القانونية ألاإلادارية ألامتطلملات : الثالحااملبح 

 إلاصالح إلاداري في الجزائر 
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 المناجمنت العمومي الجديد كمدخل لإلصالح اإلداري : المبحث األول

 NPM مفيـك المناجمنت العمكمي الجديد: المطمب األكؿ

 NPMمبادئ  المناجمنت العمكمي الجديد   :المطمب الثاني

 NPMاإلنتقاؿ مف التسيير البيركقراطي إلى المناجمنت العمكمي الجديد  :المطمب الثالث

 مشاريع اإلصالح اإلداري في الجزائر: المبحث الثاني

 مفيـك اإلصالح اإلدارم: المطمب األكؿ

 آليات اإلصالح اإلدارم في الجزائر: المطمب الثاني

 نتائج اإلصالح اإلدارم في الجزائر: المطمب الثالث

العوائق القانونية واإلدارية ومتطمبات اإلصالح عن طريق نموذج : المبحث الثالث
(N.P.M) 

 العكائؽ المتعمقة بالمكائح القانكنية: المطمب األكؿ

 العكائؽ المتعمقة بالجكانب اإلدارية: المطمب الثاني

 (N.P.M)متطمبات فعالية اإلصالح اإلدارم مف مدخؿ : المطمب الثالث

 خالصة الفصل
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       بحكـ أف الظركؼ الخارجية كالداخمية التي تدفع الجزائر إلى تبني سياسة تحسيف خدمتيا 
العامة عف طريؽ اإلجراء بإصالحات إدارية تتطابؽ كالمعايير الدكلية لإلدارة العامة الحديثة؛ التي 
تقكـ عمى مبادئ معينة، كىذا ما أدل بالجزائر إلى القياـ بمشاريع اإلصالح اإلدارم عف طريؽ 

مركنة أنظمتيا التشريعية كالقانكنية كتحديث، عصرنة اإلدارة مف خالؿ مشركع اإلدارة اإللكتركنية 
كتمديد ىذا المشركع مف أجؿ تكسيع تطبيقاتو عمى مختمؼ قطاعات كاإلدارات العامة في الجزائر، 
إضافة إلى ذلؾ األخذ بمشركع الحظائر االلكتركنية كىذا خدمة لممكاطف ، كتنقسـ دراستنا في ىذا 
الفصؿ إلى ثالث مباحث ككؿ مبحث ينقسـ إلى مطالب حيث تتناكؿ دراستنا مضمكف المناجمنت 

ككذا مضمكف اإلصالح اإلدارم، ك أىـ نماذج اإلصالح اإلدارم عمى مستكل البيئة العالمية كاألخذ 
بعيف االعتبار جيكد اإلصالح في الجزائر كتقييميا كذكر معيقات كصعكبات التي تحكؿ دكف تطبيؽ 

المبادئ التي تقـك عمييا اإلدارة العامة الحديثة مع إعطاء أىـ متطمبات لتجاكز ىذه المشاكؿ 
 .كالعقبات

 .المناجمنت  العمومي الجديد كمدخل لإلصالح اإلداري: المبحث األول

 New)    تجب اإلشارة إلى أف مف أىـ نماذج اإلصالح اإلدارم نمكذج التسيير العمكمي الجديد 
public Management) الذم يعد إختصار لمجمؿ المذاىب اإلدارية التي ظيرت ضمف أجندة 

 كىذا منذ بداية OCEDاإلصالح في مختمؼ الدكؿ مف دكؿ منظمة التعاكف االقتصادم كالتنمية 
ـ، فيك يمثؿ نمكذج جديد لإلدارة العامة حيث يدعكا إلى التحكؿ مف شكؿ اإلدارات 1970عاـ 

البيركقراطية إلى اإلدارات ما بعد البيركقراطية مف خالؿ التركيز عمى المركنة ك تفكيض السمطة 
كتحسيف األداء ك إدارة المكارد البشرية كتكنكلكجيا المعمكمات، تطكير المنافسة ،اإلختيار، تحسيف 

 .الخ.... نكعية التنظيـ كتكفير خدمات متجاكبة كمطالب كاحتجاجات المكاطنيف 

    فمف خالؿ ىذا المبحث سنتطرؽ إلى مضمكف المناجمنت العمكمي الجديد كأىـ المبادئ التي 
لى كيفية اإلنتقاؿ مف التسيير البيركقراطي إلى التسيير الحديث مف خالؿ كضع  يقكـ عمييا كا 

إلتزامات لإلدارة العامة عف طريؽ إجراءات تتكاكب التطكر المتعمؽ باإلدارة العامة، إضافة إلى ذلؾ 
، ككذا مقارنة بيف (N.P.M)كاإلدارة العامة الحديثة  (الفيبرم)كضع مقارنة بيف التسيير الكالسيكي 
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مياـ المناجير كمياـ اإلدارم في اإلدارة الكالسيكية، ككذا األخذ بعيف االعتبار تجارب بعض الدكؿ 
 (.N.P.M)التي قامت باإلصالح اإلدارم مف خالؿ مبادئ اإلدارة العامة الحديثة

 (N.P.M)مفيـك : المطمب األول

o نشأة كتعريؼ : أوال(N.P.M) ظير التسيير العمكمي الجديد، تحت تساؤالت كاستفيامات    
 الباحثيف، السياسييف ك البيركقراط حكؿ ما الذم مف شأنو أف يجعؿ الحككمة أكثر كفاءة كفعالية؟

ـ بالعديد مف الدراسات األكاديمية التي تناكلت 1970-ـ 1960    حيث تميزت ىذه الفترة مف 
عادة ىيكمة المنظمات العامة كخدماتيا  ُيحتـ عمى الدكلة  تعزيز قدرات الحككمة ، فاإلصالح كا 

تطكير طرؽ كآليات جديدة لممارسة التسيير في الجكانب التنظيمية التي ىي دائمة في حالة تطكر 
جديد إلصالح اإلدارة العامة التقميدية كتكجيييا  " Paradigm" يعد كبرايديـ NPMكتغير مستمر،  

نتاجياتيا كتحسف قدرتيا في تقديـ الخدمات كتفعيؿ المسائمة كما تؤكد ىذه  نحك تعزيز كفاءتيا كا 
 1.المقاربة عمى تكجيو النتائج بدال مف تكجيو العمميات

اإلقتصاد المؤسساتي )اإلتجاه األكؿ اإلقتصاديكف :        حيث يقكـ ىذا النمكذج عمى إتجاىيف 
 فقامكا بإدخاؿ المنطؽ اإلقتصادم في عمميات (new institutional economics) (الجديد 

 ؛ بأف الحككمة أك الدكلة كانت كقيد لنمك كحرية االقتصاد جادل اإلقتصاديون والعقالنيونالحككمة، 
تقميص تدخؿ الحككمة، كأف آليات السكؽ تؤدم إلى تحسيف الكفاءة االقتصادية، كأشاركا : فدعكا إلى

إلى النمكذج البيركقراطي في ككنو لـ يحدث تكازف ىيكمي في الحكافز كتمؾ المكجكدة في السكؽ، 
التسييرية )كنادكا بحرية الفردية القصكل لألفراد كتكفير شركط الكفاءة، أما االتجاه الثاني التسيريكف 

فأدخمكا تقنيات الخبرة المينية التسييرية لمقطاع الخاص في القطاع  (managerialism )(اإلدارية
 أف المسيرون يروا؛العاـ،  كعمى أساس ىذيف اإلتجاىيف ظيرت العديد مف مذاىب اإلصالح، 

تطبيقات كمبادئ تسيير القطاع الخاص مف شأنو أف يحؿ مشاكؿ البيركقراطية في القطاع العاـ 
كيركف أف التسكيؽ يغير في ثقافة كميارات المدراء مف خالؿ البحث عف اإلمتياز الذم أظير أف 

أفضؿ تسيير لمشركات األمريكية كاف يعتمد عمى اليياكؿ العضكية لإلدارة اإلنسانية كأساليبيا إضافة 

                                       
 ، مجمة أداء المؤسسات" مقاربة التسيير العمكمي الجديد كآلية لتدعيـ كتعزيز التنافسية ككفاءات المنظمات الحككمية " طارؽ عاشكر،  1

 .111، 110،ص،ص،2012/ػ2011، 01 العدد الجزائرية ،
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: إلى بيئة ثقافية داعمة، كمنو نستنتج أف األسباب األساسية لظيكر التسيير العمكمي الجديد
 يعتبر النمكذج البيركقراطي مفيـك إيجابي مف الناحية النظرية إال أف تطبيقو يتكلد عنو :البيروقراطية

مشاكؿ خاصة في ظؿ إقتصاد المعرفة كالعكلمة، حيث أنو أنتج أزمة ثقة كشرعية بيف المكاطف 
كاإلدارة العامة كىذا ما ساىـ في محاكلة إيجاد مبادئ جديدة لتخطي مساكء البيركقراطية كمنو أدل 

 1.إلى ظيكر التسيير العمكمي الجديد

بحكـ أف في منتصؼ السبعينات عرفت معظـ الدكؿ : تراجع تدخل الدولة في الحياة االقتصادية
المتقدمة أزمة حادة في إقتصادياتيا ، تعكد بكادرىا إلى نياية الستينات كرغـ كؿ محاكالت اإلصالح 
إال أف القرارات المطبقة لـ تعطي نتائج فعالة ؛ كتمثمت أعراض ىذه األزمة لدل العديد مف الباحثيف 

عكامؿ أساسية في تجديد الفكر الميبيرالي في تمؾ الفترة عمى إعتبار أف ىذا الفكر كاف يقـك عمى 
نتشار أزمة فالإلقتصاديات  تعاظـ دكر الدكلة كأثره عمى مختمؼ األنشطة ىك السبب في استمرار كا 

الغربية كىذا ما ساىـ في بركز إتجاىات فكرية تدعكا إلى تقميص دكر الدكلة االقتصادم كاالجتماعي 
؛ إلعطاء المبادرات الخاصة أكثر مساحة لنشاط مف خالؿ فتح مجاؿ الخكصصة، كآلليات السكؽ 
المنافسة كىذه العكامؿ لعبت دكر ىاـ في تغيير آلية ضبط اإلقتصاديات كىك األمر الذم ساىـ في 
ظيكر عدة نظريات أخذت عمى عاتقيا البرىاف عمى أف آلية السكؽ ىي األفضؿ فيما يتعمؽ بإعادة 
تكزيع الدخؿ كتحقيؽ االستقرار في المؤشرات االقتصادية، كىذا ما دفع إلى ظيكر التسيير العمكمي 

    2.الجديد كآلية جديدة  تضمف تمبية حاجيات المكاطنيف بأكثر فعالية

إف العديد مف النظريات الحديثة كاكبت الفكر الميبرالي كليا تأثير كبير عمى : تأثير النظريات الحديثة
 التي مف خالليا تـ نظرية تكميف عقد الصفقات؛عمميات التسيير في القطاع العمكمي، منيا 

اإلىتماـ  بالمنظمات ككيفية تسييرىا مف خالؿ لجكئيا في بعض الحاالت إلى عقد صفقات داخمية، 
ضافة إلى ذلؾ حكؿ تقديـ   الخدمات العمكمية ،  ونظرية دكف المجكء إلى ميكانيزمات السكؽ كا 

 التي تنظر إلى المنظمة عمى أنيا مجمكعة عالقات  بيف المالؾ كالمسير الذم في أغمب الوكالة؛

                                       
دارية ، "الحكـ الراشد أحد مقكمات التسيير العمكمي الجديد"ليمى بف عيسى،  1 ، ص، 2013، ديسمبر 14العدد مجمة أبحاث اقتصادية وا 

192 .
، مذكرة لنيؿ شيادة الماجيستر أىمية التسيير العمومي الجديد في قطاع التعميم العالي دراسة حالة جامعة محمد خيضرليمى بف عيسى،  2

كمية العمـك اإلقتصادية كالتسيير، قسـ عمـك التسيير، تخصص تسيير عمكمي التسيير، :  جامعة  محمد خيضرػػػبسكرةػػػ)في عمـك التسيير، 
. 47، 46، ص،ص، (ـ2006/ـ2005
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الحاالت تفكض لو صالحيات كبيرة في تسيير المنظمة كىي تساعد المرافؽ العامة عمى إعادة 
تنظيميا مف خالؿ تحديد صالحيات المسيريف كضماف الشفافية كرفع الكفاءة كفعالية أداء المسيريف 

 1.كالتسيير الدقيؽ لمتكاليؼ

فكاف المنطمؽ النظرم المناجمنت العمكمي الجديد :   نشأة المناجمنت العمومي الجديد نظريًا     
بداية كنظريات متأثرا بالنزعة الميبرالية التي تناىض تدخؿ الدكلة في عالـ االقتصاد كتدعكا إلى 

إصالحو، خاصة بعد األزمة االقتصادية كالمالية التي عرفتيا الكاليات المتحدة األمريكية كمختمؼ 
ـ، التي أدت إلى إختالالت في المؤسسات العمكمية 1973الدكؿ الصناعية ككذا بعد أزمة النفط 

التي كانت تركز عمى الكسائؿ أكثر مف فعالية النتائج، مما أدل إلى ظيكر نظرية تدعكا إلى إدخاؿ 
مبادئ المناجمنت عمى سياسات المؤسسات العمكمية مف أجؿ إصالحيا، مف خالؿ االستفادة مف 

آليات التسيير في القطاع الخاص كتطبيقيا في القطاع العاـ، كمف ىنا كانت نشأة المناجمنت 
مارغريت )السبعينات، فظير في بريطانيا تحت شعار رئيسة الكزراء  (70)العمكمي الجديد نظريان في 

 2.التي اىتمت بنتائج المؤسسات العمكمية( المرأة الحديدية)، (تاتشر

    فمقد تجسدت، مبادئ المناجمنت العمكمي في مشاريع اإلصالح المتعمقة باإلدارة العمكمية في 
 (.   80)كذلؾ بداية الثمانيات  (...نيكزلندا، بريطانيا، سكيسرا،)أ ، كالدكؿ األنجمكسكسكنية .ـ.الك

  تعريف المناجمنت العمومي الجديد(N.P.M): 
 Dictionnaire Suisse de Politique) :يعرف المعجم السويسري لمسياسة االجتماعية 

Sociale)اتجاه عاـ لتسيير المنظمات العمكمية تعكد أكلى معالـ "  : التسيير العمكمي الجديد بأنو
ظيكره إلى بداية التسعينات في الدكؿ األنجمكسكسكنية كانتشر الحقنا في معظـ دكؿ منظمة التعاكف 

 كعمى عكس التسيير العمكمي التقميدم الذم يستمد مبادئو مف العمـك OCEDكالتنمية االقتصادية 
اإلدارية كالقانكنية فإف أفكار كمعالـ التسيير العمكمي الجديد مستكحاة مف العمـك االقتصادية كمف 

 سياسات التسيير في القطاع الخاص؛

                                       
  .193مرجع سبؽ ذكره، الحكـ الراشد أحد مقكمات التسيير العمكمي الجديد،  ليمى بف عيسى ،  1
نيوزلندا، )آفاق الوظيفة العمومية الجزائرية في ظل تطبيق المناجمنت العمومي الجديد بالنظر إلى بعض الدول األجنبية  ،سمكل تيشات 2

  .128، ص  (2014/2015كمية العمـك اإلقتصادية كالتجارية كعمـك التسيير، : جامعة أمحمد بكقرة بكمرداس) ،(أ.م.فرنسا، الو
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بيدؼ تحسيف كمعالجة اإلختالالت التي ميزت التسيير العمكمي التقميدم، كالتي مف بينيا 
 1"البيركقراطية ككذا محاكلة االرتقاء باإلدارة العامة إلى مستكاه الكفاءة ك الفعالية

:  بأنو(OCDE)    كما عرفتو لجنة اإلدارة العامة التابعة لمنظمة التعاكف االقتصادم كالتنمية 
new paradigm ،"يقـك عمى نشر ثقافة تحسيف األداء في القطاع العاـ كتقميؿ " نموذج جديد

التركيز عمى النتائج مف حيث الكفاءة كالفعالية كالفاعمية كجكدة : المركزية، كيدعك ليذا النمكذج إلى 
الخدمة، استبداؿ اليياكؿ اليرمية كالمركزية بأنظمة كىياكؿ ال مركزية حيث تككف الخيارات المالية 
المتعمقة بتقديـ الخدمة العامة أقرب ما يككف لممكاطف الذم لو حؽ إبداء الرأم مع جميع الشركاء 
أصحاب المصمحة فتككف عممية إتخاذ القرار بشأف تخصيص المكارد كتقديـ الخدمات أقرب إلى 
نقطة التسميـ أك تقديـ الخدمة ، منح المسيريف نكع مف الحرية في تحديد بدائؿ التسيير المباشر 

لممرفؽ العاـ، ك كضع أنظمة  تسمح بتحسيف مردكدية السياسات المعتمدة، زيادة اإلىتماـ بكفاءة 
الخدمات المقدمة مف طرؼ المنظمات العامة مف خالؿ كضع أىداؼ خاصة باإلنتاجية كتبنى مفيـك 

المنافسة كتعزيز القدرة اإلستراتيجية لمحككمة المركزية لتكجيو تطكر الدكلة بمختمؼ أجيزتيا، 
كتمكينيا مف االستجابة بصكرة منيجية كسريعة كبأقؿ تكمفة لمتغيرات التي تعد عمى مختمؼ 

 2.المستكيات

    كالتسيير العمكمي الجديد كاف كنتيجة لعدـ فعالية التسيير الكالسيكي مع ما يكافؽ التطكرات أدل 
 :إلى إيجاد نمكذج أك نمط يعرفو بعض عمماء اإلدارة عمى أنو تسيير جديد حيث يرل

 « françoix xavier merrien » :إدخاؿ في اإلدارة العامة قيـ كأنماط تسيير عمؿ " :بأنو
دخاؿ تقنيات مستكحاة مف السكؽ  ".المؤسسة الخاصة كا 

« jacque chevallier » :ييدؼ إلى نقؿ األساليب التسيير الخاصة إلى المجاؿ العمكمي، " :بأنو
 ".تحكيؿ نمط اإلدارة، تقكية مسؤكلية المسيريف كتحسيف العالقة مع المكاطنيف

                                       
1 Dictionnaire suisse de politique souale ,(www. Sodallinfo. ch /cyi-bin/dicopoddo/show. 
Cfim? :d=530) consultéle 07/02/2005. 

 .191، مرجع سبؽ ذكره، ، ص،"الحكـ الراشد أحد مقكمات التسيير العمكمي الجديد"ليمى بف عيسى،  2
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« pollitt ;c » :ميكانيـز السكؽ، : يرل أف الكممات الدالة عمى التسيير العمكمي الجديد منيا
 1".الالمركزية، تحسيف النكعية كالجكدة

     كمنو نستنتج أف المبدأ األساسي الذم يقكـ عميو التسيير العمكمي الجديد ىك تسيير الحككمة 
كمؤسسة خاصة  مف خالؿ كتقييـ النتائج، تبسيط العمميات، إيجاد ميكانيـز لمتحفيز مع تطكير 

 2.الرقابة ك التركيز عمى األداء، كاألداء ىك مجمكع الفعالية كالفاعمية

أما  ىي تحقيؽ األىداؼ باستعماؿ المكارد المتاحة : الفعالية:     والعالقة بين الفعالية والفاعمية
 ىي تحقيؽ األىداؼ مف خالؿ االستعماؿ األمثؿ لممكارد ، أم تقميص التكاليؼ كالحد مف :الفاعمية

 3.تبذير المكارد

  خصائص التسيير العمومي الجديدN.P.M : 
 Gaebler 1992 _1997 (،تغيير في آلية الحككمة، تغيير في أسمكب اإلدارة 

 .(تقميص دكر الدكلة

تغيير البناء الييكمي لمحككمة مف .  فيستدعي التسيير العمكمي الجديد:تغيير في آلية الحكومة-1
إعادة ىيكمة لألقساـ كاإلدارات ،إنشاء كحدات لتقديـ الخدمة، الالمركزية في السمطة كالمسؤكلية :خالؿ

مف خالؿ إعطاء الصالحيات لممستكيات اإلدارية الدنيا كالفصؿ بيف السياسة كتقديـ الخدمات ، فيكد 
Hood 1991 :تحسيف الثقافة التنظيمية، تحسيف الجكدة، اإلستجابة لمزبائف : يرل أنو يجب

 .كممارسة المشاركة اإلدارية، اإلتجاه نحك آلية السكؽ كاستخداـ المكارد بأسمكب يتميز بالكفاءة

تبني القطاع العاـ الممارسات اإلدارة المطبقة في _: يشمؿ ما يمي : تغيير في أسموب اإلدارة-2
القطاع الخاص كالتي تتضمف استخدامؿ نمكذج التسيير، إعادة اليندسة، إدارة الجكدة الشاممة، القيمة 
مقابؿ النفكذ ، قياس األداء كالحكافز ، خدمة العمالء، الربحية، تقميؿ العمالة، التركيز عمى الكفاءة 
كالفاعمية، اإلنتقاؿ مف التحكـ في المدخالت كاألنظمة بإتجاه قياس المخرجات ، تفضيؿ الممكية 

                                       
 العدد الثالث، " تسيير اإلدارة العمكمية الجزائرية بيف خصكصيات التسيير العمكمي كمتطمبات المناجمنت العمكمي " نصيرة بطاط،  1

دارة الموارد البشرية ،: والخاص بفعاليات المؤتمر الدولي   .394ص، (02) جامعة البميدة ، المؤسسة بين الخدمة العمومية وا 
نيوزلندا، )آفاق الوظيفة العمومية الجزائرية في ظل تطبيق المناجمنت العمومي الجديد بالنظر إلى بعض الدول األجنبية سمكل تيشات،   2

         .108 مرجع سبؽ ذكره، ، (أ.م.فرنسا، الو
  3 .23،ص،(ـ2006 ،الدار الجامعية : مصر)، أساسيات إدارة منظمات األعمال، الوظائف والممارسات اإلدارية  عبد الغفار حمنفي،
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تباع أسمكب المنافسة لتقديـ الخدمات، تفكيض  الخاصة، أسمكب التعاقد لمخدمات العمكمية كا 
 .الصالحيات كالسمطات لممستكيات اإلدارية الدنيا

 1. تخفيؼ القيكد الحككمية عمى القطاعات اإلقتصادية:تقميص دور الدولة _3

 وظائف المناجمنت العمومي الجديد: 
 حيث يككف التسيير عمى أساس النتائج  (Fonction Stratégique): الوظيفة اإلستراتيجية (1

قامة الشراكة بيف ، كاإلعتماد عمى التخطيط اإلستراتيجي  خكصصة المؤسسات العامة كا 
 ،، عدـ التركيز(التنفيذية)الفصؿ بيف الكظائؼ السياسية كاإلدارية ، القطاع العاـ كالخاص 

يمكف )كاستخداـ تكنكلكجيا المعمكمات كاإلتصاالت الحديثة داخميان ، اإلداريةالالمركزية 
. ( إزالة حكاجز كعكائؽ الخدمات، تقييـ األداء، تبسيط الركتيف اإلدارم:لألنترنت مثال

مف خالؿ تخفيض عجز الميزانية عمى أساس  (Fonction Finance): الوظيفة المالية (2
 الشفافية في الحسابات، عمى سبيؿ المثاؿ عف طريؽ إنشاء نظاـ  المزيد مفالبرنامج،

 لمقارنة النتائج المتكقعة، ك تسمح المحاسبة التحميمية كذلؾ بإظيار ةالمحاسبة التحميمي
دارة اؿغير  التكاليؼ المباشرة ك مباشرة كالمخفية بالنسبة لمتجييز أك بالنسبة لمشؤكف السياسية كا 

 . الدكلة
تنمية التسكيؽ العاـ عف  ك مف خالؿ تطكير (Fonction Marketing): وظيفة التسويق (3

كاستخداـ تكنكلكجيا المعمكمات ، خإؿ......طريؽ المشاكرات، التحقيقات، استطالعات الرأم 
 .(اتصاؿ أفضؿإمف أجؿ تكاصؿ )كاالتصاالت الحديثة خارجيا 

 القكل تخفيض  (Fonction Ressources Humaines): وظيفة الموارد البشرية (4
 2.(الطابع الفردم لألجر، المكافآت عمى أساس األداء)العاممة، المساءلة كتجييز المكظفيف 

 كسائؿ التي تكلد اؿت المنظمات اإلدارية العامة بفت: وسائل المناجمنت العمومي الجديد
مف خالؿ التفكير في ؛ تغييرات إيجابية عمى مستكل الكظائؼ مف أجؿ تحسيف أسمكب اإلدارة فييا

عادة النظر في العالقات التي تحكـ اإلدارة  نقؿ أدكات القطاع الخاص إلى القطاع العاـ اإلدارم، كا 

                                       

.109ػػ 100، ص ػػ ص ػػ (1،2009دار المسيرة لمنشر كالتكزيع كالطباعة، ط: عماف) التطوير التنظيمي واإلداري ، بالؿ خمؼ السكارنو، 1  
2 Viriato-Manuel Santo, Pierre-éric Verrier, le managment public, (paris : Presses Universitaires de 
France, 3 édition 2007, Octobre), p ,49 . 
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العمكمية بمكظفييا كمستخدمييا ككذا إعادة النظر في التسيير الداخمي ك تتمثؿ أىـ كسائؿ 
 1الكسائؿ الكمية، الكسائؿ النكعية:المناجمنت العمكمي الجديدة في

كمكظفي يعد أساس لمربط بيف مستكيات الييكؿ التنظيمي : اإلتصالــــ : الوسائل النوعية - أ
في إطار  (المستخدميف) كبيف المنظمة كزبائنيا ،اإلدارة العامة في إطار االتصاؿ الداخمي

حيث يتعمؽ اإلتصاؿ الداخمي بعالقات العمؿ بيف الخاليا المككنة لممنظمة ية، اإلتصاؿ الخارج
  2.مف أجؿ التنسيؽ كمشاركة المعمكمات إلتخاذ القرارات (نظـ المعمكمات)ككذا أساليب العمؿ 

صاؿ الخارجي بعالقات العمؿ بيف المنظمة كبيئتيا الخارجية مف خالؿ تطبيؽ تكيتعمؽ اإل
.  قكاعد التسكيؽ في األجيزة اإلدارية العمكمية كمنو المنافسة في تقديـ الخدمة لمزبكف

تقؿ إفإثر تطبيقيا في القطاع الخاص  :المحاسبة التحميمية والميزانية ـــ :الوسائل الكمية - ب
 3.تطبيقيا تدريجينا في قطاع الخدمات، أيف أصبح يطمؽ عمييا بمحاسبة المناجمنت

ع الرئيسي لكؿ منظمة تسعى إلى تحقيؽ بيعد المف :إدارة الموارد البشرية                        ـــ  
ىك أىـ عكامؿ اإلنتاج بحكـ أنو المسؤكؿ عف التسيير  التطكر كالعصرنة، ككف أف المكرد البشرم

ىك الركيزة األساسية في ، ؼالحسف لممكارد المالية كالمادية، كىك المسؤكؿ عف تحقيؽ أىداؼ المنظمة
لتككيف القدرات   الحقيقير المصد، كىكالقدرة عمى المنافسةيتـ خمؽ الفكر اإلدارم الجديد كبمكجبو 

 4. التنافسية كاستمرارىا، كيبرز دكره في كؿ عنصر مف عناصر القدرة التنافسية لممنظمة

  التي يتمثؿ الجانب التطبيقي لمبادئ المناجمنت العمكمي الجديد في مشاريع اإلصالح اإلدارم      
 ستكحاة  حيث سعت إلى تطبيؽ نماذج مختمفة تتناسب مع بيئتيا كـ؛لجأت إلييا الكثير مف الدكؿ

، كعرفت  (O.C.D.E)كالتنمية    منظمة التعاكف اإلقتصادمقالنمكذج اإلصالحي الذم جاءت بمف 
نموذج ، أنموذج ما بعد البيروقراطية، أاإلدارة العامة الجديدة:  نماذج اإلصالح بعدة تسميات منيا
                                       

نيوزلندا، )آفاق الوظيفة العمومية الجزائرية في ظل تطبيق المناجمنت العمومي الجديد بالنظر إلى بعض الدول األجنبية سمكل تيشات،  1
   .142مرجع سبؽ ذكره،  ،(أ.م.فرنسا، الو

 2009، 1لمنشر كالتكزيع، ط : عماف )، اإلدارة الحديثة، نظريات واستراتجيات ونماذج حديثةحمد خطيب، عادؿ سالـ معالجة، أ 2
. 312، 311،ص،ص،(

نيوزلندا، )آفاق الوظيفة العمومية الجزائرية في ظل تطبيق المناجمنت العمومي الجديد بالنظر إلى بعض الدول األجنبية  سمكل تيشات ،  3
 .151مرجع سبؽ ذكره ،  ،(أ.م.فرنسا، الو

.21،ص،  (دار عزيب لمطباعة كالنشر: القاىرة )،دارة الموارد البشريةعمي السممي ، إ  4 
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نموذج الخدمة العامة ، أختراع الحكومةإنموذج إعادة ، أاإلدارة العامة المبني عمى نظام السوق
 . الحديثة

 كمف أىػػػػػػػػػػـ التجارب الرائدة في التسيير العمكمي الجديدة: 
إعادة إبتكار  قامت الحككمة الفدرالية إلى تبني نمكذج :تجربة الواليات المتحدة األمريكية ( أ

 تعتبر الفعالية أف ):ـ، كتضمنت حركة اإلصالح ىذه 1993، سنة الحكومةإختراع الحككمة أك 
مف خالؿ إعطاء ؛  (نتياج سياسات منظمات األعماؿإأساسية بالنسبة لمحككمات التي يتعيف عمييا 

حث الحككمة عمى العمؿ مثؿ القطاع الخاص مف المكاطنيف ، مركنة في التفاعؿ بيف المكظفيف ك
كىذا ناتج عف تغيير نمط التسيير ككف أف . أجؿ خمؽ المنافسة كزيادة الفعالية كتحسيف األداء

أن " ":ينغديم"يرل ك العاممكف في الحككمة ليسكا أساس المشكمة لكف النظاـ اإلدارم ىك السبب، 
 1.د"ناجمة عن األفرا % 15المشاكل سببيا األنظمة اإلدارية و من % 85
محاربة التشكيمة البيركقراطية بالدرجة :فاإلصالحات التي قامت بيا الحككمة الفدرالية تيدؼ إلى 

المجكء إلى المقاكلة ، خكصصة المصالح اإلدارية، اإلىتماـ بالمستخدميف بالدرجة األكلى، األكلى
 تحسيف العالقة بيف اإلدارة كالمكظؼ، عتماد أشكاؿ جديدة لمتنظيـ داخؿ المصالح اإلدارية، إالباطنية

دخاليا لدل مكظفي : ككانت نتائج ىذا اإلصالح كفؽ النقاط التالية نجحت في تبني ثقافة التسيير كا 
بزرع ركح المبادرة كالمسؤكلية كبمكغ النتائج، أم تغيير ؛ اإلدارة مف أجؿ التأثير إيجابا عمى سمككيـ 

 ىدؼ في ذاتو بؿ تيتـ بمستكل  القكاعدالسمكؾ اإلدارم مف اإللتزاـ بالقكاعد إلى سمككيات ال تعتبر
 مف خالؿ  حد إال أف ىذه النتيجة تجد، األداء الذم يتـ تقييمو عمى أساس النتائج المتحصؿ عمييا

إضافة ،  التي تحد مف تفعيؿ النتائج ، نتيجة اإللتزاـ بالقكاعد الغير المرنةاتمتطمبات العمؿ بالميزاني
اإلدارية يعد عائؽ  البنى إلى أف اإلصالح كاف لو أثر عمى السمكؾ اإلدارم لكف عدـ القدرة عمى

 .   ىيكمي

تطكيره مف طرؼ  تـ قامت بتبني أنمكذج اإلدارة العامة الجديدة،: التجربة البريطانية (ب
حيث ال يختمؼ ىذا النمكذج عف " توني بميير"بدعـ مف الكزير األكؿ ، ـ 1991 "كريستوفرىود"

                                       
 كمية 03جامعة الجزائر ، ةجمة البحوث السياسية و اإلداريم،  "لمفيكميف الغربي كالعربياإلدارم بيف ا اإلصالح "نكر الديف حاركش، 1

 .33، ص، العمـك السياسية، العدد الثاني
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نمكذج إعادة إختراع الحككمة مف حيث المبادئ التي ىي سبب اإلصالح كىذا اإلصالح يقـك عمى 
 1. مكاكبة العصر

  إلى "M.Teatcherمارغريت تتشار" تعكد بكادر ظيكر المناجمنت تطبيقان منذ كصكؿ      
قميص نفقات الدكلة كتكجيو الييئات  ت:ـ، عف طريؽ سياسات تسييرية تيدؼ إلى1979السمطة سنة 

اإلعتماد عمى ، تغيير اليياكؿ اإلدارية ، اإلدارية عمى تحسيف طرؽ التسيير الداخمي لمصالحيا
العمؿ عمى الميكنة في العالقة بيف ، اإلىتماـ بمستخدمي المرافؽ العامة، التعاقد كالخكصصة

 المكظفيف كاإلبتعاد عمى التسيير البيركقراطي 

عرفت إصالحات إدارية تتعمؽ بالالمركزية عف طريؽ تحكيؿ صالحيات : التجربة الفرنسية ( ت
ـ،  جاءت 1983/ ـ1982كمياـ اإلدارة المركزية إلى إدارة المجمكعات المحمية ك ىذا سنة 

بإصالحات جديدة إلصالح مصالح القطاع العمكمي ؛ تقكـ عمى براديـ جديد ك ىذا سنة 
 2.ـ1989/ ـ1988

مف خالؿ تجديد عالقات العمؿ ك : تجديد الخدمة العموميةػػػ :  حيث تناول اإلصالح النقاط التالية
تجديد ": تطكير المسؤكليات كىذا مف خالؿ إصدار تعميمة تتعمؽ بعصرنة اإلدارة العامة معنكنة

، إضافة إلى تقييـ البرنامج لتفادم " بمراكز المسؤولية" ، ك إنشاء ما يسمى " الخدمة العمومية
تعزيز  )، ككيفية (المحاسبة التحميمية )الكقكع في الخطأ حيث يرتكز ىذا عمى أدكات كمية لمتسيير 

، ك ىذا التقييـ أيضان مف أجؿ ضماف الشفافية، إضافة إلى ذلؾ خدمة  (اإلتصاؿ الداخمي ك الخارجي
الزبائف ك ىذا مف خالؿ إنشاء عالقة شراكة بيف اإلدارة العامة ك المكاطف بإعتباره مستفيد مف 

الخدمة العامة، فعممت الحككمة عمى تعزيز الشفافية مف أجؿ إشباع حاجات المكطف               
مف خالؿ التقميؿ مف التمركز بيف المكظفيف في العاصمة باريس ك : م1992ميثاق عدم التركيز ػػػ

تكجيييـ إلى مناطؽ أجزاء في البالد، ك تقميص اإلدارة المركزية ، ىذا الميثاؽ ىك عنصر تكميمي 
لعممية عصرنة القطاع العمكمي اإلدارم ك تحسيف الخدمة العامة ؛ التي بمكجبيا يشارؾ المستخدـ 

 . في تنظيـ الخدمة ك تقييـ جكدتيا ؛ ما يؤدم إلى تحقيؽ مبدأ المستخدـ الزبكف

                                       
 .34 نكر الديف حاركش، مرجع سبؽ ذكره، ص، 1

  2 .73مرجع سبؽ ذكره،ص،،  أىمية التسيير العمومي الجديد في قطاع التعميم العالي دراسة حالة جامعة محمد خيضرليمى بف عيسى، 
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 م، 2001 أوت 01تم إصداره في : (LOLF)القانون العضوي المتعمق بقانون المالية ػػػػ 

« La loi organique relative aux lois de finance » :التركيز : يقكـ ىذا القانكف عمى
عمى النتائج ك الحد مف التبذير أم البحث عف الفعالية ك تعزيز الشفافية في تقديـ المعمكمات 

ـ، مف أجؿ التنسيؽ بيف كؿ األنظمة الداخمية 2006المتعمقة بالميزانية ، فمـ يتـ تنفيذه حتى سنة 
لمكزارة مع القانكف العضكم، فبداية عرؼ عدة عراقيؿ ك صعكبات لكف يعتبر ىذا شيء عادم ككف 

 1.أنيا بداية التطبيؽ تعتبر مرحمة تجربة

،حيث تمت مراجعة السياسة العامة مف أجؿ تخفيض  (LOLF)مف أجؿ تقييـ برامج التي أقرىا و
اإلنفاؽ العاـ، ك ىذا مف أجؿ ترشيد اإلنفاؽ ك تقديـ أحسف خدمة بأقؿ التكاليؼ ، كمنو فبرامج 

اإلصالح في فرنسا ركزت عمى اإلدارة بالنتائج ك المشاركة، انطالقان مف تحديث الدكلة عف طريؽ  
(LOLF)2.، أيف إتبعت نمط تسيير جديد لمميزانية 

 مبادئ ونماذج التسيير العمومي الجديد: المطمب الثاني     

o  ًجدؿ"التسيير العمومي الجديد " أثار مصطمح : مبادئ المناجمنت العمومي الجديد: أوال،  : 

، كإتجاه دكلي أثير عف طريؽ أكؿ (N.P.M) ؛ بأف Barzelayففي إستعراض المفيـك إعترؼ  - 
 تعبير"( N.P.M)ـ،  حيث إعتبرا أف 1991( Hoodىكد )ـ، ك 1990( Aucoinأكككيف )مقالتيف 

فقد " .مختصر يستخدمو العمماء و المتخصصين إلشارة إلى أساليب و أنماط إدارة الخدمة العامة
عرؼ ركاجان في العقديف األخيريف، أيف خرج العمماء بنمكذج جديد تحت اسـ التسيير العمكمي الجديد 

(N.P.M) الذم ىك مجمكعة مف مبادئ إلصالح اإلدارة العامة ،. 

