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في بريطانيا ،  8811القرن السابع عشر عندما قامت الثورة سنة  إلىترجع نشأة الميزانية      
إلى ضرورة ثم نشر نظام الميزانية في بلدان العالم ثم امتد األمر  اإليراداتحيث تم تخصيص 

المال العام و هكذا أخذت الميزانية العامة للدولة شكلها النهائي ، و منه  الرقابة على كيفية إنفاق
 .ماليتها الخاصة اإلداريةأن أصبح لكل الوحدات المحلية و حتى المؤسسات  إلىتطور األمر 

تعتبر خطة لألداء المالي  االقتصاديةمن هنا نستنتج أن للميزانية تعريفين فهي من الناحية و  
العامة خالل فترة زمنية معينة أما من الناحية  اإليراداتتقديرات بحجم النفقات و فيما تتضمنه من 

ألنها تقدم لمعلومات  اإلداريةفهي بمثابة عمل يسمح بالتسيير الحسن لجميع المؤسسات  اإلدارية
لذلك نجد أن  .، المالي ، االجتماعي و الثقافي اإلداريحول نشاطات هذه األخيرة في الميدان 

يعات الدولية عملت جاهدة على توفير عدة تقنيات و أشكال و أنظمة قانونية من أجل حماية التشر 
 .1المال العام من االنحرافات

للدولة منها يشكل أهمية كبيرة بالنسبة  اإلداريةأما بالنسبة للجزائر فان موضوع رقابة مؤسسات  
 8681ذ بداية االستقالل ، ففي سنة لتشريعاتها ، خاصة و أن البالد شهدت عدة مراحل انتقالية من

مرحلة غداة االستقالل كان هناك نقص كبير في التشريعات القانونية خاصة تلك المتعلقة بتسيير 
على تخصيص العائد األموال العمومية و كيفية الرقابة عليها ، لترتكز فيما بعد سياستها المالية 

و قيام ببرامج  اإلنتاجمن االستهالك و  المحقق من صادرات النفط من أجل توفير االحتياجات
التجهيز و لكن بالنظر الى تراكم العجز المالي في ميزانية الدولة خاصة بعد فترة أواسط الثمانينات 

العام  اإلنفاقالتقليص من  إلىالتي شهدت انخفاض أسعار البترول في السوق الدولية سعت الدولة 
من أجل التخفيف من عجز الميزانية مقابل منح كفاءات و تسهيالت للمستثمرين الخواص و 

 .العموميين الذين يقومون بجهود استثمارية في جميع المناطق الواجب ترقيتها

الدولة و مؤسساتها   إيراداتمع ضرورة تحقيق األهداف المرجوة و تجنب التالعب بنفقات و  
 إجراءاتها إتباعلتسيير الحسن و توفير رقابة في جميع مراحل تنفيذ الميزانية و كانت هناك ضرورة 

                                                           

عقيلة خرباشي ، العالقات الوظيفية بين الحكومة و البرلمان ، دار الخلدونية الجزائر -
 1
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المتعلق بقوانين  81/71/8618المؤرخ في 18/81و الذي تجسد حقيقة في ظهور القانون  القانونية
هو مال عام يجب أن يوضع تحت الرقابة و هذا ليس فقط بل  أنه كل ما مفادهالمالية و الذي كان 

عدة نصوص قانونية منها المتعلقة بقانون المحاسبة العمومية و المتعلقة بمجلس  تمت ظهور
و تدعيم نظام رقابي  إنشاء لالمحاسبة و كذا ظهور جهاز المفتشية العامة للمالية و هذا كله من أج

 .على كل المستويات بغض النظر عن األشخاص و رتبهم في جهاز الدولة 

ضمان تسيير يقوم على  إلىجزائرية بوضع جهاز رقابي يهدف بالفعل الدولة ال قامتوهكذا  
كما حرص أيضا الدستور و . قرارات السلطة المكلفة برقابة الميزانية إلىالمصداقية و يخضع 

 إداريةأجهزة رقابة مالية و  بإنشاء تمثلتالعامة  اإليراداتضوابط للنفقات و  إيجاد إلىالتشريعات 
تحت مسميات مختلفة و أضفت على بعضها صفة االستقاللية لضمان حيادتها و عدالة رأيها 

 1.ألهداف الرقابة تحقيقا

ونظرا التساع استخدام األموال العمومية و تعددها يمارس مراقبتها من طرف أجهزة متنوعة  
 يميزانية و بالتالالمهام و لكن تترك في هدف واحد و هو استخدام جدي لمشروع عمليات تنفيذ ال

نجدها أنواع الرقابة من خالل زوايا متعددة بتسميات مختلفة غير أنها من الناحية العلمية  تبرر
 .متداخلة مع بعضها البعض 

 :ية البحثــــــــأهم

لذلك اهتمت  اإليراداتموضوع الميزانية نجده دائما مرتبطا بالمال العام سواء النفقات أو  إن    
به خاصة في العصر الحديث ، فهو يعتبر عماد النشاط االقتصادي فالتطور الدراسات القانونية 

ال تخرج أو تحيد  حتىرقابة و ذلك لحمايتها من االعتداءات  إلىالحديث لمهام الدولة في حاجة 
ال العام أكثر المرسوم لها و المتمثل في تحقيق الصالح العام ألن التعدي على الم اإلطارعن 

خطورة من االعتداء على المال الخاص و انتشارها يكون بصورة متفاوتة في المجتمعات لذلك وجب 

                                                           
1
 .1788صغير بعلي و يسرى أبو العالء ، المالية العامة ، دار العلوم للنشر و التوزيع عنابة ،  - 
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في تشريعات عدة طرق سواء مادية أو بشرية أو حتى توفير قواعد  إدراجعلى الجميع المجتمعات 
 .ولةللد  اإلداريةقانونية من أجل توفير رقابة محضة على ميزانية جميع المؤسسات 

 : ةــــــــصعوبات الدراس

و نقص في المراجع التي ة صادفنا فيه عائقا كبيرا و هالدراس إن البحث في موضوعنا محل  
ارير رقابية ميدانية من إمكانية الحصول على تقمع عدم  المكتبة الجزائرية بشكل كبير إليهاتفتقر 

العلمية الخاصة  المادةو لكم لم يكن سببا قي تقصيرنا في جمع و الهيئات الرقابية ،  اإلدارات
 اإلداريةجديدة خاصة أن موضوع الرقابة في مجال المؤسسات  إضافاتبموضوعنا بل حاولنا تقديم 

 .يشكل أهمية كبيرة لجميع سلطات الدولة من أجل الحد من مظاهر الفساد المالي

 :أسلوب المنهجي

في التشريع  اإلداريةالرقابة على ميزانية المؤسسات  آلياتلموضوع  لقد اتبعنا في دراستنا    
الجزائري على المنهج الوصفي التحليلي تعرضنا فيه الى مجموعة من المفاهيم الخاصة بأساليب 

على  آليات إلىأما المنهج التحليلي فقد تعرضنا فيه  ،( ياسية ، القضائية ، الس اإلدارية) الرقابة 
 .اإلداريةميزانية المؤسسات 

 :التالية اإلشكاليةقمنا بطرح من أجل دراسة موضوعنا هذا  

للدولة وفق التشريع الجزائري ؟ و ما هي  اإلداريةكيف تتم الرقابة على ميزانية المؤسسات  
 .تحقيق فعاليتها؟ اآلليات المعتمد عليها من أجل

 :يمكن طرح األسئلة الفرعية التالية اإلشكاليةمن خالل هذه  

 .في التشريع الجزائري ؟ اإلداريةعلى ميزانية المؤسسات  اإلداريةماذا يقصد بالرقابة  -

 .في التشريع الجزائري ؟ اإلداريةفيماذا تتمثل الرقابة السياسية الشعبية على ميزانية المؤسسات  -

 .في التشريع الجزائري ؟ اإلداريةسات كيف تتم الرقابة القضائية على ميزانية المؤس  -
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 :الخطة التالية إتباعالقانونية السابقة ارتأينا  اإلشكاليةعلى  لإلجابة

لفصل األول الرقابة السابقة على تنفيذ ميزانية المؤسسات ها قسمنا بحنا إلى فصلين امن خالل 
على تنفيذ ميزانية  اإلداريةاألول الرقابة  المبحثمن خالل مبحثين  .في التشريع الجزائري اإلدارية

المبحث الثاني الرقابة السياسية على تنفيذ ميزانية ، أما في التشريع الجزائري  اإلداريةالمؤسسات 
 .في التشريع الجزائري اإلداريةالمؤسسات 

في التشريع  اإلداريةالرقابة الالحقة على تنفيذ ميزانية المؤسسات  تناولنا فيه  لفصل الثانيا أما 
 .الطبيعة القانونية لمجلس المحاسبة و اختصاصاته بحث األولالممن خالل مبحثين أما  الجزائري

 .كيفية ممارسة الرقابة القضائية من طرف مجلس المحاسبة  مبحث الثانيوأما ال
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من أجل توفير ميزانية مستقلة تستدعي وجود مختلف مراحل تنفيذ العمليات المالية       

 اإليراداتو التي تشتمل على الخصوص على النفقات باعتبارها عرضة أكثر من 

للمخالفات و االنحرافات من طرف األعوان المكلفين بتنفيذها سعى المشرع ليس فقط 

توفير كذلك هيئات تعمل على فرض السير الحسن لميزانية  إنماوضع قواعد قانونية و 

 من خالل ممارسة مختلف أشكال الرقابة المنوطة لها خاصة تلك اإلداريةالمؤسسات 

أو  إداريةرقابة  إماالرقابة السابقة و المالزمة لعملية التنفيذ و المعروفة بنوعين من الرقابة 

رة ليس فقط الغرض منها اكتشاف االنحرافات رقابة سياسية شعبية باعتبارها عملية مستم

الحفاظ على المال العام من الضياع و  إلىمناسبة تؤدي  حلولأيضا هي وضع  إنما

انجاز األساليب المناسبة في  ترشيده بما يخدم المصلحة العامة التبذير و االختالسات و 

 .و التحصيل اإلنفاق

مبحثين متناولين في  إلىتقسيمه  إلىو للتعمق أكثر في هذا الفصل ارتأينا        

أما المبحث الثاني  اإلداريةعلى تنفيذ ميزانية المؤسسات  اإلداريةالمبحث األول الرقابة 

 .للرقابة السياسية الشعبية
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 اإلداريو هيئاتها على تنفيذ ميزانية المؤسسات  اإلداريةالرقابة :  المبحث األول

و المنشغلين  اإلداريبين المنشغلين بالقانون  اإلداريةلقد تنوعت مفاهيم الرقابة        

ألن كل منهم عرفها حسب زاوية تخصصه لذلك كانت هناك عدة صعوبات  اإلدارةبعلم 

أنه محاوالت الفقهاء لم  إالو مبادئها  اإلدارية حول تحديد مفهوم موحد لمصطلح الرقابة

كثير منهم في سبيل الوصول ألنسب مفهوم جامع و مانع تقف عند حد معين و سعى ال

و هيئاتها  اإلداريةللرقابة لذلك سنتناول مفهوم الرقابة  1اإلداريةبين المبادئ القانونية و 

 .في المطلبين التاليين 

 اإلداريةمفهوم الرقابة :  المطلب األول

أهم مراحل الميزانية حيث تعمل  اإلداريةعلى تنفيذ ميزانية المؤسسات تعتبر الرقابة       

وفقا لما تما  اإليراداتتدفع النفقات و تحصيل على سالمة تنفيذ الخطة المالية من حيث 

حتى تتضمن  اإلداريةو ذلك أيضا وفقا لمجموعة من المبادئ تقوم عليها الرقابة  2تقريره

 .تالعب و استغاللها بعقالنية دونالسير الحسن لألموال العمومية 

 

 

 
                                                           

،  اإلسكندرية، دار الفكر الجامعي  اإلداريو القانون  اإلدارةالرقابة الادارية بين علم حسين عبد العال محمد ،  -1
  .00، ص  000، 1ط 
، تقسيم فعاليات النفقات العامة في ميزانية الجماعات المحلية ، مذكرة تخرج لنيل شهادة عباس عبد الحفيظ -  2

  .110، ص  1011تخصص تسيير المالية، تلمسان،  الماجيستر
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 اإلداريةلرقابة تعريف  ا:  الفرع األول

و من  اإلداريةعريف حول الرقابة إعطاء تمن الفقهاء ساهم في نجد أن الكثير       

 .(كيكس و جوليه)و الفقيهان  (فايول)بينهم تجد الفقيه هنري 

يسير وفقا للخطط  كان كل شئ إذاالتحقق مما  :(هنري فايول)أوال تعريف الفقيه 

كشف نقاط  إلىالموضوعية و التعليمات المحددة و المبادئ المقررة و هي تهدف 

الضعف أو األخطاء و تحديدها من أجل تصحيحها و منع تكرارها و تشمل عملية الرقابة 

 .هذه كل األشخاص و التصرفات و األشياء

 اإلدارةبأنها العملية التي تسعى  فقد عرفا الرقابة:  (كيكس و جوليه)ثانيا تعريف الفقيهان 

لم يحدث  إذاالتحقق من أن ما حدث هو الذي كان يفترض أن يحدث و  إلىمن خاللها 

 .1الزمة بد من اجراء تعديالتفال

بالرقابة عليها  أو ما يصطلح اإلداريةمن خالل التعريفين الفقهين نجد أن الرقابة  

الداخلية هي تلك الرقابة التي يمارس من داخل التنظيم نفسه و حسب التقسيم التقليدي فقد 

ا كمو رقابة تنفيذ النفقات  اإليراداترقابة صرف  إلىتهدف  إداريةرقابة  إلىتم تقسيمها 

على نفسها رقابة من الداخل تخصص لها هيئات و دوائر خاصة  اإلدارةأن ممارسة 

 . 2و لدى الوزراء اإلداريتخضعها في مختلف مستويات الهرم 

                                                           
، ص  1011نة ، س 01، الرقابة اإلدارية ، المسير للنشر و التوزيع و الطباعة عمان األردن ، ط زاهد محمد  - 1

53 .  
  .1، ص  1891سنة ،1ط، ديوان المطبوعات الجامعية ، اإلدارية، محاضرات المؤسسات  محيو أحمد - 2
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من أهم الرقابة التي ممكن أن تمارس كرقابة  اإلداريةأي ما نستخلصه نحن أن الرقابة 

بعد  إالذلك  يتحققأو على المال العام لكن لن  اإلداريةسابقة على ميزانية المؤسسات 

توفير لها مجموعة األجهزة التي تساعدها على ذلك و المعروفة عادة في العنصر البشري 

في ممارسة هذا النوع من الرقابة أي أنها رقابة ذاتية المتمثلين في موظفين متخصصين 

تقوم بمراقبة نفسها بنفسها فتقوم بتصحيح ما تكتشفه من أخطاء في  اإلدارةبمعنى 

ن أجل أن تجري الهيئات أدوارها المكلفة بها و أن تصرف االعتمادات تصرفاتها م

 .1المخصصة لها وفقا للقوانين و التشريعات الخاصة بها

 اإلداريةمبادئ الرقابة :  الفرع الثاني

ا تتميز عن هعلى مجموعة من األسس و المبادئ تجعل تقوم اإلداريةالرقابة  إن     

 : األخرى و هي كاألتي مختلف الرقابات

و التي تعرف بالدورة المستدينة و  اإلجراءاتخضوع العمليات المالية لمجموعة من _ 

فيتأكد  اإلنفاقالتي تسبق و تعاصر كل العمليات المالية سواء كانت متصلة باإليراد أو 

 .المراقب من اكتمال التوقيعات و البيانات التي يتطلبها كل مستند

 .للتأكد من صحتها و سالمتها اإلجراءاتالقيام بمراجعة قبلية لكل _ 

 .عدم مخالفة التعليمات و القوانين من قبل الهيئات المالية_ 

                                                           
  .119، ص  1010، 1، الرقابة المالية على النفقات العامة ، دار الكتاب الحديث ، ط إبراهيمبن داود  - 1
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التي تتبع المراجعة و القيود التي تتم و  باإلجراءاتأسس فنية سواء يتعلق  إلى إسنادها_ 

 .1الدفاتر و السجالت التي يتم مسكها

التدرج الرئاسي بمعنى كل رئيس يخضع لرقابة رئيس أعلى منه مستوى خضوع لمبدأ ال_ 

و توجيه و األخذ بمبدأ  إشراففي التنظيم الهرمي و بالتالي لكل رئيس سلطة رقابة و 

 .الرقابة نفيذ العقاب في حالة مخالفة أحكامالطاعة و ت

 اإلداريةأهداف الرقابة :  الفرع الثالث

قدرة التنظيم على السير  المهام الرئيسية التي تقوم بها الوحدات تكمن في معرفة إن     

لذلك  اإلداريةو التحقق من تطبيق كل القواعد المالية و  إداريةالحسن داخل كل مؤسسة 

 :إلىتهدف  اإلداريةنجد أن الرقابة 

 :أوال األهداف التقليدية

 التنظيمنجده دائما ينحصر حول مدى ضمان  اإلداريةالهدف التقليدي للرقابة  إن     

 :و الذي يتمثل فيمايلي اإلداريةالجيد لتنفيذ ميزانية المؤسسات 

ضمان التطبيق السليم للقوانين و توجيهات الدولة و تعليماتها و تسهر على احترام _ 

 .2اإلداريةأصول االنضباط من أجل محاربة االنحرافات الضارة بنشط المؤسسة 

من سالمة العمليات المحاسبية المخصصة لألموال العامة و صحة الدفاتر و  التأكد_ 

 .السجالت و المستندات
                                                           

  .09سابق ، ص المرجع ال، محيو احمد  - 1
  . 001، ص  1001، سنة  01، نظام الدستور الجزائري ، ط  العيفا أويحي - 2
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ي تعتبر مهمة هلعمليات التفتيش المالية و التابع لوزارة المالية  اإلداريقيام الجهاز _ 

 .اإلقراضو النفقات و  اإليراداتبالنسبة لعملية 

 .للصرف و صحة توقيع الموكل لهم التأكد من مراجعة المستندات المؤدية_ 

  :ثانيا األهداف الحديثة

يصاحبه تطور  اإلداريكأصل عام كلما كان هناك تطور من قبل الدولة في نشاطها      

 إلىضرورة تغيير من أهداف الرقابة من تقليدية  إلىو هذا ما يؤدي  اإلنفاقفي كثرة 

 :حديثة و هي كالتالي

من مدى تنفيذيها للميزانية وفقا للسياسة  اإلداريةالمؤسسة التأكد من ضرورة  التزام _ 

 .المعتمدة

 .و اتجاهاته االقتصاديتبيان آثار التنفيذ على مستوى النشاط _ 

 .عنه المترتبةو النتائج  إنفاقالربط بين التنفيذ و ما يتخلله من _ 

يذ ميزانية لضمان تنف اإلجراءاتضرورة مراقبة مدى توفر المعلومات و األنظمة و _ 

 .1اإلداريةالمؤسسات 

 .لما هو مقرر له للخطط الموضوعيةثم وفقا  اإلنفاقالتحقق من _ 

 .أن الموارد حصلت كما هو مقرر و أنه استخدمت أفضل استخدام_ 

                                                           
  .00، ص سابق المرجع ال محيو احمد ، 1
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كانت تقليدية أو حديثة  إذاما بين  اإلداريةما نستنتجه أنه مهما تنوعت أهداف الرقابة    

كان كل مبلغ مقيد في الدفاتر الحسابية قد تم  إذافان الهدف الرئيسي منها هو التحقق ما 

المختصة في كل حالة وفقا لسلطات االعتماد و  اإلداريةالترخيص بصرفه بين السلطات 

 .1التي تخولها القوانين و اللوائح و التعليمات

   اإلداريةهيئات الرقابة  المطلب الثاني

لمراقبة  اإلداريةيخضع تنفيذ الميزانيات و العمليات المالية للدولة و كذا مؤسساتها   

تتمثل في مجموعة من األجهزة المخول لها تقتضي توفير لها مقومات من أجل نجاحها 

الكفاءة التي تتمثل في  إلى إضافةصراحة بذلك بموجب التشريع و التنظيم المعمول بهما 

 .2الكشف عن المخالفات و تحفيز األشخاص القائمين بها

و هذا ما سنتطرق له من خالل الفروع التالية لمعرفة الهيئات المخول لها قانونا ممارسة   

 .اإلداريةميزانية المؤسسات  تنفيذعلى   اإلداريةالرقابة 

 ب الماليالرقابة الممارسة من طرف المراق:  الفرع األول

هي رقابة وقائية  اإلداريةالرقابة السابقة التي تمارس على ميزانية المؤسسات  إن     

بالدرجة األولى ألنها تمكن من تدارك األخطاء قبل وقوعها و تسهر على تهيئة الظروف 

و يتم هذا النوع  اإلنتاجالصالحة لحماية المال العام حتى يؤدي دوره في التنمية و  البيئة

                                                           
  .18ص  1،1888، ط  إسكندرية، مؤسسة شباب جامعة  اإلسالمالرقابة المالية في  ، محمدعوف الكفراوي  - 1
بن عكنون  اإلدارية، ميزانية البلدية ، رسالة لنيل شهادة الماجيستر ، معهد الحقوق و العلوم بن مالك محمد  - 2

  .15، ص  1883السنة ،1طالجزائر،
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صور وجود رقابة سابقة على لنفقات أكثر ألنه ليس من الممكن تالرقابة على جانب امن 

 .اإليراداتتحصيل 

  :أوال تعريف المراقب المالي

لتكريس هذا النوع من الرقابة خصص المشرع الجزائري مراقبين ماليين تابعين لوزارة      

على مستوى كل دائرة وزارية و أيضا المؤسسات  مالمالية و الذي يشمل اختصاصه

التابعة للوزارة المعنية ، كما يوجد على مستوى المجلس  اإلداريالوطنية ذات الطابع 

يوجد الدستوري و مجلس المحاسبة مراقب مالي باعتبارهما مؤسستين مستقلتين كما أيضا 

المالية لاللتزام بنفقاتها و ة جماعات المحلية للممارسة المراقبهذا األخير على مستوى ال

العمومية األخرى و المؤسسات العمومية ذات المصالح الغير الممركزة للدولة أو الهيئات 

  .1اإلداريالطابع 

و بالتالي يمكن القول أن المراقب المالي هو كل عون يعين من طرف الوزير      

 بإعدادفيها الهيئات المكلفة  تقعمنع ارتكاب المخالفة التي  إلىالمكلف بالمالية و يهدف 

، حيث هذا النوع من الرقابة يدخل ضمن سياسة عدم التركيز لهذا يعتبر المراقب الميزانية 

المصالح المالية باألخطاء  إعالمالمالي بمثابة المرشد و الحارس على تنفيذ الميزانية مع 

نهاية السنة المالية ففي كل  ،2 التي قد يرتكبها اآلمر بالصرف من أجل تقرير العقوبة

                                                           
  .150، ص  1،1005دار الهدى الجزائر ، ط ، المحاسبة العامة ،محمد مسعى  -  1
، الرقابة على النفقات العمومية ، مذكرة لنيل شهادة الدراسات العليا ، المعهد الوطني للمالية جراف عبد القادر  -  2

  .01، ص  1883القليعة ، سنة 
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 إلىالوزير المكلف بالمالية على سبيل العرض و  إلىتقرير  بإرساليقوم المراقب المالي 

يستعرض فيه كيفية تنفيذ الميزانية مع ذكر  اإلعالمسبيل  اآلمرين بالصرف على

   .1الصعوبات التي تلقاها أثناء أداء مهامه

  :ثانيا صالحيات المراقب المالي

ممارسة الرقابة على النفقات  إطارلقد خول المشرف الجزائري للمراقبين الماليين في      

 :مجموعة من الصالحيات التي تمكنه من أداء مهامه و التي نجدها فيمايلي

بالصرف الملتزم بالنفقة بعدما يتأكد من مطابقتها  لآلمرمنح المراقب المالي التأشيرة _ 1

و تتمحور هذه القرارات الخاضعة لتأشيرة المراقب  .2ل بهلقوانين و التنظيمات المعمو ل

 :المالي في

مباشرة و الثابتة بموجب  اإلداريةالقرارات الخاصة بالنفقات التي تصرفها الهيئات _ أ

 .قوانين نهائية

الجداول االسمية التي تعد عند فقل كل سنة مالية و الجداول األصلية األولية و التي _ ب

 .ول األصلية المعدلة و التي تطرح أثناء قفل السنةالسنة و الجدابداية تعد في 

 .القرارات المتضمنة لنفقات التسيير أو التجهيز أو استثمار لقطاع من القطاعات_ ج

                                                           
 ر، جالمتعلق بالرقابة السابقة للنفقات الملتزم بها ،  1881 نوفبر 10المؤرخ في  81/010، مرسوم التنفيذي  -  1