فيذا النمكذج بتجسيد في معظـ التغييرات الييكمية ك التنظيمية ك اإلدارية التي تشيدىا الخدمات  - 
، كىك يؤكد عمى اإلنتقاؿ مف  (OCDE)العامة في بمداف منظمة التعاكف اإلقتصادم كالتنمية 

النمكذج البيركقراطي إلى ما بعد البيركقراطي؛ أم مف التسمسؿ اليرمي ك الرقابة إلى الدعـ ك 
االبتكار، حيث إختمفت كجيات نظر المفكريف حكؿ ما يتعمؽ بالمفيـك في ذاتو ك مبادئو ك األفكار 

                                       
1 Michel Bouvier,Marie Christine Esclassan ,Jean Pierre Lassale, « La sciences des finances publiques en 
mouvement»,MANUAL FINANCES PUBLIQUES,  13 édition, P,31 
2  Frank Mordaco, « Lolf et Modernisation de l’Etat » ,LA REVUE DU TRESOR, N°7,Juillet 2006,p553 
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  Bronis، كجادؿ بكرنيسN.P.M لخص عناصر Gruneningفنجد غركنينغ : التي يقكـ عمييا
ـ،  أزبكرف ك غابيمر 1994/ ـpollit 1993ـ، بكليت 1994المفيـك المعيارم لإلدارة العامة 

Osborn and gaebler 1992 ـ، ىكدHood 1991 ـ، دكنميفيDunleavy 1994ـ. 

في األدبيات  (N.P.M) لخص العناصر التي نكقشت تحت عنكاف Gruneningفنجد غركينغ *
تقميص الميزانية، الخصخصة، الفصؿ بيف التمكيؿ ك اإلنتاج، التعاقد الخارجي : المختمفة كاآلتي

استخداـ رسـك المستخدـ، العمؿ باإليصاالت، التركيز عمى مفيـك العميؿ المنافس، المركنة ك 
الفصؿ بيف السياسة ك اإلدارة، المساءلة عمى أساس األداء، الالمركزية، قياس األداء، تحسيف 

المحاسبة، تحسيف اإلدارة المالية، مراجعة األداء، اإلدارة اإلستراتيجية، تغيير نمط التسيير، إدارة 
 ، زيادة استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات(عمى أساس الحكافز)شؤكف المكظفيف 

:  ، كالتي ال تركز عمييا مجمؿ األدبيات منياN.P.Mكناقش بعض العناصر الضمنية  في اؿ *
إدراج قيكد اإلنفاؽ في الميزانية، تحسيف ك ترشيد القضاء، تبسيط اليياكؿ اإلدارية، تحميؿ السياسة 

 .1العامة ك تقييميا، دمقرطة مشاركة المكاطنيف

ـ،  جادؿ عمى أف التسيير العمكمي الجديد ، ىك المفيـك المعيار Bornis 1994أما بكرنيس  *
تكفير خدمات ذات جكدة عالية لممكاطنيف، :  لإلدارة العامة التي تتألؼ مف مككنات مترابطة ىي

 ال سيما مف ضكابط رقابة الككاالت المركزية، قياس ك مكافأة فزيادة استقاللية المسيريف العمكميي
األفراد عمى أساس تمبية األداء لألىداؼ، إتاحة المكارد البشرية ك التكنكلكجية التي يحتاجيا 

المسيركف ألداء نشاطاتيـ بشكؿ جيد، إدراؾ المزايا التي قد تجر عف عامؿ المنافسة التشجيع عمى 
المنافسة، فتح المجاؿ لمقطاع الخاص في تنفيذ األغراض العامة بدال مف االقتصادية عمى القطاع 

 .العاـ

؛ ىك عبارة عف إيديكلكجية أك مجمكعة مقاربات ك التقنيات  (N.P.M)يرل أف  " Pollit بوليت"أما 
اإلدارية الخاصة التي تـ أخذىا مف القطاع الخاص الذم ييدؼ إلى الربح مف أجؿ إصالح القطاع 

المركزية السمطة اإلدارية في الخدمات العامة، تفكيؾ كحدة :  يقـك عمىN.P.Mالعاـ، فيك يرل أف 

                                       
 .114، 113،ص، شكر، مرجع سبؽ ذكره، ص ا طارؽ ع 1
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البيركقراطية التقميدية إلى ككاالت مستقمة، إدخاؿ آليات السكؽ، الفصؿ بيف المشترم ك المكفر،  
 1.التأكيد عمى  النكعية ك االستجابة لعمالء، أىداؼ األداء تكضع مف طرؼ المسيريف المديريف

:  مبادئ المناجمنت العمكمي الجديد (07) سبعة Christopher hoodكحدد كريستكؼ ىكد *
تقسييـ المنظمات اإلدارية إلى كحدات ، إدخاؿ آليات السكؽ في اإلدارات العمكمية إلضفاء المنافسة 
بيف المنظمات العمكمية ك بيف القطاع العاـ ك الخاص ، إدخاؿ أساليب اإلدارة المطبقة في القطاع 
الخاص إلى اإلدارات العمكمية ك اإلستفادة منيا في مجاؿ تقديـ الخدمات العمكمية، إعتماد مبدأ 

يتمثؿ في تحديد األىداؼ : الكجو األكؿ  )التشاركية في اإلدارات العمكمية ىذه المشاركة ليا كجييف؛
يظير مف : الكجو الثاني / ك إتخاذ القرارات أم اإلعتماد عمى الالمركزية في المنظمات العمكمية 

خالؿ إشراؾ المكاطنيف في عممية تسيير المرافؽ العمكمية،  يعتمد المناجمنت العمكمي الجديد عمى 
، السعي إلى تحقيؽ الفعالية ك الفاعمية في األجيزة اإلدارية (المخرجات)اإلدارة المكجية بالنتائج 

لمدكلة ك تحسيف أدائيا مف خالؿ ترشيد إستعماؿ المكارد العمكمية ك التقشؼ في النفقات العمكمية، 
التكجو نحك المكاطف ك اعتباره زبكننا يجب إرضاءه ك العمؿ عمى تحسيف عالقتو بالدكلة مف خالؿ 

 2. إنفتاح المصالح اإلدارية عمى المستخدميف ك التقرب منيـ

يرل ىؤالء الباحثيف أف التسيير العمكمي : D.Osborne & T.Geablerأما أوزبورن و غيبمر *
الجديد يقكـ عمى تجديد نشاط الدكلة مف خالؿ طابع المقاكالتية ك يحدداف عشر أسس ك مبادئ 

إضفاء مبادئ التنافس عمى القطاع العاـ ما ينتج عنو فعالية المرفؽ :  تحكـ دكر الحككمة ك ىي
كجكدة الخدمة ك منو رضا العمالء، تدعيـ رقابة التسيير، تقييـ النتائج ك التركيز عمييا،  رضى 

الزبكف، إدارة األزمات ك التنبؤ بيا، تحقيؽ الربح ك تنمية المكارد، ال مركزية التسيير، إعتماد ميكانيـز 
 .السكؽ،  إعتماد مبدأ المشاركة في التسيير ك المركنة،  التركيز عمى الحكافز

                                       
 ػػػ مذكرة لنيؿ التسيير العمومي الجديد كأداة لتحسين القطاع العام ـــ التجربة الجزائرية في مجال تفويض تسيير المياه نادية عطار،   1

كمية العمـك اإلقتصادية كالتجارية كعمـك التسيير ،تخصص تسيير : جامعة تممساف أبي بكر بمقايد  )شيادة الماجيستير في العمـك اإلقتصادية، 
   .84، ص،( 2014/2015المالية العامة ، 

، " المناجمنت العمكمي كمدخؿ إلصالح اإلدارة العمكمية، دراسة حالة بعض دكؿ منظمة التعاكف ك التنمية اإلقتصادية"سمكل تيشات،   2
 . 32، ص، 20/05/2018 ،جامعة قاصديمرباح كرقمة المجمة الجزائرية لمتنمية اإلقتصادية
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كما أشارا إلى صعكبة تحقيقيا في القطاع العاـ إلختالؼ مصدر التمكيؿ بيف القطاع لمعاـ ك *
القطاع الخاص، فالمرفؽ الخاص يبنى  عمى الصفقات الربحية ك المرفؽ العاـ مف الضرائب ك 

 1.التمكيؿ الحككمي

( 13)قاـ بصياغة المناجمنت العمكمي الجديد في ثالث عشر : D.Giaque وحسب دافيد جيوك *
التنافس بيف المصالح اإلدارية، إنفتاح المصالح اإلدارية عمى الزبكف، التركيز عمى : عنصر ك ىي

مخرجات النظاـ ك آثاره اإليجابية دكف التركيز عمى مدخالتو، تسيير المنظمات عمى أساس المياـ 
المككمة إلييـ ك اآلفاؽ التي يتطمع إلييا التنظيـ ك التخمي عف التسيير القائـ عمى القكاعد ك 

اإلجراءات الرسمية، تغيير النظرة لمتمقي الخدمات اإلدارية مف مستعمؿ إلى زبكف، التسيير مف 
منظكر التنبؤ بالمشاكؿ ك محاكلة إبعادىا ك ليس التسيير مف منظكر المشاكؿ بعد حدكثيا، التسيير 
بإرادة تحسيف اإليرادات ك ليس التسيير بمنطؽ إنفاؽ األمكاؿ، تفكيض السمطة لممستكيات الالمركزية 

ك تشجيع التسيير بالمساىمة، تبني ميكانيـز السكؽ كبديؿ لمتقنيات التقميدية ك الممارسات 
ك  (أم المستكل السياسي)البيركقراطية، الفصؿ في عمميات التسيير بيف المستكيات اإلستراتيجية 

مستكيات التسيير العممي ك التكتيكي أم المصمحة اإلدارية، رفع مستكل اإلستقاللية في المصالح 
اإلدارية بالمجكء إلى األشكاؿ التعاقدية بينيا ك بيف الجيات الكصية، تخصيص ميزانية إلقامة 

الشراكة ك العقكد مف الجيات الكصية ك كذلؾ صياغة مؤشرات األداء بغرض التقييـ البعدم ألداء 
اإلدارة ك مستكل كفاءة التنظيـ، تشجيع ربط عالقة شراكة بنشاط اإلدارة بصكرة مباشرة أك غير 

 . 2مباشرة

     نستنتج أن النقاط المشتركة بين مختمف المفكرين حول المبادئ التي يقوم عمييا المناجمنت 
 جعؿ الدكلة أكثر استجابة لممكاطف مف خالؿ الالمركزية ك مف خالؿ التعامؿ مع ـــ: العمومي الجديد

التركيز عمى النتائج ـــ / المكاطف عمى أساس أنو زبكف ما يتطمب تقديـ لو خدمة ذات جكدة ك نكعية
إعطاء قيمة لدافعي الضرائب مف خالؿ شفافية  الخدمات ك  (المدخالت )بدؿ الكسائؿ  (المخرجات)

ػػػػػ المركنة مف خالؿ إتخاذ القرارات ك تقديـ الخدمات أم مف / التعامالت ما يضمف الكفاءة ك الفعالية

                                       
 مجمة العموم صكرية بكطرفة، التكظيؼ في القطاع العمكمي بالجزائر في ظؿ التسيير العمكمي الجديد، الككالة الكالئية لمتشغيؿ ، تبسة،  1

. 768، 767ـ، ص،ص،2018التاسع ، جكاف /،  العدداإلنسانية لجامعة أم البواقي
   .196 ليمى بف عيسى، الحكـ الراشد كأحد أىـ مقكمات التسيير العمكمي الجديد، مرجع سبؽ ذكره ،ص،2
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/  اإلستجابة لمعمالء ك إدخاؿ المنافسة لمخدمة العامة /خالؿ إنتقاؿ الس لطة إلى نقطة تقديـ الخدمة
 .تعزيز  الشفافية كالمساءلة 

 ىك طريقة ك نمط تسييرم قائـ عمى تحسيف الخدمات مف NPM       كفي األخير تستنتج أف 
خالؿ قياس األداء ك تقييمو، منح استقاللية لممسيريف العمكمييف، تحسف اإلدارة المالية، ك 

المحاسبية، الالمركزية، إدارة المكارد البشرية ك تنميتيا ك إتاحة التكنكلكجيا ك التشجيع عمى المنافسة، 
ك ىذا لضماف فعالية في تقديـ الخدمة العامة ذات جكدة عالية ،  كال يتحقؽ ىذا األمر إال عف 

 .طريؽ الرقابة

  في الجزائرNPMاإلنتقال من البيروقراطية إلى : المطمب الثالث

o  ًاإللتزامات الجديدة عمى اإلدارة العامة لتطبيق : أوال(N.P.M) في الجزائر. 

  إف إنتقاؿ اإلدارة العمكمية مف التسيير البيركقراطي إلى المناجمنت العمكمي الجديد، سكؼ يغير 
مف كضعية اإلدارة العمكمية ألنو سيعطييا صبغة جديدة، أم إدخاؿ مبادئ إدارة األعماؿ إلى اإلدارة 

التكيؼ المستمر مع المتغيرات البيئية، تكجيو مياـ اإلدارة العمكمية في إتجاه : العمكمية كىذا ؿ
جديد، تحكيؿ المياـ إلى أىداؼ ك إستبداؿ مصطمح الميمة بمصطمح الحرفة،  تحسس المكظفيف 
العمكمييف بالمسؤكلية، السعي لتحقيؽ الفعالية ك الفاعمية ك اإلدارة العمكمية، التقرب مف المكاطف، 

مف خالؿ )البساطة  (المركنة مف خالؿ دمج المنطؽ القانكني ك منطؽ المناجمنت، )السرعة، المركنة
 . 1(تبسيط إجراءات العمؿ

     ك في األخير نستنتج أنو يمكف لإلدارة أف تستخدـ العديد مف التقنيات ك المناىج مف خالؿ 
تنمية طبقة مف المسيريف ذكم كفاءة عالية يكضعكف في إدارة المناصب اإلستراتيجية ك يساعدكف في 

 .إدخاؿ العديد مف التقنيات التسيرية لإلدارة العمكمية

o  ًالتسيير )و اإلدارة الحديثة  (التسيير البيروقراطي)المقارنة بين اإلدارة الفيبرية : ثانيا
 (العمومي الجديد

                                       
،  سمكل تيشات، المناجمنت العمكمي كمدخؿ إلصالح اإلدارة العمكمية، دراسة حالة بعض دكؿ منظمة التعاكف ك التنمية اإلقتصادية  1

. 538، 536مرجع سبؽ ذكره، ص، ص، 
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 جدكؿ المقارنة بيف اإلدارة البيركقراطية كاإلدارة العامة الحديثة: (02)الجدكؿ رقـ 

 التسيير العمومي التقميدي التسيير العمومي الحديث عوامل المقارنة 
 التركيز عمى النتائج-  اليدؼ

 (المكاطنيف)إرضاء العمالء - 
البحث عف الفعالية ك تحسيف - 

 األداء

إحتراـ القكاعد ك اإلجراءات - 
المراسيـ،المناشير، )القانكنية

 (الخ...التعميمات 
 التركيز عمى العمميات- 

 ال مركزية القرارات-  التنظيـ
 تفكيض الصالحيات- 
 ىيكؿ تنظيمي شبكي- 

 مركزية القرارات- 
 الييمنة اإلحتكارية- 
 ىيكؿ تنظيمي ىرمي- 

الفصؿ بيف 
المسؤكلية السياسة ك 

 اإلدارية

 الكضكح ك عدـ التداخؿ - 
 (كاضحة)

عدـ الكضكح ك التداخؿ - 
 (غامضة)

 التخصص-  االستقاللية-  تنفيذ المياـ
 تقسيـ العمؿ- 

 (عف طريؽ المسابقة)المسابقات -  (عف طريؽ التقاعد)التعاقد -  التكظيؼ
 الجدارة-  الترقية

 الترقية حسب االستحقاقات ك األداء- 
 األقدمية- 
الترقية في الدرجة، الترقية في - 

 الرتبة
 مؤشر المتابعة-  مؤشر األداء-  الرقابة

 تركز عمى الكسائؿ-  تركز عمى األىداؼ-  نمكذج الميزانية
 .112 مف إعداد الطالبة؛ باإلعتماد عمى طارؽ عاشكر ، مرجع سبؽ ذكره، ص،:المصدر

كمف خالؿ الجدكؿ أعاله نستنتج أف ىناؾ إختالؼ بيف اإلدارة التقميدية كاإلدارة العامة : التعميق
الحديثة ، مف حيث اليدؼ ،التنظيـ ، الفصؿ بيف المسؤكليات السياسية كاإلدارية، التكظيؼ، الترقية، 

الرقابة، نمكذج الميزانية، كمنو التسيير العمكمي التقميدم يقـك عمى الكسائؿ ك التسيير العمكمي 
 .الجديد يقـك عمى النتائج

o  ًالمقارنة بين ميام المسير في اإلدارة البيروقراطية و ميام المناجير في اإلدارة : ثالثا
 الحديثة
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جدول المقارنة بين ميام المسير في اإلدارة البيروقراطية وميام المناجير في : (03)الجدول رقم 
 اإلدارة الحديثة

 ميام المناجير في اإلدارة الحديثة ميام المسير في اإلدارة التقميدية
 تخطيط العمؿ ك برمجة السمككات المقررة- 
 تقسيـ العمؿ ك تكزيع المياـ ك تنظيـ المكارد- 
 مراقبة مدل إحتراـ المكائح القانكنية- 
 التركيز ك عدـ تفكيض المياـ ك المسؤكليات- 
 المحافظة ك العمؿ عمى استقرار المنظمة- 

تحسيف السمككات المنتظرة ك تكخي اآلليات - 
 لذلؾ
تقييـ العمؿ ك تكزيع المياـ ك تنظيـ المكاد ك - 

 التنشيط ك التحفيز لتحقيؽ أىداؼ المنظمة 
 مراقبة مدل تحقيؽ النتائج ك األىداؼ- 
 يقـك بتفكيض المياـ ك المسؤكليات- 
 يعمؿ عمى قيادة التغيير ك تحسيف النتائج- 

  .113 مف إعداد الطالبة باإلعتماد عمى طارؽ عاشكر، مرجع سبؽ ذكره، ص، :المصدر

 مف خالؿ الجدكؿ أعاله نستنتج أف ىناؾ إختالؼ في مياـ كدكر كؿ مف المسير في اإلداة :التعميق
، كمنو لإلنتقاؿ مف التسيير التقميدم إلى (المناجير)، كالمسير في اإلدارة الحديثة (مدير)التقميدية 

 المناجمنت العمكمي الجديد يجب تغيير مياـ المسير كتكيفيا مع متطمبات المناجمنت 

 .مشاريع اإلصالح اإلداري في الجزائر: المبحث الثاني

  تعكد مشاريع اإلصالح اإلدارم في الجزائر إلى مختمؼ مراحؿ تطكر التنظيـ اإلدارم في الجزائر؛ 
حيث في كؿ مرحمة تعرؼ اإلدارة الجزائرية سياسات إصالحية جديدة إال أف بركز اإلصالحات 

اإلدارية خاصة ضمف اإلصالحات الشاممة مف جية كمكاجية الفساد مف جية أخرل  التي عبر عنيا 
 ـ، حيث صرح رئيس الجميكرية عف حالة 1999رئيس الجميكرية عبد العزيز بكتفميقة إلى سنة 

 : ـ قائال1999 مام 29الفساد في خطاب مكجو إلى األمة في 

إن الدولة مريضة معتمة، إنيا مريضة في إدارتيا مريضة بممارسة المحاباة، مريضة "  
بالمحسوبية والتعسف بالنفوذ و السمطة و عدم جدوى الطعون و التظممات، مريضة باإلمتيازات 
التي ال رقيب عمييا و ال حسيب، مريضة بتبذير الموارد العامة و نيبيا بال ناه وال رادع، كميا 

أعراض أضعفت الروح المدنية لدى األفراد و الجماعات و أبعدت القدرات، و ىجرت الكفاءات، و 
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نفرت أصحاب الضمائر الحية و اإلستقامة و حالت بينيم وبين اإلسيام في تدبير الشؤون العامة 
 "1....و شوىت مفيوم الدولة و رعاية الخدمة العمومية و ما بعده تشويو

  فتعاني اإلدارة العامة الجزائرية في جانب التسيير عدة نقائص ك صعكبات منيا تسارع تطكر 
التشريعات ك تداخميا ك كذا عدـ القدرة عمى التحكـ في النفقات ك إرتفاع تكمفة خدمتيا ك ليذا كاف 
لزامان عمى اإلدارة بالتكجو إلى تبني مبادئ المناجمنت العمكمي الجديد لمخركج مف أزمتيا التسييرية، 
ك باعتبار التسيير العمكمي الجديد نمكذج أكمدخؿ عممي لإلصالح اإلدارم، فينا تجب اإلشارة إلى 

، بحيث أف اإلصالح اإلدارم  (N.P.M)التمييز بيف اإلصالح اإلدارم ك التسيير العمكمي الجديد 
يمثؿ جممة التدخالت الرامية إلى تحقيؽ أىداؼ معينة في حيف أف التسيير العمكمي الجديد ىك 

استخداـ نمط معيف في اإلدارة لمتأثير في أىداؼ اإلصالح اإلدارم ك تعزيز الكفاءة ك الفعالية في 
مفيـك اإلصالح اإلدارم، آليات : اإلدارة العامة، كعميو قسمنا ىذا المبحث إلى ثالث مطالب
 . اإلصالح في الجزائر، نتائج اإلصالح اإلدارم في الجزائر

 مفيوم اإلصالح اإلداري : المطمب األول

o  ًتعريف اإلصالح اإلداري والعوامل الدافعة لو: أوال 
 اإلصالح-أ: اإلصالح اإلداري: 

ا :اإلصالح لغة-  ا ك صمكحن ك اإلصالح نقيض اإلفساد كالصالح ك .... صمح يصمح صالحن
 .المصمحة كاحدة المصالح ؛ مف أصمح يصمح إصالحا كأصمح الشيء بعد فساده أم أقامو

  ىك العمؿ في سبيؿ العالج كالخير كعكس الخير كالعالج ىك الخبث كالشر :اإلصالح اصطالحا- 
 :إداري-                         ب

 .2مشتقة مف الحقؿ اإلدارم أدار أك كجو أك أشرؼ كراقب أك أعاف_ 
 : اإلصالح اإلداري-                       ج

                                       
 العدد الثاني/ مجمة أبحاث المجمد الثاني إبراىيـ بف داكد، اإلصالحات اإلدارية بيف مقكمات الحكـ الراشد كأسس المكاطنة الصالحة ،  1

 . 59، جامعة زياف عاشكر ، ص، م2017ديسمبر 
 111، ص، (ـ2002منشكرات الحمبي الحقكقية، : بيركت) اإلدارة العامة ،الوظيفية العامة و اإلصالح اإلداري، طارؽ المجذكب،  2
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إزالة المساكئ كالتجاكزات في السياسات أك : " يعرؼ قامكس ُأككسفكرد البريطاني اإلصالح بأنو_ 
 .1"جعميا عمى نحك أفضؿ عف طريؽ إزالة أك التخمي عف النقائص كالعيكب كاألخطاء

اإلستخداـ األمثؿ : "عرفت ىيئة األمـ المتحدة في إحدل دراستيا اإلصالح اإلدارم بأنو  - 
كالمدركس لمسمطة كالنفكذ لتطبيؽ إجراءات جديدة عمى نظاـ إدارم ما،  مف أجؿ تغيير أىدافو كبيئتو 

جراءاتو كتطكيره لتحقيؽ أىداؼ تنمكية  .2"كا 
عرؼ مؤتمر اإلصالح اإلدارم في الدكؿ النامية الذم عقدتو ىيئة األمـ المتحدة بجامعة  - 

عممية اإلصالح اإلدارم عمى أنو حصيمة المجيكدات ذات : "ـ1971البريطانية سنة " ساسكي"
اإلعداد الخاص، التي تستيدؼ إدخاؿ تغييرات أساسية في المنظمة اإلدارية العامة، مف خالؿ 

إصالحات عمى مستكل نظاـ الجمعية أك عمى األقؿ مف خالؿ معايير لتحسيف عنصر أك أكثر مف 
  3".عناصرىا الرئيسية مثؿ اليياكؿ اإلدارية، األفراد كالعمميات
 :       ومنو مفيوم اإلصالح اإلداري لو معنيين مختمفين

 ىك مجمكعة مف التعديالت كالممارسات التي تحدث عمى مستكل الكحدات :يعني التغيير اإلداري-1
 .اإلدارية كالعالقات بيف البيركقراطية كالمجتمع

 .يتعمؽ بالبمداف النامية كيعني نقؿ تكنكلكجيا اإلدارة الغربية  ليذه الدكؿ: يعني التحديث اإلداري-2

يقترف بالنظرة المتأنية كاألسمكب التدريجي  " :اإلصالح اإلداريكيقكؿ األستاذ الدكتكر احمد رشيد - 
 " المرحمي لتنظيـ جياز الدكلة بطريقة غير صارخة كغير مممكسة مف كاقع التغيير كآثاره

                                       
، مذكرة مقدمة نموذجاأُأ التسيير العمومي الجديد و إصالح البيروقراطيات الدولية، األمم المتحدة وكاالتيا المتخصصة  ،اليغ أحالـ فك 1

كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية ، قسـ العمـك السياسية، تخصص : جامعة الحاج لخضر ، باتنة  )لنيؿ شيادة الماجيستر في العمـك السياسية ،
.  10 ص،(ـ2013/ ـ2012إدارة دكلية، 

، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في العمـك  المحمية في الدول المغاربية، دراسة مقارنةماعاتجلل، اإلصالح اإلداري  عبد الحاكـ عطكات 2
كمية الحقكؽ ك العمـك السياسية، قسـ العمـك السياسية، : جامعة قاصدم مرباح كرقمة)، ماعات المحمية كاإلقميمية السياسية، تخصص إدارة الج

  .20، ، ص(ـ2016ـ، 2015
  .26، 25، صمرجع سبؽ ذكره،  بف مرسمي، فيؽ را 3
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 يعني إدخاؿ تعديؿ في تنظيمات إدارية قائمة أك استحداث :نستنتج أن اإلصالح اإلداري     كمنو 
صدار األنظمة كالقكانيف كالمكائح الالزمة لذلؾ  1.تنظيمات إدارية جديدة كا 

كقد حدد الدكتكر محمد مينا العمي بعض تمؾ الكسائؿ األساسية كاألساليب كاإلجراءات فذكر منيا - 
إنشاء لجاف مؤقتة لدراسة عيكب الجياز اإلدارم، اإلستعانة بالخبراء،  إنشاء ىيئات فنية دائمة : مثال

 .2كمتخصصة كمؤىمة في مسائؿ التنظيـ اإلدارم كغيرىذا مف األساليب كالكسائؿ

حديث ك مفيـك جزئي  (كمية)        كمنو نستنتج أف لإلصالح اإلدارم مفيكماف مفيـك شامؿ 
يرتبط بظيكر المدارس التقميدية حيث : (الجزئي )اإلصالح اإلداري بالمفيوم التقميدي - أ: تقميدم

 .يمس الييكؿ ك القكانيف، ييتـ بالجكانب التنظيمية كالييكمية لتحقيؽ أىداؼ التنمية الكظيفية 

 يرتبط بالجكانب التنظيمية كالييكمية :(الكمي )اإلصالح اإلداري بالمفيوم الحديث -        ب
 منيا،  كبيذا المعنى فباإلضافة إلى دكر الفرد في اإلدارة كمحيطيا كعالقة األخيرة ببيئتيا كالمستفيدم

 كالذم يعد المعنى الحقيقي لإلصالح اإلدارم يتماشى مع مبادئ المناجمنت العمكمي الجديد

 كما أف المفيـك اإلصالح اإلدارم يتداخؿ مع مفاىيـ عديدة منيا  : 

المجيكدات : " عرفت شعارات األمـ المتحدة التطكير اإلدارم عمى أنو: التطوير اإلداري يعني
المصممة خصيصان، لتحقيؽ تغيرات أساسية في نظاـ اإلدارة العامة مف خالؿ عمميات تطكيرية 

شاممة  أك عمى األقؿ مف خالؿ اإلجراءات لتحسيف كاحد أك أكثر مف مككناتو الرئيسية مثؿ اليياكؿ، 
 .3األفراد، اإلجراءات

 كرد في المعجـ اإلدارم أف التنمية اإلدارية ىي مصطمح عمى مياـ التنمية اإلدارية :التنمية اإلدارية
كالتي تتمثؿ أساسنا في تطكير الكسائؿ كاألساليب اإلدارية لمتنمية الكطنية كتختص العمميات بتطكير 

 .4األداء اإلدارم لألجيزة اإلدارية كتحدد الكيفية كاألساليب التي تؤدم إلى تطكير القدرات اإلدارية

                                       
، (ـ1،2004دار الصميعي لمنشر كالتكزيع، ط: المممكة العربية السعكدية)،منيج إبن تيمية في اإلصالح اإلداري زيد بف محمد الّرماني ،  1

   .40،41ص،ص،
. 232، ص، (الدار السعكدية لمنشر:  جدة )،الوجيز في اإلدارة العامة محمد مينا العمي،  2
. 23 عبد الحاكـ عطكات، مرجع سبؽ ذكره، ص،  3
  .119، ص ،(2006دار أسامة لمنشر ك التكزيع، : األردف )،المعجم اإلداري سمير الشكبكي،  4
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يعني مجمكعة اإلجراءات اليادفة إلى إزالة مشكؿ في النظاـ اإلدارم، أم يأخذ : اإلصالح اإلداري
يعد : أما بالنسبة لمتطوير اإلداريطابعان زمانيان كمكانيان، حيث يبدأ ببداية ىذا الخمؿ كينتيي بنيايتو، 

عممية ميكانيكية تقـك عمى تطكير النظاـ اإلدارم مف أنظمة كىياكؿ كطرؽ كأساليب كتقنيات، 
تأتي مرحمة التحديث اإلدارم بعد التطكير عف طريؽ نقؿ تكنكاكجيا مف الخارج ، : التحديث اإلداري

كمنو نستنتج أف التطكير اإلدارم يالـز اإلصالح اإلدارم ،حيث يعتبر اإلصالح اإلدارم نقطة 
 1.اإلنطالؽ كالتكجو نحك تطكير النظاـ اإلدارم مف خالؿ إزالة الخمؿ كبعدىا إدخاؿ التحديث

 تعكد دكافع تغيير أساليب التسيير في اإلدارة العامة : العوامل الدافعة لإلصالح اإلداري
 :الجزائرية إلى دكافع داخمية ك خارجية

الكصكؿ إلى تحسيف مردكدية كجكدة الخدمة المقدمة لممكاطنيف مف خالؿ اإلستفادة مف * 
محاربة أساليب : التكنكلكجيا العالمية كالبحث العممي ككؿ مستجدات في مجاؿ اإلدارة مف خالؿ

التسيير الكالسيكي في ظؿ قصكر اإلدارة كسكء عالقتيا بالمكاطف، تزايد اإلىتماـ بضركرة تحسيف 
كعصرنة التسيير العمكمي في ظؿ الثكرة التكنكلكجية، اإلحساس بضركرة التغيير كاإلصالح بناءان 

 تضخـ ظاىرة البيركقراطية داخؿ اإلدارة ، تعقد اإلجراءات اإلدارية: عمى ظيكر ما يمي

 ىناؾ ت التغيرات البيئية العالمية الدافعة لإلصالح اإلدارم خاصة التكنكلكجيا منيا فمند الثمانينا*
سيطرة األفكار : عدة مظاىر ساىمت في إحداث اإلصالح اإلدارم في المنظمات العمكمية منيا

الميبرالية كالنيكليرالية القائمة عمى التحديث ك التطكير،العكلمة كتأثيرىا، دكر المنظمات الدكلية في 
، في مجاؿ التنمية (PNVD1996)اإلصالح اإلدارم كعمى رأسيا برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي 

اإلدارية الذم جاء بعدة إصالحات إدارية كتقنية عمى المستكل الكمي كالكيفي في إطار برنامج 
، دكر المؤسسات المالية الدكلية المانحة في اإلصالح .ةتحديث اإلدارة كالمتمثؿ في تعزيز الالمركزم

 .2اإلدارم مف خالؿ مشركطيتيا عمى الدكؿ النامية

o  ًمداخل اإلصالح اإلداري ونماذجو: ثانيا: 

                                       
  .44،45ص، ص، ، (2000، 1 طر،دار كائؿ لمطباعة كالنش: عماف)، ، التنمية اإلدارية، المفاىيم ، األسس، التطبيقات مكسى المكزم  1

. 23 أحالـ فكغالي، مرجع سبؽ ذكره، ص، 2
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 :مداخل اإلصالح اإلداري_ (1

 ينظر لعممية إصالح اإلدارة كجزء ال يتجزأ مف أكضاع السياسة :المدخل الشمولي (   أ
،اإلقتصادية، اإلجتماعية؛ حيث يرل ىذا اإلتجاه أف الجياز اإلدارم ككحدة متكاممة عمى إعتبار أف 
: اإلدارة نظاـ مفتكح يتأثر بالعكامؿ البيئة المحيطة بيا كيتفاعؿ معيا، فيي تمتاز بمالمح رئيسية ىي

 تحكيؿ المكارد إلى خدمات : العمميات/ مف خالؿ المكارد المالية كالبشرية المحيطة بو: المدخالت)
 تصحيح :التغذية العكسية/  النتائج عمى شكؿ خدمة أك سمعة لممجتمع:المخرجات/ كمنتجات