  .11، ص  91العدد رقم 
  .151سابق ، ص المرجع ال،  إبراهيم بن داود -  2
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من العناصر و التي تخضع لصالحية المراقب المالي و  مجموعةحدد المشرع  لقد_ 1

 :المتمثلة في

 .بالصرفباألمر صحة الصفة بالنسبة _ أ

 .مطابقة العملية للقوانين و التنظيمات الجاري العمل بها_ ب

 .وجود اعتمادات كافية لتغطية االلتزام مع التخصيص القانوني لها_ ج

 .1تطابق جميع الوثائق الخاصة بااللتزام مع مبلغ االلتزام_ د

ة ة على الوثيققعند تأكد المراقب المالي من العناصر السابقة الذكر فانه تمنح المواف_ 5

المتبقية لاللتزام بالنفقة و في حالة انعدام العناصر يقوم برفض التأشير مع التعليل في 

أو مؤقتا أو تجاوز  نهائياأجل ال يفوق عشرين يوما، مع المالحظة أن الرفض قد يكون 

 .2الرفض

يكون الرفض المؤقت في حالة وجود التزام بعدم نظامية حيث يمكن  :الرفض المؤقت (أ

وصف الوثائق األساسية  إهمالتصحيحه أو في غياب أو عدم كفاية وثائق اإلثبات أو 

 .الملحقة

و يكون في حالة عدم مطابقة االلتزام بالنفقة مع القوانين و : الرفض النهائي (ب

تعلق األمر  إذاعتمادات أو المناصب المالية التنظيمات المعمول بها أو عدم توفر اال

                                                           
 .مرجعال نفس،  81/010من المرسوم التنفيذي  90المادة  -  1
  .151، ص سابق المرجع ال،  إبراهيمبن داود  - 2 
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بالصرف للمالحظات المقدمة له خالل الرفض  اآلمربنفقات الدولة أو عدم احترام 

 .المؤقت

بالصرف الذي يتمتع بالصفة القانونية التي تؤهله بالقيام  لآلمريمكن : تجاوز الرفض (ج

زام بالنفقة و لكن يكون ذلك بهذه العملية و المتمثلة في تجاوز للرفض النهائي لاللت

 إلى إرسالهماالرفض و  االلتزام بقرار تجاوز إرفاقبموجب قرار معلل منه، حيث يتم 

الذي يضع تأشيرة تتضمن معلومات و تاريخ و رقم التجاوز و تاريخه و المراقب المالي 

 .1وزير المالية و كل هيئات الرقابة المؤهلة إلىنسخة منه  إرساليتم أيضا 

 تنفيذ الرقابة من طرف المراقب المالي   ثالثا أجل 

أيام  10ي غضون اآلمر بالصرف فيتم فحص ملفات االلتزام المقدمة من طرف  

دراسة معمقة فانه يتم تمديد هذه  إلىلغرض مراقبتها و في حالة اذا كانت معقدة و تحتاج 

 .يوما 10 إلىالمدة 

ن تاريخ استالم مصالح المراقبة الستمارة حيث يبدأ سريان هذه ميعاد هذه المدة م  

أيام أو  10سريان أجل  إيقافااللتزام فان تم الرفض المؤقت لها فانه يترتب على ذلك 

 .2يوما 10

                                                           
 الرقابة على النفقات العمومية دراسة حول المفتشية العامة للمالية ، مذكرة تخرج من المدرسة ، سناطور خالد -  1

 .11،ص  1001-1003العليا لالدارة ، سنة 
  .سابقالمرجع ال،  81/010من م ت  41المادة  -  2
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ديسمبر من السنة التي يتم فيها و  10االلتزام بنفقات التسيير يوم و أيضا يتم اختتام  

 :نة للنفقات المبنية كمايليديسمبر من نفس الس 10يمدد هذا التاريخ الى غاية 

 .التجهيز و االستثمار_    

 .المباشرة اإلدارةالنفقات التي تصرف بواسطة _    

 .1جداول أجور المستخدمين المؤقتين_    

مع العلم أنه األحكام الخاصة بتحديد تاريخ اختتام االلتزام بالنفقات المحددة أعاله ال 

تطبق على الميزانية الالمركزية الخاصة بالوالية و التي تبقى خاضعة لألحكام التنظيمية 

 .2التي تحكمها

 ابعا مسؤولية المراقب المالير

المراقبين الماليين عند أداء مهامهم في ممارسة الرقابة على تنفيذ ميزانية  إن     

يكونون تحت مسؤولية خاصة سواء أثناء منح التأشيرة وفقا  فإنهم اإلداريةالمؤسسات 

أو أثناء الرفض التعسفي للتأشيرة وفقا  ، 010_81من المرسوم التنفيذي  51للمادة 

يعاقب المجلس كل  المتعلق بمجلس المحاسبة ففي هذه الحالة 10-83ألحكام األمر 

منح التأشيرة أو مخالفة قواعد انضباط الميزانية  إطارمراقب مالي يقوم بوضع عراقيل في 

 .بةالمتعلق بمجلس المحاس 83/10من األمر  99وفقا للمادة  بغرامة مالية

 
                                                           

  .سابقالمرجع ال،  81/010من م ت  41المادة  -  1
  .سابقالمرجع ال،  81/010من م ت  41المادة  -  2
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 الرقابة الممارسة من طرف المحاسب العمومي: الفرع الثاني

مراقبة المراقب المالي كانت فقط تقتصر على الجانب الشكلي للنفقة دون  إن      

نهايتها لذلك ترك أمر التجاوزات و االختالسات  إلىتفحص العمليات المالية من بدايتها 

الوثائق التي رقابة المحاسب العمومي و التي تتمثل في التدقيق في شرعية  إلىالمالية 

 .1يصادقون عليها

 :أوال تعريف المحاسب العمومي

المحاسب العمومي هو كل شخص يتم تعيينه بموجب القانون لممارسة سلطة  إن   

فمثال  2الرقابة على األمر بالصرف من أجل التحقق في مدى شرعية النفقات العمومية

صب على العملية تدخل ضمن سياسة عدم التركيز و ين بالنسبة للبلدية فالرقابة المخولة له

األخيرة التي تمر بها عملية الصرف و هي مرحلة الدفع أما بالنسبة للوالية فان أمين 

 اآلمرالخزينة يعتبر المحاسب الرئيسي لميزانية الوالية ، حيث يقوم باستعمال وثيقة 

و على العموم فان رقابة المحاسب  3تي ترسل من قبل الوالي أو مفوضهبالصرف ال

 .العمومي هي تكملة لرقابة المراقب المالي

 

                                                           
، مذكرة تخرج من  اإلداريعلى المؤسسات العمومية ذات الطابع  ، رقابة المفتشية العامة للماليةهشام سلوقي  -  1

   .08، ص  1001-1003 ، سنة لإلدارةالمدرسة الوطنية 
  .51، مرجع سابق ، ص جراف عبد القادر  -  2
المحدد لشروط األخد بمسؤولية  1881سبتمبر  0المؤرخ في  81/515من المرسوم التنفيذي  35المادة  -  3

  . 1881سبتمبر  19المؤرخ في   05ر رقم  جالمحاسبين العموميين 
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 :ثانيا صالحيات المحاسب العمومي

لقد خول المشرع الجزائري للمحاسب العمومي في مجال عمليات الخزينة صالحية     

مسك حسابات حركات األموال في حسابات ودائع أو في حسابات جارية أو حسابات 

و األموال  الخواصدائنة أو مدينة ، كما تبين عمليات الخزينة األموال المودعة لفائدة 

عرض المحاسبات تا و عمليات التحويل و جة منه مؤقالداخلة الى صندوق و الخار 

 .1الخاصة الى الجرد العيني و المالي للمواد و القيم و السندات التي تطبق عليها

من قانون المحاسبة صالحيات المحاسب العمومي  في المجاالت  51كما حددت المادة  

 :التالية

 .مطابقة العملية مع القوانين و األنظمة المعمول بها_ 

 .مر بالصرف أو المفوض لهصفة اال_ 

 .شرعية هملية تصفية النفقات_ 

 .و أنها محل المعارضةأن الديون لم تسقط آجالها _ 

 .الطابع االبرائي للدفع_ 

تأشيرات عمليات المراقبة التي نصت عليها القوانين و األنظمة المعمول بها خاصة _ 

 .فيما يتعلق بتأشيرة المراقب المالي

 .للمكسب االبرائي أي التحقق من صالحية الدفعالصحة القانونية _ 

                                                           
  .مرجع نفسهال،  14المادة  -  1
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على المحاسب العمومي أن يتأكد أن األمر بالدفع الموجه إليه يكتسي الطابع الشرعي و 

أن المبلغ المستحق مسجل في الفصل و البند الذي بشأنه تجرى عملية الدفع و بعدما 

وجد فيه مخالفة له الحق في رفض كان عكس ذلك  إذايقوم بمباشرة اجراءات الدفع أما 

أنه يمكن  إالصرف النفقة لكن كاستثناء و في بعض الحاالت رغم رفض المحاسب 

بالصرف تمرير األمر بالصرف و هذا ما يصطلح عليه بالتسخير المكتوب وفقا  لألمر

عملية  بإيقافالعمومي  المحاسبما قام  إذا، فيمكن  80/11من قانون  00لنص المادة 

 إذابالصرف أن يطلب منه كتابيا و تحت مسؤوليته دفعها و في هذه الحالة  لآلمر الدفع

وافق المحاسب العمومي ألمر التسخير فانه ستبرأ ذمته من أي مسؤولية مالية أو 

العمومي  للمحاسب، مع العلم أنه حتى و لو كان هناك أمر بالتسخير فانه  1شخصية

 :ةلصرف و لكن وفقا لألسباب التاليبا آلمرل االمتثالسلطة في رفض النفقة و رفض 

 .المالي أو تأشيرة الصفقات عند الضرورة المراقبانعدام تأشيرة _ 

 .انعدام اثباث أداء الخدمة_ 

 .عدم توفر أموال للخزينة لتسديد هذه النفقات_ 

 .عدم وجود اعتمادات مالية_ 

 .أي الشخص المعني بالدفع هنا هو غير دائن حقيقي إبرائيطابع النفقة غير _ 

                                                           

تسخير المحاسبين  إلجراءاتالمحدد  1881سبتمبر  00المؤرخ في  81/510من المرسوم التنفيذي  01المادة  - 1 
  .بالصرف  اآلمرالعموميين من طرف 
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عدم وجود اعتمادات مالية مخصصة للنفقة الملتزم بها من قبل الدائن المستحق _ 

 .1للنفقة

 :ثالثا مسؤولية المحاسب العمومي

مسؤولية المحاسب العمومي تقوم مقامها عندما يكون هناك عجز في األموال  إن     

أي أنه في حالة وجود عجز مالي في  2العمومية سواء تعلف األمر باإليرادات أو النفقات

الصندوق أو نقص في الحسابات فانه يتحملها المحاسب العمومي و يقوم بتغطيتها من 

لضرورة وفقا للشروط المحددة عن طريف التنظيم أن أنه يمكن في حالة ا إالماله الخاص 

تعطيه الخزينة العمومية تسبيقات من األموال الالزمة لتغطية العجز المالي أو النقص 

المؤرخ  80/51من القانون  38الموجود في الحسابات المستحقة ، و هذا ما أكدته المادة 

ره ، مع العلم أنه تحديد وتسيي المحاسبةالمتعلق بتنظيم مجلس  1880ديسمبر 00في 

تكون المسؤولية المالية و الشخصية للمحاسبين العموميين و جعلهم في وضعية مدنيين 

 19من طرف الوزير المكلف بالمالية أو مجلس المحاسبة و هذا ما نصت عليه المادة 

ر مع مراعاة السلطة التنفيذية المخولة للوزي" السابق الذكر 80/55من المرسوم التنفيذي 

المكلف بالمالية في مجال النظر في النقص الحسابي يبث مجلس المحاسبة في المسؤولية 

التحقيق في  إجراءالمالية على عاتق المحاسبين العموميين في حالة معاينة أو نقص بعد 

 .هذا الصدد يقرر وضع المحاسب وضعية المدين
                                                           

  .100، ص سابق المرجع ال،  إبراهيمبن داود  -  1
  .سابقالمرجع ال، 81/510من المرسوم التنفيذي  0و  5 المادتان -  2
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 اإلداريةرقابة وزارة المالية على تنفيذ ميزانية المؤسسات :  الفرع الثالث

نظرا ألهمية الرقابة أثناء تنفيذ الميزانية فانه المشرع الجزائري لم يكتفي فقط برقابة      

المراقب المالي أو المحاسب العمومي بل خول أيضا القانون مجموعة من الصالحيات 

هام في ايطار الوصاية اإلدارية ألن بعض للسلطة الوصائية  من أجل ممارسة هذا الم

بعد التصديق عليها من قبل السلطة  إالال يمكن تطبيقها  اإلداريةقرارات األشخاص 

من طرف  إلغاؤهااذا كانت غير شرعية فهنا يتم حتى تتميز بالطابع التنفيذي ، الوصية 

 .1السلطة الوصية

 ابة الحكومة المركزية على الهيئات صد بها رقالوصائية يق اإلداريةفالرقابة      

الالمركزية كما يجوز لهذه األخيرة ممارسة الرقابة على هيئات المركزية أخرى وفقا لما 

و  على سبيل الحصر هيسمح به القانون ، مع المالحظ أن عذا النوع من الرقابة نجد

 .2ممثل في رئيس الجمهورية ، الوزراء و الوالة

ا هذا نجد وزارة المالية لها دور كبير في ممارسة الرقابة على و في موضوع دراستن     

و يتجلى ذلك في شخصها وزير المالية الذي يتمتع بعدة  اإلداريةميزانية المؤسسات 

فيفري  13المؤرخ في  83/30صالحيات في ايطار الرقابة بموجب المرسوم التنفيذي 

أهم جهازين و هما تابعان ذلك  إلى إضافةالمحدد لصالحيات وزير المالية  1883

 .لمصالح وزارة المالية و هما المفتشية العامة للمالية و مفتشية مصالح المحاسبة
                                                           

  .110، ص سابق المرجع ال، محيو احمد  - 1
  .11المركزية في الجمهورية الجزائرية ، المؤسسة الوطنية للكتاب ، ص  اإلدارة،  زغود علي -  2
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    :أوال مفتشية العامة للمالية

رقابية تابعة لوزارة المالية تتولى مراقبة التسيير ر المفتشية العامة للمالية هيئة تعتب     

المؤرخ في  90/35و التي أنشئت بموجب المرسوم  1المالي و المحاسبي لمصالح الدولة

 .تهااالمحدد لتنظيمها و سيرها و صالحي 1890مارس  01

  تنظيم المفتشية العامة للمالية/ 4

يتم تنظيم هياكل المفتشية العامة للمالية على المستوى المركزي ألحكام المرسوم      

من نفس  01العامة للمالية المادة  و تعمل تحت سلطة رئيس المفتشية 09/105التنفيذي 

المرسوم حيث يسهر على حسن سير الهياكل المركزية و الجهوية و يضمن ادارة و تسيير 

من المرسوم أما على المستوى المحلي فانها  05المستخدمين و الوسائل بالمفتشية المادة 

ي تتكون مفتشيات جهوية و ه 10حيث يوجد  09/100تخضع ألحكام المرسوم التنفيذي 

من وحدات عملية و مكلفين بالتفتيش يتولون عمليات الرقابة الموكلة الى المفتشية 

 09/100من المرسوم  01فقرة  01الجهوية و يديرها مفتش جهوي حيث حددت المادة 

مفتشين ،  0ورقلة و األغواط : لكل مفتشية جهوية و هي كالتاليعدد المكلفين بالتفتيش 

مفتشين ، وهران و  1س، تلمسان، سطيف، عنابة و مستغانم تيزي وزو، سيدي بلعبا

 .2مفتشين 9قسنطينة 

                                                           
  .50، ص سابق المرجع ال،  جراف عبد القادر - 1
المتعلق بتنظيم المفتشيات الجهوية للمفتشية  01/08/1009المؤرخ  09/100من المرسوم التنفيذي  01 المادة-  2

  .العامة للمالية و صالحياتها
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  صالحيات المفتشية العامة للمالية/ 4

لممارسة المفتشية العامة للمالية مهامها في مجال الرقابة المالية و المحاسبة على      

لها  لداري خو مصالح الدولة و الجماعات المحلية و الهيئات العمومية ذات الطابع اال

 :المشرع عدة صالحيات نجدها تتمحور فيمايلي

مراقبة تسيير الصناديق و مراجعة األموال و القيم و السندات و مختلف األعمال التي _ 

 .يقوم بها المحاسبون العموميون

 .مراجعة صحة الحسابات و سالمتها و انتظامها_ 

أو برامج االستثمار و ميزانيات يزانية مطابقة العمليات التي تمت مراقبتها لتقديرات الم_ 

 .رياالستغالل أو التسي

 .شروط استعمال و تسير الوسائل الموضوعة تحت هيئات الجهاز المالي للدولة_ 

 .1التأكد من مدى احترام المعايير القانونية لضمان دقة الحسابات المالية_ 

بالتالى التأكد من سالمة تنفيذ  التأكد من أن االيرادات قد تم توظيفها بطريقة قانونية و_ 

 .الميزانية

توقيع المخالفات فقط على مرتكبي األخطاء عند تنفيذ الميزانية حيث المفتشية العامة _ 

 .2غير مؤهلة لتوقيع العقوبة

 .االنتقال الى مكان المؤسسات االدارية لرقابة عملية تنفيذ الميزانية_ 
                                                           

  .51، ص سابق المرجع ال، خالد  سيناطور - 1 
  .139، صسابق المرجع ال،  بن مالك محمد - 2
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العامة للمالية بمراقبة حركة رؤوس األموال من و الى الخارج  صالحية المفتشية_ 

مشترك بين وزير المالية و وزير العدل و ذلك من أجل معاينة جرائم بمقتضى قرار وزاري 

 .1مخالفة التشربع و التنظيم الخاصين بالصرف

 كيفية ممارسة المفتشية العامة للمالية الرقابة على تنفيذ الميزانية/ 3

أوال تقوم المفتشية العامة للمالية من مدى مطابقة الوثائق المالية و المحاسبية للميزانية _ 

 . للقوانين و التشريعات المهمول بها

تحضير محضر لتدوين كل المالحظات أثناء عملية فحص الصندوق و مراقبة األموال _ 

 .وميو الفواتير و بعدها يتم امضاؤها من قبل المفتش و المحاسب العم

انعقاد اجتماع مع مسؤولي الهيئة الخاضعة للرقابة من أجل اعالمهم بتقديم بعثة _ 

 .التحقيق

قيام المسيرين من خالل التحقيق في المخاسبة المادية و العمليات المسجلة و الوثائق _ 

فانه يطلب من المحاسبين الثبوثية المرافقة لها و مدى تطابقها ، فاذا كان هناك نقائص 

ضبطها ، و اذا كانت متأخرة جدا فيحرر في هذه الحالة المفتش مخضر عدم  دةبإعا

الوجود لتقديمه الى السلطة الوصية المختصة ففي هذه الحالة يأمر وزير المالية باجراء 

خبرة النشاء المهاسبة و ضبطها ، أما في حالة اختالسات أو مخالفات جد خطيرة يتم 

 .را رئيس المفتشية العامة للماليةاعالم رئيس المهمة الذي يعلم فو 

                                                           
  .01، صسابق المرجع ال،  سيناطور خالد -  1
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 : قارير و هي ت 5بعد االنتهاء من مهام الرقابة يتم اعداد _ 

من طرف المفتشين يتضمن اقتراحاتهم في مجال تسيير الهيئة  اعداد تقرير أساسي/ أ

الخاضعة للرقابة و بغدها يبلغ الى مسير الهيئة المراقبة و يجيب هذا األخير في أجل 

 .1على المالحظات التي يحتويها التقرير أقصاه شهرين

يتضمن جواب المسير الهيئة الخاضعة للرقابة و من  اعداد تقرير تلخيصبعدها يتم  /ب

خالله يتم المقارنة بين المالحظات المدونة في التقرير األساسي و جواب الهيئة المراقبة و 

 .2ليةبعدها يبلغ هذا التقرير التلخيصي الى المفتشية العامة للما

يخص حصيلة أعمال السنة و يقدم  باعداد تقريرا سنوياتقوم المفتشية العامة للمالية  /ج

الى الوزير المكلف بالمالية خالل الثالثي األول من السنة الموالية للسنة التي أعدت 

 .3بخصوصها

 ثانيا ممارسة الرقابة من طرف مفتشية مصالح المحاسبة 

 : مصالح المحاسبة تنظيم مفتشية/ 4

مفتشية مصالح المحاسبة تعتبر أيضا هيئة رقابية أخرى على تنفيذ ميزانية  إن     

المؤرخ  83/189استحدثها المشرع الجزائري بموجب المرسوم التنفيذي  اإلداريةالمؤسسات 

المحدد الختصاصات مفتشية مصالح المحاسبة و تنظيمها ، حيث  1883جويلية  3في 

                                                           
  .، مرجع سابق09/101من المرسوم التنفيذي  44المادة  - 1
  .مرجع نفسهال،  41المادة  - 2
  .مرجع نفسه ال،  41المادة  - 3
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مفتشين  3لهيئة مفتش عام يخضع لسلطة المديرية العامة للمحاسبة و يساعده يسير هذه ا

 .يتم تعيينهم بموجب مرسوم تنفيذي

 :صالحيات مفتشية مصالح المحاسبة/ 4

العمل على السير الحسن لمصالح الخزينة و االستغالل الرشيد لألموال العامةو الموارد _ 

 .البشرية

في مجال منح االعالنات للهيئات و المؤسسات ية مراقبة التدخالت لخزينة المال_ 

 .العمومية

السهر على تحضير برامج التحقيق و التفتيش التي يؤديها المحاسبون العموميون ليتم _ 

 .تبليغها الى مجلس المحاسبة

العمل على استغالل التقارير و المعلومات التي تخص تسيير المحاسبين العموميين من _ 

 .ختصةأجهزة الرقابة الم

مراقبة العمايات المالية و المحاسبية المعدة من طرف المخاسبين العموميين و من _ 

   .1مدى مطابقتها للقوانين و التنظيمات المعمول بها

 

 

 

                                                           
  .103، ص سابق المرجع ال،  بن داود ابراهيم - 1
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الرقابة السياسية على تنفيذ ميزانية المؤسسات اإلدارية في التشريع :   المبحث الثاني
 .الجزائري

تعتبر الرقابة السياسية الطريقة المناسبة من أجل مراقبة عمليات تنفيذ ميزانية  

و لعل أهم مظاهر الرقابة السياسية نجدها  1و الشؤون المالية أيضا اإلداريةالمؤسسات 

، فباإلضافة الى تمتعه بسلطة سن القوانين ( المجلس الشعبي الوطني) في رقابة البرلمان 

مراقبة مدى تطبيق و االلتزام بتنفيذ برنامج الحكومة الذي كان قد هو أيضا له الحق في 

، أما  2وافق عليه من قبل خاصة اذا كان يتعلق األمر بالوضعية المالية العامة في الدولة

دور المظهر الثاني لهذه الرقابة هو رقابة المجالس الشعبية للجماعات المحلية التي لها 

 .فعال في هذا النوع من الرقابة

 الرقابة الممارسة من طرف المجلس الشعبي الوطني : المطلب األول 

يمارس رقابته في مختلف أشكال الحكومة خاصة نلك ( م ش و ) البرلمان  إن     

حيث أن  المتعلقة بالمجال المالي و المتمثلة في المصادقة على قانون المالية و اعتماده،

هذا ال يكفي فقط و انما امتدت هذه الرقابة الى رقابة أثناء تنفيذ الميزانية و المساماة 

 .3و المعاصرة و رقابة بعدية و التي تكون في نهاية السنة المالية اآلنيةبالرقابة 

 

                                                           
 .131 ص، 1010نة ، س1، الرقابة المالية ، دار الخلدونية الجزائر ، الطبعةبن يحي دنيدني  - 1
 .130سابق ، ص المرجع ال، محمد مسعى  -  2
ص  ، 1005، المالية العامة ، دار العلوم للنشر و التوزيع عنابة ، ط  محمد الصغير بعلي و يسرى أبو العالء - 3

110. 
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 الرقابة الممارسة أثناء تفيذ الميزانية :  الفرع األول 