 . (اإلنحرافات التنظيمية، كىذه العناصر تتأثر مع بيئة اإلدارة كتؤثر فييا

 ينظر لعممية اإلصالح اإلدارم عمى أنيا ترميـ ألجزاء اإلدارة مف خالؿ :المدخل الجزئي ( ب
التركيز عمى إتباع أساليب جزئية مرحمية لمعالجة المشكالت التي تكاجو الجياز اإلدارم، كيرل 
أنصار ىذا المدخؿ أف الجياز اإلدارم يجب أف يأخذ بمبدأ التدرج في اإلصالح ما يؤدم إلى 
:  إصالحو الكمي فيك كتعديؿ لميياكؿ التنظيمية كيسعى ىدا المدخؿ إلى تحقيؽ األىداؼ التالية

إيجاد المشاكؿ اإلدارية كدراستيا كتحميميا كتحديد مصادرىا ك أسباب التخمؼ، كالتعرؼ عمى أسباب 
يجاد أساليب اإلصالح مف بيف اإلختيارات المناسبة كالمتابعة ك تقييـ النتائج . 1التخمؼ اإلدارم كا 

تجدر اإلشارة إلى أف المدخؿ الجزئي يككف مف داخؿ المنظمة ذاتيا كنتائجيا ضيقة تخدـ مصالح 
ىتمامات محددة، أما المدخؿ الشمكلي  يككف مف قبؿ لجاف المركزية أك المركزية متكزعة  (الكمي  )كا 

 2.عمى الكزارات كالقطاعات المختمفة كتكضع لو خطة شاممة محددة ليا نطاؽ أمني لمتنفيذ
 : كما تجب اإلشارة إلى مراحل اإلصالح اإلداري 

تقترف ىذه المرحمة مع أىـ خطكات اإلصالح اإلدارم كأكليا ىي خطكة  :جمع المعمومات- 1
اإلحساس بضركرة اإلصالح مف خالؿ الكقكع في مشكالت تعيؽ النشاط اإلدارم ما يستدعي جمع 

 .معمكمات حكليا مف أجؿ إصالحيا

                                       
  21 ػػػػ 18، ص ػػػػ ص ػػػ (ـ2011دار الراية لمنشر ك التكزيع ،: عماف)،اإلصالح اإلداري رضا ىاشـ حمدم،  1
جامعة محمد بف : بسكرة)، أطركحة دكتكراه ،دور الحكومة اإللكترونية في تحسين أداء الخدمات العمومية في الجزائرعقبو الحربي،   2

، 31، ص،ص، ( 2009،2010كمية العمـك االقتصادية ك التجارية ك عمـك التسيير، قسـ التسيير، تخصص إدارة أعماؿ السنة : خيضر
32  .
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كىك بدكره يرتبط بخطكة كضع اإلستراتجية المالئمة لإلصالح  :دراسة وتحميل الواقع المالي- 2
اإلدارم التي تستدعي دراسة كتحميؿ لممكرد المالي المناسب ليا؛ مف أجؿ معالجتيا بالصكرة 

 .المطمكبة

 مف خالؿ تحديد أىداؼ اإلصالح اإلدارم كتحديد :إتخاذ القرارات ووضع خطة العمل- 3
المسؤكليات كىذا يقترف بتحديد الجياز المسؤكؿ عف اإلصالح اإلدارم التي تعد مف أىـ خطكات 

 .اإلصالح اإلدارم ككذا تحديد البرنامج الزمني الالـز لتنفيذ خطة اإلصالح

مف خالؿ العمؿ عمى معرفة مدل تحقيؽ األىداؼ المطمكبة  :تقييم عممية اإلصالح والمتابعة- 4
ا  خالؿ فترة معينة ضمف متابعة دكرية لعممية التنفيذ كالتقكيـ كتكجيو اإلصالحات ، كىذا يرتبط أيضن

بخطكة كسائؿ تنفيذ عممية اإلصالح التي يقكدىا المتخصصكف مف خالؿ تمكينيـ مف ممارسة 
 . 1صالحياتيـ لقياس نتائج اإلصالح اإلدارم كمقارنتيا مع الخطة المدركسة

o  ًنماذج اإلصالح اإلداري: ثانيا : 

يتمثؿ ( : Reinventing governement): نموذج إعادة تحديد أو إعادة اختراع الحكومة- 1
ا ك بعدىا العديد مف األماكف األخرل، .ـ.في عممية تغيير تطكرم حدثت في العصر الجديد في الك

" رسـ "بمثابة  (David osborne & Gaebler)حيث يمثؿ ىذا النمكذج حسب أكزبكرف كغايبمر
: عبارة عف إطار جديد لمتسيير في القطاع العاـ، كيرتكز ىذا النمكذج عمى عشرة عناصر كىي

نجاعة األجيزة اإلدارية / مشاركة المكاطنيف لمخركج مف البيركقراطية /المنافسة في تقديـ الخدمة )
 )تكفير الخيارات لمعمالء كمستيمكيف  /اإلنطالؽ مف األىداؼ المخطط ليا / كالتركيز عمى النتائج 

دارتيا /  (المكاطنيف  الالمركزية قبكؿ اإلدارة  /العقالنية في اإلنفاؽ / تفادم األزمات قبؿ حدكثيا كا 
 .التركيز عمى التحفيز في القطاع العاـ كالخاص / التركيز عمى آليات التسكيؽ/ التشاركية 

 :  ىندسة العمميات التجارية/نموذج إعادة ىيكمة - 2

(Reengineering or RBP (Reengineering businesse process) 

                                       
 .27، 26،ص،  رضا ىاشـ حمدم، مرجع سبؽ ذكره، ص  1
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يتمثؿ في  ": (Michael hammer et james)بمشال ىامر و جامس " يرتبط ىذا النمكذج
تخاذ تدابير حاسمة  إعادة التصميـ الجذرم كالراديكالي في األعماؿ كاإلجراءات لتحقيؽ التحسيف كا 
لتطكير مؤشرات النجاعة كالجكدة كالتكمفة كالخدمة كالسمعة كاإلبتعاد عف التسيير الكالسيكي ،كما 

 1.يقـك نمكذج إعادة الييكمة عمى تكنكلكجيات اإلعالـ كاإلتصاؿ كالحككمة االلكتركنية 

يتمثؿ في براديـ جديد ( : New public management): نموذج التسيير العمومي الجديد- 3
لتسيير القطاع العاـ تمت اإلشارة إلى مضمكنو كمبادئو في المبحث السابؽ ، كىك إختصار 

لمجمكعة مف المذاىب اإلدارية التي برزت ضمف أجندة كجدكؿ أعماؿ اإلصالح في عدد مف دكؿ 
 .ـ 1970، إبتداءن  مف عاـ OCEDمنظمة التعاكف اإلقتصادم كالتنمية 

كىك نمكذج جديد لإلدارة العامة يقـك عمى التحكؿ مف شكؿ اإلدارات البيركقراطية إلى ما بعد  
تفكيض السمطة ك تكفير / كظائؼ في تكجيو كتطكير المركز ):  البيركقراطية مف خالؿ ما يمي

تحسيف تكنكلكجيا  /تحسيف إدارة المكارد البشرية  /ضماف النجاعة كالمراقبة ك المساءلة / المركنة 
تكفير الخدمة بما يتطابؽ  /تحسيف نكعية التنظيـ / تطكير المنافسة كاإلختيار /اإلعالـ كاإلتصاؿ 
 .2مع مطالب الجميكر

 . آليات اإلصالح اإلداري في الجزائر: المطمب الثاني

     تتفرع الدراسة في ىذا المطمب حكؿ قادة اإلصالح اإلدارم في الجزائر كمحاكر اإلصالح 
 اإلدارم في الجزائر

o  ًقاـ رئيس الجميكرية بتنصيب ثالث فئات كىي:  قادة اإلصالح اإلداري في الجزائر: أوال : 

 عضك 70 ـ، تتككف مف 2000 منيا لجنة إصالح كىياكؿ الدكلة كمياميا سنة :لجان اإلصالح- 1
مف مكظفيف سامييف كمسؤكليف في المؤسسات الكبرل، جامعييف كمنتخبيف ،كميـ يمارسكف كظائؼ 
ذات مسؤكلية داخؿ القطاع العاـ ؛ حيث قدمت المجنة تقريرىا النيائي حكؿ مختمؼ مياديف اإلدارة 

 . ـ 07/2001العمكمية، المكارد البشرية كالجماعات اإلقميمية في 
                                       

: 03جامعة الجزائر ) ُأطركحة دكتكراه ،  مدى نجاعة التسيير اإلداري في الجزائر باعتماد نظام الحكومة اإللكترونية،أحمد بكشارب ، 1
   .117،118، ص،ص، (ـ2016/ـ2015األعماؿ ،  كمية العمـك اإلقتصادية كالعمـك التجارية كعمـك التسيير ، تخصص إدارة

.  25-24 أحالـ فكغالي، مرجع سبؽ ذكره، ص  2
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في مجاؿ اإلصالح اإلدارة العامة كعصرنتيا، يعتبر كؿ كزير المسؤكؿ المباشر عف : الوزارات- 2
 :ضماف السير الحسف لإلصالح كتحديث اإلدارة ك منيجية اإلصالح كالتحديث حيث تبرز كزارتيف

تشخيص اإلصالحات القائمة :   تساىـ في قيادة اإلصالح كالتغيير مف خالؿ:وزارة الداخمية ( أ
، كتحديد النشاطات التي (الالمركزية  )، إعطاء عركض مفصمة عف كاقع اإلدارات التقميدية 

تحتاج إلى عدـ تركيز إلى الالمركزية ككاقع المسيريف المحمييف، ككذا كاقع تطكر الخدمات 
 .العمكمية المحمية كالمسائؿ المتعمقة بالمالية المحمية 

 تساىـ في ككف أف كؿ عمميات اإلصالح، التحديث، التغيير، مرتبطة مباشرة : وزارة المالية ( ب
ضماف التأطير المالي : بكزارة المالية ميما كاف عمقيا حيث تساىـ ىذه ىذه الكزارة في

لإلصالحات اإلدارية، ىيكمة قانكف المالية حسب المتطمبات، التنسيؽ مع مختمؼ القطاعات 
  .1التي يمسيا التحديث، تحديث المحاسبة العمكمية

أنشئت بمكجب المرسـك التنفيذم رقـ (: D.G.R.A): المديرية العامة لإلصالح اإلداري 
 .2 ـ،  كالذم حدد مياـ المديرية كتنظيميا الذىني2003 أفريؿ 28 المؤرخ في 03-192

 ـ، يتضمف إلحاؽ المديرية العامة 2006 في مام سنة 180-06كما صدر مرسـك رئاسي رقـ 
 3لإلصالح اإلدارم بكزارة الداخمية كالجماعات المحمية بعدما كانت تحت سمطة الكزارة األكلى

 .4ـ 2013 نكفمبر 18 في 380ػػػ 13ليتـ إلغاء ىذا المرسـك الرئاسي بمرسـك رئاسي رقـ 

                                       
مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة ، م2009- م1989دور القيادة في التغيير التنظيمي، دراسة حالة تجديد اإلدارة الجزائرية ، بي كريمة لغر 1

قسـ العمـك السياسية ك العالقات الدكلية، فرع تنظيـ ، كمية العمـك السياسية ك اإلعالـ : جامعة الجزائر، بف يكسؼ بف خدة)الماجستير، 
 .229، 228 ،ص،، ص(2009سياسي ك إدارم، سنة 

، يحدد مياـ المديرية العامة 2003 أفريؿ 28 المؤرخ في 192- 03 الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مرسـك تنفيذم رقـ  2
. 08 ،، ص30لإلصالح اإلدارم ك تنظيميا، الجريدة الرسمية، العدد 

، يتضمف إلحاؽ المديرية العامة 2005 مام 31، المؤرخ في 180- 06 الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مرسـك رئاسي رقـ  3
. 06، ص 36لإلصالح اإلدارم بكزارة الداخمية ك الجماعات المحمية، الجريدة الرسمية، العدد 

ـ، يتضمف إلغاء المرسـك الرئاسي 2013 نكفمبر 18 المؤرخ في 380- 13 الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مرسـك رئاسي رقـ  4
كالجماعات المحمية ،  اخميةلإلصالح اإلدارم بكزارة الدالمديرية العامة  المتضمف إلحاؽ ـ، 2006  مام31 المؤرخ في 180- 06رقـ 

. 03، ص58 /الجريدة الرسميةػ العدد
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 194-14 لتعكد المديرية العامة مرة أخرل تابعة بالكزارة األكلى بعد صدكر مرسـك تنفيذم رقـ 
ـ، يتضمف تنظيـ المديرية العامة لمكظيفة العمكمية كاإلصالح 2014 جكيمية 03المؤرخ في 

 .1اإلدارم

حيث دمجت مع المديرية العامة لمكظيفة العمكمية تحت كصاية الكزير األكؿ كبعدىا نص  
.   ـ؛  يحدد صالحيات المديرية العامة لإلصالح اإلدارم2015 فيفرم 01تطبيقي في 

إنشاء كزارات منتدبة لدل الكزارة األكلى مكمفة بإصالح الخدمة _ : إضافة إلى ذلؾ تـ 
ـ؛ يحدد 2013 نكفمبر 19 صدر في 389ػػػػ 13العامة بمكجب مرسـك تنفيذم رقـ 

 .2صالحيات الكزير األكؿ المكمؼ بإصالح الخدمة العمكمية
إنشاء المرصد الكطني لممرفؽ العاـ بمكجب المرسـك الرئاسي                     _ 

ينشئ لدل الكزير األكؿ : "ـ، حيث جاء في المادة األكلى2016 يناير 07الصادر في 
:  عمى انو2، كعرفتو المادة " "المرصد " المكمؼ بالداخمية مرصد كطني لممرفؽ العاـ يدعى 

 3". ىيئة إستشارية كيحدد مكانو بمدينة الجزائر"
 :   منو جممة من الميام الموكمة إليو نذكر منيا ما يمي3وحددت المادة 

إقتراح القكاعد ك التدابير الرامية إلى تحسيف المرفؽ العاـ قصد تكييفيا مع التطكرات اإلقتصادية - 
 .كاإلجتماعية كالتكنكلكجية ككذا مع حاجات مستعممي المرفؽ العاـ 

إقتراح أعماؿ تنسيؽ كربط عبر الشبكات  بيف الدكائر الكزارية كاإلدارية كالييئات العمكمية قصد - 
 .ترقية اإلبتكار كالنجاعة في مجاؿ خدمات المرفؽ العاـ 

قتراح كؿ  :  أن المرصد يكمف في مجال العصرنة المرفق العام05     وجاء في المادة  بدراسة كا 
تدابير مف شأنو المساىمة في قياـ اإلدارات العمكمية بتنفيذ برنامجيا الخاص بعصرنة المرفؽ العاـ 

                                       
 امة العمديرية ـ، يتضمف تنظيـ اؿ2014جكيمية 03 مؤرخ في 194ػػػ 14، مرسـك تنفيذم رقـ عبية  الشيمقراطية الدزائرية الجميكرية الج 1

. ـ2014 يكنيك 06، الصادرة يـك 41/لمكظيفة العمكمية ك اإلصالح اإلدارم، الجريدة الرسمية، العدد 
، يحدد صالحيات الكزير األكؿ ـ2013 نكفمبر 19 مؤرخ في 381- 13، مرسـك تنفيذم رقـ عبيةلشيمقراطية ا الدزائرية  الجميكرية الج 2

. 09، ص 59/ العمكمية، الجريدة الرسمية، العدد خدمةالمكمؼ بإصالح اؿ
ـ، يتضمف إنشاء المرصد الكطني 2016 يناير 07، مؤرخ في 03- 16، مرسـك رئاسي، رقـ عبية الشيمقراطية الدزائرية الجميكريةالج 3

. 13، الصفحة 2016 يناير 13 مؤرخة في 02/عدد اؿلممرفؽ العاـ، الجريدة الرسمية 
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قتراح كؿ تدبير مف شأنو أف يحفز تطكير اإلدارة اإللكتركنية بإدخاؿ تكنكلكجيا الحديثة لإلعالـ  ،كا 
جراءات فعالة لإلتصاؿ قصد ضماف إعالـ  كاإلتصاؿ كتعميميا، كيحفز عمى كضع أنظمة كا 

المكاطنيف حكؿ خدمات المرفؽ العاـ ، كتحسيف حصكؿ المستخدميف عمى المعمكمة كجمع أرائيـ 
 .كاقتراحاتيـ كالرد عمى الشكاكم

 : تتمحكر مياـ ىذه المديرية في ثالث كظائؼ أساسية كىي

  المتعمقة بتنظيـ إدارات الدكلة كالجماعات المحمية كالمؤسسات العامة دراسة القواعد العامة
كعمميا كتقديـ إقتراحات لمكزارات المعنية قصد التكيؼ مع التطكر اإلقتصادم ك اإلجتماعي  كبيذه 

تحقيؽ التطابؽ كالتكافؽ بيف الحاجات / دراسة سير اإلدارة العمكمية كتقييمو ):الصفة تكمؼ ب
إقتراح كترقية كدراسة كؿ تدبير مف شأنو تطكير / اإلجتماعية كاإلقتصادية كتنظيـ الجياز اإلدارم

إبداء رأم تقني مسبؽ حكؿ مشاريع القكانيف أكالنصكص التنظيمية / كتثميف الكظيؼ العمكمي
 .المتعمقة بتنظيـ المؤسسات كاإلدارات العامة 

  كعممو بيذه الصفة تكمؼ المديرية ب ترقية المناىج العصرية لتنظيم اإلدارة العمومية :( 
مع إدخاؿ تقنيات جديدة  (NTIC)المبادرة بكؿ عمؿ يسعى إلى تجديد اإلدارة العمكمية كعصرنتيا 

تكزيع كؿ دراسة / المبادرة بكؿ دراسة لإلصالح اإلدارم التي تباشرىا مختمؼ الدكائر الكزارية/ لمتقييـ
 .أك كثيقة في ىذا المجاؿ عمى اإلدارات العمكمية

 تعميـ معرفة  ): مف خالؿ:ترقية كل تدبير يومي إلى تحسين العالقة بين اإلدارة والمواطن
عالميـ كتكجيييـ/ اإلجراءات اإلدارية ترقية / السير عمى تحسيف ظركؼ إستقباؿ المكاطنيف كا 

  .1األعماؿ الجكارية كاإلصغاء إلى مستعممي الخدمة العمكمية
o  ًمحاور اإلصالح اإلداري في الجزائر: ثانيا: 

صالح اإلدارة العامة الجزائرية مف سياسية ، جتماعية  إقتصادية كإ          تعددت حتميات تغيير كا 
تقرير إصالح ىياكل الدولة ومياميا  "، كبناءان عمى ذلؾ انطمقت مختمؼ اإلصالحات عف طريؽ

، حيث قامت فمسفة اإلصالح اإلدارم في الجزائر عمى تحديث اإلدارة العامة لتحسيف " م2001

                                       
ـ، المحدد لمياـ المديرية العامة 2003 أفريؿ 28 المؤرخ في 192- 03 الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مرسـك التنفيذم رقـ  1

  .13، ، ص2003 أفريؿ 30 يـك ادرة ، ص30 /لجريدة الرسمية العدد، ا تنظيميا كلإلصالح اإلدارم
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الخدمة العامة ، فشممت محاكر اإلصالح اإلدارم الجانب القانكني كالتقني كالتنظيمي كالييكمي كىذا 
 1. طبقان لمبادئ اإلدارة العامة الحديثة 

إصالح قانكني شامؿ لإلدارة العامة الجزائرية  (1
 "مشركع استراتجية الجزائر اإللكتركنية"تمديد  (2
 2:إصالح قانوني شامل لإلدارة العامة الجزائرية 

      تكجو المشرع الجزائرم إلى تبني عقالنية التسيير بيدؼ تحقيؽ الفعالية ،الكفاءة كاعتماد التعاقد 
كالتفكيض في المرافؽ العامة ؛ كىذا ما يعكس التحكؿ نحك تحقيؽ مقتضيات التي تتجسد في آليات 

 :المناجمنت العمكمي الجديد، حيث تجسد ذلؾ في عدة نصكص قانكنية  تتمثؿ فيما يمي 

 ؛ المتضمف تنظيـ الصفقات العمكمية كتفكيض المرفؽ العاـ ، 247_15المرسـك الرئاسي رقـ -
ما يساىـ في تشجيع القطاع الخاص . كىذا لفائدة الخكاص ؛ ما يرفع مف فعالية التسيير بدرجة كبيرة

مف جية كمف جية تقديـ الخدمة العامة مف خالؿ تفكيضيا لمقطاع الخاص عف طريؽ الصفقات 
كبحكـ أف القطاع الخاص يعامؿ المكاطف كزبكف ،يقدـ لو الخدمة بكؿ جكدة كىذا مف مبادئ 

. المناجمنت الجديد
شراؾ المكاطف في الشؤكف العمكمية ؛ ما يضمف 10_11 كالبمدية07_12قانكف الكالية  -  ، كا 

الالمركزية  التي تعد أىـ العناصر التي تقـك عمييا اإلدارة العامة الحديثة، إضافة القانكف التكجييي 
 إلدخاؿ آليات حديثة تكفر خدمة ذات جكدة مف خالؿ مشاركة المكاطف في ذلؾ 06_06لممدنية رقـ

 .عف طريؽ التشاكر ، الالمركزية ، التسيير الجكارم 
إصالح اإلدارة المالية كالمحاسبية العامة لمدكلة ، مف خالؿ إصدار القانكف العضكم الجديد -

 ؛ بيدؼ عصرنة القاعدة القانكنية لميزانية الدكلة كتعزيز العالقة بيف الحككمة كالبرلماف 15_18
عداد ميزانية كفؽ النتائج كاألىداؼ كليس كفؽ الكسائؿ المتاحة ، أم االنتقاؿ مف مقاربة قانكنية  ،كا 

                                       
1 République Algérienne Démocratique et Populaire, Présidence de la République, Rapport Générale du 
Comité de la réforme des structures et des missions de l’Etat, juillet 2001, p, p, 62, 63   

مجمة الحقوق ، "إشكالية التدبير العمكمي بيف الشرعية القانكنية كالفعالية التسييرية، دراسة حالة الجزائر"محمد أكحؿ ، رقية عكاشرية،  2
  ػ 38 ، المجمد الحادم عشر،  العدد الثاني، ص اإلنسانية، والعموم
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يتـ )إلى مقاربة تسييرية تعتمد عمى النتائج بدؿ الكسائؿ لغرض التسيير الفعاؿ لممالية العمكمية 
 1.(التفصيؿ فيو في اإلطار التطبيقي

 2: إصالح الوظيفة العامة-

 03_06ـ، إلى غاية صدكر األمر 1962      عرؼ إصالح الكظيفة العامة عدة مراحؿ تبدأ مف 
، فبعد أف كانت تأخذ الجزائر بالنظاـ المغمؽ لمكظيفة العامة لضماف استقرار األخيرة في ظؿ مرحمة 
ما بعد االستقالؿ ، كبحكـ كضعيا الصعب إضافة إلى تبنييا القكانيف االستعمارية التي ال تتماشى 
مع كضع مستقؿ ما أدل إلى ظيكر إدارة ضعيفة كغير ناجحة كعاجزة عف التسيير كالتنمية ؛ ك 

باإلضافة إلى أف الكظيفة العامة ىي المؤسسة العمكمية التي تقدـ خدمات لممكاطنيف أدل إلى انتشار 
 3.البيركقراطية كانعكست سمبان عمى الكظيفة العامة

      كاف إصالح الكظيفة العامة في الجزائر كفؽ مراحؿ تشمؿ المرحمة االنتقالية  
ـ، أيف تـ إصدار أكؿ قانكف أساسي لمكظيفة العامة الجزائرية ، كبعدىا المرحمة مف 1966/ـ1962
ـ أيف عممت الجزائر عمى التنسيؽ بيف اليياكؿ التنظيمية كالنصكص المنظمة ليا ، 1978/ـ1966

 أكت 05 المؤرخ في 12_78إضافة إلى تكحيد النظاـ القانكني لعالـ الشغؿ بصدكر القانكف رقـ 
 .ـ القانكف األساسي العاـ لمعامؿ 1978

 إال أنو قد كاجو ذلؾ صعكبة التكحيد كالتكفيؽ بيف مختمؼ الميف كالكظائؼ الختالؼ طبيعتيا 
 المتعمؽ بعالقات العمؿ الفردية 11_90القانكنية كالعممية ما أدل بالمشرع إلى إصدار قانكف رقـ 

 .ليتـ الفصؿ بيف فئتي العماؿ كالمكظفيف

ىك نظاـ َيعتبر اإلدارة  مجمكعة  )      مف خالؿ ما نتج عف األخذ بالنظاـ المغمؽ لمكظيفة العامة 
مستقمة داخؿ األمة ، كيتفرغ ليا المكظؼ كيكرس حياتو ليا كلو حقكؽ ككاجبات أم يتصؼ بالدكاـ 

،  قامت الجزائر بإصالح الكظيفة العامة عف طريؽ االنفتاح عمى األنظمة الحديثة (كاالستقرار
لتطكير الكظيفة العمكمية ، بتبني النظاـ المفتكح كاستثناء يركز عمى ما تقكـ بو اإلدارة مف أعماؿ 

                                       
 .40مرجع سبؽ ذكره، ص، محمد أكحؿ، رقية عكاشرية،  1
، ص، (ـ2010، 1دار اليدل لمطباعة كالنشر كالتكزيع، ط: الجزائر)، ، شرح القانون األساسي العام لموظيفة العامةعاشكر ردماف ذبيح 2
22.  
 بف يكسؼ بف 01جامعة الجزائر ) أطركحة دكتكراه في الحقكؽ، ، 03_06 إصالح الوظيفة العمومية من منظور األمر رضا ميدم،   3

 .77 ػ 75،ص ػ ص ػ (ـ2017/ـ2016كمية الحقكؽ،  قسـ القانكف العاـ، : خدة 
 



مشاريع اإلصالح اإلداري في ظل التوجو لممناجمنت العمومي الجديد في الجزائر: الفصل الثاني  

 

 
68 

كمياـ بكاسطة مكظفييا دكف النظر في أكضاع المكظفيف كمراكزىـ القانكنية ، فالنظاـ المفتكح 
 1. لمكظيفة العمكمية ُيككف بيف المكظؼ كاإلدارة عالقة تعاقدية ؛ كيمثؿ التعاقد كصكرة لنظاـ المفتكح

ندرجت عممية إعادة صياغة القانكف األساسي العاـ لمكظيفة العمكمية في إطار المسار العاـ إؼ
لعصرنة الدكلة كالحكـ الراشد، باعتباره القاعدة الحقيقية كاإلطار المكحد لمجمؿ أسالؾ المكظفيف ، 

 2:يستند التشريع الجديد لمكظيفة العمكمية عمى مبادئ أىميا

  يعد مبدأ أساسي لمنظاـ الجديد لمكظيؼ العمكمي ؛ ككنو يضمف مركنة أكبر : مبدأ المركنة
في التكفؿ بخصكصيات بعض أصناؼ المكظفيف بسبب طبيعة مياميـ كظركؼ ممارستيـ ليا، كىذا 
عف طريؽ نظاـ التعاقد ؛ الذم يعتبر آلية إلضفاء المركنة عمى تسيير العنصر البشرم بناءان عمى 

ـ، يحتكم عمى نمط جديد لمعمؿ يرتبط باإلطار القانكني 2006القانكف األساسي لمكظيفة العمكمية 
 المؤرخ في 308_07 ، كاإلطار التنظيمي 24إلى 19 مف المكاد 03_06لنظاـ التعاقد 

ـ؛ يحدد كيفيات تكظيؼ األعكاف المتعاقديف،  إضافة إلى النظاـ اإلتفاقي كآلية 29/09/2007
جديدة لتطكير أداء اإلدارة حيث أقر القانكف األساسي لمكظيفة العمكمية في إطار التعاقد أسمكب 

جديد يسمح لممؤسسات كاإلدارات العمكمية أف تبـر إتفاقيات مع مؤىميف كمستشاريف مف أجؿ إنجاز 
أعماؿ ظرفية لمخبرة أك الدراسة أك االستشارة ك ىذا اإلجراء يعزز عممية اإلصالح داخؿ الكظيفة 
العمكمية بصفة خاصة كفي اإلدارة بصفة عامة ككنو ُيظفي المركنة الالزمة عمى نشاط اإلدارة 

 3.كتحديث آليات نشاطيا كمنو تحسيف آدائيا  

ككما يعد نظاـ التعاقد عامؿ إلضفاء المركنة في عممية التكظيؼ لبعض الفئات بناءان عمى التعميمة 
 الصادرة عف رئيس الحككمة المتعمقة بعقمنة المناصب المالية في المؤسسات 02ـ ػ 2006رقـ 

 الصادرة عف الكزير األكؿ المتعمقة بإضفاء 01ػ 2011كاإلدارات العمكمية ، إضافة إلى تعميمة رقـ 
 4(.03 ػ 06، األمر 19،24أدخؿ نظاـ التعاقد )المركنة عمى إجراءات التكظيؼ كشفافيتيا 

                                       
 .136 ػ 132، ص ػ ص ػ (ـ2011، 1دار األمة لمطباعة كالنشر كالتكزيع، ط: الجزائر)قانون الوظيف العمومي، مكسى بكدىاف،    1
 .21،22،ص،ص،(ـ2012بف عكنكف : الجزائر )، المديرية العامة لإلتصاؿ ،"وزارة المالية خمسون سنة من اإلنجاز" كزارة المالية ،  2
، الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية، العدد 15/07/2007،  المتضمف القانكف األساسي لمكظيفة العامة،  المؤرخ في 03 ػ 06 األمر 3

  ،ص،46
   .38 أحمد أكحؿ، رقية عكاشرية، مرجع سبؽ ذكره، ص،4
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  03ػػػػ 06الفرؽ بيف التعاقدم كاإلتفاقي خالؿ : 
النظاـ التعاقدم يتعمؽ بميف ككظائؼ تتطمب الجيد العضمي أكثر مف الفكرم أما النظاـ اإلتفاقي " 

 1".يتعمؽ بكظائؼ تتطمب درجة عالية مف المعرفة كالمؤىالت العممية
 مف أجؿ مكاجية الدكر الجديد لمدكلة؛ يتكجب عمى اإلدارة عصرنة أساليب :مبدأ العصرنة 

عمميا كتجديد نمط تسيير المكارد البشرية كامتالؾ نظاـ تككيف متكامؿ ، كىك اإلطار الذم يجب أف 
يندرج فيو النظاـ النظاـ الجديد لمكظيفة العمكمية مف أجؿ تثميف المكارد البشرية كتحسيف الميارات 

 2.كالكفاءات كغرس ثقافة خدمة المصمحة العامة لدل المكظفيف

كثرة النصكص التنظيمية  :رغـ ذلؾ ىناؾ عدة سمبيات في قانكف الكظيؼ العمكمي تتمثؿ في 
شكالية عدـ التناسؽ كانعكاسو السمبي عمى العنصر البشرم ، حيث تقيد المكظؼ في تسييره لإلدارة  كا 
، إضافة إلى ذلؾ ثقافة المكظؼ التي تقكـ عمى إمتالؾ الكظيفة ، كما أف تـ إدخاؿ نظاـ التعاقد في 

فاقي جاء لحاالت معينة ، كىذا ما أدل إلى كضع  تأصناؼ معينة كبطريقة استثنائية ، ككذا النظاـ اإل
قانكف الكظيؼ العمكمي في حيز إعادة النظر في مكاده بمبادرة الكزارة األكلى ، المديرية العامة 

لمكظيفة العمكمية كاإلصالح اإلدارم ؛ لتدارؾ النقائص عف طريؽ إعداد مشركع إصالح الكظيفة 
العمكمية ، كىذا انطالقان مف متطمبات كمقتضيات المتغيرات البيئية الداخمية كالخارجية كالمرتبطة 

بالدرجة األكلى بتحسيف الخدمة العامة التي ترتبط بدكرىا بالقانكف الذم ينظـ الكظيفة في ذاتيا ككذا 
. الشخص القائـ بيا

 تسعى الجزائر إلى مكافحة الفساد اإلدارم مف خالؿ تبنييا مشاريع : مكافحة الفساد اإلدارم
اإلصالح اإلدارم كفؽ ما تقتضيو البيئة الداخمية كالخارجية التي تمتاز بالسرعة كالدينامكية، إضافة 

ـ، 2006فبراير سنة 20ق، المكافؽ 1427محـر عاـ 21 المؤرخ في 01ػ06إلى إصدار قانكف رقـ 
 3.يتعمؽ بالكقاية مف الفساد كمكافحتو

دعـ التدابير الرامية إلى : حيث ييدؼ ىذا القانكف مف خالؿ ما تضمنتو المادة األكلى منو إلى 
 .الكقاية مف الفساد كمكافحتو، تعزيز النزاىة كالمسؤكلية كالشفافية في تسيير القطاعيف العاـ كالخاص

                                       
   .133، 132رضا ميدم ، مرجع سبؽ ذكره، ص،ص،  1

  .22 كزارة المالية، مرجع سبؽ ذكره، ص، 2
ـ، يتعمؽ بالكقاية مف 2006فبراير 20ق، المكافؽ 1427 محـر 21 المؤرخ في 01ػػػ 06 الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية، األمر  3

  .4، ص، 14/  مارس ، العدد08الفساد كمكافحتو، المشكرة 
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كمف أىـ ىيئات مكافحة الفساد في الجزائر الييئة الكطنية لمكقاية مف الفساد كمكافحتو تـ إنشاء ىذه 
القتراح سياسة شاممة لمكقاية مف الفساد ، كالسير عمى التنسيؽ بيف القطاعات لمتعاكف عمى مكافحة 

.  20إلى 17الفساد عمى الصعيد الكطني كالدكلي كىذا كفقان لممكاد مف 
 1: تمديد مشروع اإلدارة اإللكترونية 

      مقارنة بيف محاكر المشركع كالكاقع بعد خمس سنكات ؛ في سعي الجزائر إلى محاكلة إرساء 
اإلدارة اإللكتركنية عبر المشاريع التي تحقؽ بعضيا كالبعض اآلخر بقي في حدكد التحسيف كالبعض 

 . اآلخر مرىكف بتحديات ال يمكف تجاكزىا حاليان 

ـ، مف أجؿ إتماـ 2018/ـ2013      حيث صرحت الحككمة بتمديد مشركع اإلدارة اإللكتركنية مف 
المحاكر التي بني عمييا المشركع ، فنجد أف مف أىـ ما تـ الكصكؿ إليو إصدار كثائؽ بيكمترية 

لكتركنية التي تجاكز إصدارىا  ـ، رخصة السياقة 2016ـ؛ كبطاقة التعريؼ البيكمترية 2013كا 
ـ ، إضافة إلى إجراء بعض المعامالت كاإلجراءات 2017اإللكتركنية كالبطاقة الرمادية اإللكتركنية 

. اإلدارية كالتجارية إلكتركنيان، مثؿ الدفع اإللكتركني التي التزاؿ في مراحميا األكلى

أنشأت الككالة الكطنية لترقية الحظائر التكنكلكجية :       أما فيما يخص الحظائر التكنكلكجية 
 المتضمف ؛إنشاء الككالة 126ػػػػ 07 كالمتمـ بمرسـك رقـ 91ػػػػػ 04بمكجب مرسـك تنفيذم رقـ 

. كتطكيرىا كتنظيميا كسيرىا *1الكطنية لترقية الحظائر التكنكلكجية 

     تعتبر الحظائر مراكز تطكر كانتشار تكنكلكجية اإلعالـ كاإلتصاؿ ، كىذا مف خالؿ أىداؼ 
تكفير البنى التحتية لمرافؽ االستقباؿ مع :  ـ2017ترصدىا كزارة البريد كالمكاصالت كالتكنكلكجية 

، جذب االستثمارات األجنبية ***جميع الخدمات ، تعزيز اإلبتكار كركح المبادرة بفضؿ الحاظنات
.               كتسييؿ نقؿ التكنكلكجيا 

                                       
 106 خالد قاشي، منير لكاح ، حسيبة جبمي ، مرجع سبؽ ذكره،ص،  1
  .ىي مدينة صغيرة بيا تككف مختمؼ األنشطة بطريقة تكنكلكجية ، مثؿ سيدم عبد اهلل بالجزائر العاصمة ، كرقمة: الحظيرة التكنكلكجية  *
  .مجمكعة المكاتب تقـك عمى اإلشراؼ عمى جميع المشاريع كاألنشطة التكنكلكجية، فتتبنى المشاريع كتطكرىا:  الحاظنات **
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 الذم يحدد القكاعد العامة المتعمقة بالتكقيع 04 ػػػػػ 15 كما قامت الحككمة بإصدار قانكف رقـ 
 الذم كيفية حفظ الكثيقة المكثقة 142 ػػػػػ 16كالمرسـك التنفيذم رقـ . كالتصديؽ اإللكتركني 

 1.إلكتركنيان 

     إال أف ىناؾ فرؽ بيف ما ىك مخطط لو كالكاقع ، كمنو نستنج أف اإلدارة اإللكتركنية في الجزائر 
الثقافة التنظيمية كالمجتمعية ، التخكؼ مف التكنكلكجيا ، ضعؼ : ليس باألمر السيؿ كىذا راجع إلى

 2.الجانب التقني ،  غياب كضعؼ األمف المعمكماتي

دخاؿ تقنيات اإلدارة اإللكتركنية  تبسيط اإلجراءات : كمف نتائج عصرنة اإلدارة العامة في الجزائر كا 
تقميص عدد الكثائؽ المككنة لمممؼ كجعميا مقتصرة فقط عمى الكثائؽ  :كىذا مف خالؿ : اإلدارية

 تكفير الكسائؿ العصرية لإلتصاؿ كاإلعالـ كتكجيو المكطنيف ،الضركرية لدراسة ىذه الممفات 
جعؿ المجكء الستدعاء المكاطف ف (...الياتؼ األخضر، المكقع اإللكتركني ، البريد اإللكتركني)

 3.مقتصر فقط عمى الحاالت التي تقتضييا ضركرات المصمحة كفي غياب طريقة إتصاؿ أخرل

 :نتائج مشاريع اإلصالح اإلداري في الجزائر: المطمب الثالث

o  تجب اإلشارة إلى أف مجمؿ اإلصالحات عرفت نجاح نسبي، فنجد مثال مشركع اإلدارة أواًل
اإللكتركنية عرؼ تطكرا في قطاعات دكف أخرل ، كما أف ما تـ إنجازه في خدمة المكاطف يعد جزء 

ـ، فمف جية ىذا التمديد يعتبر إيجابي 2018بسيط إضافة إلى أف ىذا المشركع تـ تمديده إلى غاية 
عف طريؽ إعطاء الكقت الكافي لتطبيؽ اإلدارة اإللكتركنية ك مف جية أخرل يعد سمبي بناءان عمى 
حجـ المبمغ المالي المخصص لو أم ىدر الماؿ العاـ ك الكقت، فمقارنة مع دكؿ أخرل ال تزاؿ 
الجزائر في المراحؿ األكلى لمتحكؿ نحك اإلدارة اإللكتركنية، كما نجد أف إصالح الكظيفة العامة 

                                       
، جامعة 2017، 07/، المجمة الجزائرية لممالية العامة ، العدد"اإلصالح اإلدارم لممرفؽ العاـ في الجزائر بيف الكاقع كاآلفاؽ" أمينة بديار،  1

 .179عبد الحميد بف باديس مستغانـ، ص، 
التمثل والتممك والخطب : مقاربة نقدية لمالستخدام اإلجتماعي لتكنولوجيات اإلعالم واإلتصال في المنطقة العربية سالؼ بكصبع ، 2

كمية اإلعالـ كاإلتصاؿ، قسـ اإلتصاؿ، : 3جامعة الجزائر)، ُأطركحة دكتكراه في عمـك اإلعالـ كاإلتصاؿ، الجزائر أُأنموذجاً ،المرفقة
  ,170 ػػ 167،ص ػػ ص ػػ(ـ2018/ـ2017

ـ ، تتضمف تطبيؽ تدابير 2013 سبتمبر 22، المؤرخة في 321 الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الكزارة األكلى، التعميمة رقـ  3
  .إصالح الخدمة العمكمية 
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تصدر مف جية كاحدة ك ىي السمطة التنفيذية ك ىذا ما يعني غياب المشاركة ك الحكار، ك في ىذه 
النقطة تجدر اإلشارة إلى أف الجزائر في مرحمة إعداد مشركع آخر حكؿ الكظيفة العامة لـ يدخؿ بعد 
حيز التنفيذ، كما نستنتج أف ما يعيؽ اإلصالح اإلدارم ىك إنتشار الفساد اإلدارم ك صعكبة مكافحتو 

رغـ الجيكد المبذكلة ال تزاؿ اإلدارة تعاني مف أمراض إدارية ك ىذا راجع إلى أف جذكر الفساد ك 
اإلدارم تعكد إلى ما قبؿ اإلستقالؿ حيث أف بعد االستقالؿ تـ ترسيخيا في الثقافة اإلدارية، 

باإلضافة إلى غياب مؤسسة مستقمة إلدارة اإلصالح اإلدارم في الجزائر ك عدـ استقرارىا فتارة تابعة 
 .لكزارة الداخمية ك تارة أخرل إلى مديرية الكظيؼ العمكمي ما أدل إلى إختالؿ في أىدافيا

 العوائق القانونية و اإلدارية و متطمبات اإلصالح اإلداري: المبحث الثالث

      كمف أىـ ما تـ إستنتاجو ىك أف أكؿ عائؽ أماـ تطبيؽ مبادئ المناجمنت الذم تضمنو 
 ىك المركنة، فيك عكس ما تقـك عميو اإلدارة NPMاإلصالح اإلدارم إنطالقا مف أف ما يقكـ عميو 

العامة الجزائرية ك الذم يعد أىـ عناصرىا ككسائميا ىك الجانب القانكني الذم يتصؼ بالجمكد ك 
صعكبة إعطاء الفرصة في اتخاذ القرار ك تقديـ الخدمة باإلضافة إلى عكائؽ إدارية مرتبطة بالثقافة 
التنظيمية بالدرجة األكلى، ففي ىذا المبحث تنقسـ دراستنا إلى ثالث مطالب تتمحكر حكؿ العكائؽ 

المتعمقة بالمكائح القانكنية، العكائؽ المتعمقة بالجكانب اإلدارية، إضافة إلى متطمبات اإلصالح اإلدارم 
 .لتجاكز ىذه العكائؽ كالتكجو لتطبيؽ المناجمنت العمكمي الجديد

 1.العوائق المتعمقة بالموائح القانونية: المطمب األول

      تتمثؿ ىذه العكائؽ التي تحكؿ دكف تفعيؿ ك تطبيؽ مبادئ المناجمنت العمكمي في اإلدارات 
العامة الجزائرية في عدـ مالئمة القكانيف مع متطمبات المناجمنت العمكمي الجديد ك عدـ مركنة ىذه 

 . القكانيف مع تطكرات  بيئة اإلدارة العامة

o  ًكىذا ناتج عف تضخـ :  اإلداريعدم مالئمة النصوص القانونية مع مبادئ اإلصالح: أوال 
حجـ النصكص القانكنية مف جية بحكـ اإلصدار الكفير ك العشكائي لمنصكص التشريعية ك 
التنظيمية؛ مما يجعؿ صعكبة في إتباع تطكرىا إضافة إلى عدـ مسايرة النصكص نفسيا مع 

                                       
 .143، 142 سميمة مراح، مرجع سبؽ ذكره، ص، ص،  1
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مستجدات محيط اإلدارة، كما نجد في بعض القكانيف التي يحتاج تطبيقيا إلى شرح كتفسير أم إلى 
قكانيف أخرل تنظميا نجد أف مدة إصدارىا تككف بعيدة عف القانكف حيز التفسير كىذا أيضان يؤدم 

المتعمقة (03)إلى عدـ مالئمة النصكص مع التطكرات كمنو مع اإلصالح ، كمثاؿ ذلؾ المادة 
 المتعمؽ بقانكف الكظيؼ العمكمي، نجد أف النصكص 03ػػػػػ06باألسالؾ المشتركة، مف األمر 

 .ـ، كىذا يحكؿ دكف مكاكبة المستجدات2008التنظيمية التي تفسرىا لـ يتـ إصدارىا حتى سنة 
o  ًىذا في ككف أف اإلدارة العامة . عدم مرونة النصوص القانونية مع بيئة اإلدارة العامة: ثانيا

في تسييرىا لألكضاع ك المشاكؿ اليكمية التي تكاجييا يتطمب ذلؾ مركنة مف ناحية النصكص 
القانكنية بناءا عمى ما تطمبو بيئة اإلدارة العامة، لكف اإلدارة العامة الجزائرية تمتاز بعدـ مركنة 

النصكص القانكنية ك جمكدىا ك ىك ما يؤدم إلى عدـ كجكد حرية لممسير في اإلدارة العامة، كمنو 
فغياب المركنة يعد قيدنا كىذا يتطمب ضركرة مكاكبة اإلطار القانكني لممتغيرات الداخمية ك الخارجية 

لإلدارة، إضافة إلى أف اإلدارة العامة الحديثة تقكـ عمى التعامؿ مع المكاقؼ كىذا عكس ما ىك 
 .مكجكد في بيئة اإلدارة الجزائرية 

 1: العوائق المتعمقة بالجوانب اإلدارية: المطمب الثاني

      حيث يرتبط صعكبة تفعيؿ مبادئ المناجمنت العمكمي الجديد بالجكانب اإلدارية التي ترتبط 
بدكرىا ببعض اإلطارات ك الكفاءات المؤىمة التي تقـك بقيادة اإلصالح ك تكجييو ك إضافة إلى ذلؾ 

 . تتعمؽ بإىماؿ التككيف في اإلدارة العمكمية

o  ًكىذا ناتج عف إىماؿ التككيف بالدرجة األكلى : نقص اإلطارات و الكفاءات المؤىمة: أوال
فتجدر اإلشارة إلى أف مف جية أخرل غياب اإلطارات المؤىمة تؤدم إلى فشؿ مسار اإلصالح 
 .اإلدارم ككف أف مف يقكد ك يكجو ك يدير اإلصالح اإلدارم غير كؼء أم نقص القيادة الكفئة

o  ًكىذا ما ينتج عنو عدـ مسايرة التطكرات اإلدارية :إىمال التكوين في اإلدارة العمومية: ثانيا 
؛ كمنو تجدر اإلشارة إلى أف إدخاؿ آليات ك أنماط ك نماذج تسييرية جديدة يتطمب تككيف ك تدريب 

                                       
1  ، ، العدداألكؿ ،ص، 11، المجمدمجمة الحقوق والعموم اإلنسانية، "اإلصالح اإلدارم كدكره في تحسيف األداء الكظيفي" فاطمة الزىراء فيـر

 .127،128ص، 
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عمى ىذه النماذج، ككذا ىذا اإلىماؿ ناتج عف ثقافة التنظيمية في اإلدارة العامة التي تتميز بالركتيف 
 .ك نبذ التغيير في التسيير

o  ًفالعنصر البشرم بطبعو يعد غير محب لمتغيير كىذا :مقاومة اإلصالح في اإلدارة : ثالثا 
بحكـ المداكمة عمى الركتيف الذم يضمف لو االستقرار في الكظيفة العامة كمنو؛ يتخكؼ مف 

كؿ جديد ما يؤدم إلى صعكبة تطبيؽ مبادئ المناجمنت العمكمي الجديد التي تقـك عمى 
 . التطكر المستمر

 العناصر السابقة الذكر تترابط فيما بينيا فالعكائؽ القانكنية تخمؽ صعكبات تسييرية       نستنتج أن
ىماؿ التككيف ككذا مقاكمة التغيير كاإلصالح ىي  كالعكائؽ اإلدارية المتعمقة بنقص الكفاءات كا 

 .صعكبات في ذاتيا ؛ تؤدم إلى صعكبة تبني مبادئ اإلدارة العامة الحديثة

 .متطمبات اإلصالح اإلداري: المطمب الثالث

     تتناكؿ دراستنا في ىذا المطمب ثالث نقاط حكؿ متطمبات اإلصالح اإلدارم أم متطمبات القياـ 
إعادة النظر في : بتبني مبادئ المناجمنت العمكمي الجديد كنمكذج كطريقة لإلصالح اإلدارم كىي

، إعادة النظر في (خارجيان /داخميان )تنظيـ اإلدارة العامة ، إعادة النظر في كظائؼ اإلدارة العامة 
 .تككيف العنصر البشرم

o  ًمف خالؿ االبتعاد مف اليرمية ك تبني الشبكية : إعادة النظر في تنظيم اإلدارة العامة: أوال
التي تضمف إتصاؿ فعاؿ ك مركنة في األخذ باألىداؼ ك تحقيقيا، فمف عيكب اإلدارة العامة 

الجزائرية مشكؿ عدـ تأقمـ ىيكميا التنظيمي مع أىدافيا ك منو تطمب ذلؾ إعادة النظر في تنظيـ 
كضع ىيكؿ تنظيمي يتناسب ك التطكرات الحديثة فما يميز ىيكؿ : اإلدارة في حد ذاتيا مف خالؿ

اإلدارة العمكمية في الجزائر كيياكؿ تقميدية تكرس اليرمية ك الطاعة دكف فتح مجاؿ مشاركة كؿ 
تكسيع ال مركزية أكثر لإلدارات العمكمية ك ىذا لضماف مبدأ / المكظفيف في تحقيؽ األىداؼ

المشاركة داخؿ اإلدارة العامة ك ىذا المبدأ ينطبؽ مع ما يقكـ عميو مف المناجمنت العمكمي الجديد 
الذم يضمف المشاركة في القرارات األكامر؛ أم الدفع بمشاركة المكظفيف في التسيير ك إتخاذ 

 1.القرارات
                                       

 .29، ص، مرجع سبؽ ذكره فاطمة الزىراء فيـر ،  1
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o  ًإعادة النظر في وظائف اإلدارة العامة الداخمية و الخارجية: ثانيا 

مف خالؿ اإلىتماـ بالمحيط الداخمي لإلدارة : إعادة النظر في الوظائف الداخمية لإلدارة العامة_ أ
تنظيـ يتكافؽ ك أىدافيا باعتبارىا نظاـ مفتكح بناءان عمى  (اإلدارة)العامة عف طريؽ تنظيميا 

أك " المكظؼ"التطكرات الجديدة، بعدما كانت نظاـ مغمؽ ؛ إنطالقان مف أىـ عنصر في اإلدارة ىك 
الفرد فال بد مف تدعيـ دكره ك مشاركتو في التسيير ك إتخاذ القرارات ، كفي تحديد أىداؼ اإلدارة مف 
حيث يتـ تجييز األفراد المكظفيف عمى أداء كظائفيـ مف أجؿ العمؿ عمى الكصكؿ إلى فعالية األداء 
كجكدة الخدمة ك لمكصكؿ إلى ىذه النقطة البد مف تككيف ك تدريب األفراد عمى التكنكلكجيا الجديدة ك 

 .عمى تقكية اإلتصاؿ داخؿ اإلدارة ك الخركج مف الركتيف إلى اإلبداع ك تحقيؽ الذات

مف خالؿ التأثير ك التأثر ك كذا مبدأ : إعادة النظر في الوظائف الخارجية لإلدارة العامة_ب
المنافسة في جكدة الخدمة العامة بحكـ أف اإلدارة العامة أصبحت نظاـ مفتكح ، ككذا تبني نظاـ 

التعاقد مف أجؿ إدخاؿ عنصر التنافس في إيصاؿ خدمات المكاطف بكؿ فعالية  كجكدة كىذا ما يقـك 
 .1عميو التسيير العمكمي الجديد

  يعد العنصر البشرم كسيمة كىدؼ في نفس الكقت :إعادة النظر في تكوين العنصر البشري_ ج
بحكـ أنو مف يقـك باإلصالح كألجمو يتـ القياـ باإلصالح ، فيتضمف إعادة النظر في تككيف العنصر 
البشرم ؛ مف خالؿ تييئة المكظفيف لتبني مبادئ اإلدارة الحديثة، عف طريؽ التككيف كالتدريب لخمؽ 

 . فييـ ثقافة تقبؿ التغيير كاإلصالح كالخركج مف قكقعة الركتيف

  :خالصة الفصل

     تـ التطرؽ إلى مضمكف المناجمنت العمكمي الجديد كذكر مختمؼ نماذج تطبيقو في مختمؼ 
 :الدكؿ ، إضافة إلى تناكؿ اإلصالح اإلدارم كمختمؼ المصطمحات التي ترتبط بو كبعدىا 

    تـ تسميط الضكء في ىذا الفصؿ عمى مشاريع اإلصالح اإلدارم في الجزائر بالدرجة األكلى ك 
تقييميا ك إعطاء متطمبات لنجاح اإلصالح اإلدارم بتبني أىـ الركائز التي يقكـ عمييا نمكذج اإلدارة 

 (. NPM)الحديثة 

                                       
. 188- 180 سميمة مراح، مرجع سبؽ ذكره، ص  1
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 كمنو نستنتج أف التسيير العمكمي الجديد يعد كمدخؿ إلعادة ىيكمة ك تنظيـ ك تسيير اإلدارة العامة؛ 
لذا يتطمب نجاح تطبيقو تييئة بيئة اإلدارة العامة بالدرجة األكلى عف طريؽ التككيف ك التدريب لتغيير 

 . الثقافة التنظيمية حتى يمكف تجاكز العكائؽ التي تحكؿ دكف تطبيؽ المناجمنت العمكمي الجديد

    ك نستنتج مف ما تـ التطرؽ إليو في ىذا الفصؿ أنو ؛ يمكف لإلدارة العمكمية الجزائرية أف تككف 
قابمة لتطبيؽ عناصر المناجمنت العمكمي الجديد، إذا قامت بإعادة النظر في الجية المخكؿ ليا 
اإلصالح اإلدارم التي يجب أف تشمؿ عمى خبراء مستقميف عف أم ضغط مف الناحية المالية ك 

التسييرية ، كبعدىا تقكـ ىذه الييئة باإلصالحات المناسبة كإعادة النظر في تنظيـ اإلدارة العامة عف 
طريؽ اإلىتماـ بعنصر التفكيض ك الالمركزية ك كذا إعادة النظر في كظائؼ اإلدارة مف خالؿ تبني 

كظائؼ مف القطاع الخاص إلى القطاع العاـ لرفع كفاءة ك نجاعة ك جكدة األداء لتمبية ك تقديـ 
ا في تحسيف العالقة بيف اإلدارة كمؤسسة ك  خدمات عامة ذات جكدة لممكاطنيف؛ بما يسيـ أيضن

المكاطف كزبكف ك ىذا ما سنتطرؽ إليو في الفصؿ التطبيقي الذم يمحكر أساسا عمى كيفية ك إمكانية 
 .  في اإلدارة العامة الجزائريةNPMتطبيؽ 

 

 

  

                                                                                                                                                                                                           



 

 :الفصل الثالث
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 التعريف بالمؤسسة المستقبمة: المبحث األول

 (DRECB/DGC/MF)لمحة عن وزارة المالية : المطمب األول

 (DREC/DGC/MF)الييكل التنظيمي لوزارة المالية : المطمب الثاني

 (DREC/DGC/MF)ميام وزارة المالية : المطمب الثالث

وزارة )محاولة اإلنتقال من التسيير التقميدي إلى التسيير العمومي الجديد : المبحث الثاني
 (المالية

 الييئات المشرفة عمى اإلصالح بالمديرية العامة لممحاسبة: المطمب األول

مشاريع اإلصالح المحاسبي المتعمقة بالموائح القانونية والجوانب التسييرية في وزارة : المطمب الثاني
 المالية 

 تقييم مشاريع اإلصالح المحاسبي في وزارة المالية: المطمب الثالث

تحديات ومتطمبات اإلنتقال من التسيير التقميدي إلى المناجمنت العمومي : المبحث الثالث
 (وزارة المالية)الجديد 

 تحديات االنتقال من التسيير التقميدي إلى المناجمنت العمومي الجديد: المطمب األول

 متطمبات االنتقال من التسيير التقميدي إلى المناجمنت العمومي الجديد: المطمب الثاني

 خالصة الفصل
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        تفرض طبيعة دراستنا إطار تطبيقي كىذا تدعيما لمجانب النظرم منيا، فنسعى مف خبلؿ الجانب 
 .الميداني لمتحقؽ مف صحة الفرضيات المكضكعة

       حيث يمثؿ إطارا منيجيا في جانبو الميداني حيث حددنا فيو مجاالت الدراسة المكاني كالزماني 
كالمنيج  (المبلحظة، المقابمة النصؼ مكجية، الكثائؽ)كاألدكات التي ُتعيف عمى جمع المعمكمات كالبيانات 

 .المناسب دراسة حالة إضافة إلى المقاربة المؤسساتية كالقانكنية كالتسييرية كالمدخؿ الكظيفي

      ففي ىذا الفصؿ مف دراستنا تطرقنا في المبحث األكؿ التعريؼ بالمؤسسة المستقبمة ىيكميا 
التنظيمي، كميامو، كفي المبحث الثاني تطرقنا إلى أىـ اإلصبلحات التي تمت عمى مستكل المؤسسة مف 

ناحية القكانيف كناحية التسيير، ك بحكـ أف طبيعة دراستنا استدعت المقابمة أيف اعتمدنا عمى المقابمة 
 *:النصؼ مكجية، حيث كانت األسئمة المطركحة كمحاكر كبرل لمدراسة

 ما ىي أسباب ك أىداؼ اإلصبلح المحاسبي في كزارة المالية؟ (1
 فيما يتمثؿ اإلطار القانكني كالتقني لئلصبلح المحاسبي في كزارة المالية؟ (2
فيما تتمثؿ أدكار المديرية العامة لممحاسبة في مجاؿ اإلصبلح المحاسبي لمكزارة؟ كماىي الييئات  (3

 التابعة ليا في ىذا المجاؿ ؟
ما مضمكف اإلصبلح المحاسبي في الكزارة عامةن كالمديرية العامة لممحاسبة خاصةن؟ ما ىي أىـ  (4

 مراحؿ اإلصبلح المحاسبي؟
لماذا فترة اإلصبلح المحاسبي المتعمقة بالقانكف العضكم طكيمة؟ كما ىي النقاط اإليجابية في ذلؾ  (5

 .كالنقاط السمبية؟
 ما ىي معكقات اإلصبلح المحاسبي كصعكباتو ؟ (6
 مقارنة بالقانكف 15ػ18فيما تتمثؿ مبادئ اإلصبلح المحاسبي التي قاـ عمييا القانكف العضكم   (7

 ؟17ػ84األساسي 
 ما ىي طرؽ اإلصبلح المحاسبي بكزارة المالية؟ (8

 

 
                                                

.لم تتم اإلجابة على كل األسئلة: مالحظة   *  
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 التعريف بالمؤسسة المستقبمة: المبحث األول

       في ىذا المبحث سنتطرؽ إلى التعريؼ  بالمؤسسة المستقبمة كالمتمثمة في كزارة المالية كبالضبط 
 إضافة إلى ،(DRECB)المدرية العامة  لممحاسبة كخاصة مديرية التنظيـ كالتنفيذ المحاسبي لمميزانيات

 حيث سنتناكؿ في المطمب األكؿ لمحة تاريخية عف (DMNC)مديرية عصرنة كتكحيد المقاييس المحاسبية
 .اإلدارة المستقبمة، المطمب الثاني عف ىيكميا التنظيمي، كالمطمب الثالث عف مياميا

 لمحة تاريخية عن وزارة المالية: المطمب األول(MF/DGC/DRECB) 
o  ًلمحة عن وزارة المالية:  وال(MF) 

ـ، عف طريؽ 1962سبتمبر27      تأسست أكؿ كزارة لممحاسبة تابعة ألكؿ حككمة جزائرية مستقبمة في
 الصادر في العدد األكؿ لمجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية، كالتي عيف عمى رأسيا 11ـ62المرسـك رقـ

الدكتكر أحمد فرنسي كأكؿ كزير لممالية كىنا تجدر اإلشارة إلى أف أكؿ تسيير لقطاع المالية في عيد 
 .ـ1962 أفريؿ06الجزائر المؤقتة التي حمت محؿ الحككمة العامة الفرنسية 

منذ تأسيسيا ُاعتبرت كزارة المالية كأكبر المرافؽ العامة لمدكلة، نظرنا لمختمؼ المياـ المنكطة بيا في 
،فإف كزارة المالية،ضمت إضافةن إلى 127ػ63صميـ اإلقتصاد كالمجتمع الجزائرم طبقان لممرسكـ رقـ 

أسبلؾ التفتيش كالمراقبة؛ خمس مديريات كانت مياميا تتمحكر حكؿ تسيير المياـ السيادية لمدكلة، كمف 
بيف ىذه المديريات كانت مديرية الخزينة كالقرض كالتي مرت بمراحؿ كتطكرت عديدة لتصبح ماىي عميو 

 1.اآلف الميرية العامة لممحاسبة

o  ًلمحة عن المديرية العامة لممحاسبة: ثانيا 

 :(المديرية العامة لممحاسبة) تاريخ تنظيـ لئلدارة المركزية لكزارة المالية 

ـ،الذم أحدث 1963أبريؿ19 المؤرخ في 127ػ63المرسـك رقـ بمكجب        تـ كضع أكؿ تنظيـ لمخزينة
مديرية الخزينة كالقرض؛ منظمة في أربع مديريات فرعية، كما تـ إنشاء مكتب الجمع المركزم عمى 

 .مستكل المديرية الفرعية لممحاسبة مف أجؿ متابعة المصالح الخارجية

                                                
 .7،8،ص،ص،(م2012مدٌرٌة اإلتصال،:الجزائر) وزارة المالٌة خمسون سنة من اإلنجاز،وزارة المالٌة، 1
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ـ، المتضمف تنظيـ اإلدارة 1971أكتكبر19 المؤرخ في 259ـ71     عقب ذلؾ كبمكجب المرسـك رقـ 
المركزية لكزارة المالية، تـ إعادة تنظيـ مصالح الخزينة مف خبلؿ إنشاء مديرية الخزينة كالقرض كالتأمينات 

 .تشتمؿ خمس مديريات فرعية

ـ، تـ إنشاء المديرية العامة لمخزينة كالقرض كالتأميف مزكدة بأربع مديريات كذلؾ 1982     في سنة 
ـ، كتـ كضع مديرية المحاسبة تحت سمطة 1982يكليك11 المؤرخ في 238ـ82بمكجب المرسـك رقـ 

 .المديرية العامة لمميزانية لممحاسبة كالككالة القضائية لمخزينة

 202ـ85ـ، ُكضع تنظيـ جديد لئلدارة المركزية لكزارة المالية بمكجب المرسكـ رقـ1985     في سنة
ـ، مع حذؼ المديريات العامة ماعدا تمؾ المتعمقة بالجمارؾ أك المفتشية العامة 1985غشت06المؤرخ في 

مديرية الخزينة، مديرية القرض كالتأمينات، )لممالية، كتـ إنشاء ثبلث مديريات منفصمة تابعة لديكاف الكزير
 .(مديرية المحاسبة

ـ، كبكجكد كزارة اإلقتصاد اكتسبت الخزينة 1990     بقي ىذا التنظيـ سارم المفعكؿ إلى غاية سنة 
مفتشية مركزية، : العمكمية بنية جد ىامة متمثمة في المديرية المركزية لمخزينة مييكمة في ثبلث أقساـ

كقد أدخؿ التنظيـ الجديد مفيكـ استقبللية التسيير السيما تسيير . مديرية دراسات، كثمانية مديريات
 1.(الخزينة،األمبلؾ الكطنية، الضرائب كالجمارؾ)المستخدميف كالكسائؿ مف قبؿ مختمؼ المديريات

كما ُيبلحظ مف خبلؿ ىذا التنظيـ اإلدارم الجديد أف مديرية المحاسبة العمكمية أعادت إدراج مديرية 
ـ، تـ تقسيـ المديرية المركزية لمخزينة السابقة إلى 1995الخزينة باعتبارىا قسـ مف أقساميا في سنة 

 :مديريتيف عامتيف تشمبلف عمى التكالي

 المديرية العامة لممحاسبة( DGC)،مييكمة مف ثبلث مديريات كمفتشية . 
  المديرية العامة لمخزينةDGT))،مييكمة بستة مديريات منيا مديريتاف لمدراسات . 

ـ، 2007نكفمبر28 المؤرخ في 364ػ07فيما بعد تـ تكسيع ىذا التنظيـ أكثر فأكثر بمكجب المرسـك رقـ 
 :ليصبح كالتالي

 .خمس مديريات كمديريتيف لمدراسات: لفائدة المديرية العامة لمخزينة/1

                                                
  .18وزارة المالٌة، مرجع سبق ذكره،ص1
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تمت اضافة ).خمس مديريات كمفتشية مركزية، كمديريتيف لمدراسات: لفائدة المديرية العامة لممحاسبة/2
 . 325ـ17،  بمكجب المرسـك التفيذم رقـ"مديرية كسائؿ الدفع"المديرية السادسة 

مع العمـ أف المديرية العامة لمخزينة يبقى تسييرىا عمى مستكل المكارد البشرية كالعتاد كعمى المستكل 
 1.الماضي خاضعان لمديرية اإلدارة كالكسائؿ المالية التابعة لممديرية العامة لممحاسبة

 (MF,DGC,DRECB)الييكل التنظيمي لوزارة المالية:  المطمب الثاني

 (:01)الشكل 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 .364ػ07عمى مرسـك تنفيذم رقـ  مف إعداد الطالبة ، باإلعتماد:                   المصدر

                                                
 .131،132وزارة المالٌة، مرجع سبق ذكره،ص ،ص،1

 
 

 مديرية الصيانة كالكسائؿ

 وزارة المالٌة

 األمانة العامة
المفتشٌة العامة 

 للمالٌة
المديرية العامة لمتقدير 

 كالسياسات

 

 

ر والسياسات  ر    
 

 المديرية العامة لمميزانية

 المديرية العامة لمضرائب

 رئٌس الدٌوان
 

 المديرية العامة لمجمارؾ

 قسـ الصفقات العمكمية

مديرية عمميات الميزانية كالمنشآت 
 القاعدية

 المديرية العامة لممحاسبة

المديرية العامة لمعبلقات 
الخارجٌةاإلقتصادية كالمالية   

 مديرية نظاـ اإلعبلـ

مديرية الككالة القضائية 
 لمخزينة

المديرية العامة لؤلمبلؾ 
 الكطنية

 مديرية اإلتصاؿ

 

 مديرية المكارد البشرية
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الييكل التنظيمي لممديرية العامة لممحاسبة ومديرية التنظيم والتنفيذ المحاسبي : (02)الشكل 
 لمميزانيات

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ـ ، 2017 نكفمبر 08ق ، المكافؽ 1439صفر 19 مؤرخ في 325ػ17 مف إعداد الطالبة ؛ باإلعتماد عمى مرسـك تنفيذم رقـ :المصدر
ـ ، كالمتضمف تنظيـ اإلدارة 2007 نكفمبر 28ق ، المكافؽ 1428ذم القعدة 18 المؤرخ في 364ػ07يعدؿ كيتمـ المرسـك التنفيذم رقـ 

ـ2017نكفمبر 15ق ، المكافؽ 1439صفر 26، في 67/المركزية في كزارة المالية، الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية، العدد  

  

DGCالمدٌرٌة العامة للمحاسبة 

مديرية 
التنظيم 
والتنفيذ  
المحاسبي 
 لمميزانيات

مدٌرٌة 
عصرنة 
وتوحٌد 
المقاٌٌس 
 المحاسبٌة

مدٌرٌة 
التوحٌد 

المحاسبً 
 والمالً

مدٌرٌة 
اإلعالم 

 اآللً

مدٌرٌة 
إدارة 
 الوسائل

 المدٌرٌة الفرعٌة للمنازعات

 المدٌرٌة الفرعٌة للتنظٌم المحاسبً

المدٌرٌة الفرعٌة لقانون ضبط 
 المٌزانٌة

المدٌرٌة الفرعٌة للتنظٌم المحاسبً 
للجماعات اإلدارٌة والمؤسسات 
العمومٌة ذات الطابع اإلداري و 

 الهٌئات المتماثلة

 

 الهٌئات المتماثلة

مدٌرٌة 
وسائل 
 الدفع
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  مديرية التنظيم والتنفيذ المحاسبي لمميزانيات: (03)الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ا

 

 

ـ ، 2009 أكتكبر سنة 13ق، المكافؽ 1430 شكاؿ عاـ 24مف إعداد الطالبة؛ باإلعتماد عمى قرار كزارم مشترؾ ،مؤرخ في : المصدر
 ربيع الثاني عاـ 29 ، في 24/يتضمف تنظيـ اإلدارة المركزية في كزارة المالية في مكاتب، الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية، العدد

ـ،2010أبريؿ سنة 14ق، 1431  

 

 

DRECB مدٌرٌة التنظٌم والتنفٌذ المحاسبً للمٌزانٌات 

RCE المدٌرٌة

الفرعٌة للتنظٌم 
 المحاسبً للدولة

RCA المدٌرٌة الفرعٌة

للتنظٌم المحاسبً 
للجماعات اإلدارٌة 

والمؤسسات العمومٌة 
 اإلدارٌة

LRB المدٌرٌة

الفرعٌة لقانون ضبط 
 المٌزانٌة

SDC المدٌرٌة الفرعٌة

 للمنازعا ت

مكتب 
 التنظٌم   

 

 

 
مكتب حفظ 
األرشٌف 
المحاسبً 

 للدولة

مكتب 
متابعة 

عملٌات 
التطهٌر 
المحاس
بً من 
طرف 
أمناء 

الخزٌنة 
لكتاباتهم 
المحاس

 بٌة

 مكتب التنظٌم 

مكتب 
التالخٌص 
المالٌة 

 والمحاسبٌة

مكتب متابعة 
التسٌٌر 
اإلداري 
لخزائن 
البلدٌات 

والقطاعات 
الصحٌة 

والمراكز  
اإلستشفائٌة 
الجامعٌة 

والمؤسسات 
ذات الطابع 

اإلداري وقبول 
إعتماد 
 محاسبً

مكتب استغالل 
معطٌات 
المحاسبة 
 والمٌزانٌة

مكتب جمع 
وثائق 

اإلحصائٌات 
المٌزانٌة 
 والمحاسبٌة

مكتب 
 التلخٌص

مكتب بواقً 
الحسابات 
والتطهٌر 
 المحاسبً

مكتب معالجة 
 المنازعات

مكتب 
العملٌات 
المرتبطة 
بالتنفٌذ 

المحاسبً 
للصفقات 
 العمومٌة
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 MF|DGC|DRECBميام وزارة المالية: المطمب الثالث

o  ًميام وزارة المالية:  وال : 

 :تتمثؿ أىـ مياميا في التأطير المالي لمدكلة فتقـك بمايمي

  اإلشراؼ عمى تنفيذ السياسة المالية كالنقدية لمدكلة كمراقبة تنفيذىا 
  إعداد الميزانية العامة لمدكلة كمناقشتيا مع األجيزة الحككمية كمراقبة تنفيذىا كضبط الحسابات