يوما من تاريخ  03روع قانون المالية في مدة أقصاها بعد مصادقة البرلمان على مش     

من الدستور و يصوت المجلس الشعبي الوطني على  110ايداعه طبقا ألحكام المادة 

يوما ابتداءا من تاريخ ايداعه و يصادق مجلس  03مشروع فانون المالية قي مدة أقصاها 

ث في حالة الخالف يوما ، حي 10األمة على النص المصوت عليه خالل مدة أقصاها 

أيام من أجل البث فيه و في حالة  09بين الغرفتين يتاح للجنة المتساوية األعضاء أجل 

عدم المصادقة ألي سبب خالل األجل المحدد هنا يصدر رئيس الجمهورية مشروع قانون 

 .1المالية الذي قدمته الحكومة بأمر له بقوة القانون

التصويت على قانون المالية يأتي أيضا دور فبعد كل هذه االجراءات من أجل      

المجلس الشعبي الوطني في مراقبة النشاط العام للحكومة و المتمثل في استجوابها في 

مختلف القضايا المتعلقة بالمال العام و ذلك عم طريق استجواب أعضائها بأسئلة شفوية 

صة بمختلف القطاعات أو كتابية أو بواسطة توضيحات حول تنفيذ الميزانية العامة الخا

قضايا المتعلقة مع العلم أنه له الحق في أي وقت انشاء لجان تحقيق من أجل اليث في ال

 .2بتنفيذ الميزانية
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 :أوال االستماع و االستجواب

كما يمكن ألي أعضاء أي  يمكن للجان البرلمان بغرفتيه االستماع ألي وزير ،     

 .من الدستور 155مجلس استجواب الوزارة برمتها و خذا طبقا لنص المادة 

 :ثانيا السؤال

يمكن ألعضاء البرلمان أن يسألوا أي وزير كتابيا أو شفويا من أي موضوع أو      

ن قضية و منها القضايا المتعلقة بتنفيذ الميزانية طلقا ألحكام النظام الداخلي لكل م

 .1من الدستور 150مجلسي البرلمان و هذا ما نصت عليه المادة 

 :ثالثا مناقشة بيان السياسة العامة

تلتزم الحكومة بأن تقدم كل سنة بيانا عن السياسة العامة ، تعقبه مناقشة لعمل و      

أداء الحكومة لمعرفة مدى تنفيذ برنامج الحكومة الذي كان البرلمان قد وافق عليه لدى 

 .من الدستور  90دمه من طرف الحكومة بعد تعيينها طبقا للمادة تق

 :رابعا لجان التحقيق

من الدستور يمكن لكل غرفة من البرلمان في اطار  111طبقا لنص المادة      

ذات المصلحة العامة ،  اختصاصاتها أن تنشئ في أي وقت لجان تحقيق في القضايا

ع هذه األخيرة بصالحيات واسعة في ميدان مطالبة هيئاتها بكل الوثائق و حيث أن تمت

                                                           
1
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المستندات المتعلقة بالميزانية مع االستعانة بالمصالح التقنية ، فبعد االنتهاء من التحريات 

 .ترسل عن طريق رئيسها نسخة من تقريرها من السلطة الوصية لتقديم مالحظاتها

ثناء مرحلة تنفيذ الميزانية قي ما مدى مناقشة قانون المالية كما يمكن رقابة البرلمان أ     

بعض  تعديلالتكميلي الذي نقدمه الحكومة للبرلمان أثناء السنة المالية بغرض تكملة أو 

 .1األوضاع المستجدة

 الرقابة الممارسة بعد تنفيذ الميزانية:  الفرع الثاني 

 اإلداريةالرقابة الالحقة الممارسة من طرف البرلمان على ميزانية المؤسسات  إن     

تتمثل في تقديم الحكومة لكل غرفة من البرلمان عرض عن استعمال االعتمادات المالية 

التي أقرتها في ايطار ميزانية السنة المالية ، حيث تختم هذه السنة بالتصويت على فانون 

ية المهنية من قبل كل غرفة من البرلمان طبقا لنص المادة يتضمن تسوية السنة المال

من الدستور و يسمى هذا القانون بقانون ضبط الميزانية و الذي يعتبر الوثيقة التي  110

يتبث بمقتضاها تنفيذ قانون المالية و عند االقتضاء قوانين المالية التكميلية أو المعدلة 

المتعلق بقوانين المالية ، و  90/10القانون  من 03الخاصة بكل سنة وفقا لنص المادة 

أيضا يقوم بتحديد المبالغ النهائية لاليرادات و النفقات و يقر حساب نتائج السنة المالية 

المعنية و المشتمل على الفائض أو العجز الناتج عن الفرق بين ايرادات و نفقات الميزانية 

زينة و نتائج تسيير عمليات الخزينة ، كما و نتائج المثبتة في تنفيذ الحسابات الخاصة للخ
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، و يكون هذا من خالل تلقي  1يتضمن هذا القانون التسويات الالزمة للميزانية المنفذة

اإلدارية البرلمان لمجموعة من التقارير التي تبث له و ضعية الميزانية لمختلف المؤسسات 

 :و التي تتمثل في

 .لسنوي لالستثماراتالتقرير السنوي حول تنفيذ المخطط ا_  

 .التقرير السنوي للجنة المركزية للنفقات العمومية_ 

 .تقرير مجلس المحاسبة_ 

 .المصوت عليها تتقرير حول تنفيذ االعتمادا_ 

 الرقابة الممارسة من طرف المجالس الشعبية المحلية:  المطلب الثاني

الوالئية منها رقابى على ميزانية تمارس المجالس الشعبية المحلية سواء البلدية أو      

 . المؤسسات االدارية ، و التي قد تكون أثناء تنفيذ الميزانية أو بعدها

 الرقابة الممارسة أثناء تنفيذ الميزانية:  الفرع األول 

ديات و الوالة لعمليات تنفيذ الميزانية تكون وفقا للقوانين و لرقابة رؤساء الب إن     

لجماعات المحلية ، و ذلك من خالل انشاء لجان تحقيق في قضايا األنظمة المتعلقة با

مالية معينة أو مطالبة االمرين بالصرف بتقديم تقارير دورية أو ظرفية عن تنفيذ الميزانية 

حيث هناك بعض تنفيذ العمليات المالية كقبول الهبات و الوصايا أو ابرام الصفقات 
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مر بالصرف تنفيذها اال بهد مصادقة المجالس العمومية ، بالنسبة للبلدية ال يمكن لال

 .الشعبية المعنية بها

 الرقابة الممارسة بعد تنفيذ الميزانية:  لفرع الثاني ا

تتمثل رقابة المجالس الشعبية المحلية في مناقشة الحسابات االدارية المقدمة لها من      

حيث تقوم بالتحقيق في ما مدى  طرف االمرين بالصرف بعد اختتام كل سنة مالية ،

توافق العمليات المالية المنفذة في اطار الميزانية و نتائجها و كما هي معروضة في 

أمناء الخزينة ) ك المنفذة مع المحاسبين العمومي المعنيون الحسابات االدارية مع تل

نية و اجراءات و من مدى مطابقتها للترخيصات الميزا( للبلديات و أمناء الخزينة للواليات 

التسوية الالزمة عند االقتضاء ثم تبث المجالس الشعبية المحلية في مطابقة الحسابات 

االدارية بمداوالت و التي تكون تتضمن المالحظات المسجلة من طرف أعضاء المجلس 

 .1على تنفيذ الميزانية و ترفق بنسخ الحسابات المودعة لدى مجلس المحاسبة
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التةةةةةةةةه تميةةةةةةةةم لسةةةةةةةةا  يااةيةةةةةةةة  ال    ةةةةةةةةا  ا داريةةةةةةةة  ما ةةةةةةةة   اإلداريةةةةةةةة الرقابةةةةةةةة   إن      
التةةةةةه تبةةةةةدلسا  يعاتسةةةةةا لةةةةةل ت ةةةةةد  ا يةةةةة   لةةةةةد ا لةةةةة ل   أثةةةةةةال  رلتةةةةة  التةهيةةةةة    ال  سةةةةة دا 

م ةةةةةةةع ال زةةةةةةةر  ال ااعةةةةةةةر  ةةةةةةةة   امةةةةةةةرا  ةةةةةةةن الرقابةةةةةةة     ةةةةةةة  الرقابةةةةةةة  ال يةةةةةةةاعي     ةةةةةةةا 
ي يا ةةةةةةا  ةةةةةة  أةسةةةةةةا تةةةةةةةته ي ةةةةةةد قهةةةةةةت ال ةةةةةةة  ال اليةةةةةة    اةسةةةةةةال الل ةةةةةةابا  المتا يةةةةةة  لتد لةةةةةة  

 .ل ل    ي  برقاب   ل     أييا تز ت عتى رقاب  الةه ا    ا رادا    ا
ت عةةةةةن ال ةةةةةت   تةةةةةى  سةةةةةاا   ةةةةةت   أ ةةةةةةد أييةةةةةا  ةةةةة ا الةةةةةة    ةةةةةن الرقابةةةةة  الةةةةةى أع 

  ال ت ثةةةةةةةت    التزةةةةةةةري ي    التةهي يةةةةةةة      يميةةةةةةةم الةةةةةةةى أ    ةةةةةةةاي  أ   ةةةةةةةت    ةةةةةةةت ي 
 1 ةةةةةةةه   تةةةةةةةي ال لا ةةةةةةةب  الةةةةةةة   ي تبةةةةةةةر أعتةةةةةةةى  يةةةةةةةة    ةةةةةةةت ت   ا   ةةةةةةة ليا   ا ةةةةةةة  

 يةةةةةةةةة    ال را ةةةةةةةةة  لت  ار ةةةةةةةةة  الرقابةةةةةةةةة  ال ل ةةةةةةةةة  عتةةةةةةةةةى أ ةةةةةةةةة ات الد لةةةةةةةةة    ال سةةةةةةةةةا  ا قتي
 .ال    ي 

 ةظةةةةةةةةةرا    يةةةةةةةةة   ةةةةةةةةة ا ال سةةةةةةةةةاا  ةةةةةةةةةه   ةةةةةةةةةات الرقابةةةةةةةةة  الت ل ةةةةةةةةة  عتةةةةةةةةةى  يااةيةةةةةةةةة   
ال    ةةةةةةا  ا داريةةةةةة   ةةةةةةةلا ت درا ةةةةةةةت  بالته ةةةةةةيت  ةةةةةةن ليةةةةةةة  الت ريةةةةةة  بال سةةةةةةاا  ةةةةةةةن 
الةاليةةةةةةةة  ال اة ةيةةةةةةةةة    بلةةةةةةةةة  أ ت ت   درا ةةةةةةةةة   يهيةةةةةةةةة  الرقابةةةةةةةةة  التةةةةةةةةةه ي ار ةةةةةةةةةسا   تةةةةةةةةةي 

 .ال لا ب    بل  ثان
 هالطبيعة القانونية لمجلس المحاسبة و اختصاصات   :المبحث األول

 ةةةةةه أ  ةظةةةةةال د لةةةةةه ي  ةةةةةن لةةةةةةا ة ةةةةةد  سةةةةةاا يسةةةةةتل ب  ةةةةةات الرقابةةةةة  ال يةةةةةاعي  عتةةةةةى      
ع تيةةةةا  تةهيةةةة  ال يااةيةةةة   ثةةةةت  ةةةةا  ةةةة  اللةةةةات  ةةةةه ال ااعةةةةر التةةةةه تبةةةةة    تةةةةي ال لا ةةةةب  

ت ا ةةةةةد   ةةةةةه  سيعةةةةة  رقابيةةةةة  قيةةةةةاعي  بالدر ةةةةة  ا  لةةةةةى ت ليةةةةة  ة ةةةةةد أن  ةةةةة   ا  سةةةةةا  ال 
 متتةةةةةةة  الةةةةةةةد ت تزةةةةةةةتر   ةةةةةةةه ت يا ةةةةةةةا با  ةةةةةةةت  لي  ال يةةةةةةة ي  أ   ةةةةةةةن ةاليةةةةةةة  ا ةةةةةةةدار ا 
لت   بةةةةةةةا    ال ةةةةةةةاالا  أثةةةةةةةةال ارت ةةةةةةةاف ال مالهةةةةةةةا  ت ا  أةةةةةةةة   ةةةةةةةه تمتتةةةةةةة   ةةةةةةةن ليةةةةةةة  

 .تةظي سا   تز يت  ال ساا     ل   ن ةالي  ا مت ا ا  ال م ت ل 
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تة ةةةةةةةةيي ال ةةةةةةةةاة ةه  ةةةةةةةةه لةةةةةةةة ل   ةةةةةةةةة  ل بدرا ةةةةةةةة    تةةةةةةةةي ال لا ةةةةةةةةب   ةةةةةةةةن ليةةةةةةةة  ال     
 . ال  تف ا  ت ت   تلديد امت ا ات      ليات    ه ال  تف الثاةه

 التأسيس القانوني لمجلس المحاسبة:  المطلب األول 
ل ةةةةةد عةةةةةر    تةةةةةي ال لا ةةةةةب   ةةةةة ال  ةةةةةن ةاليةةةةة  التة ةةةةةيي ال ةةةةةاة ةه أ   ةةةةةن ةاليةةةةة       

 يا ةةةةةي  بةةةةةين تزةةةةة يتت  ت ةةةةة را   متتهةةةةة     لةةةةة  ةةةةةةاتا ع ةةةةةا عر تةةةةة  الةةةةةب د  ةةةةةن ت ةةةةة را  
ةظةةةةال ألةةةةاد  ازةةةةترا ه   بةةةةين ةظةةةةال ت ةةةةدد  ليبرالةةةةه ت  ةةةةر  يت تةةةةم ب ةةةة ليا  قيةةةةاعي  

  ال يةةةةةةاعي    ي ةةةةةةب    اداريةةةةةة    ةةةةةةا عتةةةةةةى ة ةةةةةةا   ا ةةةةةةم    ةةةةةةر  ي ةةةةةةرد  ةةةةةةن  ةةةةةة ليات
 يعةةةة  اداريةةةة    ةةةة    يت تةةةةم ب ةةةة ليا  أ  رقابةةةة  قيةةةةاعي  لي ةةةةا  الةظةةةةر  ةةةة ل   يةةةة   ةةةةن 
 ديةةةةةةةد   ي ت ةةةةةةةف ال ةةةةةةةه  ا داريةةةةةةة    ال يةةةةةةةاعي    ر  سةةةةةةةا الةةةةةةةى أعتةةةةةةةى   ةةةةةةةت     ةةةةةةةن 

 .1 اة  عتي 
ظررررررررررل دسررررررررررتور  فرررررررررري المحاسرررررررررربةمراحررررررررررل تأسرررررررررريس مجلررررررررررس : الفرررررررررر  األول

6791_6797_6771 
ل ةةةةةةد عةةةةةةر    تةةةةةةي ال لا ةةةةةةب  ت ةةةةةة را  ا ةيةةةةةة   ةةةةةةن ةاليةةةةةة  ةظا ةةةةةة  ال ةةةةةةاة ةه عبةةةةةةر      

 (.1771ت 1797 ت1791) الث ث الد اتير 
 :6791مرحلة دستور: أوال 

ب ةةةةد ا  ةةةةت  ت  بازةةةةر  لةةةةل يةةةةتل اةزةةةةال   تةةةةي  لا ةةةةب    اة ةةةةا  ةةةةان  ةةةةةا  ا تةةةةداد      
 ةزةةةةةةةةال الةةةةةةةة   ي ةةةةةةةةد   ةةةةةةةةدر  1791لتةظةةةةةةةةال ال ةةةةةةةةاة ةه الهرة ةةةةةةةةه الةةةةةةةةى  ايةةةةةةةة  د ةةةةةةةةت ر 

  تةةةةةةةي ال لا ةةةةةةةب   يعةةةةةةة  عتيةةةةةةةا لترقابةةةةةةة  "  ةةةةةةةة   170  تةةةةةةةي ال لا ةةةةةةةب     ةةةةةةةا لت ةةةةةةةاد  
 . 2"ال ل  
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ل  تةةةةةةةي ال لا ةةةةةةةب  اةةةةةةةة ا   ةةةةةةة ليا  اداريةةةةةةة    قيةةةةةةةاعي    ةةةةةةةا   ي ةةةةةةةاري    ةةةةةةةان     
الرقابةةةةة  عتةةةةةى السيعةةةةةا  التةةةةةه ت ةةةةةت  ت  ةةةةةه ةزةةةةةا سا ا  ةةةةة ات ال    يةةةةة     لةةةةة  ب   ةةةةةف 

 :   ن بيةسا  ايته 1790ي  ار  01ال  رخ  ه   90/00ال اة ن 
 :صالحيات القضائية/ 6
 .اله ت  ه ال    اي  ال الي  لت لا بين ال ز     يسل_ 
 .اداة  ال تهايين ال م عين بد م  را ا   الي _ 
البةةةةة   ةةةةةه ال  ةةةةة ن ال  د ةةةةة  يةةةةةد ال ةةةةةرارا  ال ةةةةةادر  عةةةةةة    يةةةةةد ال ةةةةةرارا  ال ااريةةةةة  _ 

مةةةةتل الل ةةةةابا  ال  ةةةةها   ةةةةن  ةةةةر   ال تيةةةة ة  ت ةةةةديد  ةةةةه الل ةةةةابا  أ  يةةةةد قةةةةرارا 
 .أ سا  اداري 

 :اإلداريةصالحيات / 2
 .ت ييل الت يير ال اله لتسيعا  الماي   لرقابت _ 
ت  يةةةةةة  أع ةةةةةةات الرقابةةةةةة  الدامتيةةةةةة    المار يةةةةةةة  ال م لةةةةةة  لت  ةةةةةةال  ال اليةةةةةة     تاب ةةةةةةة  _ 

 .1تةهي  ا   تبتيغ ةتاع سا الى ال ت ا  ال  ةي 
ت ريةةةةةةةةرا  ةةةةةةةةة يا الةةةةةةةةى رعةةةةةةةةيي ال  س ريةةةةةةةة  يتيةةةةةةةة ن ةتةةةةةةةةاعا ار ةةةةةةةةات   تةةةةةةةةي ال لا ةةةةةةةةب  _ 

ةزةةةةةا ات   ةةةةةم تيةةةةة ن     عةةةةة   ةةةةةن ا قترالةةةةةا  التةةةةةه ت ةةةةةالا ظةةةةةر   ت بيةةةةة  ال يا ةةةةة  
 .ال الي    ا قت ادي  لتد ل 

 .ل  الل   ه ابدال رأ  ا تزار  ل ت ال  اةين ال ت ت   بيب  ال يااةي _ 
 :6797لة دستورمرح:ثانيا 

 110 ةةةةةةه  ةةةةةة   ال رلتةةةةةة  تةةةةةةل ت ةةةةةةريي تة ةةةةةةيي   تةةةةةةي ال لا ةةةةةةب  ب   ةةةةةةف ال ةةةةةةاد       
 ةةةةةةة  ت  ي ةةةةةةا ت يةةةةةةا   ةةةةةة   ال رلتةةةةةة  عتةةةةةةى ةظةةةةةةال  يا ةةةةةةه يت يةةةةةةا بالت دديةةةةةة  اللابيةةةةةة    
ب بةةةةةدأ اله ةةةةةت بةةةةةين ال ةةةةةت ا  ل ةةةةةن عةةةةة ا اة  ةةةةةي  ةةةةةتبا عتةةةةةى   اةةةةةة    تةةةةةي ال لا ةةةةةب  

                                                           

. 237ت ال بادئ ال ا   لت ةااعا  ا داري  ت ع  مسعود شيهوب - 1  
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 ل ةةةةة  عتةةةةةى   ن تةةةةةل ت ريةةةةةد   ةةةةةن ال ةةةةة ليا  ال يةةةةةاعي    أ ةةةةةب    ةةةةة   يعةةةةة  اداريةةةةة 
ا  ةةةةةةة ات ال    يةةةةةةة  لتد لةةةةةةة    ال  اعةةةةةةةا  ا قتي يةةةةةةة    ال را ةةةةةةة  ال    يةةةةةةة     ةةةةةةةت  يعةةةةةةة  

 03تميةةةةةةةم ل  اعةةةةةةةد ال ةةةةةةةاة ن اإلدار    ال لا ةةةةةةةب  ال    يةةةةةةة     لةةةةةةة  ب   ةةةةةةةف ال ةةةةةةةاد  
 .70/32 ن ال اة ن 

  ةةةةةم ت ريةةةةةد   تةةةةةي ال لا ةةةةةب   ةةةةةن  ةةةةة ليات  ال يةةةةةاعي  أ ةةةةةب    يت تةةةةةم ب ةةةةةت        
    ل ةةةةةةن ي تهةةةةةةه   ةةةةةة  بت ةةةةةةديل عرييةةةةةة  أ ةةةةةةال ال لةةةةةةا ل ال ااعيةةةةةة     ةةةةةة ا ت قيةةةةةةم ال ةةةةةةاالا

ا  أةةةةة   لةةةةة   1ب ةةةةد أن يةةةةةتل ت  يةةةة  اةةةةةة ارا  الةةةةى ال  ةيةةةةةين بةةةة ل  أ  ابةةةةة    ايةةةةر ال اليةةةةة 
ت ليةةةةة   70/20لةةةةةل يةةةةةدل  ةةةةة ي   ت ةةةةةد تةةةةةل ا ةةةةةتر ا   ظيهتةةةةة  ال يةةةةةاعي  ب   ةةةةةف ا  ةةةةةر 

 :م ت ل  ب   ف   ا ا  ر  ايته
 .  رين بال ر  ت   الرقاب  عتى ا_ 
 . ت   ت قي  ال االا _ 
امت ةةةةةةةةاع اليةةةةةةةةر  ا قتي يةةةةةةةة  ل راقبةةةةةةةة  أ ةةةةةةةة ات ال  اعةةةةةةةةا  ا قتي يةةةةةةةة    السيعةةةةةةةةا    _ 

ال را ةةةةةة    ال    ةةةةةةا  ال    يةةةةةة   ا  ال ةةةةةةابم ا دار  ال اق ةةةةةة   ةةةةةةه داعةةةةةةر  امت ا ةةةةةةسا 
 .2ا قتي ه

ميةةةةةةةةةة   ال    ةةةةةةةةةةا  ال    يةةةةةةةةةة   ا  ال ةةةةةةةةةةابم ال ةةةةةةةةةةةاعه   الت ةةةةةةةةةةار    السيعةةةةةةةةةةا  _ 
ال    يةةةةةة  التةةةةةةه ت ةةةةةةاري ةزةةةةةةا ا  ةةةةةةةاعيا أ  ت اريةةةةةةا عتةةةةةةى أن ت ةةةةةة ن  ةةةةةةت أ  السةةةةةةا  ا  

 .3 ابم ع   ه لرقاب    تي ال لا ب 
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  .00/12/1770بتاريخ 
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 :6771مرحلة  دستور  :ثالثا 
 ةةةةةةه  ةةةةةة   ال رلتةةةةةة  تةةةةةةل ت ةةةةةةريي أ ثةةةةةةر لتة ةةةةةةيي   تةةةةةةي ال لا ةةةةةةب  ب   ةةةةةةف ال ةةةةةةاد       
ال مةةةةةة ت لةةةةةة  ل    لةةةةةة  بيةةةةةةر ر  تة ةةةةةةيي   تةةةةةةي ال لا ةةةةةةب  1771 ةةةةةةن الد ةةةةةةت ر  190

الرقابةةةةة  الب ديةةةةة  عتةةةةةى أ ةةةةة ات الد لةةةةة    ال  اعةةةةةا  ا قتي يةةةةة    ال را ةةةةة  ال    يةةةةة  ليةةةةة  
 .ي د   ا ا مير ت ريرا  ة يا ير    الى رعيي ال  س ري 

 الهيكل التنظيمي لمجلس المحاسبة :الفر  الثاني
 ةةةةةةر   07 ةةةةةةر   ا  امت ةةةةةةاع   ةةةةةةةه    09يت ةةةةةة ن   تةةةةةةي ال لا ةةةةةةب   ةةةةةةن     

 ةةةةةةن الةظةةةةةةار  ال ا ةةةةةةة  تتةةةةةة لى  سةةةةةةال الةيابةةةةةةة   ااقتي ةةةةةةه   يت ةةةةةة ن أييةةةةةةة ا  امت ةةةةةةاع 
ت ليةةةةةة  يتةةةةةة لى رعا ةةةةةة  ال  تةةةةةةي رعةةةةةةيي ي يةةةةةةة  رعةةةةةةيي ال  س ريةةةةةة    ي ةةةةةةاعد  ال ا ةةةةةة  

 . ه  ل  ةاعف الرعيي
 :الغرف الوطنية :أوال
تتةةةة لى رقابةةةةة  السيعةةةةةا    ال را ةةةةة  ال    يةةةةة  التاب ةةةة  لةةةةة اار   ةةةةةا أ  تتةةةةة  التةةةةةه تتت ةةةةةى     

ال  ةةةةة ت   ةةةةةه ل ةةةةةابسا   تتةةةةة لى أييةةةةةا رقابةةةةة  الل ةةةةةابا    الت ةةةةةيير ال ةةةةةاله ا عاةةةةةةا  
 .لت اارا 

 :الغرف االقليمية :ثانيا
ت ةةةةةةةةةاري الرقابةةةةةةةةة  الب ديةةةةةةةةة  عتةةةةةةةةةى  يااةيةةةةةةةةة  ال  اعةةةةةةةةةا  ال لتيةةةةةةةةة  التاب ةةةةةةةةة  ل  ةةةةةةةةةات      

امت ا ةةةةةةةسا ا قتي ةةةةةةةه   ةةةةةةةا ي  ةةةةةةةن أن تراقةةةةةةةف ل ةةةةةةةابا    ت ةةةةةةةيير السيعةةةةةةةا  ال    يةةةةةةة  
 .1ن ال  اعا  ا قتي ي الته تتت ى ا عاةا   
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 :غرفة االنضباط في مجال تسيير الميزانية و المالية:ثالثا 
 ةةةةةةةةةه ت قيةةةةةةةةةم ال ةةةةةةةةةاالا  عتةةةةةةةةةى ا م ةةةةةةةةةال    يمةةةةةةةةةتع  ةةةةةةةةة ا الةةةةةةةةةة    ةةةةةةةةةن اليةةةةةةةةةر      

ال مالهةةةةةةا  التةةةةةةه يرت بسةةةةةةا ال  ةةةةةةير ن ال    يةةةةةة ن   ا عةةةةةة ان عةةةةةةةد ا تتلةةةةةة  ت ةةةةةةر اتسل 
 .يررا بالماية  ال    ي 

  :العامةالنضارة :رابعا 
ت تبةةةةةر ب ثابةةةةة  الةيابةةةةة  ال ا ةةةةة  ت ةةةةة ن  ةةةةةن ةةةةةةاظر عةةةةةال   ي ةةةةةاعد  ةظةةةةةار   ي ةةةةةاري      

ال ةةةةة ليا  ال يةةةةةاعي  ال م لةةةةة  ل  تةةةةةي ال لا ةةةةةب   ةةةةةم ال ةةةةةسر عتةةةةةى الت بيةةةةة  ال ةةةةةتيل 
 .لت  اةين
 :كتابة الضبط الرئيسي :خامسا
 . س تسا ا ت ل   ت  يت ال يايا ال  تي   تليير  ت اتسا    

 :مكتب المقررين العامين :سادسا
عةةةةةةةةا تين  س ةةةةةةةةتسل  03ثابةةةةةةةة  ل ةةةةةةةةة  البةةةةةةةةرا ا   الت ةةةةةةةةارير   يلتةةةةةةةة   عتةةةةةةةةى ي تبةةةةةةةةر ب     

 :اعداد  ايته
 . زر   الت رير ال ة  _  
 . زر   الت رير الت يي ه   الت سيد  ليب  قاة ن ال يااةي _  
 . زر   الت سيد  لتبرةا ا ال ة   ل  تي ال لت ب    ل يتت _  

 :المصالح االدارية و التقنية :سابعا
تت ثةةةةةةت  ةةةةةة   ال  ةةةةةةال   ةةةةةةه ق ةةةةةةل ت ةيةةةةةةا  التلاليةةةةةةت   ال راقبةةةةةة    ال  تةةةةةة  باعةةةةةةداد      

د عةةةةةةةت الهلةةةةةةةع   ا د ا  ال ةس يةةةةةةة  ال ا ةةةةةةة  لت يةةةةةةةال ب  تيةةةةةةةا  التل يةةةةةةة  ايةةةةةةةا   الةةةةةةةى 
ت  ةةةةةت  ةةةةة   ق ةةةةةل الدرا ةةةةةا      ال ةةةةة  ال  ت  ةةةةةا   ةةةةةم ق ةةةةةل ل ديريةةةةة  ا دار    ال  ةةةةةاعت 

 .1ت  ت تل  ازرا  ا  ين ال الا ق ال 
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 تشكيلة غرف مجلس المحاسبة:  الفر  الثالث
يةةةةةتل اةزةةةةةال تزةةةةة يت   ةةةةةر    تةةةةةي ال لا ةةةةةب  بةةةةةة ر  ةةةةةن رعةةةةةيي   تةةةةةي ال لا ةةةةةب       

   ةةةةةةةه  1   لةةةةةةة   ةةةةةةةت  ةةةةةةةة  ت ليةةةةةةة  ي  ةةةةةةةد  ةةةةةةة ا ا ميةةةةةةةر  ت ةةةةةةةات  بزةةةةةةة ي    متتهةةةةةةة 
 : التاله
 :في شكل غرف مجتمعة:أوال 
قةةةةةةةد ت ةةةةةةة ن  ت ةةةةةةةا  ال  تةةةةةةةي  ةةةةةةةه زةةةةةةة ت  ةةةةةةةر    ت  ةةةةةةة    التةةةةةةةه ت تبةةةةةةةر أعتةةةةةةةى      

تزةةةةةةةة يت  قيةةةةةةةةاعي   ةةةةةةةةه   تةةةةةةةةي ال لا ةةةةةةةةب  يرأ ةةةةةةةةسا رعةةةةةةةةيي ال  تةةةةةةةةي بليةةةةةةةة ر ةاعةةةةةةةةف 
ال  تةةةةةةي   ر  ةةةةةةال اليةةةةةةر    قةةةةةةا   ةةةةةةن  ةةةةةةت  ر ةةةةةة  يةةةةةةتل امتيةةةةةةار   ةةةةةةن بةةةةةةين ر  ةةةةةةال 
الهةةةةةةر       تزةةةةةةار  اليةةةةةةر   ر ةةةةةة  ا ةيةةةةةةبا  ت   ت ةةةةةة ن ال ت ةةةةةةا  بليةةةةةة ر الةاعةةةةةةف 

 اعةةةةةدا ال ت ت ةةةةة  با مت ةةةةةاع ال يةةةةةاعه    يبةةةةةد  رأيةةةةة   ةةةةةه  متتةةةةة  ال يةةةةةايا ال ةةةةةال الةةةةة
 :  ا   ت    دا  تسا ا  بة   عدد أعيال التز يت     ه ت الا  ايته

 .اله ت  ه ال يايا ال ر  ع  اليسا  ن الير _ 
 .ابدال الرأ   ه   اعت ا  تساد ال ياعه   ال  اعد ا  راعي _ 
 .2ت   بتةظيل   تي ال لا ب درا   ال  اعت ال ت _ 
 :في شكل تشكيلة الغرف و فروعها :ثانيا
أييةةةةةةا ي  ةةةةةةن أن ت ةةةةةة ن  ت ةةةةةةا    تةةةةةةي ال لا ةةةةةةب   ةةةةةةه زةةةةةة ت تزةةةةةة يت  اليةةةةةةر         

 ر عسةةةةةةةا   التةةةةةةةه تت ةةةةةةة ن  ةةةةةةةة   ا ميةةةةةةةر   ةةةةةةةن رعةةةةةةةيي الير ةةةةةةةة    رعةةةةةةةيي الهةةةةةةةر  ال  ةةةةةةةةةه 
يةةةةةتل ليةةةةةة ر بالهيةةةةةي    ال  ةةةةةرر ال را ةةةةةم ت ليةةةةة   ةةةةةه لالةةةةةة   يةةةةةاف ال  ةةةةةرر ال را ةةةةةم 

قةةةةةا  امةةةةةةر  ةةةةةةن ةهةةةةةي الير ةةةةةة  ته ةةةةةةت  ةةةةة   الير ةةةةةة   ةةةةةةه الةتةةةةةاعا الةساعيةةةةةة  لتتةةةةةةدقي ا    
 .التل ي ا  الته تمع ال  اعت ال اق    ه داعر  امت ا  

 
                                                           

. اب ال ر م الت  70/399 ن ال ر  ل الرعا ه  29المادة  - 1  
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 :ثالثا تشكيلة غرفة االنضباط في مجال تسيير الميزانية و المالية
 ةةةةةةت مةةةةةةر   ةةةةةةه   ةةةةةةات ال يااةيةةةةةة    ال اليةةةةةة   ةةةةةةان  ةةةةةة   الير ةةةةةة  تمةةةةةةتع باله ةةةةةةت  يسةةةةةةا 

  تزةةةةارين ي يةةةةةةسل رعةةةةيي   تةةةةي ال لا ةةةةةب  بتزةةةة يت  تت ةةةة ن  ةةةةن رعةةةةةيي الير ةةةة     ةةةةت  
ل ةةةةةد   ةةةةةةتين قابتةةةةة  لتت ديةةةةةد   يةةةةةتل امتيةةةةةار ل  ةةةةةن بةةةةةين ال يةةةةةا  ال  ةةةةةةهين مةةةةةارج ال ةةةةةتل 

 ةةةةةةةةدا  تسا  ةةةةةةةةليل  ا ب ةةةةةةةةد  أ  ال يةةةةةةةةا  ال  ةةةةةةةةةهين  ةةةةةةةةه الرتبةةةةةةةة  ا  لةةةةةةةةى     ت ةةةةةةةة ن
 .1قيا   م رعيي الير   02لي ر 
 :  مالحظة
ان ال ةةةةةةرارا  التةةةةةةه ت ةةةةةةدر ا  ةةةةةة   اليةةةةةةر     ر عسةةةةةةا  ةةةةةةن قبةةةةةةت   تةةةةةةي ال لا ةةةةةةب       

قةةةةد ت ةةةة ن  لةةةةت   ةةةةن باعتبةةةةار أن  ةةةة ا ا ميةةةةر ي تبةةةةر   ةةةةا  أ ت در ةةةة   ةةةةه ال ةةةةرارا  
التةةةةةه ت ةةةةةدر عةةةةةةن التةةةةةه ت ةةةةةدر ا  متتةةةةة  اليةةةةةر      ايةةةةةه ا ةةةةةتعةا  قةةةةةه ال ةةةةةرارا  

 .تز يت   ت الير    ت      الته ت  ن قابت  لت  ن بالة  
 : المراجعة/ 1

ت تبةةةةةر ا ةةةةةرال ا ةةةةةتثةاعه  عةةةةةاد  الةظةةةةةر  ةةةةةه ال ةةةةةرارا  ب ةةةةةبف ا م ةةةةةال ت ا هةةةةةات أ       
تا يةةةةةةةةر   ا ةةةةةةةةت  ات  ةةةةةةةةاد ج أ  ظسةةةةةةةة ر عةا ةةةةةةةةر  ديةةةةةةةةد  ت   يةةةةةةةةتل  را  ةةةةةةةة  ال ةةةةةةةةرارا  

ال ةةةةةت ي  أ  ال  ةةةةةي  لةةةةة    يةةةةةتل ت ةةةةةديل ال تةةةةةف ب تةةةةةف  ةةةةةن ال ةةةةة ن ال ت ايةةةةةه أ  ال ةةةةةت   
 ةةةةةه أ ةةةةةت  ةةةةةة   ةةةةةن تةةةةةاريخ تبتيةةةةةغ ال ةةةةةرار ليةةةةة  يةةةةةتل  را  تةةةةة   ةةةةةن  ةةةةةر  ةهةةةةةي الير ةةةةة  
التةةةةةةه أ ةةةةةةدرت  ت    ةةةةةة ا ا  ةةةةةةرال لةةةةةةيي لةةةةةة  أثةةةةةةر   قةةةةةة  لتتةهيةةةةةة  ل ةةةةةةن ا ةةةةةةتثةال ي  ةةةةةةن 
لةةةةةةةةرعيي   تةةةةةةةةي ال لا ةةةةةةةةب  أن يةةةةةةةةة ر ب قةةةةةةةة  التةهيةةةةةةةة  ب ةةةةةةةةد ا تزةةةةةةةةار  رعةةةةةةةةيي الير ةةةةةةةة    

 .2الةاظر ال ال
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 : االستئناف/ 2
ت ةةةةةةة ن ال ةةةةةةةةرار  التةةةةةةةةه ت ةةةةةةةدر ا اليةةةةةةةةر    الهةةةةةةةةر   قابتةةةةةةة  ل  ةةةةةةةةتعةا   ةةةةةةةةه أ ةةةةةةةةت      

زةةةةةةةسرين  ةةةةةةةن تةةةةةةةاريخ تبتيةةةةةةةغ ال ةةةةةةةرار ليةةةةةةة    ي بةةةةةةةت ا  ا ا قةةةةةةةدل  ةةةةةةةن  ةةةةةةةر  ال ت ايةةةةةةةه 
ال  ةةةةةه أ  ال ةةةةت ا  ال ةةةةت ي  أ  ال  ةةةةي  التةةةةه يتبةةةةم لسةةةةا الةةةةةاظر ال ةةةةال ت ليةةةة  يترتةةةةف 

ل ةةةةةةةرار   يةةةةةةة   ال  ةةةةةةةن   يةةةةةةةتل الةظةةةةةةةر قةةةةةةةه  تبةةةةةةةا  عتةةةةةةةى ا  ةةةةةةةتعةا  ت قيةةةةةةة  تةهيةةةةةةة  ا
ا  ةةةةةةتعةا   ةةةةةةن  ةةةةةةر  تزةةةةةة يت   ةةةةةةت اليةةةةةةر    ت  ةةةةةة   اعةةةةةةدا الير ةةةةةة  التةةةةةةه أ ةةةةةةدر  

 .1الى قرار با  تبي  الت  تال رار   يتل 
 : الطعن بالنقض/ 2

ان ال ةةةةةرار  ال ةةةةةادر  عةةةةةن تزةةةةة يت  اليةةةةةر    ت  ةةةةة  ت ةةةةة ن قابتةةةةة  لت  ةةةةةن بةةةةةالة   أ ةةةةةال 
 .2  تي الد ل 

 اختصاصات مجلس المحاسبة:  الثانيالمطلب 
باعتبةةةةةةار أن   تةةةةةةي ال لا ةةةةةةب   ةةةةةة   يعةةةةةة    ةةةةةةت ت  عةةةةةةن  تتةةةةةةا السعيةةةةةة  التزةةةةةةري ي         

التةهي يةةةة   سةةةة   الما ةةةةي  ة  ةةةةت لةةةة  ةظةةةةال قةةةةاة ةه مةةةةاع بةةةة     ةةةة ا ا ميةةةةر  ةةةة  الةةةة   
 .يلدد ل  امت ا ات    ال  ن الةالي  ال ي ي  أ  ال  ي عي 

 وي االختصاص العض:الفر  األول
 ةةةةةةةةةةن الد ةةةةةةةةةةت ر ة ةةةةةةةةةةد ا تةةةةةةةةةةةع عتةةةةةةةةةةى أن   تةةةةةةةةةةي  190عةةةةةةةةةةةد  را  ةةةةةةةةةة  ال ةةةةةةةةةةاد       

ا قتي يةةةةةةةة     ال  اعةةةةةةةةا ال لا ةةةةةةةةب  ي تةةةةةةةة  بالرقابةةةةةةةة  الب ديةةةةةةةة  عتةةةةةةةةى أ ةةةةةةةة ات الد لةةةةةةةة    
 .ال را   ال    ي 

  ةةةةا ة ةةةة  أييةةةةا ال ةةةة اةين الما ةةةة  بةةةةا دارا  ال لتيةةةة    التةةةةه ة ةةةةد  ةسةةةةا ال ةةةةاد       
ي ةةةةةةةةاري   تةةةةةةةةي ال لا ةةةةةةةةب   راقبةةةةةةةة  الل ةةةةةةةةابا    ةةةةةةةةن قةةةةةةةةاة ن ال اليةةةةةةةة  عتةةةةةةةةى أةةةةةةةةة  100

 .ا داري    الت يري  لت  يا    ت هياتسا    ا لتتزريم ال    ت ب 
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 ةةةةةةن قةةةةةةاة ن البتديةةةةةة  تةةةةةةةع عتةةةةةةى أةةةةةةة  يتةةةةةة لى   تةةةةةةي ال لا ةةةةةةب   199أ ةةةةةةا ال ةةةةةةاد       
ل ةةةةةابا  البتديةةةةة   ب ةةةةةا لتتزةةةةةريم  راقبةةةةة  الل ةةةةةابا  ا داريةةةةة     را  تسةةةةةا    ةةةةة ا ت ةةةةةهي  

 . ال    ت ب
ال ت تةةةةةةة  ب  تةةةةةةةي  70/20 ةةةةةةةن ا  ةةةةةةةر  10الةةةةةةةى  09  ل ةةةةةةةد أ ةةةةةةةد  ال ةةةةةةة اد  ةةةةةةةن      

ال لا ةةةةةب  أن   تةةةةةي ال لا ةةةةةب  ي ةةةةةاري رقابتةةةةة  الب ديةةةةة  عتةةةةةى  يااةيةةةةة    ةةةةةال  الد لةةةةة  
    يةةةةةةةةةم ال    ةةةةةةةةةا    ( ال  يةةةةةةةةة    البتديةةةةةةةةة  ) ت ال  اعةةةةةةةةةا  ا قتي يةةةةةةةةة  ( الةةةةةةةةة اارا  ) 

 .ل  اعد ال لا ب  ال    ي  السيعا  ال    ي عتى امت   أة اعسا الماي  
  قةةةةةةةةةد أميةةةةةةةةةم ال ةةةةةةةةةاة ن أييةةةةةةةةةا لرقابةةةةةةةةة    تةةةةةةةةةي ال لا ةةةةةةةةةب  ال را ةةةةةةةةة  ال    يةةةةةةةةة        

ال مةةةةةةةةتت  ت السيعةةةةةةةةا  ال  تهةةةةةةةة  بت ةةةةةةةةيير ال ةةةةةةةةةاعي  الت اريةةةةةةةة   ةسةةةةةةةةا زةةةةةةةةر ا  ا قت ةةةةةةةةاد 
 . 1الةظل ا  باري  لتتة ين   الل اي  ا  ت اعي 

 االختصاص الموضوعي : فر  الثاني
  تةةةةةةي اللا ةةةةةةب  ب    عةةةةةة   ةةةةةةن ال ةةةةةة ليا  التةةةةةةه م لسةةةةةةا لةةةةةة  ال ةةةةةةاة ن   م تةةةةةةيت      

التةةةةةه ت  ةةةةةة   ةةةةةن أدال  سا ةةةةة  ما ةةةةة   ي ةةةةةا يت تةةةةة  ب اليةةةةة  الد لةةةةة        ةةةةةاتسا ا داريةةةةة  
 :   ه  التاله

ل  تةةةةةةةةةةةي اللا ةةةةةةةةةةةب   ةةةةةةةةةةةت   التلةةةةةةةةةةةر  بييةةةةةةةةةةة  ا  ةةةةةةةةةةة   عتةةةةةةةةةةةى أع ةةةةةةةةةةةات ا دارا    _ 
 .ال    ا  ال  ا  ال ال

ال ثةةةةةةاع    ال  ةةةةةةتةدا    الةةةةةةد اتر التةةةةةةه تةةةةةة د  الةةةةةةى  اللةةةةةة   ةةةةةةه ا  ةةةةةة   عتةةةةةةى  ةةةةةةت_ 
ت ةةةةةةةةسيت ال س ةةةةةةةة  الرقابيةةةةةةةة  عتةةةةةةةةى ال  تيةةةةةةةةا  ال اليةةةةةةةة    ال لا ةةةةةةةةبي     ةةةةةةةة ا ت يةةةةةةةةيل  ةةةةةةةةد  

 .     الت يير لتسيعا    ال  ال  ال  ي ع  تل  رقابت 
اللةةةةةةةةة  ما ةةةةةةةةة  ل يةةةةةةةةةا    تةةةةةةةةةي ال لا ةةةةةةةةةب  الةةةةةةةةةدم ت   ال  ايةةةةةةةةةة  ل ةةةةةةةةةت  ةةةةةةةةةة    _ 

 .لرقابت  ا دارا    ال    ا  الماي  

                                                           

.120ت ع   اب ال ر م الت  محمد الصغير بعلي - 1  



 فيذ ميزانية المؤسسات االداريةالرقابة الالحقة على تن:                         الفصل الثاني
 

45 
 

 راقبةةةةةةةةة  ة عيةةةةةةةةة  الت ةةةةةةةةةيير ل متتةةةةةةةةة  السيعةةةةةةةةةا    ال را ةةةةةةةةة    ال  ةةةةةةةةة  ليا  ال    يةةةةةةةةة  _ 
 .الماي   لرقابت 

ت يةةةةةةةةيل   اليةةةةةةةةا  الةزةةةةةةةةا ا    ال م  ةةةةةةةةا    البةةةةةةةةرا ا   ا  ةةةةةةةةرالا  ال تمةةةةةةةة    ةةةةةةةةن _ 
 ةةةةةر  ال ةةةةةت ا  ال    يةةةةة  بيةةةةةر  تل يةةةةة  أ ةةةةةدا   ا   ةه ةةةةة    ةيةةةةة  التةةةةةه ت ةةةةة ل بسةةةةةا 

زةةةةةةر      ةةةةةةا  الد لةةةةةة  أ  ال    ةةةةةةا  ال    يةةةةةة  المايةةةةةة   ب ةةةةةةه   بازةةةةةةر  أ   يةةةةةةر  با
 .لرقابت 
ا ا  اةةةةةة   تهةةةةةا  الد لةةةةة  لسةةةةةا ع قةةةةة  بال اليةةةةة  ال    يةةةةة    لسةةةةةا  ةةةةةابم   ةةةةةةه ي  ةةةةةن _ 

 .ل  ع له     الد ل    الب  ال  اعد   ن   تي ال لا ب   ه     ال تها 
 .1 ت   ا  ت ا  الى أ  ع ن  ه السيعا    ا دارا  ال    ي _ 

 كيفية ممارسة الرقابة القضائية من طرف مجلس المحاسبة المبحث الثاني 
ألةةةةةةال ال زةةةةةةةر  ال ااعةةةةةةةر      عةةةةةةة   ةةةةةةةن السيعةةةةةةةا  المايةةةةةةة   لرقابتةةةةةةة    التةةةةةةةه  ةةةةةةةن      

بيةسةةةةةةةةا ال لا ةةةةةةةةبين ال  ةةةةةةةة  يين   ا  ةةةةةةةةرين بال ةةةةةةةةر  بت ةةةةةةةةديل ل ةةةةةةةةاباتسل  ةةةةةةةةه ا  ةةةةةةةةات 
ةتي ةةةةةةةة  ت  ةةةةةةةةير ل أ  ال لةةةةةةةةدد    ا  تةةةةةةةةل ت قيةةةةةةةةم ع  بةةةةةةةةا     ةةةةةةةةاالا  عتةةةةةةةةى عةةةةةةةةات سل 

ارت ةةةةابسل ل مالهةةةةا  ب  ةةةةد أ  بةةةةد ن ق ةةةةد ت لةةةة ل   ةةةةةلا ت  ةةةةه  ةةةة ا ال بلةةةة    ال ةةةة  
  تةةةةةةف ) ةةةةةةة   الل ةةةةةةابا  التةةةةةةه ي ةةةةةةد سا  ةةةةةة  ال لا ةةةةةةف ال  ةةةةةة  ه   ا  ةةةةةةر بال ةةةةةةر  

  تةةةةةةةف )  ةةةةةةةم   ر ةةةةةةة  ةةةةةةةة   الرقابةةةةةةة  التةةةةةةةه ي ار ةةةةةةةسا   تةةةةةةةي ال لا ةةةةةةةب  عتيس ةةةةةةةا ( أ ت 
 (.ثاةه 
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 سابات و نتائج التأخير فيهاتقديم الح المطلب األول
 ةةةةةةةةةان ال لا ةةةةةةةةةف ال  ةةةةةةةةة  ه   ا  ةةةةةةةةةر  70/20 ةةةةةةةةةن ا  ةةةةةةةةةر  10ل ةةةةةةةةةف ال ةةةةةةةةةاد       