 .الجارية بيف كزارة المالية ككافة أجيزة الدكلة األخرل
 القياـ بدكر المراقبة لممرحمة السابقة لمصرؼ مف بنكد الميزانية في كافة األجيزة الحككمية 
  اإلشراؼ عمى أعماؿ تجسيد إيرادات الدكلة كالتأكد عمى أنيا تجرم كفقان لمقكاعد كاألنظمة الخاصة
 بيا
 اإلشراؼ عمى إقفاؿ حسابات كمصركفات الحككمة السنكية 
 اإلشراؼ عمى أمبلؾ الدكلة كالمحافظة عمييا 
  تمثيؿ الدكلة في المؤسسات اإلقتصادية كالمالية الدكلية، اإلقميمية كمتابعة المعمكمات المالية ك

 اإلقتصادية عمى المستكل الدكلي ك إعداد الدراسات كالتقارير البلزمة عنيا
 تنفيذ قرارات الدكلة فيما يتعمؽ باإلعانات الخارجية 
  تنفيذ برامج تنمية القكل العاممة سكاء عمى مستكل اإلدارات المالية بالجيات الحككمية أك إدارات

ككحدات عمؿ الكزارة ك تطكير كفاءة أدائيـ الكظيفي بصفة عامة كقدراتيـ التحميمية في إدارة المالية العامة 
 1.كالرقابة عمييا كالتنمية اإلقتصادية لمدكلة بصفة عامة

 
o  ًميام المديرية العامة لممحاسبة: ثانياDGC  

La Direction Général de la Comtabilite :تكمؼ بمايأتي: 
 إعداد القكاعد كاإلجراءات المتعمقة بالمحاسبة 
  القياـ بأم عمؿ أك دراسة أك بحث ييدؼ إلى تطكير كعصرنة مصالح الخزينة كتكحيد األنظمة

 المحاسبية
 مركزة كتكحيد كتقديـ المعمكمات المالية كالمحاسبية كالميزانية 

                                                
 .21،ص364ـ07الجرٌدة الرسمٌة للجمهورٌة الجزائرٌة، المرسوم التنفٌذي رقم  1
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 تصميـ نظاـ اإلعبلـ لمخزينة كتسييره 
 ضماف تنشيط ك تقييـ نشاط مصالحيا الخارجية 
 قتراحو  المبادرة بأم نص تشريعي أك تنظيمي تابع لميداف إختصاصيا كا 

 
o  ًميام مديرية التنظيم والتنفيذ المحاسبي لمميزانيات : ثالثاDRECB 

LaDirection de la Reglementation et de l’Exécution Comptable 
des Budjets 

 : كتكمؼ بمايمي

  المبادرة بأم نص تشريعي أك تنظيمي يتعمؽ بشركط تنفيذ العمميات المالية لمدكلة كالجماعات
 اإلدارية كالحسابات الخاصة لمخزينة كالمؤسسات العمكمية اإلدارية كالييئات المماثمة كالسير عمى تطبيقو

  متابعة تصفية العمميات المحاسبية لمخزائف 
  إعداد مشركع قانكف ضبط الميزانية 
  معالجة ممفات المنازعات المتكلدة عف تنفيذ العمميات المالية كالمحاسبية لمدكلة كالجماعات

 اإلدارية كالمؤسسات العمكمية ذات الطابع اإلدارم كالييئات المماثمة
 المبادرة بأم تدبير كنشاط يتصبلف بمجاؿ إختصاصيا كالمساىمة فيو 
 1.المساىمة في أم تدبير عاـ في مجاؿ المحاسبة العمكمية باإلتصاؿ مع اليياكؿ المعنية  

وزارة )محاولة اإلنتقال من التسيير التقميدي إلى التسيير العمومي الجديد :المبحث الثاني
 (المديرية العامة لممحاسبة:المالية

      في التطكرات الحاصمة في طريؽ تسيير القطاع العاـ كاألمكاؿ العمكمية ك أىداؼ اإلنتقاؿ مف 
 إلى القانكف العضكم الجديد، تعمؿ الجزائر عمى تبني نظاـ لمميزانية كالمحاسبة 17_84القانكف األساسي 

 الذم أصبح 17_84مف خبلؿ تجديد المكائح القانكنية األساسية ليا عف طريؽ مراجعة القانكف األساسي 
ال يتبلئـ مع المعطيات اإلقتصادية كالسياسية الحالية كالتطكرات الحاصمة عمى التسيير العمكمي الجديد 

  .LOLFكاستبدالو 
                                                

 .    22، مرجع سبق ذكره ، ص، 364ـ07المرسوم التنفٌذي رقم1
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      في ىذا المبحث تتفرع دراستنا إلى ثبلث مطالب ؛ سنتطرؽ إلى الييئات المشرفة عمى اإلصبلح 
المحاسبي بالمديرية العامة لممحاسبة، أىـ مشاريع اإلصبلح المحاسبي المتعمقة بالمكائح القانكنية كالجكانب 

 .التسييرية كبعدىا إعطاء تقييـ ليذه المشاريع

 

 الييئات المشرفة عمى اإلصالح المحاسبي بالمديرية العامة لممحاسبة: المطمب األول

o  ًالمديرية العامة لممحاسبة:  والDGC 

     إف المديرية العامة لممحاسبة عمى إقتناع اليـك بعدـ مبلئمة إحتياجات اإلدارة العامة ألحكاـ 
 المتعمؽ بالمحاسبة العمكمية، ىذا النص المنتَقد لمحدكديتو كتناقض أحكامو حيث يعتبر 21ـ90القانكف

بالنظر إلى ضركريات كمتطمبات الطريقة الجديدة في التسيير " غير دقيؽ كغير كامؿ كآيؿ لمزكاؿ"
 .العمكمي الجديد ككذا متطمبات الشفافية كالعصرنة الرقمية

      حيث تقـك المديرية العامة لممحاسبة بتنظيـ األعماؿ الجارية ك إببلغ المعمكمات المطمكبة مف طرؼ 
مختمؼ المجاف كالييئات المكمفة بتحضير اإلصبلح المحاسبي لمدكلة، فتتشكؿ المديرية العامة لممحاسبة 

مف إدارة مركزية يقع مقرىا في كزارة المالية، كمف مصالح خارجية يطمؽ عمييا أيضان الحزينة 
كتسيير المديرية العامة لممحاسبة محاسبات اإلدارات العمكمية عف طريؽ الككالة المحاسبية .العمكمية

، كىك ما يسمح ليا بإعداد ممخصات البيانات المالية بالبقاء قريبة مف مصدر ACCTالمركزية لمخزينة 
 1.المعطيات كالمبادئ المحاسبية

ـ إلى 2007     فمقد أدت الرغبة في اإلصبلح الميزانياتي كالمحاسبي لمدكلة في مرحمة التحضير  سنة
 بالمديرية العامة لممحاسبة كمديرية عصرنة األنظمة DMNCإحداث مديرية عصرنة كتكحيد المقاييس 

 . بالمديرية العامة لمخزينة DMSBالميزانياتية 

ـ ُأحدثت مديرية العصرنة المحاسبية بكزارة المالية مف أجؿ العمؿ عمى قيادة كتكجيو 2007     منذ
اإلصبلح ضمف أفكاج عمؿ؛ حيث تضمف المديرية قيادة كمتابعة اإلصبلح المحاسبي لمدكلة كتبادر 

                                                
1 Brahim Belacel ,Reforme de la comptabilité de l’Etat en Algerie ,Thèse pour le doctorat en 
Droit,(Université Paris 1 :Panthéon Sorbonne, présentée et publiquement le 07 novembre 2018),p-p-277-
279. 



 2013/2018المالية تطبيؽ مبادئ المناجمنت العمكمي الجديد في الجزائر حالة كزارة :  الفصؿ الثالث

 

 
86 

كتقترح كؿ النصكص التشريعية أك التنظيمية في مجاؿ التكحيد المحاسبي كتشارؾ في أعماؿ التكحيد التي 
 1.تقكدىا الييئات كالمؤسسات مختصة في ىذا الميداف

o  ًالمجمس الوطني لممحاسبة : ثانياCNC 

Le Conseil National de la Comptabilité  

ـ، يعمؿ عمى التنسيؽ كالتكليؼ في مجاؿ 1988ىك ىيئة استشارية ذات طابع إدارم ،ُانشأ منذ مارس _
البحكث المحاسبية كالتكحيد القياسي لمتطبيقات ذات الصمة، كىك عمى دراية بجميع األمكر المتعمقة بتكحيد 

المعايير كتطبيقيا، كما تتـ استشارتو مف قبؿ لجاف المجالس أك المنظمات أك الشركات أك األشخاص 
الميتميف بعمميا ،كمنو نستنتج أف المجمس الكطني لممحاسبة ىك ىيئة استشارية كتنظيمية ذات طابع 

 .إدارم مع مينة مشتركة بيف اإلدارات كبيف المينييف

ـ؛ شيد المجمس الكطني لممحاسبة العديد مف األنشطة المتعمقة بالجانب التقني 2006خبلؿ السنة المالية 
 2.كالجانب اإلدارم 

أشخاص مينييف، جامعييف، خبراء محاسبيف، محافظي حسابات، : كيتشكؿ المجمس الكطني لممحاسبة مف
 .محاسبيف معتمديف إلى جانب ممثميف كزارات كمؤسسات عمكمية 

كيتضمف المجمس لتسييره أمانة إدارية كتقنية مكضكعة تحت سمطة رئيس المجمس كُمسيرة مف قبؿ األميف 
العاـ، الذم يساعده في ذلؾ مدراء دراسات، فتتكفؿ ىذه األمانة بتحضير كمتابعة أعماؿ المجمس 

 3.كبالتسيير اإلدارم كالمالي

يمثؿ المجمس الجزائر لدل الييئات الكطنية كالدكلية لمتقنيف المحاسبي كالميف المحاسبية ،كمنذ إطبلؽ 
،كتكجيو اإلصبلح نحك المحاسبة الخاصة التي تتطمب إعداد نظاـ (منذ التسعينات)اإلصبلح اإلقتصادم 

محاسبي مالي، يشارؾ المجمس إلى جانب المديرية العامة لممحاسبة في كزارة المالية في اإلصبلح 
كحتى تجتمع الشركط الضركرية لمتنفيذ الحسف .المحاسبي لمدكلة في إعداد معايير المحاسبة العمكمية

                                                
1 Brahim Belacel,Op.cite,p280. 
2 http://www.cnc.dz/activité,asp21/04/2019,10:30. 

م؛ ٌحدد تشكٌلة المجلس 2011ٌناٌر27ه الموافق 1432صفر 22 المؤرخ فً 24ـ11الجرٌدة الرسمٌة للجمهورٌة الجزائرٌة ،مرسوم تنفٌذي رقم 3

 .4،5م،ص،ص،2011فبراٌر02،منشورة فً 07/الوطنً للمحاسبة وتنظٌمه وقواعد سٌره،العدد



 2013/2018المالية تطبيؽ مبادئ المناجمنت العمكمي الجديد في الجزائر حالة كزارة :  الفصؿ الثالث

 

 
87 

لمنظاـ المحاسبي العاـ كالخاص الجديد يقـك المجمس بإعطاء مبلحظات كتكجييات حكؿ األسئمة المتعمقة 
 .بالمجاؿ المحاسبي كالميني ؛ حيث قاـ المجمس بتنصيب لجنة مراقبة لمتابعة تنفيذ النظاـ المحاسبي

كضع حيز التنفيذ النظاـ المحاسبي كالمالي، كتتكفؿ األمانة الخاصة بالمجنة الكطنية لمتكحيد المحاسبي 
التي أصبحت تشتمؿ (محاسبة عامة) IPSASكذلؾ ألجؿ خمؽ معايير المحاسبة لمدكلة حسب معايير 

 .معيار32عمى أكثر مف 

تقديـ اإلجابات ك التكضيحات البلزمة ألجؿ مكاكبة التطكر الحاصؿ في تكحيد المعايير الدكلية لممحاسبة 
ـ حسنت مف بالتحسيف مف دكر المجمس الكطني لممحاسبة كتنظيمو 2011العمكمية قامت كزارة المالية منذ

كذلؾ ألجؿ دعمو بالكسائؿ البلزمة إلنجاز عممو مف خبلؿ مشاركة خبراء أجانب ك إنشاء ىيئات متساكية 
 1.األعضاء

كمنو نستنتج أف المجمس الكطني لممحاسبة البد أف يشكؿ ىيئة قادرة عمى القياـ بالربط بيف مضمكف 
كمحتكل المحاسبة العمكمية كالكاقع اإلقتصادم المتغير كالمتطكر لمعايير المحاسبة الدكلية الخاصة 

لمقطاع العاـ، بما أف التأثر بالمعايير الدكلية المحاسبية المجتمعية مع تطكر اإلشكاالت المحاسبية العامة، 
 .يقكد إلى إصبلح ىيئة المجمس الكطني كالييئات المحاسبية لكزارة المالية

o  ًالعون المحاسبي المركزي لمخزينة : ثالثاACCT 

Agent Comptable Centrale du Trésor 

 سبتمبر 07 المؤرخ في 311ػ91     بناءان عمى تقسيـ اإلدارة المالية لمدكلة كفقان لممرسكـ التنفيذم رقـ 
ـ، المتعمؽ بتعييف المحاسبيف العمكمييف ك إعتمادىـ ،كضع المشرع الجزائرم ضمف تصنيفيـ 1991

كىكمحاسب بدكف صندكؽ بحيث يقـك بدمج كتركيز محاسبة أمناء  : الوكيل المحاسبي المركزي لمخزينة
جمع اإلحصائيات المتعمقة بالكضعية المالية لمخزينة كتنفيذ : الخزينة لمختمؼ الكاليات حيث يكمؼ ب

العمميات الخاصة بالحساب الجارم لمخزينة المفتكح لدل البنؾ المركزم، إضافة إلى مراقبة العمميات التي 
تتـ بكاسطة الحساب الجارم البريدم المفتكح لدل الخزينة، كتسيير الحساب الخاص لمخزينة المتعمؽ 

                                                
1 Brahim Belacel ,opcit,p281. 
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بالتسبيقات، القركض ككذلؾ مسؾ حساب التسديد مع الخارج إلى جانب متابعة كتسيير المديكنية 
 1.العمكمية

o  ًدور وزير المالية في المجال المحاسبي: رابعا 

     تجدر اإلشارة إلى مياـ كزير المالية في الجانب المحاسبي بحكـ أنو أىـ عضك في اإلصبلح 
المحاسبي في كزارة المالية التي مف أىدافيا تنفيذ استراتجية إعادة ىيكمة النظاـ المالي لمدكلة كتكفير 

ضمانات كمتطمبات عبلج اإلختبلالت الييكمية عف طريؽ اإللتزاـ بمبدأ تكحيد كظائؼ المكزانة العامة 
بكافة فركعيا في كزارة المالية عف طريؽ اإلصبلح بما يتكافؽ كالنظاـ الدكلي، حيث قامت الحككمة 

الجزائرية بالبحث عف اإلجراءات إلصبلح الجانب المحاسبي كالتسيير عف طريؽ تبني المعايير المحاسبة 
 كاألخذ بمبادئ المناجمنت العمكمي الجديد في تسيير القطاع المالي IPSASالدكلية لمقطاع العمكمي 

ككؿ، كبحكـ أف دراستنا ستتناكؿ الجانب المحاسبي بالدرجة األكلى كتصحيحو مف خبلؿ إدراج معايير 
دكلية ضمف قكانيف المحاسبة العامة كنظاـ التسيير، فتجدر اإلشارة إلى عصب اإلصبلح المحاسبي كالذم 

مف المرسـك " 07"بناءان عمى المادة: يتمثؿ في كزير المالية تتمثؿ ميامو في مجاؿ المحاسبة فيما يمي
ـ، يحدد 1995فبراير سنة 15ق، المكافؽ 1415رمضاف عاـ 15 المؤرخ في 54ـ95التنفيذم رقـ 

 :صبلحيات كزير المالية كالمتمثمة في

  المبادرة بأم نص تشريعي أك تنظيمي يتعمؽ بتنفيذ النفقات العمكمية كتحصيؿ اإليرادات العمكمية
كتخصيصيا كتقييدىا في الحسابات، ككذا بما يتعمؽ بالمحاسبة كالمنظكمات المحاسبية التي تطبؽ عمى 

العمميات المالية الخاصة بالدكلة ك الجماعات المحمية كالمؤسسات العمكمية ذات الطابع اإلدارم كالييئات 
 .العمكمية المماثمة كيقـك بكؿ دراسة ترمي إلى تطكير المحاسبة العمكمية كتجديدىا

  يقـك بأم إجراء أك عمؿ ضركرم لتسيير شبكة المحاسبيف العمكمييف، كيطبؽ عمميات الرقابة
 .عمى أعماؿ المحاسبيف العمكمييف

  يبادر بأم نص تشريعي أك تنظيمي في مجاؿ المحاسبة التجارية كضبط المقاييس المحاسبية
 .كيقترحو

                                                
 مذكرة لنٌل شهادة الماجٌستر فً العلوم نظام المحاسبة العمومٌة الجزائري الخاص بتنفٌذ العملٌات المالٌة للدولة وآفاقه إصالحه،زهٌر شالل، 1

 .8، ص،(م2002|م2001كلٌة العلوم اإلقتصادٌة وعلوم التسٌٌر، : جامعة الجزائر)اإلقتصادٌة، 
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  يبادر باإلتصاؿ مع اليياكؿ أك الييئات المختصة المعنية بأم نص تشريعي أك تنظيمي يتعمؽ
  1.بشركط ممارسة مينة المحاسب كالخبير المحاسب كمحافظ الحسابات، كمتابعتيا، كمراقبتيا

وزارة  مشاريع اإلصالح المحاسبي المتعمقة بالموائح القانونية والجوانب التسييرية في: المطمب الثاني
 "المديرية العامة لممحاسبة" المالية

لتجاكز أزمة التسيير العمكمي قامت الحككمة، كفؽ مقاربة شاممة عف طريؽ تقرير إصبلح الدكلة كمياميا 
ىياكميا ، مف خبلؿ اإلىتماـ باآلليات القانكنية كمنيجية التسيير العمكمي الجديد ، فعمى مستكل اآلليات 

صدار القانكف العضكم لممالية 17ػػػ 84القانكنية؛ تمت مراجعة القانكف   LOLF المتعمؽ بقكانيف المالية كا 
،أما عمى مستكل التسيير العمكمي الجديد ، تقتضي منيجية التسيير اإلنتقاؿ إلى مقاربة تشاركية في 

صنع القرار المالي ، تأخذ بعيف اإلعتبار باقي الفكاعؿ نحك تجسيد الميزانية المفتكحة كيككف لمبرلماف دكر 
فعاؿ ، كلمقطاع الخاص دكر منتج ، كاعتماد البعد االستراتيجي في تسيير المالية العمكمية إضافة إلى 

 .تعزيز آليات الرقابة المالية مف خبلؿ تفعيؿ دكر مجمس المحاسبة كالمفتشية العامة 

كما تجب اإلشارة إلى أف األسئمة المطركحة لـ يتـ اإلجابة ): تتفرع عف ىذا المطمب العناصر التالية 
 (عمييا بصفة كمية

ػػػػ 84 بما يتكافؽ  كمرتكزات المناجمنت العمكمي الجديد كمقارنتو ب15ػػػ 18ػػػػإصدار القانكف العضكم 
17. 

صبلح المحاسبة العمكمية بما يتكافؽ كمعايير   IPSASػػػػػ إعداد مشركع تطكير كا 

o  ًبما يتوافق ومرتكزات 15ـ18إصدار القانون العضوي :  وال NPMوتأثييره 17ـ84 مقارنتو ب 
 (21ـ90)عمى قانون المحاسبة العمومية 

يتمثؿ محكر مشركع تحديث : 15_18 إلى القانكف العضكم الجديد 17_84      أىداؼ اإلنتقاؿ مف 
كالقانكف العضكم لقكانيف المالية أساس في اإلنتقاؿ مف التسيير القائـ كفؽ الكسائؿ  (MSB)نظاـ الميزانية 

إعتماد إطار الميزانية المتعدد :إلى التسيير القائـ عمى النتائج في تسيير النفقة العمكمية ،ييدؼ إلى
السنكات، إعتماد ميزانية البرامج القائمة عمى أساس النتائج كمؤشرات األداء ،تجديد دكرة الميزانية إعتماد 

                                                
م، ٌحدد 1995فبراٌر15ه،الموافق1415رمضان15 المؤرخ فً 54ـ95الجرٌدة الرسمٌة للجمهورٌة الجزائرٌة، المرسوم التنفٌذي رقم 1

 .9ه، ص، 1415شوال عام 18، المنشورة فً 15صالحٌات وزٌر المالٌة، العدد
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قانكف عضكم جديد، تجديد اإلطار المحاسبي لمميزانية، إعتماد كتطكير أنظمة المعمكمات المعتمدة في 
تحضير الميزانية ،تعزيز الرقابة كمسؤكلية المسيريف، البحث عف التخصيص األفضؿ لممكارد كاستغبلؿ 

 1.كؼء لمماؿ العاـ، تحسيف أداء القطاع العاـ، تعزيز مسؤكلية المسيريف لتفعيؿ دكر الرقابة 

     تمت االستعانة في كضع القانكف العضكم المتعمؽ بقكانيف المالية بالخبراء الفرنسييف كالكندييف بحكـ 
؛ الذم يقاـ  (MCI)أف ليـ خبرة مسبقة ،كما أف في إطار التعاكف الجزائرم الفرنسي في الجانب المالي

 10إلى1ُأقيـ ممتقى دكلي لمتربص مف .كؿ سنة مف أجؿ التربص كالتككيف لمجمكعة مف المكظفيف 
 LOLFـ في فرنسا ؛ىدفو شرح اإلصبلح الميزانياتي كالمحاسبي المرتبط بالقانكف العضكم 2018أكتكبر 

 2.كتقييمو لتفدم السمبيات كاألخذ باإليجابيات بحكـ الخبرة كالتجربة الفرنسية 

 يكليكسنة 07ق، المكافؽ  1404 شكاؿ عاـ 08المؤرخ في 17ـ84تجب اإلشارة إلى أف القانكف رقـ _(1
مف أىـ اإلنتقادات المكجية لو ىي أنو يحتكم عمى مكاد التتكافؽ مع .ـ يتعمؽ بقكانيف المالية1984

 مرتكزات المناجمنت العمكمي الجديد

، (SDC)رئيس مكتب بالمديرية الفرعية لممنازعات " مكلكد بكقزكاطة"     كفي ىذا الصدد ذكر السيد 
أف النظاـ المالي في الجزائر مبني عمى :"(DRECB)التابعة لمديرية التنظيـ كالتنفيذ المحاسبي لمميزانيات 

 لذا عممت الجزائر عمى اإلنتقاؿ إلى النظاـ المالي المبني عمى النتائج 17ـ84الكسائؿ بناءان عمى القانكف 
  .15ػ18مف خبلؿ القانكف العضكم 

 يظير مف خبلؿ أنو قائـ عمى محاسبة الصندكؽ الذم 17ـ84     كما ذكر أيضان أف قصكر القانكف 
، أم (إيرادات كنفقات)يقـك عمى التسجيؿ المحاسبي الذم يبدأ لحظة حركة األمكاؿ عمى مستكل الصندكؽ 

دفع أك تحصيؿ ؛ حيث يقـك المحاسب العمكمي بتسجيؿ التعيدات لحظة حركة األمكاؿ عمى مستكل 
 القائـ عمى محاسبة اإللتزاـ حيث يعطي 15ـ18الصندكؽ عمى خبلؼ ذلؾ مايطمح إليو القانكف العضكم 

الصكرة الحقيقية لمنشاط المالي لمدكلة عكس الصندكؽ يعني حالة التدفؽ النقدم لمعمميات المالية كىذا ما 
 .يزيد مف نسبة كفعالية الرقابة

                                                
 مجلة القانون والعلوم السٌاسٌة،" ومشروع القانون العضوي الجدٌد لقوانٌن المالٌة17_84المٌزانٌة العامة القانون األساسً " فاطمة مفتاح،1

 .341م،جامعة تٌارات ،كلٌة العلوم اإلقتصادٌة والتجارٌة وعلوم التسٌٌر، ص2016العدد الرابع،جوان /

2Ministère de l’Action et des comptes publics,Séminaire de formation courte du 1au10 Octobre 
2018, « Mission de cooperation internationale (MCI) »,Paris Mercredi 19 Sebtembre2018,p,1.  
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 يتمحكر عمى قانكف ضبط الميزانية الذم يعد غير فعاؿ بحكـ أف مدة 17ـ84      كما أضاؼ إلى أف 
إنجازه ىي ثبلث سنكات بعيدة جدان كال تعطي الحماية الكافية لتدارؾ األخطاء في القررات المالية المتخذة 
كمنو يجب كضع قانكف ضبط ميزانية يضمف كضع الميزانية الختامية لدل أصحاب القرار في أقصى حد 

 .قدره ستة أشير

مف خبلؿ أنو يقكـ عمى مبادئ  15ـ18       أعطى نظرة شاممة حكؿ مضمكف القانكف العضكم 
المناجمنت العمكمي ك المعايير المحاسبية الدكلية، كىذا ككف أف القانكف العضكم يشتمؿ عمى معايير 

IPSAS (في القطاع العاـ) المستكحاة مف القطاع اإلقتصادم كمف القطاع الخاص مف معايير ،IASك  
IFRS بحكـ أف الجزائر تعمؿ كفؽ (NCT)  ـ، التي تقـك عمى 1968مدكنة حسابات الخزينة منذ

محاسبة اإللتزاـ ،حيث أف مف عيكبيا في ككف أف التقييد أك التسجيؿ المحاسبي يككف لحظة دخكؿ كخركج 
 .األمكاؿ فقط

 مف ناحية الرقابة أيف تـ تقميص حجـ الرقابة 15ـ18 ك17ـ84     أضاؼ إختبلؼ آخر بيف القانكف 
القبمية لممراقب المالي كزيادة الرقابة البعدية مع منح حرية أكثر في التسيير لآلمر بالصرؼ كتحميمو 

الرقابة في الجانب المالي ىناؾ رقابة قبمية التي يقـك بيا كؿ مف "كأشار أف . مسؤكلية عف النتائج المحققة
البرلماف كالمراقب المالي، كرقابة اآلنية يمارسيا المحاسب العمكمي، كرقابة بعدية تمارسيا المفتشية العامة 

لممالية كمختمؼ الرقابات اإلدارية المفتشيات ك رقابة البرلماف عف طريؽ المصادقة عف قانكف ضبط 
 1.الميزانية كنكع مف الرقابة عمى تنفيذ النفقات 

 28ق المكافؽ 1439 ذم الحجة عاـ 22 المؤرخ في15ـ18ككما تجب اإلشارة إلى أف القانكف _(2
ـ، يتعمؽ بقكانيف المالية، أىـ ما يحتكم عميو ىذا القانكف ىك أنو يتكافؽ مع مرتكزات 2018سبتمبر 

 .المناجمنت العمكمي الجديد

      حيث أشار السيد عبد الباقي، نائب رئيس مكتب بكزارة المالية بالمديرية الفرعية لمتنظيـ المحاسبي 
:  التابعة لمديرية التنظيـ كالتنفيذ المحاسبي لمميزانيات التابعة بدكرىا لمديرية المحاسبة، أف،(RCE)لمدكلة 

"Lalolf إلى (ما تـ فعبلن صرفو أك تحصيمو) يحتكم عمى كيفية اإلنتقاؿ مف محاسبة الصندكؽ أم ،
 .(أم محاسبة اإللتزاـ)محاسبة ما تـ اإللتزاـ بو كمعاينتو 
                                                

، التابعة بدورها DRECBالتابعة لمدٌرٌة التنظٌم والتفٌذ المحاسبً للمٌزانٌات، SDCمولود بوقزاطة،رئٌس مكتب بالمدٌرٌة الفرعٌة للمنازعات1

 .11:34 الساعة 30.04.2019،وزارة المالٌة،  ٌوم DGCللمدٌرٌة العامة للمحاسبة 
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 21ـ90     أضاؼ عمى أف مف أجؿ تنسيؽ القانكف الداخمي لمديرية المحاسبة العامة في كزارة المالية 
، ك بحكـ أف مديرية التنظيـ كالتنفيذ المحاسبي لمميزانيات تابعة لكزارة المالية 15ـ18مع القانكف العضكم 

فكج مف محاسبة الدكلة كفكج مف : فيذه المديرية في إطار القياـ بمشركع يتككف مف ثبلثة أفكاج عمؿ
محاسبة الجماعات المحمية كفكج عمؿ ذك طابع إدارم إلصبلح المؤسسات، ىذه األفكاج تتككف مف 

كىذا كفؽ خطة عمؿ بو . أعضاء مف اإلدارة المركزية كمف المصالح الخارجية كخزينة الكاليات كالبمديات
 .ـ2021ـ إلى 2019برنامج مف 

      كما بيف أف مديرية المحاسبة كغيرىا مف المديريات التابعة لكزارة المالية ىي في طكر إعداد قانكنيا 
 محـر عاـ 24 المؤرخ في 21ػ90ـ، كمنو فالقانكف رقـ 2018الداخمي بناءان عمى القانكف العضكم 

ـ، يتعمؽ بالمحاسبة العمكمية ؛ فيك في طكر اإلصبلح كىذا بما 1990غشت سنة15ق المكافؽ 1411
 1.يتكافؽ كالمبادئ التي يقكـ عمييا القانكف العضكم

ـ، حيث تضمف 1996      أشار إلى أف القانكف العضكم تعكد بكادر نشأتو إلى ما نص عميو دستكر 
أيف  17ػ84التشريع في المجاؿ المالي يككف بقانكف عضكم كما تعكد أسباب ظيكره إلى قصكر القانكف 

فتعتبر ىذه . ـ2018ـ إلى 1984تـ العمؿ عمى مراجعتو كالخركج بالقانكف العضكم إال أف الفترة مف 
مدة خمس "الفترة طكيمة المدل إضافة إلى ذلؾ أف فترة مف إصدار القانكف العضكم كفترة تنفيذه طكيمة 

أنو مف الطبيعي جدنا أف تككف فترة معينة قبؿ التنفيذ  :" ورمضان صادقيكفي ىذا  بيَّف السيد " سنكات
فخبلؿ ىذه الفترة تعمؿ المديريات كميا التابعة لكزارة المالية عمى كضع قانكف داخمي يتكافؽ كمبادئ 

القانكف العضكم، إضافة إلى تييئة البيئة لتطبيؽ القانكف العضكم بحكـ أنو قائـ عمى معايير كمبادئ 
مخالفة لمقانكف السابؽ عف طريؽ تككيف المكظفيف ك كمحاكلة زرع ثقافة تنظيمية تتناسب مع األفكار 

 2."كاإلجراءات التي تـ إحداثيا في القانكف العضكم 

ـ إلى 1984     أما بالنسبة إلى نظرتو حكؿ الفترة الطكيمة لكضع قانكف متعمؽ بالمالية أم الفترة مف 
المجاؿ المالي لمدكلة مجاؿ حساس ىذا مف ناحية أما مف ناحية أخرل فالجزائر في :" ـ ؛ يرل أف2018

                                                
، DRECB،التابعة لمدٌرٌة التنظٌم والتنفٌذ المحاسبً للمٌزانٌات RCEعبد الباقً باي،  رئٌس مكتب، بالمدٌرٌة الفرعٌة للتنظٌم المحاسبً للدولة 1

م على 2019ـ03ـ24وٌوم .09:42م، على الساعة 2019ـ03ـ17، ٌوم MF، بوزارة المالٌةDGCوالتابعة بدورها للمدٌرٌة العامة للمحاسبة

 .10:00الساعة 

، DRECB ،التابعة لمدٌرٌة التنظٌم المحاسبً للمٌزانٌات LRBأورمضان صادقً، نائب رئٌس مكتب، بالمدٌرٌة الفرعٌة لضبط المٌزانٌة 2

م على 2019ـ03ـ12وٌوم .09:20م، على الساعة 2019ـ03ـ10، ٌوم MF، بوزارة المالٌةDGCوالتابعة بدورها للمدٌرٌة العامة للمحاسبة

 .09:15الساعة 
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جانب التشريع ترتبط تتشابو كثيَرا مع فرنسا كخير مثاؿ ىك أنو تقريبان نفس الفترات كالمراحؿ التي عرفتيا 
ـ 1959جانفي 02فرنسا في إعداد القانكف العضكم نفسيا المراحؿ التي تمر بيا الجزائر ،فنجد فرنسا منذ 

  .2001ـ أيف قامت بإصدار قانكف العضكم   2001إلى 

LOLF «  La Loi Organique sur les Lois des Finances »     الذم تـ تطبيقو بعد
كالذم يعد كمقاربة لتسيير الجانب المالي التي تبنتو الجزائر مف خبلؿ القانكف ." ـ2006خمس سنكات 

العضكم ككف أف القانكف العضكم الفرنسي المتعمؽ بالقكانيف المالية يقكـ عمى مبادئ اإلصبلح الحاسبي 
 1.كالميزانياتي 

      كما عممت الكزارة عمى مشركع تحديث الميزانية مف خبلؿ النظاـ المتكامؿ إلدارة الميزانية 
SIGB »  le système integre de gestion budjetaire ىك عنصر مشركع تحديث أنظمة 

 ؛ حيث حددت الحككمة  MSB » modernisation des systemes budgétairesالميزانية 
 عمى أساس إطار اإلنفاؽ متكسط األجؿ، 2014_2012الجزائرية لنفسيا ىدؼ تبني ميزانية برنامج 

كيحتكم مشركع تحديث نظاـ المكازنة عمى ثبلث مككنات متميزة تعمؿ بشكؿ متكامؿ مع بعضيا 
تدريب /إطار اإلنفاؽ متكسط األجؿ / تحقيؽ األنشطة التي أدت إلى إصدار برنامج الميزانية ):البعض

 2.(كاسع النطاؽ

يعتبر مشركع تحديث النظاـ المحاسبي  :   15ـ18 والقانون العضوي 17ـ84مقارنة بين القانون _(أ
كالميزانياتي في الجزائر خطكة ميمة في سبيؿ تحقيؽ الرشادة كالكفاءة في تسيير الماؿ العاـ ألف ىذا 

اإلصبلح يؤدم إلى اإلنتقاؿ مف التسيير القائـ كفؽ الكسائؿ إلى التسيير القائـ كفؽ النتائج ،ككاف ىذا 
جكيمية كالمتعمؽ بقكانيف المالية؛ 07 المؤرخ في 17_84اإلصبلح انطبلقان مف إعادة النظر في القانكف 

الذم يعد الركيزة التي مف خبلليا يتـ إعداد قكانيف المالية السنكية؛ كيضـ سبعة أبكاب ؛ ففي الباب األكؿ 
يتناكؿ األحكاـ العامة التي تعرؼ قكانيف المالية كأنكاعيا كىيكميا ،كالباب الثاني تطرؽ لمميزانية العامة 

كأنكاعيا كىيكمتيا، كالباب الثالث تناكؿ األنكاع األخرل مف الميزانية كعبلقتيا بالميزانية العامة، في الباب 
الرابع تطرؽ إلى العمميات الخاصة لمخزينة ككيفيات كتنظيميا، كفي الباب الخامس تناكؿ القكانيف المالية 

                                                
1 Jean Hervé lorenzi et Jalien Samson,E conomie politique de la LOLF ,LA documentation 

Française,Paris,2007 ,P1   
2Ministère des finances Algérie ,projet de modernisation des systèmes budgétaires,Phase2, Rapport sur la 
formation des formateurs )SIGBUD( 500 janvier2009 . 