  التةةةةةةةه بال ةةةةةةةر   تا ةةةةةةةان بت ةةةةةةةديل ل ةةةةةةةاباتس ا ل ةةةةةةةف ا  ةةةةةةةات   ال يهيةةةةةةةا  ال للةةةةةةةد  
ت  ةةةةةةةسل  ةةةةةةن  تاب ةةةةةة  ا ةةةةةةت  ات ا عت ةةةةةةادا  ال اليةةةةةة  ال ةةةةةةرمع بسةةةةةةا لسةةةةةةل  ةةةةةةه ال يااةيةةةةةة  
التةةةةةه يزةةةةةر  ن عتةةةةةى تةهيةةةةة  ا   ا  ةةةةة   ب ةةةةةس ل  عتةةةةةى    ةةةةةت ال  تيةةةةةا  ال اليةةةةة  التةةةةةه 
يةةةةتل اة اا ةةةةا ل ةةةةن  ةةةة   الما ةةةةي  أ  ال ةةةة لي  التةةةةه يت ت ةةةة ن بسةةةةا   ت ةةةةةم  ةةةةن ت قيةةةةم 

 .1ت ديل الل ابا  ا داري ةمير  ه   ع ليا  عتى عات سل  ه لال  الت
 تقديم الحسابات االدارية الفر  األول

ت تبةةةةةةةةر الل ةةةةةةةةابا  ا داريةةةةةةةة  ال ثي ةةةةةةةة  التةةةةةةةةه ت ت ةةةةةةةةد عتيسةةةةةةةةا ال ةةةةةةةةت ا  الرعا ةةةةةةةةي         
ال  ةةةةةةةةاعي   ةةةةةةةةن أ ةةةةةةةةت ا  ةةةةةةةة   عتةةةةةةةةى   ةةةةةةةةت   ا دال ال ةةةةةةةةاله ل متتةةةةةةةة  ال    ةةةةةةةةا  

عتةةةةةةةةةى ال ةةةةةةةةة  با     ا داريةةةةةةةةة  التاب ةةةةةةةةة  لسةةةةةةةةةا    يةةةةةةةةةم التةةةةةةةةةدابير  ةةةةةةةةةن أ ةةةةةةةةةت ال يةةةةةةةةةال
 .الة اعع ال   ت  أثةال تةهي  ال يااةي  ال  بت 

 :أهمية الحساب االداري :أوال
لتل ةةةةةابا  اإلداريةةةةة  أ  يتةةةةةين  سةةةةةه  ةةةةةن  سةةةةة   ةةةةةم ةسايةةةةة   ةةةةةت  ةةةةةة   اليةةةةة  بةةةةةا رال      

  ارةةةةةةة  بةةةةةةين الت ةةةةةةديرا  ال اليةةةةةة  التةةةةةةه تيةةةةةة ةسا ال يااةيةةةةةة    الةتةةةةةةاعا ال ة ةةةةةةا    ةةةةةة  ب ةةةةةةد 
ي يةةةةةةةة  ال يةةةةةةةة ي  ال اليةةةةةةةة  الل ي ةةةةةةةة  ل يااةيةةةةةةةة  ال    ةةةةةةةةا  تةهيةةةةةةةة  ا   الهةةةةةةةةار  بيةس ةةةةةةةةا 

ال  ةةةةةا ال ةةةةةاله  ةةةةةه ةزةةةةةا سا   ال  ةةةةةت ا داريةةةةة  ال    يةةةةة     ةةةةة ا  ةةةةةا ي  ةةةةةن  ةةةةةن   ر ةةةةة  
عتةةةةةةى ترقيتةةةةةة  ت أ ةةةةةةا السةةةةةةد  الثةةةةةةاةه  ةةةةةةي  ن ال ةةةةةة ت أن الل ةةةةةةابا  ا داريةةةةةة   ةةةةةةه   ةةةةةةيت  

                                                           
 ةةةةةةةةان ال لا ةةةةةةةةف ال  ةةةةةةةة  ه   ا  ةةةةةةةةر بال ةةةةةةةةر   تا ةةةةةةةةان بت ةةةةةةةةديل ل ةةةةةةةةاباتس ا  70/20 ةةةةةةةةن ا  ةةةةةةةةر  10ال ةةةةةةةةاد   - 1

  التةةةةه ت  ةةةةةسل  ةةةةن  تاب ةةةة  ا ةةةةت  ات ا عت ةةةةادا  ال اليةةةة  ال ةةةةرمع بسةةةةا لسةةةةل  ل ةةةةف ا  ةةةةات   ال يهيةةةةا  ال للةةةةد 
 ةةةةةه ال يااةيةةةةة  التةةةةةه يزةةةةةر  ن عتةةةةةى تةهيةةةةة  ا   ا  ةةةةة   ب ةةةةةس ل  عتةةةةةى    ةةةةةت ال  تيةةةةةا  ال اليةةةةة  التةةةةةه يةةةةةتل اة اا ةةةةةا 
ل ةةةةةةن  ةةةةةة   الما ةةةةةةي  أ  ال ةةةةةة لي  التةةةةةةه يت ت ةةةةةة ن بسةةةةةةا   ت ةةةةةةةم  ةةةةةةن ت قيةةةةةةم   ةةةةةةع ليا  عتةةةةةةى عةةةةةةات سل  ةةةةةةه لالةةةةةة  

 .تةمير  ه ت ديل الل ابا  ا داري ال



 فيذ ميزانية المؤسسات االداريةالرقابة الالحقة على تن:                         الفصل الثاني
 

47 
 

ي  ةةةةةةةةن  ةةةةةةةةن م لسةةةةةةةةا   ر ةةةةةةةة  ا م ةةةةةةةةال   ال مالهةةةةةةةةا  ال رت بةةةةةةةة    ت  يةةةةةةةةم ال   بةةةةةةةةا    
 . رت بيساال االا  عتى 

 :أنوا  الحسابات االدارية :ثانيا
ال    يةةةةةةة ن  ةةةةةةةل   ةةةةةةة  لين عةةةةةةةن تةهيةةةةةةة  ال  تيةةةةةةةا  ال اليةةةةةةة  باعتبةةةةةةةار أن ال لا ةةةةةةةبين      

 03ب  ةةةةة   71/313 ةةةةةن ال ر ةةةةة ل التةهيةةةةة    03 اةةةةةة  مةةةةة ت لسةةةةةل ال زةةةةةر     ةةةةةا لت ةةةةةاد  
 :أ  ا   ن الل ابا  ا داري     ه  ا ته

ت  ةةةةةن  ةةةةةن   ر ةةةةة     راقبةةةةة  ع تيةةةةةا  تةهيةةةةة  ال يااةيةةةةة    ع تيةةةةةا  : محاسررررربة عامرررررة/ 6
 .تاعا ال ة ي  ال رتب  عن  ل الماية  ال    ي    تلديد الة

ت  ةةةةن  ةةةةن  تاب ةةةة  لر ةةةةا  ا  ةةةة ات ال ة  لةةةة  لتسيعةةةةا  ال    يةةةة  : محاسرررربة خاصررررة/ 3
 . ن عتاد     اد    تم   قيل    ةدا 

 ةةةةة ا الةةةةةة    ةةةةةن ال لا ةةةةةب  يسةةةةةد  الةةةةةى تلديةةةةةد ال ةت  ةةةةةا   ةةةةةن : محاسررررربة تحليلرررررة/ 2
 .1 تم   مد ا   م تلديد  ا ل  ت   ن رب 

 :اجراءات تقديم الحسابات :ثالثا
ا داريةةةةةةة  قةةةةةةةان ةظةةةةةةةال ال لا ةةةةةةةب  ديل الل ةةةةةةةابا  التلةةةةةةةد  عةةةةةةةن ا ةةةةةةةرالا  ت ةةةةةةة عةةةةةةةةد     

ال    يةةةةةةة   يةةةةةةة  بةةةةةةةين ل ةةةةةةةابا   ةةةةةةةت  ةةةةةةةن ال لا ةةةةةةةب ن ال    يةةةةةةة ن   الةةةةةةة ين لةةةةةةةددتسل 
     ةةةةةةةةةل  لا ةةةةةةةةةب ا   ةةةةةةةةةال  الد لةةةةةةةةة     71/01 ةةةةةةةةةن ال ر ةةةةةةةةة ل التةهيةةةةةةةةة    02ال ةةةةةةةةةاد  

 2ا ةةةةةةةب ا السيعةةةةةةةةا  ال    يةةةةةةة   ا  ال ةةةةةةةةابم ا دار  لا ةةةةةةةب ا ال  اعةةةةةةةا  ا قتي يةةةةةةةة     ل
 ةةةةةن قةةةةةاة ن  23بال ةةةةةر    الةةةةة ين لةةةةةددتسل أيةةةةة  ال ةةةةةاد   اآل ةةةةةرينت   بةةةةةين ل ةةةةةابا  

                                                           

.130 اب  ت ع ال ر م الت محمد مسعى  - 1  
ل ال لدد   رالا  ال لا ب  الته 9/7/1771ال  رخ  ه  71/313 ن ال ر  ل التةهي    22-26-26لمواد ا -

.ال ر بي   سا ا  ر   
.19/07/1771ال  رم   ه  23ال لا ب ن ال    ي ن ج ر     2  
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 آ ةةةةةةةةةرينبال ةةةةةةةةةر  رعي ةةةةةةةةةين    آ ةةةةةةةةةرينال لا ةةةةةةةةةب  ال  ةيةةةةةةةةة    الةةةةةةةةة ين ية  ةةةةةةةةة  ن الةةةةةةةةةى 
 .1بال ر  قاة ةين

ال لا ةةةةةةةةب ن ال    يةةةةةةةة ن باعةةةةةةةةداد ليةةةةةةةة  عةةةةةةةةةد اةتسةةةةةةةةال  ةةةةةةةةت  ةةةةةةةةة   اليةةةةةةةة  ي   ةةةةةةةة ن      
 اآل ةةةةةةر نل ةةةةةةاف متةةةةةةا ه مةةةةةةاع بت ةةةةةةيير ل ال ةةةةةةاله   ي ةةةةةة ى بالل ةةةةةةاف الت ةةةةةةيير أ ةةةةةةا 

 . اإلدار الل اف  بإعدادبال ر  ي    ن 
 ةةةةم ال تةةةةل أةةةةة   ةةةةت  ةةةة   الل ةةةةابا  ي ةةةةف أن تتةةةة  ر عتةةةةى  ةةةةت البياةةةةةا  الزةةةة تي         

  ةةةةي  ت   ب ةةةةد  لةةةة  يةةةةتل الت قيةةةةم   مةةةةتل السيعةةةة  التةةةةه أ ةةةةدرت   ةةةةم   ةةةةادق  ال ةةةةت   ال
ال لةةةةةدد  عتةةةةةى   ةةةةةت    تابةةةةة  اليةةةةةب  ل  تةةةةةي ال لا ةةةةةب   اآل ةةةةةاتالل ةةةةةاف  ةةةةةه  إيةةةةةدا 

 .إيداع لتى يتل ت  يت   ن تاريخ 
 نتائج الترأخير في الحسابات  :الفر  الثاني

ال لا ةةةةةف )  ةةةةةه لالةةةةة  التةةةةةةمير  ةةةةةه ت ةةةةةديل الل ةةةةةابا   اةةةةةة  ي تبةةةةةر ال ةةةةة ن ال  تةةةةة       
ال  ةةةةةة  ت عةةةةةةن ةتةةةةةةاعا التةةةةةةةمير  ةةةةةةه الل ةةةةةةابا  ا  أةةةةةةة  ( بال ةةةةةةر ال  ةةةةةة  ه أ  ا  ةةةةةةر 

ألياةةةةةةا ي ةةةةةرل ة ةةةةةا ت لةةةةة ت ت ةةةةة ي   لا ةةةةةف   ةةةةة  ه أ  ا ةةةةةر بال ةةةةةر  ل ةةةةة ن امةةةةةر 
 .الل ابا   ن ت م     لي  التةمير قه ت ديل  هه     اللال  عتى

ال اعةةةةةةةةد  ال ا ةةةةةةةة  ت ةةةةةةةة ت أةةةةةةةةة  يةةةةةةةةتل ت ةةةةةةةةديل الل ةةةةةةةةابا   ةه ةةةةةةةةت  أ  أن ال لا ةةةةةةةةف      
   تةةةةةةل تل يتةةةةةة   تةةةةةةال بت ةةةةةةديل الل ةةةةةةابا  لةةةةةة ت    ةةةةةةت ال  تيةةةةةةا  ال اليةةةةةة  ال  ةةةةةة  ه الةةةةةة

 .ال ة  ال الي  الى  اي  ت قيه  الته أة ا ا عةد بداي 
بية ةةةةةةا ال لا ةةةةةةف الةةةةةة   يمتهةةةةةة  ي ةةةةةةدل ل ةةةةةةابا  لةةةةةة ت ال  تيةةةةةةا  التةةةةةةه أة ا ةةةةةةا  ةةةةةةة      

 ت ةةةةةةديلعةةةةةةن   ةةةةةةر  تةةةةةةاريخ تة ةةةةةةيب  الةةةةةةى  ايةةةةةة  ةسايةةةةةة  ال ةةةةةةة  ال اليةةةةةة  ل ةةةةةةن تةةةةةةل ا  ةةةةةةتيةال 
الةةةةةةة    ال لا ةةةةةةةفالل ةةةةةةةابا  ال ةه ةةةةةةةت    ا ةةةةةةةتبدالسا بت ةةةةةةةديل ل ةةةةةةةاف  الةةةةةةةد  ةةةةةةةن قبةةةةةةةت 

يزةةةةةةةةيت ال ة ةةةةةةةةف   تب ةةةةةةةةى ال  ةةةةةةةة  لي  داع ةةةةةةةةا  ةةةةةةةةه لالةةةةةةةة  التةةةةةةةةةمير تهةةةةةةةةم عتةةةةةةةةى عةةةةةةةةات  

                                                           

. اب ال ر م الت  70/21 ن ال اة ن  39،  67، 69المواد  - 1  
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ال لا ةةةةةف ال ةةةةةةاب  ت ليةةةةةة  ي ةةةةةة ل الةةةةةةةاظر ال ةةةةةةال بت قيةةةةةةم اليرا ةةةةةةا  ال اليةةةةةة     ةةةةةةا لت ةةةةةةاد  
 .70/20 ن ا  ر  23
 :اليةكيفية توقيع الغرامة الم :أوال 
 ةةةةةةةه لالةةةةةةةة  تةةةةةةةةةمير أ  ر ةةةةةةة  ال لا ةةةةةةةةف ال  ةةةةةةةة  يين أ  ا  ةةةةةةةرين بال ةةةةةةةةر   ةةةةةةةةن      

ت ةةةةةةةديل الل ةةةةةةةابا  ا داريةةةةةةة   ةةةةةةةان ل  تةةةةةةةي ال لا ةةةةةةةب   ةةةةةةة لي  ت قيةةةةةةةم  را ةةةةةةةا   اليةةةةةةة  
ي  ةةةةةةةةةةن ل  تةةةةةةةةةةي :"   التةةةةةةةةةةه تةةةةةةةةةةةع 70/20 ةةةةةةةةةةن ا  ةةةةةةةةةةر  11يةةةةةةةةةةد ل    ةةةةةةةةةةا لت ةةةةةةةةةةاد  

دج يةةةةةةةةد  10000دج   100ال لا ةةةةةةةةب  أن ي ةةةةةةةةدر  را ةةةةةةةة   اليةةةةةةةة  تتةةةةةةةةرا ل  ةةةةةةةةا بةةةةةةةةين 
ال لا ةةةةةةف ال  ةةةةةةة  ه ال ت ةةةةةةبف قةةةةةةةه التةةةةةةةمير ايةةةةةةةدا  ل ةةةةةةاف الت ةةةةةةةيير أ  عةةةةةةدل ار ةةةةةةةات 
  ةةةةةةةتةدا  الثب تيةةةةةةة  أ  عةةةةةةةدل تهةةةةةةةدي سا ت   تزةةةةةةةدد ال   بةةةةةةة   ةةةةةةةه لالةةةةةةة  ت ةةةةةةةا ا ا  ةةةةةةةات 
: ال  ةةةةةرر     ةةةةة ا عةةةةةن  ريةةةةة  ت قيةةةةةم ا  ةةةةةرا  ال ةةةةةاله عتةةةةةى ال لا ةةةةةف ال  ةةةةةةه ي ةةةةةدر ف

 . 1اي   10دج  ه  ت ي ل تةمير ل د    تت ا ا 100
 ةةةةةن ةهةةةةةي ا  ةةةةةر عتةةةةةى أةةةةةة  ا ا لةةةةةل يةةةةةتل ت ةةةةةديل الل ةةةةةابا   12  ةةةةةا ة ةةةةة  ال ةةةةةاد       

 ةةةةةةن ت يةةةةةةين  اإلداريةةةةةة  ةةةةةةه ا  ةةةةةةات ال لةةةةةةدد  ي تةةةةةةف   تةةةةةةي ال لا ةةةةةةب   ةةةةةةن ال ةةةةةةت ا  
 . لا ف امر

ت قيةةةةةم اليرا ةةةةة  ال اليةةةةة  ةتي ةةةةة  التةةةةةةمير  ةةةةةه ت ةةةةةديل الل ةةةةةابا  يةةةةةتل اله ةةةةةت  يةةةةة   إن     
ب ةةةةةةةرار   قةةةةةةة   ةةةةةةةن قبةةةةةةةت   تةةةةةةةي ال لا ةةةةةةةب  ليةةةةةةة  يةةةةةةةتل تبتييةةةةةةة  الةةةةةةةى ال ةةةةةةة ن ال ت ةةةةةةةبف 
بالتةةةةةةمير  ةةةةةن أ ةةةةةت ت ةةةةةةديل ت يةةةةةيلا  عةةةةةن ا   ةةةةةات بالتةةةةةةةمير  ةةةةةه ا ةةةةةت   ي ةةةةةت عةةةةةةن 

بةةةةةةت ال لا ةةةةةةف زةةةةةةسر ت   ب ةةةةةةد  لةةةةةة  يةةةةةةتل الةظةةةةةةر  ةةةةةةه تتةةةةةة  الت يةةةةةةيلا  ال  د ةةةةةة   ةةةةةةن ق
ال  ةةةةةةةة  ه أ  ا  ةةةةةةةةر بال ةةةةةةةةر  لتبةةةةةةةة   يسةةةةةةةةا ةساعيةةةةةةةةا ليةةةةةةةة  ا ا  اةةةةةةةةة  تتةةةةةةةة  التبريةةةةةةةةرا  

                                                           
ي  ةةةةةن ل  تةةةةةي ال لا ةةةةةب  أن ي ةةةةةدر  را ةةةةة   اليةةةةة  تتةةةةةرا ل  ةةةةةا :"   التةةةةةه تةةةةةةع 70/20 ةةةةةن ا  ةةةةةر  11لت ةةةةةاد   - 1

دج يةةةةةةةد ال لا ةةةةةةةف ال  ةةةةةة  ه ال ت ةةةةةةةبف قةةةةةةةه التةةةةةةةةمير ايةةةةةةدا  ل ةةةةةةةاف الت ةةةةةةةيير أ  عةةةةةةةدل  10000دج   100بةةةةةةين 
 سا ت   تزةةةةدد ال   بةةةة   ةةةةه لالةةةة  ت ةةةةا ا ا  ةةةةات ال  ةةةةرر     ةةةة ا عةةةةن  ريةةةة  ار ةةةةات   ةةةةتةدا  الثب تيةةةة  أ  عةةةةدل تهةةةةدي

 . ي  ا 10دج  ه  ت ي ل تةمير ل د    تت ا ا 100: ت قيم ا  را  ال اله عتى ال لا ف ال  ةه ي در ف
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ال  د ةةةة  ت يةةةةة  ظةةةةر   ت تيةةةةةه تمهيةةةةة  ال   بةةةة   اةةةةةة  يةةةةةتل اليةةةةال اليرا ةةةةة  أ  تمهةةةةةي  
اليرا ةةةةة  ت أ ةةةةةةا ا ا  اةةةةةة  التبريةةةةةةرا   يةةةةةر   ة ةةةةة   اةةةةةةة  يةةةةةتل ا ةةةةةةدار قةةةةةرار ةسةةةةةةاعه  بتةةةةةغ 

الةةةةى ال ةةةة ن  ةةةة ال ال لا ةةةةف ال  ةةةة  ه أ  ا  ةةةةر  مةةةةاع بت قيةةةةم اليرا ةةةة  ال اليةةةة    يبتةةةةغ
 .1ا الةاظر   ال ال  ن أ ت تةهي  أييبال ر    

 :خصائص الغرامة المالية :ثانيا 
اليرا ةةةةةةةة  ال ةةةةةةةةةاليى التةةةةةةةةةه يةةةةةةةةتل ت قي سةةةةةةةةةا يةةةةةةةةةد ال لا ةةةةةةةةف ال  ةةةةةةةةة  ه أ  ا  ةةةةةةةةةر  إن     

 ةةةةةةةه التةةةةةةةةمير  ةةةةةةةه ايةةةةةةةدا  الل ةةةةةةةابا  ا داريةةةةةةة  أ  ا  تةةةةةةةةا  عةةةةةةةن  بال ةةةةةةةر  ال ت ةةةةةةةبف
ت ةةةةةةدي سا  ةةةةةةه لي ةةةةةة  ع  بةةةةةةا   ااعيةةةةةة    اة ةةةةةةا ع  بةةةةةةا  تةديبيةةةةةة  تسةةةةةةد  الةةةةةةى رد   ةةةةةةت 

 ةةةةة  ي  ةةةةةن اقرار ةةةةةا ب ةةةةةد   ةةةةةا   70/20 ةةةةةن ا  ةةةةةر  91أزةةةةة ات الت  ةةةةةير ل ةةةةةف ال ةةةةةاد  
  الزةةةةةةةمع ال  ةةةةةةةةه    ةةةةةةةه تةةةةةةةا ت ب  ةةةةةةةا  الزةةةةةةةمع أ  أةسةةةةةةةا   تةت ةةةةةةةت الةةةةةةةى ال رثةةةةةةة  ت 

 ةةةةة   اليرا ةةةةة  تزةةةةةت ت عتةةةةةى أم ةةةةةال يثبةةةةة   ق عسةةةةةا     تزةةةةةت ت عتةةةةةى أم ةةةةةال  لت تةةةةة  
ليةةةةة  أن ال ايةةةةةه  تةةةةةال بت قي سةةةةةا بةةةةةالةظر الةةةةةى ت ةةةةةدير الظةةةةةر   التةةةةةه أد  الةةةةةى ت ةةةةةدير 

 .الظر   الته أد  الى  ق   التةمير
رقابررررررة مجلررررررس المحاسرررررربة لحسررررررابات المحاسررررررب العمررررررومي و : المطلررررررب الثرررررراني 

 االمر بالصرف
ل ةةةةةاباتسل أ ةةةةةال   تةةةةةي ال لا ةةةةةب  بال ةةةةةر   ا  ةةةةةرعةةةةةةد ت ةةةةةديل ال لا ةةةةةف ال  ةةةةة  ه أ  

ي ةةةةةةة ل  ةةةةةةة ا ا ميةةةةةةةر ب راقبةةةةةةة  تتةةةةةةة  الل ةةةةةةةابا  ا داريةةةةةةة    التة ةةةةةةةد  ةةةةةةةن  ةةةةةةةد    اب تسةةةةةةةا 
 .لتتزري ا    التةظي ا  ال    ت بسا     ا باتبا      ع   ن ا  رالا 

 اسب العموميرقابة مجلس المحاسبة لحسابات المح:  الفر  األول 
ي ةةةةةةةةةةاري   تةةةةةةةةةةي ال لا ةةةةةةةةةةب  رقابةةةةةةةةةة  قيةةةةةةةةةةاعي  عتةةةةةةةةةةى ةةةةةةةةةةة عين  ةةةةةةةةةةن ال لا ةةةةةةةةةةبين      

ال  ةةةةةة  يين ت الهعةةةةةة  ا  لةةةةةةى    ةةةةةةه ال لا ةةةةةةف ال  ةةةةةة  ه الةةةةةة   يتل ةةةةةةت   ةةةةةة  لي   اليةةةةةة  

                                                           

.121ت ع  اب  ال ر م الت  محمد الصغير بعلي - 1  
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زم ةةةةةةةةي  عةةةةةةةةةد ارت ابةةةةةةةة  ل مالهةةةةةةةةا  أثةةةةةةةةةال ت ةةةةةةةةيير ال اليةةةةةةةة  أ ةةةةةةةةا الهعةةةةةةةة  الثاةيةةةةةةةة     ةةةةةةةةه 
ل أةسةةةةةةةةل أعةةةةةةةة ان  ي تبةةةةةةةةر ن ال لا ةةةةةةةةف اله تةةةةةةةةه أييةةةةةةةةا يتل ةةةةةةةةت ةهةةةةةةةةي ال  ةةةةةةةة  لي  ر ةةةةةةةة

 . لا بين ع   ين
  :كيفية مراجعة حسابات المحاسبيين العمومين :أوال
تميةةةةةةةةم الل ةةةةةةةةابا  ا داريةةةةةةةة  لت لا ةةةةةةةةبين ال  ةةةةةةةة  يين الةةةةةةةةى   ايةةةةةةةةة   ةةةةةةةةن  ةةةةةةةةر        

  ةةةةةةررين عتةةةةةةى   ةةةةةةت     تةةةةةةي ال لا ةةةةةةب  ليةةةةةة  يتةةةةةة لى  ةةةةةةت رعةةةةةةيي  ر ةةةةةة   ةةةةةةه ا ةةةةةةار 
ت ةةةةةة ير برةةةةةةةا ا الرقابةةةةةة    ت ايةةةةةةم ال سةةةةةةال تة يةةةةةة  البرةةةةةةةا ا ال ةةةةةةة   ل  تةةةةةةي ال لا ةةةةةةب  

 .عتى ال يا  ال ين يزر  ن عتى اة اا  س   الرقاب 
 بةةةةةةةد أن    ةةةةةةةن ال سةةةةةةةل أن ال لا ةةةةةةةف ال  ةةةةةةة  ه عةةةةةةةةد ت دي ةةةةةةة  لل ةةةةةةةابات  ا داريةةةةةةة       

ير  سةةةةةةةا ب    عةةةةةةة   ةةةةةةةن ال ثةةةةةةةاع     ةسةةةةةةةا  ثةةةةةةةاع  تت تةةةةةةة  بس يتةةةةةةة    ال ت ثتةةةةةةة   ةةةةةةةه قةةةةةةةرار 
ا ةةةةةةةةت ل ال سةةةةةةةةال   ا تتةةةةةةةةاف التةةةةةةةةة ين عتةةةةةةةةى  الت يةةةةةةةةين ت  ليةةةةةةةةر التة ةةةةةةةةيف ت  ليةةةةةةةةر

ال  ةةةة  لي  ال اليةةةة  أ ةةةةا ال ثةةةةاع  ا مةةةةر   تت تةةةة  بال  ايةةةة  ال اليةةةة  ال ة ةةةةا     ةةةةه  ثةةةةاع  
الةةةةةةى  اةةةةةةةف ة ةةةةةةم   ةةةةةةن ال يااةيةةةةةة  ا  ليةةةةةة     الثب تيةةةةةة  لتةه ةةةةةةا    اإليةةةةةةرادا  ال    يةةةةةة  

 .1با يا   الى ال ة  ال الي 
بالل ةةةةةةةةابا  ا داريةةةةةةةة  يبازةةةةةةةةر قيةةةةةةةةا    تةةةةةةةةي ب ةةةةةةةةد ايةةةةةةةةدا   ةةةةةةةةا ال ثةةةةةةةةاع  ال ت ت ةةةةةةةة      

 :ال لا ب   س تسل  ه التدقي    ال  اية    ال ت ثت   ي ا يته
 .  اية   د    اب   ل ابا  الت يير لتتةظيل ال    ت ب _ 
 .التة د  ن  د  ت  ر الزر   الز تي _ 
 .التة د  ن  د  ت  ر الل اف ا دار  عتى بياةات  ال  ت ب _ 
 . ان الل اف ا دار  يل ت ا ل ال لا ف ال   مت  التة د ان _ 
 .التة د  ن أن   يم  هلا  ل اف الت يير تل ترقي سا ت ت تيا_ 
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 .أ   تاب  بين ا   ر  ه الل افعدل    د أ  ز ف _ 
التة ةةةةةةةةد  ةةةةةةةةن ال بةةةةةةةةالغ ا   اليةةةةةةةة  لتةه ةةةةةةةةا    ا يةةةةةةةةرادا  بةةةةةةةةةلر  تةةةةةةةة  ير ال  ةةةةةةةةتةدا  _ 

 .الثب تي ال  ت ب 
 .الت يير ال اله لت ة  ال اب   بز ت  لي  ة ت ةتاعا_ 
 ةةةةةةةةد    اب ةةةةةةةة   بةةةةةةةةالغ اللةةةةةةةة ا      متتةةةةةةةة  ال  ةةةةةةةةتةدا  لتل ةةةةةةةةابا  ال د ةةةةةةةةة   ةةةةةةةةه _ 

 .ل اف الت يير
  ارةةةةةةةةة  ةتةةةةةةةةاعا ال  ةةةةةةةة ت   ةةةةةةةةم الةتةةةةةةةةاعا   أر ةةةةةةةةد  ل ةةةةةةةةاف الت ةةةةةةةةيير لت ةةةةةةةةة  ال اليةةةةةةةة  _ 

 .ال اب  
 .  ارة  ل اف الت يير  م الل اف ا دار _ 
  ال  ةةةةة ت   ةةةةةم ا عت ةةةةةادا  ال اليةةةةة  ال  ةةةةةرر   ةةةةةه ال يااةيةةةةة  ا  ليةةةةة    ارةةةةةة  الل ةةةةةابا_ 

 .  ال يااةي  ا يا ي 
 .1يب  ا عت ادا  ال الي  ال م   _ 
ب ةةةةةد قيةةةةةال قيةةةةةا    تةةةةةي ال لا ةةةةةب  ب ةةةةةت  ةةةةة   ال را  ةةةةة   اةةةةةة   ا ةةةةةا ي   ةةةةة ن بةةةةةابرال     

 ةةةةةا   ةةةةة  ال لا ةةةةةف ال  ةةةةة  ه أ  ت ةةةةة يت يةةةةة    مالهةةةةة  أ   يةةةةة    ةةةةةه لالةةةةة   ةةةةةدين ا ا 
 .تبين لسل    د أم ال ات ا  السيع  ال    ي  ال  ةي 

ت ةةة ت  ةةة   اللالةةة  ب ةةةد التة ةةةد  ةةةن  ةةةل    بةةةم ال  تيةةةا   :فررري حالرررة ابرررراء  متررره/ 6
ال اليةةةةة  ال  ةةةةة ت   ةةةةةه ل ةةةةةاف الت ةةةةةيير  هةةةةةه  ةةةةة   اللالةةةةة  ي ةةةةةة    تةةةةةي ال لا ةةةةةب  قةةةةةرار 
ةسةةةةاعه بةةةةابرال   ةةةة  ال لا ةةةةف ال  ةةةة  ه ليةةةة  ي ةةةةب   تةةةةال ل  تةةةةي ال لا ةةةةب    أيةةةة  

 .لتسيعا  ال    ي  ال  ةي    ي تد ب  لد  ال سا  ال ياعي  ا مر 
 ةةةة   اللالةةةة  ت ةةةة ن عةةةةةد  :حالررررة تسررررجيل مخالفررررة أو وضررررعه فرررري حالررررة مرررردين فرررري/ 3

  ةةةة د أم ةةةةةال  ةةةةةه ل ةةةةةاف الت ةةةةيير  ت ةةةةةديد ةه ةةةةة   يةةةةةر قاة ةيةةةة  أ  عةةةةةدل تل ةةةةةيت ايةةةةةراد 

                                                           

101ت ع  اب  ال ر م الت  مسعى محمد  - 1  
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  ةةةةةةين   ةةةةةةا يترتةةةةةةف عتيسةةةةةةا ت ةةةةةة ي  عتةةةةةةى عةةةةةةات  ال لا ةةةةةةف ال  ةةةةةة  ه أ   يةةةةةة    ةةةةةةه 
 .لال   دين ب بتغ ي ا   ال بتغ الةاقع

 :ت المحاسبين الفعليينكيفية مراجعة حسابا :ثانيا
ع تيةةةةةةة  الت ةةةةةةةر   ةةةةةةةه ا  ةةةةةةة ات ال    يةةةةةةة   م لةةةةةةة    ةةةةةةة  لت لا ةةةةةةةبين ال ةةةةةةةاة ةين  إن     

   آمةةةةةةةرينل ةةةةةةةن  ةةةةةةةه ب ةةةةةةة  اللةةةةةةةا   تلةةةةةةة  ظةةةةةةةر   أيةةةةةةةن ت ةةةةةةة   بتةةةةةةةدمت أزةةةةةةةماع 
ي ت ةةةةة ن  ةةةةةه  ال لا ةةةةةف ال  ةةةةة  ه     ي  تةةةةة ن تلةةةةة  رقابتةةةةة  قةةةةةه  ظيهةةةةة  ال لا ةةةةةف 

 ةةةةةر سل  ةةةةة ا بالت ةةةةةيير اله تةةةةةه   ل ةةةةةن ال  ةةةةة  ه  ي ةةةةةبل ن  لا ةةةةةبين   تيةةةةةين  ي ةةةةة ى ت
 .بت  ر     ع   ن الزر     ال ةا ر الته ت  ت  ي تل      الت  ي 

 :مفهوم التسيير الفعلي/ 6
  ةةةةةةةةةر  الت ةةةةةةةةةيير اله تةةةةةةةةةه ألةةةةةةةةة  بسةةةةةةةةةا ال زةةةةةةةةةر  ال ااعةةةةةةةةةر   ةةةةةةةةةم اةزةةةةةةةةةال   تةةةةةةةةةي  إن     

  تةةةةةةةةةل تة يةةةةةةةةةد ا أييةةةةةةةةةا عةةةةةةةةةةد ا لةةةةةةةةةا ت ت ريةةةةةةةةة   90/00ال لا ةةةةةةةةةب  ب   ةةةةةةةةةف ال ةةةةةةةةةاة ن 
ال ت تةةةةة  بال لا ةةةةةب  ال    يةةةةة   70/21 ةةةةةن ال ةةةةةاة ن  01ال لا ةةةةةف اله تةةةةةه  ةةةةةه ال ةةةةةاد  

مع ي ةةةةد زةةةةب  ال لا ةةةةف  ةةةةه  هسةةةة ل  ةةةة ا ال ةةةةاة ن  ةةةةت زةةةة:" ليةةةة  ة ةةةة  عتةةةةى  ةةةةايته
لى تل ةةةةةةيت ا يةةةةةةرادا  أ  ي ةةةةةة ل بال  ةةةةةةاري  أ  يةةةةةةدا ت ال ةةةةةةيل   ا  ةةةةةة ات ال    يةةةةةة    يتةةةةةة

د ن أن ت ةةةةة ن لةةةةة   ةةةةةه  ال لا ةةةةةف ال  ةةةةة  ه   د ن أن يةةةةةرمع لةةةةة   ةةةةةرال   ةةةةةن قبةةةةةت 
 1".ال ت   ال   ت  لم ا الير 

اليايةةةةةةة    اله ةةةةةةةر   ةةةةةةةن الت ةةةةةةةيير اله تةةةةةةةه  ةةةةةةةه تل يةةةةةةة  ال ةةةةةةةرع    اله اليةةةةةةة   ةةةةةةةه  إن     
  ال اليةةةةةةةةة    ةةةةةةةةةا ي  ةةةةةةةةةن ال را ةةةةةةةةة  ال    يةةةةةةةةة   ةةةةةةةةةن تةةةةةةةةة  ير اللا يةةةةةةةةةا  اة ةةةةةةةةةاا ال  تيةةةةةةةةةا

لت ةةةةةةة ا ةين  ةةةةةةةه أق ةةةةةةةر  ةةةةةةةد  ا ةيةةةةةةة    ل ةةةةةةةن د ن ت ةةةةةةةا ا أ ثةةةةةةةر  ةةةةةةةه ا مت ا ةةةةةةةا  

                                                           
ي ةةةةةةةةد زةةةةةةةةب  :" ال ت تةةةةةةةة  بال لا ةةةةةةةةب  ال    يةةةةةةةة  ليةةةةةةةة  ة ةةةةةةةة  عتةةةةةةةةى  ةةةةةةةةايته 70/21 ةةةةةةةةن ال ةةةةةةةةاة ن  01ال ةةةةةةةةاد   - 1

لى تل ةةةةيت ا يةةةةرادا  أ  ي ةةةة ل بال  ةةةةاري  أ  يةةةةدا ت ال ةةةةةيل     ال لا ةةةةف  ةةةةه  هسةةةة ل  ةةةة ا ال ةةةةاة ن  ةةةةت زةةةةمع يتةةةة
ا  ةةةةة ات ال    يةةةةة  د ن أن ت ةةةةة ن لةةةةة   ةةةةةه  ال لا ةةةةةف ال  ةةةةة  ه   د ن أن يةةةةةرمع لةةةةة   ةةةةةرال   ةةةةةن قبةةةةةت ال ةةةةةت   

 ".ال   ت  لم ا الير 
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دج    ةةةةةةا 100000  ا  ترتةةةةةةف عتةةةةةةى  لةةةةةة  ع  بةةةةةة   اليةةةةةة  قةةةةةةدر ا  ال لا ةةةةةةف ال  ةةةةةة  ه
ت  ةةةةةةةم ال تةةةةةةةل أةةةةةةةة  ت ةةةةةةة ن ال   بةةةةةةة   ااعيةةةةةةة    ال تاب ةةةةةةة   70/20 ةةةةةةةن ا  ةةةةةةةر  91لت ةةةةةةةاد  

ل يةةةةةةةةةاعي  ا ا  ةةةةةةةةةان  ةةةةةةةةةن  رال الت ةةةةةةةةةد  عتةةةةةةةةةى امت ةةةةةةةةةاع ال لا ةةةةةةةةةف ال  ةةةةةةةةة  ه  ةةةةةةةةة  ا
 1. ن ةهي ا  ر 29تل ي  ال  تل  الزم ي     ا لةع ال اد  

 :شروط التسيير الفعلي/ 3
لتةةةةةةى ة ةةةةةة ن أ ةةةةةةال   ةةةةةةر  ت ةةةةةةيير   تةةةةةةه  ةةةةةةليل    ةةةةةةا يترتةةةةةةف عتةةةةةةى  لةةةةةة  ا  اةيةةةةةة       

ال لا ةةةةةةةب    الل ةةةةةةةل عتيسةةةةةةةا ت ةةةةةةةديل ل ةةةةةةةابا  ال لا ةةةةةةةبين اله تيةةةةةةةين الةةةةةةةى رقابةةةةةةة    تةةةةةةةي 
 : بد  ن ت  ر     ع   ن الزر  

 .ير ر  الت ر   ه ا   ات ال    ي    ال ا يرادا  أ  الةه ا _ 
عةةةةةةةةدل تةةةةةةةة  ر  ةةةةةةةةه  ال لا ةةةةةةةةف ال    يةةةةةةةة   ةةةةةةةةه الزةةةةةةةةمع ال ت ةةةةةةةةر   ةةةةةةةةه ا  ةةةةةةةة ات _ 

 .ال    ي   م عدل الترميع ل 
 .أن ي  ن ا ت  ات ال    ي   ن أ ت ال  تل  ال ا  _ 
 :اجراءات التصريح بالتسيير الفعلي /2

ان ل ةةةةةةابا  ال لا ةةةةةةف ال  ةةةةةة  ه تميةةةةةةم ب ةةةةةةه  اليةةةةةة  لرقابةةةةةة    تةةةةةةي ال لا ةةةةةةب       
أ ةةةةةةةا  ي ةةةةةةةا يمةةةةةةةع ل ةةةةةةةابا  ال لا ةةةةةةةف اله تةةةةةةةه  بةةةةةةةد أن ي ةةةةةةة ن  ةةةةةةةةا  ام ةةةةةةةار قبتةةةةةةةه 
ل  تةةةةي ال لا ةةةةب  ب  ةةةة د ت ةةةةيير   تةةةةه لتةةةةى ت ةةةة ن ل ةةةةابات   لةةةةت رقابةةةة   ةةةة ا ا ميةةةةر 

ال لا ةةةةب  ا ةةةةا بت ةةةةارير رقابةةةة   ةبث ةةةة   ةةةةه ع تيةةةةا  ال را  ةةةة  ت ليةةةة  يةةةةتل اعةةةة ل   تةةةةي 
  التةةةةةةةةةدقي  التةةةةةةةةةه يبازةةةةةةةةةةر ا قيةةةةةةةةةا    تةةةةةةةةةةي ال لا ةةةةةةةةةب  عتةةةةةةةةةةى ل ةةةةةةةةةابا  ال لا ةةةةةةةةةةبين 
ال  ةةةةةةة  يين   ا  ةةةةةةةرين بال ةةةةةةةر  أ  عةةةةةةةن  ريةةةةةةة  الةةةةةةةةاظر ال ةةةةةةةال  ةةةةةةةن مةةةةةةة ت  تيةةةةةةةا  
أ    د ةةةة   ةةةةةن  يعةةةةة  ع   يةةةة    ةيةةةةة  أ   ةةةةةن  ةةةةةر  ال ةةةةت ا  ال ةةةةةت ي  أ  ال  ةةةةةي  لسةةةةةا 

ال تةةةةةةةةف  ةةةةةةةةن الزةةةةةةةةمع ةه ةةةةةةةة  ت    ةةةةةةةةت  ةةةةةةةة   ال تبةةةةةةةةا  ال  د ةةةةةةةة  الةةةةةةةةى   تةةةةةةةةي ي ةةةةةةةدن 
                                                           

 ن  رال الت د   ت  م ال تل أة  ت  ن ال   ب   ااعي    ال تاب   ال ياعي  ا ا  ان 70/20 ن ا  ر  91لت اد   -  1
  . ن ةهي ا  ر 29عتى امت اع ال لا ف ال    ه    تل ي  ال  تل  الزم ي     ا لةع ال اد  
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ال لا ةةةةب   بةةةةد أن ت ةةةة ن  ر  قةةةة  بةدلةةةة   ا يةةةة  ت  ةةةةد عتةةةةى   ةةةة د ت ةةةةيير   تةةةةه  ةةةةن قيةةةةت 
زةةةةةمع أ  أزةةةةةماع   ةيةةةةةين ت  ةةةةة ا يترتةةةةةف عةةةةةة   ةةةةةت  تل يةةةةة  لةةةةة ت قيةةةةةي   ةةةةةن قبةةةةةت 
  تةةةةةي ال لا ةةةةةب  ليةةةةةة  ي   ةةةةة ن با ةةةةةةدار قةةةةةرار   قةةةةةة  مةةةةةاع بالت ةةةةةةيير اله تةةةةةه  ةةةةةةم 
الةةةةةاال الزةةةةةمع ال  ةةةةةةه بت ةةةةةديل ل ةةةةةابا  عتةةةةةى ت ةةةةةيير   ةةةةةه أ ةةةةةت  لةةةةةدد   ي ةةةةةب   ةةةةة ا 
ال ةةةةرار ةساعيةةةةا ب  ةةةةرد ا تثةةةةات الزةةةةمع ال  ةةةةةه أ ةةةةا  ةةةةه لالةةةة  عةةةةدل ا  تثةةةةات  ةةةةم   ةةةة د 
 ةةةةةا يبةةةةةرر   قهةةةةة  ي ةةةةةرر   تةةةةةي ال لا ةةةةةب  ب ةةةةةدل  تاب تةةةةة  أ ةةةةةا ا ا  اةةةةةة  تبريراتةةةةة   يةةةةةر 

 ةةةةةةة  ي  بالت ةةةةةةةيير اله تةةةةةةةه يتا قةةةةةةةرار ةسةةةةةةةاعه بالت ةةةةةةةر    ة ةةةةةةة   ي ةةةةةةةدر   تةةةةةةةي ال لا ةةةةةةةب  
 .بت ديل ل ابات   ه ا ات  لدد 

 بالصرف األمرينرقابة مجلس المحاسبة على تسيير :  الثاني الفر 
ال اعةةةةةةةد  ال ا ةةةةةةة  أن   تةةةةةةةي ال لا ةةةةةةةب  ي  ةةةةةةةن د ر   ةةةةةةةه   ار ةةةةةةة  رقابةةةةةةة  قيةةةةةةةاعي       

أييةةةةةا  عتةةةةى ا عةةةة ان ال  تهةةةةين بتةهيةةةة   يااةيةةةة  ال    ةةةةا  ا داريةةةة  ل ةةةةن ا ةةةةتثةالا ة ةةةةد 
ي ةةةةةاري رقابةةةةة  اداريةةةةة  عتةةةةةى ة عيةةةةة  ت ةةةةةيير ا  ةةةةةرين بال ةةةةةر    أييةةةةةا رقابةةةةة  قيةةةةةاعي  

 . ي ا يمع  راقب  ا ةيبا   ه   ات تةهي  ال يااةي    ال الي 
 :مراقبة نوعية التسيير :أوال 
 :تعريف رقابة نوعية التسيير/ 6

مةةةةةة ت ال زةةةةةر  ال ااعةةةةةر  ل  تةةةةةي ال لا ةةةةةةب   70/20 ةةةةةن ا  ةةةةةر  01   ةةةةةا لت ةةةةةاد       
 ةةةةةةة لي   راقبةةةةةةة   ةةةةةةةد  زةةةةةةةرعي  الةزةةةةةةةا  ال ةةةةةةةاله لتسيعةةةةةةةا  ال    يةةةةةةة    ال  ةةةةةةةت عتةةةةةةةى 
تل ةةةةةةةين   ةةةةةةةةت   أداعسةةةةةةةةا    رد ديتسةةةةةةةا    ةةةةةةةة ا عةةةةةةةةن  ريةةةةةةة  ت يةةةةةةةةيل زةةةةةةةةر   ا ةةةةةةةةت  السا 

اليةةةةةةةةة    لت ةةةةةةةةة ارد   ال  ةةةةةةةةةاعت ال    يةةةةةةةةة  ال  يةةةةةةةةة ع  تلةةةةةةةةة  ت ةةةةةةةةةر سا  ةةةةةةةةةن ليةةةةةةةةة  اله 
 . 1الة اع    ا قت اد

                                                           
م ت ال زر  ال ااعر  ل  تي ال لا ب    لي   راقب   د  زرعي  الةزا  ال اله  70/20 ن ا  ر  01 اد   -  1

 رد ديتسا     ا عن  ري  ت ييل زر   ا ت  السا لت  ارد   لتسيعا  ال    ي    ال  ت عتى تل ين   ت   أداعسا   
 .ال  اعت ال    ي  ال  ي ع  تل  ت ر سا  ن لي  اله الي    الة اع    ا قت اد
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أعةةةةةة   أةةةةةةة  لتةةةةةةى يةةةةةةت  ن   تةةةةةةي ال لا ةةةةةةب   ةةةةةةن  011 ةةةةةةا ة ةةةةةةتةت    ةةةةةةن ال ةةةةةةاد       
التةةةةةةه تسةةةةةةد  الةةةةةةى  راقبةةةةةة   ةةةةةةل   (ة عيةةةةةة  الت ةةةةةةيير)   ار ةةةةةة   ةةةةةة ا الةةةةةةة    ةةةةةةن الرقابةةةةةة  

الةزةةةةةةا   ال ةةةةةةاد  لتسيعةةةةةةا  ال    يةةةةةة    التة ةةةةةةد  ةةةةةةن ت يةةةةةةيل  رد ديةةةةةة  تتةةةةةة  السيعةةةةةةا   بةةةةةةد 
 :أن ي تةد  ه رقابت  عتى     ع   ن ال ةا ر ا  ا ي  لس   الرقاب     ه

 .الير   ةسا تل ي  ا  دا  ال   ر  :الفعالية/ أ
ات ا  ثةةةةةةت لت ةةةةةة ارد   ال  ةةةةةةاعت التةةةةةةه ي  ةةةةةةد بسةةةةةةا ا  ةةةةةةت    :النجاعررررررة فرررررري األداء/ ب

تت تةةةةةةم بسةةةةةةا السيعةةةةةةا  ال    يةةةةةة    بتةةةةةة   اللةةةةةةد ا ق ةةةةةةى  ةةةةةةه ا ةةةةةةتمدا سا لتل يةةةةةة  تتةةةةةة  
 .ا  دا  ال   ر 

  ي  ةةةةةد بسةةةةةا تل يةةةةة  ا  ةةةةةدا  ال  ةةةةة ر    ل ةةةةةن بةقةةةةةت : االقتصررررراد فررررري التسررررريير/ ج
 .ت ته 
 ةةةةةةن  ت الةةةةةةى   ةةةةةةت   أعتةةةةةةى م  ةةةةةة  عا ةةةةةة  ة عيةةةةةة  الت ةةةةةةيير ي  ةةةةةةد بسةةةةةةا ال  ةةةةةة       