 2013/2018المالية تطبيؽ مبادئ المناجمنت العمكمي الجديد في الجزائر حالة كزارة :  الفصؿ الثالث

 

 
94 

انطبلقان مف تحضيرىا ثـ التصكيت عمييا حتى تنفيذىا، كخصص الباب السادس لقانكف ضبط الميزانية 
 1.،أما الباب السابع فُخصص لؤلحكاـ المختمفة 

 ـ1988يناير 12 المؤرخ في 05_88ـ رقـ 1988      ُعدؿ في 

ديسمبر 31 المؤرخ في 24_89ـ بقانكف رقـ 1989 ،كفي 17_84 المعدؿ كالمتمـ لقانكف 
  15.2_18، كبعدىا تـ إصدار 17_89ـ المعدؿ كالمتمـ لقانكف 1989

 ناحية الشكمية: 

 :المقرنة بين القانون األساسي والقانون العضوي من ناحية الشكل: (04)عنوان الجدول رقم 

  يتعمق بقوانين المالية15ـ18القانون رقم           يتعمق بقوانين المالية17ـ84القانون رقم 
األحكاـ العامة، المادة : الباب األكؿ

 5المادة _األكلى
_ أحكاـ عامة، المادة األكلى : الباب األكؿ

 11المادة 
 6الميزانية العامة لمدكلة المادة : الباب الثاني

_42    
 10_6عمكميات :1الفصؿ
 19_11المكاد :2الفصؿ
 42_20النفقات :3الفصؿ

مكارد الدكلة ك أعباؤىا كحساباتيا : الباب الثاني
 68 _12المادة 
 37_12مكارد الميزانية ك أعباؤىا : 1الفصؿ
 58_38تخصيص اإليرادات : 2الفصؿ
   64_59مكارد الخزينة كأعباؤىا : 3الفصؿ

 

 47_43الميزانيات األخرل : الباب الثالث مف
 45_43الميزانيات الممحقة : 1الفصؿ
المجمكعات كالمؤسسات العمكمية : 2الفصؿ

46_47 

تحضير مشاريع قكانيف المالية : الباب الثالث
 78_69كتقديميا كالمصادقة عمييا المادة 

تحضير مشاريع قكانيف المالية ك : 1الفصؿ
 74_69إيدعيا كتقديميا كبنيتيا 

الكثائؽ المرفقة بمشركع قانكف المالية : 2الفصؿ
 76_75التصحيحية كمحتكاىا

 78_77المصادقة عمى قكانيف المالية :3الفصؿ
                                                

.321فاطمة مفتاح،مرجع سبق ذكره،ص 1  
.فاطمة مفتاح،نفس المكان 2  

68_65حسابات الدكلة : 4الفصؿ  
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 66_48عمميات الخزينة : الباب الرابع
 61_48الحسابات الخاصة لمخزينة : 1الفصؿ
 66_62عمميات الخزينة : 2الفصؿ

 85_79تنفيذ قكانيف المالية : الباب الرابع

تحضيير قكانيف المالية : الباب الخامس
 75_67كالتصكيت عمييا كتنفيذىا 

 68_67التحضيير : 1الفصؿ
 70_69التصكيت : 2الفصؿ
 75_71التنفيذ : 3الفصؿ

القانكف المتضمف تسكية الميزانية : الباب الخامس
86_88 

 91_89أحكاـ إنتقالية كختامية : الباب السادس 78_76قانكف ضبط الميزانية : الباب السادس
  81_79األحكاـ المختمفة : الباب السابع

ق 1404 شكاؿ عاـ 08 المؤرخ في 17_84 مف إعداد الطالبة؛ استنادان عمى قانكف رقـ :       المصدر
 22 المؤرخ في 15_18كالقانكف العضكم رقـ .ـ، يتعمؽ بقكانيف المالية1984 جكيمية سنة 07المكافؽ 

 .ـ، يتعمؽ بقكانيف المالية2018 سبتمبر سنة 02ق المكافؽ 1439ذم الحجة عاـ 

  كيتبيف لنا مف خبلؿ المقارنة أعبله أف ىناؾ إختبلؼ كاضح مف ناحية الشكؿ حيث :التعميق
 يشمؿ عمى ستة أبكاب أما 15ػ18 عمى سبعة أبكاب أما القانكف العضكم 17ػ84يشمؿ القانكف 

 . مف ناحية المضمكف تتفرع المقارنة حكؿ األىداؼ كالكسائؿ كالنتائج غيرىا 
 من ناحية المضمون: 

 :المقارنة بين القانون األساسي والقانون العضوي  : (05)عنوان الجدول رقم 

 المتعمق 15ـــ 18 المتعمق بقوانين المالية والقانون العضوي17ــ 84المقارنة بين القانون األساسي 
 (من ناحية المضمون  ) بقوانين المالية

 :تعريؼ قانكف المالي كىدفو (1
 ؛ يعتبر 15ػػػ18 مف 4كالمادة 17ػػػ84 مف 2مف خبلؿ المادة : تعريؼ قانكف المالية  ( أ

قانكف مالية لمسنة ػػػ قانكف مالية التكميمي ، التعديمي، التصحيحي ػػػػ : قانكف المالية كؿ مف
 .قانكف التسكية المالية

 :ىدؼ قانكف المالية ( ب
 6المادة / 15ػػػ18قانكف المالية  3المادة / 17ػػػ84قانكف المالية 
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 :يبيف كيرخص كؿ سنة مدنية 
 ػػػػ مجمؿ مكارد ك أعباء الدكلة

ػػػػ اإلمكانيات المالية لمكجية لسير المصالح 
 العمكمية 

ػػػػػ المصاريؼ المخصصة لمتجييزات العمكمية 
 .كالمصاريؼ المالية

 :يبيف كيرخص لكؿ سنة مدنية
ػػػػ مجمؿ مكارد كأعباء الدكلة المكجية إلنجاز 

مشاريع الدكلة انسجامان مع األىداؼ المحددة ك 
 النتائج المنتضرة كالتي ستككف محؿ تقييـ 

 
يحدد قانكف المالية لكؿ سنة مدنية الطبيعة كالقيمة كالتخصيصات المتعمقة بمكارد : السنكية  ( أ

 (15ػػػ 18 مف 14ػػػػ 3 كالمكاد 17ػػػ 84 مف 1ػػػػ 6مف خبلؿ المكاد  )الدكلة كأعبائيا
مف  ).ترصد ميزانية الدكلة في كثيقة مكحدة تحت شكؿ مداخيؿ كمصاريؼ الدكلة: الكحدة  ( ب

 (15ػػػػ 18 مف 1ػػػ4، كالمكاد 6خبلؿ المكاد 
 

مجمؿ المداخيؿ تضمف كضع حيز التنفيذ مجمؿ المصاريؼ بدكف تعكيض أك : الشمكلية  (        ج
 مخصصات خاصة 

 :يمكف لقانكف المالية أف يخصص مكارد خاصة لبعض العمميات مثؿ: االستثناء 
 ػػػػ ميزانية ممحقة 

 ػػػ حسابات خاصة لمخزينة 
 .ػػػ اإلجراءات الخاصة داخؿ ميزانية الدكلة التي تحكـ صندكؽ المنافسة كضماف القركض

 (15ػػػػ 18 مف القانكف 8 ك3 ، كالمكاد 17ػػػػػ 84 مف القانكف 8مف خبلؿ المادة )
 :المبادئ الخاصة (     د

المخصصات المفتكحة بقانكف المالية تكجو 
كتخصص بفصكؿ أك قطاعات حسب الحالة ، 

المادة  )تشمؿ النفقات حسب طبيعتيا أك تكجيييا
 (.17ػػػ 84 مف 20

كحدة تنفيذ المخصصات كالبرنامج ، التقسيـ عمى 
الكزارات كالمؤسسات العمكمية يتـ حسب برنامج 

كبرنامج فرعي كعنكاف كبمنح فيما يخص 
ػػػػ 18 مف 7،9المكاد )القركض غير المسددة 

15.)  
 

 سبتمبر 30: أجؿ إيداع مشركع قانكف المالية
 مف القانكف 67المادة )كأقصى أجؿ لمسنة القادمة 

 (.17ػػػػ 84رقـ 

 أكتكبر 07: أجؿ إيداع مشركع قانكف المالية
 مف القانكف 71المادة )كأقصى أجؿ لمسنة القادمة 

 (.15ػػػػ18رقـ 

:المبادئ العامة لميزانية الدكلة (2  

:تحضٌر قوانٌن المالٌة (3  
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 نفقات التسيير 
 نفقات االستثمار 
 قركض كتسبيقات 

 (17ػػ 84 مف قانكف 23المادة )
 

نفقات المكرد : حسب الطبيعة اإلقتصادية لمنفقات
/ التحكيبلت/ االستثمار/ تسيير المصالح / البشرم

نفقات / العمميات المالية/ أعباء الديف العمكمي
 .غير متكقعة

/ البرامج كتفرعاتيا: حسب تصنيفات أخرل
الكحدات المكمفة / لمدكلة (السامية)الكظائؼ الكبيرة

 .بتحضير كتنفيذ الميزانية
 (.15 ػػػػ 18 مف خبلؿ 29، 28المادة )

 
 

يتـ تكزيعيا كتخصيصيا حسب الفصكؿ أك 
القطاعات كالتي تشمؿ النفقات حسب طبيعتيا 

 .ككجيتيا 
 نفقات التسيير تنفذ حسب فصكؿ كمكاد

، 67، 20المكاد )نفقات التجييز حسب القطاعات
 (. 17ػػػػ 84، مف القانكف 73
 

يتـ تكزيعيا حسب برنامج كبرنامج فرعي كعنكاف 
المكاد  )كبمنح فيما يخص القركض غير المصفات 

 (.15ػػػػ 18 مف قانكف 79، 23

 :العناصر المشتركة بيف القانكنيف  (7
حصيمة تنفيذ الميزانية العامة لمدكلة مع تحديد حجـ المداخيؿ الُمحصمة كحجـ النفقات المنفذة  تحديد

 برسـ السنة المالية
 :ػػػػ ػتحديد كشؼ حساب بالنتائج المحققة يتضمف

 الفائض أك العجز الصافي بيف النفقات كالمداخيؿ الخاصة بالميزانية العامة لمدكلة

:الموارد المالٌة للدولة (4  

الضرائب بكؿ أنكاعيا ػػ عائدات أمبلؾ الدكلة ػػػ مداخيؿ الخدمات المقدمة كاألتاكات ػػػػػػ مداخيؿ ا
مف خبلؿ ). التنازالت/ المنح/ مساىمات الدكلة ػػػػػ المنتجات المتنكعة لمميزانية ػػػػ صناديؽ المنافسة 

(15ػػ 18 مف القانكف 15 كالمادة 17ػػػ84مف 11المادة   

 

 
األعباء المالية (5  

طريقة تقسيـ المخصصات (6  
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 الفكائد كالخسائر المنعمقة بتنفيذ عمميات الحسابات الخاصة لمخزينة
 .الفكائد كالخسائر المتعمقة بتسيير عمميات الخزينة

 (.15ػػػػ 18 مف قانكف 86، كالمادة 17ػػػ 84 مف قانكف 77، 76مف خبلؿ المكاد )
 

 :15ػػػ 18جديد قانكف (8
ػيفرض عمى الدكلة تقديـ تقرير عمى النتائج المالية مثمما حدده القانكف مف طريقة التسيير 

 بالنتائج 
التعيير في / الحصيمة/ حسابات النتائج/ حساب عاـ لمدكلة يتضمف الميزاف العاـ لمحسابات 

 طرؽ كأساليب المحاسبة خبلؿ عممية التنفيذ 
 تقرير كزارم خكؿ المردكدية الثابتة كتنفيذ البرنامج كالنتائج المحققة

 .تقرير لمجمس المحاسبة يتعمؽ بتنفيذ قمنكف المالية مقارنة بالبرامج المسطرة
 (.15ػػػػ 18 مف القانكف 88، 87مف خبلؿ المكاد 

 

مف إعداد الطالبة ؛ مف خبلؿ المقابمة مع رئيس المكتب السيد مبالية خرادكش، يـك : المصدر
 .09:10ـ، عمى الساعة 03/05/2019

كيتبيف لنا مف خبلؿ الجدكؿ أعبله أف ىناؾ أكجو إختبلؼ بيف القانكنيف تتمثؿ أىميا في ككف : التعميق
 . يقـك عمى النتائج 15ػػػ 18 يقـك عمى الكسائؿ أما القانكف العضكم 17ػػػ 84أف القانكف األساسي 

o  ًإعداد مشروع تطوير وا صالح المحاسبة العمومية بما يتوافق و معايير : ثانياipsas 
 

        يعتبر نظاـ المحاسبة العمكمية في الجزائر إمتداد لنظاـ محاسبة الخزينة العمكمية خبلؿ فترة 
ـ، كالمتعمقة 1968أكتكبر 12 المؤرخة في 16اإلحتبلؿ الفرنسي تـ تكريس بناءان عمى التعميمة العامة رقـ 

بمحاسبة الخزينة العمكمية؛ بحيث تعتبر بمثابة المرجع األساسي الذم يعتمد عميو المحاسب العمكمي في 
 .قيد المعامبلت المالية لمدكلة، فأسست لقكاعد تسيير كتنظيـ مدكنة مجمكعة حسابات الخزينة العمكمية

كلتحييف قائمة الحسابات المفتكحة في مدكنة مجمكعة حسابات الخزينة العمكمية، تقـك المديرية العامة 
لممحاسبة العمكمية بإصدار تعميمات لغمؽ حسابات أك فتح حسابات جديدة لتمبية متطمبات تطكر حجـ 

 .المعامبلت المالية لمختمؼ كحدات القطاع العاـ
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فتعتبر المحاسبة العمكمية المجاؿ المحاسبي الذم يختص بتقدير كقياس كتبكيب العمميات المالية في 
ىيئات الجياز الحككمي كالخركج بمعمكمات تعتمد في اتخاذ القرار مف خبلؿ إيصاليا إلى الجيات ذات 

 1.العبلقة كفؽ نصكص كتشريعات قانكنية كمبادئ خاصة لذلؾ

عمى أنيا المحاسبة التي تختص بقياس كمعالجة ":" المحاسبة العمكمية " كتعرؼ ىيئة األمـ المتحدة 
 2".كتكصيؿ كمراقبة كتأكيد صحة المتحصبلت كالنفقات كالنشطات المرتبطة في القطاع العاـ

كبحكـ أف دراستنا تتناكؿ اإلصبلح المتعمؽ بالمحاسبة العمكمية في الجكانب اإلدارية ك القانكنية ك التقنية 
فتجدر اإلشارة إلى أف المحاسبة العمكمية ىي مجمكعة قكانيف تنظـ مدخبلت ك مخرجات األمكاؿ 

المفيـك التقني متعمؽ : العمكمية كمنو؛ فيي ترتبط بالجكانب السالفة الذكر مف خبلؿ المفاىيـ التالية
بالمبادئ التقنية التي تستخدـ  مف أجؿ القيد المحاسبي لمعمميات المالية لمدكلة في السجبلت المحاسبية 

لممحاسبة العمكمية كطرؽ تنفيذىا كمراقبتيا، أما الجانب اإلدارم فيك يرتبط بمجمكعة النصكص التي تنظـ 
تسيير كتقسيـ كىيكمة اإلدارة المالية كتكزيع المياـ عمى مستكل شبكة المحاسب العمكمي أما بالنسبة 

لممفيـك القانكني تعد كقيكد قانكنية تعيف مياـ ك إلتزامات كمسؤكلية كؿ مف المحاسب العمكمي ك اآلمر 
 .بالصرؼ في تنفيذ العمميات المالية لمدكلة

 :اإلطار العام لممحاسبة العمومية في الجزائر

 جراءات تسيير كتداكؿ الماؿ العاـ مف طرؼ مختمؼ :اإلطار القانوني  يضبط كيقنف مراحؿ كا 
أعكاف المحاسبة العمكمية كتتمثؿ أىـ النصكص التشريعية التي تقنف المحاسبة العمكمية في الجزائر مايمي 

: 
  ـ؛ كالمتعمؽ بقكانيف المالية المعدؿ كالمتمـ1984ػ07ػ07 المؤرخ 17_84القانكف رقـ. 
  ـ؛ كالمتعمؽ بالمحاسبة العمكمية1990ػ08ػ15 المؤرخ 21_90القانكف رقـ. 
  ـ؛ كالمتعمؽ بالمجمس الكطني لممحاسبة1995ػ07ػ17 المؤرخ في 20_95األمر رقـ. 

كما تختص المديرية العامة لممحاسبة بإصدار المكائح التطبيقية ذات الطابع التقني المتعمقة بالقيكد 
 .المحاسبية لمعمميات المالية لمدكلة مع إحتراـ النصكص القانكنية المتعمقة بالمحاسبة العامة

 يتأثر تنظيـ اإلدارة المالية في الجزائر مع تطبيؽ القكاعد كمبادئ المحاسبة :اإلطار التنظيمي 
العمكمية كىذا تكيفان لمتطمبات اإلطار القانكني لممحاسبة العمكمية، كما أف مف الجانب التقني فتتأثر 

                                                
جامعة )أُطروحة دكتوراه غٌر منشورة، آفاق إصالح نظام المحاسبة العمومٌة الجزائري، الخاص بتنفٌذ العملٌات المالٌة للدولة، زهٌر شالل، 1

  .3، ص(م2014_م2013تسٌٌر المنظمات، : كلٌة العلوم اإلقتصادٌة وعلوم التسٌٌر ،تخصص: بومرداس أحمد بوقرة

 .   5، ص(م2008دار المطبوعات الجامعٌة، : اإلسكندرٌة) المحاسبة الحكومٌة مدخل معاصر،صالح الدٌن عبد المنعم مبارك، 2
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طريقة إدارة كتسيير الماؿ  العاـ مف طرؼ الييئات الحككمية كىذا مف خبلؿ تطبيؽ مبدأ الفصؿ بيف 
اآلمر بالصرؼ ك المحاسب العمكمي، فيتطمب ىذا المبدأ إنتماء المحاسب العمكمي إلى كزارة المالية كأف 

 1.يككف اآلمر بالصرؼ تابع لمختمؼ الكزارات بناءان عمى عدـ الجمع الكظيفتيف

 :ومن  ىم مبادئ المحاسبة العامة مايمي

 مف أجؿ تقسيـ المياـ كتسييؿ المراقبة :مبد  الفصل بين اآلمر بالصرف والمحاسب العمومي 
أم أف المحاسب العمكمي ىك العكف المؤىؿ قانكنان لتسيير كتداكؿ األمكاؿ كالقيـ )ككحدة الصندكؽ 

، بحيث تكدع األمكاؿ العمكمية في صندكؽ كاحد تحت مراقبة (العمكمية ذلؾ في إطار كحدة الصندكؽ
كزارة المالية، كمنو فشبكة المحاسبة العمكمية تخضع لرقابة كسمطة كزير المالية أما اآلمر بالصرؼ 
يخضع لسمطات تنفيذية مختمفة ككما أف اآلمر بالصرؼ ال يممؾ حساب الصندكؽ كال يمكف تداكؿ 

األمكاؿ كالقيـ العمكمية إال في حاالت استثنائية بترخيص مف كزارة المالية عف طريؽ إنشاء الككاالت 
كمقاكمة الغش فتتـ حماية األمكاؿ العمكمية عف طريؽ تقييد كتحديد إختصاص كصبلحيات كؿ . المالية

مف اآلمر بالصرؼ كالمحاسب العمكمي فبل يقـك اآلمر بالصرؼ تسديد النفقات ألنو ال يممؾ صبلحيات 
قانكنية تمكف مف تداكؿ األمكاؿ العمكمية كال يقـك المحاسب العمكمي بالتحصيؿ أك الدفع دكف استبلـ 

األمر بتنفيذ ىذه العمميات مف اآلمر بالصرؼ بحكـ أف مف يحدد مجاؿ صرؼ األمكاؿ العمكمية ليس ىك 
 .مف يدفع

  يعني المبمغ اإلجمالي لئليرادات يغطي كؿ النفقات :مبد  عدم تخصيص اإليرادات لمنفقات 
العمكمية كيككف تطبيؽ مبدأ عدـ تخصيص اإليرادات لمنفقات كنظاـ المحاسبة مف خبلؿ تطبيؽ قاعدتيف 

 :ىما
 تكدع األمكاؿ العمكمية ميما كانت طبيعة ممتمكيا الدكلة، الكالية،البمدية، المرافؽ : كحدة الخزينة

 .العامة ذات الطابع اإلدارم لدل الخزينة العمكمية
 يجب عمى كؿ محاسب عمكمي أف يكدع األمكاؿ العمكمية التي بحكزتو في : كحدة الصندكؽ

 2.حساب صندكؽ كاحد كحساب بريدم كاحد
 المتعمؽ بالمحاسبة 21_90مف قانكف " 33"بناءان عمى المادة : تجب اإلشارة إلى المحاسب العمكمي

 :العمكمية، يعد المحاسب العمكمي كؿ شخص يعيف قانكنان لمقياـ بالعمميات المكالية

ضماف حراسة كحفظ األمكاؿ كالسندات كالقيـ كالمكارد المكمؼ بيا _.تحصيؿ اإليرادات كدفع النفقات _
 .كحفظيا

                                                
 .98،99 ، مرجع سبق ذكره، ص،ص،آفاق إصالح نظام المحاسبة العمومٌة الجزائري، الخاص بتنفٌذ العملٌات المالٌة للدولةزهٌر شالل،  1

 ـ 23 مرجع سبق ذكره، ص ـ ص ـ ،،نظام المحاسبة العمومٌة الجزائري الخاص بتنفٌذ العملٌات المالٌة للدولة وآفاقه وإصالحهزهٌر شالل  2

27. 
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فيتكلى كزير المالية تعييف أك إعتماد المحاسبيف العمكمييف حسب الشركط القانكنية الخاصة بكؿ صنؼ 
ـ؛ كالمتعمؽ 1991_09_07 المؤرخ في 311_91مف أصناؼ المحاسبة كفؽ المرسـك التنفيذم رقـ

 1.بتعييف المحاسبييف العمكمييف ك إعتمادىـ

 :خمفيات إصالح المحاسبة العمومية في الجزائر (1
تجب اإلشارة إلى مدكنة حسابات : محدودية اإلطار المحاسبي في مدونة حسابات الخزينة  .1

،تعتمد عمى الترقيـ الخطي التسمسمي Nomenclature des comptes de trésor( NCT)الخزينة 
كتتككف مف . حيث يتـ تجميع العمميات ذات الطبيعة المتماثمة في حساب مكحد كتحت عنكاف كاحد

الصندكؽ كالحافظة المالية ،عمميات الميزانية، عمميات الخزينة ،كدائع الييئات :مجمكعة حسابات ىي
 2.المكتبية لدل الخزينة ،عمميات التنظيـ، النتائج، الديكف المضمكنة مف الدكلة، الحقكؽ

فيتجسد اإلطار المحاسبي في مدكنة حسابات الخزينة الذم عاجز نظرنا لغياب النظرة الشاممة حكؿ ذمة 
الدكلة حيث تقتصر مدكنة حسابات الخزينة عمى تسجيؿ عمميات الصندكؽ إما تحصيؿ اإليرادة أك النفقة 

 تقـك عمى فكرة محاسبة الصندكؽ ال غير ما أدل إلى إىماؿ NCTالمدرجة ضمف قانكف المالية، فمدكنة
عناصر الذمة المالية لمدكلة، مف أمبلؾ عقارية كمستحقات الدكلة كديكنيا التي يتـ أخذىا مف طرؼ 
مختمؼ المصالح المعنية خارج اإلطار المحاسبي ما ينتج عنو سكء التسيير بحكـ صعكبة التحكـ في 
المعطيات الخاصة بالقيمة الحقيقية ليا، ىذا مف جية، ك مف جية أخرل  غياب مركنة ترقيـ حسابات 

المدكنة، فترقيـ حسابات المدكنة غير مرف نظران لئلعتماد عمى الترقيـ الخطي، ما أدل إلى غياب تجانس 
كحدة المدكنة كصعكبة عممية  التكييؼ مع التعديبلت المتكررة التي تفرضيا العمميات الجديدة أم التغيير 

 3.في نشاط الدكلة
      إضافة إلى صعكبة تجميع المعمكمات المحاسبية ككف أف مدكنة الحسابات ال تتماشى مع تقنية 

المحاسبة الجديدة لمعالجة المعمكمات فيي تتطمب كجكد نظاـ لئلعبلـ األلي يعمؿ عمى تجميع مختمؼ 
معطيات محاسبية المتكاجدة عبر كؿ مراكز التسجيؿ المحاسبي، ككف أف عممية التجميع في أغمبية 
األحياف ال تتـ في الكقت المحدد ما يؤدم إلى تعذر الحصكؿ عمى كؿ المعمكمات كمنو عدـ إتخاذ 

القرارات المناسبة، كىذا يقؼ عائؽ في كجو عقمنة كترشيد النفقات العمكمية ككذا التسيير الفعاؿ لمعممية 

                                                
 .109 ، مرجع سبق ذكره، ص، آفاق إصالح نظام المحاسبة العمومٌة الجزائري، الخاص بتنفٌذ العملٌات المالٌة للدولةزهٌر شالل، 1

م، على الساعة 2019ـ05ـ02مولود بوقزواطة ، رئٌس مكتب المدٌرٌة الفرعٌة للمنازعات ،المدٌرٌة العامة للمحاسبة،بوزارة المالٌة، ٌوم  2

10:40. 

مداخلة فً المحور الوطنً، جامعة بسكرة، ، م2002_م2003واقع إصالح المحاسبة العمومٌة فً الجزائر خالل الفترة عبد السمٌع روٌنة ، 3

 .5كلٌة العلوم اإلقتصادٌة،التجارٌة، قسم التسٌٌر، ص
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العامة، ككذلؾ تعقيد كصعكبة استغبلؿ النتائج كالكثائؽ المحاسبية حيث تتميز مجمؿ الكثائؽ المحاسبية 
بالتعقيد كعدـ سيكلة استغبلليا بسبب اإلعتماد عمى الحسابات العامة التي تمخص مجمؿ الييئات المنفذة 

 1.دكف التطرؽ إلي تفاصيميا 
 تجدر اإلشارة إلى أف اإلطار المحاسبي :حتمية االستجابة لممعايير الدولية المحاسبية .2

كالمحاسبة العامة بو نقائص ال تتماشى مع شركط دخكؿ الجزائر في اتفاقيات كعبلقات مع عدة دكؿ 
كمنظمات دكلية، كمنو فالجزائر مجبرة عمى االستجابة لممعايير الدكلية في مجاؿ المحاسبة العمكمية ؛ 
ككف أف ىذه المعايير مف شأنيا تكحيد لغة التخاطب ما يسمح بإجراء مقارنات بيف مختمؼ الدكؿ عمى 
عكس اإلطار المحاسبي الذم يستعصي إدماج محاسبة الدكلة ضمف المحاسبة العالمية، كالتي تعد أحد 

أىـ كسائؿ المقارنة الدكلية، كمنو فإستجابة الجزائر ليذه المعايير كانت كفؽ تجنيد المديرية العامة 
ـ، فكج عمؿ مككف مف إطارات إضافة إلى اإلعتماد عمى المخابرات 1995منذ سبتمبر  DGCلممحاسبة 

الفرنسية عف طريؽ زيارة ىذا الفكج لمديرية المحاسبة المالية الفرنسية في فرنسا كاالستعانة بخبراء مف 
البنؾ العالمي  كصندكؽ النقد الدكلي لمعمؿ عمى اإلنتقاؿ مف محاسبة الصندكؽ إلى محاسبة الذمة كانتيى 

 .ـ2003عمؿ ىذا الفكج بتقديـ مشركع المخطط المحاسبي لمدكلة كالذم ُشرع في اختباره في 
 نظران لتعدد جذكر التسيير العمكمي :ضرورة إحترام المبادئ األساسية لمتسيير العمومي الجديد  .3

القانكف العاـ، اإلقتصاد العمكمي بالدرجة األكلى، عمـ اإلجتماع، كالعمـك : الجديد كمصادره التي تتمثؿ في
 2.السياسية ،إال أف التسيير بعد أف كاف مرتبط بالشرعية أم اإلرتباط بالقانكف أصبح مرتبط بالفعالية 

       كمنو فمقد شيد النظاـ المحاسبي في الجزائر إصبلحات جذرية مست طبيعة كخصكصية الممارسة 
المحاسبية لممحاسبة الصادرة عف مجمس معايير المحاسبة الدكلية في ظؿ ظاىرة العكلمة مع تكجو الجزائر 
نحك إقتصاد السكؽ، أصبح عمى الدكلة التعامؿ كعكف إقتصادم يمتـز بكؿ القكاعد ك األليات التي تحكـ 

 .إلخ...األعكاف األخرل، لتخضع بذلؾ إلى قانكف العرض كالطمب، القانكف التجارم 

                                                
أطروحة ، (IPSAS)دراسة وتقٌٌم نظام المحاسبة العمومٌة فً الجزائر على ضوء المعاٌٌر المحاسبٌة الدولٌة فً القطاع العام نادٌة مغنً، 1

إدارة أعمال : كلٌة العلوم االقتصادٌة والعلوم التجارٌة وعلوم التسٌٌر، تخصص: 3جامعة الجزائر )نٌل شهادة دكتوراه فً علوم التسٌٌر،

 .152، 151، ص،ص، (م2017/م2016،

 .7 ،6عبد السمٌع روٌنة، مرجع سبق ذكره، ص، ص، 2
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       فالتكيؼ مع ىذه المتغيرات الجديدة، كىذا ما فرض عمى الدكلة تغيير نظاميا المحاسبي مف أجؿ 
تكفير جياز يضمف قياس المردكدية كالفعالية، كىك ماال تكفره مدكنة الحسابات الحالية لقصكرىا عمى 

 .إعطاء نظرة متكاممة عمى كضعية ذمة الدكلة كتطكرىا

 كما أف دخكؿ الجزائر في اتفاقيات كعبلقات مع عدة دكؿ كمنظمات دكلية، مثؿ البنؾ 

العالمي كصندكؽ النقد الدكلي، كضعيا أماـ حتمية االستجابة إلى المعايير الدكلية في مجاؿ المحاسبة 
العمكمية التي تعمؿ عمى إيجاد لغة مكحدة تسمح بإجراء مقارنات بيف مختمؼ الدكؿ كىك ماال يسمح بو 

 .اإلطار المحاسبي الحالي

كما أف إصبلح اإلطار المحاسبي لمدكلة ييدؼ إلى ترشيد كعقمنة تسيير األمكاؿ العمكمية، كبعد أف 
أظيرت مدكنة حسابات الخزينة قصكرىا، فقامت الحككمة بمحاكلة إصبلح النظاـ المحاسبي كالتحضير 
لمشركع مخطط محاسبي جديد لمدكلة يستجيب لمتطمبات المحيط الدكلي اإلقتصادم كالمرتبط بمبادئ 

 .المناجمنت العمكمي الجديد

 1:عرض مشروع إصالح وتطوير نظام المحاسبة العمومية في الجزائر (2

      مع تطكر نشاط الدكلة كالحاجة إلى أدكات فعالة لمرقابة عف األداء كتحقيؽ الشفافية كضركرة تكفير 
أدكات المسائمة عف الكفاءة في تسيير المكارد العمكمية، أصبح مف الضركرم تطكير نظاـ محاسبة 

الخزينة لمرفع مف جكدة البيانات كالقكائـ المالية الحككمية، كالتي يجب إعادة صياغة مضمكنيا كطريقة 
 .عرضيا 

     في ظؿ عممية إصبلح مؤسسات الدكلة، قامت كزارة المالية مف خبلؿ المديرية العامة لممحاسبة التي 
قامت بتشكيؿ لجنة عمؿ تشمؿ أخصائييف محمييف كدكلييف في ميداف المحاسبة العامة مف أجؿ عرض 

مشركع إصبلح محاسبة الخزينة العمكمية كاالستفادة مف خبرات الدكؿ المتقدمة في ىذا الشأف خاصة التي 
صبلح كعصرنة نظاـ المحاسبة حيث يصبح  ليا نظاـ محاسبي متشابو مع النظاـ الجزائرم كىذا لتطكير كا 

أداة فعالة لتحقيؽ الرشادة كاإلقتصاد في تسيير المكارد العمكمية كتحقيؽ الشفافية كاإلفصاح الشامؿ 
 .كالدقيؽ عف النشاط الحككمي المالي كىك ماتقكـ عميو مقاربة المناجمنت العمكمي الجديد

                                                
183 مرجع سبق ذكره، ص، آفاق إصالح نظام المحاسبة العمومٌة الجزائري، الخاص بتنفٌذ العملٌات المالٌة للدولة، زهٌر شالل، 1  
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     فبإشراؼ المديرية العامة لممحاسبة العمكمية قامت لجنة العمؿ السالفة الذكر في إعداد مشركع تعميمة 
" المخطط المحاسبي لمدولة"عامة تتضمف مدكنة حسابات جديدة لقيد العمميات المالية لمدكلة تحت عنكاف

، بعد المصادقة عميو مف طرؼ الييئات "مدونة حسابات الخزينة العمومية"كالذم مف شأنو تعكيض 
 .المختصة

     فشرعت كزارة المالية في تطبيؽ مشركع إصبلح لنظاـ المحاسبة العمكمية تيدؼ إلى إعداد مشركع 
مخطط محاسبي جديد لمدكلة ؛ فيسعى مشركع إصبلح المحاسبة العمكمية في الجزائر إلى كضع إطار 
محاسبي خاص بالعمميات المالية لمدكلة لتدارؾ نقائص مدكنة حسابات الخزينة العمكمية التي تعاني مف 
عدادىا عمى األساس النقدم، كالتي ال تسمح  محدكدية البيانات التي يمكف استخراجيا مف القكائـ المالية كا 

 .بعرض مجمؿ عناصر الخدمة المالية لمدكلة 

تطبيؽ االستحقاؽ في المحاسبة :      كما يقـك مشركع إصبلح المحاسبة العمكمية عمى السعي إلى
العمكمية في الجزائر مف خبلؿ إنشاء نظاـ معمكماتي محاسبي فعاؿ، يسمح بسرعة تقديـ البيانات المالية 
الدقيقة كفي آجاؿ معقكلة لممسؤكليف حكؿ مجمؿ أصكؿ كخصـك الدكلة، كعرض نتائج تنفيذ قانكف المالية 
كالكضعية المالية لمخزينة العمكمية مف أجؿ إتخاذ القرارات اإلقتصادية كتكظيفيا ألغراض المساءلة كتقييـ 

األداء، حيث تستخرج ىذه المعمكمات بصفة مباشرة مف سجبلت المحاسبة دكف المجكء إلى السجبلت 
 .اإلحصائية كما كاف معمكالن بو في النظاـ القائـ عمى مدكنة مجمكعة حسابات الخزينة العمكمية

      فحدد مشركع التعميمة العامة لممخطط المحاسبي لمدكلة أىداؼ إصبلح نظاـ المحاسبة العمكمية في 
تكفير إجراءات _.تدفؽ معمكماتي دقيؽ كمكثكؽ عمى كؿ نشاطات الدكلة المحاسبية العمكمية_:الجزائر

سرعة _ .فعالة لمرقابة عمى تسيير المكارد العمكمية لضماف الرشادة كمشركعية العمميات المالية لمدكلة
تقديـ القكائـ المالية في آجاليا المعقكلة كعرض المعمكمات ذات الصفة السيمة لمقراءة إضافة إلى أنيا 

معرفة ممتمكات الدكلة بمختمؼ مككناتيا ما يسيؿ الرقابة كالمتابعة قيد _. تمبي حاجيات متخذم القرار
إمكانية تحديد تكمفة الخدمات العمكمية، كتحديد النتائج السنكية كتقييـ فعالية أداء _.العمميات المالية لمدكلة