 ت بتةةةةةةة   أ ةةةةةةةدا    ةةةةةةةة ر     ةةةةةةة ا  ةةةةةةةن مةةةةةةة ت ا  ةةةةةةةتي ت ا  ثةةةةةةةةت الت ةةةةةةةيير  ةةةةةةةن مةةةةةةة
 .ال تال    بةقت ت ته     ة لت  اعت   ال  ارد 

 :اجراءات رقابة نوعية التسيير/ 3
ي ةةةةةةةةاري   تةةةةةةةةي ال لا ةةةةةةةةب  رقابتةةةةةةةة  عتةةةةةةةةى ة عيةةةةةةةة  الت ةةةةةةةةيير    ةةةةةةةةا ل    عةةةةةةةة   ةةةةةةةةن      

 :ا  رالا  ا  ا ي     ه  ا ته
 :بالتحقيق و اعداد تقرير الرقابةالقيام /أ

يزةةةةةةةر  عتةةةةةةةى ع تيةةةةةةة  رقابةةةةةةة  الت ةةةةةةةيير ال ةةةةةةةاله     يعةةةةةةة  ع   يةةةةةةة    ةةةةةةةرر ي يةةةةةةةة       
رعةةةةةيي  تةةةةةي ال لا ةةةةةب  ب   ةةةةةف أ ةةةةةر يم ةةةةةر  يةةةةة  الرقابةةةةة  ال ا ةةةةةف اة اا ةةةةةا   الةةةةةة ا  
ال اليةةةةةةة  ال  ةيةةةةةةة    ا  ةةةةةةةات ال لةةةةةةةدد   يةةةةةةةدا  ت ريةةةةةةةر الرقابةةةةةةة  ت  ةةةةةةةن مةةةةةةة ت  لةةةةةةة  ي ةةةةةةة ل 

 ال ا ةةةةة  لةةةةة ت السيعةةةةة  ال  يةةةةة ع  يةةةةة    يةةةةةم ال  ت  ةةةةةا    تةةةةة  يةةةةةد نال  ةةةةةرر باعةةةةةداد 
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الثب تيةةةةةة   لةةةةةةت رقابةةةةةة  ما ةةةةةة  لةةةةةة ت  را  ةةةةةة  الل ةةةةةةابا     ةةةةةةد    اب تسةةةةةةا لت  ةةةةةةتةدا  
  ت يةةةةةةةيل   ةةةةةةةت   ا دال الةةةةةةة ظيهه ل عةةةةةةة ان ال  تهةةةةةةةين بسةةةةةةةا  ةةةةةةةم ابةةةةةةةرال زةةةةةةةا ت ل متتةةةةةةة  

 ةةةةة ا ال تةةةةة  ال  تيةةةةةا  ال اليةةةةة  ال ة ةةةةةا    يةةةةةب  الة ةةةةةاعع ال  ةةةةة ت ت ليةةةةة   ةةةةةن مةةةةة ت 
ال  ةةةةةرر ت ريةةةةةرا يتيةةةةة ن ةتةةةةةاعا الرقابةةةةة  التةةةةةه ت  ةةةةةت اليسةةةةةا  ةةةةةم ابةةةةةدال رأيةةةةة   ي ةةةةةا يلةةةةةرر 

يمةةةةةةع ا  ةةةةةةرالا  التةةةةةةه ي ةةةةةةف اتما  ةةةةةةا بزةةةةةةةن  ةةةةةةت لالةةةةةة  ت   ب ةةةةةةد  لةةةةةة  ي قةةةةةةم عتةةةةةةى 
 .الت رير   ير ت  الى التز يت  ال مت  

 :المصادقة على تقرير الرقابة /ب 
ب ةةةةةةةد ا يةةةةةةةتل ابةةةةةةة   ت ريةةةةةةةر الرقابةةةةةةة  الةةةةةةةى التزةةةةةةة يت  ال مت ةةةةةةة  ت ةةةةةةة ل  ةةةةةةة   ا ميةةةةةةةر       

لت ةةةةة ل  ي ةةةةةا ب ةةةةةد بال  ةةةةةادق  عتيةةةةة    تبتييةةةةة  الةةةةةى السيعةةةةةا   ةةةةةن أ ةةةةةت بدرا ةةةةة     ةا زةةةةة  
ا ةةةةةةابتسل لةةةةةة ت   يةةةةةةم ال  لظةةةةةةا   ةةةةةةه أ ةةةةةةت زةةةةةةسر  لةةةةةةدد  ةةةةةةن قبةةةةةةت   تةةةةةةي  ت ةةةةةةديل 

 .1 ال لا ب       قابت لتت ديد  ن  ر  رعيي الير   ال مت 
 :المداولة و التقييم النهائي /ج

يةةةةةةتل درا ةةةةةة  ال تةةةةةة   ةةةةةةن  ديةةةةةةد بةةةةةةةالا عتةةةةةةى  تةةةةةةف  ةةةةةةن رعةةةةةةيي  ةةةةةةه  ةةةةةة   ال رلتةةةةةة       
تزةةةةة يت  ال دا لةةةةة  أ  بةةةةةةالا عتةةةةةى اقتةةةةةرال  ةةةةةن ال  ةةةةةرر أ  ب تةةةةةف  ةةةةةن ال ةةةةةت   ال  ةيةةةةة  ت 
ليةةةةةةة  يتيةةةةةةة ن ال تةةةةةةة   لةةةةةةةع ال  ةةةةةةةرر ل   بةةةةةةة  التةةةةةةةه قةةةةةةةد تسا السيعةةةةةةةا  ال  يةةةةةةة ع  

رر  لةةةةت الرقابةةةة   ب ةةةةد  ةاقزةةةة  ال تةةةة  يةةةةتل ا ةةةةداد  ةةةة  ر  ت يةةةةيل الةساعيةةةة   ةةةةن  ةةةةر  ال  ةةةة
  ت ةةةةتل الةةةةى رعةةةةةيي التزةةةة يت  ال مت ةةةة  ل را  تسةةةةةا   التة ةةةةد  ةةةةن   اب تسةةةةةا  ةةةةم الةتةةةةةاعا 
ليةةةةةةتل ب ةةةةةةد  لةةةةةة  تبتييسةةةةةةا بزةةةةةة ت ر ةةةةةة ه الةةةةةةى ال  ةةةةةة  ليين ال  ةيةةةةةةين   التةةةةةةى ال ةةةةةةت ا  

 .الرعا ي  أ  ال  اعي 
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 :عن رقابة نوعية التسيير المترتبةالنتائج /8
 ةةةةةان  ةةةةةت الةتةةةةةاعا ال ترتبةةةةة  عةةةةةن رقابةةةةة  ة عيةةةةة   70/20 ةةةةةن ا  ةةةةةر  93   ةةةةةا لت ةةةةةاد       

ال  ةيةةةةة  باعتبار ةةةةةا رقابةةةةة  اداريةةةةة    ةةةةة  ت ب  ةةةةةةى أن الت ةةةةةيير  ةةةةةه  يةةةةةر  تا ةةةةة  لتسيعةةةةةا  
  تةةةةةةةي ال لا ةةةةةةةب    ي تةةةةةةة   يسةةةةةةةا أ   ةةةةةةة لي   ةةةةةةةه ت ةةةةةةةديل الت  يسةةةةةةةا    الت  ةةةةةةةيا  

 سا ال زةةةةةر  تلةةةةة  ت ةةةةةر  لةةةةةل ي ةةةةةةم  ةةةةةن   ةةةةة د   ةةةةةاعت قاة ةيةةةةة  أمةةةةةر   يةةةةةل ةةةةةن  ةةةةة ا 
 :  تي ال لا ب   ه لال     د أ   مالها     ه  التاله

 :رسالة رئيس الغرفة/ أ
 ةةةةة ا الةةةةةة    ةةةةةن الر ةةةةةاعت بسةةةةةا رعةةةةةيي الير ةةةةة  ال مت ةةةةة  الةةةةةى السيعةةةةةا  ال  ةيةةةةة   ةةةةةه      

لالةةةةةةةة   قةةةةةةةة    مالهةةةةةةةةا  تتلةةةةةةةة  يةةةةةةةةررا بالمايةةةةةةةةة  ال    يةةةةةةةة  ق ةةةةةةةةد اتمةةةةةةةةا  ا  ةةةةةةةةرالا  
  أييةةةةةةا  ةةةةةةه لالةةةةةة  ليةةةةةةاا   1ال ةةةةةةير ال ةةةةةةتيل ل  ةةةةةة ات ال    يةةةةةة ال ا ةةةةةة  التةةةةةةه ي تيةةةةةةيسا 

 بةةةةةةةالغ  اليةةةةةةة    ةةةةةةةتل   لتد لةةةةةةة  أ  ال  اعةةةةةةةا  ا قتي يةةةةةةة  أ  ال ر ةةةةةةة  ال ةةةةةةةال  ةةةةةةةن  ةةةةةةةر  
أزةةةةةةةةةةماع  بي ةةةةةةةةةةين أ    ةةةةةةةةةةة يين  ةةةةةةةةةةن أ ةةةةةةةةةةت اتمةةةةةةةةةةا  ا  ةةةةةةةةةةرالا  ال اة ةيةةةةةةةةةة  ال ا ةةةةةةةةةة  

 .2  تر اعسا
  :م كرة االستعجالية /ب

   ةةةةه ةهةةةةي اللةةةةا   التةةةةه ت ةةةةت  ت  يسةةةةا  ةةةة  ر  ي ةةةةت  ت  ةةةة ا الةةةةة    ةةةةن ال ةةةة  را     
ت  ةةةةة   ل ةةةةةن  ةةةةةا ي يةةةةةا ال ةةةةة  ر  ا  ةةةةةت  الي  عةةةةةن  ةةةةة   ا ميةةةةةر  أةسةةةةةا   3رعةةةةةيي الير ةةةةة 

الةةةةةى السيعةةةةةا  ال  ةيةةةةة   لةةةةةت الرقابةةةةة    اة ةةةةةا يةةةةةتل ار ةةةةةتسا  بازةةةةةر  الةةةةةى  ايةةةةةر ال اليةةةةة    
 ب  يةةةةةةةةةةم ال مالهةةةةةةةةةةا    الت ةةةةةةةةةةا اا  التةةةةةةةةةةه يرت ب  ةةةةةةةةةةا ا  ةةةةةةةةةةر نال ةةةةةةةةةةدت ليةةةةةةةةةةتل ام ةةةةةةةةةةار  

 .بال ر   ن أ ت  تاب تسل قياعيا
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 :الم كرة المبدئية  /ج
 ةةةةةةن ال ر ةةةةةة ل  29   ةةةةةة ل  ال ةةةةةاد   70/20 ةةةةةةن ا  ةةةةةر  21عتيسةةةةةةا ال ةةةةةاد   ة ةةةةة      
ال تيةةةةةة ن لتةظةةةةةةال الةةةةةةدامته ل  تةةةةةةي ال لا ةةةةةةب   سةةةةةةه ب ثابةةةةةة  ر ةةةةةةال  يم ةةةةةةر  70/399

 يسةةةةةةةةا رعةةةةةةةةيي   تةةةةةةةةي ال لا ةةةةةةةةب  الة ةةةةةةةةاعع الما ةةةةةةةة  بزةةةةةةةةر   ا  ةةةةةةةةت  ات   ت ةةةةةةةةير   
 .    اللت ت راقب  أ  ات السيعا  ال    ي  لي دل لسا  ا يرا   ةا با  ن الت  يا

 :التقرير المفصل/ د
 1ي ةةةةةت  ت الت ريةةةةةر ال ه ةةةةةت  ةةةةةه لالةةةةة  ا ا  اةةةةةة   ةةةةةةا   قةةةةةاعم  ا   ةةةةةابم  ااعةةةةةه     

أ  ا ا تةةةةةةةل ال زةةةةةةة  عةةةةةةةن  مالهةةةةةةةا  ل  اعةةةةةةةد ا ةيةةةةةةةبا   ةةةةةةةه   ةةةةةةةات ت ةةةةةةةيير ال يااةيةةةةةةة    
 هةةةةةه  تتةةةةةا اللةةةةةالتين ت ت ةةةةةم ةزةةةةة يت  ال دا لةةةةة  ال مت ةةةةة  لت ةةةةةاد  عتةةةةةى ت ريةةةةةر  2ال اليةةةةة 

 ةةةةةم  ةةةةةن  ةةةةةر  رعةةةةةيي التزةةةةة يت    ال  ةةةةةرر    اتةةةةةف اليةةةةةب  ليةةةةةتل ار ةةةةةال  ال ه ةةةةةت   ي  
الةةةةةى رعةةةةةيي   تةةةةةي ال لا ةةةةةب  ليليتةةةةة  الةةةةةى الةةةةةةاظر ال ةةةةةال  ر  ةةةةةا ب ةةةةةت  ةةةةةا يثبةةةةة  ب  ةةةةة د 

 .ال ماله  ال رت ب 
 :السنوي التقرير/ ه

الت ريةةةةةر ال ةةةةةة   لةةةةة  أ  يةةةةة   بيةةةةةر لةةةةةد    تةةةةةي ال لا ةةةةةب  بت تبةةةةةار  ي  ةةةةةن  ةةةةةن  إن     
  ر ةةةةة  الة تةةةةةعع التةةةةةه ت ةةةةةم أثةةةةةةال تةهيةةةةة  ال يااةيةةةةة  ال    يةةةةة    ال  ةةةةةت عتةةةةةى ت ةةةةةليلسا 
   لا لةةةةةةة  تهاديسةةةةةةةا  ةةةةةةةةه تةهيةةةةةةة   يااةيةةةةةةةة    بتةةةةةةة    لةةةةةةةة  أ  يةةةةةةة  أييةةةةةةةةا بالة ةةةةةةةب  لت ةةةةةةةةت   

 ةةةةةةاله لتل   ةةةةةة    ت يةةةةةةيل   ةةةةةةت   ي ةةةةةةاعد ا عتةةةةةةى   ر ةةةةةة  الةزةةةةةةا  ال التزةةةةةةري ي  باعتبةةةةةةار 
 .أداعسا
ليةةةةةة  ة ةةةةةةد   ةةةةةةات ت ةةةةةةريي  ةةةةةة ا الةةةةةةة    ةةةةةةن الت ةةةةةةارير  ةةةةةةه التزةةةةةةريم ال ااعةةةةةةر   ةةةةةةن      

ال ت تةةةةةةة  ب  ار ةةةةةةة   ظيهةةةةةةة  الرقابةةةةةةة  ال اليةةةةةةة   ةةةةةةةن  90/00مةةةةةة ت  ةةةةةةةد ر ال ةةةةةةةاة ن رقةةةةةةةل 
 ةةةةةةةةر    تةةةةةةةةي ال لا ةةةةةةةةب  ت   اعتبةةةةةةةةر أييةةةةةةةةا   ةةةةةةةةيت  ت  ةةةةةةةةن رعةةةةةةةةيي ال  س ريةةةةةةةة   ةةةةةةةةن 
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ت ب ةةةةةةد  لةةةةةة  تةةةةةةل  1تسيعةةةةةةا  ال    يةةةةةة    ال    ةةةةةةا  ا زةةةةةةترا ي   ر ةةةةةة  الةزةةةةةةا  ال ةةةةةةاله ل
الةةةةة   أ ةةةةةب   يةةةةة  الت ريةةةةةر ال ةةةةةة   ير ةةةةةت أييةةةةةا الةةةةةى ال ةةةةةت    70/20 ةةةةةد ر ال ةةةةةاة ن 

التزةةةةةري ي  ايةةةةةا   الةةةةةى رعةةةةةيي ال  س ريةةةةة ت   أقةةةةةر  ةةةةة ل  ةزةةةةةر   ةةةةةه ال ريةةةةةد  الر ةةةةة ي    
أ  ةةةةةةةةةت  ةةةةةةةةة   ال ةةةةةةةةة لي  الةةةةةةةةةى رعةةةةةةةةةيي ال  س ريةةةةةةةةة    الةةةةةةةةةى رعةةةةةةةةةيي ال  تةةةةةةةةةي الزةةةةةةةةة به 

ل ةةةةةةن   ان أقةةةةةةر ال زةةةةةةر   ةةةةةةه  ةةةةةة ا ال ةةةةةةاة ن بةزةةةةةةر الت ريةةةةةةر ال ةةةةةةة   ل  تةةةةةةي . الةةةةةة  ةه
ال لا ةةةةةةةةب   اةةةةةةةةة  تةةةةةةةةر   لةةةةةةةة  لت ريةةةةةةةةر رعةةةةةةةةيي ال  س ريةةةةةةةة    رعةةةةةةةةيي ال  تةةةةةةةةي الزةةةةةةةة به 

ي  ةةةةةةن ب بةةةةةةادر  " 12 ةةةةةةن ال ةةةةةةاد   03الةةةةةة  ةه  ةةةةةةال  ال ةةةةةةيا   التةةةةةةه تيةةةةةة ةتسا اله ةةةةةةر  
ع ة ةةةةةد   ةةةةةه ال ةةةةةاد    ةهةةةةةي   ةةةةةةى الةةةةةة" ال  س ريةةةةة  ةزةةةةةر الت ريةةةةةر ال ةةةةةة   ةةةةةن رعةةةةةيي 

ر الت ريةةةةةر ال ةةةةةة    تيةةةةةا ي  ةةةةةن ب بةةةةةادر   ةةةةةن رعةةةةةيي ال  تةةةةةي الزةةةةة به الةةةةة  ةه ةزةةةةة"  13
 ".أ   اعيا
بةةةةةةين ال سةةةةةةا  التةةةةةةه ير ةةةةةةت اليسةةةةةةا الت ريةةةةةةر ال ةةةةةةة    70/20  بالتةةةةةةاله  ةةةةةةان ا  ةةةةةةر      

   ةةةةةه رعةةةةةيي ال  س ريةةةةة    رعةةةةةيي ال  تةةةةةي الزةةةةة به الةةةةة  ةه   أقةةةةةر ةزةةةةةر   ةةةةة ل   تيةةةةةا 
 .2أ   اعيا
 ةةةةم ال تةةةةل أن الت ريةةةةر ال ةةةةة   يةةةةتل اعةةةةداد   ةةةةن  ةةةةر  ل ةةةةة     ةةةة د  عتةةةةى   ةةةةت        

بليةةةةة  يتةةةةة لى  70/399  تةةةةةي ال لا ةةةةةب  ليةةةةة  يميةةةةةم   ةةةةةرالا  يةظ سةةةةةا ال ر ةةةةة ل 
ر   ةةةةةال اليةةةةةر  ار ةةةةةات   يةةةةةم ال  ايةةةةةةا    ال  لظةةةةةا  ال ترتبةةةةة  عةةةةةن أع ةةةةةات   تةةةةةي 

ل  ةةةةةةرر ال ةةةةةةال ال مةةةةةةتع  ةةةةةةن ال لا ةةةةةةب    ال ابتةةةةةة  لةةةةةة دراج  ةةةةةةه الت ريةةةةةةر ال ةةةةةةة   الةةةةةةى ا
أ ةةةةةةت عريةةةةةةسا عتةةةةةةى ل ةةةةةةة  الت ةةةةةةارير   البةةةةةةرا ا   الل ةةةةةة ت عتةةةةةةى   ا  تسةةةةةةا لي ةةةةةةد  ي ةةةةةةا 
ب ةةةةةةد رعةةةةةةيي الير ةةةةةة  ال  ةةةةةةةه  ةةةةةة  ر  ا دراج عتةةةةةةى ال  ةةةةةةرر ال ةةةةةةال الةةةةةة   يةةةةةةة لى درا ةةةةةةت  
رعةةةةيي الير ةةةة    عتةةةةى يةةةة ل   لظةةةةا  ال  ةةةةرر ال ةةةةال يةةةةتل يةةةةب  ةةةةةع  زةةةةر    ةةةة  ر  
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 ةةةةةةةة  البةةةةةةةرا ا   الت ةةةةةةةارير ليتةةةةةةة لى  ب ةةةةةةةد  لةةةةةةة  رعةةةةةةةيي ا دراج ال ا ةةةةةةةف عريةةةةةةةسا عتةةةةةةةى ل
 ةةةةن أ ةةةةت ت ةةةةديل   تةةةةي ال لا ةةةةب  ار ةةةةات تتةةةة  ال ةةةة  ر  الةةةةى   ةةةة  له السيعةةةةا  ال  ةيةةةة  

ت يةةةةةيلاتسل  ةةةةةه أ ةةةةةت   ي ةةةةةت عةةةةةن اةتسةةةةةال ا  ةةةةةات ال لةةةةةدد  ليةةةةة  ي ةةةةة ل ال  ةةةةةرر ال ةةةةةال 
باعةةةةةةداد  ةةةةةةر   الت ريةةةةةةر ال ةةةةةةة   عتةةةةةةى يةةةةةة ل ا   بةةةةةة  التةةةةةةه تل ةةةةةةت عتيسةةةةةةا   ي ريةةةةةة  

  .  ادق   ن  ر  ل ة  البرا ا   الت اريرلت
 ثانيا رقابة االنضباط في مجال تسيير الميزانية و المالية

ألياةةةةةةةةةةا السيعةةةةةةةةةا  ال    يةةةةةةةةة  عةةةةةةةةةةد ت ةةةةةةةةةيير ا ل  ةةةةةةةةة ات ال    يةةةةةةةةة  ت ةةةةةةةةة ل بارت ةةةةةةةةةاف       
أم ةةةةال تزةةةة ت مرقةةةةا لت  اعةةةةد ال اة ةيةةةة  الما ةةةة  بال يااةيةةةة  لةةةة ل  مةةةة ت ال زةةةةر  ل  تةةةةي 

قابةةةةةة  ا ةيةةةةةةبا   ةةةةةةه   ةةةةةةات ت ةةةةةةيير ال يااةيةةةةةة    ال اليةةةةةة   ةةةةةةن أ ةةةةةةت ال لا ةةةةةةب   س ةةةةةة  ر 
 .  الت ا ارا  ال رت ب يب  تت  ا م ال 

 :تعريف رقابة االنضباط في مجال تسيير الميزانية و المالية/ 6
   ةةةةةةد  التةةةةةةةرا سل  ةةةةةةه  ةةةةةةت رقابةةةةةة  ت ةةةةةة ل ب  ايةةةةةةة  ت ةةةةةةةيير ال ةةةةةةاله ل  ةةةةةةرين بال ةةةةةةر  

ل ل ةةةةةةةةةال التزةةةةةةةةةري ي    التةظي يةةةةةةةةة  التةةةةةةةةةه ت ةةةةةةةةةر  عتةةةةةةةةةى ا ةةةةةةةةةت  ات   ت ةةةةةةةةةيير ا  ةةةةةةةةة ات 
ال    يةةةةةة    ال  ةةةةةةاعت ال اديةةةةةة  ال  يةةةةةة ع  تلةةةةةة  ت ةةةةةةر سا ليةةةةةة  ي تةةةةةة   يسةةةةةةا   تةةةةةةةي 

عتةةةةةةةةيسل  ةةةةةةةةه لالةةةةةةةة  ارت ةةةةةةةةابسل أم ةةةةةةةةال   أيةةةةةةةةرار ال لا ةةةةةةةةب   ةةةةةةةةت   ت قيةةةةةةةةم ال ةةةةةةةةاالا  
 .1بالماية  ال    ي 

 :االنضباط في مجال تسيير الميزانية و الماليةنطاق ممارسة رقابة  /3
لةةةةةةدد ة ةةةةةةا  رقابةةةةةة  ا ةيةةةةةةبا   70/20ال زةةةةةةر  ال ااعةةةةةةر   ةةةةةةن مةةةةةة ت قةةةةةةاة ن  إن     

 ةةةةةةه   ةةةةةةات ت ةةةةةةيير ال يااةيةةةةةة    ال اليةةةةةة   ةةةةةةت   ةةةةةة  ت أ  عةةةةةة ن  ةةةةةةه ا  سةةةةةةا  ال ر ايةةةةةة  
 .2ال    ي  ا داري لتد ل  أ   ه ال  اعا  ال لتي  أ  السيعا  
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ايةةةةاد  عتةةةةى  لةةةة  لةةةةل ي ةةةةتثةه ال زةةةةر   ةةةةه  لةةةة  لةةةة  أعيةةةةال الةةةة اارا  الةةةة ين ت ةةةةم      
 .    ليا   يا ي    لي   تةديبي  عتى عات سل 

 ةةةةةةةةم ال تةةةةةةةةل أن  ةةةةةةةةةا  ب ةةةةةةةة  اللةةةةةةةةا   التةةةةةةةةه يهةةةةةةةة    يسةةةةةةةةا الةةةةةةةة اير  ةةةةةةةة ليات       
 ةةةةةل   ظهةةةةة ن ع   يةةةةة ن     ةةةةة  ل لةةةةةد ال ةةةةةدرال ال ر ةةةةةايين   ال اليةةةةة  ل  ةةةةةين ال ةةةةةال أ  

يتل تةةةةةةةة ن أييةةةةةةةةةا   ةةةةةةةة  لياتسل أ ةةةةةةةةةال   تةةةةةةةةةي ال لا ةةةةةةةةب  عةةةةةةةةةن  ا ةةةةةةةة  ا م ةةةةةةةةةال التةةةةةةةةةه 
 ةةةةةة  ال ةةةةة ليا  لةه ةةةةة  بسةةةة   ل ةةةةةن  ةةةةه اللةةةةةا   التةةةةه يلةةةةةتهظ  يسةةةةةا الةةةة اير يرت ب ةسةةةةا 

 ةةةةةةن  ةةةةةةا قةةةةةةد يرت بةةةةةة   عةةةةةةن  ةةةةةةن  يةةةةةةر ال ةةةةةة ف اقتلةةةةةةال   ةةةةةة  ليات  ال اليةةةةةة    الزم ةةةةةةي 
ت   أييةةةةةةا ع ةةةةةةت ال زةةةةةةر  عتةةةةةةى تلديةةةةةةد ة ةةةةةةا   1أم ةةةةةةال  ةةةةةةه ال ةةةةةةرارا  التةةةةةةه ي ةةةةةةدر ا

ال  ةةةةةة  لي  الزم ةةةةةةي    ال اليةةةةةة  لت  ةةةةةةيرين ال  ةةةةةة  يين بتلديةةةةةةد ا م ةةةةةةال التةةةةةةه تزةةةةةة ت 
   ةةةةةةةةه  ةةةةةةةة   ر  2مرقةةةةةةةةا ل  اعةةةةةةةةد ا ةيةةةةةةةةبا   ةةةةةةةةه   ةةةةةةةةات ت ةةةةةةةةيير ال يااةيةةةةةةةة    ال اليةةةةةةةة  

 : التاله
 مةةةةةةةةةةر  ا ل ةةةةةةةةةةال التزةةةةةةةةةةري ي    التةظي يةةةةةةةةةة  ال ت ت ةةةةةةةةةة  بتةهيةةةةةةةةةة  ا يةةةةةةةةةةرادا    الةه ةةةةةةةةةةا _ 

 .ال    ي 
ا ةةةةةةةةت  ات اعت ةةةةةةةةادا  أ  ال  ةةةةةةةةاعدا  ال اليةةةةةةةة  التةةةةةةةةه ت ةلسةةةةةةةةا الد لةةةةةةةة    ال  اعةةةةةةةةا  _ 

ا قتي يةةةةةةةةة    ال    ةةةةةةةةةا  ال    يةةةةةةةةة  أ  ال  ة لةةةةةةةةة  بيةةةةةةةةة ان  ةسةةةةةةةةةا   ا  ةةةةةةةةةدا  التةةةةةةةةةه 
 . ةل   ن أ تسا  رال 

ا لتةةةةةةةةةةةةاال بالةه ةةةةةةةةةةةةا  د ن تةةةةةةةةةةةة  ر ا عت ةةةةةةةةةةةةادا  أ  ا ةةةةةةةةةةةةا ا الترمي ةةةةةةةةةةةةا  الما ةةةةةةةةةةةة  _ 
 .بال يااةي 

الةه ةةةة  ب ةةةةه   يةةةةر قاة ةيةةةة   ةةةةن أ ةةةةت امهةةةةال ا ةةةةا ت ةةةةا اا   ةةةةا  ةةةةه اعت ةةةةادا  م ةةةةل _ 
 . الي    ا ا تييير التم يع ا  ته   ا لتاا ا  أ  ال ر   ال  ة ل 
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تةهيةةةةةةة  ع تيةةةةةةةةا  الةه ةةةةةةةةا  المار ةةةةةةةة  بزةةةةةةةة ت  ايةةةةةةة  عةةةةةةةةن  ةةةةةةةةد  أ   س ةةةةةةةة  السيعةةةةةةةةا  _ 
 .ال    ي 

ب  ةةةةةةةةةةة  الل ةةةةةةةةةةةابا     عةةةةةةةةةةةدل التةةةةةةةةةةةرال السيعةةةةةةةةةةةا  ال اة ةيةةةةةةةةةةة  أ  التةظي يةةةةةةةةةةة  ال ت ت ةةةةةةةةةةة _ 
 .ال     أ  عدل ا لتهاظ بال ثاع    ال  تةدا  الثب تي 

 :اجراءات رقابة االنضباط في مجال تسيير الميزانية/ 3
تظسةةةةةةةةر رقابةةةةةةةة  ا ةيةةةةةةةةبا   ةةةةةةةةه   ةةةةةةةةات ت ةةةةةةةةيير ال يااةيةةةةةةةة  التةةةةةةةةه ي ار ةةةةةةةةسا   تةةةةةةةةي      

ر  ال لا ةةةةةةةب   ةةةةةةةن مةةةةةةة ت  راقبةةةةةةة  الل ةةةةةةةابا  ا داريةةةةةةة  التةةةةةةةه ي ةةةةةةةد سا ا  ةةةةةةةر ن بال ةةةةةةة
ب ةةةةةه  د ريةةةةة  ت  ةةةةةا ا تةةةةةل ا تزةةةةةا    ةةةةة د الةةةةةد  ا م ةةةةةال   ال مالهةةةةةا  ال ةةةةة   ر   ةةةةةه 

 ةةةةةةةةه  ةةةةةةةة   الل ةةةةةةةةابا  يةةةةةةةةتل ام ةةةةةةةةار رعةةةةةةةةيي  70/20 ةةةةةةةةن ا  ةةةةةةةةر  71  99ال ةةةةةةةةادتين 
  تةةةةةي ال لا ةةةةةب   ةةةةةن  ةةةةةر  السيعةةةةةا  التةةةةةه لةةةةةدد ا ال زةةةةةر  ال ااعةةةةةر     ةةةةةه رعةةةةةيي 

    الةةةةةة ارال أ  ال  ةةةةةة  ل ن السيعةةةةةة  التزةةةةةةري ي  ت الةةةةةة اير ا  ت ت الةةةةةة اير ال  تةةةةةة  بال اليةةةةةة
ت أ   ةةةةةةةةةةن  ةةةةةةةةةةر  رعةةةةةةةةةةيي الير ةةةةةةةةةة  ال  اعيةةةةةةةةةة   1عةةةةةةةةةةن ال    ةةةةةةةةةةا  ال  ةيةةةةةةةةةة  ا داريةةةةةةةةةة 

 يةةةةة  الالةةةةة  ال تةةةةة  الةةةةةى  ر ةةةةة  ا ةيةةةةةبا   ال مت ةةةةة  عةةةةةن  ريةةةةة  ت ريةةةةةر  ه ةةةةةت ي تةةةةةرل
 . ه   ات ت يير ال يااةي    ال الي 

  ةةةةةةةن أ ةةةةةةةت  ب ةةةةةةةد ا ي ةةةةةةة ل رعةةةةةةةيي ال  تةةةةةةةي بالالةةةةةةة  ال تةةةةةةة  الةةةةةةةى الةةةةةةةةاظر ال ةةةةةةةال      
   ةةةةةةات لت تاب ةةةةةة  ي ةةةةةة ل  ةةةةةة ا ا ميةةةةةةر أةةةةةةة    رأ  ةةةةةةا ا  ال تاب ةةةةةة  أ ةةةةةةال الير ةةةةةة  ال مت ةةةةةة 

بلهةةةةةةةةةةظ ال تةةةةةةةةةة  ت أ ةةةةةةةةةةا ا ا ا ةةةةةةةةةةت  ف ال تةةةةةةةةةة  يةةةةةةةةةةر ر  ال تاب ةةةةةةةةةة   اةةةةةةةةةةة  يةةةةةةةةةةتل تلريةةةةةةةةةةر 
ا  ةةةةةتةتا ا  ال ت  ةةةةةت اليسةةةةةا   ير ةةةةةم ال تةةةةة  الةةةةةى رعةةةةةيي ال  تةةةةةي الةةةةة   ي ةةةةةين بةةةةةد ر  

ات التل يةةةةة  التةةةةةه يرا ةةةةةا  ةا ةةةةةب    ةةةةةررا  ةةةةةن بةةةةةين ال  تزةةةةةارين  ي ةةةةة ل  ةةةةة ا ا ميةةةةةر بة  ةةةةة
 ا ا اتيةةةةةةة  أةةةةةةةة  . 2بليةةةةةةة ر ال ةةةةةةة ن ال  ةةةةةةةةه الةةةةةةة   ي  ةةةةةةةة  ا  ةةةةةةةت اة  بلةةةةةةةا ه الةةةةةةةد ا 

 ةةةةةةةةا  عةةةةةةة ن امةةةةةةةر لةةةةةةة   ةةةةةةةت  بال  يةةةةةةة    ةةةةةةةي  ن لت  ةةةةةةةرر ا ةةةةةةةتدعا     ا  ةةةةةةةت ا  لةةةةةةة  
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ب ةةةةةرل ا زةةةةةعت  عتيةةةةة  زةةةةةه يا أ   تابيةةةةةا ت   ب ةةةةةد ا ةتسةةةةةال  ةةةةةن التل يةةةةة  يلةةةةةرر ال  ةةةةةرر 
الةةةةةة   يليتةةةةةة   ةةةةةة ا  م   لظاتةةةةةة    ير ةةةةةةت  الةةةةةةى رعةةةةةةيي ال  تةةةةةةيت ريةةةةةةرا يةةةةةةد ن  يةةةةةة    يةةةةةة
 .ا مير الى الةاظر ال ال

ا ا تبةةةةةين لتةةةةةةاظر ال ةةةةةال أةةةةةة   ةةةةةليلا     ةةةةةات لت تاب ةةةةة   اةةةةةة  ي ةةةةة ل بلةةةةةظ ال تةةةةة        
أ ةةةةةا ا ا تيةةةةة    ةةةةة د  مالهةةةةةا    ي تةةةةةل بةةةةة ل  رعةةةةةيي ال  تةةةةةي   ال ةةةةة ن ال  ةةةةةةه بةةةةة ل  

ل ةةةةةال ال تةةةةة   ر  ةةةةةا با ةةةةةتةتا ات  الةةةةةى رعةةةةةيي ل  اعةةةةةد ا ةيةةةةةبا  ال ةةةةةاله  ير ةةةةةت الةةةةةةاظر ا
 ر ةةةة  ا ةيةةةةبا   ةةةةه   ةةةةات ال يااةيةةةة    ال اليةةةة  ليةةةة  ي ةةةة ل  ةةةة ا ا ميةةةةر بت يةةةةين   ةةةةرر 
 ةةةةن بةةةةين ال يةةةةا  التةةةةاب ين لةةةة   ةةةةن أ ةةةةت درا ةةةة  ال تةةةة   ةةةةن  ديةةةةد   ت ةةةةديل ا  ترالةةةةا  

 .الما   بال ت 
 ةةةةه لالةةةة  اقةةةةةرار ال   بةةةة  ال ت ثتةةةة   ةةةةةه اليرا ةةةةا  ال اليةةةة  عتةةةةةى  رت بةةةةه ال مالهةةةةةا       

 اةةةةةةةة  يلةةةةةةة  لسةةةةةةةل ب  ار ةةةةةةة   ةةةةةةةت  ةةةةةةةر  ال  ةةةةةةةن ال ة ةةةةةةة ع عتيسةةةةةةةا  ةةةةةةةاب ا  ةةةةةةةه ال ةةةةةةةرار 
   .1الماع بت قيم ال   ب 

 :نتائج المترتبة عن رقابة االنضباط في مجال تسيير الميزانية و المالية/ 3
 ر ةةةةةةةة  ا ةيةةةةةةةةبا   ةةةةةةةةه   ةةةةةةةةات ت ةةةةةةةةيير ال يااةيةةةةةةةة    در ا ال ةةةةةةةةرارا  التةةةةةةةةه ت ةةةةةةةة إن     

ال اليةةةةةة  الما ةةةةةة  بت قيةةةةةةم اليرا ةةةةةةا  ال اليةةةةةة  يةةةةةةد  رت بةةةةةةه ا م ةةةةةةال ال مالهةةةةةة  ل  اعةةةةةةد 
 بةةةةةةد أن   ا ةيةةةةةةبا  ال ةةةةةةاله ت   ةةةةةةةن  ةةةةةة   اليرا ةةةةةة  التةةةةةةه ي ق سةةةةةةا   تةةةةةةي ال لا ةةةةةةب  

تةةةةةةاريخ تت ةةةةةةد  ال رتةةةةةةف ال ةةةةةةة   ا   ةةةةةةاله الةةةةةة   يت يةةةةةةا  ال ةةةةةة ن ال رت ةةةةةةف لتم ةعةةةةةةةد 
ارت ابةةةةة  لت مالهةةةةة  ل ةةةةةن  ةةةةةه لالةةةةة  تبةةةةةين أن  ةةةةة ا الم ةةةةةة ال رت ةةةةةف ي ةةةةة ن ليةةةةةر  تل يةةةةة  
  ا ةةةةةةةف ل  ةةةةةةةتلت  الما ةةةةةةة   اةةةةةةةة  ييةةةةةةةاع   بتةةةةةةةغ اليرا ةةةةةةة    ةةةةةةةةن  ةةةةةةة   اليرا ةةةةةةة    

 .2تمتت  ت ا ا عن ال   با  ال ااعي    اليرا ا  ال دةي 
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فهم معنى الرقابة و التعرف على مظاهرها  إلىمن خالل ما تعرضنا له في مذكرتنا توصلنا     
تقوم على مجموعة  اإلداريةو طرق ممارستها ، فالرقابة على ميزانية المؤسسات  آلياتهاو كذا 

من الوسائل سواء مادية أو بشرية لغرض التأكد من مدى مطابقة النصوص القانونية و 
التنظيمات مع ما هو معمول به على أرض الواقع فيما يخص عمليات تنفيذ ميزانية المؤسسات 

مل للممارسة الع آلياتللدولة لذلك نجد أن المشرع الجزائري خصص لمثل هذا الغرض  اإلدارية
التي تطبقها السلطة  اإلداريةالرقابة : الرقابي و المنحصرة في ثالثة أنواع من الرقابة و هي

التنفيذية على نفسها من خالل الرقابة القبلية على االلتزام بالنفقات التي يقوم بها المراقب المالي 
 .المفتشية العامة للمالية و مفتشية مصالح المحاسبةو أيضا جهاز 

ابة سياسية شعبية التي يقو بها ممثلي الشعب على مستوى المجالس الشعبية و هناك رق 
الوطنية و المحلية أما النوع الثالث و األخير فهو ينحصر في الرقابة القضائية الممثلة في 

 .مجلس المحاسبة جهازها

س وجدناها تحتوي على ايجابيات و في نف اآللياتو لكن ما الحظناه من خالل تحليلنا لهذه  
التي يقوم بها  اإلداريةالوقت تطغى عليها مجموعة من السلبيات أو النقائص فمثال الرقابة 

تصحيحها  إلىوقوع األخطاء و السعي المراقب المالي هي رقابة وقائية تكمن فقط في اكتشاف 
رقابة مالئمة التي تفحص  إلى، فهي تقنص فقط على الجانب الشكلي  للنفقة دون أن تتعداه 

بالصرف من بين  لآلمرالعمليات المالية من بدايتها حتى نهايتها ، كما يعتبر التغاضي الممنوح 
التي يقوم بها المراقب المالي و أيضا هذه الرقابة تهتم الحدود التي تحد من بين فعالية الرقابة 

 .العام دون التحصيل اإلنفاقفقط بجانب 

يخص الرقابة على  كبيرا فيماابة المفتشية العامة للمالية فانها تلعب دورا أما فيما يخص رق 
خاصة في مجال التقويم االقتصادي و كذا الدراسات و التحاليل لكن  اإلداريةميزانية المؤسسات 

ما يعيب عليها أن هناك عدة عراقيل تعمل على تراجع دورها الفعال و من بينها نجد أن هذه 
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التقارير دون الحق لها في اتخاذ أي أحكام أو  إعدادملها فقط في سلطة األخيرة ينحصر ع
عدم تناسق عمل المفتشية مع باقي الهيئات الرقابية خاصة مجلس  إلى إضافةقرارات ، 

على  تحفيزهادور المفتشية العامة للمالية هو عدم  تناقص  إلىو ما يؤدى أيضا . سبةالمحا
 عدم تناسب مع ما تقوم به من تحصيل لألموال العمومية  مشوارها الرقابي من حاللمواصلة 

 .و مع ما تأخذه من مقابل

أن الرقابة التي يقوم بها البرلمان و المجالس المحلية الشعبية هي رقابة سياسية بالدرجة ا كم 
األولى لكن صراحة من الناحية الميدانية فهي ال تحقق أي نتائج في مراقبة ميزانية المؤسسات 

 :عدة أسباب و هي إلىو ذلك راجع   اإلدارية

الخبرة الفنية و المحاسبة العمومية من أجل مناقشة حسابات  إلىافتقار أعضاء البرلمان  -
 .الميزانية

عدم وجود الجانب الردعي للرقابة البرلمانية فهي تقتصر فقط على طرح األسئلة سواء كتابية  -
 .المطالبة بالرد عليها من قبل األعضاءأو االهتمام ب اإللحاحأو شفاهية دون 

عدم وجود لجان تحقيق تقوم على أساس ضمانات قانونية قوية تساعدها على القيام بعملها  -
 .1الرقابي

عند دراستنا للرقابة القضائية استنتجنا الدور الرقابي الفعال الذي يقوم به مجلس   
األموال العمومية أو تشجيع على استعمال سواء من حماية المحاسبة و ما يحققه من نتائج قيمة 

االعتماد على النزاهة و  إلى إضافة إنفاقهاو كيفية  العامةالجيد للوسائل المادية و األموال 
الشفافية في تسيير األموال العمومية ، و ما جعل هذه المؤسسة تعمل على تحقيق هذه 

و قضائي في نفس الوقت يقوم على نظام قانوني  إداريااليجابيات هو اعتمادها على جهاز 
 .المناسبة لهارقابي يقوم بتحديد المخالفات المرتكبة و توقيع لها العقوبات 

                                                           

.631عقيلة خرباشي، العالقة الوظيفية بين الحكومة و البرلمان، دار الخلدونية الجزائر، ص  - 1
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و أخرى قضائية ، ففي مجال  إداريةأن من امتيازاته أنه يمارس اختصاصات ا كم  
ن مردود فهو يصدر توصيات و يقدم اقتراحات بغرض تحسي اإلداريةممارسة االختصاصات 

السلطات السلمية المعنية بالنقائص و التجاوزات  الهيئات الخاضعة لرقابته و يطلعالمصالح و 
عبر مختلف الوسائل القانونية التي خولها له المشرع و هذا بغرض التي سجلها أثناء الرقابة 

ال من ي هذا المجاتخاذ التدابير الالزمة لتصحيح الوضع ، و يقترب مجلس المحاسبة كثيرا ف
التي تمارسها المفتشية العامة للمالية مع العلم أن تقاري مجلس المحاسبة تكتسي  الرقابة اإلدارية

سلطتين هامتين في الدولة و هي رئيس الجمهورية و السلطة  إلىأهمية كبيرة فهي توجه 
 .من أجل نشرها في الجريدة الرسميةالتشريعية و هذا ما يعطيها طابع العمومية 

المحاسبة يملك صالحيات يوقع  فمجلسي مجال ممارسة اختصاصاته القضائية أما ف  
و جعله  اإلداريةجزاءات بنفسه و المتمثلة في الغرامات المالية و هذا ما ميزه عن أجهزة الرقابة 

 .ذو طبيعة أو هيئة قضائية أكثر

هيئة رقابية لكن كل ما له ايجابيا له أيضا سلبيات ، فمجلس المحاسبة نعترف له بأنه   
من القضاء كليا أو لم ينتهي بعد  اآلنفعالة يحتوي أيضا على عيوب أو نقائص ألنه لحد 

تبذير و اختالس األموال العمومية الخاصة  إلىجزئيا على الفضائح المالية الكبرى التي أدت 
 .بميزانية الدولة ، كمأنه مازال يعتمد علو وسائل رقابية جد كالسيكية

كان يتمتع بسلطة فرض الغرامات المالية فان ذلك ال يعطيه صفة القاضي  إذاأنه ا كم  
الجنائي ألن مجلس المحاسبة هو قاضي حسابات تتمثل وظيفته األساسية في مراجعة صحة 
التسجيالت الحسابية التي تتضمنها الوثائق المتعلقة بالميزانية و في حالة ثبوت أخطاء فهو 

كان له وجهة  إنمسؤوليتهم المالية الشخصية و  إقرارريق يصدر عقوبات ضد مرتكبيها عن ط
أخرى في ت كييف األخطاء المرتكبة على أنها أخطاء جنائية و تلتزم المتابعة القضائية فيقوم 

 .ذلك تبث إنالجهات القضائية المختصة من أجل توقيع العقوبة  إلىالملف  بإرسال
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البلدان األخرى ال بد أن تعتمد على جميع ان الجزائر باعتبارها في طريق النمو كسائر   
ؤسساتها و العمل حماية ميزانية الدولة و م إلىالتي تساعدها في توفير رقابة هادفة  اإلمكانيات

ببعض التوصيات التي توصلنا لها من  بإتباعالمتواجدة و ذلك  على القضاء على النقائص
 :خالل معالجة هذا الموضوع

رات انمط تسيير الميزانية و ذلك من خالل توفير اد إعادةانية و ضرورة عصرنة نظام الميز  -
 .عمومية كبرى و وضع مختصين على كل المستويات

 .البحث عن موارد جديدة من أجل تدعيم الميزانية -

 .التحكم في تقنيات الميزانية -

 .محاربة التبذير بجميع أشكاله -

 .استحسان االستغالل المصالح العمومية -

 .قريبة من الحقيقة النفقاتالسهر على أن تكون توقعات المداخيل و  -

البشرية و المادية التي تتوفر عليها  لإلمكانياتغالل األمكن و العقالني على االستالسهر  -
 .الميزانية

 .احترام القواعد و القوانين المتعلقة بالمحاسبة العمومية -

و القضائية لغرض ممارسة مهنتهم من  اإلدارية راتلإلطاضرورة توفير الوسائل و التحفيزات  -
 .خاصة إغراءاتأجل القضاء على ما يتعرضون له من 
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الرقابة و محاولة  آلياتالنظر في جميع النصوص القانونية الخاصة بجميع  إعادةال بد  -
تغييرها بنصوص جديدة تعتمد على وسائل حديثة ، ألنها مازالت تحكمها نصوص قانونية 

 .نهاية الثمانينات إلىتعود  قديمة

ضرورة التنسيق بين البرلمان كمؤسسة رقابية و بين مجلس المحاسبة و ذلك من خالل ما  -
يقوم به مجلس المحاسبة كل سنة من تحرير تقرير حول التسيير المالي للبالد و هذا ما يسمح 

من الرقابة على  مارسة نوعممثلي الشعب بأهم المخالفات التي تساعد نوابه على م بإعالم
 .بالصرف الرئيسين و المتمثلين في الوزراء اآلمرين

و الجزاءات للموظفين  العقوباتقواعد قانونية صارمة في توقيع  إرساء إلىالحاجة  - 
المختصين بتنفيذ الميزانية عند ارتكابهم بمخالفات تضر بالخزينة العمومية و ذلك دون أي 

 .تمييز بينهم

نضمن رقابة جد فعالة على ميزانية جميع المؤسسات  حتىوصية و و أخيرا كأفضل ت   
 إتباعو لعل ليس هناك أفضل من  اآللياتاالدرية الخاصة بالدولة البد االعتماد على أنجع 

و ليس هناك  اإلسالميةو تجارب الدولة  اإلسالميةرقابة تقوم على أساس مبادئ الشريعة 
 .ةأفضل من القران الكريم و السنة المطهر 
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 المذكرة مــلخص

 

تسعى الجزائر في ظل األوضاع الراهنة وما تعانيه من نقص حاد في  
مواردها إلى عقلنة وترشيد نفقاتها العامة من خالل فرض رقابة قبلية على مالية 
بلدياتها من طرف جهاز رقابي فعال ومؤثر على التدبير المالي ومساهمته في 

القوانين واألنظمة، وكذا حسن تدبير المال العام على الوجه التأكد من احترام 
المطلوب، هذه الرقابة تحتوي على عدة جوانب تتميز بها عن غيرها من صور 

 .الرقابة في مواجهتها ألي إساءة للمال العام أو إهمال له حماية لالقتصاد ككل 
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