 1.نشاط اإلدارة
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كلكي تتحقؽ ىذه األىداؼ تـ تبني مفاىيـ كنظاـ المحاسبة في القطاع الخاص كمحاكلة تكييفيا مع 
 .خصكصيات النشاط ككحدات القطاع العاـ كىي ما يقكـ عميو المناجمنت العمكمي الجديد

 مراحل تطبيق مشروع إصالح نظام المحاسبة العمومية : 

      مشركع إصبلح كتطكير نظاـ المحاسبة العمكمية في الجزائر محكر رئيسي في برنامج كزارة المالية 
 :ككاف تطبيقو كفؽ مراحؿ ىي

  ـ، بإشرؼ المديرية العامة 1995ـ، تـ االنطبلؽ في إعداد المشركع منذ سنة 1995في سنة
لممحاسبة العمكمية التي قامت بتعييف لجنة مختصة لئلشراؼ عمى ىذا المشركع بالتعاكف مع خبراء مف 

البنؾ الدكلي كصندكؽ النقد الدكلي كالمديرية العامة لممحاسبة العمكمية لكزارة المالية لفرنسا مف أجؿ 
اإلستفادة مف التجربة الفرنسية في ىذا المجاؿ حيث شرعت في التحضير لمشركع المخطط المحاسبي 

كاإلعداد لمشركع محاسبي يسمح باالنتقاؿ مف نظاـ ، Plan comptable de l’Etat (PCE)لمدكلة 
محاسبة الصندكؽ إلى نظاـ محاسبة الذمة؛ كالذم ييتـ بالتقييد المحاسبي لمممتمكات الدكلة العقارية 

ـ، الذم 1997أفريؿ 23تـ تصميـ المشركع كالصادقة عميو مف طرؼ مجمس الحككمة في . كالمنقكلة 
فتمت . أكصى بالشركع بإنجازه ضمف مداكالت تجمع مختمؼ األطراؼ المعنية عمى المستكل الكطني

، (PCE)إنجاز مشركع المخطط المحاسبي لمدكلة_: برمجت مجمكعة مف األعماؿ التي تتمثؿ فيما يمي 
بالتركيز عمى نظاـ ترقيـ الحسابات كطريقة تصنيفيا ضمف األصناؼ العشرة لمشركع المخطط لجعميا 

إعداد الجداكؿ المرفقة حيث تضـ ىذه األخيرة _. أكثر تبلءمان مع نشطات الدكلة كالتغيرات الحاصمة عمييا
. بالنسبة لكؿ حساب مف مدكنة حسابات الخزينة أك مشركع المخطط المحاسبي كالحساب المرفؽ لو

إعداد مشركع التعميمة التي تضمف دخكؿ مشركع المخطط حيز التطبيؽ كالذم يشمؿ عمى الطرؽ ك _
 1.القكاعد العامة لعمؿ حسابات المخطط إلى جانب التسجيؿ المحاسبي لمعمميات المالية 

 ـ، في إختبار حسابات المخطط المحاسبي الجديد لمدكلة المكافقة 2000جكيمية 09شرع إبتداءان مف
بكمرداس، )لحسابات المدكنة لمخزينة عمى مستكل الخزينة الكالئية لستة كاليات ُأخذت كعينة لئلختبار كىي

 2.(تيبازا، تيزم كزك،بجاية، غرداية،ميمة

                                                
 .152،153نادٌة مغنً، مرجع سبق ذكره، ص،ص، 1

 .5،ص،(م2002وزارة المالٌة،: الجزائر) اإلتصال المهم حول اإلصالح المحاسبً للدولة،المدٌرٌة العامة للمحاسبة،  2
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      ككذا تطبيقو بصفة تجريبية في ستة ككبلت مالية، ككالتيف ماليتيف لمضرائب، ككالتيف ماليتيف 
كبعد إختبار مشركع المخطط المحاسبي لمدة سنة عمى مستكل . لمجمارؾ، ككالتيف ماليتيف لؤلمبلؾ

إختبار _: الكاليات الستة، ثـ تعميمو بصفة تدريجية كتجريبية ليشمؿ كؿ كاليات الكطف كذلؾ مف أجؿ 
المشركع في مجاؿ عمميات التحصيؿ كالدفع ككذا تسجيؿ الحقكؽ المثبة لمدكلة عمى مستكل الخزينة 

إدراج أنظمة اإلعبلـ اآللي المكيفة _. الكالئية كالككاالت المالية ككذا العكف المحاسبي المركزم لمخزينة
تكييؼ المعكمات المحاسبية لمكثائؽ المحاسبية ككذا _. مع قكاعد المخطط المحاسبي الجديد لمدكلة

  1الميزاف الشيرم مع جديد المخطط المحاسبي لمدكلة
 ـ في إصبلح المخطط المحاسبي 2001 باشرت كزارة المالية سنة :النظام المحاسبي المالي الجديد

؛ يتمثؿ ىذا اإلصبلح في تطبيؽ المؤسسات الجزائرية " النظاـ المحاسبي المالي"الكطني الذم نجـ عنو 
لممعايير المحاسبية الدكلية المطبقة في بمداف اإلتحاد األركبي حيث دخؿ ىذا النظاـ المحاسبي المالي 

ـ 2007 نكفمبر 25 المؤرخ في سنة 11_07ـ، بمكجب القانكف رقـ 2010حيز التنفيذ في سنة 
المعدؿ، كالمرسكميف المتضمنيف اإلطار التصكرم كالمعالجة اآللية لمسؾ المحاسبة عمى التكالي، بالقرار 

المتضمف قكاعد تقييـ مدكنة الحسابات ك تقييدىا محاسبيان، كقد شيد ىذا النظاـ ثبلث تطكرات تتمثؿ 
 : في
إختيار التسيير كفؽ قاعدة تصكرية كمبادئ معتمدة في اإلقتصاد العالمي كتقديـ معمكمات دقيقة _

إيضاح المبادئ كالقكاعد الكاجب تقكد التسجيؿ المحاسبي _. كمكثكقة عف الكضعية المالية المؤسسات
لممعامبلت كتقييميا ككذا إعداد الكشكؼ المالية مما سيحد مف مخاطر التبلعب اإلرادم كالبلإرادم 

تخاذ القرار مف طرؼ المستثمريف إمكانية تطبيؽ نظاـ معمكمات _ . بالقكاعد كسيسيؿ تدقيؽ الحسابات كا 
  2.مرتكز عمى المحاسبة المبسطة مف قبؿ الكيانات الصغيرة 

 يعتمد مشركع عصرنة نظاـ :عصرنة نظام المحاسبة العمومية بما يتالءم مع عصرنة الموازنة 
إعداد الحسابات المستقبمية كفقان لممعايير _: المحاسبة العمكمية عمى مجمكعة مف المبادئ تتمثؿ فيما يمي 

المحاسبية الدكلية لمقطاع العاـ؛ يقكـ ىذا المبدأ عمى إعادة صياغة عناصر حسابات الدكلة لمنظاـ 
المحاسبي كفؽ متطمبات المعايير المحاسبة الدكلية لمقطاع العاـ مف أجؿ كضع نظاـ محاسبي يتسـ 

إعداد البيانات المالية كفقان لمبادئ المحاسبة عمى أساس : تطبيؽ مبدأ االستحقاؽ_.بقكاعد محاسبية دكلية 

                                                
.145نادٌة مغنً مرجع سبق ذكره،ص، 1  

.147وزارة المالٌة، مرجع سبق ذكره،ص 2  
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االستحقاؽ في تسجيؿ المعامبلت المالية لمدكلة مف حيث اإليرادات كالنفقات في نياية كؿ سنة كالتي 
يقكـ ىذا المبدأ عمى الربط بيف : الربط بيف المكازنة كالنظاـ المحاسبي لمدكلة_. تجسد حسابات المكازنة

عناصر المكازنة كحسابات النظاـ المحاسبي كتحميؿ االنحرافات المكجكدة بيف نتائج المحاسبة العمكمية 
إعادة _. كحسابات المكازنة في نياية كؿ سنة مف أجؿ إعطاء الشفافية أكبر لنظاـ المحاسبة العمكمية

ترشيد ىيكؿ بيف المحاسبيف العمكمييف في المسائؿ : تنظيـ شبكات المحاسبة في تحصيؿ الضرائب
الضريبية أمر أساسي لتنفيذ إصبلح نظاـ المحاسبة كىذا عف طريؽ إعادة تنظيـ شبكات المحاسبة إلعداد 
نشاء حسابات  البيانات المالية كفؽ المعايير المحاسبية، مف أجؿ تحقيؽ الجكدة ك مكثكقية المعمكمات، كا 

، الذم يتطمب معرفة ىيكمة المحاسبة الستخداميا في المجاؿ الضريبي كخاصة الضرائب "اليدؼ"يسمى 
 1.(الضرائب ك الجمارؾ)التي تجمعيا مختمؼ الشبكات العامة لممحاسب 

السبب الرئيسي لتطبيؽ المعايير المحاسبية الدكلية يتمثؿ في تطكر األسكاؽ المالية :" كمنو نستنتج أف
 2."العالمية كتداخميا كتبعيتيا مما أدل إلى ضركرة تكحيد القكاعد المحاسبية عمى المستكل الدكلي

 IAS كتتمثؿ في المعايير الصادرة عف مجمس معايير المحاسبة الدكلية بمنيجية الترتيب العددم، حيث أف
 13 يحتكم عمى IFRS ثـ بدأت المعايير المسماة 41 معيار أم  يتكقؼ عند المعيار 41 يحتكم 

معيار، كبناءان عمى ىذه المعايير المتعمقة بالقطاع الخاص ظيرت معايير المتعمقة بالقطاع 
  IPSAS.3العاـ

كىك   IPSASلمقطاع العاـ   IASBكصدرت المعايير الجديدة عف مجمس المعايير المحاسبية الدكلية
ـ ُأدخمت تغييرات أساسية لتقكية 2001لجنة دائمة تابعة لئلتحاد الدكلي لمراجعي الحسابات، ففي سنة 
  4.استقبلؿ كشرعية كجكدة عممية كضع المعايير الدكلية لممحاسبة 

 

 
                                                

 .         5ـ 3،ص ـ ص ـ (م2007وزارة المالٌة، مدٌرٌة المحاسبة العامة، : الجزائر) مشروع هندسة محاسبة الدولة،وزارة المالٌة، 1

 .44،ص، (م2010متٌجة للطباعة، : الجزائر) ،المحاسبة المالٌة  ومعاٌٌر المحاسبة الدولٌةمحمد بوتٌن، 2

دار الهدى للطباعة : الجزائر)  المحاسبة المالٌة طبقاً للنظام المحاسبً المالً الجزائري،مسعود صدٌقً،محمد حسان بن مالك، عالء بوقفة،3

 .78، ص،(م2014والنشر والتوزٌع، 

 1 معاٌٌر المحاسبة الدولٌة والمعاٌٌر العربٌة المتوافقة معها حاالت عملٌة محلولة معاٌٌر المحاسبة الدولٌة من طارق عبد العال حماد،4
 .17،ص، (م2008الدار الجامعٌة، : اإلسكندرٌة) ،31إلى
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 :كتتمثؿ ىذه المعايير كالتالي

  معاييرIAS:Intrenational Accounting Standards  

       عرض القكائـ المالية، المخزكف، قائمة التدفقات النقدية، األحداث البلحقة لتاريخ الميزانية، عقكد 
اإلنشاء، الضرائب عمى النتيجة، التثبيتات المادية، عقكد اإليجار،نكاتج األنشطة العادية، منافع 

المستخدميف، محاسبة اإلعانات الحككمية كاإلفصاح عف المساعدات الحككمية، أثار التغيرات في أسعار 
صرؼ العمبلت، تكاليؼ االقتراض، اإلفصاح عف األطراؼ ذات العبلقة، المحاسبة كالتقرير عف برامج 

التقاعد، المحاسبة كالمساىمة في المؤسسات الحميفة، المعمكمات المالية في اإلقتصاديات  ذات التضخـ، 
المساىمة في المؤسسات المساعدة، األدكات المالية اإلفصاح كالعرض، حصة السيـ مف األرباح، التقارير 

المالية المحمية، قيمة األصكؿ، مخصصات الخصـك كاألصكؿ المحتممة، األصكؿ غير المممكسة، 
 1.األدكات المالية محاسبتيا كقياسيا،االستثمارات العقارية، الزراعة

 .كما تجدر اإلشارة إلى أف ىناؾ معايير تـ استبداليا كمعايير تـ حذفيا

  معاييرIFRS :International fenancial Reporting Standards  
 المعايير الدولية لمتقارير المالية

       تبني المعايير الدكلية لمتقارير المالية ألكؿ مرة، المدفكعات عمى أساس األسيـ، تجميع المؤسسات، 
عقكد التأميف، األصكؿ غير المتداكلة المحتفظ بيا بغرض البيع كالعمميات المتكقفة، استكشاؼ كتقكيـ 

المكارد الطبيعية، األدكات المالية المعمكمات الكاجب اإلببلغ عنيا، القطاعات التشغيمية، األدكات المالية 
اإلعتراؼ كالقياس، البيانات المالية المكحدة، الترتيبات المشتركة، اإلفصاح عف المصالح في المنشآت 

 2.األخرل، القياس كفؽ القيمة العادلة

 عف IPSASكىذه المعايير تتعمؽ بالقطاع الخاص كتـ تبنييا إلصدار معايير جديدة متعمقة بالقطاع العاـ 
ىك لجنة دائمة تابعة لئلتحاد الدكلي لمراجعي الحسابات كيمثؿ أكثر مف )طريؽ مجمس المعايير الدكلية 

 .بمد120 ىيئة عضك في 160
                                                

1 Journal officiel de l’Union Européenne,reglement(ce)N°1725/2003de la comission du 29/09/2003,portant 
adoption de certaines normes comtables internationales,13/10/2003. 
2 Jawhar DENGIR,les normes internationale ,d’information financière,commissaire aux comptes membre de 
compagnie des comptables de Tunisie,p,p,3,4 .  
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 معاييرIPSAS  :International public sector Accounting Standards 
Board 

      حيث يتميز نظاـ المعايير الجديدة بمصداقية كجكدة رفيعة ككف أف المعايير المحاسبية ُأعدت 
بطريقة مستقمة تقـك عمى عممية محكمة مدعكمة مف الحككمات كالييئات المحاسبية المحترفة كمنظمات 

التنمية الدكلية مثؿ البنؾ الدكلي كاألسيكم لمتنمية كمنظمة التعاكف كالتنمية في الميداف اإلقتصادم 
كصندكؽ النقد الدكلي كالمجمس الدكلي لممعايير المحاسبية كالمنظمة الدكلية لممؤسسات العميا لمرقابة 

رقابة كشفافية المستندات عمى المستكل الداخمي بالنسبة إلى _:كالمحاسبة كمف أىـ ما تفيده ىذه المعايير 
كجكد معمكمات معززة كمنسقة عف التكاليؼ كاإليرادات مف شأنيا أف تدعـ _. جميع األصكؿ كالخصـك 

مكانية المقارنة بيف البينات المالية _. حككمة المؤسسات العمكمية بطريقة أفضؿ  التحسيف كاإلتساؽ كا 
 1.عمى أساس زمني كبيف مختمؼ المنظمات كالدكؿ أينما كجدت

       كمنو تـ اإلنتقاؿ مف محاسبة الصندكؽ إلى محاسبة الذمة المالية المثبتة في العديد مف الدكؿ ما 
 :أدل إلى تقدـ الدكؿ في تطبيؽ ىذه المعايير عمى دكؿ أخرم كفقان ألرع مستكيات 

 يشمؿ كؿ مف كندا، نيكزلندا، الكاليات المتحدة األمريكية، يعني الدكؿ األكثر  : المستوى األول
 .تقدما في تطبيؽ المعايير الدكلية في المحاسبة العمكمية

 يشمؿ كؿ مف فرنسا كبريطانيا كالكياف الصييكني يعني الدكؿ التي قامت بإعداد : المستوى الثاني
 .ـ2006مخطط المحاسبي مكافؽ لممعايير الدكلية في 

 يشمؿ كؿ مف باكستاف، أفغانستاف، لبناف، النركيج، أندكنسيا، منغكليا، يعني : المستوى الثالث
 .الدكؿ التي شرعت في إعداد مشركع مخطط محاسبي مكافؽ لممعايير الدكلية

 يشمؿ الجزائر، كينيا، ألباني، كاليند كىذه الدكؿ أخذت باإلنتقاؿ لممعايير الدكلية : المستوى الرابع
الجديدة انطبلقان مف ضغط أك تشجيع مف صندكؽ النقد الدكلي أك البنؾ العالمي لضماف مراقبة شفافة 

 2.لؤلمكاؿ

                                                
جمعٌات الدول األعضاء فً : جنٌف )،(IPSAS)اإلنتقال إلى المعاٌٌر المحاسبٌة الدولٌة للقطاع العاموٌبو المنظمة العالمٌة للملكٌة الفكرٌة، 1

 .2،3م،ص،ص،2007 أكتوبر 03 سبتمبر إلى 24 من43الوٌبو، سلسلة اإلجتماعات 

متطلبات تطبٌق المحاسبة العمومٌة فً الجزائر وفق معاٌٌر المحاسبة العمومٌة للقطاع " خلف هللا بن ٌوسف، قوٌدرمعاش، 2

 .284جامعة زٌان عاشور الجلفة،ص،31مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانٌة، دراسات إقتصادٌة،،"(IPSAS)العام
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عرض القكائـ المالية، قائمة التدفقات النقدية، أثار التغيرات في أسعار صرؼ العمبلت، : كمنيا ما يمي
تكاليؼ اإلقتراض، المحاسبة كالمساىمة في المؤسسات الحميفة، المعمكمات المالية في اإلقتصاديات ذات 

 1.الخ...التضخـ، المخزكف، عقكد اإليجار، االستثمارات العقارية، التثبيتات المادية 

 (IPSAS)معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام: ( 06)الجدول رقم 

 

اسم المعيار المحاسبي الدولي  رقم المعيار 
 لمقطاع العام

رقم 
 المعيار

اسم المعيار المحاسبي الدولي 
 لمقطاع العام

 
01 

 أصكؿ ثابتة 17 عرض القكائـ المالية

 معمكمات حكؿ القطاعات  18 التدفؽ النقدم 02
األخطاء كالتغيرات في السياسات  03

 المحاسبية
المؤكنات، الخصـك المحتممة  19

 كاألصكؿ المحتممة
 المعمكمات عف األطراؼ ذات العبلقة 20 آثار التغيرات في العمبلت األجنبية 04
إنخفاض قيمة األصكؿ غير المكلدة  21 تكاليؼ اإلقتراض 05

 لمنقد
المعمكمات المالية حكؿ القطاع  22 البيانات المالية المكحدة  06

 الحككمي
 اإليرادات غير التبادلية 23 المحاسبة عف االستثمارات   07

                                                
1 IFAC International federation of accoutints ,information générales sur la fédération international des 

comptables,normes comptable internationales pour le secteur public,01 janvier2005,p – 24 . 
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 األصكؿ غير مممكسة 31 اإلفصاح كالعرض: األدكات المالية 15
 ترتيبات االمتيازات المشتركة 32 استثمارات عقارية 16

 .287 بف يكسؼ خمؼ اهلل، قكيدر معاش، مرجع سبؽ ذكره،:المصدر

معيار محاسبي حككمي دكلي بغرض 32أصدر مجمس معايير المحاسبة الحككمية الدكلية ؛ : التعميق
عداد القكائـ المالية  .تنظيـ عمميات إثبات القيكد المحاسبية كالرقابة عمييا كا 

 استراتجية تطبيق المعايير المحاسبية الدولية في الجزائر: 

 : تعمؿ الجزائر عمى تبني استراتجية تطبيؽ المعايير تبعان لدرجة التطبيؽ المبينة كما يمي

 المعايير المعمكؿ بيا في ظؿ ظركؼ معينة 

 المعايير المعمكؿ بيا دكف قيد أك شرط 

 المعايير التي البد مف تأجيؿ تنفيذىا

 .المعايير التي يتعيف استبعادىا

      تحاكؿ الدكلة كخطكة أكلى في إطار اإلعتماد عمى المعايير الدكلية لمقطاع العاـ لمتركيز عمى 
المعايير التي تتكافؽ مع البيئة الداخمية لمدكلة حتى تتمكف مف تطبيقيا في إنتظار تييئة البيئة البلزمة 

عرض معمكمات الميزانية في القكائـ  24 البيانات المالية عمى االستثمارات  08
 المالية

 منافع المكظفيف 25 المنتجات غير التبادلية 09
إعداد التقارير المالية في  10

 اإلقتصاديات ذات التضخـ المرتفع
 إنخفاض قيمة األصكؿ المكلدة لمنقد 26

 الزراعة  27 عقكد اإلنشاءات 11
 العرض: األدكات المالية 28 المخزكف  12
 اإلعتراؼ كالقياس: األدكات المالية 29 عقكد اإليجار 13
 اإلفصاحات: األدكات المالية 30 األحداث بعد إنتياء تاريخ االقفاؿ 14
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لتطبيؽ المعايير األخرل ،كينحصر إىتماـ الجزائر بالمعايير العامة التي تحدد إلتزامات اإلببلغ أك التعامؿ 
 :مع العمميات السيادية في الحسابات الرئيسية كنكعية االستحقاؽ كتشمؿ ىذه المعايير

يحدد المفاىيـ التي يعتمد عمييا نظاـ المحاسبة كفؽ أربع قكائـ مالية إلعطاء : القكائـ المالية:1المعيار 
االستثمارات المادية كالغير مادية، )جدكؿ األصكؿ : صكرة ذات مصداقية لحسابات الدكلة كتتمثؿ في

الديكف المتعمقة بالرسـك كالتحكيبلت، الخصـك غير )، جدكؿ الخصـك (...المخزكنات، الحقكؽ المثبتة
 .، جدكؿ التدفقات النقدية، الكضعية المالية(...تجارية

تعمؿ الجزائر في إطار تطبيؽ ىذا المعيار لتكفير المعمكمات المالية كسيكلة : التدفقات النقدية: 2المعيار
 .إنتقاليا بيف مختمؼ اإلدارات العمكمية، إعتماد النمكذج كفقان لمتطمبات المعايير المحاسبية الدكلية 

تعمؿ الجزائر عمى تعييف اليدؼ لتطبيؽ مصطمح :  اإليراد الناتج عف عمميات غير التبادؿ:23المعيار
ىذا المعيار مف خبلؿ تتبع الحقكؽ المثبتة لجميع الحقكؽ الجبائية في تنظيـ استحقاقات جميع المطالبات 
الضريبية التي تخضع إلصدار العائدات، كيقكـ ىذا المعيار عمى الرقابة عمى مختمؼ التحكيبلت، التنبؤ 

 .بمختمؼ التحكيبلت المحققة، الشفافية في تقييـ التحكيبلت المحققة

تعمؿ الجزائر عمى تعييف اليدؼ كلتطبيؽ :  عرض المعمكمات المتعمقة بالميزانية في اإلببلغ :24المعيار
ىذا المعيار، مف خبلؿ نشر مكجز لنتائج لتنفيذ الميزانية كعرضيا في القكائـ المالية كتقديـ كؿ 

المبلحظات المتعمقة بالحسابات المالية في الممحؽ، اإلفصاح بيف المحاسبة لمحسابات العامة لمدكلة 
 .كالمحاسبة المتعمؽ بالميزانية كتحميؿ االنحرافات 

تقييم مشاريع اإلصالح المحاسبي المتعمقة بالموائح القانونية والجوانب التسييرية في : المطمب الثالث
 وزارة المالية

      تمت عممية تقييـ المشاريع بناءان عمى األسئمة المكجية إلى أعكاف المديرية العامة لممحاسبة ؛ فيناؾ 
 .أسئمة تمت اإلجابة عنيا كالبعض األخرل لـ تتـ اإلجابة عنيا

  ًتجدر اإلشارة إلى أف القانكف العضكم :17ـ84 ومقارنتو بالقانون 15ـ18تقييم القانون :  وال 
 جاء نتيجة الستصاغة الجزائر لمنصكص القانكنية مف خبلؿ التأثر بما يحدث في الدكؿ األجنبية 15ػ18

 يشبو كثيران القانكف العضكم الفرنسي بدرجة 15ػ18كعمى رأسيا فرنسا حيث نرل أف القانكف العضكم 
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كبيرة مف حيث اإلعداد كفترة التنفيذ كالمبادئ التي يقكـ عمييا، فنرل أف القانكف الفرنسي ُأصدر 
ـ المتعمؽ بقانكف المالية، كلـ يتـ تنفيذه إلى 2001 أكت 02 المؤرخ في 692ـ2001ـ رقـ 2001في

 1.ـ 2006غاية 
ـ، كىذا يشبو بكثير الكضع في الجزائر مف 2001ـ إلى 1959إضافة إلى ذلؾ طكؿ مدة إعداده مف 

ـ كفي الجزائر مف 2006ـ إلى 2001ـ، إضافة إلى مدة التنفيذ في فرنسا مف 2018ـ إلى غاية 1984
ـ، ىذا مف جية أما مف جية أخرل ىناؾ مف يرل أف التطكر يككف بطريقة طكيمة 2023ـ إلى 2018

صبلح نمط  المدل كما أ، المجاؿ المالي لمدكلة مجاؿ حساس كمنو ليس في ليمة ك ُضحاىا يمكف تغيير كا 
التسيير في اإلدارة المالية، كما أف المدة التي تبدأ مف إصدار إلى تنفيذ القانكف ىي مدة معتبرة التي يمكف 

 الذم يحمؿ في طياتو مبادئ 15ػ18فييا تحسيف كتنسيؽ األنظمة الداخمية لممديريات بما يتكافؽ كمبادئ 
المناجمنت العمكمي الجديد، إضافة إلى إمكانية تككيف كتدريب كتأىيؿ الكفاءات كالبيئة المحيطة لتطبيؽ 

 .ىذا القانكف العضكم بفعالية ك بحذافره
ومن  ىم األىداف التي يصبو إلييا القانون العضوي حسب ما تطرق إليو السيد باي عبد الباقي  ن 

 :  عمى  نو يتضمن ما يميLOLF  15ـ18القانون العضوي
 إعطاء صبلحية أكبر لمبرلماف مف خبلؿ الدكر الرقابي الذم يقـك بو خاصة الرقابة عمى :الرقابة 

 .النتائج
 تككف الميزانية معدة حسب السياسة العامة لمحككمة كمبنية عمى إعتمادات غير مفصمة :المرونة 

مف  (المناجير)كقابمة لمتحكيؿ، ككذلؾ تككف الميزانية مبنية حسب األكلكيات كتمنح حرية أكبر لممسير 
 .خبلؿ مركنتيا كقابمية التحكيؿ

 بحيث أف النظاـ المحاسبي الذم ُيفرض أف يطبؽ يجب أف يمنح نظرة كاضحة مف :الشفافية 
خبلؿ إعطاء محاسبة تسمح ألم مكاطف أف يككف عمى عمـ أيف يذىب الماؿ العاـ كيعطي مؤشرات 

حقيقية حكؿ مالية الدكلة كممتمكاتيا مف خبلؿ البيانات المالية، جدكؿ التدفقات، السيكلة، حساب 
ىذا مف جية كمف جية أخرل بحكـ تبني المعايير الدكلية المحاسبية تككف ىناؾ شفافية كبيانات ... النتائج

 .حقيقية التي مف خبلليا يمكف المقارنة بيف الدكؿ
 

                                                
1 LOI organique n°2001 _692 du 1°aout2001,relative aux lois de finances, journal officiel de la république 
française, n°12480,pb02 aout2001,P,1. 
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 كما يضمف القانكف العضكم تحسيف كتحكـ في النفقة ككفاءة األداء كنكعية :تحقيق النتائج 
الكصكؿ إلى أثر معيف كىك رضى الزبكف أك المستيمؾ أك المستخدـ، أم )الخدمة التي ُينتظر منيا أثر 

 1.تحقيؽ النتائج بأكبر فعالية كجكدة 

بناءان عمى ما يتضمنو القانكف العضكم كىذا مف خبلؿ  )فحسب رأم بام أف تحقيؽ اإلصبلح المحاسبي
ييدؼ إلى اإلصبلح الميزانياتي   الذم يقاـ كؿ سنة الذم MCIالتقرير الذم قاـ بو في إطار الممتقى 

 كالذم يتمحكر حكؿ ميزانية الدكلة كالتنظيـ المحاسبي، المحاسبة العامة LOLFكالمحاسبي بما يتكافؽ ك
، يتمخص في (لمدكلة، كالذم يشرح كذلؾ التسيير العمكمي لمجانب المالي مف خبلؿ التجربة الفرنسية

 :النقاط التالية 

 إعادة تنظيـ مصالح المديرية العامة لممحاسبة 
  كضع نظاـ معمكمات يسمح بتبادؿ المعمكمات بيف مختمؼ أصحاب المصالح في الكقت الفعمي

لغاء التعامؿ بالكثائؽ المبِررة لممعامبلت   كالمادم كا 
 كضع نظاـ رقابة داخمي فعاؿ 
 تككيف المكظفيف ككؿ األعكاف مف أجؿ تقبؿ التغيير 
  تثميف فريؽ اإلختبار التجريبي، مف خبلؿ 
 تكزيع مجمكعة األفكار التي تكجو كتقكد لمتغيير 
  2.إحتراـ األجندة  التي تـ كضعيا مف أجؿ اإلصبلح  

كما تجدر اإلشارة إلى أنو ال يمكف كضع تقييـ حقيقي لمقانكف العضكم بحكـ أنو لـ يدخؿ بعد حيز 
 .التنفيذ، كما تطرقنا إليو بناءا عمى ما يحتكيو مف مبادئ

o  ًتقييم مشروع إصالح المحاسبة العمومية: ثانيا 

                                                
.    10:30م، على الساعة2019ـ05ـ02عبد الباقً باي،  رئٌس مكتب، المدٌرٌة العامة للمحاسبة،بوزارة المالٌة، ٌوم  1 

2 Abdelbaki Bey,Chef de bureau Réglementation à la direction de la réglementation et 
l’Exécution(DGC),Rapport du mission,MCI,séminaire ayant pour thème « gestion budjétaire copmtable 
de l’Etat en mode LOLF »,1 au 10 Octobre 2018 ,ministère de l’Action et des comptes publics,à 
Paris. 
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      إف الجيكد المبذكلة مف أجؿ إصبلح نظاـ المحاسبة العمكمية لتجسيد المعايير الدكلية لممحاسبة 
العمكمية لـ تكتمؿ نظران لعدة نقائص في اآلليات كالكسائؿ التنظيمية لتطبيقو، ككما سمؼ الذكر عدـ 
دخكؿ القانكف العضكم حيز التنفيذ؛ ففي مرحمة التطبيؽ تظير إمكانية تجسيد استراتجية اإلصبلح 

المحاسبي لمدكلة بما يتكافؽ مع المعايير الدكلية لممحاسبة العامة في القطاع العاـ، كىذا يستمـز إصبلح 
النصكص القانكنية كالتنظيمية التي تنظـ كتحدد اآلليات الحديثة إلجراءات المحاسبة العامة، كما يجب 

تجسيد نظاـ معمكمات فعاؿ مف أجؿ ضماف الشفافية داخميا كخارجيان في المعامبلت المالية كىذا أيضان ما 
يحتكيو القانكف العضكم، كمنو فمقد صرح السيد السعيد بكشكيط رئيس مكتب بمديرية اإلعبلـ اآللي 

مديرية اإلعبلـ اآللي ىي التي تقـك عمى إصبلح كعصرنة النظاـ :"التابعة لممديرية العامة لممحاسبة أف
المعمكماتي بالمديرية العامة لممحاسبة بحكـ أنيا انتقمت مف نظاـ معمكمات غير فعاؿ إلى نظاـ معمكمات 

نظاـ معمكمات الخزينة؛ زىك نظاـ برامجي يحتكم عمى عدة برامج تساعد عمى عممية ( SIT )فعاؿ
برناج المداخيؿ، النفقات، : تحسيف المعمكمات كمتابعة العمميات الحسابية كىذه البرامج ىي ستة 

كىذا مايساعد عمى تحسيف كفعالية النظاـ المحاسبي كتسييؿ . المحفظة، الِمنح، المحاسبة، التحصيبلت 
 1."عمميات المتابعة كالمراقبة عمى العمميات المالية

مف خبلؿ مشركع إصبلح محاسبة العمكمية الذم يقـك عمى تبني المعايير المحاسبية الدكلية لمقطاع 
بحكـ أف المحاسبة العمكمية ىي مجمكعة مف اإلجراءات التقنية كالقانكنية :  نستنتج أف،IPSASالعمكمي 

التي تحكـ العمميات المالية في الدكلة، لذا فيي تستدعي الشفافية إال أف النظاـ المحاسبي لمدكلة كاف 
يعتمد عمى مدكنة حسابات الخزينة التي تعتمد عمى محاسبة الصندكؽ التي تتمثؿ في تسجيؿ النفقات 
كاإليرادات فقط؛ فيي تعد غير منطقية بحكـ أنيا عشكائية تتـ إضافة حسابات كمما استدعت الضركرة 

دكف دراسة نكع الحساب أك كظيفتو كىذا مرتبط بغياب نظاـ معمكمات خاص بالمحاسبة العمكمية لتحميؿ 
يرادات الدكلة مف أجؿ التحكـ فييا، كىذا ما يستدعي اإلنتقاؿ مف محاسبة الصندكؽ إلى  تكاليؼ كا 

محاسبة الدكرة بيدؼ تقريب المحاسبة العمكمية بالمحاسبة الخاصة ؛ أم اإلىتماـ باإلضافة إلى النفقات 
كاإليرادات ذمة الدكلة، كممتمكاتيا كديكنيا كحقكقيا مما يسمح بإعداد الجداكؿ المالية بكؿ شفافية 

كمصداقية التي تعبر عف الكضعية الحقيقية لممتمكات الدكلة، كما تجب اإلشارة إلى أف عدـ فعالية 
المخطط المحاسبي لمدكلة أثناء تطبيقو راجع إلى عدـ اإلنسجاـ بيف اإلصبلح المحاسبي كالمالي الميزاني 

                                                
 .11:10م، الساعة2019ـ05ـ02سعٌد بوشوٌط، رئٌس مكتب مدٌرٌة اإلعالم اآللً، المدٌرٌة العامة المحاسبة، بوزارة المالٌة، ٌوم 1
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ـ، كالمعايير المحاسبية الدكلية لمقطاع العمكمي لذا 2002كعدـ التكافؽ بيف المخطط المحاسبي لمدكلة 
 كىذا لمبحث عف 15ػ18عممت الجزائر عمى إعادة صياغة النظاـ المحاسبي كالميزانياتي مف خبلؿ 

التكافؽ مع بيئة اإلدارة المالية كالمعايير الدكلية المحاسبة مف أجؿ رفع نسبة الرقابة كالشفافية لؤلصكؿ 
كالخصكـ، كجكدة المعمكمات فبحكـ أف الجزائر قامت بتبني خمس معايير كمرحمة أكلية لعممية اإلنتقاؿ 

مف محاسبة الصندكؽ إلى محاسبة الدكرة كىي في إطار تبني المعايير األخرل بالتدرج، كىذا مايقكـ عميو 
  .15ػ18القانكف العضكم 

تحديات ومتطمبات اإلنتقال من التسيير التقميدي إلى المناجمنت العمومي : المبحث الثالث
 (وزارة المالية)الجديد

       تتمحكر دراستنا في ىذا المبحث حكؿ الصعكبات التي تكاجييا اإلدارة المالية دكف الكصكؿ إلى 
ككذا محاكلة إعطاء متطمبات مف أجؿ تحقيؽ ىذه  NPMتطبيؽ مبادئ المناجمنت العمكمي الجديد 

 :المبادئ عمى مستكل اإلدارة المالية، بناءان عمى ما سبؽ ذكره في مختمؼ المباحث السابقة لمفصؿ الثالث

 (وزارة المالية )تحديات اإلنتقال من التسيير التقميدي إلى المناجمنت العمومي الجديد: المطمب األول

o  ًمن ناحية الييئة القائمة باإلصالح :  وال 

      بالنظر إلى اإلتساع كالتعقيد المذاف يتصؼ بيما اإلصبلح المحاسبي لمدكلة كخبلفان بالميمة الممقاة 
المديرية الفرعية )عمى عاتؽ المديرية تقـك المديرية العامة لممحاسبة، مف خبلؿ مديرية فرعية كاحدة 

، بقيادة مجمكع األعماؿ، المتعمقة بعصرنة مصالح الخزينة ك إجراءات (لعصرنة كتكحيد محاسبة الدكلة
 .األنظمة الميزانياتية كالمحاسبية لمدكلة لضماف تنفيذىا كمتابعتيا 

 :يرجع تحميؿ التأخر المسجؿ في قيادة اإلصبلح المحاسبي لمدكلة إلى عامميف إثنيف

 يرتبط بيجرة اإلطارات كنقص المؤىبلت لدل إطارات المديرية العامة لممحاسبة مف أجؿ : األكؿ
 .قيادة كعصرنة كتكحيد محاسبة الدكلة

 فيتعمؽ بصعكبات التعاكف كالتنسيؽ مع المديريات األخرل لممديرية العامة لممحاسبة : أما الثاني
 .مع كزارة المالية كمع الشركاء األجانب الفرنسييف كالكندييف



 2013/2018المالية تطبيؽ مبادئ المناجمنت العمكمي الجديد في الجزائر حالة كزارة :  الفصؿ الثالث

 

 
117 

فيذه الصعكبات التي سبقت اإلشارة إلييا في مختمؼ التقارير المعدة مف قبؿ الخبراء الفرنسييف كالكندييف 
GIP_ADETE et DRG_SOGEMA تطرح التساؤؿ حكؿ نكايا مسؤكلي المديرية العامة لممحاسبة 

ككزارة المالية إتجاه إصبلح محاسبة الدكلة في الكقت المخصص مف جية كنجاح اإلصبلح المحاسبي 
 .كالمالي العمكمي مف جية أخرل

o  ًمن ناحية بيئة اإلدارة المالية حيز اإلصالح: ثانيا. 
  تبني مبادئ  القانكف العضكم الفرنسي بكؿ حذافره دكف مراعاة المتغيرات البيئية لطبيعة اإلدارة

المالية الجزائرية ؛ التي تتصؼ بثقافة تنظيمية معينة كالتي تستدعي كقت طكيؿ أصبلن لتقبؿ التغيير في 
 .نمط التسيير، خاصة أف الجزائر تقـك بإستصاغة التجارب األجنبية كتطبيقيا دكف مراعاة بيئتيا الداخمية

  الرقابة قائمة عمى أساس إحتراـ القكاعد كاإلجراءات كليس عمى بمكغ األىداؼ، ما يؤدم غياب
المركنة في إتخاذ القرارات بحكـ التقيد بالمكائح القانكنية كمنو صعكبة تطبيؽ المبادئ التي يقكـ عمييا 

 .المناجمنت العمكمي الجديد
  مركزية إتخاذ القرارات كالمعامبلت المالية كعدـ تفعيؿ البلمركزية التي يقكـ عمييا المناجمنت

 .العمكمي الجديد
  ضعؼ استعماؿ اإلدارة اإلدارة اإللكتركنية؛ حيث ال يزاؿ القطاع المالي متأخر مف ناحية التعامؿ

اإللكتركني مع مختمؼ المصالح الخارجية عف كزارة المالية كالمصالح الداخمية فيما بينيا، كما أف نظاـ 
المعمكمات المعتمد بيف الخزائف خاصةن ؛ المديرية العامة لمخزينة في كزارة المالية ك مديريات الخزائف 

الكالئية؛ التي ىي بدكرىا بيف مصالحيا لدييا مشكؿ في نظاـ المعمكمات كىذا ما يؤدم إلى الحيمكلة دكف 
 .كجكد بيئة تسمح بتطبيؽ مبادئ المناجمنت العمكمي الجديد

  غياب الرؤية اإلستراتجية االستشرافية فبل يمكف أف تككف اإلدارة المالية فعالة دكف أف ترسـ
استراتيجيتيا كمحاكلة استباؽ األحداث أم التسيير مف منظكر التنبؤ بالمشاكؿ كمحاكلة تفادييا كليس 

 .التسيير مف منظكر معالجة المشاكؿ بعد حدكثيا 

 (وزارة المالية)متطمبات اإلنتقال من التسيير التقميدي إلى المناجمنت العمومي الجديد: المطمب الثاني

o  ًمن حيث الييئة المشرفة عمى اإلصالح:  وال 

      يتطمب اإلنتقاؿ مف التسيير التقميدم إلى المناجمنت العمكمي الجديد في كزارة المالية في؛ إنشاء 
طارت  (مف ناحية التسير كالتمكيؿ)ىيئة مستقمة  لئلشراؼ عمى اإلصبلح المالي متككنة مف خبراء كا 
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كفئة دكف إدخاؿ أم طرؼ خارجي فرغـ خبرة الفرنسييف كالكندييف المذاف استعانت بيما المديرية 
العامة لممحاسبة إال أنيـ ليسكا عمى دراية بطبيعة المتغيرات البيئية في اإلدارة المالية الجزائرية ،لذا 

 .فاإلصبلح المالي يجب أف يككف نابع مف اإلطارات الجزائرية المعايشة لمكضع

مع تطكر المحاسبة : إضافة إلى ذلؾ فمف متطمبات إصبلح نظاـ المحاسبة العمكمية في الجزائر
 1:العمكمية أصبح ليا أبعاد تسييرية ما يتكجب العمؿ عمى

 إصبلح المنظكمة القانكنية؛_

 تككيف العنصر البشرم أم التأىيؿ العممي كالعممي ؛ _

تحديث اإلدارة العمكمية؛ حيث أصبح العامؿ التكنكلكجي دافع حاسـ في التغيير كاإلصبلح _
 كالتحديث كالتطكير

      فالتدابير التنظيمية كاإلجراءات اإللكتركنية التي استحدثتيا اإلدارة المالية في المديرية العامة 
 ؛ فعمى إعتبار أف اإلدارة اإللكتركنية ما 15ػػػػ 18، مف خبلؿ ما يتكافؽ مع (كزارة المالية)لممحاسبة 

ىي إال بديؿ جديد لئلدارة التقميدية حيث تعتمد في أعماليا كمعامبلتيا مع األفراد كالمنظمات عمى 
خميط متجانس مف الكسائؿ اإللكتركنية كتكنكلكجيا المعمكمات كاإلتصاالت ال سيما منيا شبكة 
األنترنت ،كسائؿ اإلعبلـ اآللي كالفاكس كذلؾ مف أجؿ إختصار الكقت في التنفيذ كتخفيض 

التكاليؼ، كما أف التقنيات المستخدمة في مجاؿ اإلدارة اإللكتركنية؛ نظـ المعمكمات اإلدارية ، تقنيات 
األرشفة اإللكتركنية ، نظـ إدارة المحتكيات، البكابات، النماذج اإللكتركنية، نظاـ الدفع اإللكتركني، 

 .إلخ...

o  ًمن حيث بيئة اإلدارة المالية حيز اإلصالح: ثانيا 

      تتمحكر متطمبات اإلنتقاؿ  المناجمنت العمكمي الجديد في بيئة اإلدارة المالية المرتبطة بأىداؼ 
كزارة المالية مف خبلؿ العمؿ عمى تطكير ميزانية تنمكية تحقؽ التكازف المالي عمى أسس كمعايير الكفاءة 

كالفعالية في األداء المالي كالرقابة كالتنسيؽ مع كافة السياسات التنمية الشاممة لبرنامج عمؿ الحككمة 
  NPMكالخطط التنمكية بكجو عاـ كىذا مف أىـ مبادئ 

                                                
 ،" ipsas" متطلبات إصالح نظام المحاسبة العمومٌة فً الجزائر بما ٌوافق معاٌٌر محاسبة القطاع العام الدولٌة "مالك لعالبٌة، عبود زرقٌن،1

  .330م،ص15/2016، العددمجلة العلوم اإلقتصادٌة والتسٌٌر والعلوم التجارٌة
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  كمعايير (خاصة الرقابة البعدية أك البلحقة)العمؿ عمى تحقيؽ الفعالية لنظاـ الرقابة المالية ،
 .األداء المالي كالمحاسبي عمى مستكل كافة الجيات الحككمية المستقمة 

  تحديث البنية التحتية لنظـ المعمكمات كمتطمبات إدارة كتطكير األداء، كتأسيس قاعدة المعمكمات
المالية كاإلقتصادية المتكاممة كاستكماؿ خدمتيا التفاعمية لتككف األساس كالمرجعية لكافة برامج التحميؿ 
المالي كاإلقتصادم كتطكير نظـ مالية آلية عامة تتكامؿ تطبيقاتيا فيما بينيا عمى مستكل جميع جيات 

 .الدكلة كربطيا بالبكابة اإللكتركنية لمكزارة 
  العمؿ عمى تككيف المكظفيف كتييئتيـ لتقبؿ المبادئ التي يقكـ عمييا المناجمنت العمكمي الجديد 

 

  : خالصة الفصل
في األخير نستنج أف كزارة المالية اتجيت إلى تطكير ك إصبلح نظاميا المحاسبي كالمالي ، مف      

ـ ، كمنو ال يمكف 2023، إال أنو لـ يدخؿ حيز التفيذ حتى 15ػػػ 18خبلؿ إصدار القانكف العضكم 
كضع تقييـ صحيح بناءان عمى األفكار كالمبادئ التي يقكـ عمييا القانكف العضكم بحكـ أنو لـ ينفذ بعد، 

 ، كىذا LOLFفمرحمة التنفيذ  في السنكات األكلى تعتبر كمرحمة تجريبية  لتطبيؽ المبادئ التي يقكـ عمييا
 .شيء طبيعي 

     أما بالنسبة لمنظاـ المحاسبي في الجزائر فقد مر بعدة مراحؿ كصكالن إلى مرحمة عصرنتيا ، كتبني 
 ، كىذا بناءان عمى حتمية تكحيد المغة المحاسبية بيف  IPSASمعايير المحاسبة العمكمية في القطاع العاـ 

الدكؿ ؛ فالجزائر في إطار تييئة البيئة لتطبيؽ اإلصبلح بفعالية، كىذا مف آليات اإلنتقاؿ مف نمط التسيير 
 .التقميدم إلى المناجمنت العمكمي الجديد
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دراك بضرورة إصالح اإلدارة      من خالل ما تم التطرق لو ؛ استنتجنا أن الحكومة الجزائرية ليا وعي وا 
العامة كحتمية البد أن تنتيجيا، لتندمج في البيئة العالمية من جية ، ومن جية أخرى لبناء تسييرىا عمى 

م من طرف رئيس الجميورية 2000أسس جديدة ومن أجل ذلك شكمت لجنة إصالح ىياكل وميام الدولة 
، بعد أن عرف التسيير العمومي في الجزائر أزمة بعدم فعاليتو وعدم قدرتو عمى التكيف مع المعطيات 

الجديدة التي فرضتيا التحوالت الداخمية والخارجية ، عممت الجزائر عمى تبنى مفيوم المناجمنت العمومي 
 .الجديد الذي ُيطرح كمقاربة تسييرية، وىذا لتجاوز مشاكل التسيير

     فيدف موضوع دراستنا ىو طريقة معالجة مشاكل اإلدارة العامة الجزائرية من خالل طرح ونقل أفضل 
التجارب التي بدورىا تساىم في تحسين نشاط اإلدارة العامة؛ حيث أن في إطار ىذا البحث شرعنا في 

عرض بعض تجارب الدول المتقدمة إضافة إلى تسميط الضوء عمى تجربة الجزائر في اإلصالح اإلداري 
التي وضعت من خالل سياساتيا طريق لموصول إلى إرساء معايير ومبادئ اإلدارة العامة الحديثة، 

فعصرنة اإلدارة العامة الجزائرية ، إعتمدت عمى الخبرة في مجال اإلصالحات اإلدارية ولتفادي الوقوع في 
نفس األخطاء قمنا بعرض مجمل األعمال التي تعالج تجارب العصرنة في الدول المتقدمة ؛ فرنسا، 

،  ومن خالل تجارب اإلصالح التي عرفتيا الدول األجنبية وصمنا إلى فكرة مفادىا ..أ . م.بريطانيا ، الو 
؛ أنو ليس ىناك نموذج وشكل واحد بل ىناك نماذج مختمفة ؛ متشابية إلى حد ما في المبادئ لكنيا 

 تختمف في طريقة تطبيقيا ، حسب البيئة واإلمكانيات 

 :       ومن أىم النتائج المتوصل إلييا

ــــ أن أىم مراحل تطور اإلدارة العامة في الجزائر ىناك مرحمتين مرحمة األحادية ومرحمة التعددية، فمرحمة 
حزب جبية التحرير )م، فكانت اإلدارة العامة المركزية تتمثل في الحزب 1989/م1962األحادية من 

، والسمطة التنفيذية يمثميا رئيس الجميورية ، واإلدارة المحمية في الوالية والبمدية ، وفي ىذه (الوطني
، إصالحات بناء عمى التطور الدستوري ، كما أن في (المركزية والمحمية)المرحمة عرفت اإلدارة العامة 

مرحمة التعددية عرفت الجزائر عدة تعديالت دستورية وآخر تعديل يشمل اإلدارة العامة المركزية التي 
تتمثل في رئاسة الجميورية والوزير األول ، الوزارات ، المؤسسات االستشارية، أما اإلدارة المحمية في ىذه 

 بالنسبة لمبمدية كآخر 10ــــــ 11 بالنسبة لموالية، و 07ـــ 12المرحمة تتمثل في الوالية والبمدية ينظميا قانون 
 .تعديمين، ومنو فتطوير التنظيم اإلداري في استمرار مواكبة لمتغيرات الداخمية والخارجية 
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ــــــ كما نستنتج أن أىم اإلصالحات اإلدارية التي عرفتيا الجزائر ىي؛ إصالحات قانونية وىيكمية شاممة 
تضمنت إصالح الوظيفة العمومية ، إصالح اإلدارة المالية ، تمديد مشروع اإلدارة اإللكترونية، ومنو يعد 
توجو اإلدارة العامة الجزائرية إلى تبني مدخل المناجمنت العمومي الجديد حافز يمكنيا من الوصول إلى 
أعمى مراتب اإلصالح اإلداري ، فمن خالل توجو اإلدارة العامة الجزائرية إلى القيام باإلصالحات من 

 .مدخل المناجمنت العمومي الجديد فيي تييء البيئة لتطبيق مبادئ المناجمنت العمومي الجديد

ـــــ ـكما وصمنا لفكرة مفادىا أنو يمكن لبيئة اإلدارة العامة الجزائرية أن تكون قابمة لتطبيق مبادئ المناجمنت 
العمومي الجديد ؛ من خالل تييئة بيئة اإلدارة العامة عن طريق تكوين العنصر البشري بحكم أنو الوسيمة 
واليدف ليذا اإلصالح بالدرجة األولى، فكمما كان المورد البشري قابل لمتعايش مع المتغيرات اإلدارية كمما 

طبقت مبادئ المناجمنت العمومي الجديد، كمما كانت بيئة اإلدارة العامة الجزائرية قابمة لمتعايش مع 
 .المتغيرات اإلدارية كمما زادت نسبة نجاح تطبيق مبادئ المناجمنت العمومي الجديد فييا 

الالمركزية ، الخوصصة ، المرونة، أعادة : ـــــ وتتمثل أىم مبادئ المناجمنت العمومي الجديدفيما يمي 
 ......إختراع دور الدولة ، قياس األداء ، الجودة ، الفعالية والفاعمية ، 

 بما 15ـــ 18ـــــ أىم مشاريع اإلصالح المحاسبي والمالي التي عرفتيا وزارة المالية ؛ إصدار قانون المالية 
، ومشروع المحاسبة الدولية بما يتوافق ومعايير NPMيتوافق ومبادئ المناجمنت العمومي الجديد 

 .IPSASالمحاسبية الدولية

ــــ فمتطمبات تفعيل معايير المحاسبة الدولية التي تنطوي عمى مبادئ اإلدارة العامة الحديثة المتضمنة في 
 ، االنتقال من محاسبة الوسائل إلى محاسبة النتائج ، تكون من خالل تكوين LOLFالقانون العضوي

 .المشرفين عمى التسيير المحاسبي ومنو الفرضية صحيحة

  ومن التوصيات التي وجدناىا وجدناىا مالئمة ومناسبة من أجل تسييل عممية تطبيق مبادئ المناجمنت 
 : العمومي الجديد مايمي

  إن نجاح التسيير العمومي الجديد في الجزائر مرتبط بمدى قدرة اإلدارة العمومية عمى تبني مبادئ
المناجمنت العمومي الجديد ، باعتبار ىذه المبادئ وسيمة لإلصالح ينبغي تكييفيا مع 

الخصوصيات المميزة لثقافة العنصر البشري ؛ عن طريق تدريبو وتكوينو بحكم أن األخير ىو 
غاية اإلصالح وأساس نجاحو في نفس الوقت ، وىذا من خالل تبني مقاربة شاممة لإلصالح 
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اإلداري في كون تبني المناىج والتقنيات التسييرية ، ال ُيحدث أي أثر إال في ظل تبني مقاربة 
حكومية شاممة تراعي مختمف الجوانب السياسية ، اإلقتصادية و اإلجتماعية لكي تكون ناجحة 

 .وفعالة
 وضع قوانين وتشريعات تتوافق مع معايير المناجمنت العمومي الجديد. 
  تحسين المستوى التكويني في مجال نظام المعمومات ألن المناجمنت العمومي الجديد يعتمد عمى

 .التكنولوجيا ، لتقديم الخدمة بكل جودة في أقل وقت وجيد 

      وبيذا نكون قد تناولنا موضوع مذكرتنا والمتمثل في إصالح اإلدارة العامة في الجزائر من خالل 
مبادئ المناجمنت العمومي الجديد من جانب كيفية نجاح اإلصالح اإلداري من خالل نموذج المناجمنت 
.           العمومي الجديد ، بحكم أنو رغم مشاريع اإلصالح التزال اإلدارة العامة الجزائرية تعاني من أزمات تسيير
وبما أن الموضوع حديث، يمكن فتح مجال األبحاث والدراسات المستقبمية فيو، فبحكم أننا تناولنا إمكانية 

 :تطبيقو وذكر متطمبات ذلك ، يمكن تناولو من جانب آخر 

  نتائج تطبيق المناجمنت العمومي الجديد في اإلدارة العامة الجزائرية 
 أثر تفعيل مبادئ المناجمنت العمومي عمى الخدمة العامة. 
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 المراجع بالمغة العربية : 
 والدساتير والموسوعات والمعاجم  الرسميةالوثائق : 

 :الدساتير
 .1963 سبتمبر 10م، المؤرخ في 1963دستور  .1
 .   2016 مارس7 المؤرخ فيم، 2016دستور  .2
 :األوامر
يتضمن  م،1976نوفمبر 22الموافق  ه،1396 ذي القعدة عام 30 مؤرخ في 97ـ76األمر رقم  .1

 24 بتاريخ 94إصدار دستور الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجريدة الرسمية ،العدد
 .1976نوفمبر 

م، يتعمق بالوقاية من 2006فبراير 20ه، الموافق 1427 محرم 21 المؤرخ في 01ـــ 06األمر  .2
 .14/  مارس ، العدد08الفساد ومكافحتو، المشورة 

،  المتضمن القانون األساسي لموظيفة العامة، المؤرخ في 03 ـ 06 األمر األمر رقم .3
 .46 /، الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية، العدد15/07/2007

  :القوانين
 .، يتعمق بقوانين المالية2018 سبتمبر 28، المؤرخ في 15-18القانون العضوي رقم  .1
 .، يتعمق بقوانين المالية1984 جويمية 07، المؤرخ في 17-84القانون األساسي رقم  .2
 .، يتعمق بالمحاسبة العمومية1990 أوت 15، 21-90قانون رقم  .3
 .، يتعمق بالبمدية2011 يونيو22ه، الموافق 1432 رجب 20، المؤرخ في 10ـ11رقم قانون  .4
، يتعمق 2012 فبراير 21ه، الموافق 1433 ربيع األول 28 ، المؤرخ في07ـ12  رقمقانون .5

 .بالوالية
 :المراسيم الرئاسية

 نوفمبر 18 المؤرخ في 380- 13الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مرسوم رئاسي رقم  .1
م،  2006 ماي 31 المؤرخ في 180- 06م، يتضمن إلغاء المرسوم الرئاسي رقم 2013

المتضمن إلحاق المديرية العامة لإلصالح اإلداري بوزارة الداخمية والجماعات المحمية ، الجريدة 
 .58/ الرسميةـ العدد

 ماي 31، المؤرخ في 180- 06الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مرسوم رئاسي رقم  .2
، يتضمن إلحاق المديرية العامة لإلصالح اإلداري بوزارة الداخمية و الجماعات المحمية، 2005

 .36/ الجريدة الرسمية، العدد
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 يناير 07، مؤرخ في 03- 16الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مرسوم رئاسي، رقم  .3
 مؤرخة في 02/م، يتضمن إنشاء المرصد الوطني لممرفق العام، الجريدة الرسمية العدد 2016

 .2016 يناير 13
 :المراسيم التنفيذية

 المؤرخ في ، 54ـ95الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية، المرسوم التنفيذي رقم  .1
 ، 15يحدد صالحيات وزير المالية، العدد م، 1995فبراير15الموافق ه،1415رمضان15

 .ه1415شوال عام 18المنشورة في 
 أفريل 28 المؤرخ في 192- 03الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مرسوم التنفيذي رقم  .2

/ م، المحدد لميام المديرية العامة لإلصالح اإلداري و تنظيميا، الجريدة الرسمية العدد2003
 2003 أفريل 30، صادرة  يوم 30

ه 1432صفر 22 المؤرخ في 24ـ11الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية ،مرسوم تنفيذي رقم  .3
م؛ يحدد تشكيمة المجمس الوطني لممحاسبة وتنظيمو وقواعد 2011يناير27الموافق 

 .م2011فبراير02،منشورة في 07/سيره،العدد
 نوفمبر 19 مؤرخ في 381- 13الجميورية الجزائرية  الديمقراطية الشعبية، مرسوم تنفيذي رقم  .4

م، يحدد صالحيات الوزير األول المكمف بإصالح الخدمة العمومية، الجريدة الرسمية، 2013
 .59/العدد 

جويمية 03 مؤرخ في 194ـــ 14الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، مرسوم تنفيذي رقم  .5
م، يتضمن تنظيم المديرية  العامة لموظيفة العمومية و اإلصالح اإلداري، الجريدة 2014

. م2014 يونيو 06، الصادرة يوم 41/الرسمية، العدد 
صفر 19 مؤرخ في 325ـ17مرسوم تنفيذي رقم ، لجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ا .6

 المؤرخ في 364ـ07م ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 2017 نوفمبر 08ه ، الموافق 1439
م ، والمتضمن تنظيم اإلدارة المركزية في 2007 نوفمبر 28ه ، الموافق 1428ذي القعدة 18

ه ، الموافق 1439صفر 26، في 67/وزارة المالية، الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية، العدد
 .2017نوفمبر 15

 
 

 :المعاجم
 .2006دار أسامة لمنشر و التوزيع، :  األردن،المعجم اإلداريسمير الشوبكي،  .1

 
 الكتب: 
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تطور المؤسسات الدستورية في الجزائر منذ االسقالل من خالل الوثائق ، إدريس بوكرا .1

 2009 ،3 ط،1ديوان المطبوعات الجامعية،الجزء: لجزائرا. والنصوص الرسمية
منشورات جامعة باجي : عنابة. دروس في المؤسسات اإلداري محمد الصغير،، بعمي .2

 .مختار،د،س،ن
المؤسسات السياسية والقانون الدستوري في الجزائر منذ االستقالل إلى  ، بمحاج، صالح .3

 .2010ديوان المطبوعات الجامعية، : الجزائر.اليوم
متيجة لمطباعة، :  الجزائر.المحاسبة المالية  ومعايير المحاسبة الدوليةمحمد ، ، بوتين .4

2010. 
. دار حامد لمنشر والتوزيع: عمان.  إدارة المنظمات من منظور كميحسين محمد حريم ، .5

 .2009، 2ط
.  أساسيات إدارة منظمات األعمال، الوظائف والممارسات اإلداريةعبد الغفار،، حمنفي .6

  .2006الدار الجامعية، : مصر
 معايير المحاسبة الدولية والمعايير العربية المتوافقة معيا حاالت طارق عبد العال،، حماد .7

الدار الجامعية، :  اإلسكندرية.31 إلى1عممية محمولة معايير المحاسبة الدولية من 
2008. 

 .2011دار الراية لمنشر و التوزيع ،: مانع. اإلصالح اإلداريرضا ىاشم، ، حمدي .8
. اإلدارة الحديثة، نظريات واستراتجيات ونماذج حديثة ، عادل سالم، حمد ، معالجةأ، خطيب .9

  .2009، 1لمنشر والتوزيع، ط : عمان 
دار : جزائرال .، شرح القانون األساسي العام لموظيفة العامةعاشور ردمان ، ذبيح .10

  .2010، 1اليدى لمطباعة والنشر والتوزيع، ط
المممكة العربية . منيج إبن تيمية في اإلصالح اإلداريزيد بن محمد، ، الّرماني .11

  .2004، 1دار الصميعي لمنشر والتوزيع، ط: السعودية
 .، مدخل اإلدارة العامة ،بين النظرية والتطبيقزيد منير عبوي، سامي محمد ىشام حريز .12

  .  2006 دار الشروق لمنشر والتوزيع،:عمان
دار المسيرة لمنشر والتوزيع : عمان. يالتطوير التنظيمي واإلدار ، بالل خمف السكارنو، .13

 .2009، 1طوالطباعة، 
 .، د، س،  ندار عزيب لمطباعة والنشر: القاىرة. دارة الموارد البشريةعمي، إ، السممي .14
. الفساد اإلداري في العالم العربي، مفيوم وأبعاده المختمفةإسماعيل محمد ، ، صادق  .15

 .2014، 1ط المجموعة العربية لمتدريب والنشر،: القاىرة
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 المحاسبة المالية طبقاً لمنظام عالء ،، محمد حسان، بوقفة، مسعود، بن مالك، صديقي .16
 .2014دار اليدى لمطباعة والنشر والتوزيع، : الجزائر .يالمحاسبي المالي الجزائر

إدارة المؤسسات العاممة في الدول النامية من منظور أحمد عثمان ، ، طمحة .17
 .2007دار حامد لمنشر و التوزيع  :عمان. استراتيجي

 ،اإلدارة و األعمال، طاىر حسن منصور صالح ميدي محسن ، العالبي ي، العامر .18
 .2008، 2،  ط2007، 1 طدار وائل لمنشر والتوزيع،: األردن

 .الدار السعودية لمنشر:  جدة. الوجيز في اإلدارة العامةمحمد مينا ، ، العمي .19
دار وائل : عمان. ت، التنمية اإلدارية، المفاىيم ، األسس، التطبيقاموسى، الموزي .20

 .2000، 1لمطباعة والنشر، ط
دار : إلسكندرية ا.رالمحاسبة الحكومية مدخل معاص ،صالح الدين عبد المنعم مبارك،  .21

 .2008المطبوعات الجامعية، 
منشورات :  بيروت.الوظيفية العامة و اإلصالح اإلداري، اإلدارة العامة ،المجذوب، طارق .22

 .2002الحمبي الحقوقية، 
 .دار األمة لمطباعة والنشر والتوزيع: الجزائر قانون الوظيف العمومي،موسى بودىان،   .23

 ـ 2011، 1ط
 د، د،: ن م، د،. اإلدارة العامة، األسس والوظائف واإلتجاىات سعود بن محمد، ، النمر .24

 .2013، 7ن، ط
 البحوث والدراسات والمجالت: 

 

إشكالية التدبير العمومي بين الشرعية القانونية والفعالية "محمد ، رقية عواشرية،، أكحل .1
 المجمد الحادي عشر،  اإلنسانية، مجمة الحقوق والعموم، "التسييرية، دراسة حالة الجزائر

 ـ  العدد الثاني
المجمة ، "اإلصالح اإلداري لممرفق العام في الجزائر بين الواقع واآلفاق" أمينة، ر،بديا .2

 .، جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم2017، 07/ ، العددالعامة الجزائرية لممالية
إبراىيم، اإلصالحات اإلدارية بين مقومات الحكم الراشد وأسس المواطنة الصالحة ، ، بن داود .3

 .، جامعة زيان عاشورم2017ديسمبر  العدد الثاني/ مجمة أبحاث المجمد الثاني
مجمة أبحاث ، "الحكم الراشد أحد مقومات التسيير العمومي الجديد"لى، لي ، بن عيسى .4

دارية  .2013 ،ديسمبر 14/،العددإقتصادية وا 
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متطمبات تطبيق المحاسبة العمومية في الجزائر وفق "بن يوسف خمف اهلل، قويدر معاش، .5
مجمة الحقوق والعموم اإلنسانية، دراسات ،"(IPSAS)معايير المحاسبة العمومية لمقطاع العام

  .جامعة زيان عاشور الجمفة،31إقتصادية،

صورية ، التوظيف في القطاع العمومي بالجزائر في ظل التسيير العمومي الجديد، ،  بوطرفة .6
التاسع ، /،  العدداإلنسانية لجامعة أم البواقي مجمة العمومالوكالة الوالئية لمتشغيل ، تبسة، 

 .2018جوان 
المناجمنت العمومي كمدخل إلصالح اإلدارة العمومية، دراسة حالة بعض  "،تيشات، سموى .7

 ،جامعة المجمة الجزائرية لمتنمية اإلقتصادية، " دول منظمة التعاون و التنمية اإلقتصادية
. 20/05/2018مرباح ورقمة  قاصدي

مجمة البحوث ، "اإلصالح اإلداري بين المفيومين الغربي والعربي "  نور الدين،، حاروش .8
 . كمية العموم السياسية، العدد الثاني03، جامعة الجزائر السياسية و اإلدارية

مقاربة التسيير العمومي الجديد كآلية لتدعيم وتعزيز التنافسية وكفاءات " ، طارقر، عاشو .9
 2012/ـ2011، 01 العدد الجزائرية ، ، مجمة أداء المؤسسات" المنظمات الحكومية 

 ومشروع القانون العضوي 17_84الميزانية العامة القانون األساسي " فاطمة مفتاح، .10
 م،2016جوان   العدد الرابع، /مجمة القانون والعموم السياسية. "الجديد لقوانين المالية

 .كمية العموم اإلقتصادية والتجارية وعموم التسيير جامعة تيارات،
مجمة ، "اإلصالح اإلداري ودوره في تحسين األداء الوظيفي "،فاطمة الزىراء فيرم، .11

 .، العدداألول 11، المجمدالحقوق والعموم اإلنسانية
، "م2013الجزائر اإللكترونية"استراتيجية ، جبمي، حسيبة منير ،، لواح  خالد ،، قاشي  .12
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م ، 2009 أكتوبر سنة 13ه، الموافق 1430 شوال عام 24قرار وزاري مشترك ،مؤرخ في  .4

يتضمن تنظيم اإلدارة المركزية في وزارة المالية في مكاتب، الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية، 
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، بوزارة DGC، والتابعة بدورىا لممديرية العامة لممحاسبةDRECBالتنظيم المحاسبي لمميزانيات 
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سعيد ، رئيس مكتب مديرية اإلعالم اآللي، المديرية العامة المحاسبة، بوزارة المالية، يوم ، بوشويط. 4
 11:10م، الساعة2019ـ05ـ02
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 ملخص
 

إصالح اإلدارة العامة في الجزائر من خالل مبادئ المناجمنت العمومي  يتمثل موضوع دراستنا في       
، أي اعتماد المناجمنت العمومي الجديد كمدخل إلصالح م2018/م2013الجديد حالة وزارة المالية 

اإلدارة العامة ؛ وكيفية تبنيو وتطبيقو من خالل ذكر اآلليات الكفيمة لالنتقال من التسيير البيروقراطي 
الكالسيكي إلى التسيير العمومي الجديد، فمقد عرفت الجزائر إصالحات عمى مستوى اإلدارة العامة وىذا 
سعيًا لموصول إلى أعمى درجات الفعالية في التسيير من خالل إصدارىا إستراتجية الجزائر اإللكترونية 

تكمن األهمية خاصة ، وقمنا في ىذا البحث بمحاولة دراسة وتحميل واقع اإلدارة العامة الجزائرية ، حيث 
 ليذا الموضوع فيما مدى إمكانية اإلدارة العامة في تبني مبادئ التسيير العمومي الجديد والمحتواة العممية

في المعايير الدولية التي تبنتيا الجزائر من خالل اإلصالح المحاسبي الُمَتضمن بدوره في القانون 
  .15ـــــ 18العضوي 

 ىي أنو يجب العمل عمى تييئة البيئة اإلدارية لإلدارة العامة الجزائرية المتوصل إليهاأهم النتائج  ومن 
من ناحية ىيكميا و تسييرىا وموظفييا عن طريق تبني إجراءات إدارية تخدم مبادئ المناجمنت العمومي 

دخال عامل  الجديد، وكذا العمل عمى تكوين الموظفين وتدريبيم عمى أفكار اإلدارة العامة الحديثة وا 
التكنولوجيا ونظم معموماتية ، وىذا كمو يكون ضمن ىيئة مستقمة من الناحية المالية والتسييرية تشرف 

 .عمى اإلصالح اإلداري

.اإلدارة العامة، التسيير العمومي الجديد، اإلصالح اإلداري، اإلصالح المحاسبي: كممات مفتاحية  

Résumé: 

    Le sujet de notre étude porte sur la réforme de l'administration publique en 
Algérie à travers les principes du nouveau  management public, étude du cas 
du ministère des finances 2013/2018, c'est-à-dire l'adoption du nouveau  
management public comme point d'entrée pour la réforme de l'administration 
publique. Cela permet de savoir comment cette réforme est adoptée et mis en 
œuvre en mentionnant les mécanismes pour passer de la gestion bureaucratie 
classique vers la nouvelle administration publique. 



 ملخص
 

 L'Algérie a défini les principes de la nouvelle gestion publique afin d'atteindre 
le plus haut degré d'efficacité dans l’action publique et cela à traversl’adoption 
de la stratégie de l’administration électronique (e-Algérie). Dans cette étude, 
nous avons essayé d'étudier et d'analyser la réalité de la gestion publique 
algérienne, par l’étude pratique de ce sujet qui réside dans l’importance des 
nouveaux outils dans lesquels l'administration publique peut embrasser les 
principes de la nouvelle gestion publique, inspirés notamment des principes 
contenus dans les normes internationales adoptées par l'Algérie dans le cadre 
de la nouvelle réforme budgétaire et comptable, qui est également incorporée 
dans la nouvelle loi organique 18 15ــــ 

. L'une des conclusions les plus importantes est que l'environnement 
administratif de l'administration publique algérienne doit être réformé en termes 
de structure, de gestion et de personnel en adoptant des procédures 
administratives qui servent de base pour les principes de la nouvelle 
administration publique, etla nécessité de former le personnel de 
l’administration publique aux idées de nouvelle gestion publique. Cela permet 
d’introduire le facteur technologique et des systèmes informatiques, au sein de 
l’administration publique algérienne, pour qu’elle soit plus moderne, efficace et 
à la hauteur des attentes des citoyens. 

Mots-clés : Gestion publique, nouvelle administration publique, réforme 
administrative, réforme comptable et budgétaire.   


